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c¸c ph¬ng ph¸p lµm ®Êt ®Æc biÖt ..................................................................... 47/00, 79/00 

 

1/00 Dông cô cÇm tay (dông cô c¾t r×a th¶m cá A01G 3/06) [1, 2006.01] 
1/02 . Mai; XÎng [1, 2006.01] 
1/04 . . cã r¨ng [1, 2006.01] 
1/06 . Cuèc; C«ng cô xíi ®Êt cÇm tay [1, 2006.01] 
1/08 . . cã mét lìi [1, 2006.01] 
1/10 . . cã hai hoÆc vµi lìi [1, 2006.01] 
1/12 . . víi lìi cã r¨ng [1, 2006.01] 
1/14 . . chØ cã r¨ng [1, 2006.01] 
1/16 . Dông cô ®Ó nhæ cá d¹i [1, 2006.01] 
1/18 . . Dông cô d¹ng kÑp [1, 2006.01] 
1/20 . Tæ hîp c¸c dông cô cÇm tay kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/22 . G¾n  c¸c lìi c¾t vµ c¸c bé phËn t¬ng tù trªn tay cÇm (tay cÇm cña c¸c dông cô vµ 

g¾n chóng nãi chung B25G); C¸c lìi c¾t cã thÓ thay thÕ vµ ®iÒu chØnh ®îc [1, 
2006.01] 

1/24 . ®Ó c¶i t¹o ®ång cá hoÆc th¶m cá [1, 2006.01] 
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Cµy 

3/00 Cµy cã lìi g¾n cè ®Þnh [1, 2006.01] 
3/02 . Cµy kÐo b»ng tay [1, 2006.01] 
3/04 . Cµy do sóc vËt kÐo [1, 2006.01] 
3/06 . . kh«ng lu©n phiªn, tøc lµ cµy kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o luèng s¸t nhau trªn lît vÒ [1, 

2006.01] 
3/08 . . . Cµy l¾c [1, 2006.01] 
3/10 . . . Cµy cã b¾p cøng; Cµy cã mét b¸nh tùa [1, 2006.01] 
3/12 . . . Cµy b¾p cã hai b¸nh [1, 2006.01] 
3/14 . . . Cµy nhiÒu th©n [1, 2006.01] 
3/16 . . Cµy lu©n phiªn, tøc lµ cµy cã kh¶ n¨ng t¹o luèng s¸t nhau trªn lît vÒ 
3/18 . . . Cµy quay [1, 2006.01] 
3/20 . . . Cµy c©n b»ng [1, 2006.01] 
3/22 . . . cã c¸c bé phËn cµy song song vµ ®îc sö dông lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/24 . Cµy mãc vµo m¸y kÐo (A01B3/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/26 . . kh«ng lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/28 . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/30 . . . Cµy quay [1, 2006.01] 
3/32 . . . Cµy c©n b»ng [1, 2006.01] 
3/34 . . . cã c¸c bé phËn cµy song song ®îc sö dông lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/36 . Cµy l¾p trªn m¸y kÐo (cµy treo) [1, 2006.01] 
3/38 . . kh«ng lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/40 . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/42 . . . Cµy quay [1, 2006.01] 
3/421 . . . . cã trô nèi ®óc nguyªn khèi [2, 2006.01] 
3/426 . . . . cã trô nèi lµm tõ hai hoÆc nhiÒu bé phËn [2, 2006.01] 
3/44 . . . cã c¸c bé phËn cµy song song ®îc sö dông lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/46 . Cµy mµ mét phÇn ®îc treo trªn m¸y kÐo mét phÇn tùa trªn b¸nh xe riªng cña nã 

[1, 2006.01] 
3/50 . Cµy tù hµnh [1, 2006.01] 
3/52 . . cã ba hoÆc nhiÒu b¸nh xe hoÆc xÝch [1, 2006.01] 
3/54 . . . kh«ng lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/56 . . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/58 . . cã hai b¸nh [1, 2006.01] 
3/60 . . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
3/62 . . . . Cµy c©n b»ng [1, 2006.01] 
3/64 . Cµy têi; ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc b¸o hiÖu dïng cho hÖ thèng cµy têi [1, 2006.01] 
3/66 . . cã thiÕt bÞ quÊn d©y ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ l¾p trªn cµy [1, 2006.01] 
3/68 . . HÖ thèng têi cã mét hoÆc hai ®éng c¬ [1, 2006.01] 
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3/70 . . . HÖ thèng cã mét ®éng c¬ ®Ó lµm viÖc trªn ®êng dèc [1, 2006.01] 
3/72 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó cè ®Þnh têi [1, 2006.01] 
3/74 . Sö dông ®iÖn ®Ó ®Èy cµy ®i (bé thu ®iÖn B60L 5/00) [1, 2006.01] 
5/00 Cµy cã c¸c bé phËn lµm viÖc quay ®îc mµ kh«ng nhê dÉn ®éng, vÝ dô cµy cã 

®Üa (cã c¸c bé phËn quay ®îc nhê dÉn ®éng 9/00) [1, 2006.01] 
5/02 . do ®éng vËt kÐo [1, 2006.01] 
5/04 . do m¸y kÐo kÐo [1, 2006.01] 
5/06 . . kh«ng lu©n phiªn [1, 2006.01] 
5/08 . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
5/10 . l¾p toµn bé hoÆc mét phÇn trªn m¸y kÐo [1, 2006.01] 
5/12 . . kh«ng lu©n phiªn [1, 2006.01] 
5/14 . . Cµy lu©n phiªn [1, 2006.01] 
5/16 . Cµy ®Üa tù hµnh vµ c¸c lo¹i cµy t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/00 C«ng cô lµm ®Êt kiÓu ®Üa sö dông ®îc nh cµy hoÆc nh bõa, hoÆc t¬ng tù [1, 

2006.01] 
9/00 Cµy cã bé phËn lµm viÖc ®îc dÉn ®éng kiÓu quay (c«ng cô xíi ®Êt cã bé phËn 

®îc dÉn ®éng kiÓu quay A01B33/00) [1, 2006.01] 
11/00 Cµy cã bé phËn lµm viÖc rung, ®µo xíi hoÆc chäc lç [1, 2006.01] 
13/00 Cµy vµ c¸c m¸y chuyªn dïng t¬ng tù (®Ó tho¸t níc E02B 11/02) [1, 2006.01] 
13/02 . ®Ó t¹o vµ lµm luèng, vÝ dô nhê c¸c diÖp cµy ®îc ®Æt ®èi xøng nhau (dông cô vun 

gèc) [1, 2006.01] 
13/04 . ®Ó lµm viÖc trong vên nho, vên c©y ¨n qu¶ hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/06 . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ c¸c chïm nho kh«ng bÞ h háng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/08 . ®Ó xö lý ®Êt díi tÇng ®Êt cµy [1, 2006.01] 
13/10 . . C¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó n©ng tÇng ®Êt cµy [1, 2006.01] 
13/12 . . . ThiÕt bÞ ®Ó ph©n bè tÇng cµy trªn bÒ mÆt [1, 2006.01] 
13/14 . ®Ó lµm ®Êt trong hai hoÆc nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
13/16 . C¸c thiÕt bÞ chèng xãi mßn ®Êt, vÝ dô, m¸y san vòng vµ r·nh [1, 2006.01] 
15/00 C¸c côm chi tiÕt, c¸c bé phËn lµm viÖc vµ c¸c chi tiÕt cña cµy [1, 2006.01] 
15/02 . Lìi cµy; Cè ®Þnh lìi cµy [1, 2006.01] 
15/04 . . Lìi cµy [1, 2006.01] 
15/06 . . . Lìi cµy thay thÕ vµ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
15/08 . . DiÖp cµy [1, 2006.01] 
15/10 . . . DiÖp cµy thay thÕ vµ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
15/12 . B¾p cµy; Tay cÇm (tay cÇm cña c¸c dông cô vµ viÖc l¾p chóng nãi chung B25G) [1, 

2006.01] 
15/14 . Khung cµy (c¸c ph¬ng tiÖn hoÆc c¬ cÊu ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn 

A01B73/00) [4, 2006.01] 
15/16 . §Üa cµy (æ bi cña ®Üa cµy A01B71/04); Dông cô n¹o ®Ó lµm s¹ch ®Üa cµy; ThiÕt bÞ 

mµi s¾c (mµi s¾c nãi chung B24) [1, 2006.01] 
15/18 . Lìi cµy phô  [1, 2006.01] 
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15/20 . C¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh chuyªn dïng cña c¸c bé phËn lµm viÖc cña cµy, kÐo hoÆc l¾p 
trªn m¸y kÐo lµm viÖc trªn ®êng sên ®åi hoÆc ®êng dèc [1, 2006.01] 

17/00 Cµy cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt, vÝ dô cã c¸c c¬ cÊu ®Ó bãn ph©n cho ®Êt, c¬ 
cÊu ®Ëp ®Êt (A01B49/00 ®îc u tiªn; cµy ®Ó xö lý ®Êt díi tÇng ®Êt cµy 
A01B13/08) [1, 2, 2006.01] 

Bõa 

19/00 Bõa cã c¸c bé phËn lµm viÖc kh«ng quay [1, 2006.01] 
19/02 . cã bé phËn lµm viÖc l¾p chÆt hoÆc ®µn håi trªn khung [1, 2006.01] 
19/04 . . cã hai hoÆc nhiÒu khung [1, 2006.01] 
19/06 . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc hoÆc c¸c khung cña chóng chuyÓn ®éng tíi lui [1, 

2006.01] 
19/08 . cã m¹ng líi khíp nèi ®ì c¸c bé phËn lµm viÖc d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 
19/10 . ThiÕt bÞ n©ng hoÆc lµm s¹ch [1, 2006.01] 
21/00 Bõa cã c¸c bé phËn lµm viÖc khh«ng ®îc dÉn ®«ng kiÓu quay (c«ng cô xíi ®Êt 

cã bé phËn lµm viÖc ®îc dÉn ®éng kiÓu quay A01B33/00) [1, 2006.01] 
21/02 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 
21/04 . . trªn trôc ®Æt n»m ngang [1, 2006.01] 
21/06 . . trªn trôc ®Æt th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
21/08 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
23/00 C¸c côm chi tiÕt, bé phËn lµm viÖc vµ c¸c chi tiÕt cña bõa [1, 2006.01] 
23/02 . R¨ng bõa; L¾p r¨ng bõa [1, 2006.01] 
23/04 . Khung (c¸c ph¬ng tiÖn hoÆc c¬ cÊu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn 

A01B73/00); C¬ cÊu kÐo [1, 4, 2006.01] 
23/06 . §Üa bõa (A01B15/16 ®îc u tiªn, æ bi cña ®Üa bõa A01B71/04); Dông cô n¹o ®Ó 

lµm s¹ch ®Üa bõa; ThiÕt bÞ mµi s¾c (mµi s¾c xem B24) [1, 2, 2006.01] 
25/00 Bõa cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt, vÝ dô c¬ cÊu ®Ó r¶i ph©n; Bõa nh»m môc 

®Ých ®Æc biÖt (A01B39/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

C¸c lo¹i m¸y lµm ®Êt kh¸c 

27/00 M¸y ®Ëp ®Êt [1, 2006.01] 
29/00 Trôc l¨n [1, 2006.01] 
29/02 . cã bÒ mÆt nh½n [1, 2006.01] 
29/04 . cã bÒ mÆt kh«ng nh½n ®îc t¹o ra, vÝ dô tõ c¸c vßng hoÆc ®Üa l¾p quay ®îc hoÆc 

cã c¸c gê hoÆc c¸c mÊu trªn th©n trôc l¨n; Trôc nÐn ®Êt [1, 2006.01] 
29/06 . cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
31/00 Bõa nÆng [1, 2006.01] 
33/00 C«ng cô xíi ®Êt cã bé phËn lµm viÖc ®îc dÉn ®éng kiÓu [1, 2006.01] 
33/02 . cã bé phËn lµm viÖc trªn trôc ngang ®îc ®Æt vu«ng gãc víi híng chuyÓn ®éng [1, 

2006.01] 
33/04 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc trªn trôc ngang ®îc ®Æt song song víi híng chuyÓn ®éng 

[1, 2006.01] 
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33/06 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc trªn trôc th¼ng ®øng hay trôc xiªn [1, 2006.01] 
33/08 . C¸c bé phËn lµm viÖc; C¸c chi tiÕt, vÝ dô c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
33/10 . . §Æc ®iÓm kÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña bé phËn lµm viÖc [1, 2006.01] 
33/12 . . Sù s¾p ®Æt c¸c bé phËn lµm viÖc; B¶o vÖ c¸c bé phËn lµm viÖc [1, 2006.01] 
33/14 . . G¾n c¸c bé phËn lµm viÖc trªn trôc quay, vÝ dô c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc g¾n 

mÒm [1, 2006.01] 
33/16 . cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt (A01B49/00 ®îc u tiªn; ®Ó gieo h¹t hoÆc bãn ph©n 

A01B49/06) [1, 2, 2006.01] 
35/00 C¸c m¸y lµm ®Êt kh¸c (A01B37/00, A01B39/00, A01B77/00 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
35/02 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc kh«ng quay [1, 2006.01] 
35/04 . . nhê søc kÐo cña ®éng vËt hoÆc m¸y kÐo [1, 2006.01] 
35/06 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc kiÓu lß xo [1, 2006.01] 
35/08 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc ghÐp nèi cè ®Þnh [1, 2006.01] 
35/10 . . ®îc l¾p trªn m¸y kÐo [1, 2006.01] 
35/12 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc kiÓu lß xo [1, 2006.01] 
35/14 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc ghÐp nèi cè ®Þnh [1, 2006.01] 
35/16 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc quay hoÆc chuyÓn ®éng trßn mµ kh«ng cÇn dÉn ®éng [1, 

2006.01] 
35/18 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc quay vµ kh«ng quay [1, 2006.01] 
35/20 . C¸c bé phËn lµm viÖc; C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
35/22 . . C¸c bé phËn lµm viÖc kh«ng quay; L¾p r¸p chóng [1, 2006.01] 
35/24 . . . Bé phËn lµm viÖcd¹ng lß xo [1, 2006.01] 
35/26 . . . Bé phËn lµm viÖc ®îc ghÐp nèi cè ®Þnh [1, 2006.01] 
35/28 . . C¸c bé phËn lµm viÖc quay ®îc; L¾p r¸p chóng [1, 2006.01] 
35/30 . . Khung gÇm (A01B23/04 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
35/32 . cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
37/00 C¸c thiÕt bÞ xíi ®Êt bÞ nÐn bëi c¸c b¸nh xe hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 
39/00 C¸c m¸y chuyªn dông kh¸c ®îc sö dông ®Ó lµm ®Êt ®ang cã c©y trång [1, 

2006.01] 
39/02 . cã bé phËn lµm viÖc kh«ng quay [1, 2006.01]  
39/04 . . víi søc kÐo cña ®éng vËt hoÆc m¸y kÐo [1, 2006.01] 
39/06 . . M¸y tù hµnh [1, 2006.01] 
39/08 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc quay [1, 2006.01] 
39/10 . cã bé phËn lµm viÖc l¾c [1, 2006.01] 
39/12 . chuyªn dông [1, 2006.01] 
39/14 . . ®Ó lµm luèng [1, 2006.01] 
39/16 . . ®Ó lµm viÖc trong vên nho, vên c©y ¨n qu¶ hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
39/18 . . ®Ó lµm cá [1, 2006.01] 
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39/19 . . . M¸y lµm cá d¹ng que, tøc lµ m¸y lµm cá cã c¸c que quay ®îc ®¶y ®i díi mÆt 
®Êt [1, 2006.01] 

39/20 . C¸c bé phËn lµm viÖc; C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
39/22 . . C¸c bé phËn lµm viÖc; L¾p r¸p chóng [1, 2006.01] 
39/24 . . Khung gÇm (A01B23/04 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
39/26 . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ thùc vËt [1, 2006.01] 
39/28 . cã c¸c c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt (A01B49/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
41/00 M¸y tØa [1, 2006.01] 
41/02 . cã bé phËn lµm viÖc rung [1, 2006.01] 
41/04 . cã bé phËn lµm viÖc quay [1, 2006.01] 
41/06 . cã sù ®iÒu khiÓn c¸c c«ng viÖc tØa b»ng ®iÖn, vÝ dô b»ng quang ®iÖn [1, 2006.01] 
43/00 M¸y thu dän ®¸, c¸c lo¹i rÔ c©y vµ c¸c lo¹i t¬ng tù kh¸c ë trong ®Êt nh c¸i 

cµo cá ®îc kÐo b»ng m¸y kÐo [1, 4, 2006.01] 
45/00 M¸y xö lý ®èng cá hoÆc th¶m cá [1,2006.01] 
45/02 . ®Ó th«ng khÝ [1, 2006.01] 
47/00 Lµm ®Êt nhê ®iÖn thÕ gi÷a bé phËn lµm viÖc vµ ®Êt [1, 2006.01] 
49/00 M¸y liªn hîp (c¸c c¬ cÊu phô trî cho c¸c lo¹i m¸y, vÝ dô nh bõa liªn hîp víi cµy 

®îc ph©n vµo c¸c nhãm m¸y t¬ng øng) [1, 2006.01] 
49/02 . cã hai hoÆc mét vµi bé phËn lµm viÖc cã d¹ng kh¸c nhau ®Ó lµm ®Êt [1, 2006.01] 
49/04 . KÕt hîp c¸c bé phËn lµm viÖc ®Ó lµm ®Êt liªn hîp víi c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc sö 

dông kh«ng ®Ó lµm ®Êt, vÝ dô bé phËn lµm viÖc ®Ó trång c©y [1, 2006.01]  
49/06 . . ®Ó gieo h¹t hoÆc bãn ph©n [1, 2006.01] 

C¸c bé phËn, c¸c chi tiÕt vµ phô tïng cña m¸y n«ng nghiÖp vµ n«ng cô nãi chung  

51/00 Khung gÇm chuyªn dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ n«ng nghiÖp vµ c¸c n«ng cô 
kh¸c nhau (ph¬ng tiÖn vËn t¶i c«ng dông chung, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng B60 
hoÆc B62) [1, 2006.01] 

51/02 . ®îc ®Èy b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
51/04 . do ®éng vËt kÐo hoÆc m¸y kÐo kÐo [1, 2006.01] 
59/00 C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó m¾c nèi m¸y n«ng nghiÖp hoÆc c«ng cô víi ®éng 

vËt hoÆc m¸y kÐo (A01B63/00 ®îc u tiªn; nèi c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung 
B60 D; C¬ cÊu kÐo cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i do ®éng vËt kÐo, nãi chung B62C 5/00) 
[1, 3, 2006.01] 

59/02 . cho m¸y do ®éng vËt kÐo [1, 2006.01]  
59/04 . cho m¸y víi søc kÐo cña m¸y kÐo hoÆc do m¸y kÐo ®Èy [1, 2006.01] 
59/041 . . ng¨n ngõa hoÆc h¹n chÕ khe hë mét bªn cña c«ng cô (ng¨n ngõa qu¸ t¶i 

A01B61/00) [2, 2006.01] 
59/042 . . cã c¬ cÊu kÐo ë phÝa sau cña m¸y kÐo [1, 2006.01] 
59/043 . . . ®îc tùa trªn 3 ®iÓm, vÝ dô nhê khíp nèi gi¸n ®o¹n (A01B59/06 ®îc u tiªn) 

[2, 2006.01] 
59/044 . . cã c¬ cÊu kÐo ë phÇn gi÷a cña m¸y kÐo [1, 2006.01] 
59/046 . . cã c¬ cÊu kÐo hoÆc ®Èy tõ mÆt bªn cña m¸y kÐo [1, 2006.01] 
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59/048 . . cã c¬ cÊu kÐo hoÆc ®Èy ë phÇn tríc cña m¸y kÐo [1, 2006.01] 
59/06 . cho c¸c m¸y ®îc treo trªn m¸y kÐo [1, 2006.01] 
61/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c bé phËn cña m¸y n«ng nghiÖp hoÆc n«ng cô dïng ng¨n 

ngõa qu¸ c¨ng (ng¨n ngõa qu¸ c¨ng trong mãc nèi cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi 
chung B60D; ng¨n ngõa qu¸ c¨ng trong c¸c khuûu nèi xem F16D) [1, 3, 2006.01]  

61/02 . cña c¸c c¬ cÊu nèi gi÷a m¸y kÐo vµ m¸y n«ng nghiÖp [1, 2006.01] 
61/04 . cña mãc nèi gi÷a c¸c bé phËn lµm viÖc vµ c¸c giÇm ®ì hoÆc khung cña chóng [1, 

2006.01] 
63/00 C¸c thiÕt bÞ n©ng hoÆc ®iÒu chØnh cho m¸y n«ng nghiÖp vµ n«ng cô (c¬ cÊu n©ng 

thanh dao cña m¸y c¾t cá A01D 34/24; c¬ cÊu ®iÒu chØnh thanh dao cña m¸y c¾t cá 
A01D 34/28; ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña thiÕt bÞ n©ng xem B66F) [1, 3, 2006.01] 

63/02 . cho c¸c n«ng cô ®îc l¾p trªn m¸y kÐo [1, 2006.01]  
63/04 . . C¸c dông cô cÇm tay. Dông cô cÇm tay cã bé tÝch c¬ khÝ, vÝ dô lß xo [1, 2006.01] 
63/06 . . ho¹t ®éng c¬ häc nhê ®éng c¬ cña m¸y kÐo [1, 2006.01] 
63/08 . . ho¹t ®éng khi m¸y kÐo chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
63/10 . . ho¹t ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
63/102 . . . kh¸c biÖt bëi vÞ trÝ l¾p r¸p trªn m¸y kÐo, vÝ dô ë phÇn sau [1, 2006.01] 
63/104 . . . . ë phÇn gi÷a, tøc lµ gi÷a c¸c b¸nh xe tríc vµ b¸nh xe sau [1, 2006.01] 
63/106 . . . . ë mÆt bªn [1, 2006.01] 
63/108 . . . . ë mÆt tríc [1, 2006.01] 
63/11 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn sù ph©n bæ träng lùc gi÷a c«ng cô vµ c¸c b¸nh xe cña m¸y kÐo [1, 

2, 2006.01] 
63/111 . . . ®iÒu chØnh ®é s©u lµm viÖc cña n«ng cô [1, 2006.01] 
63/112 . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn t¶i träng tøc lµ phï hîp víi søc kÐo [1, 2, 2006.01] 
63/114 . . . . ®Ó ®¹t ®îc ®é s©u lµm ®Êt ®· qui ®Þnh [1, 2, 2006.01] 
63/118 . . . L¾p r¸p c¸c c«ng cô trªn hÖ thèng treo cã c¬ cÊu n©ng (A01B59/043 ®îc u 

tiªn; ng¨n ngõa hoÆc h¹n chÕ khe hë mÆt bªn cña n«ng cô A01B59/041; ng¨n 
ngõa qu¸ t¶i 61/00) [1, 2, 2006.01] 

63/12 . . ho¹t ®éng nhê ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
63/14 . cho c¸c c«ng cô ®îc kÐo bëi ®éng vËt hoÆc m¸y kÐo [1, 2006.01] 
63/16 . . cã c¸c b¸nh xe ®îc ®iÒu chØnh t¬ng ®èi theo khung [1, 2006.01] 
63/18 . . . cã khuûu nèi gi÷a trôc h×nh ch÷ Z víi c¸c b¸nh xe [1, 2006.01] 
63/20 . . . cã b¸nh r¨ng vµ thanh r¨ng [1, 2006.01] 
63/22 . . . ho¹t ®éng nhê c¸c ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
63/24 . . Bé phËn lµm viÖc vµ gi¸ ®ì c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc ®iÒu chØnh t¬ng ®èi so víi 

khung [1, 2006.01] 
63/26 . . . b»ng tay [1, 2006.01] 
63/28 . . . ho¹t ®éng nhê m¸y hoÆc c«ng cô [1, 2006.01] 
63/30 . . . ho¹t ®éng nhê ®éng c¬ qua c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
63/32 . . . ho¹t ®éng nhê ph¬ng tiÖn thuû lùc hay khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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67/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ cña m¸y kÐo theo lùc cña c¸c bé phËn lµm viÖc 
(ng¨n ngõa qu¸ c¨ng A01B61/00) [1, 2006.01] 

69/00 Bé phËn l¸i cña m¸y n«ng nghiÖp hoÆc c¸c n«ng cô; Ph¬ng tiÖn ®Ó l¸i m¸y 
n«ng nghiÖp vµ n«ng cô däc theo ®êng qui ®Þnh (®iÒu khiÓn híng ®i cña c¸c 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung G 05 D 1/02) [1, 3, 2006.01] 

69/02 . ThiÕt bÞ ®Ó v¹ch r·nh vµ c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù; D©y ®o; C¸c phô tïng cña chóng [1, 
2006.01] 

69/04 . ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn sù l¸i tù ®éng m¸y kÐo, vÝ dô hÖ thèng ®iÖn cho 
cµy vßng [1, 2006.01] 

69/06 . §iÒu khiÓn l¸i m¸y ë phÝa bªn cã sù hç trî cña ngêi vËn hµnh [1, 2006.01] 
69/08 . §iÒu khiÓn l¸i m¸y ë phÝa bªn ®îc thùc hiÖn b»ng chuyÓn ®éng chÕch cña m¸y 

kÐo [1, 2006.01] 
71/00 KÕt cÊu vµ sù s¾p ®Æt c¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ vµ ®iÒu chØnh cña c¸c bé phËn dÉn ®éng 

cña c¸c c«ng cô hoÆc cña c¸c bé phËn lµm viÖc vµ cña trôc trÝch c«ng suÊt; 
ThiÕt bÞ chèng bôi cho c¸c bé phËn vµ t¬ng tù; ChØnh söa c¸c chi tiÕt m¸y cho 
thÝch øng víi môc ®Ých n«ng nghiÖp [1, 2006.01] 

71/02 . C¸c c¬ cÊu ®Þnh vÞ vµ ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

71/04 . æ bi cho c¸c chi tiÕt quay, vÝ dô cho c¸c ®Üa lµm ®Êt (æ bi nãi chung F16C) [1, 
2006.01] 

71/06 . C¸c c¬ cÊu chuyªn dông cña c¸c ph¬ng tiÖn nèi gi÷a trôc trÝch c«ng suÊt hoÆc trôc 
truyÒn ®éng víi c«ng cô hoÆc m¸y lµm ®Êt (c¬ cÊu nèi ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay 
nãi chung F 16 D) [1, 2006.01] 

71/08 . C¸c ph¬ng tiÖn chèng bôi hoÆc ®Ó lµm s¹ch c¸c n«ng cô (A01B15/16; A01B19/10; 
A01B23/06 ®îc u tiªn; che ch¾n c¸c dông cô xíi ®Êt ®îc dÉn ®éng kiÓu quay 
A01B33/12; che ch¾n c¸c bé phËn lµm viÖc quay nãi chung F16P 1/00) [1, 2, 
2006.01] 

73/00 C¸c ph¬ng tiÖn hay c¬ cÊu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn m¸y 
n«ng nghiÖp vµ n«ng cô nh c¸c khung gÊp ®Ó lµm gi¶m toµn bé bÒ réng (c¸c c¬ 
cÊu n©ng dïng cho c¸c c«ng cô lµm ®Êt A01B63/00; c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc 
phï hîp cho viÖc chuyªn chë hµng ho¸ hoÆc vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc s¶n phÈm ®Æc 
biÖt B60P; c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y b»ng ®éng c¬, c¸c r¬ moãc B 62 D) [1, 4, 
2006.01] 

73/02 . C¸c khung gÊp [4, 2006.01] 
73/04 . . cã thÓ gÊp theo trôc n»m ngang [4, 2006.01] 
73/06 . . cã thÓ gÊp theo trôc ®øng [4, 2006.01] 
75/00 Xe goßng vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù ®Ó chë ngêi lµm viÖc ngoµi ®ång, vÝ dô ngêi 

tØa cñ c¶i [1, 2006.01] 
76/00 C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô tïng cña m¸y n«ng nghiÖp hoÆc n«ng cô cha 

®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A01B51/00-A01B75/00 [2006.01] 
77/00 M¸y n©ng vµ xö lý ®Êt (chÊt diÖt sinh vËt; chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu 

tiÕt sinh trëng cho thùc vËt A01N 25/00 – A01N65/00; ph©n bãn C 05, thµnh phÇn 
c¶i t¹o hoÆc æn ®Þnh kÕt cÊu cña ®Êt C09K 17/00) [1, 2006.01] 
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79/00 C¸c ph¬ng ph¸p lµm ®Êt (nÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i sö dông 
c¸c lo¹i m¸y chuyªn dïng th× xem c¸c líp cã liªn quan ®Õn c¸c m¸y t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

79/02 . kÕt hîp víi c¸c c«ng viÖc n«ng nghiÖp kh¸c, vÝ dô bãn ph©n, cÊy, trång c©y [1, 
2006.01] 
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A01C trång c©y; Gieo h¹t; Bãn ph©n (kÕt hîp víi c«ng viÖc lµm ®Êt nãi chung  
A01B 49/04; c¸c bé phËn, chi tiÕt vµ phô tïng cña m¸y n«ng nghiÖp vµ n«ng cô nãi chung 
A01B 51/00 – A01B75/00) 

Néi dung ph©n líp 

Bãn ph©n 
Ph¬ng ph¸p ................................................................................................. 3/00, 21/00 
ThiÕt bÞ.........................................................................3/00, 15/00, 23/00, 17/00, 19/00 

C¸c c«ng viÖc lµm tríc khi gieo h¹T hoÆc 
trång c©y ...................................................................................................................................... 1/00 
trång c©y ............................................................................................................... 9/00, 11/00, 13/00 
gieo h¹t ................................................................................................................... 7/00, 17/00, 19/00 
c¸c thiÕt bÞ nãi chung ............................................................................................................ 5/00 

 

1/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thö nghiÖm hoÆc xö lý h¹t gièng, rÔ c©y vµ t¬ng 
tù tríc khi gieo h¹t hay trång c©y (ho¸ chÊt dïng cho môc ®Ých ®ã A01N 25/00 
®Õn A01N 65/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c thiÕt bÞ lµm nÈy mÇm h¹t; X¸c ®Þnh tû lÖ nÈy mÇm h¹t hoÆc t¬ng tù (nÈy mÇm 
khi s¶n xuÊt m¹ch nha C12C 1/027) [1, 2006.01] 

1/04 . §a h¹t gièng lªn vËt mang, vÝ dô lªn b¨ng hay d©y [1, 2006.01] 
1/06 . Phñ hoÆc xö lý h¹t gièng [1, 2006.01] 
1/08 . T¹o miÔn dÞch cho h¹t gièng [1, 2006.01] 
3/00 Xö lý ph©n bãn; Bãn ph©n (nÜa xóc ph©n chuång A01D 9/00; ph©n h÷u c¬ phñ tõ 

chÊt th¶i vµ phÕ liÖu C05F) [1, 2006.01] 
3/02 . Kho chøa ph©n bãn, vÝ dô thïng chøa ph©n bãn láng; ThiÕt bÞ ®Ó ñ ph©n bãn (c«ng 

tr×nh cèng r·nh E03F 5/00; xi l«, kho chøa E04H 7/22) [1, 2006.01] 
3/04 . ThiÕt bÞ chÊt t¶i ph©n bãn (thiÕt bÞ chÊt t¶i nãi chung B 65 G) [1, 2006.01] 
3/06 . ThiÕt bÞ ®Ó r¶i ph©n bãn, vÝ dô thiÕt bÞ r¶i ph©n chuång [1, 2006.01] 
3/08 . . dïng cho ph©n ®· r¶i lªn ®Êt [2, 2006.01] 
5/00 Sù t¹o vµ lÊp r·nh hoÆc lç ®Ó gieo h¹t, trång c©y hoÆc bãn ph©n [1, 2006.01] 
5/02 . Dông cô cÇm tay ®Ó chäc lç gieo h¹t trång c©y hoÆc bãn ph©n (thiÕt bÞ trång c©y 

A01G 23/02) [1, 2006.01] 
5/04 . M¸y ®µo hoÆc lÊp hè ®Ó gieo h¹t hay trång c©y [1, 2006.01] 
5/06 . M¸y ®µo hoÆc lÊp r·nh hoÆc luèng ®Ó gieo h¹t hoÆc trång c©y [1, 2006.01] 
5/08 . M¸y bãn ph©n ®ång thêi víi gieo h¹t hoÆc trång c©y [1, 2006.01] 
7/00 Gieo h¹t (c¬ cÊu dÉn ®éng cho c¸c bé phËn lµm viÖc A01C19/00) [1, 2006.01] 
7/02 . ThiÕt bÞ gieo h¹t thñ c«ng [1, 2006.01] 
7/04 . M¸y gieo h¹t theo hèc (m¸y gieo h¹t chÝnh x¸c) cã hoÆc kh«ng cã c¬ cÊu hót [1, 

2006.01]  
7/06 . M¸y gieo h¹t kÕt hîp víi thiÕt bÞ bãn ph©n (kÕt hîp víi bé phËn lµm ®Êt A01B 

49/04) [1, 2006.01] 
7/08 . M¸y gieo v·i; M¸y gieo h¹t theo hµng [1, 2006.01] 
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7/10 . . C¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh c¸c thïng ®ùng h¹t gièng [1, 2006.01] 
7/12 . . M¸y gieo h¹t cã c¸c b¸nh xe cÊp liÖu [1, 2006.01] 
7/14 . . . M¸y gieo h¹t cã b¸nh xe d¹ng th×a hoÆc gÇu [1, 2006.01] 
7/16 . . M¸y gieo cã bé phËn gieo h¹t kh¸c, vÝ dô d¹ng bµn ch¶i, ®Üa, guång xo¾n, ®êng 

trît vµ t¬ng tù (cã b¨ng chuyÒn xÝch A01C15/18) [1, 2006.01] 
7/18 . M¸y ®Ó bá mét lîng h¹t nhÊt ®Þnh c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch qui ®Þnh [1, 

2006.01]  
7/20 . C¸c bé phËn cña m¸y gieo dïng ®Ó ®Þnh híng vµ ®Æt h¹t gièng (èng dÉn h¹t vµ 

lìi xÎ r·nh) [1, 2006.01] 
9/00 M¸y trång khoai t©y (kÕt hîp víi lµm ®Êt A01B 49/04) [1, 2006.01] 
9/02 . cã b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
9/04 . cã b¸nh kiÓu gÇu [1, 2006.01] 
9/06 . cã c¬ cÊu chäc lç vµ kÑp chÆt [1, 2006.01] 
9/08 . cã c¸c c¬ cÊu r¶i kh¸c nhau, vÝ dô van, guång xo¾n, ®Üa v·i quay n»m ngang [1, 

2006.01] 
11/00 M¸y trång c©y (xe chuyªn chë ngêi lµm viÖc trªn ®ång A01B 75/00; thiÕt bÞ ®Ó 

trång c©y con A01G 23/00) [1, 2006.01] 
11/02 . ®Ó trång c©y con [1, 2006.01] 
11/04 . ®Ó trång s©u hoÆc ®Ó dÞch chuyÓn c©y [1, 2006.01] 
13/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó nÐn ®Êt quanh gèc c©y [1, 2006.01] 
14/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó trång c©y cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm kh¸c cña 

ph©n líp nµy [2006.01] 
15/00 M¸y r¶i ph©n (A01C7/06 ®îc u tiªn, cã ®Üa ly t©m A01C17/00; c¬ cÊu ®Ó dÉn 

®éng bé phËn lµm viÖc A01C19/00; thiÕt bÞ ®Ó r¶i c¸t sái hoÆc muèi trªn ®êng ®i 
E01C 19/20) [1, 2, 2006.01] 

15/02 . cÇm tay [1, 2006.01] 
15/04 . cã c¬ cÊu qu¹t giã [1, 2006.01] 
15/06 . cã c¸c khe r¶i ph©n [1, 2006.01] 
15/08 . . cã bé phËn ®Èy hoÆc khuÊy trén ë c¸c khe [1, 2006.01] 
15/10 . . . cã c¸c bé phËn ®Èy chuyÓn ®éng tíi - lui [1, 2006.01] 
15/12 . cã c¸c bé phËn di ®éng ®îc cña thïng chøa [1, 2006.01] 
15/14 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Èy ph©n lªn tõ thïng chøa [1, 2006.01] 
15/16 . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Èy ph©n ra ngoµi, vÝ dô tõ c¸c trôc l¨n [1, 2006.01] 
15/18 . cã b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
17/00 M¸y bãn ph©n hay m¸y gieo h¹t cã c¸c ®Üa ly t©m (thiÕt bÞ ®Ó r¶i c¸t, sái hoÆc 

muèi trªn ®êng E01C 19/20; m¸y dïng ®Ó g¹t c¬ häc c¸c s¶n phÈm vµ vËt liÖu cøng 
nãi chung B65G 31/00) [1, 3, 2006.01] 

19/00 C¬ cÊu dÉn ®éng cho c¸c bé phËn lµm viÖc cña m¸y bãn ph©n hoÆc m¸y gieo h¹t 
[1, 4, 2006.01] 

19/02 . b»ng ®éng c¬ [4, 2006.01] 
19/04 . b»ng b¸nh xe ¨n khíp víi ®Êt [4, 2006.01] 
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21/00 C¸c ph¬ng ph¸p bãn ph©n (ph©n bãn C05, c¸c thµnh phÇn lµm t¨ng vµ æn ®Þnh kÕt 
cÊu cña ®Êt C09K 17/00) [1, 2006.01] 

23/00 ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó tíi ph©n chuång níc hoÆc c¸c lo¹i ph©n láng kh¸c kÓ 
c¶ níc am«ni¾c, vÝ dô thïng chøa ®Ó vËn chuyÓn, xe t¶i ®Ó phun (tíi tiªu hoÆc 
tíi nãi chung A01G 25/00; phun hoÆc tíi c¸c chÊt láng hay vËt liÖu d¹ng ch¶y 
kh¸c nãi chung B05) [1, 2006.01] 

23/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó ®a trùc tiÕp ph©n láng vµo trong ®Êt [1, 2006.01] 
23/04 . R¶i, r¾c díi ¸p suÊt; R¾c bïn; Sö dông c¸c hÖ thèng tíi tiªu ®Ó tíi ph©n níc [1, 

2006.01] 
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A01D Thu ho¹ch; c¾t 

 
Ghi chó [7] 
 Ph©n líp nµy bao gåm sù c¾t nhá hoÆc nghiÒn gèc r¹ thµnh bét, vÝ dô ®Ó t¹o líp 
phñ b¶o vÖ c©y míi trång, mµ kh«ng bao gåm c¸c viÖc diÖt cá d¹i b»ng ph¬ng 
ph¸p c¬ häc ®· ®îc ®Ò cËp ë nhãm A01M 21/02 

Néi dung ph©n líp 

c¸c c«ng cô cÇm tay 
C«ng cô c¾t, cµo cá, nÜa vµ c¸c dông cô kh¸c ............................ 1/00, 7/00, 9/00, 11/00 
Phô tïng ......................................................................................................... 3/00, 5/00 

M¸y thu ho¹ch c¸c lo¹i c©y cã cñ 
M¸y ®µo ........................................................................................... 13/00-19/00, 27/00 
C¾t ngän c©y .............................................................................................. 23/00, 27/00 
Dïng ®Ó thu ho¹ch c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt ........................... 13/00, 21/00, 25/00, 29/00 
C¸c lo¹i m¸y kh¸c ................................................................................................. 31/00 
C¸c phô tïng ......................................................................................................... 33/00 

thu ho¹ch  hoÆc c¾t cá, c©y ngò cèc  
M¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t  ................................... 34/00, 37/00, 41/00, 42/00, 43/00 
M¸y bã ....................................................................................................... 37/00, 39/00 
M¸y gÆt b«ng lóa .................................................................................................. 47/00 
Dïng ®Ó thu ho¹ch c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt ................................................. 44/00, 45/00 
C¸c bé phËn cÊu thµnh cña m¸y .................................................................. 57/00-69/00 
C¸c phô tïng kh¸c ...................................................................................... 75/00, 85/00 

M¸y dì cá ph¬I kh« ..................................................................................................... 76/00-84/00 
thu ho¹ch c¸c lo¹i c©y trång kh¸c 

C©y díi níc ....................................................................................................... 44/00 
C©y cã th©n ........................................................................................................... 45/00 
H¸i hoÆc thu gom qu¶, rau hoÆc t¬ng tù .................................................. 46/00, 51/00 

Thu gom; m¸y ®¸nh §èng; vËn chuyÓn .................................................. 51/00, 85/00-90/00 
C¸c ph¬ng ph¸p chung ...................................................................................................... 91/00 

 

C«ng cô cÇm tay  

1/00 C«ng cô c¾t cÇm tay ®Ó thu ho¹ch (dông cô h¸i t¸o hay qu¶ t¬ng tù A01D46/24; 
dông cô c¾t tØa bê rµo cã c©y A01G 3/04) [1, 2006.01] 

1/02 . H¸i [1, 2006.01] 
1/04 . LiÒm [1, 2006.01] 
1/06 . Dao [1, 2006.01] 
1/08 . Ph¬ng tiÖn cè ®Þnh c¸c bé lìi c¾t [1, 2006.01] 
1/10 . . nhê c¸c tay ®ßn lÖch t©m [1, 2006.01] 
1/12 . . víi c¸c bé phËn c¾t cã thÓ ®iÒu chØnh theo vµi c¸ch kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/14 . Tay cÇm; Phô tïng, vÝ dô ræ h¸i, thiÕt bÞ b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
3/00 ThiÕt bÞ lµm s¾c lìi h¸i vµ lìi liÒm kh«ng b»ng c¸ch mµi  [1, 2006.01] 
3/02 . cã c¸c dông cô ®Ëp, gâ [1, 2006.01] 
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3/04 . cã c¸c m¸ kÑp [1, 2006.01] 
3/06 . víi c¸c trôc hoÆc ®Üa kÑp [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c chi tiÕt, vÝ dô c¸i ®e ®Ó gß l¹i lìi h¸i, thanh dÉn cho lìi h¸i [1, 2006.01] 
5/00 Vá bäc ®¸ mµi dïng trong thêi gian thu ho¹ch (®¸ mµi vµ c¸c thiÕt bÞ mµi B 24 D 

15/00) [1, 2006.01] 
7/00 C¸i cµo (m¸y c¾t cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh c¸i cµo hay cã kh¶ n¨ng cµo A01D42/02; 

m¸y c¾t kÕt hîp víi c¸i cµo A01D43/02) [1, 2006.01] 
7/02 . cã r¨ng ®îc cè ®Þnh chÆt trªn thanh cµo [1, 2006.01] 
7/04 . cã thanh cµo cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
7/06 . cã c¸c r¨ng víi h×nh d¹ng vµ ph¬ng ph¸p cè ®Þnh ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
7/08 . víi c¸c r¨ng cã thÓ thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 
7/10 . kÕt hîp c¸c bé phËn tíc cäng, kÑp hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/00 NÜa [1, 2006.01] 
9/02 . cã c¸c r¨ng ®îc cè ®Þnh chÆt trªn tay cÇm [1, 2006.01] 
9/04 . víi c¸c r¨ng cã thÓ thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 
9/06 . kÕt hîp víi c¸c bé phËn tíc cäng, kÑp hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/00 C¸c c«ng cô cÇm tay kh¸c (dông cô h¸i t¸o hoÆc qu¶ t¬ng tù A01D46/24) [1, 

2006.01] 
11/02 . ®Ó ®µo vµ thu ho¹ch cñ c¶i, khoai t©y vµ c¸c lo¹i c©y cã cñ kh¸c [1, 2006.01] 
11/04 . ®Ó lËt cñ, vÝ dô xÎng, xÎng h×nh nÜa [1, 2006.01] 
11/06 . C«ng cô liªn hîp, vÝ dô nÜa liªn hîp víi cµo [1, 2006.01] 

M¸y thu ho¹ch c¸c lo¹i c©y cã cñ 

13/00 M¸y ®µo cñ, vÝ dô m¸y ®µo khoai t©y [1, 2006.01] 
15/00 M¸y ®µo cã sµng nhng kh«ng cã c¬ cÊu vËn chuyÓn [1, 2006.01] 
15/02 . cã sµng cè ®Þnh [1, 2006.01] 
15/04 . cã sµng di ®éng hoÆc rung [1, 2006.01] 
17/00 M¸y ®µo cã c¬ cÊu sµng vµ vËn chuyÓn [1, 2006.01] 
17/02 . cã b¨ng chuyÒn ®îc ®Æt phÝa trªn thiÕt bÞ sµng [1, 2006.01] 
17/04 . cã b¨ng chuyÒn ®îc ®Æt phÝa díi thiÕt bÞ sµng [1, 2006.01] 
17/06 . cã sµng trôc hoÆc sµng ®Üa [1, 2006.01] 
17/08 . cã sµng rung hoÆc sµng l¾c [1, 2006.01] 
17/10 . víi b¨ng chuyÒn ph¼ng, b¨ng chuyÒn tÊm hoÆc b¨ng chuyÒn l [1, 2006.01] 
17/12 . cã b¨ng chuyÒn kiÓu gÇu [1, 2006.01] 
17/14 . cã sµng trô [1, 2006.01] 
17/16 . . víi b¨ng chuyÓn kiÓu guång xo¾n [1, 2006.01] 
17/18 . . kh«ng cã b¨ng chuyÒn kiÓu guång xo¾n [1, 2006.01] 
17/20 . . víi mét sè sµng cã t¸c dông t¬ng hç [1, 2006.01] 
17/22 . . víi mét vµi b¨ng sµng cã t¸c dông t¬ng hç [1, 2006.01] 
19/00 M¸y ®µo cñ cã b¸nh, trèng hoÆc xa quay ly t©m [1, 2006.01] 
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19/02 . cã bé phËn lµm viÖc quay quanh trôc ngang ®îc ®Æt th¼ng gãc víi híng chuyÓn 
®éng [1, 2006.01] 

19/04 . cã bé phËn lµm viÖc quay quanh trôc ngang ®îc ®Æt song song víi híng chuyÓn 
®éng [1, 2006.01] 

19/06 . . víi c¸c b¸nh xe gÇu hoÆc trèng quay [1, 2006.01] 
19/08 . . víi xÝch n©ng ®îc l¾p thªm c¸c r¨ng hay mÊu [1, 2006.01] 
19/10 . . cã sµng híng; C«ng cô ®Ó s¾p xÕp c©y cã cñ [1, 2006.01] 
19/12 . cã bé phËn lµm viÖc ®îc ®Æt trªn trôc gÇn nh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
19/14 . . cã mét b¸nh xe ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
19/16 . . cã vµi b¸nh xe ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
19/18 . . víi xÝch n©ng ®îc l¾p thªm r¨ng hoÆc mÊu [1, 2006.01] 
21/00 M¸y ®µo khoai t©y cã thiÕt bÞ chän cñ [1, 2006.01] 
21/02 . cã bé phËn chän cñ chuyÓn ®éng lªn xuèng [1, 2006.01] 
21/04 . cã bé phËn chän cñ quay ®îc [1, 2006.01] 
23/00 M¸y c¾t ngän c©y [1, 2006.01] 
23/02 . c¾t ngän c©y tríc khi nhæ cñ [1, 2006.01] 
23/04 . c¾t ngän c©y sau khi nhæ cñ tõ díi ®Êt [1, 2006.01]  
23/06 . cã c¸c thiÕt bÞ thu vµ s¾p xÕp ngän c©y; ThiÕt bÞ b¶o vÖ ngän c©y kh«ng bÞ h h¹i 

[1, 2006.01] 
25/00 M¸y nhæ cñ c¶i vµ c¸c lo¹i cñ t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/02 . M¸y cã bé phËn lµm viÖc cè ®Þnh [1, 2006.01] 
25/04 . M¸y cã bé phËn di ®éng hoÆc quay ®îc [1, 2006.01] 
27/00 M¸y cã c¸c c¬ cÊu võa ®Ó c¾t ngän c©y võa ®Ó nhæ cñ [1, 2006.01] 
27/02 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®îc cè ®Þnh [1, 2006.01] 
27/04 . cã c¸c bé phËn lµm viÖc di ®éng hoÆc quay ®îc [1, 2006.01] 
29/00 ThiÕt bÞ ®Ó thu ho¹ch c¸c lo¹i cñ hä l¹c [1, 2006.01] 
31/00 C¸c lo¹i m¸y ®µo cñ kh¸c [1, 2006.01] 
31/02 . ®îc liªn hîp víi c¸c m¸y n«ng nghiÖp kh¸c, vÝ dô víi m¸y gieo h¹t theo hµng, 

m¸y trång c©y hoÆc m¸y thu ho¹ch cá [1, 2006.01] 
33/00 C¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c cho m¸y ®µo cñ [1, 2006.01] 
33/02 . C¬ cÊu ®Ó c¾t bá l¸ [1, 2006.01] 
33/04 . C¬ cÊu ®Ó lo¹i bá h¹t cøng [1, 2006.01] 
33/06 . C¬ cÊu c¾t th©n  [1, 2006.01] 
33/08 . C¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó ph©n lo¹i vµ lµm s¹ch [1, 2006.01] 
33/10 . ThiÕt bÞ ®Ó thu nhÆt cñ cã hoÆc kh«ng cã dông cô c©n [1, 2006.01] 
33/12 . C¬ cÊu dÉn ®éng cã hoÆc kh«ng cã ®éng c¬ [1, 2006.01] 
33/14 . C¬ cÊu n©ng h¹ c¸c bé phËn lµm viÖc cña m¸y [1, 2006.01] 

M¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t cá, c©y hä ngò cèc hoÆc c¸c lo¹i c©y trång kh¸c  

34/00 M¸y c¾t (®îc kÕt hîp víi c¸c thiÕt bi thùc hiÖn c¸c thao t¸c kh¸c trong khi c¾t 
A01D37/00 – A01D41/00, A01D43/00; cã thÓ biÕn ®æi thµnh c¸c thiÕt bÞ dïng cho 
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môc ®Ých kh¸c víi c¾t hoÆc cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c kh¸c víi c¾t A01D42/00); 
C¸c thiÕt bÞ c¾t cña m¸y thu ho¹ch [4, 2006.01] 

 Ghi chó [2006.01] 

Trong nhãm nµy, cÇn thªm m· chØ sè cña nhãm A01D101/00 nÕu cã liªn quan ®Õn 
viÖc sö dông m¸y c¾t 

34/01 . kh¸c biÖt bëi c¸c ®Æc ®iÓm cã liªn quan tíi kiÓu cña thiÕt bÞ c¾t [7, 2006.01] 
34/02 . . cã c¸c dao c¾t tÞnh tiÕn [4, 7, 2006.01] 
34/03 . . ®îc l¾p trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh m¸y kÐo hoÆc ®îc kÐo b»ng sóc vËt hoÆc 

b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i [4, 2006.01] 
34/04 . . . . víi c¸c dao c¾t ®Æt ë phÝa tríc [4, 2006.01] 
34/06 . . . . víi c¸c dao c¾t ®Æt ë mÆt bªn [4, 2006.01] 
34/07 . . . . víi c¸c dao c¾t ®Æt ë phÝa sau [4, 2006.01] 
34/08 . . . do ngêi vËn hµnh võa ®i võa ®iÒu khiÓn b»ng tay [4, 7, 2006.01] 
34/10 . . . .  víi c¸c dao c¾t hoÆc b¸nh xe ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [4, 2006.01] 
34/125 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó dì t¶i vËt liÖu ®· c¾t (A01D57/26 – A01D 57/30 ®îc u 

tiªn; kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu thu lîm hoÆc chÊt t¶i vËt liÖu ®· c¾t A01D43/06) 
[7, 2006.01] 

34/13 . . . C¸c thiÕt bÞ c¾t [4, 2006.01] 
34/135 . . . . Cã c¸c thanh dao kÕt hîp cã thÓ di chuyÓn ®èi nhau [7, 2006.01] 
34/14 . . . . C¸c thanh dao [4, 2006.01] 
34/16 . . . . Bé phËn ®iÒu khiÓn thanh dao trªn tÊm ngang [4, 2006.01] 
34/17 . . . . C¬ cÊu kÑp dao [4, 2006.01] 
34/18 . . . . C¸c chèt b¶o vÖ; C¸c tÊm ngang [4, 2006.01] 
34/20 . . . . C¸c thanh cña tÊm ngang [4, 2006.01] 
34/22 . . . . . C¸c ®Õ cña c¸c thanh tÊm ngang [4, 2006.01] 
34/23 . . . . víi thanh dao phô th¼ng ®øng [4, 2006.01] 
34/24 . . . C¬ cÊu n©ng dïng cho thanh dao [4, 2006.01] 
34/26 . . . . ®îc khëi ®éng b»ng tay [4, 2006.01] 
34/27 . . . . C¸c thiÕt bÞ ng¾t c¬ cÊu dÉn ®éng dao trong qu¸ tr×nh n©ng thanh dao [4, 

2006.01] 
34/28 . . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cho thanh dao [4, 2006.01] 
34/30 . . . C¬ cÊu dÉn ®éng cho c¸c dao c¾t [4, 2006.01] 
34/32 . . . . Thanh truyÒn dïng cho c¬ cÊu dÉn ®éng dao [4, 2006.01] 
34/33 . . . . . ThiÕt bÞ nèi thanh truyÒn tíi thanh dao [4, 2006.01] 
34/34 . . . . . ThiÕt bÞ ®Ó nèi thanh truyÒn tíi chèt trôc khuûu cña c¬ cÊu dÉn ®éng [4, 

2006.01] 
34/36 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng sù chuyÓn ®éng tiÕn cña m¸y [4, 2006.01] 
34/37 . . . . b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
34/38 . . . . b»ng chÊt láng [4, 2006.01] 
34/40 . . . C¸c chi tiÕt kh¸c [4, 2006.01] 
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34/404 . . cã c¸c dao c¾t ®îc dÉn ®éng ®Ó dao ®éng trong mét mÆt ph¼ng n»m ngang [7, 
2006.01] 

34/408 . . . vµ kÕt hîp víi c¸c lìi dao ngîc chiÒu [7, 2006.01] 
34/412 . . cã c¸c dao c¾t quay [7, 2006.01] 
34/416 . . . C¸c dao c¾t theo hµng linh ho¹t 
34/42 . . . cã c¸c dao c¾t xoay quanh mét trôc n»m ngang, vÝ dô c¸c trôc c¾t [4, 7, 

2006.01] 
34/43 . . . . ®îc l¾p trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh m¸y kÐo hoÆc ®îc kÐo b»ng sóc vËt 

hoÆc b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i [4, 2006.01] 
34/44 . . . . . víi hai hoÆc nhiÒu dao c¾t [4, 2006.01] 
34/46 . . . . do ngêi võa ®i võa ®iÒu khiÓn b»ng tay [4, 7, 2006.01] 
34/47 . . . . . víi c¸c dao c¾t hoÆc c¸c b¸nh xe ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [4, 2006.01] 
34/49 . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó dì t¶i vËt liÖu ®· c¾t (A01D57/26 – A01D 57/30 ®îc 

u tiªn; kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn thu lîm hoÆc chÊt t¶i vËt liÖu ®· c¾t 
A01D43/06) [7, 2006.01] 

34/52 . . . . C¸c thiÕt bÞ c¾t [4, 2006.01] 
34/53 . . . . . C¸c bé phËn c¾t h×nh xo¾n èc [4, 2006.01] 
34/535 . . . . . cã c¸c bé phËn c¾t ®îc g¾n xoay ®îc quanh trôc quay, vÝ dô c¸i ®Ëp  

lóa [7, 2006.01] 
34/54 . . . . §iÒu chØnh chiÒu cao khe r¹ch [4, 2006.01] 
34/56 . . . . C¬ cÊu dÉn ®éng cho c¸c dao c¾t [4, 2006.01] 
34/57 . . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng sù chuyÓn ®éng tiÕn cña m¸y [4, 2006.01] 
34/58 . . . . . b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
34/60 . . . . . b»ng chÊt láng [4, 2006.01] 
34/62 . . . . C¸c chi tiÕt kh¸c [4, 2006.01] 
34/63 . . . cã c¸c dao c¾t quay quanh mét trôc th¼ng ®øng [4, 7, 2006.01] 
34/64 . . . . ®îc l¾p trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô m¸y kÐo hoÆc ®îc kÐo bëi sóc vËt 

hoÆc ph¬ng tiÖn vËn t¶i (A01D34/695 ®îc u tiªn) [4, 7, 2006.01] 
34/66 . . . . . víi hai hoÆc nhiÒu dao c¾t [4, 2006.01] 
34/67 . . . . do ngêi võa ®i võa ®iÒu khiÓn b»ng tay [4, 7, 2006.01] 
34/68 . . . . . víi c¸c dao c¾t hoÆc b¸nh xe ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [4, 2006.01] 
34/685 . . . . . . víi hai hoÆc nhiÒu dao c¾t [7, 2006.01] 
34/69 . . . . . . víi c¸c b¸nh xe ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [7, 2006.01] 
34/695 . . . . ®îc ®ì b»ng mét ®Öm khÝ [7, 2006.01] 
34/71 . . . . víi c¸c c¬ cÊu ®Ó dì t¶i vËt liÖu ®· c¾t (A01D57/26 – A01D 57/30 ®îc u 

tiªn; kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu thu lîm hoÆc chÊt t¶i vËt liÖu ®· c¾t A01D43/06) 
[7, 2006.01] 

34/73 . . . . C¸c thiÕt bÞ c¾t [4, 2006.01] 
34/74 . . . . §iÒu chØnh chiÒu cao khe r¹ch [4, 2006.01] 
34/76 . . . . C¬ cÊu dÉn ®éng cho c¸c dao c¾t [4, 2006.01] 
34/77 . . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng sù chuyÓn ®éng tiÕn cña m¸y [4, 2006.01] 
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34/78 . . . . . b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
34/80 . . . . . b»ng chÊt láng [4, 2006.01] 
34/81 . . . . Vá bäc; Hép vá (A01D34/71 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
34/82 . . . . C¸c chi tiÕt kh¸c [4, 2006.01] 
34/83 . . cã c¸c bé phËn c¾t trªn c¸c b¨ng chuyÒn ®ai hoÆc xÝch cã mÊu [4, 2006.01] 
34/835 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c môc ®Ých cô thÓ [7, 2006.01] 
34/84 . . ®Ó xÐn mÐp th¶m cá hoÆc c¸nh ®ång, vÝ dô c¾t gän c©y hoÆc bê têng (kÐo tØa 

mÐp A01G 3/00) [4, 2006.01] 
34/86 . . ®Ó sö dông trªn b·i ®Êt dèc, vÝ dô trªn ®ª (khung gÇm hoÆc khung chuyªn dïng 

cho m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t A01D67/00; c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña m¸y thu 
ho¹ch hoÆc m¸y c¾t khi di chuyÓn trªn ®êng dèc A01D75/2875/28) [4, 7, 
2006.01] 

34/90 . . do thî m¸y ®iÒu khiÓn [7, 2006.01] 
37/00 M¸y gÆt bã (thiÕt bÞ buéc c¸c s¶n phÈm ®· thu ho¹ch hoÆc ®· c¾t, vÝ dô m¸y th¾t nót 

A01D59/00) [1, 2006.01] 
37/02 . cã bé phËn tiÕp nhËn vµ thiÕt bÞ bã nhng kh«ng cã thiÕt bÞ vËn chuyÓn [1, 2006.01] 
37/04 . vËn chuyÓn th©n c©y ë vÞ trÝ th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
37/06 . buéc l¹i b»ng ®ai lµm tõ th©n c©y hoÆc r¬m r¹ [1, 2006.01] 
39/00 M¸y bã ®éc lËp, vÝ dô bã cá kh«, m¸y bã kÕt hîp víi m¸y c¾t (thiÕt bÞ bã c¸c s¶n 

phÈm ®· ®îc thu ho¹ch hoÆc ®· c¾t, vÝ dô m¸y th¾t nót A01D59/00; c¸c thiÕt bÞ cè 
®Þnh hay c¸c dông cô cÇm tay ®Ó t¹o h×nh vµ bã r¬m hay cá kh« thµnh bã A01F 1/00) 
[1, 2006.01] 

41/00 M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp, tøc lµ m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t kÕt hîp víi thiÕt bÞ 
®Ëp [1, 2006.01] 

41/02 . M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp tù hµnh [1, 2006.01] 
41/04 . M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp ®îc dÉn ®éng b»ng m¸y kÐo [1, 2006.01] 
41/06 . M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp cã m¸y gÆt b«ng lóa [1, 2006.01] 
41/08 . M¸y gÆt ®Ëp liªn hîp cã bé phËn tuèt h¹t tríc khi c¾t th©n c©y [1, 2006.01] 
41/10 . M¸y ®Ëp lóa trªn ®ång cã c¬ cÊu thu r¬m r¹ [1, 2006.01] 
41/12 . C¸c chi tiÕt cña m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp [1, 2006.01] 
41/127 . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc ®o chuyªn dïng cho m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp [7, 2006.01] 
41/133 . . ThiÕt bÞ lµm kh« [7, 2006.01] 
41/14 . . . C¸c bµn c¾t [2, 2006.01] 
41/16 . . . C¸c dông cô ®Ó nèi bµn c¾t víi b¨ng t¶i [7, 2006.01] 
42/00 M¸y c¾t cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c thiÕt bÞ dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c kh«ng 

ph¶i lµ c¾t; M¸y c¾t cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c kh¸c víi c¾t (m¸y c¾t kÕt hîp 
víi thiÕt bÞ thùc hiÖn c¸c thao t¸c phô trong khi c¾t A01D43/00) [7, 2006.01] 

42/02 . Cµo [7, 2006.01] 
42/04 . Lµm ®Êt [7, 2006.01] 
42/06 . QuÐt hoÆc lµm s¹ch b·i cá hoÆc c¸c bÒ mÆt kh¸c [7, 2006.01] 
42/08 . . QuÐt tuyÕt [7, 2006.01] 
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43/00 M¸y c¾t kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ thùc hiÖn c¸c thao t¸c phô trong qu¸ tr×nh c¾t 
(A01D37/00, A01D39/00, A01D41/00 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01]  

43/02 . víi c¸i cµo cá [1, 2006.01] 
43/04 . víi m¸y dì cá kh«, vÝ dô m¸y giò cá [1, 2006.01] 
43/06 . víi c¬ cÊu thu lîm hoÆc chÊt t¶i vËt liÖu ®· c¾t [1, 7, 2006.01] 
43/063 . . ë trong hoÆc ®Æt trong mét thïng chøa ®îc chuyªn chë b»ng m¸y c¾t; Thïng 

chøa cho môc ®Ých ®ã (A01D43/077 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
43/07 . . trong hoÆc ®Æt trong xe moãc (A01D43/077 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
43/073 . . . víi èng m¸ng dì t¶i cã thÓ ®iÒu khiÓn [7, 2006.01] 
43/077 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn phô trî, vÝ dô,  qu¹t, ®Ó vËn chuyÓn r¬m r¹ [7, 2006.01] 
43/08 . víi m¸y c¾t r¬m r¹ [1, 2006.01]  
43/10 . cã bé phËn nghiÒn hay t¸n nhá [1, 2006.01]  
43/12 . víi c«ng cô lµm ®Êt, vÝ dô m¸y cµy [1, 2006.01] 
43/14 . víi c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi, vÝ dô dïng cho ph©n bãn, thuèc diÖt cá hoÆc chÊt b¶o 

qu¶n [7, 2006.01] 
43/16 . víi m¸y c¾t tØa mÐp th¶m cá [7, 2006.01] 
44/00 Thu ho¹ch c¸c lo¹i thùc vËt díi níc, vÝ dô t¶o biÓn [2, 2006.01] 
44/02 . t¶o tÝa [2, 2006.01] 
45/00 Thu ho¹ch c¸c lo¹i c©y n«ng nghiÖp cã th©n (A01D44/00 ®îc u tiªn; m¸y ®Ëp 

cho c¸c c©y trång ®Æc biÖt, thiÕt bÞ ®Ëp h¹t cho m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp cho c¸c c©y 
trång ®Æc biÖt A01F11/00; thu ho¹ch nÊm A01G18/70) [1, 2, 2006.01, 2018.01] 

45/02 . ng« [1, 2006.01] 
45/04 . lóa [1, 2006.01] 
45/06 . lanh [1, 2006.01] 
45/10 . mÝa [1, 2006.01] 
45/16 . thuèc l¸ [1, 2006.01] 
45/22 . qu¶ ®Ëu [1, 2006.01] 
45/24 . ®Ëu hµ lan [1, 2006.01] 
45/26 . b¾p c¶i hoÆc rau diÕp [1, 2, 2006.01] 
45/28 . bino [1, 2006.01] 
45/30 . h¹t cá gièng vµ c¸c lo¹i h¹t t¬ng tù [1, 2006.01] 
46/00 Thu ho¹ch rau qu¶, c©y hoa bia vµ t¬ng tù; C¸c thiÕt bÞ ®Ó rung c©y méc vµ 

c©y bôi [2, 3, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

 Nhãm A01D46/30 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm A01D46/02 – A01D 46/28 
46/02 . c©y hoa bia [2, 2006.01] 
46/04 . chÌ [2, 2006.01] 
46/06 . cµ-phª [2, 2006.01] 
46/08 . b«ng [2, 2006.01] 
46/10 . . b»ng khÝ nÐn [2, 2006.01] 
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46/12 . . sö dông m¸y t¸ch qu¶ nang ra khái th©n c©y [2, 2006.01] 
46/14 . . sö dông m¸y t¸ch x¬ ra khái th©n c©y [2, 2006.01] 
46/16 . . . víi c¸c trôc quay hoÆc trôc l¾c [2, 2006.01] 
46/18 . . . . g¾n trªn bÖ quay [2, 2006.01] 
46/20 . . . . Sµn cã thiÕt bÞ n©ng h¹ [2, 2006.01] 
46/22 . Giá hoÆc tói ®îc g¾n vµo dông cô h¸i [2, 2006.01] 
46/24 . C¸c thiÕt bÞ h¸i t¸o hoÆc c¸c lo¹i qu¶ t¬ng tù (A01D46/26 ®îc u tiªn) [2, 7, 

2006.01] 
46/247 . . Dông cô h¸i qu¶ ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay (A01D46/253 ®îc u tiªn) [7, 

2006.01] 
46/253 . . Dông cô h¸i qu¶ cÇm tay ®îc l¾p ®éng c¬ [7, 2006.01] 
46/26 . Dông cô rung c©y méc hoÆc c©y bôi; ThiÕt bÞ høng qu¶ ®îc sö dông cïng víi dông 

cô nµy (A01D46/28 ®îc u tiªn) [3, 7, 2006.01] 
46/28 . M¸y thu ho¹ch nho [3, 2006.01] 
46/30 . Robot dïng ®Ó thu ho¹ch mïa mµng riªng lÎ [7, 2006.01] 
47/00 M¸y gÆt c¾t b«ng [1, 2006.01] 
51/00 ThiÕt bÞ ®Ó thu gom qu¶ cñ n»m trªn mÆt ruéng, vÝ dô t¸o, qña bå ®µo, khoai 

t©y, cñ c¶i [1, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

 C¸c bé phËn cÊu thµnh cña m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t cá hoÆc ngò cèc  
57/00 C¬ cÊu tiÕp n¹p vµ truyÒn cña m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t [1, 2006.01] 
57/01 . ThiÕt bÞ truyÒn c¸c lo¹i c©y trång tíi m¸y c¾t [7, 2006.01] 
57/02 . . dïng guång g¹t  [1, 2006.01] 
57/03 . . . víi chuyÓn ®éng bæ trî ®îc kiÓm so¸t cña c¸c chi tiÕt, vÝ dô r¨ng cã t¸c dông 

t¬ng t¸c víi th©n c©y [3, 2006.01] 
57/04 . . . ThiÕt bÞ ®Ó thay ®æi vÞ trÝ guång g¹t [1, 2006.01] 
57/05 . . . Guång g¹t cã thÓ th¸o rêi ®îc dïng ®Ó biÕn ®æi m¸y c¾t thµnh m¸y gÆt [7, 

2006.01] 
57/06 . . sö dông b¨ng chuyÒn v« tËn [1, 2006.01] 
57/08 . . sö dông c¸c cµo l¾c  [1, 2006.01] 
57/10 . . sö dông qu¹t  [1, 2006.01] 
57/12 . Cµo quay ®îc [1, 2006.01] 
57/14 . Cµo qu¨ng rêi [1, 2006.01] 
57/16 . Bµn nghiªng [1, 2006.01] 
57/18 . ThiÕt bÞ bã, vÝ dô cã nh÷ng thanh qu¨ng [1, 2006.01] 
57/20 . cã b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
57/22 . cho c¸c lo¹i th©n c©y kh«ng ®æ [1, 2006.01] 
57/24 . TÊm cµo cá cña m¸y c¾t  [1, 2006.01] 
57/26 . C¸c tÊm v¸n ®îc ®Æt ®»ng sau bé phËn c¾t ®Ó ®iÒu khiÓn híng cá hoÆc r¬m r¹ ®· 

c¾t [1, 2006.01] 
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57/28 . Bé phËn lµm viÖc kiÓu r¨ng cña m¸y gÆt theo hµng [1, 2006.01] 
57/30 . C¸c thiÕt bÞ quay ®Ó t¹o ®èng r¬m r¹  [1, 2006.01] 
59/00 ThiÕt bÞ ®Ó bã c¸c s¶n phÈm ®· thu ho¹ch hoÆc ®· c¾t (chØ dïng cho m¸y Ðp ®ãng 

bã A 01 F 15/14) [1, 2006.01] 
59/02 . M¸y nÐn [1, 2006.01] 
59/04 . M¸y th¾t nót [1, 2006.01] 
59/06 . Kim kh©u [1, 2006.01] 
59/08 . M¸y nÐm (qu¨ng) [1, 2006.01] 
59/10 . M¸y t¸ch bã [1, 2006.01] 
59/12 . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n d©y bã  [1, 2006.01] 
59/14 . M¸y ®Õm bã [1, 2006.01] 
61/00 M¸y n©ng hoÆc b¨ng t¶i dïng cho m¸y bã hoÆc m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp [1, 

2006.01] 
61/02 . B¨ng chuyÒn ®ai [1, 2006.01] 
61/04 . B¨ng chuyÒn xÝch [1, 2006.01] 
63/00 Bé phËn chia c¸nh ®ång ®Ó gÆt [1, 2006.01] 
63/02 . quay ®îc [1, 2006.01] 
63/04 . kh«ng quay ®îc [1, 2006.01] 
65/00 ThiÕt bÞ n©ng b«ng lóa [1, 2006.01] 
65/02 . C¸c mÊu n©ng [1, 2006.01] 
65/04 . cã c¸c cÇn quay trßn [1, 2006.01]  
65/06 . C¬ cÊu n©ng ®îc ®Æt ë bªn trong thanh c¾t [1, 2006.01] 
65/08 . ThiÕt bÞ b¶o hiÓm b¸nh xe [1, 2006.01] 
67/00 Khung gÇm hay khung chuyªn dïng cho m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t (thiÕt bÞ 

®Ó mãc nèi ®éng vËt hoÆc m¸y kÐo víi m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t A01B 59/00); 
C¬ cÊu ®iÒu chØnh khung (c¬ cÊu ®iÒu chØnh thanh c¾t A01D34/28); BÖ [1, 3, 
2006.01] 

67/02 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ khi thêi tiÕt xÊu [1, 2006.01] 
67/04 . GhÕ ngåi [1, 2006.01] 
69/00 C¬ cÊu dÉn ®éng vµ c¸c chi tiÕt cña chóng dïng cho m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y 

c¾t (dïng cho m¸y thu ho¹ch (c¬ cÊu dÉn ®éng bé phËn c¾t cña m¸y thu ho¹ch 
hoÆc m¸y c¾t A01D 34/00) [1, 2006.01] 

69/02 . b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
69/03 . b»ng chÊt láng [4, 2006.01] 
69/06 . C¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01]  
69/08 . Khíp nèi [1, 2006.01] 
69/10 . Bé phanh [1, 2006.01] 
69/12 . B«i tr¬n [1, 2006.01] 
75/00 C¸c thiÕt bÞ phô trî cña m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t [1, 2006.01] 
75/02 . Dông cô ®Ó thu lîm c¸c lo¹i c©y ngò cèc [1, 2006.01] 
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75/04 . ThiÕt bÞ chuyÓn bã [1, 2006.01] 
75/06 . ThiÕt bÞ xÕp bã hoÆc ®¸nh ®èng [1, 2006.01] 
75/08 . ThiÕt bÞ mµi s¾c ®îc ®Æt trªn m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t [1, 2006.01]  
75/10 . ThiÕt bÞ ®Ó söa ch÷a thanh dao, vÝ dô ®Ó lÊy lìi dao ra khái sèng dao [1, 2006.01] 
75/12 . Dông cô ®Ó th¸o lìi dao ra khái m¸y c¾t [1, 2006.01] 
75/16 . ThiÕt bÞ ®Ó xÕp bã [1, 2006.01] 
75/18 . ThiÕt bÞ an toµn cho c¸c chi tiÕt m¸y [1, 2006.01]  
75/20 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ ngêi vµ ®éng vËt [1, 2006.01]  
75/24 . ThiÕt bÞ ®Æc biÖt cña m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t ®îc kÐo bëi ®éng vËt [1, 

2006.01] 
75/26 . Xe t¶i phÝa tríc; §iÒu khiÓn trôc khuûu cña xe t¶i phÝa tríc [1, 2006.01] 
75/28 . C¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña m¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y c¾t lµm viÖc trªn ®êng dèc; ThiÕt 

bÞ tr¸nh ®a m¸y ®i lÖch híng [1, 2006.01] 
75/30 . C¬ cÊu mãc víi hai hoÆc mét sè m¸y c¾t hoÆc m¸y thu ho¹ch [1, 2006.01] 

M¸y dì cá ph¬i kh«; ThiÕt bÞ ®Ó xö lý c©y trång [3] 

Ghi chó [3]  

Trong c¸c nhãm A01D76/00 – A01D 87/00, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc dïng víi 
nghÜa lµ: 
  - "cá kh«" bao hµm toµn bé c¸c lo¹i c©y trång lµm thøc ¨n cho vËt nu«i ®· ®îc 
c¾t vµ sÊy kh« hoµn toµn hoÆc mét phÇn.  
 - "m¸y ®ì cá ph¬i kh«" bao hµm tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ xö lý c©y trång lµm thøc ¨n 
cho vËt nu«i ®· c¾t n»m trªn ruéng ®Ó lµm cá kh«, lo¹i trõ "c¸i cµo" thuéc nhãm 
chÝnh A01D7/00 

76/00 M¸y dì cá ph¬i kh« cã r¨ng, mµ c¸c r¨ng nµy kh«ng chuyÓn ®éng theo m¸y 
trong khi m¸y lµm viÖc nhng cã thÓ n©ng lªn ®Ó ®¸nh ®èng (m¸y dì cã ph¬i kh« 
kÕt hîp víi m¸y c¾t A01D43/04) [3, 2006.01] 

78/00 M¸y dì cá ph¬i kh« cã r¨ng chuyÓn ®éng theo m¸y (m¸y dì cá ph¬i kh« kÕt hîp 
víi m¸y c¾t A01D43/04) [3, 2006.01] 

78/02 . cã c¸c r¨ng ®îc ®Æt trªn thanh khÝa hoÆc trªn c¸c chi tiÕt t¬ng tù liªn kÕt víi c¸c 
trô quay xung quanh trôc ngang, vÝ dô trô tang trèng quay [3, 2006.01] 

78/04 . . c¸c chi tiÕt cã r¨ng chuyÓn ®éng xiªn hoÆc chuyÓn ®éng vu«ng gãc víi híng 
chuyÓn ®éng cña m¸y [3, 2006.01] 

78/06 . víi c¸c r¨ng ®îc ®Æt trªn d©y xÝch hoÆc ®ai v« cÊp [3, 2006.01] 
78/08 . cã c¸c r¨ng ®îc ®Æt trªn c¸c ô quay hoÆc b¸nh xe quay [3, 2006.01] 
78/10 . . c¸c r¨ng thùc tÕ quay ®îc quanh trôc th¼ng ®øng [3, 2006.01] 
78/12 . . . cã r¨ng chuyÓn ®éng phô trî trïng víi chuyÓn ®éng quay cña chóng [3, 

2006.01] 
78/14 . . c¸c r¨ng thùc tÕ quay ®îc quanh trôc ngang [3, 2006.01] 
78/16 . . . víi bé phËn dÉn ®éng cìng bøc cña ®Çu hoÆc b¸nh xe [3, 2006.01] 
78/18 . víi c¸c r¨ng chuyÓn ®ång tíi - lui [3, 2006.01] 
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78/20 . . c¸c r¨ng chuyÓn ®éng tíi - lui vÒ híng song song víi híng chuyÓn ®éng cña 
m¸y [3, 2006.01] 

80/00 C¸c côm chi tiÕt hoÆc chi tiÕt cña m¸y dì cá ph¬i kh« (c¸c côm chi tiÕt hoÆc chi 
tiÕt cña lo¹i m¸y x¸c ®Þnh nµo ®ã cÇn t×m hoÆc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm phï hîp víi 
c¸c lo¹i m¸y nµy) [3, 2006.01] 

80/02 . C¸c r¨ng cµo; Cè ®Þnh chóng [3, 2006.01] 
82/00 ThiÕt bÞ ®Ó xö lý c©y trång, nghÜa lµ m¸y ®Ó nghiÒn nhá hoÆc Ðp máng th©n c©y 

®· c¾t (m¸y c¾t kÕt hîp víi c¬ cÊu nghiÒn nhá hoÆc Ðop máng c©y trång ®· c¾t 
A01D43/10) [3, 2006.01] 

82/02 . Trôc l¨n hoÆc trôc c¸n dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý c©y tr«ng [6, 2006.01] 
84/00 M¸y dì cá ph¬i kh«, kh«ng ®îc nªu ë mét trong c¸c nhãm A01D76/00 – 

A01D82/00 (m¸y dì cá ph¬i kh« kÕt hîp v¬i m¸y c¾t A01D43/04) [1, 2006.01] 
84/02 . víi c¸c dông cô dÔ uèn [6, 2006.01] 
85/00 M¸y ®¸nh ®èng vµ t¹o ®èng [1, 2006.01] 
87/00 M¸y bèc xÕp cá vµ c¸c lo¹i c©y n«ng nghiÖp t¬ng tù (kÕt hîp víi m¸y c¾t 

A01D43/06; m¸y bèc xÕp nãi chung B 65 G, B 66) [1, 2006.01] 
87/02 . cã b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
87/04 . . cã c¸c bé phËn cµo ®Ó ®a cá lªn b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
87/06 . cã c¸c thanh cµo l¾c hoÆc chuyÓn ®éng tíi - lui [1, 2006.01] 
87/08 . cã c¸c bé phËn cµo kiÓu quÐt [1, 2006.01] 
87/10 . cã qu¹t giã [1, 2006.01] 
87/12 . ThiÕt bÞ bèc xÕp bã, ®èng hoÆc bao kiÖn [1, 2006.01] 
89/00 Bé phËn nhÆt cho thiÕt bÞ bèc xÕp, m¸y c¾t r¬m r¹, m¸y Ðp kiÖn, m¸y ®Ëp tuèt 

trªn ®ång ruéng vµ c¸c lo¹i m¸y t¬ng tù [1, 2006.01] 
90/00 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn c©y trång ®· thu ho¹ch cã ph¬ng tiÖn tù 

chÊt vµ dì (kÕt hîp víi m¸y c¾t A01D43/06) [1, 2, 2006.01] 
90/02 . Ph¬ng tiÖn bèc xÕp [2, 2006.01] 
90/04 . . cã c¸c bé phËn c¾t phô [2, 2006.01] 
90/06 . . . víi bé phËn c¾t r¬m r¹ ®îc sö dông nh c¸c ph¬ng tiÖn bèc xÕp vµ c¾t 

(A01D43/08 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
90/08 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn bæ trî t¹o bã, kiÖn ®îc sö dông ®Ó bèc xÕp; víi c¸c ph¬ng 

tiÖn lùa chän hoÆc chuyÓn c¸c bã, kiÖn, bao ®Õn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn [2, 
2006.01] 

90/10 . ThiÕt bÞ dì t¶i [2, 2006.01] 
90/12 . víi c¸c thiÕt bÞ hoÆc c«ng cô bæ trî (bè trÝ c¸c thiÕt bÞ m¾c nèi A01B 59/00) [2, 

2006.01] 
90/14 . C¬ cÊu truyÒn ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng bèc xÕp hoÆc dì t¶i [2, 2006.01] 
90/16 . tù hµnh [2, 2006.01] 
91/00 Ph¬ng ph¸p thu ho¹ch c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp (nÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c ph¬ng 

ph¸p nµy mµ cÇn ph¶i sö dông c¸c m¸y chuyªn dïng, th× nªn xem thªm c¸c nhãm 
ph©n lo¹i cã liªn quan ®Õn c¸c m¸y nµy) [1, 2006.01] 

91/02 . S¶n phÈm mäc trong ®Êt [1, 2006.01] 
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91/04 . S¶n phÈm mäc trªn mÆt ®Êt (qu¶ hoÆc hoa bia A01D46/00) [1, 2006.01] 
93/00 ThiÕt bÞ thu ho¹ch cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2009.01] 

S¬ ®å chØ sè kÕt hîp víi nhãm A01D34/00 cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông c¸c m¸y c¾t. M· 
sè nµy kh«ng cÇn kÕt hîp [6] 

101/00 M¸y c¾t cá [6, 2006.01] 
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A01F §Ëp h¹t (m¸y gÆt ®Ëp liªn hîp A01D41/00); ®ãng r¬m, cá kh« hoÆc c¸c 
s¶n phÈm t¬ng tù thµnh kiÖn; thiÕt bÞ cè ®Þnh hoÆc dông cô 
cÇm tay ®Ó t¹o h×nh hoÆc bã r¬m, cá kh« hoÆc t¬ng tù thµnh 
bã; c¾t r¬m, cá kh« hoÆc t¬ng tù; b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm  
n«ng nghiÖp hoÆc trång trät (thiÕt bÞ t¹o ®èng hoÆc ®¸nh ®èng kÕt hîp víi 
c«ng viÖc thu ho¹ch A01D85/00) 

Néi dung ph©n líp 

®Ëp h¹t 
KÕt cÊu chung cña m¸y ®Ëp h¹t ............................................................ 5/00, 7/00, 9/00 
ThiÕt bÞ chuyªn dïng ............................................................................................ 11/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu ................................................................................................ 12/00 

®ãng r¬m, cá kh« hoÆc c¸c s¶n phÈm t¬ng tù 
thµnh kiÖn.............................................................................................................. 1/00, 13/00, 15/00 
thiÕt bÞ phô kÌm theo m¸y ®Ëp h¹t vµ m¸y Ðp 
kiÖn .......................................................................................................................... 17/00, 19/00, 21/00 
b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm trång trät hoÆc n«ng 
nghiÖp ........................................................................................................................................... 25/00 
m¸y vµ c«ng cô c¾t r¬m, cá kh« hoÆc t¬ng 
tù ............................................................................................................................................ 3/00, 29/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh hoÆc c¸c dông cô cÇm tay ®Ó t¹o h×nh hoÆc bã r¬m, cá kh« 
thµnh kiÖn hoÆc thµnh bã (thiÕt bÞ ®ãng kiÖn hoÆc m¸y Ðp A01F13/00; m¸y buéc di 
®éng sö dông trªn ®ång A01D 37/00, A01D39/00) [1, 3, 2006.01] 

1/02 . C¸c c«ng cô cÇm tay [1, 2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ ®Ó bã vµ buéc chÆt [1, 2006.01] 
1/06 . D©y buéc [1, 2006.01] 
3/00 C«ng cô cÇm tay ®Ó c¾t r¬m, cá kh« hoÆc t¬ng tù (m¸y c¾t r¬m ®îc dÉn ®éng 

c¬ häc A01F29/00) [1, 2006.01] 

§Ëp h¹t 

5/00 C«ng cô ®Ëp h¹t cÇm tay [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ ®Ëp h¹t  [1, 2006.01] 
7/02 . cã bé phËn lµm viÖc quay ®îc (trèng ®Ëp hoÆc m¸ng trèng ®Ëp A01F12/18) [1, 

2006.01] 
7/04 . cã c¸c trôc ®îc ®Æt vu«ng gãc víi híng tiÕp liÖu [1, 2006.01] 
7/06 . cã c¸c trôc ®îc ®Æt theo híng tiÕp liÖu [1, 2006.01] 
7/70 . cã c¸i ®Ëp lóa [2010.01] 
11/00 ThiÕt bÞ ®Ëp h¹t ®Æc biÖt thÝch hîp cho c©y ng«; ThiÕt bÞ ®Ëp h¹t cho c¸c c©y 

trång ®Æc biÖt kh«ng ph¶i lµ c©y nhò cèc [1, 2006.01] 
11/02 . c©y lanh [1, 2006.01] 
11/04 . cá ba l¸ vµ c¸c lo¹i c©y t¬ng tù, vÝ dô cá ®inh l¨ng [1, 2006.01] 
11/06 . ng«, vÝ dô m¸y t¸ch h¹t khái b¾p [1, 2006.01] 
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11/08 . qu¶ cä, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó t¸ch qu¶ khái cµnh [1, 2006.01] 
12/00 C¸c bé phËn vµ côm chi tiÕt cña thiÕt bÞ ®Ëp (c¸c thiÕt bÞ kh«ng ph¶i lµ c¸c thiÕt bÞ 

an toµn cña bé phËn tiÕp liÖu ®Ó b¶o vÖ cho ngêi sö dông A01D75/20, A01F21/00) 
[1, 2006.01] 

12/10 . Bé phËn tiÕp liÖu [1, 2006.01] 
12/12 . . kh«ng cã m¸y c¾t d©y bã [1, 2006.01] 
12/14 . . cã m¸y c¾t d©y bã [1, 2006.01] 
12/16 . . ThiÕt bÞ an toµn [1, 2006.01] 
12/18 . Bé phËn ®Ëp [1, 2006.01] 
12/20 . . Trèng ®Ëp cã gê [1, 2006.01] 
12/22 . . Trèng ®Ëp cã r¨ng [1, 2006.01] 
12/24 . . M¸ng trèng ®Ëp ®¬n thuÇn [1, 2006.01]  
12/26 . . M¸ng trèng ®Ëp ghÐp [1, 2006.01] 
12/28 . . C¬ cÊu ®iÒu chØnh m¸ng trèng ®Ëp [1, 2006.01] 
12/30 . M¸y tachs r¬m [1, 2006.01] 
12/32 . . cã sµng hoÆc líi rung [1, 2006.01] 
12/34 . . . Bé phËn sµng; Líp «m mÆt cña sµng rung [1, 2006.01] 
12/36 . . . .  Bé phËn sµng r¬m vôn [1, 2006.01] 
12/38 . . cã sµng rung hoÆc t¬ng tù chuyÓn ®éng ®éc lËp vµ ®Æt c¹nh nhau [1, 2006.01] 
12/385 . . víi mÆt chuyªn chë r¬m v« cÊp [5, 2006.01] 
12/39 . . cã gi¸ ®ì chuyÓn t¶i r¬m ë d¹ng r«to hoÆc tang trèng [5, 2006.01] 
12/395 . . ThiÕt bÞ t¸ch r¬m h×nh trô hoÆc h×nh nãn cã bÒ mÆt lµm viÖc bªn trong [5, 

2006.01] 
12/40 . Bè trÝ m¸y nghiÒn hoÆc m¸y c¾t r¬m [1, 2006.01] 
12/42 . ThiÕt bÞ ®Ó t¸ch r©u thãc khái h¹t  [1, 2006.01] 
12/44 . M¸y lµm s¹ch h¹t; M¸y t¸ch h¹t [1, 2006.01] 
12/46 . B¨ng chuyÒn h¹t c¬ häc [1, 2006.01]  

12/48 . èng th«ng khÝ vµ qu¹t giã dïng cho h¹t [1, 2006.01]  
12/50 . ThiÕt bÞ ®ãng bao; ThiÕt bÞ ®Õm vµ c©n [1, 2006.01]  
12/52 . ThiÕt bÞ thu håi h¹t cha ®Ëp s¹ch vÒ m¸y ®Ëp [1, 2006.01] 
12/54 . ThiÕt bÞ thu vµ t¸ch bôi [1, 2006.01] 
12/56 . C¬ cÊu truyÒn ®éng cña bé phËn ®Ëp h¹t [1, 2006.01] 

12/58 . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn; Bé phanh; æ ®ì [1, 2006.01] 
12/60 . Thïng chøa h¹t [1, 2006.01] 

§ãng kiÖn cá kh«, r¬m vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù  

13/00 ThiÕt bÞ ®ãng kiÖn cÇm tay [1, 2006.01] 
15/00 M¸y Ðp kiÖn cá kh«, r¬m vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù [1, 3, 2006.01] 
15/02 . cã hép Ðp [1, 2006.01]  
15/04 . M¸y Ðp kiÓu pitt«ng [1, 2006.01] 
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15/06 . . cã pitt«ng ho¹t ®éng kÐp [1, 2006.01] 
15/07 . C¸c m¸y ®ãng kiÖn quay tøc lµ m¸y t¹o thµnh kiÖn h×nh trô b»ng c¸ch quÊn vµ Ðp 

[5, 2006.01] 
15/08 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
15/10 . . ThiÕt bÞ ®Ó truyÒn c¸c vËt liÖu d¹ng th©n vµo Ðp [1, 3, 2006.01] 
15/12 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®a d©y bã (d©y thõng, d©y kim lo¹i) [1, 2006.01] 
15/14 . . ThiÕt bÞ bã chuyªn dïng cho m¸y Ðp kiÖn [1, 2006.01]  
15/16 . . Khèi chia [1, 2006.01] 
15/18 . . §ai chuyÒn v« cÊp, trôc c¸n, hay t¬ng tù [1, 2006.01] 

C¸c thiÕt bÞ phô trî cho m¸y ®Ëp hoÆc m¸y Ðp kiÖn  

17/00 B¨ng t¶i chuyÓn r¬m tíi m¸y ®Ëp hoÆc m¸y Ðp kiÖn [1, 2006.01]  
17/02 . B¨ng t¶i c¬ häc [1, 2006.01] 
17/04 . B¨ng t¶i khÝ nÐn [1, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ ®Ó cè ®Þnh ®Æt m¸y ®Ëp hoÆc m¸y Ðp kiÖn trªn mÆt ®Êt, vÝ dô ®Ó ®iÒu 

chØnh sù mÊp m« cña ®Êt [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ b¶o vÖ cho ngêi sö dông m¸y ®Ëp hoÆc mÐy Ðp kiÖn (trong m¸y gÆt ®Ëp 

liªn hîp A01D 75/20; dïng cho bé phËn tiÕp liÖu cña thiÕt bÞ ®Ëp A01F12/16) [1, 
2006.01] 

25/00 B¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp hoÆc trång trät; Treo qu¶ ®· thu ho¹ch 
(lµm chÝn qu¶ A23N15/06; thiÕt bÞ s¬ chÕ thuèc l¸ trong kho chøa A24B1/02; ®ãng 
gãi hoÆc b¶o qu¶n hoa bia C12C3/04) [1, 3, 2006.01] 

25/02 . §èng; Hè [1, 2006.01] 
25/04 . §ôn r¬m, ®èng cá vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/08 . . ThiÕt bÞ th«ng giã [1, 2006.01] 
25/10 . . M¸i che [1, 2006.01] 
25/12 . Gi¸ ®Ó sÊy [1, 2006.01] 
25/13 . C¸c lo¹i chôp (A01F25/14 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
25/14 . Thïng chøa chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n [3, 2006.01] 
25/16 . ThiÕt bÞ cho c¸c xil« chøa thøc ¨n gia sóc [1, 2006.01] 
25/18 . . ThiÕt bÞ chÊt th¶i hoÆc ph©n phèi [2, 2006.01] 
25/20 . . ThiÕt bÞ dì t¶i [2, 2006.01] 
25/22 . . ThiÕt bÞ th«ng giã [2, 2006.01] 
29/00 ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó c¾t cá kh«, r¬m hoÆc t¬ng tù (m¸y c¾t kÕt hîp víi c¬ 

cÊu c¾t c©y trång ®É c¾t ra tõng m¶nh A01D43/08) [1, 3, 2006.01] 
29/01 . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó l¾p trªn hoÆc ®îc kÐo b»ng mét m¸y kÐo, vÝ dô m¸y b¨m th¸i 

trªn ®ång [7, 2006.01] 
29/02 . cã dao quay mµ lìi c¾t cña dao ®îc ®Æt trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay 

cña dao [3, 2006.01] 
29/04 . . víi híng tiÕp liÖu n»m ngang so víi trôc [3, 2006.01] 
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29/06 . cã dao quay mµ lìi c¾t cña dao ®îc ®Æt trong mÆt h×nh trô, vÝ dô theo ®êng xo¾n 
èc [3, 2006.01] 

29/08 . cã c¸c dao chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn [3, 2006.01] 
29/09 . C¸c chi tiÕt [2010.01] 
29/10 . . ThiÕt bÞ tiÕp liÖu [3, 2006.01] 
29/12 . . C¬ cÊu dì t¶i (m¸y bèc xÕp cá kh« vµ c©y trång t¬ng tù cã qu¹t giã 

A01D 87/10) [3, 2006.01] 
29/14 . . C¬ cÊu dÉn ®éng [3, 2006.01] 
29/16 . . ThiÕt bÞ an toµn, vÝ dô thiÕt bÞ phanh phßng sù cè [3, 2006.01] 
29/18 . . . ®Ó b¶o vÖ ngêi sö dông [3, 2006.01] 
29/22 . . L¾p r¸p thiÕt bÞ ®Ó mµi s¾c dao [3, 2006.01] 
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A01G nghÒ lµm vên; Trång rau, hoa, lóa, qu¶, nho, hoa bia, rong 
biÓn; L©m nghiÖp, tíi tiªu (h¸i qu¶, rau, hoa bia vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù A01D 
46/00; thiÕt bÞ ®Ó c¾t th©n hµnh hoÆc bãc vá hµnh cñ hoÆc hµnh hoa A23N 15/08; nh©n gièng 
t¶o ®¬n bµo C12N 1/12; nu«i cÊy c¸c tÕ bµo thùc vËt C12N 5/00) 

Néi dung ph©n líp 

 TRỒNG TRỌT NÓI CHUNG A01G2/00, A01G3/00, A01G7/00, A01G9/00, A01G17/00 
              A01G20/00, A01G22/00, A01G24/00 
 TRỒNG CÂY KHÔNG CÓ ĐẤT       A01G31/00 
 TRỒNG RONG BIỂN        A01G33/00 
 BẢO VỆ THỰC VẬT             A01G11/00, A01G13/00, A01G15/00 
 HÁI HOẶC CHĂM SÓC HOA, QUẢ                       A01G3/00, A01G5/00 
 LÂM NGHIỆP                     A01G23/00 
 TƯỚI TIÊU                                   A01G25/00, A01G27/00, A01G29/00 
 

 

 
2/00  Nh©n gièng sinh dìng (t¹o gièng c©y b»ng kü thuËt nu«i cÊy m« A01H4/00) 

[2018.01] 
2/10 . b»ng c¸ch gi©m [2018.01] 
2/20 .  ChiÕt [2018.01] 
2/30 . GhÐp (s¸p ®Ó ghÐp c©y A01N3/04) [2018.01] 
2/32 . .  ThiÕt bÞ tù ®éng ®Ó ghÐp [2018.01] 
2/35 . .  C¾t; GhÐp [2018.01] 
2/38 . .  §ì; Buéc  [2018.01] 
3/00 Dông cô c¾t chuyªn dông cho môc ®Ých lµm vên; TØa tha c©y (®èn c©y 

A01G23/08; m¸y c¾t cã c¸c dao c¾t theo hµng quay linh ho¹t   A01D 34/416; m¸y 
c¾t chuyªn dïng do ngêi ®iÒu khiÓn A01D 34/90; dông cô c¾t cÇm tay cho môc ®Ých 
kh¸c B 26 B) [1, 5, 2006.01] 

3/02 . KÐo c¾t c©y; KÐo lµm vên ®Ó c¾t hoa hoÆc qu¶ [1, 2006.01] 
3/025 . . cã c¸c tay cÇm ®îc kÐo dµi hoÆc më réng [6, 2006.01] 
3/033 . . cã c¸c lìi dao ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [6, 2006.01] 
3/037 . . . dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn [6, 2006.01] 
3/04 . Dông cô tØa hµng rµo nh kÐo lµm vên [6, 2006.01] 
3/047 . . cÇm tay [6, 2006.01] 
3/053 . . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [6, 2006.01] 
3/06 . Dông cô cÇm tay hoÆc kÐo ®Ó c¾t tØa mÐp th¶m cá (m¸y c¾t kÕt hîp víi dông cô c¾t 

tØa mÐp th¶m cá A 01 D 43/16) [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c dông cô kh¸c ®Ó tØa nh¸nh, cµnh hoÆc tØa tha c©y [1, 2, 5, 2006.01] 
5/00 Bã hoa vµ lµm vßng hoa [1, 2006.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ ®Ó bã hoa vµ lµm vßng hoa [1, 2006.01] 
5/04 . Khung vßng hoa vµ c¸c khung t¬ng tù; Gi¸ ®ì hoÆc c¸i kÑp hoa [1, 2006.01] 
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5/06 . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n hoa t¬i (c¸c chÕ phÈm ho¸ häc A01N 3/02; lä hoa  
A47G 7/06) [1, 2006.01] 

7/00  Thùc vËt häc nãi chung (trång c©y kh«ng cã ®Êt A01G31/00) [1, 2006.01] 
7/02 . Xö lý thùc vËt b»ng khÝ carbonic (nhµ kÝnh ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy 9/18) [1, 

2006.01] 
7/04 . T¸c ®éng ®iÖn hay tõ lªn thùc vËt ®Ó kÝch thÝch sù sinh trëng cña chóng [1, 

2006.01] 
7/06 . Xö lý c©y lÊy gç hoÆc thùc vËt ®ang ph¸t triÓn, vÝ dô ®Ó phßng ngõa sù môc gç, ®Ó 

nh¹t mµu hoa hay gç, ®Ó lµm t¨ng tuæi thä cña c©y [1, 2006.01] 
9/00  §å ®ùng, khung ng¨n « trång c©y hoÆc nhµ kÝnh dïng cho nghÒ lµm vên (®Ó 

trång nÊm A01G18/60; trång c©y kh«ng cã ®Êt A01G31/00); §êng viÒn luèng c©y, 
th¶m cá hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01, 2018.01] 

9/02 . §å ®ùng, vÝ dô, chËu hay thïng trång hoa (l½ng hoa treo, gi¸ ®ì hoÆc vá bao chËu 
hoa A47G7/00); Cèc nhá ®Ó trång hoa [1, 2006.01, 2018.01] 

9/029 .  .  ChËu ¬m c©y con [2018.01] 
9/033 .  .  §å ®ùng ph¼ng ®Ó trång vÇng cá, th¶m cá hoÆc t¬ng tù, vÝ dô ®Ó phñ m¸i nhµ  

    [2018.01] 
9/04 . §Üa ®Æt díi chËu trång hoa [1, 2006.01] 
9/06 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch chËu trång hoa [1, 2006.01] 
9/08 . ThiÕt bÞ lµm ®Çy chËu trång hoa; ThiÕt bÞ trång hoa vµo chËu [1, 2006.01] 
9/12 . Thanh chèng cho c©y; Giµn cho c©y d©u t©y, d©u ®Êt vµ c¸c lo¹i c©y t¬ng tù (cäc 

®ì c©y lÊy gç; gi¸ ®ì chïm nho A01G17/14) [1, 2006.01] 
9/14 . Nhµ kÝnh (chôp b¶o vÖ c©y A01G13/04) [1, 2006.01] 
9/16 . . cã thÓ th¸o rêi vµ di chuyÓn ®îc [1, 2006.01] 
9/18 . Nhµ kÝnh ®Ó xö lý thùc vËt b»ng khÝ carbonic vµ c¸c lo¹i khÝ t¬ng tù [1, 2006.01] 

9/20 . Khung ng¨n « trång c©y; ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 
9/22 . N¾p t¹o bãng r©m hoÆc mµn che cho nhµ kÝnh hay t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/24 . ThiÕt bÞ sëi, th«ng giã, ®iÒu chØnh nhiÖt ®é hoÆc tíi tiªu trong nhµ kÝnh, khung 

ng¨n « trång c©y hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/26 . . ThiÕt bÞ ®iÖn [1, 2006.01] 
9/28 . Luèng n©ng; Luèng c©y; Bao quanh luèng c©y, th¶m cá, vÝ dô, b»ng ngãi [2018.01] 
11/00 Khö trïng ®Êt b»ng h¬i níc (thµnh phÇn ®Ó æn ®Þnh hoÆc c¶i t¹o ®Êt C09K 17/00) 

[1, 2006.01] 
13/00 B¶o vÖ thùc vËt (thiÕt bÞ ®Ó diÖt ký sinh trïng hoÆc c¸c ®éng vËt cã h¹i A01M; sö 

dông ho¸ chÊt ®Ó trõ s©u bä; thµnh phÇn cña chÊt b¶o vÖ, vÝ dô s¸p ghÐp cµnh A01N) 
[1, 2006.01] 

13/02 . N¾p che b¶o vÖ thùc vËt; ThiÕt bÞ ®Ó s¾p ®Æt c¸c n¾p ®Ëy che [1, 2006.01] 
13/04 . . C¸i chôp b¶o vÖ c©y [1, 2006.01] 
13/06 . ThiÕt bÞ ®Ó sëi, t¹o khãi hoÆc s¬ng mï trong rõng, trong vên c©y ¨n qu¶ hoÆc 

trong vên, vÝ dô víi môc ®Ých chèng s¬ng gi¸ (t¹o khãi vµ s¬ng mï b»ng 
ph¬ng ph¸p ho¸ häc C06D 3/00); thiÕt bÞ ®Ó sëi Êm nãi chung, xem c¸c líp t¬ng 
øng, vÝ dô F24) [1, 2006.01] 
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13/08 . ThiÕt bÞ c¬ häc ®Ó lu th«ng kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
13/10 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ thùc vËt tr¸nh ®éng vËt, chim chãc vµ c¸c lo¹i s©u cã h¹i kh¸c  

(A01M 29/00 ®îc u tiªn; bÉy b¾t thó A01M 23/00; thuèc diÖt s©u bä cã h¹i  
A01N) [1, 2, 2006.01] 

15/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó thay ®æi ®iÒu kiÖn khÝ hËu (khuÕch t¸n s¬ng mï nãi 
chung E01H 13/00) [1, 2006.01] 

17/00 Trång hoa bia, nho, c©y ¨n qu¶ vµ c¸c lo¹i c©y t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/02 . Trång hoa bia vµ trång nho [1, 2006.01] 
17/04 . Gi¸ ®ì hoa bia, c¸c chïm nho hoÆc c©y lÊy gç [1, 2006.01] 
17/06 . . Giµn [1, 2006.01] 
17/08 . . . ThiÕt bÞ ®Ó kÑp chÆt hoa bia, chïm nho hoÆc nh¸nh trªn giµn; ThiÕt bÞ ®Ó buéc 

[1, 2006.01] 
17/10 . . ThiÕt bÞ gi÷ cµnh hoÆc nh¸nh [1, 2006.01] 
17/12 . . Thanh gi»ng cho c©y lÊy gç [1, 2006.01] 
17/14 . . Gi¸ ®ì, cäc ®ì [1, 2006.01] 
17/16 . . . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng hoÆc nhæ cäc ®ì [1, 2006.01] 
17/18 . ThiÕt bÞ ®Ó bÞt kÝn bäng c©y [1, 2006.01] 
18/00 Trång nÊm [2018.01] 
18/10 .  RÔ nÊm [Mycorrhiza]; QuÇn hîp rÔ nÊm [2018.01] 
18/20 .  M«i trêng nu«i cÊy, vÝ dô, ph©n ñ [2018.01] 
18/22 . .  ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chÕ m«i trêng nu«i cÊy, vÝ dô, thiÕt bÞ ®ãng chai [2018.01] 
18/30 . ThiÕt bÞ phô trî sö dông tríc khi cÊy hÖ sîi, vÝ dô thiÕt bÞ khñ trïng [2018.01] 
18/40 . Trång hÖ sîi [2018.01] 
18/50 . CÊy hÖ sîi [2018.01] 
18/55 . .  T¹o lç cÊy [2018.01] 
18/60 .  Phßng trång nÊm; ThiÕt bÞ trång nÊm [2018.01] 
18/61 . .  VËt dông dÉn híng sù sinh trëng cña thÓ qu¶, vÝ dô, cuén giÊy [2018.01] 
18/62 . .  Gi¸; Khay [2018.01] 
18/64 . .  §å ®ùng ®Ó trång; N¾p ®Ëy [2018.01] 
18/65 . .  .  ®Æc trng bëi n¾p ®Ëy, vÝ dô, n¾p cã bé phËn läc [2018.01]   
18/66 . .  .  Tói trång nÊm [2018.01] 
18/68 . .  .  Chai trång nÊm [2018.01] 
18/69 . .  ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh m«i trêng, vÝ dô, dông cô tíi níc [2018.01] 
18/70  .  Thu ho¹ch [2018.01] 
18/80  .  ThiÕt bÞ phô trî sö dông sau khi thu ho¹ch, vÝ dô, dông cô n¹o [2018.01] 
20/00 Trång vÇng cá, th¶m cá hoÆc t¬ng tù; ThiÕt bÞ vµ ph¬ng ph¸p trång vÇng cá 

vµ th¶m cá (dông cô cÇm tay hoÆc kÐo ®Ó c¾t tØa mÐp th¶m cá A01G3/06; bao quanh 
th¶m cá A01G9/28; m¸y c¾t cá A01D34/00) [2018.01] 

20/10 .  M¶ng cá hoÆc vÇng cá tríc khi trång [2018.01] 
20/12 . .  ThiÕt bÞ ®Ó c¾t m¶ng cá hoÆc vÇng cá [2018.01] 
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20/15 . .  .  chuyªn dông ®Ó xÕp thµnh chång c¸c cuén m¶ng cá hoÆc vÇng cá [2018.01] 
20/18 . .  ThiÕt bÞ bè trÝ vÇng cá hoÆc m¶ng cá [2018.01] 
20/20 . Trång trªn th¶m [2018.01] 
20/30 . ThiÕt bÞ xö lý bÒ mÆt th¶m cá hoÆc ®ång cá (m¸y th«ng khÝ th¶m cá A01B45/02) 

[2018.01] 
20/35 . .  Trôc l¨n lµm vên [2018.01] 
20/40 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch bÒ mÆt th¶m cá hoÆc ®ång cá [2018.01] 
20/43 . .  ®Ó quÐt, thu dän hoÆc ph©n hñy r¸c [2018.01] 
20/47 . .  .  ThiÕt bÞ hót bôi hoÆc qu¹t giã [2018.01] 
22/00 Trång c¸c lo¹i c©y hoÆc thùc vËt ®Æc biÖt cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm kh¸c 

[2018.01] 
22/05 .  C©y ¨n qu¶, vÝ dô, c©y d©u t©y, cµ chua hoÆc da chuét [2018.01] 
22/10 .  M¨ng t©y [2018.01] 
22/15 .  C©y ¨n l¸, vÝ dô, rau diÕp hoÆc rau bina [2018.01] 
22/20 .  Ngò cèc [2018.01] 
22/22 . .  Lóa [2018.01] 
22/25 . C©y ¨n rÔ, vÝ dô, khoai t©y, khoai mì, cñ tõ, cñ c¶i ®êng hoÆc mï t¹t [2018.01] 
22/30 . Rªu [2018.01] 
22/35 . Cñ hµnh, tái; C©y tái, vÝ dô, cñ hµnh hoÆc tái t©y [2018.01] 
22/40 . Hä ®Ëu, vÝ dô , ®Ëu, ®Ëu Hµ Lan [2018.01] 
22/45 . Thuèc l¸ [2018.01] 
22/50 . B«ng [2018.01] 
22/55 .  C©y mÝa [2018.01] 
22/60 . Hoa; C©y trang trÝ [2018.01] 
22/63 . .  C©y lan [2018.01] 
22/67 . .  C©y lïn, vÝ dô, c©y c¶nh [2018.01] 
 

23/00 L©m nghiÖp [1, 2006.01] 
23/02 . Trång c©y con, ®µo gèc, chÆt hoÆc tØa c©y (tØa tha c©y cao A01G3/00) [1, 5, 

2006.01] 

     Ghi chó [5]  

C¸c c¬ cÊu n¹p th©n c©y thuéc nhãm B27B 25/00 
23/04 . . Trång c©y con; ThiÕt bÞ ®Ó bøng ®Êt cã rÔ c©y, vÝ dô thiÕt bÞ n©ng rÔ; Khay hay 

thïng vµ c¸c vËt liÖu bao gãi ®Ó vËn chuyÓn c©y con [1, 2006.01] 
23/06 . . §µo gèc hoÆc nhæ c©y; ChiÕt hoÆc lo¹i bá gèc c©y [1, 5, 2006.01] 
23/08 . . ChÆt c©y (ca tay vµ ca m¸y B27B; c¸i r×u B26B 23/00) [1, 2006.01] 
23/081 . . . ThiÕt bÞ chÆt-bã nh viÖc bã b»ng ®Çu chÆt (A01G23/083 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
23/083 . . . ThiÕt bÞ chÆt-tØa cµnh [5, 2006.01] 
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23/085 . . . . cã ®Çu c¾t ®îc l¾p trªn cÇn n©ng thø nhÊt vµ ®Çu tØa cµnh ®îc l¾p trªn cÇn 
n©ng thø hai [5, 2006.01] 

23/087 . . . ThiÕt bÞ c¾t hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù thÝch hîp dïng ®Ó chÆt c©y (A01G23/081, 
A01G23/083, A01G23/093 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

23/089 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu m¸y c¾t [5, 2006.01] 
23/09 . . . . kiÓu ®¸nh hoÆc gâ [5, 2006.01] 
23/091 . . . ThiÕt bÞ ca chuyªn dïng ®Ó ®èn c©y(A01G23/081, A01G23/083, A01G23/093 

®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/093 . . . KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ c¾t, ca hoÆc nghiÒn chuyªn dông ®Ó ®èn c©y [5, 2006.01] 
23/095 . . ThiÕt bÞ tØa nh¸nh (A01G23/083 ®îc u tiªn, lµm m¹t ca, x¬, bét vµ c¸c vËt liÖu 

t¬ng tù B27L 11/00) [5, 2006.01] 
23/097 . . . cã ®Çu tØa nh¸nh cè ®Þnh [5, 2006.01] 
23/099 . . ThiÕt bÞ phô trî nh nªm cña thiÕt bÞ chÆt c©y [5, 2006.01] 
23/10 . C¹o mñ c©y, vÝ dô mñ cao su, nhùa c©y [1, 2006.01] 
23/12 . . Dao hoÆc r×u ®Ó lÊy nhùa c©y [1, 2006.01] 

23/14 . . èng dÉn nhùa c©y; ChËu høng nhùa c©y [1, 2006.01] 
24/00 Gi¸ thÓ trång trät; M«i trêng nu«i cÊy; ThiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p dïng cho 

môc ®Ých nµy (cho nÊm A01G18/20) [2018.01] 
24/10 . trªn c¬ së hoÆc cã chøa vËt liÖu h÷u c¬ [2018.01] 
24/12 . .  cã chøa kho¸ng ®Êt [2018.01] 
24/13 . .  .  Zeolit [2018.01] 
24/15 . .  .  §¸ nung, vÝ dô, peclit, vermiculit hoÆc cèt liÖu ®Êt sÐt [2018.01] 
24/17 . .  cã chøa xØ [2018.01] 
24/18 . .  cã chøa x¬ v« c¬, vÝ dô, sîi kho¸ng [2018.01] 
24/20 . trªn hoÆc cã chøa vËt liÖu h÷u c¬ tù nhiªn [2018.01] 
24/22 . .  cã chøa nguyªn liÖu thùc vËt [2018.01] 
24/23 . .  .  Gç, vÝ dô, vá bµo hoÆc mïn ca  [2018.01] 
24/25 . .  .  Vá tr¸i c©y kh« hoÆc vá h¹t vÝ dô, trÊu, r¬m r¹ hoÆc x¬ dõa [2018.01] 
24/27 . .  .  Cïi tr¸i c©y, vÝ dô, b· mÝa, b· cñ c¶i ®êng [2018.01] 
24/28 . .  cã chøa than bïn, rªu hoÆc rªu níc [2018.01] 
24/30 . trªn c¬ së hoÆc cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ tæng hîp [2018.01] 
24/35 . .  cã chøa polyme hÊp thô níc [2018.01] 
24/40 .  ®Æc trng bëi cÊu tróc cña chóng [2018.01] 
24/42 . .   cã cÊu tróc d¹ng h¹t hoÆc kÕt tô [2018.01] 
24/44 . .   d¹ng khèi, ®Öm hoÆc tÊm [2018.01] 
24/46 . .  .  cã nhiÒu líp [2018.01] 
24/48 . .   cã chøa bät hoÆc lµ cÊu tróc d¹ng bät [2018.01] 
24/50 .  ®îc chøa trong mét vá bäc mÒm dÎo [2018.01] 
24/60 .  ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chÕ gi¸ thÓ trång trät hoÆc m«i trêng nu«i cÊy (dïng cho nÊm 

A01G18/22) [2018.01] 
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25/00 Tíi tiªu vên, ®ång ruéng vµ s©n thÓ thao hay t¬ng tù (c¸c thiÕt bÞ chuyªn 
dïng ®Ó bãn ph©n láng A01C 23/00; vßi phun, thiÕt bÞ phun B05B; hÖ thèng tíi tiªu 
lé thiªn E02B 13/00) [1, 2006.01] 

25/02 . ThiÕt bÞ tíi níc cã èng dÉn ®ét lç hoÆc èng dÉn cã phô tïng ph©n phèi ®îc ®Æt 
trªn mÆt ®Êt, vÝ dô ®Ó tíi níc nhá giät (èng ®ét lç xem B05B 1/20) [1, 4, 
2006.01] 

25/06 . ThiÕt bÞ tíi níc cã èng dÉn ®ét lç ®îc ®Æt díi ®Êt (èng ®ét lç xem B05B 1/20; 
c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó tiªu níc E02B 11/00) [1, 2006.01] 

25/09 . ThiÕt bÞ tíi níc cã sö dông c¸c thiÕt bÞ di ®éng trªn b¸nh xe vµ t¬ng tù [2, 
2006.01] 

25/14 . Dông cô tíi níc cÇm tay, vÝ dô b×nh tíi [1, 2006.01] 
25/16 . §iÒu khiÓn hÖ thèng tíi tiªu (®iÒu khiÓn thiÕt bi phun B05B) [2, 2006.01] 
27/00 ThiÕt bÞ tíi tù ®éng, vÝ dô tíi hoa trong chËu [1, 2006.01] 
27/02 . cã mét thïng chøa níc mµ phÇn chÝnh cña nã ®îc ®Æt xung quanh hoÆc trùc tiÕp 

bªn c¹nh chÊt sinh trëng (A01G27/06 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
27/04 . cã sö dông bÊc hoÆc vËt liÖu t¬ng tù [6, 2006.01] 
27/06 . . cã thïng chøa níc, phÇn chÝnh cña nã ®îc ®Æt xung quanh hoÆc trùc tiÕp bªn 

c¹nh chÊt sinh trëng [6, 2006.01] 
29/00 ThiÕt bÞ cung cÊp dinh dìng cho rÔ c©y; §a ph©n bãn vµo hÖ rÔ [1, 2006.01] 
31/00 Trång c©y kh«ng cã ®Êt, vÝ dô, trång c©y trong níc (gi¸ thÓ trång c©y 

A01G24/00; trång rong biÓn A01G33/00) [1, 2, 2006.01, 2018.01] 
31/02 . ThiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy (trång c©y trong chËu, thïng hoÆc nhµ 

kÝnh nãi chung A01G9/00; thiÕt bÞ ®Ó tíi tù ®éng A01G27/00) [1, 2006.01] 
31/04 . . Trång c©y trong níc trªn nh÷ng b¨ng t¶i [6, 2006.01] 
31/06 . . Trång c©y trong níc trªn giµn hoÆc trong c¸c thïng ®îc xÕp thµnh chång [6, 

2006.01] 
33/00 Trång rong biÓn [2, 2006.01] 
33/02 . t¶o tÝa (lo¹i ¨n ®îc) [2, 2006.01] 
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A01H C¸c gièng thùc vËt míi  hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó thu nhËn 
chóng; T¹o c¸c gièng c©y míi b»ng kü thuËt nu«i cÊy m« [5] 

 
        Ghi chú [2018.01] 
  1. Phân lớp này bao gồm toàn bộ các khía cạnh liên quan đến các các giống thực vật 

mới, gồm cả sự kháng bệnh, chịu lạnh và tốc độ sinh trưởng. 
  2. Trong phân lớp này, cây hạt kín, nghĩa là, cây có hoa được phân loại vào nhóm 

A01H6/00 theo nguyên tắc phân loại thực vật học của chúng và vào nhóm A01H5/00 
theo các bộ phận thực vật của chúng, mà các bộ phận này được bộc lộ. 

Néi dung ph©n líp 

Ph¬ng ph¸p  ....................................................................................................................... 1/00, 3/00 
T¹o gièng c©y míi .................................................................................................................... 4/00 
Thùc vËt cã hoa, c©y h¹t trÇn ................................................................................ 5/00, 7/00 
C¸c lo¹i c©y kh¸c ........................................................................................................ 9/00 - 17/00 

 

Ph¬ng ph¸p 

1/00 Ph¬ng ph¸p biÕn tÝnh kiÓu gen (A01H4/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
1/02 . Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó lai gièng; Thô phÊn nh©n t¹o [1, 2006.01] 
1/04 . Ph¬ng ph¸p chän gièng [1, 2006.01] 
1/06 . Ph¬ng ph¸p ®ét biÕn, vÝ dô xö lý b»ng ho¸ chÊt hoÆc chiÕu x¹ (®ét biÕn hoÆc kü 

thuËt di truyÒn trªn tÕ boµ hoÆc m« thùc vËt C12N 15/00) [1, 5, 2006.01] 
1/08 . . Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó lµm thay ®æi sè lîng nhiÔm s¾c thÓ [1, 2006.01] 
3/00 C¸c ph¬ng ph¸p biÕn tÝnh kiÓu h×nh (A01H4/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é dµi cña sãng, thêi gian, cêng ®é hoÆc chu kú chiÕu s¸ng 
3/04 . xö lý b»ng c¸c ho¸ chÊt [1, 2006.01] 
4/00 T¹o c¸c gièng c©y míi b»ng kü thuËt nu«i cÊy m« [5, 2006.01] 

C¸c lo¹i thùc vËt míi 

5/00 C©y h¹t kÝn, nghÜa lµ c©y cã hoa, ®Æc trng bëi c¸c bé phËn thùc vËt cña nã; 
C©y h¹t kÝn ®Æc trng kh«ng ph¶i bëi nguyªn t¾c ph©n lo¹i thùc vËt häc cña 
chóng [1, 2006.01, 2018.01] 

5/02 . Hoa [1, 2006.01, 2018.01] 
5/04 . Th©n [1, 2006.01, 2018.01] 
5/06 . RÔ [1, 2006.01, 2018.01] 
5/08 . Qu¶ [1, 2006.01, 2018.01] 
5/10 . H¹t [1, 2006.01, 2018.01] 
5/12 . L¸ [1, 2006.01, 2018.01] 
6/00 C©y h¹t kÝn, nghÜa lµ c©y cã hoa, ®Æc trng bëi nguyªn t¾c ph©n lo¹i thùc vËt 

häc cña chóng [2018.01] 
6/02 . Hä DÒn [Amaranthaceae] hoÆc hä Rau muèi [Chenopodiaceae], vÝ dô, cñ c¶i ®êng 

hoÆc rau bina [2018.01] 
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6/04 .  Hä Loa kÌn ®á [Amaryllidaceae], vÝ dô, cñ hµnh [2018.01] 
6/06 .  Hä Hoa t¸n [Apiaceae], vÝ dô, cÇn t©y hoÆc cµ rèt [2018.01] 
6/08 .  Hä Dõa c¹n [Apocynaceae], vÝ dô, c©y dõa c¹n [2018.01] 
6/10 . Hä R¸y [Aroideae], vÝ dô, Chi V©n m«n [Zantedeschia]  [2018.01] 
6/12 .  Hä M¨ng t©y [Asparagaceae], vÝ dô, Hosta [2018.01] 
6/14 .  Hä Cóc [Asteraceae hoÆc Compositae], vÝ dô, hång hoa, hoa híng d¬ng, c©y 

atis« hoÆc rau xµ l¸ch [2018.01] 
6/16 .  Hä Bãng níc [Balsaminaceae], vÝ dô, c©y Bãng níc [2018.01] 
6/18 .  Hä Thu h¶i ®êng [Begoniaceae], vÝ dô c©y Thu h¶i ®êng [2018.01] 
6/20 . Hä C¶i [Brassicaceae], vÝ dô, c©y h¹t c¶i dÇu, b«ng c¶i xanh hoÆc rau rucola 

[2018.01] 
6/22 .  Hä Døa [Bromeliaceae] [2018.01] 
6/24 . Hä X¬ng rång [Cactaceae], vÝ dô, c©y X¬ng rång hoÆc Quúnh cµng cua [2018.01] 
6/26 .  Hä Hoa chu«ng [Campanulaceae] [2018.01] 
6/28 .  Hä CÇn sa [Cannabaceae], vÝ dô, c©y Gai dÇu [2018.01] 
6/30 .  Hä CÈm chíng [Caryophyllaceae] [2018.01] 
6/32 .  Hä L¸ báng [Crassulaceae][2018.01] 
6/34 .  Hä BÇu bÝ [Cucurbitaceae], vÝ dô, khæ qua, da chuét hoÆc da hÊu [2018.01] 
6/36 .  Hä §ç quyªn [Ericaceae], vÝ dô, c©y Kh«, c©y Nam viÖt quÊt hoÆc c©y ViÖt quÊt 

[2018.01] 
6/38 .  Hä ThÇu dÇu [Euphorbiaceae], vÝ dô, c©y Tr¹ng nguyªn [2018.01] 
6/40 .  Hä Long ®ëm [Gentianaceae], vÝ dô, chi Long ®ëm [exacum] [2018.01] 
6/42 .  Hä Má h¹c [Geraniaceae], vÝ dô, c©y Phong l÷ [2018.01] 
6/44 .  Hä Thîng tiÔn [Gesneriaceae], vÝ dô, hoa Tö linh lan [2018.01] 
6/46 .  Hä Lóa [Gramineae hoÆc Poaceae], vÝ dô, r¬m r¹, b·i cá hoang, c©y lóa g¹o, c©y 

lóa m× hoÆc c©y ng« [2018.01] 
6/48 .  Hä Tó cÇu [Hydrangeaceae], vÝ dô, c©y Tó cÇu [2018.01] 
6/50 . Hä Hoa m«i [Lamiaceae], vÝ dô, c©y O¶i h¬ng, c©y B¹c hµ hoÆc hoÆc h¹t Chia 

[2018.01] 
6/52 . Hä NguyÖt quÕ [Lauraceae], vÝ dô, qu¶ b¬ [2018.01] 
6/54 . Hä §Ëu [Leguminosae hoÆc Fabaceae], vÝ dô, ®ç t¬ng, cá linh l¨ng hoÆc c©y l¹c 

[2018.01] 
6/56 . Hä Loa kÌn [Liliaceae], vÝ dô, chi Loa kÌn Peru [alstroemeria] hoÆc chi Loa kÌn 

[Lilium] [2018.01] 
6/58 . Hä Lanh [Linaceae], vÝ dô, c©y Lanh [2018.01] 
6/60 . Hä CÈm quú [Malvaceae], vÝ dô, c©y B«ng hoÆc c©y D©m bôt [2018.01] 
6/62 . Hä Lan [Orchidaceae] [2018.01] 
6/64 .  Hä Anh tóc, vÝ dô, c©y Anh tóc [2018.01] 
6/66 .  Hä Võng [Pedaliaceae], vÝ dô, c©y Võng [2018.01] 
6/68 .  Hä M· ®Ò [Plantaginaceae], vÝ dô, c©y Hoa mâm chã [2018.01] 
6/70 .  Hä L¸ thang [Polemoniaceae], vÝ dô, c©y Tróc ®µo [2018.01] 
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6/72 . Hä Mao l¬ng [Ranunculaceae], vÝ dô, c©y ¤ng l·o [2018.01] 
6/74 . Hä Hoa hång [Rosaceae], vÝ dô, c©y D©u t©y, c©y T¸o, qu¶ h¹ch, c©y Lª, c©y Hoa 

hång, c©y M©m x«I [2018.01] 
6/76 . Hä ThiÕn th¶o [Rrubiaceae], vÝ dô, chi ThiÕn th¶o [Pentas] [2018.01] 
6/78 . Hä Cöu lý h¬ng [Rutaceae], vÝ dô, chanh cèm hoÆc chanh l¸ cam [2018.01] 
6/80 . Hä Tai hïm [Saxifragaceae], vÝ dô, chi Tai hïm[2018.01] 
6/82 . Hä Cµ [Solanaceae], vÝ dô, c©y ít, c©y Thuèc l¸, c©y Khoai t©y, c©y Cµ chua hoÆc 

c©y Cµ [2018.01] 
6/84 . Hä TÇm ma [Urticaceae], vÝ dô, c©y Gai [2018.01] 
6/86 . Hä Cá roi ngùa [Verbenaceae], vÝ dô, cá roi ngùa [2018.01] 
6/88 . Hä Nho [Vitaceae], vÝ dô, chi Nho [qu¶ nho] [2018.01] 
7/00 Ngµnh thùc vËt h¹t trÇn (Gymnosperms), vÝ dô c©y cã qu¶ h×nh nãn [1, 2006.01] 
9/00 Ngµnh d¬ng xØ (Pteridophytes), vÝ dô c©y d¬ng xØ, c©y th¹ch tïng, c©y méc tÆc 

[1, 2006.01]  
11/00 Ngµnh rªu (Briophytes), vÝ dô rªu, líp ®Þa biÓn [1, 2006.01] 
13/00 T¶o (t¶o ®¬n bµo C 12 N 1/12) [1, 2006.01] 
15/00 NÊm; §Þa y (nÊm vi sinh C12N 1/14) [1, 2006.01] 
17/00 HiÖn tîng céng sinh hoÆc ký sinh bao gåm c¶ mét hoÆc vµi lo¹i thùc vËt míi, vÝ 

dô rÔ nÊm (®Þa y A01H15/00) [1, 2006.01] 
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A01J S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s÷a (b¶o qu¶n, tiÖt trïng, khö trïng c¸c s¶n phÈm s÷a 
A23; vÒ khÝa c¹nh ho¸ häc, xem ph©n líp A23C) 

Néi dung ph©n líp 

v¾t s÷a ................................................................................................................................... 1/00-9/00 
chÕ biÕn s÷a vµ v¸ng s÷a ......................................................................................... 11/00-13/00 
lµm b¬ ........................................................................................................................................... 15/00 
nhµo trén hoÆc t¹o h×nh b¬, b¬ thùc vËt hoÆc 
c¸c s¶n phÈm thay thÕ b¬ ....................................................................................... 17/00-23/00 
lµm pho m¸t .................................................................................................................... 25/00-27/00 
c¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp 
trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy…99/00 

 

V¾t s÷a  

1/00 ThiÕt bÞ vµ phô tïng ®Ó v¾t s÷a thñ c«ng (ghÕ ngåi v¾t s÷a xem A47C 9/04) [1, 
2006.01] 

3/00 V¾t s÷a nhê èng hót s÷a (èng th«ng) [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ hoÆc m¸y ®Ó v¾t s÷a (A01J1/00, A01J3/00 ®îc u tiªn; tr¹m v¾t s÷a 

A01K1/12) [1, 2006.01] 
5/003 . M¸y v¾t s÷a di ®éng [6, 2006.01] 
5/007 . §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh v¾t s÷a; KiÓm tra hoÆc ®iÒu chØnh m¸y v¾t s÷a [6, 2006.01] 
5/01 . . Dông cô ®o s÷a; Dông cô ®o lu lîng s÷a [6, 2006.01] 
5/013 . Ph¸t hiÖn sù t¹p nhiÔm trong s÷a [6, 2006.01] 
5/017 . Tù ®éng l¾p hoÆc th¸o cèc v¾t s÷a [6, 2006.01] 
5/02 . víi t¸c ®éng c¬ häc lªn ®Çu vó [1, 2006.01] 
5/04 . víi t¸c ®éng khÝ nÐn lªn ®Çu vó [1, 2006.01] 
5/06 . . C¸c cèc v¾t s÷a mét khoang [1, 2006.01] 
5/08 . . C¸c cèc v¾t s÷a hai khoang [1, 2006.01] 
5/10 . . Bé phËn rung, vÒ kÕt cÊu kh«ng g¾n liÒn víi c¸c cèc v¾t s÷a [1, 2006.01] 
5/12 . . . cã mµng [1, 2006.01] 
5/14 . . . cã ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
5/16 . . Cèc v¾t s÷a cã bé phËn rung [1, 2006.01] 
7/00 C¸c thiÕt bÞ kÌm theo m¸y v¾t s÷a (tr¹m v¾t s÷a A01K1/12) [5, 6, 2006.01] 
7/02 . ®Ó lµm s¹ch hoÆc vÖ sinh m¸y v¾t s÷a hoÆc c¸c dông cô v¾t s÷a (lµm s¹ch mÆt trong 

cña èng hay èng dÉn cña m¸y v¾t s÷a B 08 B 9/037) [7, 2006.01] 
7/04 . xö lý bÇu vó hoÆc nóm vó, vÝ dô lµm s¹ch bÇu vó hoÆc nóm vó [6, 2006.01] 
9/00 §å høng s÷a (b×nh chøa nãi chung B65D; cã thiÕt bÞ ®Ó nghiªng vµ trót hÕt B65G 

65/23) [1, 2006.01] 
9/02 . cã thiÕt bÞ ®Ó läc th« vµ läc tinh [1, 2006.01] 
9/04 . cã thiÕt bÞ lµm l¹nh [1, 2006.01] 

43 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01                A01J 

9/06 . cã van ®ãng tù ®éng [1, 2006.01] 
9/08 . Gi¸ ®ì vµ ch©n chèng cho ®å ®ùng s÷a [1, 2006.01] 
9/10 . Thïng v¾t s÷a ®îc nèi liÒn víi ghÕ ®Ó v¾t s÷a [1, 2006.01] 

ChÕ biÕn s÷a vµ v¸ng s÷a 

11/00 ThiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn s÷a (b¶o qu¶n hoÆc khö trïng s÷a A 23 C) [1, 2006.01] 
11/02 . ThiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa hiÖn tîng sñi bät hoÆc lµm tan bät v¸ng (®Ó tr¸nh sù trµo 

s÷a qua miÖng nåi nÊu A47J 27/56; ®Ó chèng sñi bät trong c¸c thiÕt bÞ nÊu  
B01B 1/02) [1, 2006.01] 

11/04 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm h¶ mïi s÷a vµ khö khÝ cña s÷a (m¸y li t©m s÷a B04B) [1, 2006.01] 
11/06 . ThiÕt bÞ ®Ó läc th« vµ läc tinh s÷a (vËt liÖu ®Ó läc B01D) [1, 2006.01] 
11/08 . . Gi¸ ®ì bé läc th« hoÆc bé läc b»ng v¶i [1, 2006.01] 
11/10 . T¸ch v¸ng s÷a ra khái s÷a (m¸y li t©m s÷a B04B) [1, 2006.01] 
11/12 . . ThiÕt bÞ ®Ó hít v¸ng s÷a [1, 2006.01] 
11/14 . . . b»ng c¸ch n©ng bÒ mÆt cña s÷a [1, 2006.01] 
11/16 . §ång nhÊt ho¸ s÷a (®ång nhÊt ho¸ nãi chung B01F) [1, 2006.01] 
13/00 Thïng chøa ®Ó xö lý v¸ng s÷a [1, 2006.01] 
15/00 Lµm b¬ [1, 2006.01] 
15/02 . Thïng ®¸nh kem cã thanh khuÊy [1, 2006.01] 
15/04 . Thïng ®¸nh kem quay hoÆc l¾c [1, 2006.01] 
15/06 . . cã thanh khuÊy chuyÓn ®éng t¬ng ®èi so víi thµnh cña thïng ®¸nh kem [1, 

2006.01] 
15/08 . . kh«ng cã thanh khuÊy chuyÓn ®éng t¬ng ®èi so víi thµnh cña thïng ®¸nh kem 

[1, 2006.01] 
15/10 . C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó lµm b¬ [1, 2006.01] 
15/12 . . b»ng ph¬ng ph¸p liªn tôc [1, 2006.01] 
15/14 . Thïng ®¸nh kem mµ trong ®ã b¬ ®îc khuÊy trßn díi t¸c ®éng cña dßng kh«ng 

khÝ [1, 2006.01] 
15/16 . ThiÕt bÞ phô trî vµ c¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
15/18 . . ThiÕt bÞ ®Ó khö khÝ [1, 2006.01] 
15/20 . . Dông cô ®Õm sè vßng quay; ThiÕt bÞ b¸o hiÖu [1, 2006.01] 
15/22 . . N¾p ®Ëy cho thïng ®¸nh kem [1, 2006.01] 
15/25 . . ThiÕt bÞ ®Ó lÊy b¬ ra khái thïng ®¸nh kem hoÆc t¬ng tù (m¸y b¬m F 04) [1, 

2006.01] 
15/26 . ThiÕt bÞ liªn hîp ®Ó t¸ch, khuÊy vµ nhµo trén b¬ [1, 2006.01] 
15/28 . C¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 

Nhµo trén hoÆc t¹o h×nh cho b¬, b¬ thùc vËt vµ c¸c s¶n phÈm thay thÕ b¬ 

17/00 M¸y ®Ó nhµo trén b¬ vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù (m¸y trén hoÆc nhµo ®Ó s¶n xuÊt 
bét nhµo A 21 C 1/00) [1, 2006.01] 

19/00 ThiÕt bÞ thñ c«ng ®Ó t¹o h×nh thái b¬ vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù [1, 2006.01] 
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21/00 M¸y t¹o h×nh thái b¬ vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù [1, 2006.01] 
21/02 . cã c¬ cÊu Ðp ®ïn b¬, c¾t b¬ cã hoÆc kh«ng c¬ cÊu ®ãng gãi [1, 2006.01] 
23/00 ThiÕt bÞ ®Ó chia t¶ng b¬ vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù thµnh tõng phÇn [1, 2006.01] 

S¶n xuÊt pho m¸t 

25/00 S¶n xuÊt pho m¸t (phñ bÒ mÆt cho pho m¸t A01J27/02) [1, 2006.01] 
25/02 . . BÓ chøa hoÆc nåi ®Ó lµm pho m¸t [1, 2006.01] 
25/04 . . ThiÕt bÞ lµm s¹ch bÓ hoÆc nåi lµm pho m¸t [1, 2006.01] 
25/06 . ThiÕt bÞ ®Ó ph©n chia côc s÷a [1, 2006.01] 
25/08 . ThiÕt bÞ ®Ó lÊy pho m¸t tõ bÓ chøa [1, 2006.01] 
25/10 . ThiÕt bÞ ®Ó t¸ch huyÕt thanh s÷a ra khái bÓ chøa hoÆc nåi [1, 2006.01] 
25/11 . T¸ch huyÕt thanh ra khái s÷a ®«ng, lµm s¹ch s÷a ®«ng [1, 2006.01] 
25/12 . T¹o h×nh cho pho m¸t [1, 2006.01] 
25/13 . . Khu«n ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
25/15 . . M¸y Ðp ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
25/16 . ThiÕt bÞ ®Ó xö lý pho m¸t trong thêi gian chÕ biÕn [1, 2006.01] 
27/00 Qu¸ tr×nh xö lý pho m¸t tiÕp theo; Phñ bÒ mÆt cho pho m¸t [1, 2006.01] 
27/02 . Phñ bÒ mÆt cho pho m¸t, vÝ dô b«i s¸p parafin lªn pho m¸t (phñ chÊt láng hoÆc c¸c 

vËt liÖu ch¶y kh¸c lªn bÒ mÆt nãi chung B 05) [1, 2006.01] 
27/04 . NghiÒn (t¸n nhá) pho m¸t vµ ®óc l¹i pho m¸t [1, 2006.01] 
99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c ph©n nhãm kh¸c cña ph©n líp 

nµy [2006.01] 
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A01K Ngµnh ch¨n nu«i; ch¨m sãc gia cÇm; c¸, c«n trïng; ®¸nh b¾t c¸; 
Ch¨n nu«i vµ t¹o gièng ®éng vËt kh«ng ®îc ®Ò cËp ë nh÷ng ®Ò 
môc kh¸c; C¸c gièng ®éng vËt míi 

          Ghi chó [5] 

 Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c thiÕt bÞ ®Ó ch¨m sãc, ch¨n nu«i vµ g©y gièng tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng vËt, hoÆc 
®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña chóng, trõ c¸c thiÕt bÞ ®· ®îc ph©n vµo c¸c ph©n 
líp kh¸c, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ®ãng mãng sóc vËt A01L, ®Ó v¾t s÷a A01J; ThiÕt bÞ thó 
y  
A61D; thiÕt bÞ kÕt hîp víi bé yªn c¬ng B68B;  
 - c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng ®éng vËt hoÆc c¸c gièng ®éng vËt míi 

Néi dung ph©n líp 

ngµnh ch¨n nu«i nãi chung, cô thÓ lµ ngµnh 
ch¨n nu«i gia sóc 

ThiÕt bÞ chuång tr¹i, m¸ng ¨n, m¸ng uèng ..................................................... 1/00-9/00 
ThuÇn ho¸, rä bÞt mâm, vßng cæ ..................................................... 15/00, 25/00, 27/00 
§ãng dÊu, thiÕt bÞ ®Ó ch¨n nu«i ................................................................. 11/00, 13/00 
XÐn l«ng cõu ......................................................................................................... 14/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c............................................................................... 17/00-23/00, 29/00 

nghÒ ch¨n nu«i gia cÇm; trøng 
Chuång, m¸ng ¨n hoÆc m¸ng uèng ............................................................ 31/00, 39/00 
§¸nh dÊu ............................................................................................................... 35/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c........................................................ 33/00, 37/00, 41/00, 43/00, 45/00 

nghÒ nu«i ong 
Tæ ong, m¸ng ¨n, m¸ng uèng..................................................................... 47/00, 53/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c........................................................ 49/00, 51/00, 55/00, 57/00, 59/00 

nghÒ nu«i c¸ .................................................................................................................. 61/00, 63/00 
Nh©n gièng hoÆc ch¨n nu«i ®éng vËt kh¸c, c¸c gièng míi ........................... 67/00 
®¸nh c¸ b»ng líi........................................................................................................ 69/00-75/00 
c©u c¸ 

CÇn c©u, cuén d©y c©u ............................................................................... 87/00, 89/00 
D©y c©u, phô tïng cho d©y c©u ................................. 91/00, 83/00, 85/00, 93/00, 95/00 
Phô tïng ................................................................................................................ 97/00 

C¸c h×nh thøc ®¸nh b¾t c¸ kh¸c .............................................................. 69/00, 77/00-81/00 
 

NghÒ ch¨n nu«i nãi chung, cô thÓ lµ ch¨n nu«i gia sóc  

1/00 ChÕ ®é nu«i ®éng vËt trong chuång; Trang bÞ chuång tr¹i [1, 2006.01] 
1/01 . Thu dän ph©n hoÆc níc tiÓu (1/015 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/015 . Líp lãt sµn, vÝ dô c¸c tÊm dïng ®Ó lãt [1, 2006.01] 
1/02 . Chuång lîn, chuång chã, chuång thá vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/03 . . Chuång dµnh cho c¸c vËt nu«i hoÆc vËt thÝ nghiÖm [2, 2006.01] 
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1/035 . . ThiÕt bÞ ®Ó nu«i c¸c vËt nu«i, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau trong chuång nu«i, ®Öm 
lãt cho chã [2, 2006.01] 

1/04 . Cét ®Ó buéc vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/06 . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ ®éng vËt khi buéc, vÝ dô d©y c¬ng (d©y sá mòi), c¸i chèt nÐo, vßng 

®eo cæ hoÆc kho¸ xÝch [1, 2006.01] 
1/062 . . Kßng ®eo cæ [2, 2006.01] 
1/064 . . Kho¸ xÝch [2, 2006.01] 
1/08 . ThiÕt bÞ ®Ó lïa mét sè ®éng vËt ra cïng mét lóc [1, 2006.01] 
1/10 . M¸ng ®Ó thøc ¨n cho vËt nu«i [1, 2006.01]  
1/12 . Tr¹m v¾t s÷a [2, 2006.01] 
3/00 Trang bÞ b·i ch¨n th¶, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó buéc; Líi ng¨n kh«ng cho sóc vËt bÞ 

sæng; Hµng rµo b»ng d©y ®iÖn (s¬ ®å ®iÖn hoÆc thiÕt bÞ cÊp ®iÖn cho hµng rµo 
H05C) [1, 2006.01] 

5/00 M¸ng ¨n cho gia sóc vµ c¸c ®éng vËt hoang d¹i (A01K1/10 ®îc u tiªn; m¸ng ¨n 
cho gia cÇm hoÆc c¸c loµi chim kh¸c A01K 39/00) [1, 2, 2006.01] 

5/01 . M¸ng ¨n; X« ®Ó thøc ¨n [2, 2006.01] 
5/015 . ThiÕt bÞ ®Ó kÑp thøc ¨n cøng cho gia sóc liÕm [2, 2006.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ tù ®éng [1, 2006.01] 
7/00 M¸ng uèng cho gia sóc vµ c¸c ®éng vËt hoang d¹i [1, 2006.01] 
7/02 . ThiÕt bÞ tù ®éng [1, 2006.01] 
7/04 . . ho¹t ®éng ®îc nhê t¸c ®éng cña phao [2, 2006.01] 
7/06 . . ho¹t ®éng ®îc nhê t¸c ®éng cña ®éng vËt [2, 2006.01] 
9/00 C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®a thøc ¨n láng vµo miÖng ®éng vËt cßn non [1, 2006.01] 
11/00 §¸nh dÊu ®éng vËt (®¸nh dÊu gia cÇm hoÆc c¸c loµi chim kh¸c A01K35/00) [1, 

2006.01] 
13/00 ThiÕt bÞ ®Ó ch¶i l«ng hoÆc ch¨m sãc ®éng vËt, vÝ dô lîc ch¶i l«ng cho thó nu«i; 

Vßng ®Ó b¶o vÖ khuûu trªn mãng cña ch©n ngùa; C¸i gi÷ ®u«i (nh mét phÇn cña 
yªn ngùa B68B 5/04); ThiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa sóc vËt c¾n m¸ng ¨n; ThiÕt bÞ t¾m 
cho ®éng vËt; B¶o vÖ ®éng vËt khi thêi tiÕt xÊu hoÆc khái bÞ c«n trïng ®èt [1, 
2006.01] 

14/00 XÐn l«ng cõu hoÆc ®éng vËt t¬ng tù (dông cô c¾t hoÆc c¹o b»ng tay cã nhiÒu lìi, 
chuyªn dïng ®Ó xÐn l«ng ®éng vËt, vÝ dô cõu B26B 19/24) [5, 2006.01] 

15/00 ThiÕt bÞ thuÇn ho¸ ®éng vËt, vÝ dô vßng ®eo mòi, d©y ch»ng ch©n ngùa; ThiÕt bÞ 
®Ó quËt ng· ®éng vËt; ThiÕt bÞ luyÖn thó; Tr¹m giao phèi [1, 2006.01] 

15/02 . ThiÕt bÞ ®Ó luyÖn thó hoÆc luyÖn tËp (A01K15/04 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
15/04 . ThiÕt bÞ ng¨n c¶n ®éng vËt di chuyÓn; ThiÕt bÞ ®Ó ng¨n c¶n ®éng vËt ®i qua hµng 

rµo ch¾n [2, 2006.01] 
17/00 Dông cô ca sõng; ThiÕt bÞ ®Ó uèn n¾n sõng [1, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ ®Ó cai s÷a [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ ng¨n c¶n giao phèi tù do hoÆc hç trî khi giao phèi tù do [1, 2006.01] 
23/00 Tói ®ùng ph©n vµ níc tiÓu [1, 2006.01] 
25/00 Rä mâm [1, 2006.01] 
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27/00 Vßng cæ hoÆc d©y d¾t, vÝ dô ®Ó d¾t chã [1, 2006.01] 
29/00 C¸c thiÕt bÞ kh¸c cho ch¨n nu«i [1, 2006.01] 

NghÒ nu«i gia cÇm; KiÓm tra, lµm s¹ch, ®ãng dÊu vµ ph©n lo¹i trøng 

31/00 Chuång [1, 2006.01] 
31/02 . ThiÕt bÞ cöa; ThiÕt bÞ ®Ó më cöa tù ®éng [1, 2006.01] 
31/04 . TÊm v¸n ®Ó thu dän ph©n; ThiÕt bÞ ®Ó khö mïi ph©n [1, 2006.01] 
31/06 . Lång chim [1, 2006.01] 
31/07 . . cã thÓ di chuyÓn ®îc (A01K31/08 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
31/08 . . cã thÓ gÊp xÕp ®îc (th¸o l¾p ®îc) [1, 2006.01] 
31/10 . Cöa; Cöa sËp [1, 2006.01] 
31/12 . Giµn gµ ®Ëu [1, 2006.01] 
31/14 . Thïng ®Ó lµm tæ [1, 2006.01] 

31/16 . . æ ®Ó ®Î trøng; Thu nhÆt trøng [1, 2, 2006.01] 
31/17 . . . D·y chuång nu«i gµ ®Î [2, 2006.01] 
31/18 . Lång hoÆc chuång nu«i gµ con; Lß Êp trøng nh©n t¹o [1, 2006.01] 
31/19 . . Lß Êp trøng [2, 2006.01] 
31/20 . . ThiÕt bÞ sëi nãng [1, 2006.01] 
31/22 . S©n nu«i gia cÇm [1, 2006.01] 
31/24 . Chuång chim bå c©u [2, 2006.01] 
33/00 Trøng lãt æ [1, 2006.01] 
35/00 §¸nh dÊu gia cÇm vµ c¸c lo¹i chim kh¸c [1, 2006.01] 
37/00 H¹n chÕ sù di chuyÓn cña chim, vÝ dô c¸i kÑp c¸nh [1, 2006.01] 
39/00 M¸ng ¨n vµ m¸ng uèng cho gia cÇm vµ c¸c lo¹i chim kh¸c [1, 2, 2006.01] 
39/01 . M¸ng ¨n (A01K39/04 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
39/012 . . ®îc ®æ ®Çy tù ®éng [2, 2006.01] 
39/014 . . M¸ng ¨n; M¸y ph©n phèi thøc ¨n [2, 2006.01] 
39/02 . M¸ng uèng (A01K 39/04 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
39/022 . . ®iÒu khiÓn nhê träng lîng [2, 2006.01] 
39/024 . . ®iÒu khiÓn nhê phao [2, 2006.01] 
39/026 . . ®îc ®æ ®Çy ®Õn møc nhÊt ®Þnh tõ thïng chøa bªn trong [2, 2006.01] 
39/04 . M¸ng ¨n liªn hîp víi m¸ng uèng [1, 2006.01] 
39/06 . ThiÕt bÞ vç bÐo [1, 2006.01] 
41/00 M¸y Êp trøng gia cÇm [1, 2006.01] 
41/02 . ThiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
41/04 . §iÒu chØnh ®é Èm trong m¸y Êy trøng [1, 2006.01] 
41/06 . C¬ cÊu ®¶o trøng trong m¸y Êp trøng [1, 2006.01] 
43/00 KiÓm tra, ph©n lo¹i vµ lµm s¹ch trøng (nghiªn cøu vµ ph©n tÝch trøng, vÝ dô b»ng 

c¸ch soi ®iÖn G 01 N 33/08) [1, 2006.01] 
43/04 . Ph©n lo¹i trøng [1, 2006.01] 
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43/06 . . theo kÝch thíc [1, 2006.01] 
43/08 . . theo träng lîng [1, 2006.01]  
43/10 . . Ph©n lo¹i vµ ®ãng dÊu [1, 2006.01] 
45/00 C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó nu«i gia cÇm, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian gia cÇm ®Î 

trøng [1, 2006.01] 

NghÒ nu«i ong 

47/00 Tæ ong [1, 2006.01] 
47/02 . C¬ cÊu vµ sù s¾p xÕp c¸c khung lµm lç tæ ong [1, 2006.01] 
47/04 . Lç tæ ong nh©n t¹o [1, 2006.01] 
47/06 . C¸c chi tiÕt kh¸c cña tæ ong, vÝ dô thiÕt bÞ th«ng khÝ lç ra vµo, líi ch¾n, mµng ng¨n 

hoÆc n¬i ë cña ong mËt [1, 2006.01] 
49/00 Thïng ®Ó nu«i ong con; Lång ®Ó chuyÓn vµ ®Æt ong chóa [1, 2006.01] 
51/00 ThiÕt bÞ ch¨m sãc tæ ong hoÆc tõng phÇn cña nã, vÝ dô ®Ó lµm s¹ch hoÆc tÈy 

trïng [1, 2006.01] 
53/00 M¸ng ¨n vµ m¸ng uèng cho ong [1, 2006.01] 
55/00 M¸y hun khãi cho ngêi nu«i ong; Dông cô cña ngêi nu«i ong, vÝ dô líi che 

[1, 2006.01] 
57/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o ong bay theo ®µn tr¸nh bay mÊt vµ b¾t gi÷ ®µn ong; ThiÕt 

bÞ ®Ó b¾t ong ®ùc [1, 2006.01] 
59/00 Thu mËt [1, 2006.01] 
59/02 . ThiÕt bÞ ®Ó më lç tæ ong [1, 2006.01] 
59/04 . M¸y läc mËt [1, 2006.01] 
59/06 . ThiÕt bÞ ®Ó thu s¸p [1, 2006.01] 

NghÒ nu«i c¸; BÓ nu«i c¸; Nhµ kÝnh nu«i c¸ 

61/00  NghÒ nu«i trång thñy s¶n (bÓ chøa c¸ sèng, vÝ dô bÓ nu«i c¸, vÝ dô loµi thñy sinh, 
A01K63/00) [1, 2006.01, 2017.01] 

61/10 .  c¸ [2017.01] 
61/13 . .  Phßng ngõa vµ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh cña c¸ [2017.01] 

61/17 . .  Êp trøng, vÝ dô m¸y Êp trøng [2017.01] 
61/20 . ®éng vËt næi, vÝ dô rËn níc hoÆc Êu trïng b¸nh xe [2017.01] 
61/30 . h¶i miªn, nhÝm biÓn hoÆc h¶i s©m [2017.01] 
61/40 . giun ®èt, vÝ dô giun c¸t hoÆc chi giun thuéc hä Eunicidae [2017.01] 
61/50 . ®éng vËt cã vá (A01K61/30, A01K61/40 ®îc u tiªn) [2017.01] 
61/51 . .  ®éng vËt ch©n bông, vÝ dô bµo ng hoÆc èc biÓn [2017.01] 
61/53 . .  .   Giá dïng cho chóng [2017.01] 
61/54 . .  ®éng vËt hai m¶nh vá, vÝ dô hµu, trai [2017.01] 
61/55 . .  .  Giá dïng cho chóng [2017.01] 
61/56 . .  .  ®Ó s¶n xuÊt ngäc trai [2017.01] 
61/57 . .  .  .  Nh©n ngäc trai [2017.01] 
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61/59 . .  ®éng vËt lo¹i gi¸p x¸c, vÝ dô t«m hïm hoÆc t«m [2017.01] 
61/60 . ThiÕt bÞ bÌ nu«i næi, vÝ dô bÌ m¶ng hoÆc nhµ bÌ nu«i c¸ [2017.01] 
61/65 . .  ThiÕt bÞ nèi hoÆc bá neo cho chóng [2017.01] 
61/70 . Bê s«ng hoÆc ®¸ ngÇm nh©n t¹o ®Ó c©u c¸ [2017.01] 
61/72 . .  lµm b»ng lèp xe [2017.01] 
61/73 . .  l¾p r¸p tõ nhiÒu thµnh phÇn (A01K61/72 ®îc u tiªn) [2017.01] 
61/75 . .  th¶ næi (A01K61/72 ®îc u tiªn) [2017.01] 
61/77 . .  d¹ng nguyªn khèi, vÝ dô khèi ®¸ [2017.01] 
61/78 . .  ThiÕt bÞ ®Ó lµm ch×m hoÆc bá neo chóng [2017.01] 
61/80 .  ThiÕt bÞ cho ¨n [2017.01] 
61/85 . .  dïng cho loµi thuû sinh [2017.01] 
61/90 .  Ph©n lo¹i, ®Õm hoÆc ®¸nh dÊu thuû s¶n sèng, vÝ dô x¸c ®Þnh giíi tÝnh [2017.01] 
61/95 . .  ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸ [2017.01] 
63/00 BÓ chøa c¸ sèng, vÝ dô loµi thuû sinh (líi gi÷ hoÆc thïng chøa ®Ó b¶o qu¶n c¸ 

®¸nh b¾t ®îc A01K97/20); Nhµ kÝnh nu«i c¸ [1, 5, 2006.01, 2017.01] 
63/02 . Thïng ®Ó vËn chuyÓn c¸ sèng [1, 2006.01] 
63/04 . ThiÕt bÞ ®Ó xö lý níc trong c¸c thïng nu«i c¸ sèng [3, 2006.01] 
63/06 . ThiÕt bÞ ®Ó sëi Êm hoÆc chiÕu s¸ng ®Æt ë trong hoÆc g¾n vµo bÓ nu«i c¸ sèng [3, 

2006.01] 
63/10 . Lµm s¹ch ®¸y hoÆc thµnh ao hoÆc bÓ chøa [2017.01] 
65/00 ThiÕt bÞ ®Ó x©u c¸ ®¸nh b¾t ®îc [1, 2006.01] 
67/00 Nh©n gièng hoÆc ch¨n nu«i ®éng vËt, cha ®îc nªu tríc ®ã; C¸c gièng ®éng 

vËt míi [1, 2006.01] 
Ghi chó [5]  
Trong nhãm nµy thuËt ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa nh sau:  
 - "nh©n gièng" cã nghÜa nu«i dìng ®éng vËt ®Õn lín vµ bao gåm c¶ sinh ®Î 
hoÆc Êp trøng cña chóng 
 

67/02 . Nh©n gièng loµi ®éng vËt cã x¬ng sèng [1, 2006.01]  
67/027 . C¸c gièng ®éng vËt cã x¬ng sèng míi [5, 2006.01] 
67/033 . Ch¨n nu«i hoÆc nh©n gièng c¸c loµi ®éng vËt kh«ng cã x¬ng sèng; C¸c gièng 

®éng vËt kh«ng cã x¬ng sèng míi [1, 2006.01] 
67/04 . . T»m [1, 5, 2006.01] 

NghÒ ®¸nh c¸ 

69/00 ThiÕt bÞ tÜnh t¹i ®Ó b¾t c¸ [1, 2006.01] 
69/02 . Líi cè ®Þnh kh«ng cã bÉy [1, 2006.01] 
69/04 . Líi cè ®Þnh cã bÉy [1, 2006.01] 
69/06 . BÉy [1, 2006.01] 
69/08 . BÉy cøng, vÝ dô giá b¾t t«m hïm [1, 2006.01] 
69/10 . BÉy gÊp lªn ®îc [1, 2006.01] 
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71/00 Líi næi [1, 2006.01] 
73/00 Líi ®¸nh c¸ kiÓu kÐo [1, 2006.01] 
73/02 . Líi rµ [1, 2006.01]  
73/04 . . ThiÕt bÞ ®Ó th¶ líi rµ hoÆc ®Þnh vÞ líi rµ, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn líi rµ [1, 

2, 2006.01] 
73/045 . . . ®Ó më ngang, vÝ dô c¸c tÊm cña líi rµ [2, 2006.01] 
73/05 . . . ®Ó më th¼ng ®øng [2, 2006.01] 
73/053 . . . C¸c trôc l¨n ®êng ngang mÆt ®Êt [4, 2006.01] 
73/06 . . ThiÕt bÞ ®Ó kÐo d©y c¸p thÐp cña líi rµ [1, 2006.01] 
73/10 . . X¸c ®Þnh khèi lîng cña mÎ c¸, vÝ dô b»ng c¸ch kÐo c¨ng d©y c¸p thÐp cña líi rµ 

[1, 2006.01] 
73/12 . Líi ®îc gi÷ v÷ng trong níc ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, vÝ dô líi vÐt [1, 2006.01] 
74/00 C¸c lo¹i líi ®¸nh c¸ kh¸c [2, 2006.01] 
75/00 Phô tïng cho líi; C¸c chi tiÕt cña líi, vÝ dô kÕt cÊu cña líi [1, 4, 2006.01] 
75/02 . ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng cho líi [1, 2006.01] 
75/04 . Phao [4, 2006.01] 
75/06 . Thái ch× [4, 2006.01] 
77/00 Líi ®¸y; C¸i vît ®¸nh c¸ [1, 2006.01] 
79/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh b¾t khèi lîng lín c¸ kh«ng ®îc ph©n vµo c¸c 

nhãm A01K69/00 – A01K77/00 [1, 2006.01] 
79/02 . b»ng bÉy ®iÖn [1, 2006.01] 
80/00 Thu b¾t sß, trai, h¶i miªn vµ t¬ng tù [3, 2006.01] 
81/00 §¸nh c¸ nhê c¸c thiÕt bÞ phãng (vò khÝ, thiÕt bÞ phãng trõ lao xiªn c¸ F 41, F 42) 

[1, 2006.01] 
81/04 . Lao xiªn c¸ [1, 2006.01] 
81/06 . ThiÕt bÞ ®Ó b¾t c¸ díi níc (thiÕt bÞ ®Ó b¬i A63B 31/00- A63B35/00) [1, 2006.01] 

C©u c¸ 

83/00 Lìi c©u [1, 2006.01] 
83/02 . uèn th¼ng ®îc (më réng ®îc) khi c¸ ®íp måi [1, 2006.01] 
83/04 . cã c¸c lo¹i kÑp ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
83/06 . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ måi trªn lìi c©u [1, 2006.01] 
85/00 Måi c©u nh©n t¹o [1, 2006.01] 
85/01 . kÌm theo sù ph¸t s¸ng, ph¸t ra tiÕng ®éng, to¶ mïi th¬m hay c¸c hiÖn tîng t¬ng 

tù [2, 5, 2006.01] 
85/02 . cã ph¬ng tiÖn cÊt giÊu hoÆc b¶o vÖ lìi c©u, vÝ dô ®Ó tr¸nh m¾c vµo cá d¹i [1, 5, 

2006.01] 
85/08 . Ruåi nh©n t¹o [1, 5, 2006.01] 
85/10 . víi Ýt nhÊt mét th©n ph¼ng quay mµ trôc quay cña nã c¬ b¶n kh«ng trïng víi trôc 

däc cña th©n [5, 2006.01] 

51 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A01K 

85/12 . cã mét th©n xoay quanh c¸c trôc däc cña nã, vÝ dô måi gi¶ cã m¾c lìi c©u [5, 
2006.01] 

85/14 . víi c¸c th©n ph¼ng hoÆc c¬ b¶n lµ ph¼ng, hoÆc gîn sãng, vÝ dô nh måi gi¶ h×nh 
lßng muçng [5, 2006.01] 

85/16 . víi c¸c th©n kh¸c th©n ph¼ng hoÆc thËt ph¼ng, hoÆc gîn sãng, vÝ dô måi c¸ gi¶  
b¬i [5, 2006.01] 

85/18 . . trong hai hoÆc nhiÒu chi tiÕt [5, 2006.01] 
87/00 CÇn c©u [1, 2006.01] 
87/02 . C¬ cÊu nèi c¸c bé phËn cña cÇn c©u [1, 2006.01] 
87/04 . C¬ cÊu dÉn híng d©y c©u trªn cÇn c©u [1, 2006.01] 
87/06 . ThiÕt bÞ ®Ó g¾n cuén d©y trªn cÇn c©u [1, 2006.01] 
87/08 . Tay n¾m [5, 2006.01] 
89/00 Cuén d©y c©u [1, 2006.01] 
89/01 . cã c¬ cÊu n¾m b¾t, vÝ dô cã bé phËn dÉn híng quay ®îc vµ èng cuén cíc quay 

kh«ng di chuyÓn trong qu¸ tr×nh thu håi b×nh thêng cña d©y c©u (A01K89/027 
®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 

89/012 . . ®îc dÉn ®éng tõ ®éng c¬ [2, 2006.01] 
89/015 . cã tang trèng quay (A01K89/033 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
89/0155 . . C¬ cÊu chèng khe hë [5, 2006.01] 
89/016 . . Cuén d©y c©u ruåi [5, 2006.01] 
89/0165 . . ®Ó c©u nhÊp [5, 2006.01] 
89/017 . . ®îc dÉn ®éng tõ ®éng c¬ [2, 2006.01] 
89/02 . C¬ cÊu phanh h·m cuén d©y [1, 2006.01] 
89/027 . . cã c¬ cÊu n¾m b¾t [5, 2006.01] 
89/033 . . cã tang trèng quay [5, 2006.01] 
89/06 . Cuén d©y c©u thuËn nghÞch [5, 2006.01] 
89/08 . Dông cô c©u c¸ kh«ng cã cÇn c©u, vÝ dô cuén d©y c©u cÇm tay [5, 2006.01] 
91/00 D©y c©u [1, 2006.01] 
91/02 . ThiÕt bÞ ®Ó gi¨ng d©y c©u [1, 2006.01] 
91/03 . C¬ cÊu nèi (c¬ cÊu ®Ó cè ®Þnh trªn hoÆc t¸ch thái ch× khái d©y c©u A01K95/02) [5, 

2006.01] 
91/04 . . ®Ó nèi d©y c©u víi lìi c©u hoÆc måi [1, 5, 2006.01] 
91/047 . . ®Ó nèi d©y c©u víi d©y c©u [5, 2006.01] 
91/053 . . CÇn c©u tøc lµ c¬ cÊu nèi qu¨ng d©y dÉn c©u ®Ó tr¸nh hiÖn tîng rèi cña d©y [5, 

2006.01] 
91/06 . ThiÕt bÞ kÌm theo d©y c©u kh«ng ®îc ®Ò cËp tíi trong c¸c ®Ò môc kh¸c, vÝ dô lìi 

c©u tù ®éng [2, 5, 2006.01] 
91/08 . . C¬ cÊu c©u nhÊp [5, 2006.01] 
91/10 . . ®Ó l¾p ®Æt lìi c©u tù ®éng [5, 2006.01] 
91/12 . D©y c©u ruåi [5, 2006.01] 
91/14 . ThiÕt bÞ dÉn híng d©y c©u [5, 2006.01] 
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91/16 . . dïng cho d¹ng c©u ruåi [5, 2006.01] 
91/18 . Sîi d©y m¾c nhiÒu lìi c©u, d©y c©u dµi; C¸c phô kiÖn cña chóng ch¼ng h¹n nh bé 

phËn m¾c måi, n©ng lªn hoÆc cuèn d©y l¹i [5, 2006.01] 
91/20 . C¬ cÊu ®o ®é s©u hoÆc ®é dµi cña d©y c©u [5, 2006.01] 
93/00 Phao c©u c¸ cã hoÆc kh«ng cã thiÕt bÞ b¸o hiÖu [1, 4, 5, 2006.01] 
93/02 . cã c¬ cÊu b¸o hiÖu [5, 2006.01] 
95/00 Thái ch× ®Ó c©u c¸ [1, 4, 2006.01] 
95/02 . C¬ cÊu ®Ó cè ®Þnh thái ch× trªn d©y c©u hoÆc t¸ch thái ch× khái d©y c©u [5, 2006.01] 
97/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó c©u c¸ (thiÕt bÞ x©u c¸ A01K65/00; líi ®¸y hoÆc vît b¾t c¸ 

A01K77/00) [1, 2006.01] 
97/01 . dïng ®Ó c©u c¸ díi b¨ng [2, 2006.01] 
97/02 . ThiÕt bÞ dïng ®Ó th¶ måi c©u xuèng ®¸y, vÝ dô ®Ó b¾t c¸ ë ®é s©u [1, 2006.01] 
97/04 . Hép ®ùng måi c©u; ChuÈn bÞ måi c©u [1, 2, 2006.01] 
97/05 . . Hép ®ùng måi c©u sèng ®îc gi÷ trong níc, vÝ dô cho c¸ tuÕ, t«m [5, 2006.01] 
97/06 . Hép ®ùng vµ c¸i gi÷ lìi c©u, d©y c©u, thái ch×, ruåi hoÆc t¬ng tù [1, 5, 2006.01] 
97/08 . Kho chøa cÇn c©u [1, 2006.01] 
97/10 . Gi¸ ®ì cÇn c©u [1, 2006.01] 
97/11 . . víi c¬ cÊu c©u tù ®éng [5, 2006.01] 
97/12 . ThiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu, vÝ dô thiÕt bÞ lËt ®îc khi c¸ ®íp måi (A01K91/06 ®îc u 

tiªn) [1, 2, 2006.01] 
97/14 . Lao mãc [1, 2006.01] 
97/16 . ThiÕt bÞ sÊy d©y c©u [1, 2006.01] 
97/18 . ®Ó t¸ch lìi c©u c¸ khái c¸ [5, 2006.01] 
97/20 . Líi gi÷ hoÆc thïng ®ùng ®Ó b¶o qu¶n c¸ ®¸nh b¾t ®îc (A01K97/05 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
97/22 . BÖ ®øng hoÆc chç ngåi chuyªn dïng ®Ó c©u c¸, vÝ dô hép ®ùng dông cô ®îc sö 

dông nh ghÕ ngåi [5, 2006.01] 
97/24 . C¬ cÊu th¸o lìi c©u ra khái chíng ng¹i vËt [5, 2006.01] 
97/26 . C¬ cÊu buéc måi gi¶ con ruåi [5, 2006.01] 
97/28 . . Má cÆp chuyªn dïng cho c¬ cÊu trªn [5, 2006.01] 
99/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®¸nh b¾t c¸ cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm 

A01K69/00-A01K97/00 [2006.01] 
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A01L §ãng mãng cho ®éng vËt 

Néi dung ph©n líp 

mãng s¾t ............................................................................................................ 1/00, 3/00, 5/00, 9/00 
thiÕt bÞ vµ phô tïng ®ãng mãng cho ®éng vËt ...................... 7/00, 11/00, 13/00, 15/00 

 

1/00 Mãng s¾t bÞt mãng cho ngùa vµ c¸c lo¹i thó guèc lÎ kh¸c b»ng ®inh (A01L3/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

1/02 . Mãng ngùa cøng nguyªn khèi [1, 2006.01] 
1/04 . Mãng ngùa cøng gåm cã nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
3/00 Mãng ngùa ®îc ®ãng b»ng c¸ch kh¸c kh«ng cÇn ®inh, ®îc ®ãng chÆt thªm 

b»ng ®inh hoÆc kh«ng cÇn ®inh [1, 2006.01] 
3/02 . Mãng ngùa nguyªn khèi [1, 2006.01] 
3/04 . Mãng ngùa gåm cã hai hoÆc nhiÒu phÇn ®îc nèi víi nhau b»ng b¶n lÒ [1, 2006.01] 
3/06 . ThiÕt bÞ kiÓu mãng s¾t ®Ó kÐo ®éng vËt qua vïng ®Çm lÇy hoÆc c¸c vïng t¬ng tù 

(mãng ®Çm lÇy) [1, 2006.01] 
5/00 Mãng ngùa lµm tõ c¸c vËt liÖu ®µn håi [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ phô ®Ó ®ãng mãng cho ®éng vËt [1, 2006.01] 
7/02 . MiÕng ®Öm hoÆc ®¸y lãt ®µn håi cña mãng [1, 2006.01] 
7/04 . MÊu s¾t ho¨c ®inh t¸n cøng [1, 2006.01] 
7/06 . MÊu s¾t hoÆc ®inh t¸n ®µn håi [1, 2006.01] 
7/08 . MÊu s¾t h×nh mãng ngùa di chuyÓn ®îc trªn mÆt b¨ng [1, 2006.01] 
7/10 . §inh ®ãng mãng ngùa [1, 2006.01] 
9/00 Mãng s¾t cho c¸c lo¹i ®éng vËt kh¸c, vÝ dô bß thiÕn [1, 2006.01] 
11/00 Dông cô vµ thiÕt bÞ ®Ó ®ãng mãng (s¶n xuÊt mãng ngùa b»ng ph¬ng ph¸p rÌn  

B21K 15/02; c¸n B21H 7/12) [1, 2006.01] 
13/00 Chç nhèt ®éng vËt trong khi ®ãng mãng [1, 2006.01] 
15/00 VËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®Ó b¶o dìng mãng guèc [1, 2006.01] 
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A01M ĐÁNH BẮT, ĐẶT BẪY HOẶC XUA ĐUỔI  ĐỘNG VẬT (dụng cụ dùng để bắt ong 
A01K57/00; đánh cá A01K 69/00 – A01K97/00; chất thu hút, diệt khuẩn hoặc chống côn 
trùng A01N); THIẾT BỊ DIỆT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI  HOẶC THỰC VẬT CÓ HẠI 

 Ghi chó [7] 

Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ "tiªu diÖt" vµ "diÖt" bao hµm "sù triÖt s¶n 
kh«ng dïng ho¸ chÊt" ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng 

Néi dung ph©n líp 

m¸y phun; m¸y hun khãi; m¸y phun löa....................................... 7/00-11/00; 13/00; 15/00 
®¸nh b¾t hoÆc diÖt s©u bä .............................................................................. 1/00-5/00, 17/00 
®¸nh b¾t hoÆc diÖT ®éng vËt kh«ng ph¶i lµ s©u bä ..................... 19/00, 23/00-27/00 
thiÕt bÞ ®Ó xua ®uæi, thiÕt bÞ s¨n ......................................................................... 29/00, 31/00 
diÖt thùc vËt kh«ng mong muèn .................................................................................... 21/00 
c¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp 
trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy….99/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®Þnh vÞ ®Ó ®¸nh b¾t hoÆc diÖt s©u bä [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó nhö s©u bä [1, 2006.01] 
1/04 . . b»ng c¸ch chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
1/06 . b»ng c¸ch hót vµo [1, 2006.01] 
1/08 . cã sö dông ®ång thêi c¶ chiÕu s¸ng vµ hót vµo [1, 2006.01] 
1/10 . C¸i bÉy [1, 2006.01] 
1/12 . . cã c¬ cÊu tù ®éng trë l¹i vÞ trÝ lµm viÖc [1, 2006.01] 
1/14 . §¸nh b¾t s©u bä nhê bÒ mÆt dÝnh [1, 2006.01] 
1/16 . . nhê ruy-b¨ng dÝnh hoÆc giÊy dÝnh [1, 2006.01] 
1/18 . . nhê c¸c b¨ng dÝnh hoÆc chÊt dÝnh ®îc b«i lªn c©y [1, 2006.01] 
1/20 . DiÖt s©u bä b»ng c¸ch g©y nhiÔm ®éc, g©y mª hoÆc thiªu ch¸y [1, 2006.01] 
1/22 . b»ng c¸c dông cô ®iÖn (m¹ch ®iÖn cho chóng H 05 C) [1, 2006.01] 
1/24 . ThiÕt bÞ ®îc g¾n víi c¸c tßa nhµ, cöa ra vµo, cöa sæ vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/00 C¸c dông cô cÇm tay, trõ m¸y phun hoÆc m¸y phun bét, dïng ®Ó ®¸nh b¾t hoÆc 

diÖt s©u bä, vÝ dô líi ®Ó b¾t bím [1, 2006.01] 
3/02 . VØ ®Ó diÖt ruåi [1, 2006.01] 
3/04 . cã bÒ mÆt dÝnh [1, 2006.01] 
5/00 §¸nh b¾t ®éng vËt trªn ®ång, trong vên hoÆc trong rõng nhê c¸c thiÕt bÞ cã thÓ 

mang x¸ch ®îc [1, 2006.01] 
5/02 . C¸c thiÕt bÞ x¸ch tay [1, 2006.01] 
5/04 . C¸c thiÕt bÞ l¨n cã c¬ cÊu ®Ó th¶ hoÆc khö bá s©u bä [1, 2006.01] 
5/06 . . cã bÒ mÆt dÝnh [1, 2006.01] 
5/08 . . cã c¸nh qu¹t [1, 2006.01] 

55 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01      A01M 

7/00 ThiÕt bÞ phun chÊt láng chuyªn dïng ®Ó diÖt ®éng vËt hoÆc thùc vËt cã h¹i [1, 
2006.01]  

9/00 ThiÕt bÞ phun bét chuyªn dïng ®Ó diÖt ®éng vËt hoÆc thùc vËt cã h¹i [1, 2006.01]  
11/00 ThiÕt bÞ phun chÊt láng vµ bét liªn hîp chuyªn dïng ®Ó diÖt ®éng vËt hoÆc thùc 

vËt cã h¹i [1, 2006.01]  
13/00 M¸y hun khãi; ThiÕt bÞ ph©n phèi khÝ [1, 2006.01] 
15/00 M¸y phun löa chuyªn dïng ®Ó diÖt ®éng vËt hoÆc thùc vËt cã h¹i [1, 2006.01]  
17/00 ThiÕt bÞ ®Ó diÖt sinh vËt cã h¹i trong ®Êt hoÆc trong thùc phÈm [1, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ ®Ó diÖt ®éng vËt cã h¹i, kh«ng ph¶i lµ s©u bä, nhê níc nãng, h¬i, khÝ 

nãng hoÆc ®iÖn (m¹ch ®iÖn cho môc ®Ých ®ã H 05 C) [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ ®Ó diÖt thùc vËt kh«ng mong muèn, vÝ dô cá d¹i (diÖt thùc vËt kh«ng 

mong muèn trªn ®êng ®i hoÆc ®êng ray xe ho¶ E01H 11/00) [1, 2006.01] 
21/02 . ThiÕt bÞ ®Ó diÖt b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc [1, 2006.01] 
21/04 . ThiÕt bÞ ®Ó diÖt b»ng h¬i, c¸c hîp chÊt ho¸ häc, ®iÖn hoÆc b»ng c¸ch thiªu ch¸y [1, 

2006.01] 
23/00 C¸c lo¹i bÉy ®éng vËt [1, 2006.01] 
23/02 . BÉy thu gom [1, 2006.01] 
23/04 . . cã sµn lËt [1, 2006.01] 
23/06 . . . víi c¸c c¬ cÊu kho¸ cña sµn lËt [1, 2006.01] 
23/08 . . víi c¸c lç chØ cho phÐp chui vµo [1, 2006.01] 
23/10 . . cã c¸c trô quay hoÆc cöa xoay [1, 2006.01] 
23/12 . . cã c¬ cÊu ®Ó th¶ ®éng vËt vµo buång tËp trung [1, 2006.01] 
23/14 . . C¸c lo¹i bÉy kh¸c cã thÓ tù ®éng trë l¹i vÞ trÝ lµm viÖc [1, 2006.01] 
23/16 . BÉy hép [1, 2006.01] 
23/18 . . cã n¾p ®Ëy cã trôc xoay [1, 2006.01] 
23/20 . . cã cöa hoÆc tÊm ch¾n cã thÓ sËp xuèng ®îc [1, 2006.01] 
23/22 . . cã n¾p ®Ëy cã thÓ sËp xuèng ®îc [1, 2006.01] 
23/24 . BÉy cã c¬ cÊu kÑp cã thÓ sËp xuèng vµ bÉy d¹ng lß xo t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/26 . . cã m¸ kÑp kÐp hoÆc bÉy d¹ng kÑp [1, 2006.01] 
23/28 . . . ThiÕt bÞ ®Ó ®Æt bÉy cã c¬ cÊu kÑp [1, 2006.01]  
23/30 . . lµm gÉy cét sèng cña ®éng vËt [1, 2006.01] 
23/32 . . cã líi kiÓu vît [1, 2006.01] 
23/34 . . cã c¸i trßng hoÆc c¸i dß [1, 2006.01] 
23/36 . . cã c¬ cÊu ®©m thñng c¬ thÓ con vËt [1, 2006.01] 
23/38 . BÉy ®iÖn [1, 2006.01] 
25/00 ThiÕt bÞ ®Ó r¶i chÊt ®éc diÖt ®éng vËt (diÖt s©u bä A01M1/20; A01M27/00 ®îc u 

tiªn) [1, 3, 2006.01] 
27/00 ThiÕt bÞ cã vËt b¾n ra hoÆc c«ng cô ®Ó tiªu diÖt ®îc b¾n ra ®Ó giÕt ®éng vËt , vÝ 

dô b»ng c¸ch ®©m hoÆc b¾n vµ lµm viÖc ®îc nhê t¸c ®éng cña chÝnh ®éng vËt 
lªn thiÕt bÞ [1, 3, 2006.01] 

29/00 ThiÕt bÞ do¹ hoÆc xua ®uæi, vÝ dô thiÕt bÞ xua ®uæi chim [1, 2006.01, 2011.01] 
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29/06 . sö dông ph¬ng tiÖn nh×n, vÝ dô bï nh×n, vËt di ®éng, h×nh d¹ng, m« h×nh ®Æc biÖt 
hoÆc t¬ng tù [2011.01] 

29/08 . . sö dông ph¶n x¹, mµu s¾c hoÆc mµng máng cã ®é trong suèt vµ ®é ph¶n chiÕu ®Æc 
biÖt [2011.01] 

2910 . . sö dông nguån ¸nh s¸ng, vÝ dô tia la-ze hoÆc ¸nh chíp [2011.01] 
29/12 . sö dông c¸c chÊt cã mïi th¬m, vÝ dô h¬ng vÞ [2011.01] 
29/14 . sö dông hiÖu øng nhiÖt [2011.01] 
29/16 . sö dông sãng siªu ©m [2011.01] 
29/18 . . sö dông tÝn hiÖu siªu ©m [2011.01] 
29/20 . . b»ng viÖc t¹o ra tiÕng næ ®Þnh kú [2011.01] 
29/22 . sö dông dao ®éng (A01M29/16 ®îc u tiªn) [2011.01] 
29/24 . sö dông hiÖu øng ®iÖn hoÆc tõ, vÝ dô ®iÖn giËt, tõ trêng hoÆc vi sãng [2011.01]      
29/26 . . chuyªn dông cho chim, vÝ dô roi ®iÖn, d©y thõng ®iÖn [2011.01] 
29/28 . . chuyªn dông cho s©u bä [2011.01] 
29/30 . ng¨n ngõa hoÆc c¶n trë sù vµo hoÆc ®i qua, vÝ dô b»ng hµng rµo, thanh nhän, d©y 

thõng nhá, chíng ng¹i vËt hoÆc tíi níc [2011.01] 
29/32 . . chuyªn dông cho chim [2011.01] 
29/34 . . chuyªn dông cho s©u bä[2011.01]  
31/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®i s¨n [1, 2006.01] 
31/02 . Gi¸ sóng [1, 2006.01] 
31/04 . C¸i mâ cho nh÷ng ngêi ®i ch¨n [1, 2006.01] 
31/06 . Måi nhö chim mu«ng [1, 2006.01] 
99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A01N B¶o qu¶n c¬ thÓ ngêi hoÆc ®éng vËt, hoÆc thùc vËt hoÆc  
tõng phÇn cña chóng (b¶o qu¶n thùc phÈm A23); Thuèc diÖt sinh vËt, vÝ 
dô thuèc tÈy uÕ, thuèc trõ s©u, thuèc diÖt cá (c¸c chÕ phÈm dïng cho 
môc ®Ých y tÕ, nha khoa hoÆc vÖ sinh ®Ó diÖt hoÆc ng¨n ngõa sù ph¸t triÓn hoÆc sinh trëng 
cña vi sing vËt kh«ng mong muèn A61K); ChÊt xua ®uæi; ChÊt dÉn dô s©u bä; 
chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng thùc vËt (hçn hîp thuèc trï s©u vµ ph©n bãn 
C05G) 

 Ghi chó [3, 7, 2006.01] 

 (1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c hîp phÇn, h×nh thøc lý hoc, ph¬ng ph¸p ¸p dông cña c¸c chÊt ®Æc biÖt, 
hoÆc viÖc sö dông c¸c hîp chÊt hoÆc hîp phÇn ®¬n lÎ  
 - thuèc lµm mÊt kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng, vÝ dô c«n 
trïng (triÖt s¶n dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c A61K)  
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm nh÷ng chÊt t¸c ®éng ®Õn sù t¨ng trëng cña thùc 
vËt chØ b»ng ph¬ng ph¸p cung cÊp chÊt dinh dìng, vÝ dô thøc ¨n cña c©y lµ 
nh÷ng chÊt c©y ®ßi hái hµng ngµy hoÆc nh÷ng chÊt dïng ®Ó ng¨n ngõa hoÆc ch÷a 
c¸c bÖnh thiÕu kho¸ng chÊt cho c©y, vÝ dô cho thªm chelate s¾t ®Ó ch÷a bÖnh 
chlorosis s¾t th× ®îc ph©n vµo líp C05  
(3)  Trong ph©n líp nµy, thµnh ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa sau: 
 -"ChÊt ®iÒu tiÕt sù t¨ng trëng cña thùc vËt" lµ nh÷ng chÊt lµm thay ®æi thùc 
vËt th«ng qua sù thay ®æi ho¸ häc cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt nh chÊt auxin  
(4)  Ho¹t tÝnh ®iÒu tiÕt sinh trëng thùc vËt hoÆc dÉn dô, xua ®uæi s©u bä, diÖt sinh 
vËt cña c¸c hîp chÊt hoÆc chÕ phÈm th× ®îc ph©n lo¹i trong ph©n líp A01P 

Néi dung ph©n líp 

B¶o qu¶n c¬ thÓ ngêi hoÆc ®éng vËt hoÆc thùc vËt ............ A01N1/00, A01n3/00 
chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi, chÊt dÉn dô hoÆc chÊt 
®iÒu tiÕt sinh trëng thùc vËt 

H×nh thøc lý häc hoÆc ph¬ng ph¸p ¸p dông ............................................... A01N25/00 
cã c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ........................................ A01N27/00-A01N57/00, A01N61/00 
cã chøa c¸c hîp chÊt v« c¬........................................................................... A01N59/00 
cã chøa vi sinh vËt, enzim, dÞch chiÕt tõ ®éng vËt hay thùc vËtA01N63/00, A01N65/00 

 

1/00 B¶o qu¶n c¬ thÓ ngêi hoÆc ®éng vËt hoÆc thùc vËt hoÆc tõng phÇn cña chóng 
[1, 2006.01]  

1/02 . B¶o qu¶n c¸c bé phËn sèng [1, 2006.01] 
3/00 B¶o qu¶n thùc vËt vµ/hoÆc tõng phÇn cña chóng, vÝ dô k×m h·m sù kh« hÐo, c¶i 

thiÖn h×nh d¹ng bªn ngoµi cña l¸ (b¶o qu¶n hoÆc thóc ®Èy qu¸ tr×nh chÝn cña rau vµ 
qu¶ b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc A 23 B 7/00); S¸p ghÐp c©y [1, 2006.01] 

3/02 . Gi÷ t¬i hoa ®· h¸i nhê c¸c chÊt hãa häc (c¸c thiÕt bÞ sö dông cho môc ®Ých nµy  
A 01 G 5/06) [1, 2006.01] 

3/04 . S¸p ®Ó ghÐp c©y [1, 2006.01] 
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ChÊt diÖt sinh vËt; ChÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô c«n trïng; ChÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 
thùc vËt [3] 

Ghi chú [3] 

  1. Cần chú ý tới việc xác định nhóm các nguyên tố hóa học sau tiêu đề của  
phần C.  

  2. Trong các nhóm từ A01N27/00-A01N65/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng 
được áp dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì 
thành phần hoạt tính sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

  3. Một hợp phần, nghĩa là một hỗn hợp gồm hai hoặc nhiều thành phần hoạt tính 
sẽ được phân loại vào vị trí cuối cùng của các nhóm A01N27/00-A01N65/00 mà 
có đề cập đến ít nhất một trong những thành phần hoạt tính này.  

  4. Bất kỳ một phần nào của hợp phần mà không xác định được bằng phân loại 
theo Ghi chú (3) và bản thân nó được xác định là mới và không hiển nhiên thì 
cũng cần được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng của các nhóm A01N27/00-
A01N65/00. Phần này có thể là một thành phần đơn hoặc là chính hợp phần đó 

  5. Bất kỳ một phần nào của hợp phần mà không xác định được bằng phân loại 
theo Ghi chú (3) hoặc (4) và được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có 
thể được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng của các nhóm A01N27/00-
A01N65/00. Ví dụ, trong trường hợp khi xem xét thấy cần thiết phải sử dụng sự 
kết hợp các ký hiệu phân loại để có thể tra cứu một hợp phần. Một phân loại 
không bắt buộc như vậy được xem là « thông tin bổ sung ». 

  6. Nếu một hợp chất được mô tả ở dạng hỗ biến thì hợp chất này được phân loại 
như dạng đã nêu và được phân loại vào vị trí cuối cùng trong hệ thống. 

  7. Các hợp chất mà các phần đặc trưng khác nhau của công thức của chúng thuộc 
các nhóm chính khác nhau sẽ được phân loại vào từng nhóm chính thích hợp đó. 

  8. Các muối được hình thành từ hai hoặc nhiều hợp chất hữu cơ thì được phân loại 
theo hợp chất cho ion chính cũng như theo hợp chất cho ion khác. 

  9. Các muối hoặc các chelat kim loại của các hợp chất hữu cơ được phân loại như 
hợp chất đó. 

  10. Trong phân lớp này, thực phẩm không được coi như là thành phần hoạt tính. 
  11. Các nguyên liệu khác nhau sử dụng kế tiếp nhau trong các thời gian khác nhau 

được coi như là hỗn hợp của tất cả các nguyên liệu đã sử dụng.   
  12. Các thành phần có tác dụng hiệp đồng hay tạo thế được phân loại như thể 

chúng là thành phần hoạt tính. 
13. Trong các nhóm từ A01N25/00-A01N65/00, ký hiệu X dùng để biểu thị nitơ, 
oxy, lưu huỳnh và hoặc halogen ; Ký hiệu Y biểu thị nitơ, oxy hoặc lưu huỳnh. 
Đường chấm giữa các nguyên tử biểu thị mối liên kết tùy ý, ví dụ ... biểu thị một 
hoặc hai liên kết đơn hoặc một liên kết đôi. 
 

25/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt diÒu tiÕt sinh 
trëng thùc vËt ®îc ®Æc trng b»ng h×nh d¹ng cña chóng hoÆc b»ng thµnh 
phÇn kh«ng ho¹t tÝnh, hoÆc b»ng ph¬ng ph¸p ¸p dông (giÊy trõ nÊm, diÖt 
khuÈn, trõ s©u, diÖt trïng hoÆc khö trïng D 21 H); C¸c chÊt lµm gi¶m t¸c h¹i cña 
c¸c thµnh phÇn ho¹t tÝnh lªn sinh vËt trõ s©u bä [3, 2006.01] 

25/02 . cã chøa chÊt láng lµm chÊt mang, chÊt pha lo·ng hoÆc dung m«i [3, 2006.01] 
25/04 . . ThÓ ph©n t¸n hoÆc gel (bät A01N25/16) [3, 2006.01] 
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25/06 . . . Sol khÝ [3, 2006.01] 
25/08 . cã chøa chÊt r¾n lµm chÊt mang hoÆc chÊt pha lo·ng [3, 2006.01] 
25/10 . . C¸c hîp chÊt cao ph©n tö [3, 2006.01] 
25/12 . Bét hoÆc h¹t (A01N25/26 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
25/14 . . cã thÓ lµm Èm [3, 2006.01] 
25/16 . Bät [3, 2006.01] 
25/18 . C¸c hîp phÇn t¹o ra h¬i hoÆc khãi trong ph¶n øng chËm vµ liªn tôc [3, 2006.01] 
25/20 . C¸c hîp phÇn ch¸y hoÆc t¹o nhiÖt [3, 2006.01] 
25/22 . cã chøa c¸c thµnh phÇn lµm æn ®Þnh c¸c thµnh phÇn ho¹t tÝnh [3, 2006.01] 
25/24 . cã chøa c¸c thµnh phÇn lµm t¨ng ®é b¸m cña c¸c thµnh phÇn ho¹t tÝnh [3, 2006.01] 
25/26 . ë d¹ng h¹t cã líp phñ [3, 2006.01] 
25/28 . . Vi nang [3, 2006.01] 
25/30 . ®îc ®Æc trng b»ng c¸c chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt [3, 2006.01] 
25/32 . C¸c thµnh phÇn lµm gi¶m sù ®éc cña c¸c chÊt ho¹t tÝnh lªn vi sinh vËt trõ s©u bä, vÝ 

dô c¸c hîp phÇn gi¶m ®éc tÝnh, c¸c hîp phÇn tù hñy [3, 2006.01] 
25/34 . C¸c d¹ng vÝ dô tÊm, kh«ng ®îc ®a vµo bÊt kú ph©n nhãm nµo cña nhãm chÝnh 

nµy [3, 2006.01] 
27/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt cã chøa hydrocarbon [3, 2006.01] 
29/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt lµ hydrocarbon halogen ho¸ [3, 2006.01] 
29/02 . Hîp chÊt kh«ng vßng hoÆc hîp chÊt cã chøa halogen liªn kÕt víi m¹ch nh¸nh bÐo 

cña hÖ vßng xycloaliphatic [3, 2006.01] 
29/04 . Halogen liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng carbon [3, 2006.01] 
29/06 . . Hexacloxyclohexan [3, 2006.01] 
29/08 . . Halogen liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ ®a vßng [3, 2006.01] 
29/10 . Halogen liªn kÕt víi m¹ch nh¸nh bÐo cña hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 
29/12 . . 1,1- ®i hoÆc 1,1,1- tri-halo-2-aryl-etan hoÆc eten hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ 

dô DDT [3, 2006.01] 
31/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa lu huúnh hoÆc oxy h÷u c¬ [3, 
2006.01] 

31/02 . Hîp chÊt kh«ng vßng [3, 2006.01] 
31/04 . Oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt víi m¹ch nh¸nh bÐo cña hÖ vßng carbon [3, 2006.01] 
31/06 . Oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng xycloaliphatic [3, 2006.01] 
31/08 . Oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 
31/10 . . Pentaclorophenol [3, 2006.01] 
31/12 . . Bis-clorophenol [3, 2006.01] 
31/14 . . Ete [3, 2006.01] 
31/16 . . cã hai hoÆc nhiÒu nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt trùc tiÕp víi cïng mét 

hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 
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33/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 
thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cña nit¬ [3, 2006.01] 

33/02 . Amin; C¸c hîp chÊt amoni bËc bèn [3, 2006.01] 
33/04 . . Nit¬ liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c nguyªn tö carbon bÐo hoÆc xycloaliphatic [3, 

2006.01] 
33/06 . . Nit¬ liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 
33/08 . . cã chøa oxy hoÆc lu huúnh [3, 2006.01] 
33/10 . . . cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng  

th¬m [3, 2006.01] 
33/12 . . C¸c hîp chÊt amoni bËc bèn [3, 2006.01] 
33/14 . cã chøa c¸c mèi liªn kÕt nit¬-halogen [3, 2006.01] 
33/16 . cã chøa c¸c mèi liªn kÕt nit¬-oxy [3, 2006.01] 
33/18 . . C¸c hîp chÊt nitro [3, 2006.01] 
33/20 . . . cã oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt víi khung carbon chøa nhãm nitro [3, 2006.01] 
33/22 . . . . cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh vµ Ýt nhÊt mét nhãm nitro liªn 

kÕt trùc tiÕp víi cïng mét hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 
33/24 . . chØ cã mét nguyªn tö oxy liªn kÕt víi nguyªn tö nit¬ [3, 2006.01] 
33/26 . chøa c¸c mèi liªn kÕt nit¬-nit¬, vÝ dô azit, hîp chÊt diazoamino, hîp chÊt diazo, c¸c 

dÉn xuÊt cña hidrazin [3, 2006.01] 
35/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa nguyªn tö cacbon cã hai liªn kÕt víi 
c¸c nguyªn tö kh¸c lo¹i víi tèi ®a mét liªn kÕt víi halogen, vÝ dô gèc aldehit [3, 
2006.01] 

35/02 . cã chøa c¸c nhãm aldehit hoÆc keto m¹ch th¼ng hoÆc c¸c nhãm t¬ng tù cã chøa 
lu huúnh; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô axetal [3, 2006.01] 

35/04 . cã chøa c¸c nhãm aldehit hoÆc keto hoÆc c¸c nhãm t¬ng tù cã chøa lu huúnh liªn 
kÕt trùc tiÕp víi hÖ vßng th¬m, vÝ dô axetophenon; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô 
axetal [3, 2006.01] 

35/06 . cã chøa c¸c nhãm keto hoÆc thioketo lµ c¸c phÇn cña vßng, vÝ dô xiclohexanon, 
quinon; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô ketal [3, 2006.01] 

35/08 . cã Ýt nhÊt mét trong c¸c liªn kÕt víi c¸c nguyªn tö kh¸c lµ liªn kÕt víi nit¬ [3, 
2006.01] 

35/10 . . cã chøa mét liªn kÕt ®«i cña carbon-nit¬ [3, 2006.01] 
37/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ víi nguyªn tö carbon cã ba liªn kÕt víi c¸c 
nguyªn tö kh¸c víi tèi ®a lµ hai liªn kÕt víi halogen, vÝ dô axit carboxilic (cã 
chøa axit carboxylic xyclopropan hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô c¸c nitril cña axit 
carboxylic xyclopropan A01N 53/00) [3, 2006.01] 

37/02 . Axit carboxylic no hoÆc c¸c axit chøa lu huúnh t¬ng øng; C¸c dÉn xuÊt cña 
chóng [3, 2006.01] 

37/04 . . ®a chøc [3, 2006.01] 
37/06 . Axit carboxylic kh«ng no hoÆc c¸c axit chøa lu huúnh t¬ng øng; C¸c dÉn xuÊt 

cña chóng [3, 2006.01] 
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37/08 . cã chøa nhãm carboxylic hoÆc c¸c nhãm chøa lu huúnh t¬ng øng nèi trùc tiÕp 
víi vßng xycloaliphatic b»ng nguyªn tö carbon; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 
2006.01] 

37/10 . Axit cacboxylic th¬m hoÆc araliphatic, hoÆc c¸c axit chøa lu huúnh t¬ng øng; 
C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 

37/12 . cã chøa nhãm 
 
trong ®ã Cn lµ khung carbon kh«ng chøa vßng; 

C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/14 . cã chøa nhãm ; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 
2006.01] 

37/16 . cã chøa nhãm ; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/18 . cã chøa nhãm - CO - N <, vÝ dô amit hoÆc imit cña c¸c axit carboxylic; C¸c hîp 
chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/20 . . cã chøa nhãm  trong ®ã Cn lµ khung cacbon kh«ng cã vßng; C¸c 
hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/22 . . cã nguyªn tö nit¬ trùc tiÕp liªn kÕt víi hÖ vßng th¬m, vÝ dô anilit [3, 2006.01] 
37/24 . . . cã chøa Ýt nhÊt mét nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt trùc tiÕp víi cïng 

mét hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 

37/26 . . cã chøa nhãm ; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 
2006.01] 

37/28 . . cã chøa nhãm  ; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/30 . . cã chøa c¸c nhãm - CO - N < vµ  c¶ hai nhãm nµy liªn kÕt trùc tiÕp víi 
cïng mét khung carbon b»ng c¸c nguyªn tö carbon cña chóng, vÝ dô  
H2N-NH-CO-C6H4-COOCH3; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 
2006.01] 

37/32 . . C¸c imit vßng cña c¸c axit carboxylic ®a chøc hoÆc cña c¸c hîp chÊt chøa lu 
huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

37/34 . Nitril [3, 2006.01] 
37/36 . cã chøa Ýt nhÊt mét nhãm carboxylic hoÆc hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng, hoÆc 

dÉn xuÊt cña chóng vµ nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt ®¬n víi cïng mét 
khung carbon, mµ nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh nµy kh«ng ph¶i lµ mét thµnh phÇn 
cña nhãm carboxylic hay cña hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng, hay cña dÉn xuÊt 
cña chóng, vÝ dô c¸c axit hydroxy-carboxylic [3, 2006.01] 

37/38 . . cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn kÕt víi hÖ vßng th¬m [3, 
2006.01] 

37/40 . . . cã chøa Ýt nhÊt mét nhãm carboxylic hoÆc c¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng 
øng, hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng, vµ mét nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh liªn 
kÕt víi cïng mét hÖ vßng th¬m [3, 2006.01] 

37/42 . cã chøa trong cïng mét khung carbon nhãm carboxylic hoÆc hîp chÊt chøa lu 
huúnh t¬ng øng hoÆc dÉn xuÊt cña chóng vµ nguyªn tö carbon chØ cã hai mèi liªn 
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kÕt víi c¸c dÞ nguyªn tö trong ®ã tèi ®a cã mét liªn kÕt víi halogen, vÝ dô c¸c axit 
keto-carboxylic [3, 2006.01] 

37/44 . cã chøa Ýt nhÊt mét nhãm carboxilic hay hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng hoÆc 
dÉn xuÊt cña chóng, vµ nguyªn tö nit¬ liªn kÕt víi cïng mét khung carbon b»ng 
liªn kÕt ®¬n hoÆc liªn kÕt ®«i, mµ nguyªn tö nit¬ nµy kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña 
dÉn xuÊt hay hîp chÊt chøa lu huúnh cña nhãm carboxylic, vÝ dô c¸c axit 
aminocarboxylic [3, 2006.01] 

37/46 . . C¸c dÉn xuÊt N - axyl [3, 2006.01] 
37/48 . . C¸c axit nitro-carboxylic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
37/50 . . nguyªn tö nit¬ liªn kÕt víi khung carbon b»ng liªn kÕt ®«i [3, 2006.01] 

37/52 . cã chøa nhãm , vÝ dô amidin cña c¸c axit carboxylic [3, 2006.01] 

39/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hoÆc dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng thùc 
vËt chøa c¸c hîp chÊt aryloxi - hoÆc arythio - aliphatic hoÆc xycloaliphatic, tøc 
lµ cã chøa c¸c nhãm Ar-O-Cn Y vµ/hoÆc Ar-S-Cn Y;, vÝ dô phenoxyetylamin, 
phenylthioaxetonitril, phenoxyaxeton [3, 2006.01] 

  Ghi chó [3] 

 Trong c¸c nhãm nµy ký hiÖu Cn lµ khung carbon kh«ng chøa hÖ vßng th¬m 
trong ®ã n>=2 
 

39/02 . C¸c axit aryloxy-carboxylic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
39/04 . . C¸c axit aryloxy-axetic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
41/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt, cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa nguyªn tö lu huúnh liªn kÕt 
víi c¸c nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 

41/02 . cã chøa liªn kÕt ®«i gi÷a lu huúnh víi oxy [3, 2006.01] 
41/04 . . C¸c axit sulfonic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
41/06 . . . C¸c amit cña axit sulfonic [3, 2006.01] 
41/08 . . . Halogenua cña axit sulfonic; C¸c axit alpha - hydroxy-sulfonic; C¸c axit amino-

sulfonic; Axit thiosulfonic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
41/10 . . C¸c sulfon; Sulfoxit [3, 2006.01] 
41/12 . kh«ng chøa liªn kÕt cña lu huúnh víi oxy, vÝ dô polysulfua [3, 2006.01] 
43/00 ChÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt dÞ vßng (cã chøa c¸c anhidrit vßng, amit 

vßng A01N37/00; chøa c¸c hîp chÊt cã c«ng thøc  ); chØ chøa mét dÞ 

vßng, trong ®ã m>=1, n>=0 vµ ) lµ pyrolidin, piperidin, morpholin, 
thiomorpholin, piperazin kh«ng thay thÕ hoÆc ®îc thay thÕ bëi gèc alkyl hoÆc 
polymetylenimin cã 4 nhãm hoÆc nhiÒu h¬n bèn nhãm CH2 A01N 33/00 – 
A01N41/12, chøa xyclopropan, carboxylic axit hay dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô c¸c este 
cã chøa dÞ vßng A01N53/00) [3, 2006.01] 
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Ghi chó [3] 
(1) Trong nhãm nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa 
sau:  
  - "dÞ vßng" ®ã lµ mét vßng chøa Ýt nhÊt mét nguyªn tö halogen, nit¬, oxy hoÆc 
hu huúnh nh lµ thµnh phÇn cña vßng;  
  – “liªn kÕt cÇu” ®îc hiÓu lµ c¸c hîp chÊt cã chøa Ýt nhÊt mét hÖ ngng tô 
kh¸c trõ c¸c hÖ ortho, peri vµ spiro; 
  - hai vßng ®îc gäi lµ "ngng tô" nÕu chóng cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö vßng, cã 
nghÜa lµ c¸c hîp chÊt "spiro" vµ "liªn kÕt cÇu" ®îc xem nh c¸c vßng ngng tô.  
  - "HÖ vßng ngng tô" lµ hÖ vßng mµ tÊt c¶ c¸c vßng cña nã ngng tô víi nhau  
(2) Trong nhãm nµy, sè vßng trong hÖ vßng ngng tô b»ng sè ph©n chia cÇn thiÕt 
®Ó chuyÓn hÖ vßng thµnh mét m¹ch kh«ng vßng. C¸c vßng thÝch hîp trong hÖ 
ngng tô ®îc chän theo tr×nh tù sau:  
 (i) -sè lîng Ýt nhÊt cña c¸c nguyªn tö trong vßng  
 (ii) sè c¸c nguyªn tö kh¸c lo¹i nhiÒu nhÊt lµ c¸c nguyªn tö vßng. C¸c nguyªn tö 
chung cho hai hoÆc nhiÒu vßng ®îc xem nh c¸c cÊu tö cña tõng vßng 

43/02 . cã chøa c¸c vßng víi mét hoÆc nhiÒu nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh lµ c¸c nguyªn 
tö kh¸c lo¹i trong vßng [3, 2006.01] 

43/04 . . cã mét nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 
43/06 . . . c¸c vßng n¨m c¹nh [3, 2006.01] 
43/08 . . . . cã oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [3, 2006.01] 
43/10 . . . . víi lu huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [3, 2006.01] 
43/12 . . . . ngng tô víi vßng carboxylic [3, 2006.01] 
43/14 . . . c¸c vßng s¸u c¹nh [3, 2006.01] 
43/16 . . . . cã oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [3, 2006.01] 
43/18 . . . . cã lu huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [3, 2006.01] 
43/20 . . . c¸c vßng ba hoÆc bèn c¹nh [3, 2006.01] 
43/22 . . . c¸c vßng cã tõ s¸u c¹nh trë lªn [3, 2006.01] 
43/24 . . cã hai hoÆc nhiÒu nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 
43/26 . . . c¸c vßng n¨m c¹nh [3, 2006.01] 
43/28 . . . . cã hai nguyªn tö kh¸c lo¹i ë c¸c vÞ trÝ 1, 3 [3, 2006.01] 
43/30 . . . . . cã hai nguyªn tö oxy ë c¸c vÞ trÝ 1,3, ngng tô víi vßng carboxylic [3, 

2006.01] 
43/32 . . . c¸c vßng s¸u c¹nh [3, 2006.01] 
43/34 . cã c¸c vßng chøa mét nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i duy nhÊt cña vßng [3, 

2006.01] 
43/36 . . c¸c vßng n¨m c¹nh [3, 2006.01] 
43/38 . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic [3, 2006.01] 
43/40 . . c¸c vßng s¸u c¹nh [3, 2006.01] 
43/42 . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic [3, 2006.01] 
43/44 . . c¸c vßng ba hoÆc bèn c¹nh [3, 2006.01] 
43/46 . . c¸c vßng cã nhiÒu h¬n s¸u c¹nh [3, 2006.01] 
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43/48 . cã c¸c vßng chøa hai nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 
43/50 . . 1,3 - Diazol; 1,3 - Diazol hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/52 . . . ®îc ngng tô víi vßng carboxylic, vÝ dô benzimidazol [3, 2006.01] 
43/54 . . 1,3 - Diazin; 1,3 - Diazin hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/56 . . 1,2 - Diazol; 1,2 - Diazol hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/58 . . 1,2 - Diazin; 1,2 - Diazin hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/60 . . 1,4 - Diazin; 1,4 - Diazin hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/62 . . c¸c vßng ba hoÆc bèn c¹nh hay c¸c vßng víi sè c¹nh nhiÒu h¬n s¸u [3, 2006.01] 
43/64 . cã c¸c vßng chøa ba nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i duy nhÊt [3, 4, 2006.01] 
43/647 . . Triazol; Triazol hy®ro ho¸ [4, 2006.01] 
43/653 . . . 1,2,4-Triazol; 1,2,4-Triazol hy®ro ho¸ [4, 2006.01] 
43/66 . . 1,3,5 - Triazin cha hy®ro ho¸ vµ kh«ng chøa chÊt thay thÕ ë c¸c nguyªn tö nit¬ 

cña vßng [3, 2006.01] 
43/68 . . . cã hai hoÆc ba nguyªn tö nit¬ liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c nguyªn tö carbon cña 

vßng [3, 2006.01] 
43/70 . . . . Diamino - 1,3,5 triazin chØ chøa mét nguyªn tö oxy, lu huúnh hay halogen, 

hoÆc chØ cã mét nhãm xyano, thioxyano - (SCN), xyanato (-OCN) hoÆc azido 
(-N3) liªn kÕt trùc tiÕp víi nguyªn tö carbon cña vßng [3, 2006.01] 

43/707 . . 1,2,3-hoÆc 1,2,4-Triazin; 1,2,3-hoÆc 1,2,4-Triazin hydro ho¸ [4, 2006.01] 
43/713 . cã c¸c vßng chøa bèn nguyªn tö Nit¬ hoÆc nhiÒu h¬n, lµ c¸c nguyªn tö kh¸c lo¹i 

duy nhÊt [4, 2006.01] 
43/72 . cã c¸c vßng chøa c¸c nguyªn tö nit¬ vµ oxy hoÆc lu huúnh lµ c¸c nguyªn tö kh¸c 

lo¹i [3, 2006.01] 
43/74 . . c¸c vßng n»m c¹nh chøa mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy hoÆc lu 

huúnh ë vÞ trÝ 1, 3 [3, 2006.01] 
43/76 . . . 1,3-Oxazol; 1,3-Oxazol ®îc hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/78 . . . 1,3-Thiazol; 1,3-Thiazol ®îc hydro ho¸ [3, 2006.01] 
43/80 . . c¸c vßng n¨m c¹nh cã mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy hay lu huúnh ë 

c¸c vÞ trÝ 1,2 [3, 2006.01] 
43/82 . . c¸c vßng n¨m c¹nh víi ba nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 
43/824 . . . 1,3,4-Oxa (thia) diazol; 1,3,4-Oxa (thia) diazol hydro ho¸ [6, 2006.01] 
43/828 . . . 1,2,3-Oxa (thia) diazol; 1,2,3,-Oxa (thia) diazol hydro ho¸ [6, 2006.01] 
43/832 . . . 1,2,5-Oxa (thia) diazol; 1,2,5,-Oxa (thia) diazol hydro ho¸ [6, 2006.01] 
43/836 . . . 1,2,4-Oxa (thia) diazol; 1,2,4,-Oxa (thia) diazol hydro ho¸ [6, 2006.01] 
43/84 . . c¸c vßng s¸u c¹nh víi mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy hay lu huúnh ë 

c¸c vÞ trÝ 1,4 [3, 2006.01] 
43/86 . . c¸c vßng s¸u c¹nh víi mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy hay lu huúnh ë 

c¸c vÞ trÝ 1,3 [3, 2006.01] 
43/88 . . c¸c vßng s¸u c¹nh víi ba nguyªn tö kh¸c lo¹i [3, 2006.01] 
43/90 . cã chøa hai hoÆc nhiÒu dÞ vßng thÝch hîp ®îc ngng tô víi nhau hoÆc víi hÖ vßng 

carboxylic phæ biÕn [3, 2006.01] 
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43/92 . cã c¸c vßng chøa mét nguyªn tö halogen hoÆc nhiÒu h¬n lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 
vßng [3, 2006.01] 

45/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 
trëng thùc vËt chøa c¸c hîp chÊt cã ba hoÆc nhiÒu vßng carboxylic tù ngng 
tô, mµ trong ®ã Ýt nhÊt mét vßng kh«ng ph¶i lµ vßng s¸u c¹nh (hydrocarbon ®îc 
halogen ho¸ A01N29/08, ®îc ngng tù víi c¸c dÞ vßng A01N43/00) [3, 2006.01] 

45/02 . cã ba vßng carboxylic [3, 2006.01] 
47/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, hoÆc chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

trëng thùc vËt chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã mét nguyªn tö carbon kh«ng ph¶i 
lµ thµnh phÇn cña vßng vµ kh«ng cã liªn kÕt víi mét nguyªn tö carbon hoÆc 
hydro, vÝ dô c¸c dÉn xuÊt cña axit carbonic (carbontetrahalogenua A01N29/02) [3, 
2006.01] 

47/02 . nguyªn tö carbon kh«ng cã liªn kÕt víi nguyªn tö nit¬ [3, 2006.01] 

47/04 . . cã chøa c¸c nhãm  [3, 2006.01] 
47/06 . . cã chøa c¸c nhãm -O-CO-O- vµ c¸c hîp chÊt t¬ng tù cã chøa lu huúnh [3, 

2006.01] 
47/08 . nguyªn tö carbon cã mét hoÆc nhiÒu liªn kÕt ®¬n víi c¸c nguyªn tö nit¬ [3, 

2006.01] 
47/10 . . C¸c dÉn xuÊt cña axit carbamic tøc lµ cã chøa nhãm - O - CO - N <; C¸c hîp chÊt 

t¬ng tù chøa lu huúnh [3, 2006.01] 
47/12 . . . cã chøa nhãm - O - CO - N< hoÆc c¸c nhãm t¬ng tù chøa lu huúnh kh«ng nèi 

trùc tiÕp víi vßng, ®ång thêi nguyªn tö nit¬ còng kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña 
dÞ vßng [3, 2006.01] 

47/14 . . . . C¸c hîp chÊt dithio t¬ng øng [3, 2006.01] 
47/16 . . . nguyªn tö nit¬ lµ mét thµnh phÇn cña dÞ vßng [3, 2006.01] 
47/18 . . . cã chøa nhãm - O - CO - N< hoÆc c¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng ®îc 

liªn kÕt trùc tiÕp víi dÞ vßng vµ/hoÆc vßng bÐo [3, 2006.01] 
47/20 . . . C¸c dÉn xuÊt N - Aryl cña chóng [3, 2006.01] 
47/22 . . . C¸c este O - Aryl hoÆc S - Aryl cña chóng [3, 2006.01] 

47/24 . . . cã chøa c¸c nhãm hoÆc ; hoÆc ; 
C¸c chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

47/26 . . . C¸c s¶n phÈm oxy ho¸ cña c¸c dÉn xuÊt cña axit dithiocarbamic, vÝ dô thiuram 
sulfua [3, 2006.01] 

47/28 . . Ure hoÆc thioure, cã chøa c¸c nhãm >N-CO-N< hoÆc >N-CS-N< (isoure, 
isothioure A01N47/42) [3, 2006.01] 

47/30 . . . C¸c dÉn xuÊt cã chøa nhãm >N-CO-N aryl hoÆc >N-CS-N- aryl [3, 2006.01] 
47/32 . . . chøa c¸c nhãm >N-CO-N< hoÆc >N-CS-N< liªn kÕt trùc tiÕp víi vßng  

bÐo [3, 2006.01] 

47/34 . . . cã chøa c¸c nhãm ; ; ; 

hoÆc , vÝ dô biuret; C¸c hîp chÊt chøa lu 
huúnh t¬ng øng. C¸c s¶n phÈm ngng tô cña ure - aldehit [3, 2006.01] 
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47/36 . . . cã chøa nhãm >N-CO-N< liªn kÕt trùc tiÕp Ýt nhÊt víi mét dÞ vßng; C¸c hîp 
chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

47/38 . . . chøa nhãm >N-CO-N<, mµ trong ®ã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ lµ thµnh phÇn 
cña dÞ vßng; C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh t¬ng øng [3, 2006.01] 

47/40 . víi nguyªn tö carbon cã liªn kÕt ®«i hoÆc ba víi nit¬, vÝ dô c¸c xyanat, xyanamit 
(xyanamit v« c¬ A01N59/24) [3, 2006.01] 

47/42 . . chøa c¸c nhãm -N=CX2, vÝ dô isothioure [3, 2006.01] 
47/44 . . . Guanidin; C¸c dÉn xuÊt cña nã [3, 2006.01] 
47/46 . . chøa c¸c nhãm -N=C=S [3, 2006.01] 
47/48 . . chøa c¸c nhãm-S-C=N (A01N43/00 – A01N47/38 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
49/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt víi nhãm  trong ®ã 
m+n>=1, c¶ hai X còng cã thÓ lµ -Y- hoÆc mèi liªn kÕt trùc tiÕp carbon –carbon, 
c¸c nguyªn tö carbon ®îc ®¸nh dÊu hoa thÞ kh«ng tham gia vµo hÖ vßng nµo 
kh¸c ngoµi hÖ vßng cã thÓ ®îc t¹o thµnh víi sù tham gia cña c¸c nguyªn tö X, 
c¸c nguyªn tö carbon trong ngoÆc tham gia vµo bÊt kú cÊu tróc kh«ng vßng 

hoÆc vßng nµo, hoÆc nhãm  trong ®ã A - lµ nguyªn tö 
carbon hoÆc Y, n≥0, vµ chØ mét trong c¸c nguyªn tö carbon nµy tham gia vµo 
chÝnh hÖ vßng, vÝ dô hormon cña s©u bä míi sinh hoÆc c¸c c¸c gen ®¼ng hiÖu 
cña chóng (cã chøa hydrocarbon A01N27/00) [3, 2006.01] 

51/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 
thùc vËt chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã d·y c¸c nguyªn tö O-N-S; X-O-S;  
N-N-S; O-N-N hoÆc O - halogen, kh«ng phô thuéc vµo sè c¸c liªn kÕt cña tõng 
nguyªn tö, vµ kh«ng mét nguyªn tö nµo trong d·y ®ã lµ thµnh phÇn cña dÞ  
vßng [3, 2006.01] 

53/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 
thùc vËt chøa c¸c axit xyclopropan carboxylic hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 
2006.01] 

53/02 . Este chøa nhãm  trong ®ã nguyªn tö carbon ®îc ®¸nh dÊu hoa 
thÞ lµ kh«ng vßng hoÆc lµ thµnh phÇn cña vßng hoÆc hÖ vßng. C¸c hîp chÊt thio-
t¬ng tù cña chóng [6, 2006.01] 

53/04 . . cã dÞ vßng [6, 2006.01] 
53/06 . . nguyªn tö cacbon ®îc ®¸nh dÊu hoa thÞ lµ kh«ng vßng vµ liªn kÕt trùc tiÕp víi 

mét nguyªn tö cacbon cña vßng th¬m s¸u c¹nh, vÝ dô benzyl este; C¸c hîp chÊt 
thio-t¬ng tù cña chóng [6, 2006.01] 

53/08 . . . cã c¸c nhãm aryloxy liªn kÕt víi vßng th¬m s¸u c¹nh, vÝ dô phenoxybenzyl 
este; C¸c hîp chÊt thio-t¬ng tù cña chóng[6, 2006.01] 

53/10 . . C¸c este cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A01N53/04 hoÆc A01N53/06 [6, 
2006.01] 
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53/12 . C¸c hîp chÊt cã chøa nhãm  X hoÆc Y lµ mét nguyªn tö Nit¬;, vÝ dô 
c¸c amit cña xyclopropan carboxylic axit [6, 2006.01] 

53/14 . C¸c nitril cña xyclopropan carboxylic axit [6, 2006.01] 
55/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt cã c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa c¸c nguyªn tè kh¸c víi carbon, hydro, 
halogen, oxy, nit¬ vµ lu huúnh (c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa phos pho A01N57/00) 
[3, 2006.01] 

55/02 . chøa c¸c nguyªn tö kim lo¹i [3, 2006.01] 
55/04 . . ThiÕc [3, 2006.01] 
55/06 . . Thuû ng©n [3, 2006.01] 
55/08 . chøa Bo [3, 2006.01] 
55/10 . chøa Silic [6, 2006.01] 
57/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt cã chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa phospho [3, 2006.01] 
57/02 . víi c¸c nguyªn tö ®îc thay thÕ xen kÏ liªn kÕt víi nguyªn tö phospho vµ kh«ng 

®îc bao gåm bëi mét trong c¸c nhãm A01N57/10, A01N57/18, A01N57/26, 
A01N57/34) [3, 2006.01] 

57/04 . . chøa c¸c gèc kh«ng vßng hoÆc vßng bÐo [3, 2006.01] 
57/06 . . chøa c¸c gèc th¬m [3, 2006.01] 
57/08 . . chøa c¸c gèc dÞ vßng [3, 2006.01] 
57/10 . cã c¸c liªn kÕt cña phospho víi «xy, phospho víi lu huúnh (A01N57/02 ®îc u  

tiªn) [3, 2006.01] 
57/12 . . chøa c¸c gèc kh«ng vßng hoÆc vßng bÐo [3, 2006.01] 
57/14 . . chøa c¸c gèc th¬m [3, 2006.01] 
57/16 . . chøa c¸c gèc dÞ vßng [3, 2006.01] 
57/18 . cã c¸c liªn kÕt cña phospho víi carbon (A01N57/02 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
57/20 . . chøa c¸c gèc kh«ng vßng hoÆc vßng bÐo [3, 2006.01] 
57/22 . . chøa c¸c gèc th¬m [3, 2006.01] 
57/24 . . chøa c¸c gèc dÞ vßng [3, 2006.01] 
57/26 . cã c¸c liªn kÕt cña phospho víi nit¬ [3, 2006.01] 
57/28 . . chøa c¸c gèc kh«ng vßng hoÆc vßng bÐo [3, 2006.01] 
57/30 . . chøa c¸c gèc th¬m [3, 2006.01] 
57/32 . . chøa c¸c gèc dÞ vßng [3, 2006.01] 
57/34 . cã c¸c liªn kÕt cña phospho víi halogen; C¸c muèi phosphoni [3, 2006.01] 
57/36 . cã phospho lµ thµnh phÇn cña vßng [3, 2006.01] 
59/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt chøa c¸c nguyªn tè hoÆc c¸c hîp chÊt v« c¬ [3, 2006.01] 
59/02 . Lu huúnh; Selen; Telu; C¸c hîp chÊt cña chóng [3, 2006.01] 

68 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A01N 

59/04 . Carbon disulfua; Carbon monoxit; Carbon dioxit (xö lý thùc vËt b»ng khÝ carbonic 
A01G 7/02) [3, 2006.01] 

59/06 . Nh«m; Canxi; Magiª; C¸c hîp chÊt cña chóng [3, 2006.01] 
59/08 . Clorua kim lo¹i kiÒm; Clorua kim lo¹i kiÒm thæ [3, 2006.01] 
59/10 . Florua [3, 2006.01] 
59/12 . Ièt, vÝ dô Iodopho; C¸c hîp chÊt cña chóng [3, 2006.01] 
59/14 . Bo; C¸c hîp chÊt cña chóng [3, 2006.01] 
59/16 . C¸c kim lo¹i nÆng; C¸c hîp chÊt cña chóng [3, 2006.01] 
59/18 . . Thuû ng©n [3, 2006.01] 
59/20 . . §ång [3, 2006.01] 
59/22 . . Asen [3, 2006.01] 
59/24 . Xyanogen hoÆc c¸c hîp chÊt cña chóng, vÝ dô hydroxyanua, axit xyanic, xyanamit, 

axit thioxyanic [3, 2006.01] 
59/26 . Phospho; C¸c hîp chÊt cña nã [3, 2006.01] 
61/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt chøa chÊt cã thµnh phÇn cha biÕt hoÆc cha ®îc x¸c ®Þnh, vÝ dô c¸c 
chÊt ®Æc trng chØ b»ng ph¬ng thøc t¸c dông cña chóng [3, 2006.01] 

61/02 . C¸c lo¹i dÇu kho¸ng; DÇu h¾c Ýn; H¾c Ýn; DÞch chng cÊt, dÞch chiÕt hoÆc c¸c s¶n 
phÈm chuyÓn ho¸ cña chóng (chøa c¸c hîp chÊt ho¸ häc ®îc t¸ch ra tõ c¸c nguyªn 
liÖu nµy A01N27/00 – A01N59/00) [3, 2006.01] 

63/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 
thùc vËt chøa c¸c vi sinh vËt, vi rót, c¸c lo¹i nÊm vi sinh, ®éng vËt, vÝ dô giun 
trßn hoÆc c¸c chÊt ®îc sinh ra hoÆc ®îc chiÕt tõ vi sinh vËt, vi rót, nÊm vi 
sinh hoÆc ®éng vËt, vÝ dô enzym hoÆc men (chøa c¸c hîp chÊt cã cÊu t¹o x¸c ®Þnh 
A01N27/00-A01N59/00) [3,2006.01] 

63/02 . C¸c chÊt ®îc sinh ra hoÆc ®îc chiÕt tõ vi sinh vËt hoÆc ®éng vËt [3,2006.01] 
63/04 . NÊm vi sinh; C¸c chÊt ®îc sinh ra hoÆc ®îc chiÕt tõ chóng [3, 2006.01] 
65/00 C¸c chÊt diÖt sinh vËt, chÊt xua ®uæi hay chÊt dÉn dô, chÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng 

thùc vËt chøa c¸c nguyªn liÖu tõ t¶o, ®Þa y, rªu, nÊm ®a bµo hoÆc thùc vËt hoÆc 
c¸c chÊt chiÕt tõ nã (chøa c¸c hîp chÊt cã cÊu t¹o x¸c ®Þnh A01N27/00 – 
A01N59/00) [3.2009.01]  

65/03 . T¶o [2009.01] 
65/04 . Ngµnh d¬ng xØ (Pteridophyta hoÆc Filicophyta) [c©y d¬ng xØ] [2009.01] 
65/06 . Ngµnh thùc vËt h¹t trÇn (Coniferophyta), vÝ dô c©y b¸ch [2009.01] 
65/08 . Ngµnh Ngäc lan (Magnoliophyta) [2009.01] 
65/10 . .  Hä Hoa t¸n (Apiaceae hoÆc Umbelliferae) [Hä Cµ rèt], vÝ dô c©y mïi t©y, c©y 

ca-rum, c©y th× lµ, c©y cÇn nói [2009.01] 
65/12 . . Hä Cóc (Asteraceae hoÆc Compositae) [Hä Cóc t©y hoÆc Hoa díng d¬ng], vÝ 

dô c©y cóc, hoa cóc l¸ nhá, c©y atiso, rau diÕp, c©y híng dong, c©y ng¶i t©y 
hoÆc c©y ng¶i dÊm [2009.01] 

65/14 . . Hä D©y gèi (Celastraceae) [hä c©y cµ dîc], vÝ dô c©y cµ dîc, c©y L«i c«ng 
®»ng [2009.01] 
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65/16 . . Hä §ç quyªn (Ericaceae) [hä c©y ViÖt quÊt], vÝ dô c©y ®ç quyªn, c©y d¬ng mai, 
c©y nam viÖt quÊt hoÆc c©y viÖt quÊt [2009.01] 

65/18 . . Hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) [hä C©y ®a kÝch], vÝ dô c©y thÇu dÇu [h¹t thÇu dÇu] 
[2009.01] 

65/20 . . Hä §Ëu (Fabaceae hoÆc Leguminosae) [hä c©y §Ëu Hµ lan hoÆc c©y hä §Ëu], vÝ 
dô, c©y §Ëu Hµ lan, ®Ëu l¨ng, ®Ëu nµnh, cá ba l¸, c©y keo, c©y bå kÕt ba gai, c©y 
d©y mËt, c©y kª [2009.01] 

65/22 . . Hä Hoa m«i (Lamiaceae hoÆc Labiatae) [Hä B¹c Hµ], vÝ dô c©y hóng t©y, c©y 
h¬ng th¶o, cá long ba, c©y thuèc b¸ch bÖnh, c©y o¶i h¬ng, c©y tÝa t«, c©y b¹c 
hµ cay, c©y b¹c hµ lôc [2009.01] 

65/24 . . Hä Long n·o (Lauraceae) [Hä c©y NguyÖt quÕ], vÝ dô c©y nguyÖt quÕ, lª tµu, c©y 
de vµng, c©y quÕ, long n·o [2009.01] 

65/26 . . Hä Xoan (Meliaceae) [Hä c©y D¸i ngùa hoÆc c©y Gô], vÝ dô c©y gô, c©y neem 
[2009.01] 

65/28 . . Hä Sim (Myrtaceae) [Hä c©y MÝa], vÝ dô c©y ®inh h¬ng hoÆc c©y chÌ [2009.01] 
65/30 . . Hä Rau r¨m (Polygonaceae) [Hä KiÒu m¹ch], vÝ dô c©y ®¹i hoµng [2009.01]  
65/32 . . Hä Mao l¬ng (Ranunculaceae) [Hä c©y Mao l¬ng hoa vµng], vÝ dô c©y l¸ gan, 

c©y rÔ da cam [2009.01] 
65/34 . . Hä Hoa hång (Rosaceae), vÝ dô c©y d©u t©y, mËn, anh ®µo, ®µo, m¬, hoÆc qu¶ 

h¹nh [2009.01] 
65/36 . . Hä Cam (Rutaceae) [Hä c©y Cöu lý h¬ng], vÝ dô c©y chanh l¸ cam, chanh, cam, 

li-e hoÆc tÇn b× gai [2009.01] 
65/38 . . Hä Cµ (Solanaceae) [Hä c©y Khoai t©y], vÝ dô c©y cµ dîc, cµ chua, thuèc l¸ hoÆc 

ít [2009.01] 
65/40 . Líp Hµnh (Liliopsida) [c©y Mét l¸ mÇm] [2009.01] 
65/42 . . Hä L« héi (Aloeaceae) hoÆc Hä Loa kÌn tr¾ng (Liliaceae), vÝ dô c©y l« héi, hµnh 

tái hoÆc l¸ th¬m lµm gia vÞ [2009.01] 
65/44 . . Hä Lóa (Poaceae hoÆc Gramineae) [Hä Cá], vÝ dô c©y tre, cá tranh hoÆc s¶ 

[2009.01] 
65/46 . . Hä B¸ch bé (Stemonaceae) [2009.01] 
65/48 . . Hä Gõng (Zingiberaceae), vÝ dô c©y gõng hoÆc riÒng nÕp [2009.01] 

 

70 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A01P 

A01P ho¹t tÝnh ®iÒu tiÕt sinh trëng thùc vËt, dÉn dô, xua ®uæi s©u 
bä hoÆc diÖt sinh vËt cña c¸c chÕ phÈm hoÆc hîp chÊt hãa häc 
[2006.01] 

 Ghi chó [2006.01] 

  1.Phân lớp này bao gồm hoạt tính điều tiết sinh trưởng thực vật, dẫn dụ, xua đuổi sâu 
bọ hoặc diệt sinh vật của các chế phẩm hoặc hợp chất hoá học đã được phân loại như 
trong các phân lớp A01N hoặc C12N hoặc trong các lớp C01, C07 hoặc C08.  

  2.Cần chú ý tới các Ghi chú dưới tiêu đề của phân lớp A01N, trong đó các Ghi chú 
này cũng được áp dụng trong phân lớp này.  

  3.Trong phân lớp này, hoạt tính được phân loại vào tất cả các vị trí thích hợp. 
  4.Lưu ý được nêu ra đối với trường hợp đối tượng của sáng chế chỉ có liên quan đến 

thuốc diệt sinh vật, thuốc chống côn trùng, chất hấp dẫn côn trùng hoặc hoạt tính 
điều tiết tăng trưởng thực vật của các chế phẩm hoặc hợp chất hóa học, và các cấu 
trúc hóa học, hợp chất, hỗn hợp hoặc hợp phần của đối tượng của sáng chế đã biết. 
Trong những trường hợp này, phân loại được thực hiện trong cả hai phân lớp A01N 
và A01P như là thông tin sáng chế. Ngoài ra, nếu các cấu trúc hóa học, hợp chất, hỗn 
hợp hoặc hợp phần hoặc bất kỳ thành phần riêng lẻ của một hỗn hợp hoặc hợp phần 
được coi là đại diện cho thông tin đáng chú ý để tìm kiếm, nó cũng có thể được phân 
loại là thông tin bổ sung. 

  5.Ký hiệu phân loại của phân lớp này không được dùng làm phân loại đầu tiên cho 
các tài liệu sáng chế. 

  
1/00 ChÊt tÈy trïng; Hîp chÊt kh¸ng vi sinh vËt hoÆc c¸c hçn hîp cña chóng 

[2006.01]   
3/00 Thuèc diÖt nÊm [2006.01]   
5/00 Thuèc diÖt giun trßn [2006.01]   
7/00 Thuèc diÖt ®éng vËt ch©n ®èt [2006.01]   
7/02 . Thuèc diÖt ve bÐt [2006.01]   
7/04 . Thuèc trõ s©u bä [2006.01]   
9/00 Thuèc diÖt ®éng vËt th©n mÒm [2006.01]   
11/00 Thuèc diÖt ®éng vËt gÆm nhÊm [2006.01]   
13/00 Thuèc diÖt cá; ChÊt diÖt bµo [2006.01]   
13/02 . cã lùa chän [2006.01]   
15/00 Thuèc diÖt sinh vËt dïng cho c¸c môc ®Ých cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm 

A01P1/00-A01P13/00 [2006.01]   
17/00 ChÊt xua ®uæi s©u bä [2006.01]   
19/00 ChÊt dÉn dô s©u bä [2006.01]   
21/00 ChÊt ®iÒu tiÕt sinh trëng thùc vËt [2006.01]   
23/00 Thuèc g©y v« sinh [2006.01]   
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tiÓu phÇn: thùc phÈm; thuèc l¸ 

A21 Níng b¸nh; thiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ  hoÆc chÕ biÕn bét nhµo; 
bét nhµo ®Ó níng b¸nh 

A21B Lß níng b¸nh; m¸y hoÆc thiÕt bÞ dïng ®Ó níng b¸nh (thiÕt bÞ 
níng b¸nh dïng trong gia ®×nh A47J 37/00; thiÕt bÞ ®èt ch¸y nhiªn liÖu F23; lß níng vµ 
bÕp dïng trong gia ®×nh kÓ c¶ chi tiÕt kÕt cÊu cña chóng F24B, F24C) 

 

1/00 Lß níng b¸nh [1, 2006.01] 
1/02 . kh¸c nhau ë d¹ng thiÕt bÞ ®èt nãng [1, 2006.01] 
1/04 . . Lß níng chØ ®îc ®èt nãng b»ng löa tríc khi níng [1, 2006.01] 
1/06 . . Lß níng ®îc ®èt nãng b»ng bé t¶n nhiÖt [1, 2006.01] 
1/08 . . . b»ng bé t¶n nhiÖt ®îc ®èt nãng b»ng h¬i [1, 2006.01] 
1/10 . . . b»ng bé t¶n nhiÖt ®îc ®èt nãng b»ng chÊt láng kh«ng bao gåm h¬i [1, 

2006.01] 
1/14 . . . S¾p ®Æt bé t¶n nhiÖt [1, 2006.01] 
1/22 . . . b»ng bé t¶n nhiÖt ®iÖn (A21B2/00 ®îc u tiªn, chi tiÕt ®èt nãng b»ng ®iÖn 

H05B) [1, 2006.01] 
1/24 . . Lß níng ®îc ®èt nãng b»ng dßng m«i trêng dÉn qua lß [1, 2006.01] 
1/26 . . . b»ng kh«ng khÝ nãng [1, 2006.01] 
1/28 . . . b»ng s¶n phÈm khÝ ch¸y [1, 2006.01] 
1/33 . . Lß níng ®îc ®èt nãng trùc tiÕp b»ng c¸c s¶n phÈm ch¸y (A21B1/04 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/36 . . Lß níng ®îc ®èt nãng trùc tiÕp b»ng chÊt láng nãng (A21B1/06, A21B1/33 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/40 . kh¸c biÖt bëi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®èt nãng (phÇn tö c¶m nhiÖt xem  

G01K) [1, 2006.01] 
1/42 . kh¸c biÖt bëi bÒ mÆt níng chuyÓn ®éng ®îc trong khi níng (vËn chuyÓn nãi 

chung B 65 G) [1, 2006.01] 
1/44 . . víi bÒ mÆt xoay trong mÆt ph¼ng n»m ngang [1, 2006.01] 
1/46 . . víi bÒ mÆt ®îc n©ng lªn trªn bµn quay hoÆc b¨ng t¶i v« cÊp [1, 2006.01] 
1/48 . . víi bÒ mÆt ®îc lµm ë d¹ng b¨ng truyÒn t¶i [1, 2006.01] 
1/50 . kh¸c biÖt v× cã bÒ mÆt níng th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
1/52 . Lß níng lu ®éng; Lß níng gÊp ®îc (nåi d· ngo¹i hay lu ®éng  

A47J 33/00) [1, 2006.01] 
2/00 ThiÕt bÞ níng b¸nh nhê ®èt nãng b»ng cao tÇn hay tia hång ngo¹i [1, 2006.01] 
3/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ phô trî cña lß níng [1, 2006.01] 
3/02 . Cöa lß; Cöa van (kÕt cÊu chung cña cöa E 06 B) [1, 2006.01] 
3/04 . ThiÕt bÞ ®Ó xö lý kh«ng khÝ trong lß, vÝ dô ®Ó ®iÒu chØnh ®é Èm [1,2006.01] 
3/07 . ChÊt liÖu hay dì liÖu cho lß (A21B3/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/10 . ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña lß [1, 2006.01] 
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3/13 . Khu«n níng; Khay níng [1, 2006.01] 
3/15 . TÊm ®ì vµ nåi níng [1, 2006.01] 
3/16 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch hoÆc b«i tr¬n bÒ mÆt níng [1, 2006.01] 
3/18 . LÊy s¶n phÈm ®· níng ra khái khu«n hay khay (bãc dì thµnh phÈm vµ vËt liÖu nãi 

chung B65B 69/00) [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ ®Ó níng c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt; ThiÕt bÞ níng b¸nh kh¸c [1, 2006.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ níng c¸c s¶n phÈm rçng, b¸nh quÕ, b¸nh ngät, b¸nh níng b¸nh bÝch qui 

vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/03 . . ®Ó níng b¸nh kÕp (ch¶o r¸n A47J 37/10) [3, 2006.01] 
5/04 . ThiÕt bÞ ®Ó níng b¸nh ngät h×nh trô cã lâi [1, 2006.01] 
5/06 . ThiÕt bÞ ®Ó níng s¶n phÈm trong dung dÞch muèi, vÝ dô b¸nh mÆn h×nh sè 8 [1, 

2006.01] 
5/08 . ThiÕt bÞ ®Ó níng s¶n phÈm trong mì hay dÇu, vÝ dô b¸nh r¸n [1, 2006.01] 
7/00 Trang thiÕt bÞ níng b¸nh [1, 2006.01] 
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A21C M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ vµ chÕ biÕn bét nhµo; xö lý 
níng ®îc lµm tõ bét nhµo 

Néi dung ph©n líp 

chÕ biÕn bét nhµo tríc khi níng 
Trén, nhµo; ChÕ biÕn bét nhµo ®Ó t¨ng ®é ®ång 
nhÊt vÒ cÊu tróc cña nã ................................................................................... 1/00, 7/00 
T¹o h×nh ........................................................................................................ 3/00, 11/00 
Ph©n chia, vËn chuyÓn ......................................................................... 5/00, 9/00, 11/00 

ThiÕt bÞ lµm në bét ...................................................................................................... 13/00 
M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ kh¸c ®Ó chuÈn bÞ hoÆc 
chÕ biÕn bét nhµo ................................................................................................................... 14/00 
Xö lý s¶n phÈm níng ........................................................................................................... 15/00 

 
1/00 M¸y trén hay nhµo bét ®Ó chuÈn bÞ bét nhµo (m¸y trén hoÆc nhµo bét dïng trong 

gia ®×nh A47J 43/00, A47J 44/00) [1, 2006.01] 
1/02 . víi c¬ cÊu lµm viÖc th¼ng ®øng; M¸y ®Ó ®¸nh nhuyÔn [1, 2006.01] 
1/04 . víi c¸c cÇn trén quay ®Æt nghiªng [1, 2006.01] 
1/06 . víi c¬ cÊu trén hay nhµo ®Æt ngang; Que khuÊy d¹ng xo¾n [1, 2006.01] 
1/08 . víi c¸c trôc c¸n [1, 2006.01] 
1/10 . víi thiÕt bÞ thæi phô trî ®Ó chuÈn bÞ bét nhµo xèp [1, 2006.01] 
1/12 . ®Ó chuÈn bÞ bét nhµo trùc tiÕp tõ h¹t [1, 2006.01] 
1/14 . Chi tiÕt kÕt cÊu cña m¸y trén hay m¸y nhµo bét [1, 2006.01] 
3/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ t¹o h×nh mÎ bét nhµo tríc khi ph©n ra c¸c ph«i [1, 2006.01] 
3/02 . M¸y d¸t máng bét nhµo; M¸y c¸n; Trôc l¨n ®Ó d¸t máng bét nhµo [1, 2006.01] 
3/04 . M¸y t¹o h×nh bét nhµo b»ng c¸ch phun trµo [1, 2006.01] 
3/06 . M¸y cuén c¸c tÊm hoÆc l¸ bét nhµo, vÝ dô ®Ó lµm b¸nh mú æ nhá [1, 2006.01] 
3/08 . M¸y ®Ó v¾t chÐo hay xo¾n d¶i bét, vÝ dô ®Ó lµm b¸nh ngät h×nh sè 8 [1, 2006.01] 
3/10 . kÕt hîp víi thiÕt bÞ chia bét nhµo [1, 2006.01] 
5/00 M¸y chia bét nhµo [1, 2006.01] 
5/02 . víi ng¨n chia bét nhµo vµ pit«ng b¬m [1, 2006.01] 
5/04 . . ®îc ®Æt trong th©n lß kiÓu quay víi c¸c pit«ng dÞch chuyÓn híng t©m [1, 

2006.01] 
5/06 . . ®îc ®Æt trong th©n lß kiÓu quay víi c¸c pit«ng dÞch chuyÓn däc theo trôc [1, 

2006.01] 
5/08 . víi c¸c lìi dao ®Æt híng t©m tøc lµ kiÓu h×nh sao, trît trong c¸c r·nh cña pÝt 

t«ng dËp [1, 2006.01] 
7/00 M¸y ®Ó t¨ng ®é ®ång nhÊt vÒ cÊu tróc cña ph«i bét nhµo kh¸c víi ph¬ng ph¸p 

nhµo [1, 2006.01] 
7/01 . cã b¨ng truyÒn liªn tôc [1, 2006.01] 
7/02 . cã èng t¹o h×nh (A21C7/01 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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7/04 . cã cèc t¹o h×nh (A21C7/01 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/06 . kÕt hîp víi m¸y chia bét nhµo cã lìi dao ®Æt híng t©m tøc lµ kiÓu h×nh sao, trît 

trong r·nh cña pit«ng dËp [1, 2006.01] 
9/00 ThiÕt bÞ kh¸c ®Ó xö lý bét nhµo hay ph«i bét nhµo [1, 2006.01] 
9/02 . ThiÕt bÞ ®Ó treo vµ dµn tÊm bét nhµo máng ra thµnh miÕng, vÝ dô ®Ó lµm mú sîi, mú 

thanh hay mú èng [1, 2006.01] 
9/04 . ThiÕt bÞ ®Ó r¾c vËt liÖu d¹ng h¹t lªn bÒ mÆt cña tÊm ph¬i bét nhµo, hay b«i hay phñ 

lªn bÒ mÆt ®ã [1, 2006.01] 
9/06 . ThiÕt bÞ cho nh©n vµo ph«i bét nhµo, vÝ dô khi lµm b¸nh r¸n [1, 2006.01] 
9/08 . ThiÕt bÞ ®Ó ®Æt, s¾p xÕp vµ vËn chuyÓn ph«i hay l¸ bét nhµo [1, 2006.01] 
11/00 M¸y kh¸c ®Ó t¹o h×nh hoµn chØnh cho bét nhµo tríc khi nÊu hay níng c¸c s¶n 

phÈm cña nã [1, 2006.01] 
11/02 . M¸y ®Ëp h×nh næi [1, 2006.01] 
11/04 . . cã trôc hay tang c¾t hay dËp [1, 2006.01] 
11/06 . . ®Ó xÕp c¸c tÊm bét ®· ®îc t¹o h×nh s¬ bé vµo trËt tù nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
11/08 . . cã khu«n kh¾c, vÝ dô m¸y quay víi c¸c trôc khu«n [1, 2006.01] 
11/10 . kÕt hîp víi c¬ cÊu c¾t [1, 2006.01] 
11/12 . ThiÕt bÞ t¹o khÝa, t¹o lç th«ng h¬i, t¹o v©n trªn mÆt ph«i bét nhµo [1, 2006.01] 
11/14 . . ®Ó dËp h×nh sao [1, 2006.01] 
11/16 . M¸y Ðp ®ïn [1, 2006.01] 
11/18 . . cã pit«ng [1, 2006.01] 
11/20 . . cã vÝt xo¾n [1, 2006.01] 
11/22 . ThiÕt bÞ cã trôc l¨n vµ ®Üa c¾t hay c¸c dao máng ®Ó t¹o h×nh cho mú thanh [1, 

2006.01] 
11/24 . ThiÕt bÞ ®Ó th¸i mú thanh tõ c¸c tÊm hay d¶i bét nhµo nhê mét cÆp trôc l¨n cã r·nh 

®îc tiÕp xóc víi nhau [1, 2006.01] 
13/00 ThiÕt bÞ trong ®ã bét nhµo tù t¨ng thÓ tÝch [1, 2006.01] 
13/02 . víi b¨ng t¶i v« tËn [1, 2006.01] 
14/00 M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ hoÆc chÕ biÕn bét nhµo cha ®îc ®Ò cËp 

trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
15/00 ThiÕt bÞ ®ª s¶n xö lý s¶n phÈm níng [1, 2006.01] 
15/02 . ThiÕt bÞ ®Ó t¹o h×nh hoÆc t¹o khu«n cho b¸nh quÕ níng. S¶n xuÊt b¸nh quÕ nhiÒu 

líp [1, 2006.01] 
15/04 . M¸y hoÆc thiÕt bÞ c¾t hay th¸i l¸t chuyªn dïng cho c¸c s¶n phÈm níng kh¸c víi 

b¸nh m× (c¾t hoÆc th¸i l¸t b¸nh mú B 26 B, B26D) [1, 2006.01] 
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A21D Xö lý, vÝ dô b¶o qu¶n cho bét hay bét nhµo ®Ó níng b¸nh, vÝ dô 
cho thªm chÊt ®én; Ph¬ng ph¸p níng; S¶n phÈm níng tõ bét; 
b¶o qu¶n cho s¶n phÈm tõ bét [1, 2006.01]  

Néi dung ph©n líp 

S¶n phÈm tríc khi níng; xö lý hay b¶o 
qu¶n chóng ............................................................................................................. 10/00; 2/00- 8/00 
níng bét nhµo ......................................................................................................................... 8/00 
s¶n phÈm níng tõ bét, b¶o qu¶n vµ lµm m¸t 
chóng...................................................................................................................... 13/00, 15/00, 17/00 

 

2/00 Xö lý bét hoÆc bét nhµo b»ng c¸ch ®a thªm chÊt ®én tríc khi hoÆc trong khi 
níng (bét nhµo hay hçn hîp tríc khi níng A21D10/00) [1, 2, 2006.01] 

 Ghi chó  

Trong các nhóm A21D2/02-A21D2/40, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc nếu không có một chỉ dẫn khác thì một chất 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

2/02 . b»ng c¸ch thªm chÊt v« c¬ [1, 2006.01] 
2/04 . . Oxy; Hîp chÊt t¹o oxy, vÝ dô «zon, peroxit [1, 2006.01] 
2/06 . . ChÊt khö [1, 2006.01] 
2/08 . b»ng c¸ch thªm chÊt h÷u c¬ [1, 2006.01] 
2/10 . . Hydrocarbon [1, 2006.01] 
2/12 . . Halohydrocarbon [1, 2006.01] 
2/14 . . Hîp chÊt h÷u c¬ chøa «xy [1, 2006.01] 
2/16 . . . Este cña axit bÐo [1, 2006.01] 
2/18 . . . Hydratcarbon [1, 2006.01] 
2/20 . . . Peroxit [1, 2006.01] 
2/22 . . . Axit ascorbic [1, 2006.01] 
2/24 . . Hîp chÊt h÷u c¬ chøa nit¬ [1, 2006.01] 
2/26 . . . Protein [1, 2006.01] 
2/28 . . Hîp chÊt h÷u c¬ chøa lu huúnh [1, 2006.01] 
2/30 . . Hîp chÊt h÷u c¬ chøa phospho [1, 2006.01] 
2/32 . . . Phosphatit [1, 2006.01] 
2/34 . . Nguyªn liÖu cã nguån gèc ®éng vËt [1, 2006.01] 
2/36 . . Nguyªn liÖu cã nguån gèc thùc vËt [1, 2006.01] 
2/38 . . . Ph«i h¹t; Ngò cèc n¶y mÇm; DÞch chiÕt thu nhËn ®îc tõ ngò cèc n¶y mÇm [1, 

2006.01] 
2/40 . ThiÕt bÞ ®Ó xö lý ho¸ häc bét hay bét nhµo [1, 2006.01] 
4/00 B¶o qu¶n bét hay bét nhµo tríc khi níng b»ng c¸ch gi÷ trong m«i trêng khÝ 

tr¬ [1, 2006.01] 
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6/00 C¸c d¹ng xö lý bét hay bét nhµo kh¸c tríc khi níng, vÝ dô lµm l¹nh, chiÕu x¹, 
®èt nãng [1, 2, 2006.01] 

8/00 Ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ hoÆc níng bét nhµo (xö lý bét hoÆc bét nhµo b»ng c¸ch 
®a thªm chÊt ®én A21D2/00) [1, 2006.01] 

8/02 . Ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ bét nhµo; Xö lý bét hoÆc bét nhµo tríc khi níng [1, 
2006.01] 

8/04 . . xö lý bét nhµo b»ng vi sinh vËt hoÆc men [1, 2006.01] 
8/06 . Ph¬ng ph¸p níng [1, 2006.01] 
8/08 . Chèng dÝnh bét, vÝ dô dÝnh vµo khay níng [1, 2006.01] 
8/10 . . b»ng c¸ch r¾c líp bét kh« [1, 2006.01] 
10/00 Bét nhµo mÞn, bét nhµo hay hçn hîp cña chóng tríc khi níng [2, 2006.01] 
10/02 . Bét nhµo ®· chuÈn bÞ ®Ó chÊt vµo lß, vÝ dô ë d¹ng bao gãi [2, 2006.01] 
10/04 . Bét nhµo mÞn [2, 2006.01] 
13/00 S¶n phÈm níng thµnh phÈm hay b¸n thµnh phÈm tõ bét [1, 2006.01, 2017.01] 
13/02 . S¶n phÈm lµm tõ h¹t nghiÒn toµn bé; S¶n phÈm chøa c¸m hoÆc h¹t nghiÒn th« [1, 

2006.01] 
13/04 . S¶n phÈm lµm tõ nguyªn liÖu trõ bét lóa m¹ch ®en hoÆc bét mú [1, 2006.01, 

2017.01] 
13/043 .  .  tõ cñ, vÝ dô cñ s¾n hoÆc khoai t©y [2017.01] 
13/045 .  .   tõ c¸c lo¹i ®Ëu [2017.01] 
13/047 .  .    tõ ngò cèc trõ lóa m¹ch ®en hoÆc lóa mú, vÝ dô g¹o [2017.01] 
13/06 . S¶n phÈm cã thay ®æi gi¸ trÞ dinh dìng, vÝ dô cã thay ®æi hµm lîng tinh bét [1, 2, 

2006.01, 2017.01] 
13/062 .  .  cã thay ®æi hµm lîng ®êng; S¶n phÈm kh«ng cã ®êng [2017.01] 
13/064 .  .  cã thay ®æi hµm lîng ®¹m [2017.01] 
13/066 .  .  .  S¶n phÈm kh«ng cã gluten [2017.01] 
13/068 .  .  cã thay ®æi hµm lîng chÊt bÐo; S¶n phÈm kh«ng cã chÊt bÐo [2017.01] 
13/10  .  S¶n phÈm nhiÒu líp [2017.01] 
13/11  .  .  lµm tõ hai hoÆc nhiÒu h¬n hai lo¹i bét nhµo, vÝ dô kh¸c nhau ë thµnh phÇn, mµu 

    s¾c hoÆc cÊu tróc [2017.01] 
13/13  .  .  .  cã líp phñ [2017.01] 
13/14  .  .  .  cã chÊt nhåi [2017.01] 
13/16  . .  B¸nh ngät, b¸nh níng nhiÒu líp, vÝ dô b¸nh ngµn líp; B¸nh ngät §an M¹ch  

     hoÆc bét nhµo cã líp [2017.01] 
13/17  .  .  .  cã líp phñ [2017.01] 
13/19  .  .  .   cã chÊt nhåi [2017.01] 
13/20 .  S¶n phÈm ®îc phñ toµn bé hoÆc mét phÇn (s¶n phÈm níng nhiÒu líp cã líp phñ 

A21D13/13, A21D13/17) [2017.01] 
13/22 .  .  ®îc phñ tríc khi níng [2017.01] 
13/24 .  .  ®îc phñ sau khi níng [2017.01] 
13/26 .  .  líp phñ t¹o thµnh líp ch¾n chèng l¹i sù di chuyÓn [2017.01] 
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13/30 .  S¶n phÈm ®îc nhåi, dïng ®Ó nhåi hoÆc ®îc lµm ®Çy (s¶n phÈm nhiÒu líp cã chÊt       

nhåi A21D13/14, A21D13/19) [2017.01] 
13/31 .  .  ®îc nhåi tríc khi níng [2017.01] 
13/32 .  .  ®îc nhåi hoÆc dïng ®Ó nhåi sau khi níng, vÝ dô b¸nh m× kÑp [2017.01] 
13/33  .  .  .   §å ®ùng ¨n ®îc, vÝ dô cèc hoÆc èc nãn [2017.01] 
13/34  .  .  chÊt nhåi t¹o thµnh líp ch¾n chèng l¹i sù di chuyÓn  [2017.01] 
13/36  .  .  b¸nh xèp ®îc nhåi nh©n  [2017.01] 
13/37  .  .  S¶n phÈm ®îc ®ïn Ðp ®ång têi, tøc lµ s¶n phÈm ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®ïn Ðp  

     ®ång thêi bét nhµo vµ chÊt nhåi  [2017.01] 
13/38  .  .  ®Æc trng bëi thµnh phÇn chÊt nhåi [2017.01] 
13/40 .  S¶n phÈm ®Æc trng bëi lo¹i, h×nh d¹ng hoÆc sö dông [2017.01] 
13/41  .  .  B¸nh pizza [2017.01] 
13/42  .  .  B¸nh tortilla [2017.01] 
13/43  .  .  B¸nh m× dÑt, vÝ dô b¸nh m× naan [2017.01] 
13/44  .  .  B¸nh kÕp [2017.01] 
13/45  .  .  B¸nh xèp (b¸nh xèp ®îc nhåi A21D13/36) [2017.01] 
13/46  .  .  B¸nh m× gißn crouton [2017.01] 
13/47  .  .  S¶n phÈm ®îc trang trÝ hoÆc ®Ó trang trÝ [2017.01] 
13/48  .  . S¶n phÈm cã chøc n¨ng bæ sung kh«ng dïng ®Ó ¨n, vÝ dô ®å ch¬i hoÆc dao kÐo 

   [2017.01] 
13/50 .  S¶n phÈm ®îc ®¸nh b«ng hãa r¾n, vÝ dô b¸nh trøng ®êng [2017.01] 
13/60 .  S¶n phÈm ®îc r¸n ngËp trong dÇu, vi dô b¸nh r¸n [2017.01] 
13/80 .  B¸nh ngät, b¸nh níng, b¸nh bao cha ®îc ph©n lo¹i ë nh÷ng ph©n nhãm trªn, vÝ 

dô b¸nh kem, b¸nh quy [2017.01] 
15/00 B¶o qu¶n thµnh phÈm níng tõ bét; C¶i thiÖn c¸c tÝnh chÊt cho thµnh phÈm 

níng (lµm t¬i míi A21D17/00) [1, 2, 2006.01] 
15/02 . b»ng c¸ch lµm l¹nh [2, 2006.01] 
15/04 . b»ng c¸ch xö lý nhiÖt [2, 2006.01] 
15/06 . b»ng c¸ch chiÕu x¹ [2, 2006.01] 
15/08 . b»ng c¸ch phñ líp b¶o vÖ [2, 2006.01] 
17/00 Lµm t¬i míi s¶n phÈm níng [2, 2006.01] 
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A22 giÕt Mæ gia sóc; ChÕ biÕn thÞt; ChÕ biÕn gia cÇm hay c¸ 

A22B Mæ gia sóc 
1/00 Dông cô ®Ó buéc trãi sóc vËt tríc khi lµm thÞt [1, 2006.01] 
3/00 GiÕt thÞt hay ®Ëp cho¸ng (c¾t nãi chung B 26) [1, 2006.01] 
3/02 . dïng c¸c dông cô ®Ëp, vÝ dô sóng lôc, ®¹n [1, 2006.01] 
3/04 . MÆt n¹ cho gia sóc ®Ó giÕt mæ; MÆt n¹ kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®Ëp cho¸ng [1, 

2006.01] 
3/06 . GiÕt hoÆc lµm cho¸ng b»ng dßng ®iÖn (m¹ch ®iÖn dïng cho môc ®Ých ®ã H 05 C) 

[1, 2006.01] 
3/08 . gia cÇm hay c¸, vÝ dô giÕt b»ng kÑp hay kÐo [1, 2006.01] 
3/10 . Dông cô lµm thÞt, dao mæ thÞt [1, 2006.01] 
3/12 . ThiÕt bÞ ®Ó giÕt thÞt theo ph¬ng ph¸p "Kosher" [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ phô trî dïng ®Ó giÕt thÞt gia sóc hay chÕ biÕn s¬ bé con thÞt [1, 2006.01] 
5/02 . Buång ng¨n ®Ó giÕt thÞt gia sóc [1, 2006.01] 
5/04 . ThiÕt bÞ høng tiÕt; ThiÕt bÞ ®Ó khuÊy tiÕt [1, 2006.01] 
5/06 . Chç pha thÞt vµ chÆt ch©n; c¸i banh ®Ó pha thÞt sóc vËt lín, cã sõng [1, 2006.01] 
5/08 . Xèi níc nãng; C¹o l«ng; Khö l«ng; Thui l«ng (xö lý b× t¬i hoÆc da C14B) [1, 

2006.01] 
5/10 . . Dông cô cÇm tay [1, 2006.01] 
5/12 . . Thïng xèi níc nãng [1, 2006.01] 
5/14 . KÑp lìi; Dông cô ®Ó bÞt häng  [1, 2006.01] 
5/16 . Dông cô hoÆc dao ®Ó lét da [1, 2006.01] 
5/18 . Lµm s¹ch d¹ dµy cña con thÞt [1, 2006.01] 
5/20 . Dông cô ®Ó chÆt con thÞt [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ lß mæ [1, 2006.01] 
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A22C ChÕ biÕn thÞt, gia cÇm hoÆc c¸ (b¶o qu¶n A23B; thu protein cho thùc phÈm 
A23J 1/00; thùc phÈm tõ thÞt, c¸ hay tõ gia cÇm A23L; nghiÒn thÞt, vÝ dô b¨m thÞt B02C 
18/00; c¸c chÕ phÈm cña protein C07K 1/00) 

Néi dung ph©n líp 

chÕ biÕn thÞt 
        ThiÕt bÞ ®Ó trén; dÇn thÞt vµ lµm mÒm ................................................................ 5/00, 7/00, 9/00 
        C¸c thiÕt bÞ kh¸c ........................................................................................................ 11/00 - 17/00 
        Trang thiÕt bÞ, nhµ m¸y hoÆc t¬ng tù ................................................................................. 18/00 
chÕ biÕn gia cÇm ...................................................................................................................... 21/00 
chÕ biÕn c¸ hoÆc ®éng vËt cã vá ........................................................................ 25/00, 29/00 

 

ChÕ biÕn thÞt 

5/00 ThiÕt bÞ trén thÞt, thÞt lµm xóc xÝch hay c¸c s¶n phÈm tõ thÞt (trén nãi chung 
B01F) [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó dÇn, t¹o h×nh hay ®Ó Ðp thÞt, thÞt lµm xóc xÝch hay s¶n phÈm tõ 
thÞt [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ lµm mÒm thÞt, vÝ dô lµm mÒm gi¨m b«ng [1, 2006.01] 
11/00 S¶n xuÊt xóc xÝch [1, 2006.01] 
11/02 . M¸y nhåi xóc xÝch [1, 2006.01] 
11/04 . . víi pÝt t«ng chuyÓn ®éng tíi - lui ®îc vËn hµnh c¬ häc [1, 2006.01] 
11/06 . . víi pÝt t«ng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc hay khÝ nÐn  [1, 2006.01] 
11/08 . . víi trôc vÝt nÐn hay c¸c bé phËn nÐn kiÓu quay kh¸c [1, 2006.01] 
11/10 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó xo¾n khóc [1, 2006.01] 
11/12 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó buéc vá xóc xÝch [1, 2006.01] 
13/00 Vá bäc xóc xÝch [1, 2006.01] 
13/02 .  Lµm s¨n vá xóc xÝch [2, 2006.01] 
15/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó treo thÞt hay xóc xÝch (b¨ng chuyÒn B65G) [1, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ kh¸c ®Ó chÕ biÕn thÞt hay x¬ng [1, 2006.01]  
17/02 . C¬ cÊu ®Ó kÑp thÞt hoÆc x¬ng trong lóc c¾t [1, 2006.01] 
17/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch x¬ng [1, 2006.01] 
17/06 . KÐo ®Ó dãc x¬ng; M¸y ®Ëp x¬ng [1, 2, 2006.01] 
17/08 . Lµm s¹ch, vÝ dô röa thÞt hay xóc xÝch [1, 2, 2006.01] 
17/10 . D¸n nh·n cho thÞt hay xóc xÝch [1, 2006.01] 
17/12 . C¬ cÊu ®Ó lét b×  [1, 2006.01] 
17/14 . ChÕ biÕn ruét; ThiÕt bÞ ®Ó c¾t ruét; M¸y ®Ó th¸o gì toµn bé ruét thµnh tõng phÇn [1, 

2006.01] 
17/16 . Lµm s¹ch ruét. C¸c m¸y ®Ó tÈy mì cho ruét hay ®Ó lo¹i bá niªm m¹c ruét [1, 

2006.01] 
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18/00 Trang thiÕt bÞ, nhµ m¸y hoÆc t¬ng tù ®Ó chÕ biÕn thÞt (chØ ®Ó chÕ biÕn gia cÇm 
A22C21/00; chØ ®Ó chÕ biÕn c¸ A22C25/00) [1, 2006.01]  

 

21/00 ChÕ biÕn gia cÇm [1, 2006.01] 
21/02 . C¬ cÊu ®Ó vÆt l«ng gia cÇm [1, 2006.01] 
21/04 . Nhóng níc s«i, thui l«ng, b«i s¸p hay lo¹i bá s¸p [1, 2006.01]  
21/06 . C¬ cÊu moi ruét gia cÇm [1, 2006.01] 

ChÕ biÕn c¸ bao gåm ®éng vËt cã vá 

25/00 ChÕ biÕn c¸ [1, 2006.01] 
25/02 . Röa c¸ hay ®¸nh vÈy c¸ [1, 2006.01] 
25/04 . Ph©n lo¹i c¸; T¸ch b¨ng ra khái c¸ ®îc ®ãng gãi trong b¨ng [1, 2006.01] 
25/06 . Bµn mæ; C¸i kÑp c¸ vµ thiÕt bÞ phô trî cÊu t¹o kÕt hîp víi bµn mæ [1, 2006.01] 
25/08 . Gi÷, ®Þnh híng hoÆc di chuyÓn con c¸ tríc hoÆc sau khi chÕ biÕn A22C25/06 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/10 . C¬ cÊu ®Ó x©u c¸ vµo d©y ch·o, d©y thõng vµ c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/12 . S¾p xÕp c¸, vÝ dô theo vÞ trÝ ®Çu vµ ®u«i [1, 2006.01] 
25/14 . ChÆt ®Çu, moi ruét hay lµm s¹ch c¸ [1, 2006.01] 
25/16 . Bá x¬ng; C¾t c¸ philª [1, 2006.01] 
25/17 . Lét da c¸ [1, 2006.01] 
25/18 . C¾t miÕng [1, 2006.01] 
25/20 . NghiÒn; C¾t khóc; Lµm ruèc [1, 2006.01] 
25/22 . C¬ cÊu ®Ó cuèn c¸ [1, 2006.01] 
29/00 ChÕ biÕn ®éng vËt cã vá, vÝ dô sß huyÕt, t«m hïm [1, 2006.01] 
29/02 . ChÕ biÕn t«m, t«m hïm vµ c¸c lo¹i t¬ng tù [2, 2006.01] 
29/04 . ChÕ biÕn ®éng vËt cã hai m¶nh vá, vÝ dô sß (dao cËy vá A47G 21/06) [2, 2006.01] 
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A23 Thøc ¨n hay thùc phÈm; ChÕ biÕn thøc ¨n, thùc phÈm 
kh«ng thuéc c¸c líp kh¸c 

A23B b¶o qu¶n, vÝ dô ®ãng hép thÞt, c¸, trøng, rau, qu¶, c¸c lo¹i h¹t; 
lµm chÝn rau qu¶ b»ng hãa chÊt; s¶n phÈm ®îc b¶o qu¶n, lµm 
chÝn hay ®ãng hép  

 
4/00 Ph¬ng ph¸p chung ®Ó b¶o qu¶n thÞt, xóc xÝch, c¸ hay s¶n phÈm tõ c¸ [2, 

2006.01] 
4/005 . B¶o qu¶n b»ng nhiÖt [5, 2006.01] 
4/01 . . b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn [5, 2006.01] 
4/015 . B¶o qu¶n b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn kh«ng cã t¸c dông nhiÖt [5, 2006.01] 
4/02 . B¶o qu¶n b»ng muèi v« c¬ (c¸c thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy A23B4/26; 

A23B4/32) [2, 2006.01] 
4/023 . . b»ng muèi ¨n hoÆc c¸c hçn hîp cña muèi ¨n víi c¸c hîp chÊt v« c¬ hoÆc  

h÷u c¬ [5, 2006.01] 
4/027 . . b»ng muèi v« c¬ kh«ng ph¶i lµ muèi ¨n hoÆc hçn hîp cña muèi v« c¬ nµy víi c¸c 

hîp chÊt h÷u c¬, vÝ dô c¸c hîp chÊt sinh ho¸ [5, 2006.01] 
4/03 . SÊy; Sù hoµn nguyªn tiÕp theo [5, 2006.01] 
4/033 . . cã cho thªm ho¸ chÊt (A23B4/037 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
4/037 . . SÊy kh« b»ng nhiÖt ®é thÊp [5, 2006.01] 
4/044 . Hun khãi; C¸c thiÕt bÞ hun khãi [5, 2006.01] 
4/048 . . ngoµi viÖc hun khãi tù nhiªn cßn cho thªm ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
4/052 . . M¸y sinh khãi [5, 2006.01] 
4/056 . . Hun khãi kÕt hîp víi chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn, vÝ dô hun khãi tÜnh ®iÖn [5, 

2006.01] 

4/06 . íp ®«ng; Lµm r· ®«ng tiÕp theo; Lµm m¸t [2, 2006.01] 
4/07 . . Lµm r· ®«ng sau khi íp ®«ng [5, 2006.01] 
4/08 . . cã cho thªm chÊt ho¸ häc tríc hoÆc trong khi lµm l¹nh [2, 2006.01] 
4/09 . . . cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a thùc phÈm vµ ho¸ chÊt, vÝ dô Nit¬ láng ë nhiÖt ®é 

lµm l¹nh [5, 2006.01] 
4/10 . Phñ líp b¶o vÖ lªn thÞt, c¸; Hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ cho môc ®Ých nµy [2, 2006.01] 
4/12 . B¶o qu¶n b»ng axit; Sö dông axit ®Ó lªn men [2, 2006.01] 
4/14 . B¶o qu¶n b»ng chÊt ho¸ häc cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A23B4/02 hoÆc 

A23B4/12 [2, 2006.01] 
4/16 . . ë d¹ng khÝ, vÝ dô sù hun khãi; C¸c hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ cho môc ®Ých nµy [5, 

2006.01] 
4/18 . . ë d¹ng chÊt láng hoÆc chÊt r¾n (thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy A23B4/26, 

A23B4/32) [5, 2006.01] 
4/20 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬; Vi sinh vËt; Enzym [5, 2006.01] 
4/22 . . . .  Vi sinh vËt; Enzym [5, 2006.01] 
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4/24 . . . C¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
4/26 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt láng [5, 2006.01] 
4/28 . . b»ng c¸ch tiªm chÊt láng [5, 2006.01] 
4/30 . . b»ng c¸ch phun chÊt láng [5, 2006.01] 
4/32 . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt r¾n [5, 2006.01] 
5/00 B¶o qu¶n trøng hay s¶n phÈm tõ trøng  [1, 2006.01] 
5/005 . B¶o qu¶n b»ng nhiÖt [5, 2006.01] 
5/01 . . b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn [5, 2006.01] 
5/015 . B¶o qu¶n b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn kh«ng cã t¸c dông nhiÖt [5, 2006.01] 
5/02 . SÊy; Sù hoµn nguyªn tiÕp theo [1, 5, 2006.01] 
5/025 . . cã cho thªm ho¸ chÊt (A23B5/03, A23B5/035 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/03 . . SÊy kh« b»ng nhiÖt ®é thÊp [5, 2006.01] 
5/035 . . SÊy-phun [5, 2006.01] 
5/04 . ¦íp ®«ng; Lµm r· ®«ng tiÕp theo; Lµm m¸t [1, 2006.01] 
5/045 . . Lµm r· ®«ng sau khi íp ®«ng [5, 2006.01] 
5/05 . . cã cho thªm ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
5/055 . . . cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a thùc phÈm vµ ho¸ chÊt, vÝ dô nit¬ láng t¹i nhiÖt ®é 

lµm l¹nh [5, 2006.01] 
5/06 . Phñ líp b¶o vÖ lªn trøng; Hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ cho môc ®Ých nµy [1, 5, 2006.01] 
5/08 . B¶o qu¶n b»ng ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
5/10 . . ë d¹ng khÝ, vÝ dô sù hun khãi; Hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy [5, 

2006.01] 
5/12 . . ë d¹ng chÊt láng hoÆc chÊt r¾n [5, 2006.01] 
5/14 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬; Vi sinh vËt; Enzym [5,2006.01] 
5/16 . . . . Vi sinh vËt; Enzym [5,2006.01] 
5/18 . . . C¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
5/20 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt láng [5, 2006.01] 
5/22 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt r¾n [5, 2006.01] 
7/00 B¶o qu¶n hoÆc dÊm chÝn rau qu¶ b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc [1, 3, 2006.01] 
7/005 . B¶o qu¶n b»ng nhiÖt [5, 2006.01] 
7/01 . . b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn [5, 2006.01] 
7/015 . B¶o qu¶n b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn kh«ng cã t¸c dông nhiÖt [5, 2006.01] 
7/02 .  Lo¹i bá níc; Sù hoµn nguyªn tiÕp theo (khoai t©y chÝn sÊy kh« A23L 19/12)  

 [1, 2006.01] 
7/022 . . cã cho thªm ho¸ chÊt (A23B7/024 ®Õn A23B7/028 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/024 . . SÊy kh« b»ng nhiÖt ®é thÊp [5, 2006.01] 
7/026 . . SÊy - phun [5, 2006.01] 
7/028 . . SÊy mµng máng, sÊy trªn tang hay trôc [5, 2006.01] 
7/03 . . SÊy khoai t©y t¬i [1, 2006.01] 
7/04 . ¦íp ®«ng; Lµm r· ®«ng tiÕp theo; Lµm m¸t [1, 2006.01] 
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7/045 . . Lµm r· ®«ng sau khi íp ®«ng [5, 2006.01] 
7/05 . . cã cho thªm ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
7/055 . . . cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a thùc phÈm vµ ho¸ chÊt, vÝ dô nit¬ láng ë nhiÖt ®é 

lµm l¹nh [5, 2006.01] 
7/06 . ChÇn (m¸y chÇn A 23 N 12/00) [1, 3, 2006.01] 
7/08 . B¶o qu¶n b»ng c¸ch íp ®êng (møt íp, møt nhµo hoÆc møt qu¶ ®«ng A23L 

21/10) [1,2006.01] 
7/10 . B¶o qu¶n rau qu¶ b»ng axit, sö dông axit ®Ó lªn men [1, 2006.01] 
7/12 . . ThiÕt bÞ ®Ó nÐn b¾p c¶i muèi [1, 2006.01] 
7/14 . B¶o qu¶n hoÆc dÊm chÝn rau qu¶ b»ng c¸c chÊt ho¸ häc cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c 

nhãm A23B7/08 hoÆc A23B7/10 [1, 2006.01] 
7/144 . . cã sö dông khÝ, vÝ dô sù hun khãi; C¸c hîp phÇn vµ thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých 

nµy [3, 5, 2006.01] 
7/148 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô trong ch©n 

kh«ng mét phÇn chØ chøa CO2, N2, O2 hoÆc H2O [3, 2006.01] 
7/152 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc, chøa CO2, N2, O2 

hoÆc H2O vµ c¸c khÝ kh¸c thªm vµo [3, 2006.01] 
7/153 . . cã sö dông chÊt láng hoÆc chÊt r¾n [5, 2006.01] 
7/154 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬; Vi sinh vËt; Enzim [5,2006.01] 
7/155 . . . . Vi sinh vËt; Enzim [5,2006.01] 
7/157 . . . C¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
7/158 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt láng [5, 2006.01] 
7/159 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt r¾n [5, 2006.01] 
7/16 . Phñ líp b¶o vÖ lªn rau qu¶; C¸c hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy 

(A23B7/08 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
9/00 B¶o qu¶n thùc phÈm d¹ng h¹t, vÝ dô ngò cèc [1, 2006.01] 
9/02 . B¶o qu¶n b»ng nhiÖt [5, 2006.01] 
9/04 . . b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn [5, 2006.01] 
9/06 . B¶o qu¶n b»ng chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn kh«ng cã t¸c dông nhiÖt [5, 2006.01] 
9/08 . SÊy; Sù hoµn nguyªn tiÕp theo [5, 2006.01] 
9/10 . ¦íp ®«ng; Lµm r· ®«ng tiÕp theo; Lµm m¸t [5, 2006.01] 
9/12 . . Lµm r· ®«ng sau khi íp ®«ng [5, 2006.01] 
9/14 . Phñ líp b¶o vÖ lªn h¹t; C¸c hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy [5, 

2006.01] 
9/16 . B¶o qu¶n cã sö dông ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
9/18 . . cã sö dông khÝ, vÝ dô sù hun khãi; C¸c hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ cho môc ®Ých  

nµy [5, 2006.01] 
9/20 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc;, vÝ dô trong ch©n 

kh«ng mét phÇn, chØ chøa CO2, N2, O2 hoÆc H2O [5, 2006.01] 
9/22 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc cã chøa CO2, N2, O2 

hoÆc H2O [5, 2006.01] 
9/24 . . cã sö dông chÊt láng hoÆc chÊt r¾n [5, 2006.01] 
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9/26 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬; Vi sinh vËt; Enzim [5, 2006.1] 
9/28 . . . . Vi sinh vËt; Enzim [5, 2006.1] 
9/30 . . . C¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
9/32 . . . ThiÕt bÞ b¶o qu¶n cã sö dông chÊt láng [5, 2006.01] 
9/34 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt r¾n [5, 2006.01] 
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A23C S¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a, vÝ dô s÷a, b¬, pho m¸t; ChÊt thay 
thÕ s÷a hay pho m¸t; s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy (thu nhËn protein cho thùc 
phÈm A23J 1/00; ®iÒu chÕ peptit, vÝ dô protein nãi chung C07K 1/00) 

 Ghi chó [3] 

 Ph©n líp nµy bao gåm: 
 - c¸c khÝa c¹nh ho¸ häc cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ s÷a; 
 - c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, vÝ dô c« ®Æc, lµm bay 
h¬i, sÊy kh«, b¶o qu¶n hay tiÖt trïng, nÕu nh c¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng ®îc xÕp cè 
®Þnh vµo mét ph©n líp nµo ®ã, vÝ dô A01J chuyªn vÒ chÕ biÕn s÷a, v¸ng s÷a ®Ó s¶n 
xuÊt b¬ hay pho m¸t. 

Néi dung ph©n líp 

c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¬ s÷a ......................................................................................... 1/00-7/00 
s¶n phÈm s÷a; chÊt thay thÕ s÷a; v¸ng s÷a; b¬ ....................... 9/00,11/00, 13/00, 15/00 
pho m¸t; chÊt thay thÕ pho m¸t .......................................................................... 19/00, 20/00 
KEM S÷A; N¦íC S÷A TRONG; C¸C S¶N PHÈM S÷A 
KH¸C ........................................................................................................................ 17/00; 21/00; 23/00 

 

C«ng nghÖ chÝnh cña c«ng nghiÖp s÷a 

1/00 C« ®Æc, lµm bay h¬i hay sÊy kh« (A23C3/00 ®îc u tiªn; s¶n phÈm thu ®îc tõ 
c¸c qu¸ tr×nh ®ã A23C9/00; chÕ biÕn b¬ bét A23C15/14; pho m¸t bét A23C19/086; 
lµm bay h¬i nãi chung B 01 D 1/00) [1, 3, 2006.01] 

1/01 . SÊy trong mµng máng [3, 2006.01] 
1/03 . . trªn tang hay trôc [3, 2006.01] 
1/04 . b»ng c¸ch phun trong dßng khÝ [1, 2006.01] 
1/05 . . kÕt hîp víi sù kÕt tô [3, 2006.01] 
1/06 . C« ®Æc b»ng c¸ch ®ãng b¨ng níc [1, 2006.01]  
1/08 . . Lµm kh« ë nhiÖt ®é thÊp [3, 2006.01] 
1/10 . SÊy kh« b»ng t¹o bät (A23C1/04, A23C1/08 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/12 . C« ®Æc b»ng bay h¬i [3, 2006.01] 
1/14 . kÕt hîp víi c¸c d¹ng chÕ biÕn kh¸c [3, 2006.01] 
1/16 . . cã sö dông c¸c chÊt ®én (phô gia) [3, 2006.01] 
3/00 B¶o qu¶n s÷a hoÆc c¸c s¶n phÈm s÷a (v¸ng s÷a A23C13/08; b¬ A23C15/18; pho 

m¸t A23C19/097) [1, 2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch ®un nãng (A23C3/07 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/023 . . trong bao gãi [3, 2006.01] 
3/027 . . . chuyÓn ®éng tiÕn qua thiÕt bÞ [3, 2006.01] 
3/03 . . ë d¹ng cha ®ãng gãi [3, 2006.01] 
3/033 . . . chuyÓn ®éng tiÕn qua thiÕt bÞ [3, 2006.01] 
3/037 . . . . tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i trêng truyÒn nhiÖt, vÝ dô h¬i níc [3, 2006.01] 
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3/04 . b»ng c¸ch íp ®«ng hay lµm l¹nh [1, 2006.01] 
3/05 . . trong bao gãi [3, 2006.01] 
3/07 . b»ng chiÕu x¹, vÝ dô b»ng vi sãng [3, 2006.01] 
3/08 . b»ng c¸ch ®a thªm chÊt b¶o qu¶n (®a vi sinh vËt hoÆc enzym A23C9/12, c¸c chÊt 

kh¸c A23C9/152) [1, 2006.01] 
7/00 C¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¬ s÷a kh¸c [1, 2006.01] 
7/02 . Lµm s¹ch ho¸ häc c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¬ s÷a (lµm s¹ch nãi chung B 08 B, vÝ dô 

B08B 3/08); Sö dông ph¬ng ph¸p tiÖt trïng ®Ó lµm s¹ch (ph¬ng ph¸p tiÖt trïng 
xem A 61 L) [3, 2006.01] 

7/04 . T¸ch bá chÊt kh«ng cÇn thiÕt khái s÷a (b»ng c¸ch läc A01J 9/02, A01J11/06) [3, 
2006.01] 

S¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a; C¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®Æc biÖt cña c«ng nghiÖp chÕ 
biÕn b¬ s÷a 

9/00 S¶n phÈm s÷a; S÷a bét hoÆc c¸c s¶n phÈm cña nã (A23C 21/06 ®îc u tiªn; b¶o 
qu¶n A23C 3/00; s÷a s«c«la A23G 1/00; kem hoÆc hçn hîp ®Ó lµm kem A23G 9/00; 
b¸nh put®inh hoÆc bét ®Ó lµm b¸nh put®inh A23L 9/10) [1, 3, 2006.01] 

9/12 . S¶n phÈm s÷a lªn men; ChÕ biÕn b»ng c¸ch sö dông dïng vi sinh vËt hay enzym 
(chÕ phÈm níc s÷a trong A23C21/00) [1, 3, 2006.01] 

9/123 . . chØ dïng chñng vi sinh lactobacteriaceae; S÷a chua (A23C9/13 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

9/127 . . dïng c¸c vi sinh vËt lo¹i lactobacteriaceae vµ c¸c vi sinh vËt hoÆc c¸c enzym 
kh¸c, vÝ dô s÷a chua, rîu s÷a ngùa (A23C9/13 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

9/13 . . cã sö dông c¸c chÊt phô gia [3, 2006.01] 
9/133 . . . Qu¶ hoÆc rau [3, 2006.01] 
9/137 . . . ChÊt lµm ®Æc [3, 2006.01] 
9/14 . trong ®ã thµnh phÇn ho¸ häc cña s÷a ®îc biÕn ®æi kh«ng ph¶i b»ng ph¬ng ph¸p 

ho¸ häc [1, 3, 2006.01] 

 Ghi chó [3] 

NÕu mét ®èi tîng kü thuËt trong nhãm nµy cã liªn quan ®Õn phÐp ghi s¾c ký th× 
còng ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm B01D15/08. 
 

9/142 . . b»ng sù thÈm t¸ch, thÈm thÊu ngîc hoÆc siªu läc (A23C9/144 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

9/144 . . dïng ®iÖn, vÝ dô phÐp ®iÖn thÈm t¸ch [3, 2006.01] 
9/146 . . nhê sù trao ®æi ion [3, 2006.01] 
9/148 . . nhê dïng r©y ph©n tö hoÆc mµng läc gen [3, 2006.01] 
9/15 . S¶n phÈm s÷a hoµn nguyªn, kh«ng chøa mì kh«ng s÷a vµ protein kh«ng s÷a (chøa 

chÊt lµm ®Æc A23C9/154; hçn hîp níc s÷a trong víi s¶n phÈm s÷a hoÆc c¸c thµnh 
phÇn cña s÷a A23C21/06) [3, 2006.01] 

9/152 . chøa chÊt phô gia (s¶n phÈm s÷a lªn men víi c¸c chÊt phu gia A23C9/13) [3, 
2006.01] 
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9/154 . . chøa chÊt lµm ®Æc, trøng hoÆc ngò cèc; Gel s÷a [3, 2006.01] 
9/156 . . S¶n phÈm s÷a cã h¬ng vÞ (A23C9/154 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/158 . . chøa vitamin hoÆc chÊt kh¸ng sinh [3, 2006.01] 
9/16 . KÕt tô hoÆc t¹o h¹t s÷a bét; ChÕ biÕn s¶n phÈm s÷a bét tan nhanh; S¶n phÈm thu 

®îc tõ nã (A23C1/05, A23C9/18 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
9/18 . S÷a ë d¹ng nöa r¾n hay d¹ng ®ãng b¸nh kh« [3, 2006.01] 
9/20 . S¶n phÈm s÷a ®Ó ¨n kiªng kh«ng thuéc c¸c nhãm A23C9/12 – A23C9/18 [3, 

2006.01] 
11/00 ChÊt thay thÕ s÷a, vÝ dô chÊt lµm tr¾ng níc cµ phª (chÊt thay thÕ phomat A23C 

20/00; chÊt thay thÕ b¬ A23D; chÊt thay thÕ v¸ng s÷a A23L 9/20) [1, 2006.01] 
11/02 . cã chøa Ýt nhÊt mét thµnh phÇn kh«ng s÷a thay nguån chÊt bÐo hay protein 

(A23C19/055, A23C21/04 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
11/04 . . chøa chÊt bÐo kh«ng s÷a nhng kh«ng gåm protein kh«ng s÷a (A23C11/08, 

A23C11/10 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
11/06 . . chøa protein kh«ng s÷a (A23C11/08, A23C11/10 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
11/08 . . chøa casein nhng kh«ng chøa protein s÷a hay chÊt bÐo s÷a kh¸c [3, 2006.01] 
11/10 . . chøa hay kh«ng chøa lactoza, nhng kh«ng gåm c¸c thµnh phÇn s÷a kh¸c thay 

cho nguån chÊt bÐo, hydratcarbon hay protein, vÝ dô s÷a ®Ëu nµnh [3, 2006.01] 
13/00 V¸ng s÷a; S¶n phÈm tõ v¸ng s÷a (kem A23G 9/00); S¶n xuÊt v¸ng s÷a vµ c¸c 

s¶n ph¶m tõ v¸ng s÷a (thµnh phÇn ®Ó lµm tr¾ng cµ phª A23C 11/00; chÊt thay thÕ 
v¸ng s÷a A23L 9/20) [1, 2006.01] 

13/08 . B¶o qu¶n [3, 2006.01] 
13/10 . . b»ng c¸ch cho thªm chÊt b¶o qu¶n (A23C13/14, A23C13/16 ®îc u tiªn) [1, 3, 

2006.01] 
13/12 . S¶n phÈm tõ v¸ng s÷a [1, 2006.01] 
13/14 . . chøa c¸c s¶n phÈm s÷a hay thµnh phÇn s÷a [3, 2006.01] 
13/16 . . chøa hay ®îc xö lý b»ng vi sinh vËt, enzym hoÆc chÊt kh¸ng sinh; V¸ng s÷a 

chua [3, 2006.01] 
15/00 B¬; S¶n phÈm tõ b¬; S¶n xuÊt b¬ vµ s¶n phÈm tõ b¬ (chÊt thay thÕ b¬ A 23 D) [1, 

2006.01] 
15/02 . S¶n xuÊt b¬ [1, 2006.01] 
15/04 . . tõ dÇu b¬ hay b¬ khan [3, 2006.01] 
15/06 . . ChÕ biÕn v¸ng s÷a tríc lóc ®¶o pha [3, 2006.01] 
15/12 . S¶n phÈm tõ b¬ [1, 2006.01] 
15/14 . . B¬ bét; DÇu b¬, tøc lµ b¬ nãng ch¶y, vÝ dô b¬ nöa láng ®· tinh chÕ [1, 3, 2006.01] 
15/16 . . B¬ cã hµm lîng chÊt bÐo thÊp [3, 2006.01] 
15/18 . B¶o qu¶n [3, 2006.01] 
15/20 . . b»ng c¸ch cho thªm chÊt b¶o qu¶n [3, 2006.01] 
17/00 Kem s÷a; S¶n phÈm tõ kem s÷a (A23C9/14 ®îc u tiªn; b¶o qu¶n A23C3/00) [1, 

2006.01] 
17/02 . chøa hay ®îc xö lý b»ng vi sinh vËt hoÆc enzym [3, 2006.01] 
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19/00 Pho m¸t; S¶n phÈm tõ pho m¸t; S¶n xuÊt pho m¸t vµ s¶n phÈm cña nã (chÊt 
thay thÕ pho m¸t A23C20/00; casein A23J1/20) [1, 2006.01] 

19/02 . S¶n xuÊt pho m¸t khèi [1, 3, 2006.01] 
19/024 . . trong qu¸ tr×nh liªn tôc [3, 2006.01] 
19/028 . . kh«ng t¸ch hÕt níc s÷a khái s÷a ®«ng tô [3, 2006.01] 
19/032 . . ®Æc trng b»ng viÖc sö dông c¸c lo¹i vi sinh vËt nhÊt ®Þnh hay enzym cã nguån 

gèc vi sinh [3, 2006.01] 
19/04 . . ®Æc trng b»ng viÖc dïng c¸c enzym nhÊt ®Þnh cã nguån gèc thùc vËt hay ®éng 

vËt (A23C19/032 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
19/045 . . Sù ®«ng tô cña s÷a kh«ng sö dông chÊt men g©y ®«ng s÷a hay chÊt thay thÕ nã [3, 

2006.01] 
19/05 . . ChÕ biÕn s÷a tríc khi ®éng tu; T¸ch níc s÷a khái hçn hîp (A23C19/097 ®îc 

u tiªn) [3, 2006.01] 
19/055 . . Thªm chÊt bÐo kh«ng s÷a hay protein kh«ng s÷a [3, 2006.01] 
19/06 . ChÕ biÕn phom¸t khèi sau khi ®· t¸ch níc s÷a; S¶n phÈm thu ®îc trong qu¸ tr×nh 

®ã (A23C19/097 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
19/064 . . ¦íp muèi [3, 2006.01] 
19/068 . . C¸c d¹ng pho m¸t ®Æc biÖt [3, 2006.01] 
19/072 . . . Lo¹i pho m¸t dÇy [3, 2006.01] 
19/076 . . . Pho m¸t mÒm cha chÝn, vÝ dô pho m¸t lµm tõ s÷a ®· g¹n kem, pho m¸t lµm tõ 

s÷a kh«ng g¹n bít kem [3, 2006.01] 
19/08 . . . Pho m¸t mÒm; S¶n xuÊt pho m¸t chÈy, vÝ dô nÊu chÈy, nhò t¬ng ho¸, tiÖt  

trïng [3, 2006.01] 
19/082 . . . . Cho thªm chÊt vµo khèi pho m¸t tríc hay trong qu¸ tr×nh nÊu ch¶y; Muèi 

nãng ch¶y [3, 2006.01] 
19/084 . . . . ChÕ biÕn pho m¸t khèi hoÆc ®a thªm c¸c chÊt kh¸c nhau vµo khèi pho m¸t 

sau khi nÊu ch¶y (cho thªm thµnh phÇn kh«ng s÷a A23C19/093) [3, 2006.01] 
19/086 . . Pho m¸t bét; S¶n phÈm tõ pho m¸t kh« [3, 2006.01] 
19/09 . . S¶n phÈm kh¸c tõ pho m¸t; Hçn hîp tõ pho m¸t vµ thùc phÈm kh¸c (b¶o qu¶n 

A23C19/097) [3, 2006.01] 
19/093 . . . Cho thªm chÊt bÐo kh«ng s÷a hoÆc protein kh«ng s÷a [3, 2006.01] 
19/097 . B¶o qu¶n [3, 2006.01] 
19/10 . . Cho thªm chÊt b¶o qu¶n [1, 3, 2006.01] 
19/11 . . . chÊt kh¸ng sinh [3, 2006.01] 
19/14 . ChÕ biÕn pho m¸t sau khi t¹o h×nh, vÝ dô nÊu chÝn, hun khãi (b¶o qu¶n 

A23C19/097) [1, 2006.01] 
19/16 . . Phñ bÒ mÆt pho m¸t, vÝ dô b»ng s¸p parafin [1, 2006.01] 
20/00 ChÊt thay thÕ pho m¸t (A23C19/055, A23C19/093 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
20/02 . kh«ng chøa thµnh phÇn s÷a, casein, lactoza thay cho nguån chÊt bÐo, protein hoÆc 

hydratcarbon [3, 2006.01] 
21/00 Níc s÷a trong. S¶n phÈm tõ níc s÷a trong (A23C1/00, A23C3/00, A23C 9/14 

®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
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21/02 . chøa hay ®îc xö lý b»ng vi sinh vËt hoÆc enzym [3, 2006.01] 
1/04 . chøa thµnh phÇn kh«ng s÷a thay cho nguån chÊt bÐo hoÆc protein [3, 2006.01] 
21/06 . Hçn hîp níc s÷a víi c¸c s¶n phÈm s÷a hoÆc thµnh phÇn s÷a [3, 2006.01] 
21/08 . chøa c¸c chÊt phô gia h÷u c¬ kh¸c, vÝ dô s¶n phÈm cã nguån gèc thùc vËt vµ ®éng 

vËt [3, 2006.01] 
21/10 . chøa chÊt phô gia v« c¬ [3, 2006.01] 
23/00 C¸c s¶n phÈm b¬ s÷a kh¸c [1, 2006.01] 
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A23D DÇu hoÆc mì ¨n ®îc, vÝ dô b¬ thùc vËt, mì pha vµo b¸nh cho 
xèp gißn, dÇu nÊu ¨n (thu nhËn, lµm s¹ch vµ b¶o qu¶n C11B, C11C; sù hydro ho¸  
C11C 3/12) 

7/00 Thµnh phÇn dÇu hoÆc mì ¨n ®îc cã chøa pha níc, vÝ dô b¬ thùc vËt [5, 
2006.01] 

7/005 . ®îc kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn kh¸c víi axit bÐo triglyxerit [6, 2006.01] 
7/01 . . Este cña axit bÐo kh¸c, vÝ dô photphatit [6, 2006.01] 
7/015 . Lµm gi¶m hµm lîng calo; Lµm gi¶m hµm lîng bÐo [6, 2006.01] 
7/02 . ®îc kh¸c biÖt bëi sù s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn [5, 2006.01] 
7/04 . . ChÕ biÕn [5, 2006.01] 
7/05 . . . ®îc kh¸c biÖt bëi sù lµm l¹nh cÇn thiÕt [6, 2006.01] 
7/06 . B¶o qu¶n thµnh phÈm [5, 2006.01] 
9/00 C¸c lo¹i dÇu hoÆc mì ¨n ®îc kh¸c, vÝ dô mì pha vµo b¸nh xèp cho gißn, dÇu 

nÊu ¨n [5, 2006.01] 
9/007 . ®îc kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn kh¸c víi axit bÐo triglyxerit [6, 2006.01] 
9/013 . . Este cña axit bÐo kh¸c, vÝ dô photphatit [6, 2006.01] 
9/02 . ®îc kh¸c biÖt bëi sù s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn [5, 2006.01] 
9/04 . . ChÕ biÕn [5, 2006.01] 
9/05 . . . T¹o h×nh c¸c khèi dÇu ch¶y tù do [6, 2006.01] 
9/06 . B¶o qu¶n thµnh phÈm [5, 2006.01] 
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A23F Cµ phª; ChÌ; C¸c chÊt thay thÕ chóng; S¶n xuÊt, chÕ biÕn hoÆc 
pha chÕ c¸c s¶n phÈm Êy 

3/00 ChÌ; ChÊt thay thÕ chÌ; S¶n phÈm tõ chÌ [1, 2006.01] 
3/06 . ChÕ biÕn chÌ tríc khi chiÕt xuÊt (lo¹i bá hay gi¶m lîng alcaloit A23F3/36); S¶n 

phÈm thu ®îc trong qu¸ tr×nh ®ã (s¶n phÈm chiÕt xuÊt tõ chÌ A23F3/16) [3, 
2006.01] 

3/08 . . Oxy ho¸; Lªn men [3, 2006.01] 
3/10 . . . Lªn men cã sù bæ sung vi sinh vËt hoÆc enzym [3, 2006.01] 
3/12 . . Cuén hoÆc c¾t nhá l¸ chÌ [3, 2006.01] 
3/14 . . S¶n phÈm tõ chÌ, vÝ dô cã dïng chÊt phô gia (h¬ng vÞ A23F3/40) [3, 2006.01] 
3/16 . ChiÕt xuÊt chÌ; ChÊt chiÕt xuÊt tõ chÌ; ChÕ biÕn chÊt chiÕt xuÊt tõ chÌ; S¶n xuÊt chÌ 

hoµ tan [3, 2006.01] 
3/18 . . ChiÕt xuÊt c¸c thµnh phÇn hoµ tan trong níc cña chÌ (t¸ch h¬ng vÞ hoÆc dÇu tõ 

chÌ 3/42) [3, 2006.01] 
3/20 . . Khö bá c¸c chÊt kh«ng cÇn thiÕt (lo¹i bá hay lµm gi¶m lîng alcaloit A23F3/38) 

[3, 2006.01] 
3/22 . . SÊy kh« hay c« ®Æc chÊt chiÕt xuÊt tõ chÌ [3, 2006.01] 
3/24 . . . b»ng c¸ch lµm ®ãng b¨ng níc [3, 2006.01] 
3/26 . . . b»ng c¸ch sÊy th¨ng hoa [3, 2006.01] 
3/28 . . . b»ng c¸ch phun trong dßng khÝ [3, 2006.01] 
3/30 . . ChÕ biÕn tiÕp chÊt chiÕt xuÊt chÌ ®· kh«; C¸c s¶n phÈm thu ®îc trong qu¸ tr×nh 

®ã, vÝ dô chÌ hoµ tan (h¬ng vÞ A23F3/40) [3, 2006.01] 
3/32 . . . KÕt tô, chÕ biÕn thµnh b«ng hay viªn [3, 2006.01] 
3/34 . ChÊt thay thÕ chÌ, vÝ dô bét kem; ChÊt chiÕt xuÊt hay níc h·m chÌ [3, 2006.01] 
3/36 . Khö bá hay lµm gi¶m lîng ancaloit tõ chÊt chiÕt ly chÌ; C¸c s¶n phÈm thu ®îc 

trong qu¸ tr×nh trªn; ChÊt chiÕt hay níc h·m cña chóng [3, 2006.01] 
3/38 . . Khö bá hay lµm gi¶m lîng alcaloit tõ chÊt chiÕt xuÊt chÌ [3, 2006.01] 
3/40 .  H¬ng vÞ cho chÌ; DÇu chÌ; ¦íp h¬ng cho chÌ hay chÊt chiÕt xuÊt tõ chÌ (h¬ng 

vÞ chÌ tæng hîp A23L 27/20) [3, 2006.01] 
3/42 . . T¸ch h¬ng vÞ hay dÇu tõ chÌ [3, 2006.01] 
5/00 Cµ-phª; C¸c chÊt thay thÕ cµ-phª; C¸c s¶n phÈm tõ chóng [3, 2006.01] 
5/02 . ChÕ biÕn cµ-phª t¬i; C¸c s¶n phÈm thu ®îc tõ ®ã (rang A23F5/04; khö bá c¸c 

chÊt kh«ng cÇn thiÕt A23F5/16; khö bá hay gi¶m lîng alcaloit A23F5/20; sù chiÕt 
xuÊt A23F 5/24) [3, 2006.01] 

5/04 . Ph¬ng ph¸p rang cµ-phª (m¸y rang cµ-phª A 23 N 12/00) [3, 2006.01] 
5/06 . . rang cµ-phª chiÕt xuÊt [3, 2006.01] 
5/08 . Ph¬ng ph¸p nghiÒn cµ-phª (cèi xay cµ-phª A 47 J 42/00) [3, 2006.01] 
5/10 . ChÕ biÕn cµ-phª rang; S¶n phÈm thu ®îc tõ ®ã (khö bá chÊt kh«ng cÇn thiÕt 

A23F5/16; khö bá hay gi¶m lîng alcaloit A23F5/20; cµ-phª chiÕt, s¶n xuÊt cµ-phª 
tan A23F5/24) [3, 2006.01] 
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5/12 . . KÕt tô, chÕ biÕn thµnh b«ng hay viªn (cµ-phª chiÕt hay cµ-phª hoµ tan A23F5/38) 
[3, 2006.01] 

5/14 . . dïng c¸c chÊt phô gia, vÝ dô s÷a, ®êng; Phñ, vÝ dô ®Ó b¶o qu¶n (h¬ng vÞ 
A23F5/46) [3, 2006.01] 

5/16 . Khö bá c¸c chÊt kh«ng cÇn thiÕt (khö bá hay gi¶m hµm lîng alcaloit A23F5/20) 
[3, 2006.01] 

5/18 . . tõ chÊt chiÕt xuÊt tõ cµ-phª  [3, 2006.01] 
5/20 . Khö bá hay gi¶m lîng alcaloit; S¶n phÈm thu ®îc tõ ®ã; ChÊt chiÕt hay h·m tõ 

chóng [3, 2006.01] 
5/22 . . Gi¶m hay khö bá lîng ancaloit tõ chÊt chiÕt xuÊt tõ cµ-phª [3, 2006.01] 
5/24 . ChiÕt xuÊt cµ-phª (t¸ch h¬ng vÞ hoÆc dÇu cµ phª A23F5/48); ChÊt chiÕt xuÊt tõ cµ-

phª (víi hµm lîng alcalotit thÊp A23F5/20; S¶n xuÊt cµ-phª tan (ph¬ng ph¸p 
rang cµ phª chiÕt 5/06) [3, 2006.01] 

5/26 . . ChiÕt xuÊt c¸c chÊt hoµ tan trong níc [3, 2006.01] 
5/28 . . SÊy hay c« ®Æc chÊt chiÕt xuÊt tõ cµ-phª [3, 2006.01] 
5/30 . . . b»ng c¸ch lµm ®ãng b¨ng níc [3, 2006.01] 
5/32 . . . b»ng th¨ng hoa [3, 2006.01] 
5/34 . . . b»ng phun trong dßng khÝ [3, 2006.01] 
5/36 . . ChÕ biÕn tiÕp chÊt chiÕt cµ-phª kh«; S¶n phÈm thu ®îc tõ ®ã, vÝ dô cµ phª hoµ 

tan (khö bá chÊt kh«ng cÇn thiÕt A23F5/18; t¹o h¬ng vÞ A23F5/46) [3, 2006.01] 
5/38 . . . KÕt tô, chÕ biÕn thµnh b«ng hay viªn [3, 2006.01] 
5/40 . . . sö dông chÊt phô gia h÷u c¬, vÝ dô s÷a, ®êng [3, 2006.01] 
5/42 . . . sö dông chÊt phô gia v« c¬ [3, 2006.01] 
5/44 . ChÊt thay thÕ cµ-phª [3, 2006.01] 
5/46 . H¬ng vÞ cµ phª; DÇu cµ phª; ¦íp h¬ng cho cµ phª hay chÊt chiÕt xuÊt tõ cµ phª 

(h¬ng vÞ cµ phª tæng hîp A23L 27/28) [3, 2006.01] 
5/48 . . T¸ch h¬ng vÞ hoÆc dÇu tõ cµ phª [3, 2006.01] 
5/50 . . . tõ chÊt chiÕt xuÊt tõ cµ-phª [3, 2006.01] 
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A23G Ca cao; s¶n phÈm tõ ca cao, vÝ dô S«c«la; c¸c chÊt thay thÕ ca 
cao hoÆc s¶n phÈm tõ ca cao; b¸nh kÑo; kÑo nhai; Kem; s¶n xuÊt 
chóng [1, 2006.01] 

 Ghi chó [2, 2006.01] 

Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa sau: 
 - “kem” bao gåm bÊt kú lo¹i ®å ¨n ®îc nµo ®îc lµm ®«ng l¹nh hoÆc ë d¹ng 
h¬i láng hay d¹ng nh·o, vÝ dô b¨ng vôn ®ang tan 
Trong ph©n líp nµy, mét ®èi tîng kü thuËt kh«ng chØ ®îc ph©n lo¹i trong mét 
nhãm chÝnh mµ cÇn ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm chÝnh cã liªn quan 

 
1/00 Ca cao; S¶n phÈm tõ ca cao, vÝ dô s«c«la; ChÊt thay thÕ ca cao (thiÕt bÞ nhµ bÕp 

®Ó pha ca cao A47J, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó pha chÕ ®å uèng A47J31/00) [1, 2006.01] 
1/02 . ChÕ biÕn s¬ bé qu¶ ca cao, vÝ dô lªn men (m¸y rang ca cao A 23 N 12/00) [1, 

2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ca cao vµ s¶n phÈm tõ ca cao (m¸y rang ca cao 

A23N 12/00; thiÕt bÞ nghiÒn nãi chung B 02 C) [1, 3, 2006.01] 
1/06 . . ThiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn hét ca cao hay hét ca cao ®· bãc vá [1, 2006.01] 
1/08 . . M¸y Ðp dÇu ca cao (m¸y Ðp nãi chung ®Ó Ðp lÊy chÊt láng tõ nguyªn liÖu  

chøa nã B 30 B) [1, 2006.01] 
1/10 . . M¸y trén; m¸y nghiÒn trôc ®Ó chÕ biÕn s«c«la [1, 2006.01] 
1/12 . . M¸y nghiÒn tinh chÕ s«c«la, vÝ dô m¸y tinh chÕ s«c«la d¹ng trôc  [1, 2006.01] 
1/14 . . M¸y t¹o h×nh èc däc [1, 2006.01] 
1/16 . . M¸y t¹o h×nh èc trô [1, 2006.01] 
1/18 . . ThiÕt bÞ gia nhiÖt ®é cho khèi s«c«la tríc khi t¹o h×nh [1, 2006.01] 
1/20 . . ThiÕt bÞ t¹o h×nh, c¾t vµ ®Þnh lîng s«c«la [1, 2006.01] 
1/21 . . . ThiÕt bÞ t¹o h×nh s¶n phÈm rçng, vá hë hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c cã khhoang, vÝ 

dô khoang hë [3, 7, 2006.01] 
1/22 . . . Khu«n cho s«c«la (A23G1/21 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
1/24 . . . Bµn rung [1, 7, 2006.01] 
1/26 . . . ThiÕt bÞ  chuyÓn khu«n s«c«la [1, 7, 2006.01] 
1/28 . . . ThiÕt bÞ lÊy s«c«la ra khái khu«n (lÊy thµnh phÈm níng ra khái khu«n hay 

khay ®ùng A21B 3/18) [1, 7, 2006.01] 
1/30 . C¸c s¶n phÈm tõ ca cao, vÝ dô s«c«la; ChÊt thay thÕ cho s¶n phÈm tõ ca cao 

[2006.01] 
1/32 . . kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn [2006.01] 
1/34 . . . ChÊt thay thÕ ca cao [2006.01] 
1/36 . . . kh¸c biÖt bëi chÊt bÐo ®îc dïng (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a 

A23G1/46) [2006.01] 
1/38 . . . . ChÊt thay thÕ dÇu ca cao [2006.01]  
1/40 . . . kh¸c biÖt bëi hydratcarbon ®îc dïng, vÝ dô polysacarit (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ 

biÕn tõ b¬ s÷a A23G1/06) [2006.01] 
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1/42 . . . chøa vi sinh vËt hoÆc enzym; chøa c¸c chÊt trî y hoÆc dinh dìng, vÝ dô vitamin 
(chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G1/46) [2006.01] 

1/44 . . . chøa peptit hoÆc protein (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G1/46) 
[2006.01] 

1/46 . . . chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a [2006.01] 
1/48 . . . chøa thùc vËt hoÆc c¸c bé phËn cña chóng, vÝ dô qu¶, h¹t, chÊt chiÕt xuÊt (chøa 

chÊt g«m A23G1/40) [2006.01] 
1/50 . . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc d¹ng lý häc, vÝ dô s¶n phÈm cã chÊt hç trî 

kh«ng ¨n ®îc (s¶n phÈm láng, s¶n phÈm r¾n cã d¹ng bét, b«ng hoÆc h¹t ®Ó chÕ 
biÕn s¶n phÈm láng A23G1/56) [2006.01] 

1/52 . . .  S¶n phÈm cã ga, cã bät, cã lç hoÆc xèp [2006.01] 
1/54 . . . S¶n phÈm phøc hîp, vÝ dô cã líp, ®îc bäc, cã nh©n [2006.01] 
1/56 . . S¶n phÈm láng; S¶n phÈm r¾n cã d¹ng bét, b«ng hoÆc h¹t ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm 

láng, vÝ dô ®Ó chÕ biÕn s÷a s«c«la [2006.01] 
3/00 §å ngät; KÑo b¸nh; B¸nh h¹nh nh©n; S¶n phÈm cã nh©n hay s¶n phÈm ®îc 

bäc (kÑo nhai A23G4/00) [1, 2006.01] 
3/02 . ThiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ®å ngät hoÆc b¸nh kÑo; Phô tïng cña nã [1, 

2006.01] 
3/04 . . Nåi ®Ó nÊu ®êng [1, 2006.01] 
3/06 . . M¸y ®Ó c¸n khèi, t¹o d¶i hay ®Þnh cì [1, 2006.01] 
3/08 . . Bµn lµm l¹nh khèi kÑo  [1, 2006.01] 
3/10 . . M¸y ®Ó kÐo khèi kÑo  [1, 2006.01] 
3/12 . . M¸y t¹o h×nh cho khèi kÑo ë tr¹ng th¸i dÎo [1, 2006.01] 
3/14 . . M¸y ®¸nh nhuyÔn khèi kÑo mÒm [1, 2006.01] 
3/16 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®æ khu«n khèi kÑo mÒm [1, 2006.01] 
3/18 . . M¸y t¹o h×nh cho kÑo mÒm [1, 2006.01] 
3/20 . . M¸y bäc tr¸ng vµ nhåi nh©n cho ®å ngät hoÆc kÑo b¸nh [1, 2006.01] 
3/22 . . . M¸y bäc tr¸ng b»ng c¸ch ®æ khu«n [1, 2006.01] 
3/24 . . . M¸y bäc tr¸ng b»ng c¸ch nhóng [1, 2006.01] 
3/26 . . . M¸y tr¸ng bäc b»ng c¸ch trén ®¶o [1, 2006.01] 
3/28 . . ThiÕt bÞ ®Ó trang trÝ ®å ngät hoÆc b¸nh kÑo (phñ chÊt láng lªn bÒ mÆt nãi chung 

B05) [1, 2006.01] 
3/32 . Ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt mµu caramel hoÆc mµu ®êng (nhuém mµu thùc phÈm A23L 

5/40; t¹o h¬ng vÞ cho thùc phÈm A23L 27/00) [1, 2006.01] 
3/34 . §å ngät, b¸nh kÑo hoÆc b¸nh h¹nh nh©n. Ph¬ng ph¸p chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm nµy 

[2006.01] 
3/36 . . kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn [2006.01] 
3/38 . . . S¶n phÈm kh«ng chøa ®êng sucroza [2006.01] 
3/40 . . . kh¸c biÖt bëi chÊt bÐo ®îc dïng (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a 

A23G3/46) [2006.01] 
3/42 . . . kh¸c biÖt bëi hydrocarbon ®îc dïng, vÝ dô polysacarit (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ 

biÕn tõ b¬ s÷a A23G3/46) [2006.01] 
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3/44 . . . chøa peptit hoÆc protein (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G3/46) 
[2006.01] 

3/46 . . . chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a [2006.01] 
3/48 . . . chøa thùc vËt hoÆc c¸c bé phËn cña chóng, vÝ dô qu¶, h¹t, chÊt chiÕt xuÊt (chøa 

chÊt g«m A23G1/40) [2006.01] 
3/50 . . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc d¹ng lý häc, vÝ dô s¶n phÈm cã cÊu tróc hç 

trî (cÊu tróc phøc hîp cã s«c«la, vÝ dô cã líp s«c«la, líp bäc s«c«la hoÆc nh©n 
s«c«la A23G1/54) [2006.01] 

3/52 . . . S¶n phÈm cã ga, cã bät, cã lç hoÆc xèp [2006.01]  
3/54 . . . S¶n phÈm phøc hîp, vÝ dô cã líp, ®îc bäc, cã nh©n [2006.01] 
3/56 . . . S¶n phÈm cã chÊt hç trî ¨n ®îc hoÆc kh«ng ¨n ®îc, vÝ dô kÑo que [2006.01] 
4/00 KÑo nhai (dîc phÈm kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng kÑo nhai A61K9/68) [2006.01] 
4/02 . ThiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn kÑo nhai [2006.01] 
4/04 . . ®Ó ®æ khu«n hoÆc t¹o h×nh [2006.01] 
4/06 . kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn [2006.01] 
4/08 . . thµnh phÇn chñ yÕu cña kÑo nhai [2006.01] 
4/10 . . kh¸c biÖt bëi hydratcarbon ®îc dïng, vÝ dô polysacarit (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ 

biÕn tõ b¬ s÷a A23G4/16) [2006.01] 
4/12 . . chøa vi sinh vËt hoÆc enzym; chøa c¸c chÊt trî y hoÆc dinh dìng, vÝ dô vitamin 

(chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G4/16) [2006.01] 
4/14 . . . chøa peptit hoÆc protein (chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G4/16) 

[2006.01] 
4/16 . . . chøa c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a [2006.01] 
4/18 . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng, cÊu tró hoÆc d¹ng lý häc, vÝ dô s¶n phÈm cã ga [2006.01] 
4/20 . . S¶n phÈm phøc hîp, vÝ dô cã nh©n ë gi÷a [2006.01] 
7/00 C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó s¶n xuÊt b¸nh kÑo hay s«c«la [1, 2006.01] 
7/02 . ThiÕt bÞ lµm l¹nh hay sÊy kh« [1, 2006.01]  
9/00 §å ngät ®«ng l¹nh, vÝ dô b¸nh kÑo l¹nh, kem l¹nh; Hçn hîp cña chóng [2, 

2006.01] 
9/04 . S¶n xuÊt ®å ngät ®«ng l¹nh, vÝ dô kem (bao gãi B65D 85/78; lµm níc ®¸ xem  

F 25 C) [2, 2006.01] 
9/06 . .  cã sö dông CO2 hay CO2 tuyÕt lµm m«i trêng l¹nh [2, 2006.01] 

 Ghi chó [2] 

Ph©n nhãm A23G9/06 ®îc u tiªn so víi c¸c ph©n nhãm A23G 9/08 ®Õn A23G 
9/18 

9/08 . . S¶n xuÊt theo ®Þnh lîng (s¶n xuÊt liªn tôc A23G 9/14) [2, 2006.01] 
9/10 . . . cã sö dông thïng chøa quay hoÆc dÞch chuyÓn b»ng c¸ch kh¸c trong m«i trêng 

l¹nh [2, 2006.01] 
9/12 . . .  Sö dông ph¬ng tiÖn khuÊy hçn hîp trong thïng chøa kh«ng dÞch chuyÓn [2, 

2006.01] 
9/14 . . S¶n xuÊt liªn tôc (A23G9/20 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
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9/16 . . . s¶n phÈm ®Æt trong ng¨n l¹nh, vÝ dô thïng lµm l¹nh [2, 2006.01] 
9/18 . . . s¶n phÈm ®Æt ë thµnh ngoµi cña ng¨n l¹nh, vÝ dô cña thïng lµm l¹nh hay b¨ng 

t¶i [2, 2006.01] 
9/20 . . s¶n phÈm ®îc trén víi khÝ, vÝ dô ®Ó lµm kem mÒm [2, 2006.01] 
9/22 . . Chi tiÕt, bé phËn kÕt cÊu hay thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c nhãm trªn [2, 

2006.01] 
9/24 . . . ®Ó bäc hay nhåi nh©n cho s¶n phÈm [2, 2006.01] 
9/26 . . . ®Ó lµm kem que [2, 2006.01] 
9/28 . . . ®Ó ®ãng gãi hay ph©n chia s¶n phÈm [2, 2006.01] 
9/30 . . . Lµm s¹ch; Gi÷ vÖ sinh; Khö trïng [2, 2006.01] 
9/32 . kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn [2006.01] 
9/34 . . kh¸c biÖt bëi hydratcarbon ®îc dïng, vÝ dô polysacarit (kh¸c biÖt bëi c¸c s¶n 

phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G 9/40) [2006.01] 
9/36 . . chøa vi sinh vËt hoÆc enzym; chøa c¸c chÊt trî y hoÆc dinh dìng, vÝ dô vitamin 

(®Æc trng bëi c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a A23G9/40) [2006.01] 
9/38 . . chøa peptit hoÆc protein (kh¸c biÖt bëi c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a 

A23G9/40) [2006.01] 
9/40 . . kh¸c biÖt bëi c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ b¬ s÷a ®îc dïng [2006.01] 
9/42 . . chøa thùc vËt hoÆc c¸c bé phËn cña chóng, vÝ dô qu¶, h¹t, chÊt chiÕt xuÊt (chøa 

chÊt g«m A23G9/34) [2006.01] 
9/44 . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc d¹ng lý häc (s¶n phÈm láng, s¶n phÈm r¾n 

cã d¹ng bét, b«ng hoÆc h¹t ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm láng A23G9/52) [2006.01] 
9/46 . . S¶n phÈm cã ga, cã bät, cã lç hoÆc xèp [2006.01] 
9/48 . . S¶n phÈm phøc hîp, vÝ dô cã líp, ®îc bäc, cã nh©n [2006.01] 
9/50 . . S¶n phÈm cã chÊt hç trî ¨n ®îc hoÆc kh«ng ¨n ®îc, vÝ dô bao giÊy h×nh loa 

[2006.01] 
9/52 . S¶n phÈm láng; S¶n phÈm r¾n cã d¹ng bét, b«ng hoÆc h¹t ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm 

láng [2006.01] 
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A23J hîp phÇn Protein dïng cho thùc phÈm; ChÕ biÕn protein dïng 
trong thùc phÈm; Hîp phÇn Photphatit dïng cho thùc phÈm  [4, 
2006.01] 

1/00 Thu nhËn hîp phÇn protein dïng cho thùc phÈm; §¸nh trøng víi lîng lín vµ 
t¸ch lßng ®á khái lßng tr¾ng [1, 4, 2006.01] 

1/02 . tõ thÞt [1, 2006.01] 
1/04 . tõ c¸ vµ ®éng vËt biÓn [1, 2006.01]  
1/06 . tõ m¸u [1, 2, 2006.01] 
1/08 . tõ trøng [1, 2006.01] 
1/09 . . t¸ch lßng ®á khái lßng tr¾ng [1, 2006.01] 
1/10 . tõ tãc, l«ng, sõng, da x¬ng, vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/12 . tõ h¹t cèc, h¹t lóa mú, c¸m, mËt rØ ®êng [1, 2006.01] 
1/14 . tõ c¸c qu¶ ®Ëu vµ h¹t c¸c c©y rau kh¸c; tõ b· Ðp hay h¹t c¸c c©y cã dÇu [1, 2006.01] 
1/16 . tõ níc th¶i cña nhµ m¸y tinh bét hay c¸c lo¹i chÊt th¶i t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/18 . tõ nÊm men [1, 2006.01] 
1/20 . tõ s÷a, vÝ dô casein (pho m¸t t¬i hay pho m¸t A 23 C) tõ níc s÷a trong [1, 

2006.01] 
1/22 . . SÊy casein [1, 2006.01] 
3/00 ChÕ biÕn protein dïng cho thùc phÈm [1, 2006.01] 

 Ghi chú [5] 
Trong các nhóm A23J3/04-A23J3/20, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân 
loại được vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

3/04 . Protein ®éng vËt [5, 2006.01] 
3/06 . . Gelatin [5, 2006.01] 
3/08 . . Protein b¬ s÷a [5, 2006.01] 
3/10 . . . Casein  (sÊy kh« casein A23J1/22 ) [5, 2006.01] 
3/12 . . tõ m¸u [5, 2006.01] 
3/14 . Protein thùc vËt [5, 2006.01] 
3/16 . . tõ ®Ëu nµnh [5, 2006.01] 
3/18 . . tõ lóa m× [5, 2006.01] 
3/20 . Protein tõ vi sinh vËt hoÆc t¶o ®¬n bµo [5, 2006.01] 

 Ghi chó 

§èi tîng kü thuËt ®· ph©n lo¹i trong c¸c nhãm A23J3/22-A23J3/30 th× còng 
®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm A23J3/04-A23J3/20 nÕu cã liªn quan ®Õn b¶n chÊt 
cña protein. 

3/22 . b»ng kÕt cÊu ho¸ [5, 2006.01] 
3/24 . . sö dông ph¬ng ph¸p ®«ng l¹nh [5, 2006.01] 
3/26 . . b»ng c¸ch Ðp ®ïn hoÆc sù gi·n në [5, 2006.01] 
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3/28 . . sö dông sù ®«ng tô tõ hoÆc trong mét dung dÞch, vÝ dô sîi [5, 2006.01] 
3/30 . b»ng thuû ph©n [5, 2006.01] 
3/32 . . sö dông t¸c nh©n ho¸ häc [5, 2006.01] 
3/34 . . . sö dông c¸c enzym [5, 2006.01] 
7/00 Hîp phÇn photphatit dïng cho thùc phÈm, vÝ dô lexitin [1, 4, 2006.01] 
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A23K Thøc ¨n cho gia sóc; ph¬ng ph¸p chuyªn dông ®Ó chÕ biÕn thøc 
¨n gia sóc 

10/00 Thøc ¨n ch¨n nu«i [2016.01] 
10/10 .  thu nhËn b»ng c¸c ph¬ng ph¸p vi sinh hoÆc hãa sinh (sö dông c¸c chÊt ho¸ häc 

hoÆc vi sinh vËt ®Ó ñ xil« cá t¬i A23K30/15) [2016.01] 
10/12 . . b»ng c¸ch lªn men c¸c s¶n phÈm tù nhiªn, vÝ dô nguyªn liÖu thùc vËt, chÊt th¶i 

®éng vËt hoÆc sinh khèi [2016.01] 
10/14 . . xö lý tríc thøc ¨n víi enzyme [2016.01] 
10/16 . . Bæ sung vi sinh vËt hoÆc chÊt chiÕt cña nã, vÝ dô protein ®¬n bµo, vµo c¸c thµnh 

   phÇn cña s¶n phÈm thùc phÈm (A23K10/12 ®îc u tiªn) [2016.01] 
10/18 . . .  vi sinh vËt sèng [2016.01] 
10/20 .  tõ vËt liÖu cã nguån gèc ®éng vËt (thu ®îc b»ng c¸c qu¸ tr×nh vi sinh vËt hoÆc hãa 

sinh A23K 10/10) [2016.01] 
10/22 . . tõ c¸ [2016.01] 
10/24 . . tõ m¸u [2016.01] 
10/26 . .  tõ chÊt th¶i, vÝ dô l«ng, x¬ng hoÆc da (A23K 10/24 ®îc u tiªn) [2016.01] 
10/28 . . .  tõ c¸c s¶n phÈm b¬ s÷a th¶i [2016.01] 
10/30 .  tõ vËt liÖu gèc thùc vËt, vÝ dô: RÔ, h¹t hoÆc cá kh«; tõ vËt liÖu cã nguån gèc nÊm 

[2016.01] 
10/32 . . tõ thñy ph©n gç hoÆc r¬m [2016.01] 
10/33 . . tõ mËt mÝa [2016.01] 
10/35 . . tõ khoai t©y [2016.01] 
10/37 . . tõ chÊt th¶i (tõ thñy ph©n b»ng gç hoÆc r¬m A23K 10/32, tõ mËt mÝa A23K 

10/33) [2016.01] 
10/38 . . .  tõ chÊt th¶i chng cÊt hoÆc bia th¶i [2016.01] 
10/40 .  B·i liÕm muèi kho¸ng, vÝ dô khèi muèi [2016.01] 
20/00  C¸c chÊt bæ sung thøc ¨n cho thøc ¨n ch¨n nu«i [2016.01] 
20/10 .  C¸c chÊt h÷u c¬ [2016.01] 
20/105 .  .  C¸c hîp chÊt bÐo hoÆc hîp chÊt vßng no [2016.01] 
20/111 .  .  C¸c hîp chÊt th¬m [2016.01] 
20/116 .  .  C¸c hîp chÊt dÞ vßng [2016.01] 
20/121 .  .  .  chøa nguyªn tö oxy hoÆc lu huúnh [2016.01] 
20/126 .  .  .  .  Lacton [2016.01] 
20/132 .  .  .  chØ chøa mét nguyªn tö nit¬ [2016.01] 
20/137 .  .  .  chøa hai nguyªn tö kh«ng ph¶i cacbon, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ 

       [2016.01] 
20/142 .  .   Axit amin; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2016.01] 
20/147 .  .  .  C¸c dÉn xuÊt polyme, vÝ dô peptit hoÆc protein [2016.01] 
20/153 .  .   Axit nucleic; C¸c s¶n phÈm thñy ph©n hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña nã [2016.01] 
20/158 .  .   Axit bÐo; ChÊt bÐo; C¸c s¶n phÈm cã chøa dÇu hoÆc chÊt bÐo [2016.01] 
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20/163 .  .   §êng; Polysacarit [2016.01] 
20/168 .  .   Steroids [2016.01] 
20/174 .  .   Vitamin [2016.01] 
20/179 .  .   ChÊt t¹o mµu, vÝ dô chÊt s¾c tè hoÆc chÊt nhuém [2016.01] 
20/184 .  .   Hocmon [2016.01] 
20/189 .  .   Enzyme [2016.01] 
20/195 .  .   Kh¸ng sinh [2016.01] 
20/20 .  C¸c chÊt v« c¬, vÝ dô thµnh phÇn oligo [2016.01] 
20/22 .  .   Hîp chÊt cña kim lo¹i kiÒm [2016.01] 
20/24 .  .   Hîp chÊt cña kim lo¹i kiÒm thæ, vÝ dô magiª [2016.01] 
20/26 .  .   C¸c hîp chÊt cã chøa phèt pho [2016.01] 
20/28 .  .   Silicat, vÝ dô perlit, zeolit hoÆc bentonit [2016.01] 
30/00 C¸c quy tr×nh chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt thøc ¨n 

ch¨n nu«i [2016.01] 
30/10 .  cho cá t¬i [2016.01] 
30/12 .  .  Khö níc [2016.01] 
30/15 .  .  sö dông c¸c chÊt ho¸ häc hoÆc vi sinh vËt ®Ó ñ xil« [2016.01] 
30/18 .  .  .  sö dông vi sinh vËt hoÆc enzyme [2016.01] 
30/20 .  .  Khö níc  (cho cá t¬i A23K 30/12) [2016.01] 
40/00 §Þnh h×nh hoÆc chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i [2016.01] 
40/10 .  b»ng c¸ch kÕt tô; b»ng c¸ch t¹o h¹t, vÝ dô lµm bét [2016.01] 
40/20 .  b»ng c¸ch ®óc, vÝ dô lµm b¸nh hoÆc ®ãng b¸nh [2016.01] 
40/25 .  b»ng c¸ch Ðp ®ïn [2016.01] 
40/30 .  b»ng c¸ch ®ãng gãi; b»ng líp bäc [2016.01] 
40/35 .  .  Lµm viªn nang chuyªn dïng cho ®éng vËt nhai l¹i [2016.01] 
50/00  Thøc ¨n chuyªn dïng cho ®éng vËt nhÊt ®Þnh [2016.01] 
50/10 .  cho ®éng vËt nhai l¹i [2016.01] 
50/15 .  .  chøa c¸c chÊt chuyÓn hãa thµnh protein, vÝ dô muèi amoni hoÆc urª [2016.01] 
50/20 .  cho ngùa [2016.01] 
50/30 .  cho lîn [2016.01] 
50/40 .  cho ®éng vËt ¨n thÞt, vÝ dô mÌo hoÆc chã [2016.01] 
50/42 .  .  Thøc ¨n kh« [2016.01] 
50/45 .  .  Thøc ¨n nöa ít [2016.01] 
50/48 .  .  Thøc ¨n ít [2016.01] 
50/50 .  cho ®éng vËt gÆm nhÊm [2016.01] 
50/60 .  cho ®éng vËt míi th«i bó [2016.01] 
50/70 .  cho chim [2016.01] 
50/75 .  cho gia cÇm [2016.01] 
50/80 . cho ®éng vËt thñy s¶n, vÝ dô c¸, ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc ®éng vËt th©n mÒm 

[2016.01] 
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50/90 .  cho c«n trïng, vÝ dô ong hoÆc t»m [2016.01] 
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A23L Thøc ¨n, thùc phÈm hoÆc c¸c ®å uèng kh«ng cån cha ®îc ®Ò 
cËp trong c¸c ph©n líp A23B ®Õn A23J; ChÕ biÕn hoÆc xö lý 
chóng, vÝ dô nÊu, lµm biÕn ®æi chÊt lîng vÒ dinh dìng, xö lý 
b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý (®Þnh h×nh hoÆc chÕ biÕn hoµn toµn kh«ng ®îc ph©n 
vµo ph©n líp nµy, A23P); B¶o qu¶n thùc phÈm nãi chung (b¶o qu¶n bét hoÆc 
bét nhµo ®Ó níng b¸nh A23D) [4, 2006.01] 

2/00 §å uèng kh«ng chøa cån; Hîp phÇn kh« hay c« ®Æc cña chóng; Sù s¶n xuÊt 
chóng (sóp c« ®Æc A23L 23/10; S¶n xuÊt ®å uèng kh«ng chøa cån b»ng c¸ch lo¹i bá 
cån C12H 3/00) [2, 2006.01] 

2/02 . chøa níc Ðp tõ qu¶ vµ rau [2, 2006.01] 
2/04 . . ChiÕt xuÊt níc Ðp (m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó chiÕt xuÊt níc Ðp A23N 1/00,  

A47J 19/00) [2, 2006.01] 
2/06 . . . tõ qu¶ hä cam, chanh [2, 2006.01] 
2/08 . . C« ®Æc hay sÊy níc Ðp [2, 2006.01] 
2/10 . . . b»ng c¸ch ®un nãng hay cho tiÕp xóc víi khÝ kh« [2, 2006.01] 
2/12 . . . b»ng c¸ch lµm l¹nh [2, 2006.01] 
2/14 . . . . víi qu¸ tr×nh th¨ng hoa tiÕp theo [2, 2006.01] 
2/38 . C¸c lo¹i ®å uèng kh«ng chøa cån kh¸c [2, 6, 2006.01] 
2/385 . C¸c lo¹i ®å uèng c« ®Æc kh«ng chøa cån [6, 2006.01] 
2/39 . . Hîp phÇn kh« [6, 2006.01] 
2/395 . . . trong mét d¹ng hoÆc h×nh d¹ng ®Æc thï [6, 2006.01] 
2/40 . Hîp phÇn lµm sñi bät khÝ [2, 2006.01] 
2/42 . B¶o qu¶n ®å uèng kh«ng chøa cån [6, 2006.01] 
2/44 . . b»ng c¸ch cho thªm chÊt b¶o qu¶n [6, 2006.01] 
2/46 . . b»ng c¸ch nung nãng [6, 2006.01] 
2/48 . . . b»ng c¸ch chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn [6, 2006.01] 
2/50 . . b»ng c¸ch chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn kh«ng cã sù nung nãng [6, 2006.01] 
2/52 . Cho thªm thµnh phÇn (cho thªm chÊt b¶o qu¶n A23L2/44) [6, 2006.01] 
2/54 . . Trén víi khÝ [6, 2006.01] 
2/56 . . C¸c chÊt t¹o h¬ng vÞ hoÆc vÞ ®¾ng (chÊt pha cho ngät 2/60) [6, 2006.01] 
2/58 . . ChÊt t¹o mµu [6, 2006.01] 
2/60 . . ChÊt ngät [6, 2006.01] 
2/62 . . ChÊt t¹o ®ôc; T¸c nh©n lµm æn ®Þnh ®é ®ôc [6, 2006.01] 
2/64 . . Cho thªm thµnh phÇn chÊt th¬m dÔ bay h¬i [6, 2006.01] 
2/66 . . Protein [6, 2006.01] 
2/68 . . ChÊt axit ho¸ [6, 2006.01] 
2/70 . Lµm trong hoÆc tinh chÕ c¸c lo¹i ®å uèng kh«ng cån. Lo¹i bá t¹p chÊt [6, 2006.01] 
2/72 . . b»ng c¸ch läc [6, 2006.01] 
2/74 . . . sö dông mµng, vÝ dô mµng läc thÊm, mµng siªu läc [6, 2006.01] 
2/76 . . b»ng c¸ch lo¹i bá khÝ [6, 2006.01] 
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2/78 . . b»ng trao ®æi ion [6, 2006.01] 
2/80 . . b»ng sù hót b¸m [6, 2006.01] 
2/82 . . b»ng sù kÕt b«ng [6, 2006.01] 
2/84 . . sö dông vi sinh vËt hoÆc vËt liÖu sinh häc, vÝ dô enzym [6, 2006.01] 
3/00 B¶o qu¶n thøc ¨n hoÆc thùc phÈm, nãi chung vÝ dô thanh trïng, tiÖt trïng (b¶o 

qu¶n thøc ¨n hoÆc thùc phÈm kÕt hîp víi bao gãi B65B 55/00) [1, 2006.01] 
3/005 . b»ng c¸ch lµm nãng cã sö dông sù chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn (sÊy kh« hoÆc nung 

A23L3/40) [5, 2006.01] 
3/01 . . sö dông vi sãng hoÆc lµm nãng b»ng ®iÖn m«i [5, 2006.01] 
3/015 . b»ng viÖc xö lý cã sù thay ®æi ¸p suÊt, va ch¹m, gia tèc hoÆc øng suÊt trît [5, 

2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch lµm nãng s¶n phÈm ®· ®ãng gãi ®a liªn tôc hoÆc gi¸n ®o¹n qua thiÕt bÞ 

sÊy (A23L3/005 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
3/04 . . víi bao gãi trªn b¨ng chuyÒn xÝch hay b¨ng t¶i v« tËn [1, 2006.01] 
3/06 . . víi bao gãi dÞch chuyÓn theo quÜ ®¹o xo¾n [1, 2006.01] 
3/08 . . víi bao gãi trªn bµn quay [1, 2006.01] 
3/10 . b»ng c¸ch lµm nãng s¶n phÈm ®· ®ãng gãi kh«ng ®îc ®a liªn tôc qua thiÕt bÞ sÊy 

(A23L3/005 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
3/12 . . víi bao gãi trong buång truyÒn nhiÖt, mµ chÊt t¶i nhiÖt ®i qua mét c¸ch tuÇn hoµn 

[1, 2006.01] 
3/14 . . víi bao gãi dÞch chuyÓn ë mét kho¶ng nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
3/16 . b»ng c¸ch lµm nãng s¶n phÈm cha ®ãng gãi (A23L3/005 ®îc u tiªn) [1, 5, 

2006.01] 
3/18 . . dÞch chuyÓn qua thiÕt bÞ sÊy [1, 2006.01] 
3/20 . . . theo bÒ mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
3/22 . . . theo èng [1, 2006.01] 
3/24 . . trong tr¹ng th¸i phun mï [1, 2006.01] 
3/26 . b»ng c¸ch chiÕu x¹ kh«ng nung nãng [1, 2006.01] 
3/28 . . b»ng tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
3/30 . . b»ng siªu ©m [1, 2006.01] 
3/32 . b»ng dßng ®iÖn kh«ng cã hiÖu øng nung nãng [1, 2006.01] 
3/34 . b»ng chÊt ho¸ häc [1, 2006.01] 
3/3409 . . ë d¹ng khÝ, vÝ dô sù hun khãi; Hîp phÇn hoÆc thiÕt bÞ cho chóng [5, 2006.01] 
3/3418 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô ch©n kh«ng 

côc bé, chØ chøa CO2, N2, O2 hoÆc H2O [5, 2006.01] 
3/3427 . . . . trong ®ã cã ®Æt hoÆc sö dông chÊt hÊp thô (hép ®ùng thùc phÈm cã bé phËn 

hÊp thô chÊt láng B 65 D 81/26) [5, 2006.01] 
3/3436 . . . . . ChÊt hÊp thô oxy [5, 2006.01] 
3/3445 . . . trong m«i trêng khÝ quyÓn cã thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®îc gåm cã c¸c khÝ kh¸c 

ngoµi CO2, N2, O2 hoÆc H2O [5, 2006.01] 
3/3454 . . ë d¹ng láng hoÆc r¾n [5, 2006.01] 
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3/3463 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬; Vi sinh vËt; Enzym [5,2006.01] 

 Ghi chó [5] 

Trong các nhóm A23L3/3472-A23L3/3562, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được 
áp dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc 
phân loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 
 

3/3472 . . . . Hîp chÊt cã cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh cã nguån gèc tõ ®éng vËt hoÆc  
thùc vËt [5, 2006.01] 

3/3481 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa oxy [5, 2006.01] 
3/349 . . . . . víi oxy liªn kÕt ®¬n [5, 2006.01] 
3/3499 . . . . . víi oxy liªn kÕt ®«i [5, 2006.01] 
3/3508 . . . . . cã chøa nhãm carboxyl [5, 2006.01] 
3/3517 . . . . . . Este cña axit carboxylic [5, 2006.01] 
3/3526 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa Nit¬ [5, 2006.01] 
3/3535 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa Lu huúnh [5, 2006.01] 
3/3544 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng [5, 2006.01] 
3/3553 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa photpho [5, 2006.01] 
3/3562 . . . . §êng; C¸c dÉn xuÊt cña ®êng [5, 2006.01] 
3/3571 . . . . Vi sinh vËt; Enzym [5, 2016.01] 
3/358 . . . C¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
3/3589 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt láng [5, 2006.01] 
3/3598 . . . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n cã sö dông chÊt r¾n [5, 2006.01] 
3/36 . ¦íp ®«ng; Lµm r· ®«ng tiÕp theo; Lµm m¸t [1, 5, 2006.01] 
3/365 . . Lµm r· ®«ng sau khi íp ®«ng [5, 2006.01] 
3/37 . . cã cho thªm c¸c ho¸ chÊt [5, 2006.01] 
3/375 . . . víi sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a thùc phÈm vµ ho¸ chÊt, vÝ dô nit¬ láng ë nhiÖt ®é 

l¹nh [5, 2006.01] 
3/40 . b»ng c¸ch sÊy kh« hoÆc nung; Sù hoµn nguyªn tiÕp theo [4, 5, 2006.01] 
3/42 . . cã cho thªm c¸c ho¸ chÊt tríc vµ trong khi sÊy [5, 2006.01] 
3/44 . . SÊy kh« ë nhiÖt ®é thÊp [5, 2006.01] 
3/46 . . SÊy phun [5, 2006.01] 
3/48 . . SÊy trªn trôc, tang hoÆc sÊy mµng máng [5, 2006.01] 
3/50 . . SÊy tÇng s«i [5, 2006.01] 
3/52 . . SÊy t¹o bät [5, 2006.01] 
3/54 . . sö dông sù chiÕu x¹ hoÆc xö lý ®iÖn, vÝ dô sãng siªu ©m [5, 2006.01] 
5/00 ChuÈn bÞ hoÆc xö lý thøc ¨n hoÆc thùc phÈm, nãi chung; Thøc ¨n hoÆc thùc 

phÈm thu ®îc b»ng ph¬ng ph¸p nµy; VËt liÖu cña chóng (b¶o qu¶n nãi chung 
A23L 3/00) [2016.01] 

5/10 .  C¸c ph¬ng ph¸p chung nÊu thøc ¨n, vÝ dô b»ng c¸ch níng hoÆc chiªn [2016.01] 
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5/20 .  Lo¹i bá c¸c chÊt kh«ng mong muèn, vÝ dô khö mïi hoÆc gi¶i ®éc (lo¹i bá c¸c chÊt 
kh«ng mong muèn, vÝ dô nh ®¾ng, chÊt tõ c©y hä ®Ëu A23L 11/30) [2016.01] 

5/30  . Xö lý vËt lý, vÝ dô ®iÖn hoÆc ®iÖn tõ, n¨ng lîng sãng hoÆc chiÕu x¹ (b¶o qu¶n 
A23L 3/00, A23B, nÊu A23L 5/10) [2016.01] 

5/40  .  Nhuém mµu hoÆc tÈy tr¾ng thùc phÈm [2016.01] 
5/41  . . Gi÷ l¹i hoÆc thay ®æi mµu tù nhiªn b»ng c¸ch sö dông chÊt phô gia, vÝ dô chÊt lµm 

s¸ng quang häc (A23L 5/42 ®îc u tiªn) [2016.01] 
5/42  . . Bæ sung thuèc nhuém hoÆc chÊt nhuém, vÝ dô kÕt hîp víi chÊt lµm s¸ng quang 

 häc [2016.01] 
5/43  . . . sö dông thuèc nhuém hoÆc chÊt nhuém h÷u c¬ tù nhiªn, c¸c h÷u c¬ nh©n t¹o 

  hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2016.01] 
5/44  .  .  .  .  sö dông carotenoid hoÆc xanthophylls [2016.01] 
5/46  . . . sö dông thuèc nhuém hoÆc chÊt nhuém cã nguån gèc vi khuÈn hoÆc t¶o 

   [2016.01] 
5/47  .  .  .  sö dông thuèc nhuém hoÆc chÊt nhuém h÷u c¬ tæng hîp kh«ng thuéc nhãm 

     A23L 5/43-A23L 5/46 [2016.01] 
5/48  .  .  .  .  C¸c hîp chÊt cã thµnh phÇn kh«ng x¸c ®Þnh ®Æc trng bëi qu¸ tr×nh hãa häc 

        ®Ó chuÈn bÞ chóng [2016.01] 
5/49  .  .  Lo¹i bá mµu b»ng ph¶n øng hãa häc, vÝ dô tÈy tr¾ng [2016.01] 
 
7/00 C¸c s¶n phÈm cã nguån gèc tõ ngò cèc; C¸c s¶n phÈm tõ m¹ch nha (s¶n phÈm 

m¹ch nha cña qu¶ ®Ëu A23L 11/20); ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng (chÕ biÕn m¹ch 
nha ®Ó lµm mÎ bia C12C) [2016.01] 

7/10  . C¸c s¶n phÈm cã nguån gèc tõ ngò cèc [2016.01] 
7/104  . . Lªn men c¸c lo¹i ngò cèc cã bét hoÆc vËt liÖu ngò cèc; Bæ sung enzym hoÆc vi 

     sinh vËt (A23L7/109, A23L7/20 ®îc u tiªn; t¬ng A23L27/50) [2016.01] 
7/109  . . C¸c lo¹i m× èng, vÝ dô m× èng hoÆc m× [2016.01] 
7/113  . . . M× èng luéc s¬ hoÆc m× èng ¨n liÒn [2016.01] 
7/117  . . S¶n phÈm ¨n s½n d¹ng líp máng hoÆc c¸c d¹ng kh¸c; C¸c s¶n phÈm b¸n thµnh 

     phÈm hoÆc thµnh phÈm mét phÇn (A23L 7/143, A23L 7/152 ®îc u tiªn) 
     [2016.01] 

7/122  . . . ngò cèc ¨n liÒn ®îc tr¸ng phñ, lµm ®Çy, nhiÒu líp hoÆc ®îc lµm rçng [2016.01] 
7/126  . . . §å ¨n nhÑ hoÆc t¬ng tù thu ®îc b»ng c¸ch bã, ®Þnh h×nh hoÆc Ðp chÆt c¸c h¹t 

       ngò cèc hoÆc c¸c miÕng ngò cèc, vÝ dô thanh ngò cèc [2016.01] 
7/13  . . . §å ¨n nhÑ hoÆc t¬ng tù thu ®îc b»ng c¸ch chiªn dÇu bét nhµo ngò cèc ®· ®îc 

      ®Þnh h×nh [2016.01] 
 7/135  . . . M¶nh, ngò cèc nguyªn h¹t hoÆc kh«ng Ðp ®ïn, hoÆc cã h×nh d¹ng t¬ng tù, vÝ dô 

      ngò cèc ¨n s¸ng [2016.01] 
 7/139  . . . . lµm tõ ngò cèc nguyªn h¹t hoÆc m¶nh ngò cèc kh«ng ®Ó lµm bét hoÆc bét nhµo 

         [2016.01] 
 7/143  . . H¹t hoÆc m¶nh ngò cèc ®Ó nÊu vµ ¨n nãng, vÝ dô ch¸o bét yÕn m¹ch; C¸c s¶n 

     phÈm g¹o c¶i tiÕn [2016.01] 
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7/148  . . . lµm tõ ngò cèc nguyªn h¹t hoÆc m¶nh ngò cèc kh«ng ®Ó lµm bét hoÆc bét nhµo 
       [2016.01] 

7/152  . . C¸c s¶n phÈm mÇm ngò cèc [2016.01] 
7/157  . . H¹t cã chÊt bét ®Ó bäc thÞt, c¸ hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [2016,01] 
7/161  . . C¸c lo¹i ngò cèc bÞ lµm phång, vÝ dô báng ng« hoÆc g¹o phång [2016.01] 
7/165  . . . ChuÈn bÞ c¸c lo¹i ngò cèc bÞ lµm phång liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ bét hoÆc bét  

       nhµo nh lµ mét bíc trung gian [2016.01] 
7/17  . . . . b»ng c¸ch Ðp ®ïn [2016.01] 
7/174  . . . ChuÈn bÞ c¸c lo¹i ngò cèc bÞ lµm phång tõ ngò cèc nguyªn h¹t hoÆc m¶nh ngò 

       cèc kh«ng ®Ó lµm bét hoÆc bét nhµo [2016.01] 
7/178  . . . . b»ng c¸ch gi¶i phãng ¸p suÊt cã hoÆc kh«ng cã lµm nãng [2016.01] 
7/183  . . . . b»ng c¸ch lµm nãng mµ kh«ng sö dông thiÕt bÞ gi¶i phãng ¸p suÊt [2016.01] 
7/187  . . . . . ThiÕt bÞ lµm viÖc gi¸n ®o¹n [2016.01] 
7/191  . . . ViÖc xö lý sau khi c¸c lo¹i ngò cèc bÞ lµm phång, vÝ dô phñ hoÆc lµm muèi 

        [2016.01] 
7/196  . . S¶n phÈm trong ®ã duy tr× h×nh d¹ng h¹t ban ®Çu, vÝ dô g¹o nÊu s¬ [2016.01] 
7/20  . C¸c s¶n phÈm tõ m¹ch nha (s¶n phÈm m¹ch nha cña qu¶ ®Ëu A23L 11/20; chÕ biÕn 

  m¹ch nha ®Ó lµm mÎ bia C12C) [2016.01] 
7/25  . . Sù lªn men cña m¹ch nha ngò cèc hoÆc ngò cèc b»ng viÖc t¹o m¹ch nha [2016.01] 
9/00 B¸nh pudding; ChÊt thay thÕ kem; ViÖc chuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
9/10 . B¸nh pudding; B¸nh pudding bét kh« [2016.01] 
9/20  .  ChÊt thay thÕ kem [2016.01] 
11/00 Qu¶ ®Ëu, nghÜa lµ qu¶ cña c©y hä ®Ëu, ®Ó s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc hoÆc thøc ¨n; 

S¶n phÈm tõ ®Ëu; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng, vÝ dô xö lý b»ng phèt ph¸t 
[2016.01] 

11/10 . Qu¶ ®Ëu nÊu nhanh [2016.01] 
11/20 . C¸c s¶n phÈm m¹ch nha; C¸c s¶n phÈm m¹ch nha lªn men (c¸c chÊt h¬ng liÖu 

hoÆc gia vÞ A23L 27/00, c¸c s¶n phÈm m¹ch nha cña ngò cèc A23L 7/20) 
[2016.01] 

11/30 . Lo¹i bá c¸c chÊt kh«ng mong muèn, vÝ dô vÞ ®¾ng [2016.01] 
13/00 S¶n phÈm tõ thÞt; Bét tõ thÞt; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
13/10 . Bét tõ thÞt; Viªn, khèi kÕt tô hoÆc líp thÞt [2016.01] 
13/20 . tõ nh÷ng phÇn bá ®i, vÝ dô da, tñy, lßng, ch©n, tai, mâm (tuyÕn hoÆc x¬ng nh lµ 

thµnh phÇn cña thÞt chÕ biÕn A23L 13/60) [2016.01] 
13/30 . chiÕt xuÊt thÞt [2016.01] 
13/40 . chøa phô gia [2016.01] 
13/50 . C¸c s¶n phÈm gia cÇm, vÝ dô xóc xÝch gia cÇm [2016.01] 
13/60 . C¸c s¶n phÈm thÞt ®· xay vôn hoÆc nhò t¬ng hãa, vÝ dô xóc xÝch; ThÞt c¶i tiÕn tõ 

s¶n phÈm thÞt xay vôn [2016.01] 
13/70 . MiÕng thÞt ®· ®îc lµm mÒm hoÆc cã h¬ng vÞ, vÝ dô thu ®îc b»ng c¸ch tiªm dung 

dÞch; C¸c ph¬ng ph¸p tÈm íp [2016.01] 
15/00 S¶n phÈm tõ trøng; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
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15/10 . Trøng cuén [2016.01] 
17/00 S¶n phÈm tõ ®éng vËt thñy s¶n; S¶n phÈm c¸; Bét c¸; C¸c chÊt thay thÕ trøng 

c¸; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
17/10 . Bét c¸; Viªn, khèi kÕt tô hoÆc líp thÞt c¸ [2016.01] 
17/20 . chiÕt xuÊt c¸ [2016.01] 
17/30 . Trøng c¸, vÝ dô trøng c¸ muèi; ChÊt thay thÕ trøng c¸ [2016.01] 
17/40 . §éng vËt cã vá [2016.01] 
17/50 . NhuyÔn thÓ [2016.01] 
17/60 . Rong biÓn ¨n ®îc [2016.01] 
19/00 C¸c s¶n phÈm tõ hoa qu¶ hoÆc rau; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng (qu¶ ®Ëu A23L 

11/00, møt cam, møt, th¹ch hay t¬ng tù A23L 21/10, xö lý tr¸i c©y hoÆc rau qu¶ thu 
ho¹ch víi sè lîng lín A23N) [2016.01] 

19/10 . cña c¸c lo¹i cñ hoÆc rÔ c©y cã chøa tinh bét t¬ng tù [2016.01] 
19/12 .  khoai t©y [2016.01] 
19/15 . .  .  S¶n phÈm kh« cha ®îc ®Þnh d¹ng, vÝ dô bét, bét nhá, m¶nh, h¹t hoÆc khèi kÕt 

      tô [2016.01] 
19/18 . . . C¸c s¶n phÈm níng hoÆc chiªn, vÝ dô ®å ¨n nhÑ hoÆc khoai t©y chiªn 

[2016.01] 
19/20 . b»ng c¸ch muèi chua, vÝ dô da b¾p c¶i hoÆc da chua [2016.01] 
21/00 Møt cam, møt, th¹ch hoÆc t¬ng tù; S¶n phÈm tõ nghÒ nu«i ong; ChuÈn bÞ hoÆc 

xö lý chóng [2016.01] 
21/10 . Møt cam; Møt; Th¹ch; C¸c chÕ phÈm tõ tr¸i c©y hoÆc rau t¬ng tù kh¸c; C¸c s¶n 

phÈm tr¸i c©y m« pháng [2016.01] 
21/12 . .  lµm tõ tr¸i c©y hoÆc thùc vËt nguyªn d¹ng [2016.01] 
21/15 . .  lµm tõ níc Ðp tr¸i c©y hoÆc thùc vËt [2016.01] 
21/18 . .  C¸c s¶n phÈm tr¸i c©y m« pháng [2016.01] 
21/20 . C¸c s¶n phÈm tõ nghÒ nu«i ong, vÝ dô s÷a ong chóa hay phÊn hoa; C¸c chÊt thay thÕ 

chóng [2016.01] 
21/25 . MËt ong; ChÊt thay thÕ mËt ong [2016.01] 
23/00 Sóp; Níc sèt (A23L 27/50, A23L 27/60 ®îc u tiªn); ChuÈn bÞ hoÆc xö lý 

chóng [2016.01] 
23/10 . Sóp c« ®Æc, vÝ dô bét hoÆc b¸nh [2016.01] 
25/00 Thùc phÈm chñ yÕu lµ nh©n h¹t hoÆc h¹t; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
25/10 . B¬ ®Ëu phéng [2016.01] 
27/00 Gia vÞ; ChÊt t¹o h¬ng vÞ hoÆc gia vÞ; ChÊt t¹o ngät nh©n t¹o; Muèi ¨n; ChÊt 

thay thÕ muèi ¨n kiªng; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
27/10 . Gia vÞ tù nhiªn, chÊt t¹o h¬ng vÞ hoÆc gia vÞ; ChiÕt xuÊt chóng [2016.01] 
27/12 . .  tõ tr¸i c©y, vÝ dô tinh dÇu [2016.01] 
27/14 . .  Gia vÞ kh« [2016.01] 
27/16 . .  .  Hµnh t©y [2016.01] 
27/18 . .  Mï t¹t [2016.01] 

109 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A23L 

27/20 . Gia vÞ tæng hîp, chÊt t¹o h¬ng vÞ hoÆc gia vÞ [2016.01] 
27/21 . .  chøa axit amin [2016.01] 
27/22 . .  .  chøa axit glutamic  [2016.01] 
27/23 . .  chøa nucleotit [2016.01] 
27/24 . .  ®îc chuÈn bÞ b»ng qu¸ tr×nh lªn men [2016.01] 
27/26 . .  H¬ng vÞ thÞt [2016.01] 
27/27 . .  H¬ng vÞ khãi [2016.01] 
27/28 . .  H¬ng vÞ cµ phª hoÆc ca cao [2016.01] 
27/29 . .  H¬ng tr¸i c©y [2016.01] 
27/30 . ChÊt lµm ngät nh©n t¹o [2016.01] 
27/40 .  Muèi ¨n; ChÊt thay thÕ muèi ¨n kiªng [2016.01] 
27/50 .  Níc t¬ng [2016.01] 
27/60 .  Níng chÊm salad; Mayonnaise; Ketchup [2016.01] 
29/00 Thøc ¨n hoÆc thùc phÈm cã chøa phô gia (cã chøa phô gia ®Ó thay ®æi chÊt lîng 

dinh dìng A23L 33/10, chøa ®¸ng kÓ phô gia khã hÊp thô, vÝ dô chÊt x¬, A23L 
33/21); ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01] 

29/10 . Chøa chÊt nhò ho¸ [2016.01] 
29/20 . Cã chøa chÊt keo hoÆc chÊt lµm ®Æc (møt cam, møt, th¹ch hay c¸c chÕ phÈm tõ rau 

hoÆc qu¶ t¬ng tù kh¸c A23L 21/10) [2016.01] 
29/206 . .  gèc thùc vËt [2016.01] 
29/212 . . .  Tinh bét; Tinh bét biÕn tÝnh; C¸c dÉn xuÊt tinh bét, vÝ dô este hoÆc ete (chøa 

      thñy ph©n tinh bét, vÝ dô dextrin, A23L 29/30) [2016.01] 
29/219 . .  .  .  Tinh bét biÕn ®æi hãa häc; C¸c s¶n phÈm ph¶n øng hoÆc c¸c s¶n phÈm phøc 

          t¹p víi c¸c ho¸ chÊt kh¸c  [2016.01] 
29/225 . . . . C¸c chÊt lµm ®Æc cã bét kh¸c víi tinh bét hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt bÞ c« 

        lËp [2016.01] 
29/231 . . .  Pectin; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2016.01] 
29/238 . . .  tõ h¹t, vÝ dô keo tõ qu¶ c©y thÝch hße hoÆc keo tõ qu¶ guar (c©y thuéc hä ®Ëu) 

      (A23L 29/212, A23L 29/231 ®îc u tiªn) [2016.01] 
29/244 . . . tõ th©n hµnh, cñ hoÆc rÔ, vÝ dô glucomannan (A23L 29/212 ®îc u tiªn) 

      [2016.01] 
29/25 . . .  DÞch tiÕt, vÝ dô nhùa c©y arabic, nhùa c©y acacia, nhùa c©y karaya hoÆc nhùa c©y 

      tragacan [2016.01] 
29/256 . .  .  tõ rong biÓn, vÝ dô: Alginate, th¹ch tr¾ng hoÆc carrageenan [2016.01] 
29/262 . .  .  Cellulose; DÉn xuÊt cña nã, vÝ dô ete [2016.01] 
29/269 . .  nguån gèc vi khuÈn, vÝ dô xanthan hoÆc dextran [2016.01] 
29/275 . .  nguån gèc ®éng vËt, vÝ dô chitin [2016.01] 
29/281 . .  .  Protein, vÝ dô gelatin hoÆc collagen [2016.01] 
29/288 . .  Nhùa tæng hîp, vÝ dô polyvinylpyrrolidon [2016.01] 
29/294 . .  C¸c chÊt phô gia v« c¬, vÝ dô silica [2016.01] 
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29/30 . chøa xir« carbohydrate; chøa ®êng; chøa rîu cån ®êng, vÝ dô xylitol; chøa thñy 
ph©n tinh bét, vÝ dô dextrin (A23L 21/20 ®îc u tiªn, chÊt t¹o ngät nh©n t¹o A23L 
27/30) [2016.01] 

 
31/00 ChiÕt xuÊt hoÆc chÕ phÈm nÊm ¨n ®îc; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01]  
31/10 . NÊm men hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2016.01] 
31/15 . .  ChiÕt xuÊt [2016.01] 
33/00 BiÕn ®æi chÊt lîng dinh dìng cña thùc phÈm; S¶n phÈm ¨n kiªng; ChuÈn bÞ 

hoÆc xö lý chóng [2016.01]  
33/10 . sö dông phô gia (A23L 33/21 ®îc u tiªn) [2016.01] 
33/105 . .  ChiÕt xuÊt thùc vËt, c¸c b¶n sao nh©n t¹o hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2016.01] 
33/11 . .  .  Sterol thùc vËt hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô phytosterols [2016.01] 
33/115 .  .  Axit bÐo hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng; ChÊt bÐo hoÆc dÇu [2016.01] 
33/12 .  .  .  Axit bÐo hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng [2016.01] 
33/125 . .  chøa xir« carbohydrate; chøa ®êng; chøa rîu cån ®êng; chøa thñy ph©n tinh 

   bét (c¸c chÊt khã tiªu hãa A23L 33/21) [2016.01] 
33/13 . .  Axit nucleic hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng (A23L 33/145 ®îc u tiªn) 

    [2016.01] 
33/135  .  .  Vi khuÈn hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô probiotics [2016.01] 
33/14  . .  NÊm men hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2016.01] 
33/145  .  .  .  ChiÕt xuÊt [2016.01] 
33/15  .  .  Vitamin [2016.01] 
33/155  .  .  .  Vitamin A hoÆc D [2016.01] 
33/16  .  .  Muèi v« c¬, kho¸ng chÊt hoÆc nguyªn tè vi lîng [2016.01] 
33/165  .  .  .  C¸c phøc hîp hoÆc chelates [2016.01] 
33/17  .  .  Amino axit, peptide hoÆc protein [2016.01] 
33/175  .  .  .  Amino axit [2016.01] 
33/18  .  .  .  Peptide; Protein hydrolysates [2016.01] 
33/185  .  .  .  Protein thùc vËt [2016.01] 
33/19  .  .  .  Protein b¬ s÷a [2016.01] 
33/195  .  .  .  Protein tõ vi sinh vËt [2016.01] 
33/20  .  Gi¶m gi¸ trÞ dinh dìng; C¸c s¶n phÈm ¨n kiªng gi¶m gi¸ trÞ dinh dìng [2016.01] 
33/21  .  .  Bæ sung c¸c chÊt khã hÊp thô, vÝ dô chÊt x¬ (bæ sung chÊt keo hoÆc chÊt lµm ®Æc 

  A23L 29/20) [2016.01] 
33/22  .  .  .  C¸c bé phËn x¬ cña c©y, vÝ dô b· mÝa hoÆc lâi c©y [2016.01] 
33/24  .  .  .  Cellulose hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña nã [2016.01] 
33/25  .  .  .  Polyme tæng hîp, vÝ dô vinyl hoÆc nhùa acrylic [2016.01] 
33/26  . . . . Polyol polyeste, vÝ dô sucrose polyeste; Polyme ®êng tæng hîp, vÝ dô 

       polydextrose [2016.01] 
33/28  .  .  .  C¸c chÊt cã nguån gèc ®éng vËt, vÝ dô gelatin hoÆc collagen [2016.01] 
33/29  .  .  .  C¸c chÊt kho¸ng, vÝ dô dÇu kho¸ng hoÆc ®Êt sÐt [2016.01] 
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35/00 Thøc ¨n hoÆc thùc phÈm kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm A23L 5/00-A23L 
33/00; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý chóng [2016.01]  
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A23N m¸y mãc hoÆc ThiÕt bÞ ®Ó xö lý khèi lîng lín rau qu¶, hµnh 
hoa thu ho¹ch ®îc, mµ kh«ng ®îc ph©n vµo c¸c ph©n líp 
khac; Bãc vá ngoµi cña rau qu¶ víi khèi lîng lín; ThiÕt bÞ ®Ó 
chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc (m¸y c¾t r¬m hay cá kh« A01F 29/00; nghiÒn, vÝ dô xÐ 
nhá B02C; chia t¸ch, vÝ dô c¾t, t¸ch, th¸i máng B 26 B, B26DD) 

Néi dung ph©n líp 

thiÕt bÞ ®Ó lÊy níc Ðp ............................................................................................................ 1/00 
m¸y  ®Ó lÊy h¹t hoÆc bá ruét cña qu¶ ...............................................................3/00, 4/00 
m¸y ®Ó bãc vá, s¸t vá, kÑp vì vá, vµ gät vá  ....................................................5/00, 7/00 
thiÕt bÞ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc .................................................................................... 17/00 
thiÕt bÞ cho c¸c d¹ng chÕ biÕn kh¸c ................................................................. 11/00-15/00 

 

1/00 M¸y hay thiÕt bÞ chiÕt xuÊt níc Ðp (chÕ biÕn ®å uèng kh«ng chøa cån, vÝ dô b»ng 
c¸ch cho thªm thµnh phÇn vµo níc Ðp rau qu¶ A 23 L 2/00; thiÕt bÞ ®Ó lµm ®å uèng 
A 47 J 3/00 dïng trong gia ®×nh A 47 J; m¸y Ðp B 30 B) [1, 2006.01] 

1/02 . kÕt hîp víi nghiÒn hay c¾t [1, 2006.01] 
3/00 M¸y dÓ lÊy lâi hoÆc h¹t ra khái qu¶, kh¸c biÖt vÒ thiÕt bÞ tiÕp truyÒn qu¶ 

(A23N4/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
3/02 . víi tang tiÕp truyÒn qu¶ [1, 2006.01] 
3/04 . víi b¨ng t¶i tiÕp truyÒn qu¶ liªn tôc [1, 2006.01] 
3/06 . víi bµn tiÕp truyÒn qu¶ [1, 2006.01] 
4/00 M¸y lÊy h¹t hoÆc bá ruét cña qu¶, kh¸c biÖt vÒ kÕt cÊu cña thiÕt bÞ lÊy h¹t hoÆc 

bá ruét ra khái qu¶ (gät vá ngoµi, lo¹i bá ruét khái qu¶ A23N7/08; thiÕt bÞ lÊy hét 
ra khái qu¶ dïng trong gia ®×nh A 47 J 25/00, lÊy lâi ra khái qu¶ dïng trong gia ®×nh 
A47J 23/00) [2, 3, 2006.01] 

4/02 . lÊy hét ra khái qu¶ [2, 2006.01] 
4/04 . . ra khái qu¶ ®µo, qu¶ mËn, qu¶ m¬ vµ c¸c lo¹i qu¶ t¬ng tù [2, 2006.01] 
4/06 . . ra khái qu¶ anh ®µo vµ c¸c lo¹i qu¶ t¬ng tù (A23N4/04 ®îc u tiªn) [2, 

2006.01] 
4/08 . . ra khái qu¶ chµ lµ, «liu vµ c¸c lo¹i qu¶ thu«n dµi [2, 2006.01] 
4/10 . . ra khái c¸c lo¹i qu¶ cã hét rÊt nhá, vÝ dô qu¶ nho [2, 2006.01] 
4/12 . lÊy lâi ra khái qu¶ [2, 2006.01] 
4/14 . . ra khái qu¶ t¸o, qu¶ lª vµ c¸c lo¹i qu¶ t¬ng tù [2, 2006.01] 
4/16 . . ra khái qu¶ cµ chua vµ c¸c lo¹i qu¶ t¬ng tù [2, 2006.01] 
4/18 . . ra khái c¸c lo¹i qu¶ hä cam quÝt [2, 2006.01] 
4/20 . . ra khái døa [2, 2006.01] 
4/22 . ®Ó bæ qu¶ ®ång thêi víi lÊy hét [2, 2006.01] 
4/24 . ®Ó lÊy ruét cña qu¶ ra khái qu¶ ®· bæ [2, 2006.01] 
5/00 M¸y bãc vá, s¸t vá hay kÑp vì vá cho qu¶ h¹ch [1, 2006.01] 
5/01 . cho l¹c [2, 2006.01] 
5/03 . cho qu¶ dõa (A23N5/08 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
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5/08 . ®Ó bãc vá cøng hay vá x¬ cña qu¶ h¹ch (cho l¹c A23N5/01) [1, 2006.01] 
7/00 Gät vá ngoµi cho rau qu¶ (thiÕt bÞ ®Ó bãc vá hµnh cñ A23N15/08; m¸y ®Ó gät vá 

ngoµi cho rau qu¶, dïng trong gia ®×nh A47J 17/00) [1, 3, 2006.01] 
7/01 . cã sö dông c¸c chÊt ho¸ häc, vÝ dô nh kiÒm [2, 3, 2006.01] 
7/02 . Gät vá khoai t©y, t¸o vµ c¸c lo¹i qu¶ cã h×nh d¹ng t¬ng tù (A23N7/01 ®îc u 

tiªn) [1, 3, 2006.01] 
7/04 . Gät vá m¨ng t©y (7/01 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
7/08 . ®Ó gät vá ngoµi vµ lÊy bá ruét ra khái qu¶ [1, 2006.01] 
7/10 . C¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
11/00 LÊy bá lâi xèp ra khái th©n c©y [1, 2006.01] 
12/00 M¸y lµm s¹ch, chÇn, sÊy kh« hay rang rau qu¶, vÝ dô h¹t cµ-phª, qu¶ ca cao, 

qu¶ h¹ch (ph¬ng ph¸p chÕ biÕn, vÝ dô rang h¹t cµ-phª hay qu¶ ca cao A23F, A23G; 
lµm s¹ch, vÝ dô röa vµ sÊy h¹t B02B 1/00; t¸ch vËt liÖu r¾n ®Ó lµm s¹ch B 07 B; lµm 
s¹ch nãi chung B 08 B; thiÕt bÞ ®èt nãng xem c¸c líp t¬ng øng, vÝ dô F 24; m¸y sÊy 
nãi chung F 26 B) [3, 2006.01] 

12/02 . ®Ó röa hoÆc chÇn (A23N12/06 ®îc u tiªn; ph¬ng ph¸p chÇn A23B 7/06) [3, 
2006.01] 

12/04 . . ®Ó chÇn [3, 2006.01] 
12/06 . ®Ó röa hoÆc chÇn kÕt hîp víi sÊy kh« tiÕp theo [3, 2006.01] 
12/08 . ®Ó sÊy kh« hoÆc rang (A23N12/06 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
12/10 . . ThiÕt bÞ rang quay ®îc [3, 2006.01] 
12/12 . . Phô tïng cña thiÕt bÞ rang [3, 2006.01] 
15/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ cho c¸c d¹ng chÕ biÕn rau qu¶ kh¸c, dïng ®Ó ®¸p øng nhu 

cÇu cña con ngêi; M¸y hay thiÕt bÞ bãc vá ngoµi hay c¾t ngän hµnh hoa [1, 2, 
2006.01] 

15/01 . ®Ó lét bá c¸c líp l¸ cuén ra khái lâi b¾p c¶i Bruxen [2, 2006.01] 
15/02 . ®Ó c¾t cuèng, chÝch qu¶ hay n¹o qu¶; Bá m¾t hay mÇm cña cñ khoai t©y [1, 

2006.01] 
15/04 . ThiÕt bÞ c¾t ngän rau vµ cuèng qu¶ (c¾t ngän cña hµnh A23N15/08) [1, 2, 2006.01] 
15/06 . ThiÕt bÞ cho c¸c d¹ng chÕ biÕn qu¶ kh¸c, vÝ dô d¸n nh·n, dÊm chÝn vµ lµm bãng [1, 

2006.01] 
15/08 . ThiÕt bÞ bãc vá ngoµi vµ c¾t ngän hµnh cñ hay hµnh hoa [2, 2006.01] 
15/10 . ®Ó s¸t vá h¹t ®Ëu [2, 2006.01] 
15/12 . ®Ó c¾t vµ ®Ó tíc bá x¬ cña ®Ëu qu¶ [3, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc [1, 2006.01] 
17/02 . M¸y nghiÒn cá kh« (c«ng cô nghiÒn khoai t©y hoÆc c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c dïng 

trong gia ®×nh A47J 19/04) [1, 2006.01] 
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A23P T¹o h×nh hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm  hoµn toµn cha ®îc ®Ò cËp 
vµo bÊt kú ph©n líp nµo  

 Ghi chó 

CÇn lu ý tíi c¸c ph©n líp A01J, A21C, A22C, A47J, B02C ®Ó bæ sung víi c¸c 
ph©n líp kh¸c cña líp A23 khi ®Ò cËp tíi viÖc t¹o h×nh hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm 

 

 
10/00 §Þnh h×nh hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm ®Æc trng bëi c¸c s¶n phÈm [2016.01] 
10/10  . §Þnh vÞ thùc phÈm trªn chi tiÕt ®ì kh«ng ¨n ®îc [2016.01] 
10/20  . KÕt tô; T¹o h¹t; §ãng viªn [2016.01] 
10/22  . . Sù kÕt tô hoÆc t¹o h¹t víi viÖc t¸n bét c¸c h¹t r¾n, vÝ dô trong mét tÊm rÌm r¬i tù 

    do [2016.01] 
10/25  . . Sù kÕt tô hoÆc t¹o h¹t b»ng c¸ch Ðp ®ïn hoÆc b»ng c¸ch Ðp, vÝ dô th«ng qua c¸c lç 

     nhá, th«ng qua sµng hoÆc gi÷a c¸c bÒ mÆt [2016.01] 
10/28  . . §ãng viªn; T¹o thanh thùc phÈm b»ng c¸ch nÐn hçn hîp bét kh« [2016.01] 
10/30  . §ãng gãi c¸c h¹t, vÝ dô phô gia thùc phÈm [2016.01] 
10/35  . . víi dÇu, chÊt bÐo, monoglycerit hoÆc diglycerit [2016.01] 
10/40  . Lµm bét ch¶y tù do hoÆc bét tan, nghÜa lµ bét ®îc kh«i phôc l¹i nhanh chãng khi 

  thªm chÊt láng vµo (A23P 10/20, A23P 10/30 ®îc u tiªn) [2016.01] 
10/43  . . sö dông c¸c chÊt chèng ®ãng b¸nh hoÆc c¸c chÊt lµm t¨ng kh¶ n¨ng ch¶y, ®îc 

     thªm vµo trong hoÆc sau khi h×nh thµnh bét [2016.01] 
10/47  . . Sö dông c¸c chÊt phô gia, vÝ dô chÊt nhò ho¸, chÊt lµm ít hoÆc c¸c chÊt kÕt dÝnh 

    bôi [2016.01] 
20/00  Líp phñ ngoµi thùc phÈm; Phñ bäc chóng; Thùc hiÖn c¸c thùc phÈm d¹ng Ðp, 

nhiÒu líp, nhåi hoÆc rçng [2016.01] 
20/10  . Bäc b»ng líp phñ ¨n ®îc, vÝ dô víi dÇu hoÆc chÊt bÐo [2016.01] 
20/12  . . ThiÕt bÞ dïng cho bét hoÆc h¹t nhá cho thùc phÈm, vÝ dô ®Ó lµm b¸nh m×; ThiÕt bÞ 

     nµy kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm Èm hoÆc nhµo trén tríc [2016.01] 
20/13  . . . gåm viÖc khuÊy trén thùc phÈm bªn trong mét thiÕt bÞ quay, vÝ dô trèng 

         [2016.01] 
20/15  . . ThiÕt bÞ hoÆc c¸c quy tr×nh ®Ó phñ víi c¸c s¶n phÈm láng hoÆc b¸n láng [2016.01] 
20/17  . . . b»ng c¸ch nhóng trong bÓ [2016.01] 
20/18  . . . b»ng c¸ch phun phñ, phñ hãa láng tÇng s«i hoÆc líp phñ b»ng c¸ch ®óc (kÕt hîp 

       víi viÖc lµm b¸nh mú A23P 20/12) [2016,01] 
20/20  . Lµm c¸c lo¹i thùc phÈm d¹ng Ðp, nhiÒu líp, nhåi hoÆc rçng, vÝ dô b»ng c¸ch gãi 

  trong c¸c tÊm bét nhµo lµm s½n ¨n ®îc hoÆc trong c¸c hép ®ùng thùc phÈm ¨n 
  ®îc [2016.01] 

20/25  . . Lµm ®Çy hoÆc nhåi vµo bªn trong phÇn thøc ¨n, vÝ dô kÕt hîp víi viÖc t¹o lç hoÆc 
    hèc [2016.01] 

30/00  §Þnh h×nh hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm ®îc ®Æc trng bëi quy tr×nh hoÆc thiÕt bÞ 
(A23P 10/00, A23P 20/00 ®îc u tiªn) [2016.01] 
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30/10  . §óc khu«n [2016.01] 
30/20  . Ðp ®ïn [2016.01] 
30/25  . . Ðp ®ïn ®ång thêi c¸c thùc phÈm kh¸c nhau [2016.01] 
30/30  . Phång lªn hoÆc më réng [2016.01] 
30/32  . . b»ng c¸ch gi¶i phãng ¸p suÊt, vÝ dô næ phång; b»ng c¸ch xö lý ch©n kh«ng 

      [2016.01] 
30/34  . . . b»ng c¸ch Ðp ®ïn - më réng [2016.01] 
30/36  . . . trong thiÕt bÞ ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n [2016.01] 
30/38  . . b»ng c¸ch lµm nãng (kÕt hîp víi gi¶i phãng ¸p suÊt hoÆc xö lý ch©n kh«ng A23P 

    30/32) [2016.01] 
30/40  . T¹o bät hoÆc khuÊy [2016.01] 
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A24 Thuèc l¸; X× gµ; Thuèc l¸ ®iÕu; Dông cô hót thuèc 

A24B S¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn thuèc l¸ ®Ó hót hoÆc nhai, thuèc l¸; 
thuèc l¸ ngöi 

Néi dung ph©n líp 

chÕ biÕn  ................................................................................................................................1/00, 3/00 
tíc g©n gi÷a cña l¸ thuèc l¸; th¸i; lµm Èm ............................... 5/00, 7/00, 3/00, 9/00 
m¸y cuén thuèc l¸ ................................................................................................................ 11/00 
xö lý ho¸ häc ............................................................................................................................ 15/00 
thuèc l¸ ....................................................................................................................................... 13/00 

 

1/00 ChÕ biÕn thuèc l¸ ë n¬i trång (m¸y thu ho¹ch thuèc l¸ A 01 D 45/16) [1, 2006.01] 
1/02 . L¸n chøa vµ thiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn s¬ bé thuèc l¸, vÝ dô thiÕt bÞ sÊy [1, 2006.01] 
1/04 . Sµng, ph©n lo¹i, lµm s¹ch hay lo¹i bá t¹p chÊt ra khái thuèc l¸ (lµm s¹ch b»ng c¸ch 

sµng hay ph©n lo¹i nãi chung B 07 B) [1, 2006.01] 
1/06 . X©u l¸ thuèc vµo d©y [1, 2006.01] 
1/08 . ThiÕt bÞ ®Ó treo l¸ thuèc l¸ [1, 2006.01] 
1/10 . §ãng gãi hay nÐn thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/00 ChÕ biÕn thuèc l¸ t¹i nhµ m¸y [1, 2006.01] 
3/02 . Lµm Èm thuèc l¸ th« trong bao hoÆc ®èng (bao b× ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm hoÆc vËt 

liÖu trong m«i trêng Èm B 65 D 81/22) [1, 2006.01] 
3/04 . Lµm Èm hay sÊy bã thuèc l¸ hoÆc l¸ thuèc l¸ th¸i (A24B3/12 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
3/06 . Gì l¸ thuèc l¸ hay lµm t¬i l¸ thuèc l¸ th¸i (A24B3/07 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/07 . C¾t hay røt bá d©y buéc c¸c l¸ thuèc l¸; C¾t cuèng l¸ [1, 2006.01] 
3/08 . Pha trén thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/10 . Sao hoÆc lµm l¹nh thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/12 . HÊp, ñ hay íp h¬ng cho thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/14 . T¹o h×nh s¶n phÈm thuèc l¸ hoµn nguyªn, vÝ dô l¸ ¸o, d¶i b¨ng, l¸ thuèc nh©n t¹o, 

thuèc l¸ cuén, thuèc l¸ thái, thuèc l¸ viªn; H×nh d¸ng cña c¸c s¶n phÈm Êy (lµm 
nh¹t cho x× gµ A 24 C 1/40; giÊy cuén thuèc l¸ hay thuèc l¸ ®iÕu D 21 H) [1, 
2006.01] 

3/16 . Ph©n lo¹i hay xÕp b»ng l¸ thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/18 . D¹ng chÕ biÕn l¸ thuèc l¸ kh¸c, vÝ dô lµm në, Ðp, lµm s¹ch [1, 2006.01] 
5/00 Tíc g©n gi÷a cña l¸ thuèc l¸; Xö lý cäng hoÆc g©n l¸ thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/02 . b»ng c¸ch døt ra khái cäng [1, 2006.01] 
5/04 . b»ng c¸ch c¾t cäng [1, 2006.01] 
5/06 . b»ng c¸ch tíc cäng thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/08 . b»ng c¸ch c¾t bá, th¸i ngang hay Ðp ph¼ng phÇn dÇy cña cäng hoÆc g©n l¸ thuèc l¸ 

[1, 2006.01] 
5/10 . b»ng c¸ch nghiÒn l¸ thuèc l¸ vµ sau ®ã t¸ch g©n [1, 2006.01] 
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5/12 . ThiÕt bÞ phô trî ®Ó t¸ch g©n gi÷a [1, 2006.01] 
5/14 . M¸y ®Ó c¸n máng l¸ thuèc l¸ hay cäng [1, 2006.01] 
5/16 . D¹ng chÕ biÕn cäng hay g©n l¸ thuèc l¸ kh¸c, vÝ dô uèn, chÎ, r¹ch (lµm Èm 

A24B3/04) [1, 2006.01] 
7/00 Th¸i l¸ thuèc l¸ (c«ng cô c¾t cÇm tay B 26 B; th¸i thµnh sîi nãi chung B26D 1/00, 

B26D3/00) [1, 2006.01] 
7/02 . b»ng m¸y cã dao dÞch chuyÓn tíi lui [1, 2006.01] 
7/04 . b»ng m¸y cã dao quay [1, 2006.01] 
7/06 . . víi hai hµng dao d¹ng ®Üa t¬ng hç víi nhau [1, 2006.01] 
7/08 . . víi c¸c dao lµm viÖc liªn tiÕp nhau [1, 2006.01] 
7/10 . . . trôc dao song song víi híng n¹p liÖu [1, 2006.01] 
7/12 . . . trôc dao vu«ng gãc víi híng n¹p liÖu [1, 2006.01] 
7/14 . ThiÕt bÞ chÊt liÖu hoÆc ®iÒu khiÓn cña m¸y th¸i thuèc l¸ [1, 2006.01] 
9/00 §iÒu chØnh ®é Èm cña s¶n phÈm thuèc l¸, vÝ dô x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu, thuèc hót 

b»ng tÈu (thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh ®é Èm cña s¶n phÈm thuèc l¸ sö dông trong khi hót 
A 24 F 25/00) [1, 2006.01] 

11/00 M¸y cuèn thuèc l¸ [1, 2006.01] 
13/00 Thuèc l¸ ®Ó hót b»ng tÈu, dïng cho x× gµ, vÝ dô thuèc nhåi vµo x× gµ hoÆc thuèc 

l¸ ®iÕu; Thuèc l¸ nhai; Thuèc l¸ ngöi (xö lý c¬ häc A24B3/00 – A24B11/00; s¶n 
phÈm thuèc l¸  hoµn nguyªn A24B3/14; §Æc trng vÒ ho¸ häc cña viÖc chÕ biÕn 
thuèc l¸ A24B15/00) [1, 2006.01] 

13/02 . Vôn thuèc l¸ hay thuèc l¸ d¹ng x¬ [1, 2006.01] 
15/00 §Æc trng vÒ ho¸ häc hoÆc chÕ biÕn thuèc l¸; ChÊt thay thÕ thuèc l¸ (A24B3/00 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/10 . §Æc trng vÒ ho¸ häc cña s¶n phÈm thuèc l¸ hay cña chÊt thay thÕ thuèc l¸ [3, 

2006.01] 
15/12 . . cña thuèc l¸ hoµn nguyªn [3, 2006.01] 
15/14 . . . thu nhËn ®îc tõ thuèc l¸ vµ mét chÊt kÕt dÝnh mµ kh«ng ph¶i tõ thuèc l¸ [3, 

2006.01] 
15/16 . . cña chÊt thay thÕ thuèc l¸ [3, 2006.01] 
15/18 . Xö lý s¶n phÈm thuèc l¸ hay chÊt thay thÕ thuèc l¸ [3, 2006.01] 
15/20 . . Xö lý ho¸ sinh [3, 2006.01] 
15/22 . . b»ng øng dông n¨ng lîng ®iÖn hay sãng hoÆc b»ng chiÕu x¹ h¹t [3, 2006.01] 
15/24 . . b»ng c¸ch chiÕt xuÊt; ChÊt chiÕt xuÊt tõ thuèc l¸ [3, 2006.01] 
15/26 . . . Sö dông dung m«i h÷u c¬ ®Ó chiÕt xuÊt [3, 2006.01] 
15/28 . . b»ng ho¸ chÊt [3, 2006.01] 

 Ghi chó [3] 

Trong các nhóm A24B15/20-A24B15/42, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

15/30 . . . b»ng chÊt h÷u c¬ [3, 2006.01] 

118 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A24B 

15/32 . . . . b»ng hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch th¼ng [3, 2006.01] 
15/34 . . . . chøa nh©n vßng cacbon; kh¸c víi vßng th¬m s¸u c¹nh [3, 2006.01] 
15/36 . . . . chøa mét dÞ vßng [3, 2006.01] 
15/38 . . . . . chØ víi c¸c nguyªn tö nit¬ lµ dÞ nguyªn tö [3, 2006.01] 
15/40 . . . . . chØ víi c¸c nguyªn tö «xy hoÆc lu huúnh lµ dÞ nguyªn tö [3, 2006.01] 
15/42 . . . b»ng chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬ [3, 2006.01] 
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A24C M¸y lµm x× gµ hay Thuèc l¸ ®iÕu  

S¶n xuÊt x× gµ 

1/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt x× gµ (kÕt hîp hai hay nhiÒu ph¬ng ph¸p 
hoÆc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt x× gµ A24C3/00; s¾p ®Æt hay g¾n ®Çu läc hay ®Çu tÈu  
A24C5/47, A24C5/52; m¸y c¾t nãi chung B 26 D) [1, 2006.01] 

1/02 . C¬ cÊu n¹p thuèc l¸ cã hoÆc kh«ng cã bé g¸ ®Þnh lîng [1, 2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ ®Ó c¾t l¸ ngän vµ l¸ ¸o thuèc l¸ [1, 2006.01] 
1/08 . S¶n xuÊt ®iÕu thuèc x× gµ [1, 2006.01] 
1/10 . . M¸y víi tÊm ch¾n vµ bµn cuén ®Ó t¹o h×nh cho ®iÕu thuèc x× gµ [1, 2006.01] 
1/12 . . M¸y víi trôc cuèn ®Ó t¹o h×nh cho ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
1/14 . . M¸y víi c¸c kÑp ®Ó t¹o h×nh cho ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
1/16 . Xö lý ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
1/18 . . Khu«n Ðp vµ m¸y Ðp [1, 2006.01] 
1/20 . . . Khu«n quay [1, 2006.01] 
1/22 . . Cuén ®iÕu x× gµ ®· t¹o h×nh  [1, 2006.01] 
1/24 . . C¾t hai ®Çu ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
1/26 . Cuén x× gµ trong giÊy cuèn [1, 2006.01] 
1/28 . . C¬ cÊu ®Ó truyÒn giÊy cuèn [1, 2006.01] 
1/30 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®Æt giÊy cuèn lªn ®iÕu x× gµ ®· cuén trong giÊy cuèn [1, 2006.01] 
1/32 . . ThiÕt bÞ ®Ó t¹o h×nh hai ®Çu x× gµ (®Çu läc, tÈu hót A 24 D 3/00) [1, 2006.01] 
1/34 . . ThiÕt bÞ ®Ó b«i chÊt dÝnh [1, 2006.01] 
1/36 . . C¾t ®Çu hai ®iÕu x× gµ ®· cuén trong giÊy cuèn [1, 2006.01] 
1/38 . Xö lý ®iÕu x× gµ lÇn cuèi, vÝ dô ph©n lo¹i (sÊy ®iÕu x× gµ A 24 B 9/00) [1, 2006.01] 
1/40 . . Lµm nh¹t hay r¾c bét cho x× gµ [1, 2006.01] 
1/42 . . D¸n nh·n, ®ãng dÊu vµ trang trÝ ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
1/44 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng gãi x× gµ hay Ðp x× gµ [1, 2006.01] 
3/00 S¶n xuÊt x× gµ nãi chung; Phèi hîp hai hay nhiÒu ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó 

s¶n xuÊt x× gµ [1, 2006.01] 
 

5/00 S¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu ; S¶n xuÊt vËt liÖu lµm ®Çu läc hoÆc g¾n ®Çu läc hoÆc ®Çu 
tÈu cho x× gµ vµ thuèc l¸ ®iÕu [1, 3, 2006.01] 

5/02 . M¸y nhåi ®Ó lµm thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01]  
5/04 . . víi thái thuèc l¸ liªn tôc (A24C5/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/06 . . cã ng¨n Ðp [1, 2006.01] 
5/08 . M¸y cã tÊm ch¾n vµ bµn ®Ó cuén thuèc l¸ sîi [1, 2006.01] 
5/10 . M¸y cã trôc ®Ó cuèn [1, 2006.01] 
5/12 . C¾t ®Çu cña ®iÕu thuèc l¸ ®· nhåi vµ cuén [1, 2006.01] 
5/14 . M¸y lµm thuèc l¸ ®iÕu d¹ng thái (thiÕt bÞ ®Ó n¹p thuèc l¸ A24C5/39) [1, 2006.01] 
5/18 . . T¹o h×nh cho thái thuèc l¸ (thái dµi) [1, 2006.01] 
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5/20 . . Cuén giÊy cuén; KÑp gi÷ cuén giÊy; C¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c [1, 2006.01] 
5/22 . . GÊp mÐp [1, 2006.01] 
5/24 . . D¸n mÐp [1, 2006.01] 
5/26 . . SÊy mÐp [1, 2006.01] 
5/28 . . C¾t thái thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/30 . . . M¸y cã c¬ cÊu mµi dao [1, 2006.01] 
5/31 . . cã c¬ cÊu ®Æc biÖt, ho¹t ®«ng khi m¸y khëi ®éng, khi m¸y dõng, hay khi m¸y 

háng, vÝ dô ®Ó ®Èy lÖch thái thuèc l¸ liªn tôc hay ®Ó ng¾t thái [1, 2006.01] 
5/32 . Ph©n chia, xÕp ®Æt cã trËt t, ®Õm hoÆc kiÓm tra chÊt lîng thuèc l¸ ®iÕu (liªn quan 

®Õn ®ãng bao nãi chung B65B19/00); §iÒu chØnh viÖc n¹p thuèc l¸ theo c¸c chØ sè 
cña thái thuèc l¸ hoÆc thuèc l¸ ®iÕu (thö nghiÖm hay ph©n tÝch nguyªn liÖu b»ng 
viÖc x¸c ®Þnh tÝnh chÊt hãa häc vµ lý häc G01N; kiÓm tra nãi chung G05) [1, 
2006.01] 

5/33 . . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ hay ®Ó xÕp ®Æt cã trËt tù c¸c ®iÕu thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/34 . . KiÓm tra chÊt lîng thuèc l¸ ®iÕu hay thái thuèc l¸, vÝ dô, ®Ó ®iÒu chØnh viÖc n¹p 

thuèc l¸; Lo¹i bá c¸c ®iÕu thuèc l¸ bÞ háng [1, 2006.01] 
5/343 . . . b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc, vÝ dô nhê xiªn th¨m [1, 2006.01] 
5/345 . . . Lo¹i bá ®iÕu thuèc l¸ ®iÕu bÞ háng (A24C5/31 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/35 . Sö dông thiÕt bÞ vËn chuyÓn ®Ó chuyÓn ®iÕu thuèc l¸ ra khái m¸y s¶n xuÊt ®Õn m¸y 

®ãng gãi [1, 2006.01] 
5/352 . . cã sö dông thïng chøa, vÝ dô m¸ng chøa [1, 2006.01] 
5/354 . . . Lµm ®Çy m¸ng chøa cña m¸y lµm thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/356 . . . Bèc dì thuèc l¸ ®iÕu tõ m¸ng chøa vµo phÔu nhËn cña m¸y ®ãng gãi (cÊu t¹o 

thïng chøa B 65 B 19/04) [1, 2006.01] 
5/358 . . . KÕt cÊu cña m¸ng chøa [1, 2006.01] 
5/36 . Th¸o bá giÊy cuén hay c¸c phÇn kh¸c tõ c¸c ®iÕu thuèc háng [1, 2006.01] 
5/38 . M¸y cã c¬ cÊu in [1, 2006.01] 
5/39 . ThiÕt bÞ ®Ó n¹p thuèc l¸ (®iÒu chØnh qu¸ tr×nh n¹p thuèc l¸ theo c¸c chØ sè cña thái 

thuèc hoÆc thuèc l¸ ®iÕu A24C5/34) [1, 2006.01] 
5/40 . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng tay ®Ó lµm ®iÕu thuèc l¸ [1, 2006.01]  
5/42 . . Bé ®å nhåi thuèc l¸ bá tói [1, 2006.01] 
5/44 . . Bé ®å cuén thuèc l¸ bá tói [1, 2006.01] 
5/46 . Lµm vá giÊy cho thuèc l¸ ®iÕu  (lµm vá b»ng giÊy nãi chung B31C) [1, 2006.01] 
5/47 . G¾n ®Çu läc hoÆc ®Çu tÈu cho x× gµ vµ cho thuèc l¸ ®iÕu, vÝ dô lång ®Çu läc vµo 

thuèc l¸ ®iÕu hoÆc ®Çu tÈu thuèc l¸ ®iÕu (A24C 5/52 ®îc u tiªn; ®Çu läc, lµm ®Çu 
läc, tÈu hót A24D 3/00) [3, 2006.01] 

5/52 . G¾n ®Çu läc hoÆc ®Çu tÈu vµo thái x× gµ hay thái thuèc l¸ (®Çu läc, lµm ®Çu läc, ®Çu 
tÈu A24D 3/00) [3, 2006.01] 

5/54 . GÊp hai ®Çu cña vá giÊy thuèc l¸ ®iÕu sau khi ®· nhåi thuèc l¸ [1, 2006.01] 
5/56 . S¶n xuÊt vËt liÖu lµm ®Çu ngËm cña thuèc l¸ ®iÕu, vÝ dô b¨ng bÇn cho ®Çu hót x× gµ 

vµ thuèc l¸ ®iÕu b»ng c¬ khÝ (ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lµm vËt liÖu ®Çu ngËm cña 
thuèc l¸ ®iÕu C08; giÊy cuèn thuèc l¸ ®iÕu D21H) [1, 2006.01] 
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5/58 . . G¾n vËt liÖu lµm ®Çu ngËm cña thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01] 
5/60 . Trang trÝ lÇn cuèi cho ®iÕu thuèc l¸, vÝ dô d¸n nh·n, in ch÷, d¸n vµ trang trÝ ®iÕu 

thuèc [1, 2006.01] 
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A24D X× gµ, thuèc l¸ ®iÕu; ®Çu läc dïng ®Ó hót thuèc l¸; §Çu tÈu cho 
x× gµ hoÆc thuèc l¸ ®iÕu; s¶n xuÊt c¸c ®Çu läc vµ ®Çu tÈu  

1/00 X× gµ; Thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01] 
1/02 . cã vá bäc ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
1/04 . víi ®Çu tÈu hay ®Çu läc (tÈu hót, ®Çu läc xem A24D3/00) [1, 2006.01] 
1/08 . cã dông cô ®Ó ch©m löa (hîp phÇn tù ch¸y C 06 C 15/00; bËt löa xem F 23 Q) [1, 

2006.01] 
1/10 . cã bé phËn ®Ó dËp löa [1, 2006.01] 
1/12 . cã bé phËn ®Ó gi÷ tro, víi c¸c kÑp hay c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
1/14 . Lç tÈu cho tÈu thuèc [1, 2006.01] 
1/16 . D¶i b¨ng cho x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu (m¸y g¾n d¶i b¨ng B 65 C) [1, 2006.01] 
1/18 . Sö dông vËt liÖu kh¸c ®Ó hót, ngoµi thuèc l¸ [1, 2006.01] 
3/00 §Çu läc ®Ó hót thuèc l¸, vÝ dô ®Çu läc, miÕng gµi vµo ®Ó läc (thiÕt bÞ läc nãi chung 

B01D); §Çu tÈu cho x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu (cho tÈu thuèc, cho ®ãt hót x× gµ hoÆc 
thuèc l¸ ®iÕu A24FF 7/00) [3, 2006.01] 

3/02 . Lµm ®Çu läc ®Ó hót thuèc (s¶n xuÊt giÊy vµ vËt liÖu xenlul« ®Ó lµm ®Çu läc D21) [3, 
2006.01] 

3/04 . §Çu läc ®Ó hót thuèc kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng hoÆc cÊu t¹o [3, 2006.01] 
3/06 . Sö dông vËt liÖu lµm ®Çu läc thuèc l¸ [3, 2006.01] 
3/08 . . vËt liÖu h÷u c¬ lµm chÊt mang hoÆc thµnh phÇn chÝnh (vËt liÖu trao ®æi  

ion  A24D3/12) [3, 2006.01] 
3/10 . . . xenlul« vµ c¸c dÉn xuÊt cña chóng [3, 2006.01] 
3/12 . . vËt liÖu trao ®æi ion [3, 2006.01] 
3/14 . . vËt liÖu h÷u c¬ lµm chÊt phô gia (vËt liÖu trao ®æi ion A24D3/12) [3, 2006.01] 
3/16 . . vËt liÖu v« c¬ [3, 2006.01] 
3/18 . §Çu tÈu cho x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu;  S¶n xuÊt ®Çu tÈu (A24D3/02 ®îc u tiªn; s¶n 

xuÊt vËt liÖu bÞt ®Çu hoÆc g¾n vµo ®Çu tÈu cho x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu A24C5/56; s¶n 
xuÊt ®ãt hót x× gµ hoÆc thuèc l¸ ®iÕu tõ chÊt dÎo hay tõ c¸c chÊt ë tr¹ng th¸i dÎo 
B29D23/14; s¶n xuÊt tõ kim lo¹i xem c¸c ph©n líp t¬ng øng trong phÇn B) [3, 
2006.01] 
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A24F §å dïng cÇn thiÕt ®Ó hót thuèc; Hép diªm (bËt löa F23Q) 

Néi dung ph©n líp 

tÈu thuèc; ®Çu tÈu 
KÕt cÊu th«ng thêng .............................................................................................. 1/00 
TÈu thuèc ®Æc biÖt ................................................................................. 1/28, 1/30, 3/00 
Nâ tÈu; ®Çu tÈu ............................................................................................... 5/00, 7/00 
Phô kiÖn; sÊy kh« vµ b¶o qu¶n  .................................................................... 9/00, 11/00 

dông cô ®Ó hót x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu  ............................................ 13/00, 15/00, 17/00 
hép diªm hoÆc bao diªm ........................................................................................... 27/00, 29/00 
C¸c ®å dïng cÇn thiÕt kh¸c ®Ó hót ............................................. 19/00-25/00, 31/00, 47/00 

 

TÈu thuèc  

1/00 TÈu thuèc (èng nu«i ong A01K 55/00) [1, 2006.01] 
1/02 . cã bé ®å ®Ó lµm s¹ch hay lµm l¹nh khãi (èng ®iÕu A24F1/30) [1, 2006.01] 
1/04 . . cã ng¨n ®ùng khãi hay ®ùng níc bät [1, 2006.01] 
1/06 . . . ë bªn trong tÈu thuèc [1, 2006.01] 
1/08 . . . . trong èng tÈu [1, 2006.01] 
1/10 . . . . ë trong nâ tÈu [1, 2006.01] 
1/12 . . . ë ngoµi tÈu [1, 2006.01] 
1/14 . . . . víi b×nh chøa chÊt láng [1, 2006.01] 
1/16 . . cã r·nh tho¸t khãi d¹ng zic z¾c hay d¹ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/18 . . cã miÕng ®Öm kh«ng thÊm hót [1, 2006.01] 
1/20 . . cã miÕng ®Öm thÊm hót [1, 2006.01] 
1/22 . . cã dông cô ®Ó lµm nguéi b»ng kh«ng khÝ, vÝ dô tÈu hai thµnh [1, 2006.01] 
1/24 . víi qu¸ tr×nh ch¸y thuèc l¸ tõ díi lªn [1, 2006.01] 
1/26 . cã thiÕt bÞ ®Ó nhåi [1, 2006.01] 
1/28 . TÈu thuèc h×nh trô, vÝ dô ë d¹ng x× gµ [1, 2006.01] 

1/30 . èng ®iÕu [1, 2006.01] 
1/32 . Sö dông vËt liÖu ®Ó lµm tÈu thuèc [1, 2006.01] 
3/00 TÈu thuèc kÕt hîp víi c¸c ®å vËt kh¸c (dông cô ®Ó hót trªn gËy ®i d¹o A25B3/16) 

[1, 2006.01] 
3/02 . víi dông cô ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 

C¸c bé phËn cÊu t¹o hay phô kiÖn cho tÈu thuèc; §Çu tÈu 

5/00 Nâ tÈu thuèc [1, 2006.01] 
5/02 . víi bé phËn ®Ó gi÷ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng khi ®Æt nghiªng vÒ mét phÝa [1, 2006.01] 
5/04 . cã c¸c lç th«ng kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
5/06 . cã líp lãt b»ng ®Êt sÐt hay b»ng vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/08 . . víi mµng vµ líi hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
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5/10 . N¾p nâ tÈu ®îc g¾n chÆt hay th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
5/12 . . cã dông cô nhåi thuèc ®îc g¾n chÆt vµo nã [1, 2006.01] 
5/14 . . víi mµng che giã [1, 2006.01] 
7/00 §Çu tÈu cho tÈu thuèc; §Çu tÈu cña ®ãt hót x× gµ hoÆc thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01] 
7/02 . víi c¸c bé phËn nèi ghÐp cã thÓ th¸o l¾p ®îc [1, 2006.01] 
7/04 . víi ®Çu läc khãi (®Çu läc A 24 D 3/00) [1, 2006.01] 
9/00 C¸c phô kiÖn cho tÈu thuèc [1, 2006.01] 
9/02 . Dông cô ®Ó nhåi thuèc, nghÜa lµ dông cô ®Ó nhåi thuèc l¸ vµo tÈu thuèc (kÕt hîp 

víi hép ®ùng thuèc l¸ A24F23/04) [1, 2006.01] 
9/04 . Dông cô ®Ó lµm s¹ch èng hót (kÕt hîp víi c¸c tÈu thuèc A24F3/02) [1, 2006.01] 
9/06 . . ®Ó lµm s¹ch èng tÈu, vÝ dô bµn ch¶i, kim chäc, d©y vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/08 . . Bé ®å gåm c¸c dông cô kh¸c nhau ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 
9/10 . . ®Ó lµm s¹ch nâ tÈu, vÝ dô dông cô n¹o, dông cô lµm s¹ch cã r¨ng c¾t  [1, 2006.01] 
9/12 . . Dông cô ®Ó lµm s¹ch tÈu thuèc l¸ b»ng h¬i, b»ng khÝ hay b»ng níc [1, 2006.01] 
9/14 . . Gi¸ ®ì hay bÖ ®ì cho tÈu thuèc l¸ [1, 2006.01] 
9/16 . Vá bäc hay hép ®ùng b¶o vÖ cho tÈu thuèc hoÆc cho c¸c bé phËn cña chóng [1, 

2006.01] 
 

11/00 SÊy vµ b¶o qu¶n tÈu thuèc [1, 2006.01] 
13/00 §å dïng ®Ó hót x× gµ vµ thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01]  
13/02 . KÑp gi÷ ®ãt hót x× gµ vµ thuèc l¸ ®iÕu  (®Çu tÈu A24F7/00) [1, 2006.01] 
13/04 . . cã thiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch hay lµm l¹nh khãi (èng ®iÕu A24F1/30) [1, 2006.01] 
13/06 . . . cã bé läc khãi (bé läc A 24 D 3/00) [1, 2006.01] 
13/08 . . cã dông cô ®Æc biÖt, vÝ dô ®inh gi÷ hay c¸i kÑp, cÆp cho ®iÕu x× gµ vµ thuèc l¸ 

®iÕu [1, 2006.01] 
13/10 . . cã bé phËn nÐm mÈu thuèc hót dë [1, 2006.01] 
13/12 . . kÕt hîp víi c¸c ®å dïng kh¸c, vÝ dô víi c¸c ®å dïng ®Ó viÕt (kÕt hîp víi gËy ®i 

d¹o hay c¸n « A 45 B 3/16) [1, 2006.01] 
13/14 . . Hép b¶o vÖ [1, 2006.01] 
13/16 . Vá bäc b¶o vÖ x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu ®Ó tr¸nh søc nãng cña tro [1, 2006.01] 
13/18 . Dông cô ®Ó dËp t¾t x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01]  
13/20 . . Dông cô ®Ó g¹t tro thuèc [1, 2006.01] 
13/22 . Gi¸ ®ì ®Ó gi÷ x× gµ hay thuèc l¸ ®iÕu trong khi hót [1, 2006.01] 
13/24 . Dông cô ®Ó c¾t, xÐn hay khoan lç x× gµ, vÝ dô kÕt hîp víi bËt löa (kÕt hîp víi kÐo 

cÇm tay hoÆc kÐo B 26 B 13/22) [1, 2006.01] 
13/26 . . bá tói [1, 2006.01] 
13/28 . Dông cô ®Ó thæi kh«ng khÝ qua ®iÕu x× gµ [1, 2006.01] 
13/30 . Dông cô ®Ó t¹o h×nh hoÆc h×nh vßng cho khãi  (®å ch¬i khãi A 63 H 33/28) [1, 

2006.01] 
15/00 Hép ®ùng x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu (phï hîp ®Ó sö dông trong xe cé B60N3/12; ®ãng gãi 

B65D) [1, 2006.01] 
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15/02 . dïng trong gia ®×nh [1, 2006.01]  
15/04 . . cã dông cô ®Ó ®Èy tõng ®iÕu x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01]  
15/06 . . víi ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó s¾p xÕp (A24F15/04 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
15/08 . . ®îc kÕt hîp víi c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
15/10 . . . víi bËt löa [1, 2006.01] 
15/12 . bá tói [1, 2006.01] 
15/14 . . víi dông cô ®Ó ®Èy tõng ®iÕu x× gµ hoÆc thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01] 
15/16 . . víi ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó s¾p xÕp (A24F15/14 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
15/18 . . kÕt hîp víi ®å vËt kh¸c [1, 2006.01] 
15/20 . cã c¸c khoang riªng biÖt cho tõng lo¹i x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu [1, 2006.01] 
17/00 Hép ®ùng giÊy cuèn thuèc l¸ [1, 2006.01] 

C¸c dông cô cÇn thiÕt kh¸c ®Ó hót 

19/00 C¸i g¹t tµn thuèc (bè trÝ trong khoang hµnh kh¸ch cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60N 
3/08) [1, 2006.01] 

19/02 . cã ®¸y th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
19/04 . cã ®¸y gi¶ Ên xuèng ®îc [1, 2006.01] 
19/06 . cã phÇn h×nh chÐn nghiªng hay ®¸y gi¶ nghiªng [1, 2006.01] 
19/08 . cã ®¸y gi¶ trît [1, 2006.01] 
19/09 . cã thiÕt bÞ b¶o hiÓm tù ®éng, vÝ dô thiÕt bÞ c¶m nhiÖt [1, 2006.01] 
19/10 . kÕt hîp víi c¸c vËt dông hay thiÕt bÞ kh¸c (A24F15/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/12 . . víi hép diªm [1, 2006.01] 
19/14 . . víi thiÕt bÞ ®Ó dËp löa [1, 2006.01] 
21/00 Gi¸ ®ì cho c¸c ®å dïng ®Ó hót thuèc [1, 2006.01] 
23/00 Hép ®ùng thuèc l¸, thuèc l¸ ngöi hay thuèc l¸ nhai [1, 2006.01] 
23/02 . Tói nhá ®ùng thuèc l¸ [1, 2006.01] 
23/04 . . kÕt hîp víi c¸c ®å dïng kh¸c nhau, vÝ dô víi dông cô ®Ó nhåi thuèc vµo tÈu thuèc 

(®å dïng ®Ó nhåi thuèc vµo èng xem 9/02) [1, 2006.01] 
25/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh ®é Èm hay ®Ó íp h¬ng cho x× gµ, thuèc l¸ ®iÕu hoÆc 

thuèc l¸ sö dông trong khi hót (lµm Èm thuèc l¸ ë nhµ m¸y A 24 B 3/04) [1, 
2006.01] 

25/02 . ThiÕt bÞ lµm Èm [1, 2006.01] 
27/00 Hép diªm hoÆc bao diªm (®ãng gãi B65D; thµnh phÇn ®Ó phñ diªm sinh vµo mò 

diªm, diªm C 06 F) [1, 2006.01] 
27/02 . víi ph¬ng tiÖn ®Ó b¶o qu¶n c¸c que diªm thµnh hµng [1, 2006.01] 
27/04 . Vá bäc b¶o vÖ cho bao diªm [1, 2006.01] 
27/06 . víi ®å ®Ó tr¸nh giã [1, 2006.01] 
27/08 . Gi¸ ®Æt bao diªm (A24F27/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/10 . Hép ®ùng diªm hay bao diªm ®îc treo trªn têng [1, 2006.01] 
27/12 . Hép diªm kiÓu cuèn s¸ch [1, 2006.01] 
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27/14 . Dông cô ph©n phèi diªm; Dông cô ph©n phèi diªm ®îc ®Æt trªn d¶i b¨ng (ph©n 
phèi nãi chung B 65 D 83/00) [1, 2006.01] 

27/16 . . bá tói [1, 2006.01] 
27/18 . . . víi thiÕt bÞ tr¸nh tù bèc ch¸y [1, 2006.01] 
27/20 . . . víi thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh diªm ®îc ph©n phèi [1, 2006.01] 
27/22 . . dïng trong gia ®×nh [1, 2006.01] 
27/24 . . . víi thiÕt bÞ chèng tù ch¸y [1, 2006.01] 
27/26 . . . víi thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh diªm ®îc ph©n phèi; BËt löa ®Ó ®¸nh diªm ®Æt trªn b¨ng 

[1, 2006.01]  
29/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®¸nh diªm; Dông cô gi÷ diªm ®ang ch¸y [1, 2006.01] 
31/00 Que ®ãm ®Ó måi löa cña tÈu thuèc; ThiÕt bÞ ®Ó t¸ch diªm [1, 2006.01] 
47/00 §å dïng ®Ó hót kh«ng thuéc vÒ c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 
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TiÓu phÇn: ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh 

A41 QuÇn ¸o 

A41B ¸o s¬ mi; QuÇn ¸o lãt; T· lãt cho trÎ s¬ sinh; Kh¨n mïi xoa 

Néi dung ph©n líp 

Chän v¶i vµ vËt liÖu chuyªn dïng ............................................................................... 17/00 
¸o s¬ mi .................................................................................................................................. 1/00-7/00 
quÇn ¸o lãt; t· lãt cho trÎ s¬ sinh; kh¨n mïi xoa.............. 9/00, 11/00, 13/00, 15/00 

 

1/00 ¸o s¬ mi [1, 2006.01] 
1/02 . cã yÕm [1, 2006.01] 
1/04 . chuyÓn ®îc thµnh ¸o lãt may liÒn víi quÇn lãt [1, 2006.01] 
1/06 . ®îc ®Ýnh lÇn lît víi d©y lng, quÇn lãt cña phô n÷, quÇn ®ïi vµ c¸c ®å t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
1/08 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/10 . . Chi tiÕt cµi (cóc ¸o A44B 1/00; khuy cµi m¨ng sÐt A44B 5/00) [1, 2006.01] 
1/12 . . Ch©n cæ ¸o ®Ó g¾n cæ ¸o vµo th©n ¸o [1, 2006.01] 
1/14 . . .  lµm cøng ch©n cæ ¸o [1, 2006.01] 
1/16 . . . Ch©n cæ ¸o cã kÝch thíc ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
1/18 . . Ngùc s¬ mi [1, 2006.01] 
1/20 . . . Chi tiÕt lµm cøng ngùc s¬ mi [1, 2006.01] 
1/22 . . . Ngùc s¬ mi, vÝ dô yÕm gi¶ ®îc ®Ýnh hoÆc kh«ng ®îc ®Ýnh vµo cæ ¸o; Chi tiÕt 

kÑp hoÆc kÐo c¨ng yÕm [1, 2006.01] 
3/00 Cæ ¸o (A41B1/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/02 . Chi tiÕt cµi, vÝ dô miÕng d¸n dÝnh [1, 2006.01] 
3/04 . g¾n cæ ¸o vµo th©n ¸o (khuy cµi cæ ¸o A44B 3/00) [1, 2006.01] 
3/06 . Chi tiÕt lµm cøng cæ ¸o [1, 2006.01] 
3/08 . Chi tiÕt kÕt hîp võa lµm cøng võa ®Ýnh cæ ¸o [1, 2006.01] 
3/10 . lµm cøng cæ ¸o b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc (ph¬ng ph¸p lµm cøng D06) [1, 

2006.01] 
3/12 . víi chi tiÕt kÑp chuyªn dïng cho ca v¸t hoÆc n¬ cæ ¸o [1, 2006.01] 
3/14 . Cæ ¸o bÎ gËp ®îc [1, 2006.01] 
3/16 . Cæ ¸o lµm tõ chÊt dÎo; Cæ ¸o b»ng giÊy [1, 2006.01] 
3/18 . Chi tiÕt b¶o vÖ cæ ¸o [1, 2006.01] 
5/00 §Öm (lãt) ®Ó t¹o ®êng bÎ (gÊp) cÇn thiÕt cho cæ ¸o hoÆc cæ tay ¸o (gËp cæ ¸o, cæ 

tay ¸o khi may A41H 33/00) [1, 2006.01] 
7/00 Cæ tay ¸o (A41B1/00, A41B3/00 ®îc u tiªn; khuy m¨ng sÐt A44B 5/00) [1, 

2006.01] 
7/02 . Chi tiÕt cµi cña cæ tay ¸o [1, 2006.01] 
7/04 . §Ýnh cæ tay ¸o vµo ¸o [1, 2006.01] 
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7/06 . §Ýnh cæ tay ¸o vµo c¸nh tay ¸o vÐt [1, 2006.01] 
7/08 . Chi tiÕt lµm cøng cæ tay ¸o [1, 2006.01] 
7/10 . Cæ tay ¸o bÎ gËp ®îc [1, 2006.01] 
7/12 . Chi tiÕt b¶o vÖ cæ tay ¸o [1, 2006.01] 
9/00 QuÇn ¸o lãt (¸o chÏn, ¸o nÞt vó A41C) [1, 2006.01] 
9/02 . QuÇn lãt nam, cã hoÆc kh«ng cã miÕng v¶i lãt ë phÇn ®òng hoÆc m«ng [1, 2006.01] 
9/04 . QuÇn lãt n÷ cã hoÆc kh«ng cã miÕng v¶i lãt ë phÇn ®òng hoÆc m«ng [1, 2006.01] 
9/06 . ¸o lãt; ¸o lãt phô n÷ [1, 2006.01] 
9/08 . QuÇn ¸o lãt kÕt hîp (tÊt quÇn, tÊt dµi A41B11/14) [1, 2006.01] 
9/10 . V¸y lãt phô n÷ [1, 2006.01] 
9/12 . QuÇn ¸o lãt b¶o hé (kÕt häp víi b¨ng vÖ sinh hoÆc dïng ®Ó gi÷ chóng A61F 13/15) 

[1, 2006.01] 
9/14 . C¹p quÇn, v¸y lµ mét bé phËn cña quÇn ¸o lãt; Chi tiÕt ®ãng cµi chóng [1, 2006.01] 
9/16 . D©y ®eo quÇn lµ mét bé phËn cña quÇn ¸o lãt (d©y ®eo quÇn nãi chung A41F 

15/00) [1, 2006.01] 
11/00 TÊt dÖt kim, TÊt quÇn (tÊt dµi cã thÓ co gi·n ®Ó ch÷a bÖnh A61F 13/08) [1, 2, 

2006.01] 
11/01 . §êng may næi [2, 2006.01] 
11/02 . C¸c ®êng may bæ sung ®Ó t¨ng ®é bÒn [1, 2006.01] 
11/04 . . trªn mòi bµn ch©n cña tÊt dµi [1, 2006.01] 
11/06 . cã phÇn bµn ch©n thay ®îc [1, 2006.01] 
11/08 . TÊt dµi kh«ng cã phÇn bµn ch©n [1, 2006.01] 
11/10 . Chi tiÕt b¶o vÖ tÊt dµi (®îc ®Æt trong giµy dÐp A43B 23/28) [1, 2006.01] 
11/12 . Chi tiÕt ®Ó gi÷ phÇn trªn cña tÊt (A41B 11/04 ®îc u tiªn; d©y mãc tÊt A41F 

11/00) [2, 2006.01] 
11/14 . TÊt quÇn [2, 2006.01] 
13/00 QuÇn ¸o lãt cho trÎ s¬ sinh (t· lãt cho trÎ s¬ sinh hoÆc ph¬ng tiÖn gi÷ chóng  

A 61 F 13/15) [1, 5, 2006.01] 
13/04 . QuÇn lãt cho trÎ em (kÕt hîp víi g¹c hoÆc ®Öm lãt thÊm hoÆc ph¬ng tiÖn phô trî 

phï hîp ®Æc biÖt ®Ó gi÷ nã A61F 13/15) [1, 5, 2006.01] 
13/06 . QuÇn lãt ®ùng trong tói; T· lãt [1, 2006.01] 

13/08 . ¸o lãt [1, 5, 2006.01] 
13/10 . YÕm d·i [1, 2006.01] 
15/00 Kh¨n mïi xoa [1, 2006.01] 
15/02 . Lµm gi¶ kh¨n mïi xoa ®Ó cµi vµo tói ¸o ngùc; Nh÷ng vËt ®Ó ®Ýnh nã vµo [2, 

2006.01] 
17/00 Lùa chän c¸c lo¹i v¶i vµ vËt liÖu chuyªn dïng cho quÇn ¸o lãt [1, 2006.01] 
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A41C 

A41C ¸o chÏn t¹o d¸ng; ¸o nÞt vó 

1/00 ¸o chÏn t¹o d¸ng hoÆc quÇn chÏn «m h«ng [1, 2006.01] 

1/02 . ¸o chÏn co gi·n [1, 2006.01]  
1/04 . . lµm tõ cao su [1, 2006.01] 
1/06 . cã ¸o nÞt vó [1, 2006.01] 
1/08 . B¨ng nÞt bông [1, 2006.01] 

1/10 . . ¸o chÏn dïng tríc vµ sau khi ®Î [1, 2006.01] 
1/12 . C¸c chi tiÕt vµ phô kiÖn [1, 2006.01] 
1/14 . . C¸c mÕng ®Öm lãt; Gäng thÐp [1, 2006.01] 
1/16 . . . lµm tõ d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/18 . . . tæng hîp [1, 2006.01] 
1/20 . . . cã c¸c ®Çu bÞt b¶o vÖ [1, 2006.01] 

3/00 ¸o nÞt vó [1, 2006.01] 
3/02 . cã khuy mãc ®»ng tríc [1, 2006.01] 
3/04 . cho phô n÷ ®ang cho con bó [1, 2006.01] 

3/06 . ¸o nÞt vó kh«ng cã d©y ®eo [1, 2006.01] 
3/08 . ®îc nèi víi c¸c bé phËn kh¸c cña quÇn ¸o (víi ¸o chÏn A41C1/06) [1, 2006.01] 
3/10 . cã c¸c chi tiÕt lång vµo ®Ó lµm cøng hoÆc ®Ó t¹o h×nh cho vó [1, 2, 2006.01] 
3/12 . C¸c chi tiÕt vµ phô kiÖn [1, 2006.01] 
3/14 . . C¸c chi tiÕt lång vµo ®Ó lµm cøng hoÆc ®Ó t¹o h×nh cho vó [2, 2006.01] 
5/00 M¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt ¸o chÏn t¹o d¸ng hoÆc ¸o nÞt vó 

[1, 2006.01] 
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A41D QuÇn ¸o mÆc ngoµi; QuÇn ¸o b¶o hé; Phô kiÖn cho chóng (thiÕt bÞ 
b¶o vÖ m¾t hoÆc tai A61F 9/00, A61F11/00, quÇn ¸o vÖ sinh A61H 36/00) 

 Ghi chó 

Trong ph©n líp nµy thuËt ng÷ "quÇn ¸o mÆc ngoµi" ®îc hiÓu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o 
thêng phôc kÓ c¶ quÇn ¸o t¾m vµ quÇn ¸o ngñ (pygiama) 

 

chän c¸c lo¹i v¶i ®Æc biÖt  ............................................................................................... 31/00 
quÇn ¸o mÆc ngoµi 

QuÇn ¸o mÆc ngoµi nãi chung .........................................1/00, 3/00, 5/00, 11/00, 15/00 
QuÇn ¸o mÆc ngoµi cã c«ng dông nhÊt ®Þnh .......................... 7/00, 10/00, 13/00, 29/00 
C¸c chi tiÕt cña quÇn ¸o ......................................................................................... 27/00 

C¸c phô kiÖn .................................................................................................................... 17/00-25/00 
 

 
1/00 QuÇn ¸o (cho trÎ em A41D11/00) [1, 2006.01, 2018.01] 

1/02 . ¸o vÐt [1, 2006.01] 
1/04 . ¸o gi-lª, ¸o dÖt kim, ¸o len dµi tay, ¸o nÞt hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/06 . QuÇn [1, 2006.01] 
1/08 . . chuyªn dïng cho môc ®Ých thÓ thao [1, 2006.01, 2018.01] 
1/082  .  .  .  ®Ó trît tuyÕt [2018.01] 
1/084  .  .  .  ®Ó ®i xe ®¹p [2018.01] 
1/085  .  .  .  ®Ó ch¬i g«n [2018.01] 
1/086  .  .  .  ®Ó cìi ngùa [2018.01] 
1/089  .  .  .  QuÇn soãc [2018.01] 
1/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸c nÕp lµ [1, 2006.01] 
1/12 . . C¸c ph¬ng tiÖn che giÊu ch©n cong [1, 2006.01] 
1/14 . C¸c lo¹i v¸y [1, 2006.01] 
1/16 . . V¸y phång [1, 2006.01] 

1/18 . ¸o choµng (¸o bê-lu) [1, 2006.01] 
1/21  .  QuÇn ¸o cho phô n÷ mang thai; QuÇn ¸o chuyªn dïng cho ngêi ®ang ch¨m sãc em 

bÐ [2018.01] 
1/215  .  .  QuÇn ¸o cho ngêi ch¨m sãc em bÐ hoÆc ngêi bÖnh, vÝ dô ngêi cho em bÐ bó 

    [2018.01] 
1/22  . QuÇn ¸o dµnh cho phô n÷ cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c ph©n nhãm trªn 

 [1, 2006.01, 2018.01] 
3/00 QuÇn ¸o mÆc ngoµi (cho trÎ em A41D11/00; quÇn ¸o b»ng l«ng thó A41D5/00; 

quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng hoÆc quÇn ¸o thÓ thao 13/00) [1, 2006.01] 

3/02 . ¸o kho¸c ngoµi [1, 2006.01] 

3/04 . . ¸o ma [1, 2006.01] 
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3/06 . . . cã c¸c bé phËn b¶o vÖ ch©n [1, 2006.01] 

3/08 . ¸o choµng (cã mò chïm ®Çu) [1, 2006.01] 
5/00 QuÇn ¸o b»ng l«ng thó; QuÇn ¸o lµm tõ c¸c vËt liÖu gi¶ l«ng [1, 2006.01] 

7/00 ¸o kho¸c ®i t¾m; QuÇn ¸o b¬i; quÇn ®ïi t¾m; QuÇn ¸o mÆc trªn b·i biÓn (mò 
t¾m A42B 1/12) [1, 2006.01] 

10/00 quÇn ¸o ngñ; ¸o ngñ [3, 2006.01] 
11/00 QuÇn ¸o trÎ em [1, 2006.01] 
13/00 QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng hoÆc quÇn ¸o thÓ thao, vÝ dô quÇn ¸o ®Ó phßng chèng 

sù va ®Ëp, ¸o choµng cña b¸c sÜ phÉu thuËt  (mò s¾t A42B 3/00; quÇn ¸o chèng 
c¸c chÊt ®éc hoÆc ®îc dïng trªn cao A 62 B 17/00; quÇn ¸o phßng nhiÔm phãng x¹ 
G 21 F 3/02; quÇn ¸o cÊp cøu dïng trªn biÓn, ¸o lÆn B 63 C; quÇn ¸o che ®¹n hoÆc 
®îc bäc s¾t F 41 H; chi tiÕt nung b»ng ®iÖn H 05 B) [1, 2006.01] 

13/002 . víi m«i trêng bªn trong ®îc ®iÒu khiÓn [7, 2006.01] 
13/005 . . víi nhiÖt ®é ®îc ®iÒu khiÓn [7, 2006.01] 
13/008 . b¶o vÖ chèng l¹i ®iÖn giËt hoÆc ®iÖn tÜnh [7, 2006.01] 
13/01 . víi c¸c ph¬ng tiÖn an toµn b»ng ph¶n chiÕu hoÆc ph¶n quang [7, 2006.01] 
13/012 . dïng cho ho¹t ®éng díi níc, vÝ dô víi ph¬ng tiÖn næi [7, 2006.01] 
13/015 . víi c¸c ph¬ng tiÖn gi¶m chÊn (41D13/05 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
13/018 . . cã thÓ b¬m phång mét c¸ch tù ®éng [7, 2006.01] 

13/02 . ¸o kho¸c lµm viÖc, quÇn yÕm [1, 2006.01] 

13/04 . T¹p dÒ; Chi tiÕt cµi cho t¹p dÒ [1, 2006.01] 
13/05 . chØ b¶o vÖ mét bé phËn c¬ thÓ  (¸o nÞt vó dïng trong thÓ thao A41C 3/00) [7, 

2006.01] 
13/06 . . §Çu gèi hoÆc bµn ch©n [1, 7, 2006.01] 
13/08 . . Tay hoÆc bµn tay (g¨ng b¶o hé A41D19/015) [1, 7, 2006.01] 
13/11 . . MÆt n¹ b¶o hé, vÝ dô dïng trong phÉu thuËt hoÆc dïng trong kh«ng khÝ nhiÔm 

®éc, h«i thèi (mÆt n¹ che m¾t A61F 9/04) [7, 2006.01] 

13/12 . ¸o kho¸c hoÆc ¸o dµi cho b¸c sü phÉu thuËt vµ bÖnh nh©n bÞ mæ [3, 2006.01] 
15/00 QuÇn ¸o cã thÓ ho¸n c¶i ®îc [1, 2006.01] 
15/02 . V¸y cã thÓ chuyÓn thµnh quÇn [1, 2006.01] 
15/04 . QuÇn ¸o cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c vËt dông kh¸c [1, 2006.01] 
17/00 GhÖt; GhÖt m¾t c¸ ®Ó b¶o vÖ ch©n [1, 2006.01] 
17/02 . QuÇn bã [1, 2006.01] 
17/04 . Xµ c¹p [1, 2006.01] 
19/00 G¨ng tay (g¨ng tay phÉu thuËt A61B 42/10; g¨ng tay b¬i A63B 31/02; phô kiÖn dµnh 

cho trß ch¬i hoÆc thÓ thao, vÝ dô g¨ng tay ch¬i bãng chµy, g¨ng tay ®Êm bèc hoÆc 
g¨ng tay ch¬i g«n, A63B 71/14; g¨ng tay dïng cho g¨ng tay hép B25J 21/02) [1, 7, 
2006.01] 

19/01 . bäc liÒn c¶ bèn ngãn tay nh g¨ng tay hë ngãn (A41D19/015 ®îc u tiªn) [2, 7, 
2006.01] 

19/015 . G¨ng tay b¶o hé [7, 2006.01] 
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19/02 . C¸c ph¬ng ph¸p c¾t hoÆc t¹o h×nh lç m¸ ®Ó s½n cña g¨ng [1, 2006.01] 
19/04 . ThiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt g¨ng tay; Dông cô ®o trong s¶n xuÊt g¨ng tay [1, 2006.01] 
20/00 Cæ tay ¸o hoÆc d¶i b¨ng buéc ®Çu, vÝ dô ®Ó thÊm må h«i (c¸c ®å trang trÝ cho mò 

A42C 5/02) [5, 2006.01] 
23/00 Kh¨ng quµng cæ; Kh¨n ®éi ®Çu; Kh¨n choµng [1, 2006.01] 
25/00 Ca v¸t [1, 2006.01] 
25/02 . cã nót th¾t hoÆc n¬ th¾t may s½n; cã hoÆc kh«ng cã d¶i b¨ng [1, 2006.01] 
25/04 . . Chi tiÕt ®Ó ®Ýnh d¶i b¨ng [1, 2006.01] 
25/06 . cã nót, n¬ vµ t¬ng tù ®îc th¾t trong khi ®eo ca v¸t [1, 2006.01] 
25/08 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó t¹o h×nh hay th¾t nót vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/10 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷ nót th¾t [1, 2006.01] 
25/12 . . . g¾n ®îc trªn cæ ¸o hoÆc khuy cöa cæ ¸o [1, 2006.01] 
25/14 . . Ph¬ng tiÖn th¾t vµ ®ång thêi gi÷ nót th¾t hoÆc n¬ [1, 2006.01] 
25/16 . MiÕng lãt cho ca v¸t; TÊm lãt lµm cøng [1, 2006.01] 
27/00 C¸c chi tiÕt vµ phô kiÖn cña quÇn ¸o (t¹p ho¸ A44) [1, 2006.01] 
27/02 . Chi tiÕt lãt [1, 2006.01] 
27/04 . . Chi tiÕt lãt th¸o ®îc [1, 2006.01] 
27/06 . . Líp lãt cøng [1, 2006.01] 
27/08 . Chi tiÕt trang trÝ (chi tiÕt trang trÝ xem D04D) [1, 2006.01] 
27/10 . Tay ¸o; Lç khoÐt n¸ch [1, 2006.01] 
27/12 . MiÕng ®én chèng bÈn hoÆc ®Ó b¶o vÖ [1, 2006.01] 
27/13 . . MiÕng ®én lãt n¸ch [2, 2006.01] 
27/14 . . trªn mÐp díi cña quÇn ¸o [1, 2006.01] 
27/16 . . MiÕng ®én cæ ¸o [1, 2006.01] 
27/18 . Cæ ¸o cña v¸y ¸o dµi [1, 2006.01] 
27/20 . Tói ¸o; S¶n xuÊt vµ ®Ýnh tói ¸o [1, 2006.01] 
27/22 . Vßng hay mãc ®Ó treo quÇn ¸o (víi c¸c thiÕt bÞ kho¸ E 05 B 69/00) [1, 2006.01] 
27/24 . §êng viÒn; §êng may næi [1, 2006.01] 
27/26 . §én vai; MiÕng lãt m«ng; Khung ®Öm ®Ó lµm phång v¸y cña phô n÷ [1, 2006.01] 
27/28 . Ph¬ng tiÖn ®Ó th«ng khÝ [2, 2006.01] 
29/00 QuÇn ¸o ®ång phôc; C¸c chi tiÕt phô kiÖn cña quÇn ¸o ®ång phôc [1, 2006.01] 
31/00 Chän c¸c lo¹i v¶i chuyªn dïng ®Ó may quÇn ¸o mÆc ngoµi [1, 2006.01] 
31/02 . v¶i nhiÒu líp [2, 2006.01] 
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A41F Khuy mãc cña quÇn ¸o; D©y ®eo 

Néi dung ph©n líp 

khuy mãc cña quÇn ¸o .......................................................................................................... 1/00 
c¸c vËt dông ®Ó gi÷ quÇn ¸o hoÆc v¸y ................................. 3/00, 5/00, 7/00, 9/00, 18/00 
c¸c vËt dông ®Ó gi÷ tÊt dµi hoÆc tÊt ng¾n ....................................... 11/00, 13/00, 18/00 
c¸c vËt dông kh¸c ®Ó gi÷ quÇn ¸o; d©y ®eo quÇn ......................... 15/00, 18/00, 19/00 
c¸c vËt ®Ó gi÷  cho quÇn ¸o ë vÞ trÝ nhÊt ®Þnh ...................................................... 17/00 

 

1/00 Khuy mãc chuyªn dïng cho quÇn ¸o (khuy mãc nãi chung A 44 B) [1, 2006.01] 
1/02 . KhuyÕt ¸o; Lç ®Ó lµm khuyÕt ¸o [1, 2006.01] 
1/04 . Khuy mãc cho ¸o chÏn [1, 2006.01] 
1/06 . Khuy mãc cho g¨ng tay [1, 2006.01] 
1/08 . Khuy mãc cho nÞt bÝt tÊt [1, 2006.01] 

C¸c vËt dïng ®Ó gi÷ quÇn ¸o 

3/00 D©y ®eo quÇn [1, 2006.01] 
3/02 . D¶i ®eo hoÆc t¬ng tù ®Ó ®Ýnh d©y ®eo vµo quÇn dµi vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/04 . Chi tiÕt ®Ó nèi d¶i ®eo vµ c¸c vËt t¬ng tù ®èi víi d©y ®eo quÇn [1, 2006.01] 
3/06 . Chi tiÕt t¹o tÝnh co d·n cña d©y ®eo quÇn; Chi tiÕt ®µn håi cho d©y ®eo quÇn; D©y 

®eo quÇn lµm tõ cao su [1, 2006.01] 
5/00 VËt dông ®Ó gi÷ quÇn, g¾n víi ¸o s¬ mi, víi ¸o ghi lª vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/00 C¸c vËt dïng ®Ó nèi quÇn dµi víi quÇn lãt [1, 2006.01] 
9/00 D©y lng, d©y th¾t lng hoÆc ®ai nÞt cho quÇn dµi hoÆc v¸y [1, 2006.01] 
9/02 . D©y lng hoÆc ®ai nÞt co gi·n ®îc hay ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01]  
11/00 NÞt tÊt (c¸i gi÷ tÊt) cho tÊt dµi hoÆc cho tÊt ng¾n [1, 2006.01] 
11/02 . C¸c vËt dïng ®Ó kÑp chÆt tÊt dµi hoÆc tÊt ng¾n víi nÞt tÊt [1, 2006.01] 
11/04 . . theo kiÓu cóc vµ khuyÕt [1, 2006.01] 
11/06 . . b»ng c¸i cÆp (c¸i kÑp) quay [1, 2006.01] 
11/08 . . ®Ýnh liÒn víi tÊt [1, 2006.01] 
11/10 . MiÕng ®én hoÆc chi tiÕt nèi t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/12 . cã c¸c chi tiÕt ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu dµi [1, 2006.01] 
11/14 . C¬ cÊu nèi nÞt tÊt víi quÇn ¸o, vÝ dô nh víi quÇn dµi hoÆc quÇn lãt ng¾n [1, 

2006.01] 
11/16 . NÞt tÊt [1, 2006.01] 
11/18 . C¸c vËt dông ®Ó kÑp trùc tiÕp tÊt dµi víi quÇn ¸o lãt [1, 2006.01] 
13/00 C¸c vËt dông kh¸c ®Ó gi÷ tÊt dµi hoÆc tÊt ng¾n khi xá tÊt [1, 2006.01] 
15/00 D©y ®eo quÇn hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/02 . C¸c vËt dông b¶o ®¶m vÞ trÝ cè ®Þnh cña d©y ®eo [1, 2006.01] 
17/00 C¸c vËt dông ®Ó gi÷ quÇn ¸o ë vÞ trÝ nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
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17/02 . KÑp, cÆp hoÆc t¬ng tù cho quÇn hoÆc v¸y, vÝ dô cho ngêi ®i xe ®¹p [1, 2006.01] 
17/04 . D©y ®eo cho phÇn díi cña èng quÇn [1, 2006.01] 
18/00 C¸c vËt dông ®Ó gi÷ quÇn ¸o thuéc hai hoÆc nhiÒu nhãm A41F3/00 - A41F17/00 

[1, 2006.01] 
19/00 C¸c vËt dông ®Ó gi÷ quÇn ¸o kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc trªn [1, 2006.01] 
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A41G 

A41G Hoa gi¶; L«ng vò; Bé tãc gi¶; MÆt n¹ 

Néi dung ph©n líp 

hoa gi¶ ........................................................................................................................................... 1/00 
bé tãc gi¶ ............................................................................................................................ 3/00, 5/00 
mÆt n¹ ............................................................................................................................................ 7/00 
l«ng vò ............................................................................................................................... 9/00, 11/00 

 

1/00 Hoa, qu¶, l¸ hoÆc c©y gi¶ (c©y th«ng n¨m míi gi¶ A 47 G 33/06); Vßng hoa [1, 
2006.01]  

1/02 . M¸y mãc, dông cô vµ thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt hoa gi¶ vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/04 . Vßng hoa; L¾p r¸p vßng hoa [1, 2006.01] 
3/00 Bé tãc gi¶ (chØ giµnh cho bóp bª A63H 3/44) [1, 2006.01] 
5/00 Chïm tãc gi¶, bÝm tãc gi¶, ®Öm lãt tãc, cuén ®én tãc hoÆc t¬ng tù; Bóp tãc 

xo¨n gi¶ [1, 2006.01]  
5/02 . L«ng mi gi¶; L«ng mµy gi¶ [1, 2006.01] 
7/00 MÆt n¹ hoÆc ¸o choµng réng cã mÆt n¹ dïng cho trang phôc tr¸ h×nh, vÝ dô 

®îc dïng trong nhµ h¸t [1, 2006.01] 
7/02 . cã c¸c ®Æc ®iÓm ®Ó t¹o hiÖu øng ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
9/00 Trang trÝ b»ng l«ng vò; Xö lý l«ng vò tù nhiªn (xö lý l«ng vò ®Ó lµm ®Öm, gèi  

B 68 G 3/00; D 06 M) [1, 2006.01] 
11/00 L«ng vò nh©n t¹o [1, 2006.01] 
11/02 . M¸y mãc vµ dông cô ®Ó s¶n xuÊt l«ng vò nh©n t¹o [1, 2006.01] 
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A41H Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt quÇn ¸o, vÝ 
dô trong may mÆc, trong c¾t may mµ cha ®îc ®a vµo c¸c 
ph©n líp kh¸c (c¸c ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ vµ m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt c¸c phÇn riªng cña 
quÇn ¸o xem c¸c nhãm t¬ng øng cho c¸c phÇn nµy trong c¸c ph©n líp A41B - A41F; dông 
cô vµ m¸y c¾t nãi chung B26; dÖt, tÕt, s¶n xuÊt ®¨ng ten, ®an, xö lý vËt liÖu dÖt D03 - D06; 
m¸y kh©u vµ c¸c phô tïng cña chóng, thiÕt bÞ ®Ó th¸o ®êng chØ kh©u D 05 B; c¾t vµ t¸ch vËt 
liÖu dÖt b»ng c¸ch kh¸c D 06 H 7/00) 

Néi dung ph©n líp 

ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ vµ phô tïng 
§o kÝch thíc ........................................................................................ 1/00, 3/00, 5/00 
V¹ch dÊu ..........................................................................1/00, 3/00, 5/00, 11/00, 23/00 
¦ím thö, l¾p r¸p ........................................................................................... 5/00, 21/00 
 
Hoµn thiÖn; söa ch÷a .............................................................. 9/00, 25/00, 27/00, 31/00 
C¸c phô tïng ......................................................................... 15/00, 17/00, 19/00, 31/00 

Ph¬ng ph¸p, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng 
GÊp, ®Ýnh khuy mãc ................................................................................... 33/00, 37/00 
C¸c ph¬ng ph¸p hay m¸y mãc kh¸c .............................................. 41/00, 42/00, 43/00 

 

1/00 Ph¬ng ph¸p vµ dông cô phô trî ®Ó ®o kÝch thíc (s¶n xuÊt mÉu c¾t b»ng ph¬ng 
ph¸p lµm mÉu trªn c¬ thÓ ngêi A41H3/04; ®o ®Ó nhËn d¹ng A61B 5/117; ®o nãi 
chung G01, vÝ dô G01B) [1, 2006.01] 

1/02 . Dông cô ®Ó lÊy sè ®o trªn c¬ thÓ ngêi [1, 2006.01] 
1/04 . . Chç ®øng ®Ó ®o kÝch thíc [1, 2006.01] 
1/06 . kÕt hîp víi v¹ch dÊu (v¹ch dÊu xem D06H 1/00) [1, 2006.01] 

1/10 . §o ¸o vÐt ®Ó v¹ch dÊu mÉu c¾t [1, 2006.01] 
3/00 MÉu ®Ó c¾t; Ph¬ng ph¸p kÎ vµ v¹ch dÊu mÉu c¾t, vÝ dô trªn v¶i (v¶i dÖt ®Æc 

trng bëi c¸ch dÖt cña c¸c sîi däc vµ ngang D03D 13/00) [1, 2006.01] 
3/01 . cã sö dông c¸c khu«n t« [1, 2006.01] 
3/015 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/02 . S¶n xuÊt c¸c mÉu c¾t b»ng ph¬ng ph¸p sao chÐp l¹i (b¸nh r¨ng ®¸nh dÊu 

A41H11/00) [1, 2006.01] 
3/04 . S¶n xuÊt c¸c mÉu c¾t b»ng ph¬ng ph¸p lµm mÉu theo c¬ thÓ ngêi [1, 2006.01] 
3/06 . MÉu c¾t ®îc ®a lªn giÊy [1, 2006.01] 
3/08 . MÉu c¾t ®îc in lªn v¶i [1, 2006.01] 
5/00 MÉu ngêi gi¶; Tîng b¸n th©n; Trô (®Ó trng bµy A47F 8/00) [1, 2006.01] 
5/01 . cã thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh, vÝ dô chiÒu cao [1, 2006.01] 
5/02 . b¬m khÝ [1, 2006.01] 
9/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ c¾t söa hoÆc lµm b»ng hay lµm th¼ng mÐp cña quÇn 

¸o  (trªn c¸c m¸y kh©u D05B) [1, 2006.01] 
9/02 . ThiÕt bÞ ®Ó ®¸nh dÊu chiÒu dµi cña quÇn ¸o [1, 2006.01] 
11/00 B¸nh r¨ng ®¸nh dÊu [1, 2006.01]  
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15/00 VËt dïng ®Ó gi÷ v¶i [1, 2006.01] 
17/00 Gèi con ®Ó c¾m kim kh©u hoÆc ghim (A41H19/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/00 Hép ®ùng kim kh©u vµ ghim [1, 2006.01] 
21/00 Chç tùa hoÆc chç t× dïng khi ím thö hoÆc söa quÇn ¸o [1, 2006.01] 
23/00 Dông cô ®Ó ®iÒu khiÓn viªn phÊn v¹ch dÊu; Lµm nhän vµ gi÷ viªn phÊn v¹ch 

dÊu (®å dïng ®Ó viÕt vµ vÏ nãi chung B43) [1, 2006.01] 
25/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh dÊu, khoÐt hoÆc lµm khuyÕt (b»ng c¸ch kh©u 

may D05B) [1, 2006.01] 
25/02 . KÐo ®Ó khoÐt lç lµm khuyÕt [1, 2006.01] 
27/00 Söa ch÷a quÇn ¸o b»ng c¸c chÊt dÝnh, b¨ng dÝnh vµ ®å t¬ng tù [1, 2006.01] 
31/00 Dông cô phô trî kh¸c cho thî may [1, 2006.01] 
33/00 M¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®Ó uèn mÐp cæ ¸o, cæ tay vµ t¬ng tù trong khi may c¸c 

s¶n phÈm ®ã (chØ ®Ó lén tr¸i D06G 3/00) [1, 2006.01] 
37/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó ®Ýnh khuy mãc trªn quÇn ¸o (trªn giÇy  

A43D 100/00; b»ng ph¬ng ph¸p may D05B) [1, 2006.01] 
37/02 . §Ýnh khuy mãc hoÆc lç khuyÕt [1, 2006.01] 
37/04 . §Ýnh cóc bÊm [1, 2006.01] 
37/06 . §Ýnh c¸c chi tiÕt cña khãa kÐo hoÆc khãa trît [1, 2006.01] 
37/08 . §Ýnh khãa th¾t lng [1, 2006.01] 
37/10 . §Ýnh cóc ¸o [1, 2006.01] 
41/00 M¸y hoÆc phô tïng ®Ó may quÇn ¸o tõ l«ng thó tù nhiªn hoÆc l«ng nh©n t¹o 

(quÇn ¸o b»ng l«ng xem A41D 5/00) [1, 2006.01] 
42/00 D©y chuyÓn s¶n xuÊt quÇn ¸o nhiÒu c«ng ®o¹n (c¸c côm chi tiÕt m¸y trong tæ hîp 

nhiÒu m¸y kh©u D05B 25/00) [3, 2006.01] 
43/00 Ph¬ng ph¸p, m¸y mãc vµ phô tïng kh¸c [1, 2006.01] 
43/02 . Thao t¸c c¸c chi tiÕt hoÆc toµn bé quÇn ¸o ®· may xong, vÝ dô chuyÓn giao, xÕp 

®èng, ph©n chia, ®¶o ngîc (thao t¸c c¸c vËt liÖu máng xem B65H) [3, 2006.01] 
43/04 . Nèi c¸c chi tiÕt cña quÇn ¸o hoÆc quÇn ¸o cha may xong b»ng ph¬ng ph¸p d¸n 

hoÆc hµn (söa ch÷a quÇn ¸o cã dïng c¸c chÊt ®Ó d¸n hoÆc c¸c b¨ng d¸n A41H 
27/00; nèi trong khi may quÇn ¸o ®Æc biÖt b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c víi d¸n hoÆc 
hµn, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng víi c¸c d¹ng quÇn ¸o, vÝ dô A41D; c¸c ph¬ng 
ph¸p d¸n nãi chung C09J5/00; nèi b»ng ph¬ng ph¸p may D05B) [3, 2006.01] 
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A42 Mò nãn 

A42B Mò cã vµnh; C¸c lo¹i mò ®éi ®Çu kh¸c (d¶i b¨ng buéc ®Çu, kh¨n ®éi ®Çu 
A41D 20/00, A41D23/00) 

 
1/00 Mò cã vµnh; Mò lìi trai, Mò trïm ®Çu [1, 2006.01] 
1/02 . Mò cã vµnh; C¸c lo¹i mò cøng [1, 2006.01]   
1/04 . C¸c lo¹i mò mÒm; Mò trïm ®Çu [1, 2006.01] 
1/06 . . Mò lìi trai cã vµnh mò; Mò lìi trai cho ngêi l¸i xe; Mò cã c¸c bé phËn ®Ó b¶o 

vÖ m¾t, tai hoÆc g¸y (c¸c chi tiÕt ®Ó b¶o vÖ tai vµ g¸y nãi chung A 41 D); Mò lìi 
trai cã miÕng ®Öm kh«ng khÝ hoÆc ®Öm cã thÓ th¸o l¾p ®îc [1, 2006.01] 

1/08 . . víi sù phßng tr¸nh va ®Ëp (c¸c vËt dông ®Ó b¶o vÖ ®Çu ®îc sö dông trong thÓ 
thao A63B 71/10) [1, 2006.01] 

1/10 . . . Mò lìi trai cho c«ng nh©n má [1, 2006.01] 
1/12 . . Mò b¬i, t¾m [1, 2006.01] 
1/14 . Mò lµm tõ r¬m hoÆc tõ c¸c vËt liÖu thay thÕ r¬m [1, 2006.01] 
1/16 . Mò réng vµnh cho phô n÷ [1, 2006.01] 
1/18 . cã líp phñ ®Ó chèng bôi, ma hoÆc n¾ng [1, 2006.01] 
1/20 . Mò gÊp; Mò lµm tõ c¸c bé phËn riªng biÖt [1, 2006.01] 
1/22 . cã kÝch thíc thay ®æi ®îc [1, 2006.01] 
1/24 . cã ph¬ng tiÖn ®Ó g¾n c¸c vËt dông kh¸c, vÝ dô c¸c thÎ ghi nhí, g¬ng, ®Ìn nhá, 

huy hiÖu [1, 2006.01] 
3/00 Mò s¾t; Vá bäc mò s¾t (mò s¾t b¶o vÖ F41H 1/04; mò trïm phßng chèng c¸c chÊt 

®éc ho¸ häc hoÆc ®Ó dïng trªn cao A62B 17/00; mò phßng chèng khÝ ®éc 
A62B18/04; mò b¬i A63B 33/00) [1, 2006.01] 

3/04 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cña mò s¾t [5, 2006.01] 
3/06 . . Líp vá ngoµi lµm gi¶m chÊn ®éng khi va ch¹m, vÝ dô mò cho ngêi l¸I m« t« [5, 

2006.01] 
3/08 . . D©y da buéc ë c»m hoÆc c¸c chi tiÕt gi÷ t¬ng tù [5, 2006.01] 
3/10 . . Líp v¶i lãt (A42B3/16 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/12 . . . C¸c chi tiÕt nÖm lãt [5, 2006.01] 
3/14 . . . C¸c chi tiÕt treo [5, 2006.01] 
3/16 . . Chi tiÕt b¶o vÖ tai [5, 2006.01] 
3/18 . . Chi tiÕt b¶o vÖ mÆt [5, 2006.01] 
3/20 . . . TÊm ch¾n mÆt, vÝ dô ®Ó ch¬i khóc c«n cÇu trªn s©n b¨ng (A42B3/22 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
3/22 . . . TÊm che mÆt [5, 2006.01] 
3/24 . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tr¸nh s¬ng mï [5, 2006.01] 
3/26 . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm s¹ch, vÝ dô kh¨n lau [5, 2006.01] 
3/28 . . C¸c thiÕt bÞ th«ng giã (A42B3/24 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
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3/30 . . L¾p r¸p m¸y thu thanh hoÆc hÖ thèng th«ng tin (c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó 
truyÒn, dÉn hoÆc ph¸t sãng G 10 K 11/18; kü thuËt th«ng tin ®iÖn H 04) [5, 
2006.01] 

3/32 . Mò s¾t gÊp ®îc. Mò s¾t lµm tõu c¸c bé phËn riªng biÖt (A42B3/04 ®îc u tiªn) 
[5, 2006.01] 

5/00 M¹ng che mÆt; C¸c vËt dông ®Ó gi÷ chóng [1, 2006.01] 
7/00 VËt dông ®Ó gi÷ mò; D©y ®eo co gi·n; Mãc kho¸ cho mò phô n÷ (kim ghim mò 

A44B 9/06) [1, 2006.01] 
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A42C S¶n xuÊt, trang söa mò vµ c¸c lo¹i mò ®éi ®Çu kh¸c 
1/00 S¶n xuÊt mò ®éi ®Çu [1, 2006.01] 
1/02 . S¶n xuÊt chãp mò vµnh; C¸c m¸y ®Ó Ðp chãp mò; M¸y lµm chãp mò h×nh c«n; C¸c 

dông cô ®Ó lµm chãp mò [1, 2006.01] 

1/04 . Ðp; NÐn; HÊp; C¨ng ra [1, 2006.01] 
1/06 . Gia c«ng vµnh mò [1, 2006.01] 
1/08 . Hoµn thiÖn mò, vÝ dô ®¸nh bãng, lµm nh½n, lµ, lµm s¹ch b»ng bµn ch¶i, thÊm ít, 

lµm cøng, trang trÝ [1, 2006.01] 
2/00 S¶n xuÊt mò s¾t b»ng c¸c ph¬ng ph¸p cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c ®Ò môc trªn [5, 

2006.01] 
3/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt mò ®éi ®Çu cha ®îc ®Ò cËp trong nhãm A42C1/00, vÝ 

dô ®Ó s¶n xuÊt c¸c khu«n d©y thÐp cho khung mò (m¸y kh©u ®Ó s¶n xuÊt mò r¬m 
D05B; m¸y kh©u ®Ó gia c«ng vµnh mò D05B); ThiÕt bÞ ®Ó lµm thay ®æi h×nh d¹ng 
vµ kÝch thíc cña mò [1, 2006.01] 

3/02 . Dông cô gi÷ chãp mò [1, 2006.01] 
3/04 . Gi¸ ®ì sö dông khi trang söa mò n÷ [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c thiÕt bÞ ®o kÝch thíc mò [1, 2006.01]  
5/00 §å trang trÝ cho mò, vÝ dô b¨ng ®Ýnh mò [1, 2006.01] 
5/02 . MiÕng v¶i lãt trong vµnh mò thÊm må h«i [1, 2006.01] 
5/04 . C¸c thiÕt bÞ th«ng giã cho mò ®éi ®Çu (dïng cho mò s¾t A42B 3/28) [1, 2006.01] 
99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 

 

141 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A43B 

A43 S¶n xuÊt giÇy dÐp 

A43B C¸c ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt GiÇy dÐp; C¸c chi tiÕt cña giµy dÐp 

Néi dung ph©n líp 

c¸c ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt giÇy dÐp ............................................................. 1/00-9/00, 11/00 
c¸c chi tiÕt cña giµy dÐp ......................................................................................... 13/00-23/00 

 

C¸c ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt giÇy dÐp 

1/00 GiÇy dÐp ®îc ph©n biÖt theo nguyªn liÖu (c¸c s¶n phÈm d¹ng líp B32B) [1, 
2006.01] 

1/02 . GiÇy ®îc lµm tõ sîi cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt hoÆc v¶i ®îc dÖt tõ chóng 
[1, 2006.01] 

1/04 . . GiÇy dÐp bÖn, tÕt, dÖt, ®an b»ng kim mãc hoÆc kim ®an [1, 2006.01] 
1/06 . GiÇy dÐp lµm tõ gç, li-e, b×a c¸c t«ng, giÊy vµ c¸c nguyªn liÖu d¹ng sîi t¬ng tù (®Õ 

giÇy A43B13/00; s¶n xuÊt giÇy dÐp gç B27M 3/20) [1, 2006.01] 
1/08 . GiÇy dÐp lµm tõ kim lo¹i (®Õ giÇy A43B13/10) [1, 2006.01] 
1/10 . GiÇy dÐp lµm tõ cao su [1, 2006.01] 
1/12 . . tõ c¸c phÕ phÈm cao su [1, 2006.01] 
1/14 . GiÇy dÐp lµm tõ nhùa kÕt, xelluloit, chÊt dÎo [1, 2006.01] 
3/00 GiÇy dÐp ®îc ph©n biÖt theo h×nh d¹ng vµ c«ng dông [1, 2006.01] 

3/02 . GiÇy èng; ñng cao cæ; GiÇy cã mÐp lËt cã thÓ gÊp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
3/04 . . cã  miÕng ®Öm b»ng cao su hoÆc chÊt dÎo [1, 2006.01] 
3/06 . GiÇy cã n¾p lìi gµ ®Ó che ®êng kh©u; GiÇy dÐp cã mò giµy rêi [1, 2006.01] 
3/08 . . cã miÕng ®Öm b»ng cao su hoÆc b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
3/10 . GiÇy ®Õ thÊp; DÐp ®i trong nhµ (dÐp x¨ng ®an 3/12) [1, 2006.01] 
3/12 . DÐp x¨ng ®an; Quai dÐp x¨ng ®an [1, 2006.01] 
3/14 . GiÇy da ®anh; GiÇy m«ka (giÇy lêi) hoÆc c¸c lo¹i giÊy t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/16 . GiÇy bao xá ngoµi giÇy thêng [1, 2006.01] 
3/18 . . Chi tiÕt ®Ó gi÷ giÇy bao víi giÇy thêng [1, 2006.01] 
3/20 . . GiÇy bao kh«ng cã gãt [1, 2006.01] 
3/22 . . MiÕng lãt b¶o vÖ ®Æt gi÷a giÇy vµ giÇy bao [1, 2006.01] 
3/24 . GiÇy dÐp gÊp l¹i ®îc hoÆc ho¸n c¶i ®îc [1, 2006.01] 
3/26 . GiÇy dÐp cã thÓ thay ®æi chiÒu dµi vµ chiÒu réng [1, 2006.01] 
3/28 . GiÇy dÐp cho bóp bª [1, 2006.01] 
3/30 . GiÇy dÐp cho trÎ s¬ sinh hoÆc trÎ em [1, 2006.01] 
5/00 GiÇy dÐp thÓ thao (c¸c chi tiÕt chèng trît, vÝ dô c¸c mÊu s¾t ®Ó ®i trªn b¨ng, c¸c 

®inh cho giÇy ®¸ bãng A 43 C 15/00) [1, 2006.01] 
5/02 . GiÇy ®¸ bãng [1, 2006.01] 
5/04 . GiÇy èng trît tuyÕt vµ c¸c lo¹i giÇy t¬ng tù [1, 2006.01] 

142 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A43B 

5/06 . GiÇy èng ®Ó ch¹y [1, 2006.01] 
5/08 . GiÇy b¬i [1, 2006.01] 
5/10 . GiÇy ch¬i ten-nit [1, 2006.01] 
5/12 . GiÇy nh¶y [1, 2006.01] 
5/14 . GiÇy cho ngêi ®i xe ®¹p [1, 2006.01] 
5/16 . GiÇy èng cho vËn ®éng viªn trît b¨ng [1, 2006.01] 
5/18 . GiÇy bao dïng trong thÓ thao cã mãc ®Ó gi÷ d©y giÇy [1, 2006.01] 
7/00 GiÇy dÐp cã bè trÝ c¸c chi tiÕt ®Ó ch÷a bÖnh hoÆc vÖ sinh [1, 2006.01] 
7/02 . GiÇy dÐp cã c¸c chi tiÕt sëi Êm (tói chêm nãng ch©n A61F 7/08; c¸c chi tiÕt nung 

nãng b»ng ®iÖn H 05 B) [1, 2006.01] 
7/04 . . GiÇy dÐp cã pin ®iÖn vµ c¸c nguån nhiÖt t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/06 . GiÇy dÐp cã c¬ cÊu th«ng khÝ [1, 2006.01] 
7/08 . . GiÇy dÐp cã c¸c lç th«ng khÝ cã thÓ ®ãng hoÆc kh«ng ®ãng l¹i ®îc [1, 2006.01] 
7/10 . . . víi c¸c khe hë th«ng khÝ cã thÓ ®ãng ®îc trªn phÇn th¾t cña giÇy [1, 2006.01] 
7/12 . GiÇy dÐp ®Æc biÖt kh«ng thÊm níc (giÇy bao A43B3/16) [1, 2006.01] 
7/14 . GiÇy dÐp cã bé phËn ®ì bµn ch©n [1, 2006.01] 
7/16 . . GiÇy dÐp cã bé phËn ®Ó n©ng gãt bµn ch©n tõ bªn trong [1, 2006.01] 
7/18 . . Chi tiÕt ®ì khíp x¬ng ch©n, vÝ dô chi tiÕt ®ì mu bµn ch©n [1, 2006.01] 
7/19 . . . trùc tiÕp tiÕp xóc víi mÆt ®Êt [1, 2006.01] 
7/20 . . . Chi tiÕt ®ì hoÆc kÑp khíp x¬ng cña m¾t c¸ ch©n  [1, 2006.01] 
7/22 . . GiÇy dÐp cã c¸c miÕng lãt bªn trong dïng cho ngêi bÞ bÑp gan bµn ch©n; cã chi 

tiÕt ®ì phÇn gi÷a cña bµn ch©n, cã n¾p b¶o vÖ khíp x¬ng cña m¾t c¸ ch©n vµ 
t¬ng tù (c¸c miÕng lãt chØnh h×nh A 61 K 5/14) [1, 2006.01] 

7/24 . . MiÕng lãt chèng lµm vªnh giÇy vÒ mét phÝa [1, 2006.01] 
7/26 . . GiÇy dÐp miÕng ®Öm hoÆc chi tiÕt t¸ch c¸c ngãn ch©n [1, 2006.01] 
7/28 . . §iÒu chØnh ®Õ trong giÇy theo h×nh bµn ch©n [1, 2006.01] 
7/30 . . B¶o vÖ khíp x¬ng bµn ch©n chèng søc Ðp khi ®øng [1, 2006.01] 
7/32 . GiÇy dÐp víi c¸c bé phËn gi¶m xãc (®Õ giÇy ®µn håi A43B13/18) [1, 2006.01] 
7/34 . GiÇy dÐp víi c¸c bé phËn ®Ó b¶o vÖ ch©n chèng nãng vµ l¹nh [1, 2006.01] 
7/36 . cã c¸c bé phËn tiÕp víi ®Êt [1, 2006.01] 
7/38 . GiÇy víi c¸c bé phËn n©ng chiÒu cao cña ngêi (víi c¸c bé phËn n©ng gãt  

ch©n ë bªn trong A43B7/16; chi tiÕt kÐo dµi ch©n A61F 3/00; c¸c miÕng lãt chØnh 
h×nh cho giÇy thêng A61F 5/14) [2, 2006.01] 

9/00 GiÇy dÐp ®îc ph©n biÖt theo ph¬ng ph¸p l¾p r¸p chi tiÕt tõng phÇn [1, 
2006.01] 

9/02 . GiÇy dÐp kh©u hay ®ãng ®inh [1, 2006.01] 
9/04 . GiÇy dÐp cã viÒn ®Õ (viÒn ®Õ A43B15/00) [1, 2006.01] 
9/06 . . kh©u cã viÒn ®Õ hoÆc giÇy ®ãng b»ng ®inh cã viÒn ®Õ [1, 2006.01] 
9/08 . GiÇy dÐp cã thÓ lén tr¸i [1, 2006.01] 
9/10 . GiÇy dÐp cã phÇn mò bÎ cong ra ngoµi [1, 2006.01] 
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9/12 . GiÇy dÐp ®îc ®ãng b»ng ph¬ng ph¸p d¸n [1, 2006.01] 
9/14 . GiÇy ®Õ b»ng [1, 2006.01] 
9/16 . GiÇy dÐp cã ®Õ ®îc g¾n liÒn víi phÇn mò hoÆc hµn g¾n vµo phÇn mò kh«ng b»ng 

keo d¸n [1, 2006.01] 
9/18 . . ®îc ®óc [1, 6, 2006.01] 
9/20 . . ®îc hµn nèi [1, 2006.01] 
11/00 GiÇy dÐp víi c¸c dông cô kh¸c nhau ®Ó ®i giÇy vµ th¸o giÇy dÔ dµng h¬n, vÝ dô 

víi dông cô mãc giÇy [1, 2006.01] 
11/02 . cã dông cô xá giÇy khi ®i giÇy [1, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt cña giÇy 

13/00 §Õ giÇy (miÕng lãt trong giÇy A43B17/00); §Õ giÇy cã gãt, ®Õ giÇy nguyªn khèi [1, 
2006.01] 

13/02 . ®îc ph©n biÖt bëi vËt liÖu [1, 2006.01] 
13/04 . . chÊt dÎo, cao su, hoÆc sîi lu ho¸ [1, 2006.01] 
13/08 . . gç [1, 2006.01] 
13/10 . . kim lo¹i [1, 2006.01] 
13/12 . . §Õ giÇy ®îc lµm tõ mét vµi líp nguyªn liÖu kh¸c nhau (c¸c nguyªn liÖu nhiÒu 

líp nãi chung B 32 B) [1, 2006.01] 
13/14 . ®îc ph©n biÖt theo h×nh d¸ng vµ kÕt cÊu [1, 2006.01] 
13/16 . . §Õ kÐp (®îc cÊu thµnh tõ mét vµi líp nguyªn liÖu kh¸c nhau A43B13/12) [1, 

2006.01] 
13/18 . . §Õ giÇy ®µn håi [1, 2006.01] 
13/20 . . . §Õ giÇy khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/22 . . §Õ giÇy chèng trît hoÆc chèng mßn, vÝ dô ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸c ph¬ng ph¸p 

thÊm ít hoÆc phñ líp chèng mßn [1, 2006.01] 
13/24 . . . cã c¸c tÊm lãt ®Öm [1, 2006.01] 
13/26 . . . . tråi ra khái bÒ mÆt cña ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
13/28 . ®îc ph©n biÖt theo ph¬ng ph¸p ®ãng giÇy, trong ®ã ®ãng giÇy kÕt hîp ®Õ vµ gãt 

(®ãng gãt A43B21/36; ®ãng c¸c chi tiÕt cña gãt A43B21/52) [1, 2006.01] 
13/30 . . b»ng ®inh vÝt [1, 2006.01] 
13/32 . . b»ng c¸c chÊt dÝnh [1, 2006.01] 
13/34 . . §Õ còng ®îc ®ãng víi mÆt trong cña gãt giÇy [1, 2006.01] 
13/36 . . §Õ giÇy dÔ thay (®Õ giÇy kim lo¹i A43B13/10; ®Õ giÇy b¶o vÖ A43C 13/12) [1, 

2006.01] 
13/37 . §Õ giÇy cã gãt giÇy; §Õ giÇy nguyªn khèi [1, 2006.01] 
13/38 . Lãt giµy l¾p s½n ®îc g¾n liÒn víi mò giµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vÝ dô lãt cÊu 

tróc; Lãt giµy dÝnh vµo giµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt [1. 2006.01] 
13/39 . . víi ®êng kh©u lËt [1, 2006.01] 
13/40 . . víi chi tiÕt ®Öm [1, 2006.01] 
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13/41 . . kÕt hîp víi chi tiÕt lµm cøng phÇn gãt, phÇn ngãn ch©n hoÆc phÇn èng ch©n [1, 
2006.01] 

13/42 . Nguyªn liÖu lµm ®Çy kho¶ng trèng gi÷a ®Õ trong vµ ®Õ ngoµi; Nguyªn liÖu lµm 
cøng [1, 2006.01]  

15/00 MÐp viÒn ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
17/00 Lãt ®Ó chÌn, vÝ dô lãt trong giµy hoÆc d¸t vµo, ®Ó g¾n vµo giµy sau khi nèi mòi 

giµy (®Æc biÖt líp lãt ®Ó ch÷a bÖnh dïng cho giµy A61F 5/14) [1. 2006.01] 
17/02 . miÕng lãt d¹ng nªm hoÆc d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
17/03 . .  ®îc lµm ®Çy b»ng khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
17/04 . cã miÕng lãt hay miÕng phñ b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
17/06 . lµ c¸c lß xo kim lo¹i [1, 2006.01] 
17/08 . ®îc th«ng khÝ [1, 2006.01] 
17/10 . chuyªn dïng cho ch©n hay ®æ må h«i; kh«ng thÊm níc [1, 2006.01] 
17/12 . ®îc lµm tõ gç [1, 2006.01] 
17/14 . ®îc lµm tõ bät biÓn, cao su hoÆc chÊt dÎo [1, 2006.01] 
17/16 . cã ®Öm phÇn gãt giÇy vµ mòi giÇy [1, 2006.01] 
17/18 . Chi tiÕt ®Ó g¾n ®Õ trong th¸o rêi ®îc vµo giµy dÐp [1, 2006.01] 
19/00 TÊm ®Öm lång vµo lµm theo khu«n cña giÇy; TÊm ®Öm phñ mu mÆt giµy [1, 

2006.01] 
21/00 Gãt giÇy; MiÕng ®Öm gãt giÇy [1, 2006.01] 
21/02 . ®îc ph©n biÖt theo d¹ng nguyªn liÖu [1, 2006.01] 
21/03 . . b»ng gç [1, 2006.01] 
21/04 . . b»ng da [1, 2006.01] 
21/06 . . b»ng cao su [1, 2006.01] 
21/08 . . . ®îc lµm tõ cao su cøng vµ mÒm [1, 2006.01] 
21/10 . . . MiÕng ®Öm gãt giÇy cã thÓ gi·n ®îc [1, 2006.01] 
21/12 . . . BÒ mÆt ®i cã c¸c khoang hót [1, 2006.01] 
21/14 . . . Gãt giÇy vµ c¸c miÕng ®Öm gãt giÇy tõ c¸c phÕ phÈm cao su [1, 2006.01] 
21/16 . . . cã miÕng ®Öm kh«ng ph¶i lµm tõ cao su trªn bÒ mÆt chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
21/18 . . lµm tõ cao su vµ da [1, 2006.01] 
21/20 . . lµm tõ chÊt dÎo [1, 2006.01] 
21/22 . Gãt giÇy hoÆc ph¬ng ph¸p ®ãng gãt giÇy ®Æc biÖt chèng tße [1, 2006.01] 
21/24 . ®îc ph©n biÖt theo h×nh d¹ng kÕt cÊu [1, 2006.01] 
21/26 . . Gãt giÇy d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
21/28 . . . Gãt giÇy d¹ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
21/30 . . Gãt giÇy cã lß xo kim lo¹i [1, 2006.01] 
21/32 . . Chi tiÕt d¹ng ®µn håi ®Ó ®ì gãt ch©n [1, 2006.01] 
21/34 . . Gãt giÇy kim lo¹i rçng cã c¸c miÕng ®Öm gãt cã thÓ thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 
21/36 . ®îc ph©n biÖt theo ph¬ng ph¸p ®ãng gãt giÇy; C¸c chi tiÕt kÑp chÆt cña thiÕt bÞ 

®ãng gãt giÇy (kÕt hîp víi ®Õ giÇy A43B13/28) [1, 2006.01] 
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21/37 . . b»ng chi tiÕt ®ãng h×nh c¸i mãc hoÆc uèn cong [1, 2006.01] 
21/38 . . chØ b»ng ®inh vÝt [1, 2006.01] 
21/39 . . b»ng c¸ch gÊp mÐp vµ méng ghÐp [1, 2006.01] 
21/40 . . . b»ng kiÓu ®u«i Ðn [1, 2006.01] 
21/42 . . Gãt giÇy cã c¸c chi tiÕt cã thÓ thay hoÆc ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
21/433 . . . ®îc ®ãng vµo vµ cã kh¶ n¨ng quay [1, 2006.01] 
21/437 . . . cã c¸c miÕng ®Öm gãt giÇy h×nh trô cã thÓ ®iÒu chØnh theo trôc [1, 2006.01] 
21/44 . . nhê c¸c chi tiÕt cã mÊu (r¨ng) [1, 2006.01] 
21/45 . . . víi c¸c chi tiÕt cã tÝnh ®µn håi ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
21/46 . . b»ng bu l«ng [1, 2006.01] 
21/47 . . b»ng c¸c chi tiÕt ®µn håi [1, 2006.01] 
21/48 . . . b»ng c¸c khuy bÊm [1, 2006.01] 
21/50 . . b»ng c¸c c¸i chèt cµi vµ b»ng c¸c chi tiÕt t¬ng tù [1, 2006.01] 
21/51 . . ®îc ®ãng nhê c¸c c¸i chèt cã thÓ lät ®îc vµo lç [1, 2006.01] 
21/52 . . C¸c chi tiÕt cña gãt giÇy cã thÓ thay ®îc kh«ng cã c¸c chÊt g¾n ®Æc biÖt [1, 

2006.01] 
21/54 . . b»ng c¸ch d¸n hay t¬ng tù [1, 2006.01] 

23/00 Mò giÇy, èng ñng; Chi tiÕt lµm cøng; C¸c chi tiÕt kh¸c cña giÇy dÐp [1, 2006.01] 

23/02 . Mò giÇy; èng ñng [1, 2006.01] 
23/04 . . Mò giÇy c¾t s½n nguyªn khèi; Mò giÇy víi c¸c miÕng chÌn ®Ó lãt [1, 2006.01] 

23/06 . . èng ñng kh«ng thÊm níc [1, 2006.01] 
23/07 . C¸c chi tiÕt ®Ó ®Öm lãt [1, 2006.01] 
23/08 . Chi tiÕt lµm cøng phÇn gãt giÇy; Chi tiÕt lµm cøng phÇn mòi giÇy (giÇy dÐp cã c¸c 

chi tiÕt gi¶m xãc A43B7/32) [1, 2006.01] 
23/10 . . lµm tõ kim lo¹i [1, 2006.01] 
23/14 . . lµm tõ da [1, 2006.01] 
23/16 . . lµm tõ v¶i ®· ®îc ng©m tÈm, tõ chÊt dÎo vµ c¸c vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/17 . . . lµm tõ chÊt dÎo [1, 2006.01] 
23/20 . §inh, ®inh ghim b»ng gç, chèt, kÑp, ®inh bÊm ®Ó ®ãng giÇy [1, 2006.01] 
23/22 . . Chi tiÕt ®ì èng ñng hoÆc ®Ó n©ng mò giÇy (cho môc ®Ých ch÷a bÖnh hoÆc  

vÖ sinh A43B7/14) [1, 2006.01] 
23/24 . Kho¸ trang trÝ cho giÇy. C¸c chi tiÕt trang trÝ kh¸c cho giÇy kh«ng dïng ®Ó khãa [1, 

2006.01] 
23/25 . . Bè trÝ c¸c d¶i ruy b¨ng trªn giÇy [1, 2006.01] 
23/26 . Lìi giÇy [1, 2006.01] 
23/28 . C¸c chi tiÕt ®îc ®Æt trong giÇy ®Ó chèng trît gãt trong giÇy hoÆc lµm háng tÊt [1, 

2006.01] 
23/30 . Chi tiÕt b¶o vÖ phÇn gãt giÇy cña ngêi l¸i xe [1, 2006.01] 
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A43C Kho¸ hoÆc c¸c chi tiÕt buéc giÇy dÐp; D©y buéc nãi chung 

Néi dung ph©n líp 

d©y buéc ............................................................................................................................... 1/00-9/00 
C¸c lo¹i kho¸ giµy kh¸c .................................................................................................... 11/00 
c¸c chi tiÕt phô cña giµy ............................................................................. 13/00, 15/00, 17/00 
c¸c chi tiÕt buéc kh¸c cña giÇy dÐP ............................................................................ 19/00 

 

1/00 D©y buéc giÇy (kho¸ mãc quÇn ¸o A41 F) [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¸c d©y co gi·n [1, 2006.01] 
1/04 . cã c¸c vßng nhá hoÆc vßng d©y [1, 2006.01] 
1/06 . cã d¶i ®Ó th¾t chÆt l¹i [1, 2006.01] 
3/00 Mãc ®Ó gi÷ d©y (s¶n xuÊt tõ kim lo¹i l¸ B21D 53/46); VËt dông ®Ó b¶o vÖ c¸i mãc 

[1, 2006.01] 
3/02 . Mãc ®Ó gi÷ d©y víi c¸c b¸nh xe l¨n cã híng [1, 2006.01] 
3/04 . Mãc an toµn d¹ng lß xo [1, 2006.01] 
5/00 Lç ®Ó xá d©y giÇy (m¸y ®Ó lµm lç A43D 100/00) [1, 2006.01] 
7/00 VËt dông ®Ó kÑp (gi÷) d©y giÇy [1, 2006.01] 
7/02 . N¾p tói; Tói quÇn ¸o [1, 2006.01] 
7/04 . Chi tiÕt kiÓu b¶n lÒ [1, 2006.01] 
7/06 . D¶i b¨ng ®µn håi [1, 2006.01] 
7/08 . KÑp ®îc kÑp chÆt khi kÐo c¨ng d©y giÇy [1, 2006.01] 
9/00 D©y giÇy, d©y buéc cho quÇn ¸o nãi chung ®îc lµm b»ng v¶i, da hoÆc chÊt dÎo 

[1, 2006.01] 
9/02 . cã c¸c ®Çu bÞt, cóc  hoÆc l«ng trang trÝ [1, 2006.01] 
9/04 . S¶n xuÊt c¸c ®Çu bÞt d©y giÇy tõ chÊt dÎo, xenluloit, cao su vµ c¸c vËt liÖu t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
9/06 . §Çu bÞt d©y giÇy cã thÓ th¸o ®îc [1, 2006.01] 
9/08 . lµm tõ giÊy hoÆc d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
11/00 C¸c lo¹i khãa cµi giÇy kh¸c (khãa cµi cho quÇn ¸o nãi chung A44B) [1, 2006.01] 
11/02 . Khãa cµi d¹ng cóc [1, 2006.01] 
11/04 . . §inh t¸n; §Ýnh chÆt chóng [1, 2006.01] 
11/06 . Khãa cµi kiÓu cóc bÊm [1, 2006.01] 
11/08 . Khãa cµi kiÓu mãc; Mãc xoay [1, 2006.01] 
11/10 . . Mãc cã mét vµi lìi mãc [1, 2006.01] 
11/12 . Khãa kÐo trît [1, 2006.01] 
11/14 . Khãa cµi kiÓu kÑp chÆt; Kho¸ kÑp chÆt; Khãa cµi cã c¸i ®ßn khuûu [1, 2006.01] 
11/16 . Khãa cµi ®îc gi÷ chÆt b»ng d©y kim lo¹i, c¸c chèt vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/18 . Khãa cµi kiÓu k×m xÕp [1, 2006.01] 
11/20 . Khãa cµi cã bé phËn ®Ó buéc chÆt ®îc ®Æt trªn lìi mãc [1, 2006.01] 
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11/22 . Khãa cµi cã c¸c bé phËn buéc chÆt ®µn håi ®îc ®Æt ë gi÷a c¸c cÆp lç, vÝ dô c¸c 
kÑp, lß xo, d¶i b¨ng [1, 2006.01] 

11/24 . Khãa cµi cã kho¸ ®Ó trang trÝ vµ c¸c chi tiÕt trang trÝ kh¸c cho giÇy dïng ®Ó mãc cµi 
(khãa nãi chung A 44 B 11/00) [1, 2006.01] 

13/00 Phô kiÖn ®Ó b¶o vÖ giÇy chèng mßn [1, 2006.01] 
13/02 . MiÕng kim lo¹i ®Ó ®Öm ®Õ giÇy vµ gãt giÇy [1, 2006.01] 
13/04 . Mãng s¾t cho giÇy thÓ thao; Chèt (mÊu) thêng; §inh vÝt; §inh ®ãng ®Õ víi ®Çu bÞt 

réng [1, 2006.01] 
13/06 . Chi tiÕt bäc mÐp ®Õ giÇy, cô thÓ lµ bäc giÇy trît tuyÕt [1, 2006.01] 
13/08 . . cã c¸c phÇn lµm tõ cao su, chÊt dÎo, da, phít vµ c¸c vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/10 . . lµm tõ d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
13/12 . §Õ giÇy b¶o vÖ b»ng kim lo¹i cã thÓ thay ®îc (®Õ giÇy kim lo¹i A43B 13/10) [1, 

2006.01] 
13/14 . Chi tiÕt bäc ®Æc biÖt cho mòi giÇy; Mò b¶o vÖ cho mòi giÇy [1, 2006.01] 
15/00 ThiÕt bÞ vµ c¸c phô kiÖn ®Ó b¶o vÖ chèng trît (ThiÕt bÞ ®Ó trÌo lªn cét, c©y vµ 

t¬ng tù A63B 27/00) [1, 2006.01] 
15/02 . ®îc ®ãng chÆt vµo ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
15/04 . ®îc ®ãng chÆt vµo gãt giÇy [1, 2006.01] 
15/06 . C¸c thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®Ó ®i trªn b¨ng, vÝ dô cùa giÇy ®i trªn b¨ng, c¸i mãc vµo 

b¨ng, mÊu s¾t trªn ®Õ giÇy ®Ó ®i trªn b¨ng, ®inh ®Õ giÇy; ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®Ó leo 
nói (A43C15/09 ®îc u tiªn; c¸c ®inh h×nh mãng ngùa cho phÐp di chuyÓn trªn 
b¨ng A01L 7/08) [1, 3, 2006.01] 

15/08 . . §inh ®Õ giÇy lËt gÊp ®îc ®Ó ®i trªn b¨ng [1, 2006.01] 
15/09 . ThiÕt bÞ ®îc ®ãng chÆt víi giÇy dÐp khi ®i trªn mÆt dèc ®Ó lµm gi¶m ®é dèc [3, 

2006.01] 
15/10 . C¸c phô kiÖn chèng trît lµm tõ d©y kim lo¹i, sîi xÝch con hoÆc c¸c vËt liÖu ®an 

(bÖn, tÕt) kh¸c [1, 2006.01] 
15/12 . C¸c d¶i hÑp cã thÓ thay ®îc ®Ó chèng trît [1, 2006.01] 
15/14 . cã c¸c ®inh s¾t  cã thÓ di chuyÓn ®îc tõ phÝa ngoµi [1, 2006.01] 
15/16 . §inh ®Çu lín cho giÇy ®¸ bãng vµ c¸c lo¹i giÇy t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/18 . C¸i kÑp cã r¨ng [1, 2006.01] 
17/00 §inh giµy chèng trît ®Ó cìi ngùa [1, 2006.01] 
17/02 . §inh giµy chèng trît, dông cô ®Ó gia cè chóng [1, 2006.01] 
17/04 . C¸c c¸i kÑp cã thÓ thay ®îc [1, 2006.01] 
17/06 . §inh giµy chèng trît cã thÓ gÊp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
19/00 C¸c chi tiÕt buéc kh¸c cña giµy dÐp cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña 

ph©n líp nµy [2006.01] 
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A43D M¸y, c«ng cô, thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p ®Ó s¶n xuÊt hoÆc söa 
ch÷a giÇy dÐp (may D05B) [6] 

 Ghi chó 

Trong ph©n líp nµy, ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt giÇy thêng ®îc ph©n vµo c¸c ®Ò môc 
®Ò cËp tíi c¸c m¸y mãc hay c«ng cô ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p 
nµy.  

Néi dung ph©n líp 

®o ch©n vµ khu«n giµy .......................................................................................................... 1/00 
khu«n giµy ................................................................................................................................... 3/00 
gia c«ng mò giµy, c¸c chi tiÕt lµm cøng giµy ................................. 8/00-8/34, 8/38-8/54 
bäc hoÆc kÐo c¨ng mòi giµy trªn khu«n giµy  ............................................. 9/00-23/00 
gia c«ng vµ chuÈn bÞ c¸c chi tiÕt cña giµy 
tríc khi l¾p r¸p chóng 

§Õ giµy .................................................................. 8/36, 8/50, 8/52, 29/00, 35/00, 37/00, 43/00 
Gãt giµy, miÕng ®Öm gãt giµy ................................................................................. 33/00, 83/00 
Chi tiÕt lµm cøng èng giµy  ................................................................................................ 31/00 

L¾p r¸p c¸c chi tiÕt cña giµy 
§ãng giµy nhê c¸c chi tiÕt kim lo¹i ............................................................ 69/00, 71/00, 75/00 
§ãng giµy b»ng keo d¸n .................................................................................................... 25/00 
§ãng giµy b»ng c¸c kü thuËt kh¸c nh hµn ....................................................................... 86/00 
§ãng ®Õ giµy .................................................................................... 25/00, 44/00, 67/00, 86/00 
§ãng gãt giµy .................................................................................. 67/00, 79/00, 81/00, 86/00 
§ãng viÒn ®Õ giµy  ............................................................................................................. 44/00 

c¸c c«ng ®o¹n c«ng nghÖ tiÕp theo ®îc thùc 
hiÖn sau khi lªn khu«n giµy 

Trªn ®Õ vµ gãt .................................................................................................................... 27/00 
Trªn viÒn ®Õ giµy..................................................................................................... 47/00, 57/00 
Trªn ®êng kh©u viÒn ®Õ giµy ..................................................................... 51/00, 53/00, 55/00 
C¸c c«ng ®o¹n kh¸c .................................................................................... 49/00, 59/00, 85/00 

hoµn thiÖn giµy ................................................................................................. 63/00, 87/00-95/00 
L¾p r¸p, xÕp ®Æt hoÆc th¸o bá c¸c chi tiÕt phô ................. 39/00, 97/00, 99/00, 100/00 
C¸c thiÕt bÞ hoÆc kü thuËt kh¸c ®Ó s¶n xuÊt 
vµ söa ch÷a giµy .................................................................................. 5/00, 61/00, 111/00-119/00 
C¸c ®èi tîng kü thuËt kh¸c cha ®îc ®Ò cËp 
trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy ................................................................. 999/00 

 

ThiÕt bÞ ®o ch©n; Khu«n giµy; C¸c dông cô 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®o ch©n hoÆc khu«n giÇy; ThiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c phÇn kh¸c cña giÇy 
[1, 2006.01] 

1/02 . ThiÕt bÞ ®o ch©n (®o h×nh d¸ng, m« h×nh hoÆc kÝch thíc cña c¬ thÓ cho much ®Ých 
chÈn ®o¸n A61B 5/00) [1, 2006.01] 

1/04 . ThiÕt bÞ ®o c¸c khu«n giÇy [1, 2006.01] 
1/06 . ThiÕt bÞ ®o kÝch thíc bªn trong cña giÇy, ®é cao vµ vÞ trÝ cña gãt giÇy [1, 2006.01] 
1/08 . ThiÕt bÞ ®o c¸c chi tiÕt cña giÇy [1, 2006.01] 
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3/00 C¸c khu«n giÇy [1, 2006.01] 
3/02 . Khu«n giÇy ®Ó s¶n xuÊt vµ söa ch÷a giÇy (s¶n xuÊt khu«n giÇy b»ng gç  

B27M 3/20) [1, 2006.01] 
3/04 . Khu«n giÇy dïng khÝ nÐn; Khu«n giÇy ®µn håi [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c miÕng chÌn quanh cho khu«n giÇy [1, 2006.01] 
3/08 . ThiÕt bÞ ®Ó kÐo c¨ng c¸c phÇn riªng cña giÇy [1, 2006.01] 
3/10 . ThiÕt bÞ ®Ó th¸o giÇy ra khái khu«n [1, 2006.01] 
3/12 . ThiÕt bÞ ®Ó lång vµo khu«n [1, 2006.01] 
3/14 . Khu«n giÇy ®Ó kÐo c¨ng vµ níi réng giÇy; C¸i nßng giµy èng; C¸c khu«n ®én trong 

giÇy ®Ó uèn th¼ng; ThiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ h×nh d¸ng cña giÇy (sÊy kh« giÇy dÐp A47L 
23/20) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c dông cô hoÆc c«ng cô cÇm tay ®Ó s¶n xuÊt vµ söa ch÷a giÇy kh«ng thuéc 
c¸c nhãm A43D15/00, A43D19/00, A43D95/00, A43D100/00, A43D117/00 [1, 
2006.01] 

5/02 . C¸c gi¸ ®ì l®Ó s¶n xuÊt giÇy (c¸c gi¸ ®ì ®Ó lµm s¹ch giÇy A47L 23/16) [1, 2006.01] 
5/04 . Dao c¾t (dao c¾t nãi chung B26B) [1, 2006.01] 
5/06 . C¸c dông cô ®Ó c¾t c¸c ®Çu ®inh hoÆc ®inh ghim n»m bªn trong giÇy [1, 2006.01] 
5/08 . C¸i dïi (chÕ t¹o B21G) [1, 2006.01] 
5/10 . C¸i giòa ®Ó c¾t c¸c ®inh ghim b»ng gç (c¸i giòa gç B 27 G 17/06) [1, 2006.01] 
5/12 . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng ®inh b»ng tay (A43D19/02 ®îc u tiªn; c¸c dông cô ®ãng ®inh 

nãi chung B25C, B27F) [1, 2006.01] 
5/14 . . K×m cÇm tay ®Ó ®ãng c¸c ®inh kÑp [1, 2006.01] 
8/00 M¸y pha c¾t, trang trÝ, ®¸nh dÊu hoÆc in dÊu hoÆc c¸ch gia c«ng kh¸c c¸c chi 

tiÕt cña giÇy (bäc vµ kÐo c¨ng mòi giÇy trªn khu«n A43D9/00 - A43D23/00; s¶n 
xuÊt vµ ®ãng ®Ò giÇy, gãt giÇy vµ viÒn ®Õ giÇy A43D25/00 - A43D83/00) [1, 
2006.01] 

8/02 . Pha c¾t  (c¾t nãi chung B26D, B26FF; c¾t da nãi chung C14B 5/00) [3, 2006.01] 
8/04 . . C¾t gät  b»ng c¸ch dËp (8/10 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
8/06 . . . Khu«n dËp dïng cho môc ®Ých nµy [3, 2006.01] 
8/08 . . . C¾t gät kÕt hîp víi nèi, vÝ dô b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn cao tÇn ®i qua gi÷a líi 

c¾t vµ bµn lµm viÖc [3, 2006.01] 
8/10 . Pha c¾t theo mÉu giÇy ®· ®Þnh (®Ó c¾t mÐp A43D8/38; s¾p xÕp mÉu trong s¶n xuÊt 

quÇn ¸o A41H 3/00; sao chÐp mÉu nãi chung B23Q 33/00, B23Q35/00) [3, 
2006.01] 

8/12 . . . Khu«n mÉu hoÆc mÉu m· cho môc ®Ých may [3, 2006.01] 
8/14 . . . . ViÒn mÐp khu«n mÉu [3, 2006.01] 
8/16 . Trang trÝ c¸c chi tiÕt cña giÇy (b»ng c¸ch t¹o nÕp gÊp A43D8/44; da nãi chung  

C14B 1/56) [3, 2006.01] 
8/18 . . b»ng c¸ch ®ét lç hoÆc khoan lç (®ôc ®Ó lµm lç xá d©y A43D100/02) [3, 2006.01] 
8/20 . . . C¸c khu«n ®ét cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
8/22 . . b»ng c¸ch dËp næi hoÆc in (in Ên, in dÊu xem B41) [3, 2006.01] 
8/24 . . . DËp næi cã dïng nhiÖt, vÝ dô nhê dßng ®iÖn cao tÇn [3, 2006.01] 
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8/26 . §¸nh dÊu hoÆc in dÊu cho c«ng viÖc tiÕp theo (A43D8/16 ®îc u tiªn; in Ên, in 
dÊu xem B41) [3, 2006.01] 

8/28 . . Khu«n mÉu ®Ó kÎ c¸c phÇn cÇn ph¶i c¾t bá (trong s¶n xuÊt quÇn ¸o A41H 3/00) 
[3, 2006.01] 

8/30 . . VÏ c¸c vËt liÖu d¹ng tÊm cho c«ng ®o¹n c¾t tiÕp theo [3, 2006.01] 
8/32 . Gia c«ng viÒn mÐp hoÆc c¹nh (da nãi chung C14B 1/02, C14B11/00) [3, 2006.01] 
8/34 . . b»ng c¸ch bµo máng (A43D8/48 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
8/36 . . b»ng c¸ch c¾t söa mÐp, r×a cña m¸ ®Õ c¾t s½n (c¾t söa lµ c«ng ®o¹ng trung gian 

trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÇy A43D27/00; lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt giÇy 87/00) [3, 2006.01] 

8/38 . . . b»ng c¸ch c¾t bá, vÝ dô cã sö dông c¸c khu«n mÉu [3, 2006.01] 
8/40 . . b»ng c¸ch gÊp, lén vµo trong hoÆc ra ngoµi, ®Ëp m¹nh [3, 2006.01] 
8/42 . . b»ng c¸ch ®èt sÐm, co l¹i, nhuém mµu [3, 2006.01] 
8/44 . M¸y Ðp ®Ó uèn (uèn cong trªn mÐp, r×a A43D 8/40) [3, 2006.01] 
8/46 . Chia t¸ch (cho da nãi chung C14B 1/02) [3, 2006.01] 
8/48 . . kÕt hîp víi bµo máng [3, 2006.01] 
8/50 . . KÕt hîp víi c¾t söa hoÆc chia t¸ch phÇn ®Çu gãt cña m¸ ®Õ c¾t s½n (®Õ giÇy ®îc 

®ãng vµo giÇy A43D27/04) [3, 2006.01] 
8/52 . Uèn cong c¸c chi tiÕt cña giÇy (cho da nãi chung C14B) [3, 2006.01] 
8/54 . . b»ng c¸ch c¸n [3, 2006.01] 
8/56 . . c¸c m¸ ®Õ c¾t s½n b»ng c¸ch chia t¸ch [3, 2006.01] 

Bäc vµ kÐo c¨ng mò giÇy trªn khu«n giÇy 

9/00 ThiÕt bÞ ®Ó c¨ng mò giÇy trªn khu«n giÇy (®èi víi phÇn mòi giÇy A43D15/00) [1, 
2006.01] 

11/00 M¸y ®Ó gia c«ng s¬ bé vµ l¾p r¸p phÇn mò giÇy, miÕng ®Öm gãt giÇy vµ ®Õ trong 
cña giÇy trªn khu«n giÇy tríc khi bäc vµ kÐo c¨ng; Bäc hoÆc th¸o bá c¸c mòi 
bÞt b¶o vÖ [1, 2006.01] 

11/01 . M¸y ®Ó ®Æt lªn vµ ®ãng c¸c d¶i lµm bÒn hoÆc trang trÝ lªn mò giÇy (lªn ®Õ giÇy 
hoÆc ®Õ trong A43D 43/06) [3, 2006.01] 

11/02 . . lªn mÐp (c¹nh) cña mò giÇy [1, 3, 2006.01] 
11/03 . . Phñ c¸c vËt liÖu nhiÖt dÎo ®Ó lµm t¨ng ®é cøng cña phÇn mòi giÇy vµ phÇn gãt 

giÇy [3, 2006.01] 
11/04 . M¸y ®Ó Ðp ®êng kh©u hoÆc vuèt th¼ng c¸c chi tiÕt cña giÇy (®èi víi giÇy trªn 

khu«n A43D55/00) [1, 2006.01] 
11/06 . M¸y mãc ®Ó ®Ýnh cóc t¹m thêi trªn c¸c chi tiÕt cña giÇy [1, 2006.01] 
11/08 . M¸y ®Ó buéc d©y t¹m thêi c¸c chi tiÕt cña giµy vµ c¾t d©y sau khi kÐo c¨ng [1, 

2006.01] 
11/10 . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ c¸c m¸ ®Õ c¾t s½n ®· ®îc buéc d©y trªn khu«n trong thêi gian kÐo 

c¨ng [1, 2006.01] 
11/12 . M¸y t¹o h×nh nãng hoÆc nguéi c¸c phÇn mòi vµ phÇn gãt giÇy [1, 2006.01] 
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11/14 . ThiÕt bÞ ®Ó xö lý c¸c chi tiÕt cña giÇy, vÝ dô c¸c chi tiÕt lµm cøng ë gãt giÇy vµ phÇn 
mòi giÇy b»ng h¬i hoÆc chÊt láng (cho giÇy khi ®É ®ãng ®Õ A43D95/12) [1, 
2006.01] 

13/00 M¸y bäc phÇn mò giµy ®îc ®Æt trªn khu«n, vµ ®ãng t¹m phÇn mòi giÇy b»ng 
®inh [1, 2006.01] 

13/02 . ThiÕt bÞ ®Ó ®Æt phÇn mò giÇy hoÆc phÇn mòi giÇy cøng vµ phÇn gãt giÇy cøng trªn 
m¸y bäc [1, 2006.01] 

15/00 M¸y bäc vµ kÐo c¨ng ®Ó buéc phÇn mòi giÇy b»ng d©y hoÆc d©y kim lo¹i; M¸y 
®Ó kÐo c¨ng nhê c¸c kÑp; M¸y kÐo c¨ng cã thiÕt bÞ ®Ó kh©u, kÓ c¶ lo¹i giÇy ®Õ 
ph¼ng (m¸y kh©u ®Æc biÖt ®Ó kh©u c¸c s¶n phÈm b»ng da hay giµyD05B) [1, 
2006.01] 

17/00 M¸y bäc hoÆc kÐo c¨ng víi c¸c khu«n l¾c [1, 2006.01]   
19/00 KÐo c¨ng b»ng tay; K×m ®Ó kÐo c¨ng [1, 2006.01]  
19/02 . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng c¸c chi tiÕt b»ng ®inh thêng vµ ®inh b»ng ®Çu, ®îc sö dông cïng 

víi c¸c c¸i k×m kÐo c¨ng [1, 2006.01] 
21/00 M¸y kÐo c¨ng [1, 2006.01] 
21/02 . cã mét c¸i k×m kÐo c¨ng [1, 2006.01] 
21/04 . ®Ó kÐo c¨ng liªn tôc m¸ giÇy n»m ®èi diÖn nhau [1, 2006.01] 
21/06 . ®èi víi lo¹i giÇy cã ®Õ gç (A43D21/16, A43D21/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/08 . cã gi¸ ®ì khu«n giÇy vµ c¸c tÊm kÐo c¨ng theo chiÒu ngang vµ th¼ng ®øng ®Ó t¹o 

h×nh phÇn mòi vµ gãt giÇy (A43D21/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/10 . M¸y kÐo c¨ng phÇn mòi giÇy b»ng c¸c tÊm [1, 2006.01] 
21/12 . cã c¸c kÑp kÐo c¨ng c¸c kÑp h×nh giµy, cã c¸c ®Çu hoÆc tÊm ®ai kÐo c¨ng vµ t¬ng 

tù ®Ó t¹o h×nh phÇn mòi giÇy hoÆc phÇn gãt giÇy cña m¸ ®Õ c¾t s½n trªn khu«n giÇy 
[1, 2006.01] 

21/14 . cã c¸c thiÕt bÞ ®ãng ®inh ®Ó kÐo c¨ng c¸c phÇn mòi giÇy vµ phÇn gãt giÇy cña m¸ 
®Õ c¾t s½n [1, 2006.01] 

21/16 . cã k×m hoÆc tÊm kÐo c¨ng ®Ó t¹o h×nh c¸c phÇn mòi giÇy vµ gãt giÇy [1, 2006.01]  
21/18 . cã k×m kÐo c¨ng vµ c¸c tÊm n¾n th¼ng trong ®ã t¹o h×nh phÇn th©n giÇy [1, 

2006.01] 
23/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña m¸y bäc vµ m¸y kÐo c¨ng (thiÕt bÞ ®ãng ®inh 75/00) [1, 

2006.01] 
23/02 . C¸c tÊm, ®Üa kÑp ®Ó kÐo c¨ng; V¸n Ðp cho ®Õ giÇy; Gi¸ ®ì khu«n giÇy; K×m ®Ó kÐo 

c¨ng [1, 2006.01] 
23/04 . C¸c vËt dông ®Ó gi÷ khu«n giÇy; C¬ cÊu dÉn híng cho giÇy [1, 2006.01] 
23/06 . ThiÕt bÞ ®Ó c¾t bá phÇn vËt liÖu thõa cña mò giÇy vµ tÊm lãt [1, 2006.01] 

S¶n xuÊt hoÆc ®ãng ®Õ giÇy, gãt giÇy vµ viÒn ®Õ giÇy, kÓ c¶ ®Ó chuÈn bÞ g¾n chóng víi 
giÇy; Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trang söa sau khi ®· kÐo c¨ng; Lén giÇy  

25/00 ThiÕt bÞ ®Ó d¸n c¸c chi tiÕt cña giÇy [1, 2006.01] 
25/047 . ThiÕt bÞ ®Ó d¸n c¨ng vµ/hoÆc d¸n mò giÇy víi ®Õ trong (A43D25/18, A43D25/20 

®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
25/053 . . víi c¸c dông cô kÑp quay ®îc [3, 2006.01] 
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25/06 . ThiÕt bÞ ®Ó d¸n ®Õ giÇy víi mÆt ®¸y giÇy (A43D25/18, A43D25/20 ®îc u tiªn) [1, 
3, 2006.01] 

25/07 . . cã c¸c c¬ cÊu Ðp ë d¹ng mµng ch¾n ®µn håi [3, 2006.01] 
25/08 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng viÒn ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
25/10 . . §Öm Ðp vµ c¸c gèi ®ì kh¸c cho m¸y Ðp ®Õ ®ãng giÇy b»ng c¸ch d¸n [1, 2006.01] 
25/12 . ThiÕt bÞ ®Ó d¸n mÆt tríc cña gãt giÇy hoÆc d¸n vËt liÖu bäc trªn gãt giÇy 

(A43D25/18, A43D25/20 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
25/14 . ThiÕt bÞ ®Ó ®¾p ®Çy ®¸y giÇy [1, 2006.01] 
25/16 . ThiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt giÇy d¸n trªn ®Õ ph¼ng [1, 2006.01] 
25/18 . ThiÕt bÞ ®Ó b«i keo (hå d¸n) lªn c¸c chi tiÕt cña giÇy (A43D25/20 ®îc u tiªn; ®a 

c¸c chÊt láng vµ c¸c vËt liÖu láng kh¸c lªn bÒ mÆt nãi chung B05) [3, 2006.01] 
25/20 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm ho¹t ho¸ vµ/hoÆc lµm t¨ng nhanh qu¸ tr×nh kh«, se l¹i cña keo (hå 

d¸n), vÝ dô cã sö dông nhiÖt [3, 2006.01] 
27/00 M¸y ®Ó c¾t söa nh lµ c«ng ®o¹n giao tiÕp (gia c«ng mÐp cña c¸c chi tiÕt giÇy lµm 

s½n, vÝ dô b»ng ph¬ng ph¸p c¾t söa A43D8/32; c¾t söa nh lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng 
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÇy A43D87/00) [1, 2006.01] 

27/02 . §Õ giÇy vµ gãt giÇy ®îc ®ãng vµo giÇy [1, 2006.01] 
27/04 . . PhÇn mÆt gãt cña ®Õ giÇy [1, 3, 2006.01] 
27/06 . . PhÇn tríc cña gãt giÇy [1, 3, 2006.01] 
29/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt ®Õ giÇy tõ vËt liÖu d¹ng thanh [1, 2006.01] 
31/00 M¸y ®Ó ®ãng hoÆc ®Æt chi tiÕt lµm cøng èng giÇy  [1, 2006.01] 
31/02 . M¸y ®Ó ®ãng chi tiÕt lµm cøng èng giÇy [1, 2006.01] 
31/04 . M¸y ®Ó ®Æt chi tiÕt lµm cøng èng giÇy [1, 2006.01] 
33/00 M¸y ®Ó l¾p r¸p c¸c miÕng lµm cao gãt giÇy (c¾t c¸c miÕng lµm cao gãt giÇy 

A43D8/02) [1, 2006.01] 
33/02 . Khu«n ®Ó lµm miÕng n©ng gãt giÇy; ThiÕt bÞ ®Ó xÕp c¸c miÕng lµm cao gãt giÇy 

thµnh tÇng [1, 2006.01] 
33/04 . M¸y ®ãng ®inh ®Ó ®ãng c¸c miÕng lµm cao gãt giÇy thµnh gãt [1, 2006.01] 
33/06 . ThiÕt bÞ ®Ó ph©n lo¹i miÕng lµm cao gãt giÇy [1, 2006.01] 
35/00 M¸y Ðp ®Ó t¹o h×nh mÆt ®¸y giÇy, hoÆc ®Õ giÇy rêi, hoÆc ®Õ gi¸y g¾n vµo mÆt 

®¸y giµy (d¸n ®Õ giÇy víi ®¸y giÇy 25/06) [1, 2006.01] 
37/00 M¸y lµm nh¸m ®Õ giÇy hoÆc c¸c phÇn kh¸c cña giÇy tríc khi d¸n [1, 2006.01] 
39/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt c¸c tÊm ®Öm ®ì bµn ch©n hoÆc tÊm n©ng mu bµn ch©n  ®îc 

sö dông cho bµn ch©n bÑt [1, 2006.01] 
43/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt mÐp kh©u hoÆc c¸c c«ng ®o¹n chuÈn bÞ kh¸c trªn ®Õ giÇy vµ ®Õ 

trong tríc khi ®ãng chóng (uèn cong ®Õ giÇy hoÆc ®Õ trong giÇy A43D8/52) [1, 
2006.01] 

43/02 . ®Ó t¹o mÐp kh©u b»ng c¸ch ca (khÝa) [1, 2006.01] 
43/06 . ®Ó ®ãng c¸c vËt liÖu lµm cøng thªm vµo ®Õ trong; §Ýnh c¸c b¨ng hoÆc ®êng g©n 

trang trÝ, vÝ dô kh©u ®êng g©n lªn ®Õ giÇy vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
44/00 M¸y ®Ó ®ãng viÒn ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
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47/00 M¸y ®Ó c¾t söa hoÆc c¾t xiªn mÐp cña viÒn ®îc ®ãng víi phÇn mò giÇy [1, 
2006.01] 

49/00 M¸y ®Ó ®ãng giÇy [1, 2006.01] 
51/00 M¸y ®Ó ®Æt vµ n©ng mÐp gÊp cña ®Õ mÆt [1, 2006.01] 
53/00 M¸y ®Ó c¾t vËt liÖu thõa cña ®êng kh©u bªn trong [1, 2006.01] 
55/00 M¸y ®Ó lµm ph¼ng, Ðp vµ lµm th¼ng ®êng kh©u bªn trong cña giÇy ®îc c¨ng 

bäc trªn khu«n [1, 2006.01] 
57/00 M¸y ®Ó ®ãng phÇn cuèi cña viÒn ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
59/00 M¸y ®Ó giòa mÐp cña giÇy kh©u [1, 2006.01] 
61/00 M¸y ®Ó t×m, nhæ vµ c¾t ®øt ®inh trong giÇy [1, 2006.01] 
63/00 M¸y ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoµn thiÖn kh¸c [1, 2006.01] 
67/00 M¸y ®Ó ®ãng ®Õ giÇy hoÆc gãt giÇy b»ng ®inh vÝt hoÆc d©y kim lo¹i kiÓu ®inh vÝt 

[1, 2006.01] 
69/00 M¸y ®ãng ®inh giÇy (m¸y ®ãng ®inh nãi chung B27F) [1, 2006.01] 
69/02 . ®ãng b»ng ®inh cã s½n [1, 2006.01] 
69/04 . cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¸ch ®inh tõ d©y kim lo¹i, d¶i kim lo¹i hoÆc c¸c d¶i tõ c¸c vËt liÖu 

kh¸c trong qu¸ tr×nh ®ãng [1, 2006.01] 
69/06 . ®ãng b»ng ®inh kÑp cã s½n [1, 2006.01] 
69/08 . cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ ®inh kÑp [1, 2006.01]  
69/10 . ®ãng b»ng c¸c chèt gç cã s½n [1, 2006.01] 
69/12 . víi c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¸ch c¸c chèt gç tõ thanh gç [1, 2006.01] 
69/14 . ®Ó ®ãng mÐp kÐo c¨ng cña mòi víi ®Õ giÇy gç b»ng ®inh hoÆc ®inh kÑp [1, 

2006.01] 
71/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña m¸y ®ãng ®inh; ThiÕt bÞ truyÒn ®inh [1, 2006.01] 
71/02 . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng cho bÖ ®Þnh vÞ; ThiÕt bÞ ®Ó c¾t ®inh ®îc nèi víi bÖ ®Þnh vÞ [1, 

2006.01] 
75/00 ThiÕt bÞ ®ãng ®inh trªn m¸y bäc vµ m¸y kÐo c¨ng [1, 2006.01] 
79/00 M¸y Ðp gãt giÇy vµ m¸y ®ãng ®inh liªn hîp [1, 2006.01] 
81/00 M¸y ®ãng miÕng ®Öm gãt giÇy [1, 2006.01] 
83/00 M¸y Ðp gãt giÇy kh«ng cã thiÕt bÞ ®ãng ®inh; M¸y ®Ó Ðp c¸c miÕng n©ng gãt 

giÇy riªng biÖt hoÆc ®Ó ®ôc lç ®ãng ®inh [1, 2006.01] 
85/00 M¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó lén l¹i, vÝ dô ®Ó s¶n xuÊt giÇy hai mÆt [1, 2006.01] 
86/00 M¸y ®Ó ®ãng ®Õ giÇy hoÆc gãt giÇy lªn trªn mò giÇy cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c 

ph©n nhãm A43D25/00 – A43D83/00, vÝ dô b»ng hµn nèi [6, 2006.01] 

Xö lý lÇn cuèi mò giÇy, ®Õ giÇy hoÆc gãt giÇy cña giÇy ®· ®ãng ®Õ; M¸y ®Ó s¶n xuÊt chi 
tiÕt phô cña giÇy 

87/00 M¸y ®Ó gät mÐp ®Õ giÇy vµ gãt giÇy; M¸y ®Ó c¾t söa c¸c mÆt tríc cña ®Õ giÇy 
(m¸y sao chÐp B 44 B; m¸y ®Ó gät gãt giÇy b»ng gç B 27 M) [1, 2006.01] 

89/00 M¸y ®Ó lµm b»ng ph¼ng ®Õ giÇy ®îc trang bÞ c¸c trôc l¨n ®Ó lµ [1, 2006.01] 
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91/00 M¸y ®Ó t¸ch rêi ®êng kh©u hoÆc ®Ó khÝa r¨ng ca vµo ®êng kh©u hoÆc viÒn 
®Õ giÇy [1, 2006.01] 

93/00 M¸y ®Ó khÝa r¨ng ca mÐp ®Õ giÇy [1, 2006.01]  
95/00 M¸y hoµn thiÖn giÇy [1, 2006.01] 
95/02 . M¸y xö lý hoÆc lµm nh½n mò giÇy ®Ó lo¹i bá nÕp nh¨n, nÕp gÊp hoÆc t¬ng tù [1, 

2006.01] 
95/04 . M¸y ®Ó che lÊp c¸c khe ë ®Õ [1, 2006.01] 
95/06 . M¸y ®Ó nhuém hoÆc xö lý b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc; Trang trÝ ®¸y giÇy (®¸nh 

bãng A43D95/20) [1, 2006.01] 
95/08 . M¸y vµ c¸c c«ng cô ®Ó tÈy s¹ch, mµi nh½n hoÆc söa hoµn thiÖn giÇy cã hoÆc kh«ng 

sö dông ph¬ng ph¸p hót bôi (m¸y hót bôi A 47 L 5/00; lµm s¹ch giÇy trong gia 
®×nh     A47L 23/00) [1, 2006.01] 

95/10 . ThiÕt bÞ ®Ó sÊy kh« vµ nung nãng giÇy [1, 2006.01] 
95/12 . ThiÕt bÞ ®Ó thÊm ít, lµm cøng vµ lµm Èm (chuÈn bÞ tríc khi bäc hoÆc kÐo c¨ng 

mò giÇy trªn khu«n giÇy A43D11/14) [1, 2006.01] 
95/14 . thiÕt bÞ ®Ó ®ãng nh·n hiÖu, in vµ in dËp (trang trÝ c¸c phÇn c¾t s½n cña giÇy 

A43D8/16; in, ®ãng dÊu xem B 41) [1, 2006.01] 
95/16 . C¸c dông cô ®Ó ®¸nh bãng, ®îc sö dông trong s¶n xuÊt giÇy (nãi chung B 24 D) 

[1, 2006.01] 
95/18 . . ThiÕt bÞ ®Ó nung nãng c¸c dông cô ®¸nh bãng trong s¶n xuÊt giÇy [1, 2006.01] 
95/20 . M¸y ®Ó ®¸nh bãng ®Õ giÇy vµ gãt giÇy [1, 2006.01] 
95/22 . M¸y ®Ó ®¸nh bãng mÐp ®Õ giÇy cã hoÆc kh«ng cã thiÕt bÞ ®Ó l¨n ph¼ng nÑp ®Õ [1, 

2006.01] 
95/24 . M¸y ®Ó ®¸nh r¸p ®Õ giÇy [1, 2006.01] 
95/26 . ThiÕt bÞ ®Ó phñ s¸p [1, 2006.01] 
95/28 . M¸y ®Ó ®ãng c¸c chi tiÕt b¶o vÖ ®Õ giÇy vµ gãt giÇy [1, 2006.01] 
97/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt c¸c vËt dông gióp ®i giÇy dÔ dµng h¬n [1, 2006.01] 
98/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt d©y giÇy (tõ da C14 B; ®an bÖn nãi chung D04C); Phñ c¸c chÊt 

d¹ng x¬ hoÆc xenluloit trªn c¸c ®Çu cña d©y giÇy (s¶n xuÊt miÕng bÞt ®Çu d©y giÇy 
b»ng kim lo¹i B21D; tõ d©y kim lo¹i B21F) [2006.01] 

100/00 §Æt, ®ãng hoÆc th¸o khái giÇy c¸c lç, cóc, khuy mãc hoÆc c¸c miÕng ®Öm ®µn 
håi vµo giµy [1, 2006.01] 

100/02 . M¸y hoÆc dông cô ®Ó ®ôc lç vµ l¾p lç x©u (®èi víi quÇn ¸o nãi chung A41H 37/02) 
[1, 2006.01] 

100/04 . . ®Æt c¸c lç lâm [1, 2006.01] 
100/06 . . ®Æt cïng mét lóc hai lç x©u [1, 2006.01] 
100/08 . §ãng khuy cóc lªn giÇy dÐp (®èi víi quÇn ¸o A41H 37/00) [1, 2006.01] 
100/10 . M¸y hoÆc dông cô ®Ó ®ãng mãc ®Ó buéc d©y [1, 2006.01] 
100/12 . M¸y ®Ó l¾p c¸c miÕng chÌn ®µn håi, miÕng ®Öm lªn giÇy [1, 2006.01] 
100/14 . ThiÕt bÞ ®Ó th¸o khái giÇy khuy cóc, mãc ®Ó buéc d©y vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
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C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó s¶n xuÊt giÇy 

111/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt giÇy cã c¬ cÊu truyÒn giÇy tù ®éng [1, 2006.01] 
113/00 M¸y ®Ó s¶n xuÊt giÇy cã mÐp cña phÇn mò giÇy ®îc gÊp ra ngoµi hay ®Ó s¶n 

xuÊt giµy kh«ng d©y [1, 2006.01] 
115/00 M¸y ®Ó bµo máng hoÆc th¸o bá miÕng n©ng cao gãt giÇy, gãt giÇy hoÆc ®Õ giÇy 

hoÆc th¸o bá ®êng kh©u trong khi chuÈn bÞ giÇy ®Ó söa ch÷a [1, 2006.01] 
117/00 C¸c gi¸ ®ì ®Ó b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn giÇy hoÆc c¸c chi tiÕt cña giÇy; C¸c thiÕt 

bÞ vËn chuyÓn kh¸c [1, 2006.01] 
119/00 ThiÕt bÞ dÉn ®éng hoÆc ®iÒu khiÓn m¸y ®ãng giÇy; Khung cña m¸y ®ãng giÇy [1, 

2006.01] 
999/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A44 T¹p ho¸; §å kim hoµn 

A44B Cóc ¸o; Ghim cµi; Kho¸ thêng; Kho¸ kÐo vµ t¬ng tù (kho¸ cho  
giÇy A43C) 

 Ghi chó 

Ph©n líp nµy bao gåm c¸c lo¹i kho¸ thêng vµ kho¸ kÐo ®îc sö dông nh c¸c ®å 
dïng t¹p ho¸ hoÆc cho c¸c môc ®Ých kh¸c 

Néi dung ph©n líp 

Cóc ¸o; VØ b×a cøng ®Ó ®ùng chóng ................................................................ 1/00-5/00, 7/00 
kho¸ kÐo  ..................................................................................................................................... 19/00 
c¸c vËt dông ®Ó kÑp hoÆc cµi kh¸c .......................................................... 6/00-18/00, 21/00 

 
1/00 Cóc ¸o [1, 2006.01]  
1/02 . ®îc ph©n biÖt b»ng vËt liÖu cña chóng [1, 2006.01] 
1/04 . Cóc trang trÝ [1, 2006.01] 
1/06 . L¾p r¸p c¸c chi tiÕt cña cóc [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu [1, 2006.01] 
1/10 . . cã thÓ giÆt ®îc [1, 2006.01] 
1/12 . . ®îc bäc v¶i [1, 2006.01] 
1/14 . . víi c¸c líp bäc cã thÓ thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 
1/16 . . cã c¸c líp bäc b¶o vÖ [1, 2006.01] 
1/18 . phï hîp víi c¸ch ®Ýnh cóc [1, 2006.01] 
1/20 . . ®Ýnh b»ng chØ cã thÓ nh×n thÊy ®îc trªn mÆt ph¶i cña cóc [1, 2006.01] 
1/22 . . ®Ýnh b»ng chØ kh«ng nh×n thÊy ®îc trªn mÆt ph¶i cña cóc [1, 2006.01] 
1/24 . . . Cóc cã lç [1, 2006.01] 
1/26 . . cã ch©n ®µn håi [1, 2006.01] 
1/28 . . cã ch©n vµ chi tiÕt ®Õ kÑp chÆt [1, 2006.01] 
1/30 . . . Cóc ®Ýnh b»ng c¸c ®inh vÝt [1, 2006.01] 
1/32 . . . Ch©n ®îc lång vµo chi tiÕt kÑp chÆt vµ ®îc ®Ýnh chÆt b»ng c¸ch trît hoÆc 

quay [1, 2006.01] 
1/34 . . . víi chi tiÕt kÑp chÆt kiÓu bÊm t¸ch [1, 2006.01] 
1/36 . . . cã chi tiÕt kÑp chÆt kiÓu chèt chÎ, chèt cã thÓ th¸o ra ®îc vµ t¬ng tù [1, 

2006.01] 
1/38 . . KÑp nhê lß xo [1, 2006.01] 
1/40 . . cã ch©n kiÓu lß xo lµm tõ d©y kim lo¹i xo¾n vµo v¶i [1, 2006.01] 
1/42 . . víi c¸c r¨ng cã kh¶ n¨ng biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
1/44 . . víi chi tiÕt kÑp chÆt cã kh¶ n¨ng biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
3/00 Khuy cµi cæ ¸o [1, 2006.01] 
3/02 . lo¹i cøng hoµn toµn [1, 2006.01] 
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3/04 . cã mò cã thÓ bËt ra ®îc [1, 2006.01] 
3/06 . cã mò ®îc cÊu thµnh tõ d¹ng hai phÇn cã thÓ bËt ra ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . cã mò vµ ch©n cã thÓ t¸ch rêi ®îc [1, 2006.01] 
5/00 Khuy cµi cöa tay ¸o (m¨ng-sÐc) [1, 2006.01] 
5/02 . cã c¸c phÇn cã thÓ t¸ch ra ®îc [1, 2006.01] 
6/00 Ghim kÑp hoÆc d©y th¾t chuyªn dïng ®Ó kÑp, buéc ca v¸t, kh¨n quµng, kh¨n 

quµng cæ vµ t¬ng tù, vÝ dô c¸i kÑp ca v¸t, kÑp d¹ng lß xo ®îc ®Ýnh víi d©y th¾t  
ca v¸t; Ghim cã c¸c chi tiÕt bäc ®îc ®Ýnh vµo quÇn ¸o (ghim ca vat A44B9/08; 
®Ó trang trÝ A44C) [3, 2006.01] 

7/00 VØ b×a cøng ®Ó ®ùng cóc, khuy cµi cæ hoÆc khuy cµi cöa tay ¸o [1, 2006.01] 
9/00 Ghim cµi mò, kh¨n quµng hoÆc ghim cµi an toµn vµ t¬ng tù (®Ó trang trÝ A44C; 

cÆp tãc A45D 8/02) [1, 2006.01] 
9/02 . Ghim lo¹i ®¬n gi¶n [1, 2006.01] 
9/04 . . Ghim thêng [1, 2006.01] 
9/06 . . Ghim cµi mò [1, 2006.01] 
9/08 . . Ghim ca v¸t (ghim cã c¸c chi tiÕt bäc ®îc ®Ýnh víi quÇn ¸o 6/00) [1, 2006.01] 
9/10 . . Chi tiÕt an toµn [1, 2006.01] 
9/12 . Ghim an toµn [1, 2006.01] 
9/14 . . Ghim an toµn lo¹i thêng [1, 2006.01] 
9/16 . . Ghim hoa cµi cæ ¸o; Ghim cµi tríc ngùc [1, 2006.01] 
9/18 . . B¶n lÒ; C¸c chi tiÕt ®Ó kho¸ [1, 2006.01] 
9/20 . G¾n mò kim tõ thuû tinh hoÆc t¬ng tù víi th©n ghim [1, 2006.01] 
11/00 Kho¸; C¸c lo¹i khãa cµi t¬ng tù cho th¾t lng vµ t¬ng tù, vÝ dô cho c¸c th¾t 

lng b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
11/02 . khíp bÒ mÆt cña th¾t lng b»ng lùc ma s¸t [1, 2006.01] 
11/04 . . kh«ng cã c¸c bé phËn dÞch chuyÓn [1, 2006.01] 
11/06 . . cã chi tiÕt kÑp [1, 2006.01] 
11/08 . . . cã con l¨n di ®éng ®îc trong r·nh cã h×nh c¸i nªm [1, 2006.01] 
11/10 . . . cã c¸i nªm trît ®îc [1, 2006.01] 
11/12 . . . cã c¸i kÑp xoay ®îc [1, 2006.01] 
11/14 . . . . cã c¬ cÊu bÊm t¸ch [1, 2006.01] 
11/16 . . Th¾t lng ®îc gi÷ nhê t¸c ®éng cña lß xo [1, 2006.01] 
11/18 . . Th¾t lng ®îc gi÷ b»ng c¸ch kÐo c¨ng qua c¸c vßng ghÐp víi nhau [1, 2006.01] 
11/20 . ®îc mãc vµo c¸c lç hoÆc t¬ng tù trªn th¾t lng [1, 2006.01] 
11/22 . . Kho¸ cã r¨ng cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/24 . . Kho¸ cã r¨ng di ®éng [1, 2006.01] 
11/25 . cã hai hoÆc nhiÒu bé phËn riªng biÖt [1, 2006.01] 
11/26 . . cã khãa cµi kiÓu cóc bÊm [1, 2006.01] 
11/28 . . cã c¸c mãc ®Ó nèi c¸c phÇn cuèi cña th¾t lng [1, 2006.01] 
13/00 Khãa cµi cã sö dông mãc hoÆc lç khuy [1, 2006.01] 
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13/02 . cã chi tiÕt kho¸ d¹ng lß xo [1, 2006.01] 
15/00 Vßng ®eo ch×a kho¸ [1, 2006.01] 
17/00 Khãa cµi d¹ng cóc bÊm hoÆc bÊm t¸ch [1, 2006.01] 
18/00 Khoa cµi dÔ dµng th¸o ra ®îc; S¶n xuÊt chóng  [3, 2006.01] 
19/00 Khãa kÐo trît [1, 2006.01] 
19/02 . cã mét hµng c¸c chi tiÕt khãa rêi g¾n víi mçi d¶i b¨ng mang [1, 2006.01]  
19/04 . . C¸c b¨ng mang ®îc tiÕp xóc víi nhau khi kÐo kho¸ l¹i [1, 2006.01] 
19/06 . . . cã c¸c chi tiÕt gÇn nh d¹ng gãc vu«ng cã bÒ mÆt låi lâm ®Ó cã thÓ mãc nèi víi 

nhau [1, 2006.01] 
19/08 . . C¸c b¨ng mang kh«ng ®îc tiÕp xóc víi nhau khi kÐo kho¸ [1, 2006.01] 
19/10 . cã mét chi tiÕt khãa ®¬n nhÊt trªn mçi b¨ng mang [1, 2006.01] 
19/12 . . Chi tiÕt khãa d¹ng lß xo xo¾n èc liªn tôc [1, 2006.01] 
19/14 . . Chi tiÕt khãa kiÓu gê ®Þnh h×nh hoÆc c¹nh cã r¨ng [1, 2006.01] 
19/16 . . Chi tiÕt khãa cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi däc theo chiÒu dµi cña b¨ng mang [1, 3, 

2006.01] 
19/18 . cã chi tiÕt thø ba (hoÆc c¸c chi tiÕt) kh¸c víi con trît, ®îc nèi víi c¸c c¹nh cña 

c¸c b¨ng mang kÒ nhau khi kho¸ ®· ®ãng, vÝ dô cã chi tiÕt thø ba ®îc dÞch chuyÓn 
vµo vÞ trÝ cÇn thiÕt b»ng c¸c con trît [1, 3, 2006.01] 

19/20 . . chi tiÕt thø ba bÞ c¸c b¨ng mang bao phñ [1, 3, 2006.01] 
19/22 . . chi tiÕt thø ba bao phñ c¸c b¨ng mang [1, 3, 2006.01] 
19/24 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
19/26 . . Con trît [1, 2006.01] 
19/28 . . . ®îc th¸o bá Ýt nhÊt tõ mét b¨ng mang [1, 3, 2006.01] 
19/30 . . . cã c¸c bé phËn chèt l¹i ë vÞ trÝ cÇn thiÕt [1, 2006.01] 
19/32 . . C¸c ph¬ng tiÖn t¹o cho khãa kÐo kh«ng thÊm khÝ vµ/hoÆc níc [1, 2006.01] 
19/34 . . B¨ng mang (A44B19/40 ®îc u tiªn); V¹t ¸o ®îc ®Ýnh vµo b¨ng mang ®Ó phñ 

lªn c¸c chi tiÕt khãa (19/32 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
19/36 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®ãng chÆt (kh«ng th¸o ra ®îc) c¸c chi tiÕt khãa cña khãa kÐo trªn c¸c 

®Çu nèi; Ph¬ng tiÖn chÆn con trît cña khãa kÐo tuét ra khái b¨ng mang [1, 
2006.01] 

19/38 . . C¬ cÊu ë ®Çu cña khãa kÐo cho phÐp th¸o con trît, vÝ dô ®Ó t¸ch hai d¶i b¨ng 
mang cña khãa kÐo ra khái nhau [1, 2006.01] 

19/40 . . §Ýnh c¸c chi tiÕt khãa t¸ch rêi hoÆc ®¬n nhÊt víi b¨ng mang; §Ýnh chÆt chóng, vÝ 
dô b»ng c¸ch may hoÆc kh©u l¹i [1, 2006.01] 

19/42 . S¶n xuÊt b»ng c¸c ph¬ng ph¸p cha ®îc ®Ò cËp ®Çy ®ñ ë mét trong c¸c líp kh¸c, 
vÝ dô B21D 53/50, B21F 45/18, B22D 17/16, B29D 25/00) [1, 2006.01] 

19/44 . . §Ýnh c¸c chi tiÕt khãa kim lo¹i víi c¸c b¨ng mang (s¶n xuÊt c¸c bé phËn cña 
khãa kÐo trît kim lo¹i kÕt hîp víi ®Ýnh B21D 53/52) [3, 2006.01] 

19/46 . . . §Ýnh c¸c chi tiÕt khãa rêi [3, 2006.01] 
19/48 . . . . S¾p ®Æt c¸c chi tiÕt khãa cã thÓ khíp ®îc víi nhau tríc khi ®Ýnh kho¸  [3, 

2006.01] 
19/50 . . . §Ýnh c¸c chi tiÕt khãa ®¬n nhÊt [3, 2006.01] 
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19/52 . . §Ýnh c¸c chi tiÕt khãa víi c¸c b¨ng mang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chóng [3, 
2006.01] 

19/54 . . . trong qu¸ tr×nh dÖt b¨ng mang [3, 2006.01] 
19/56 . . . trong qu¸ tr×nh ®an c¸c b¨ng mang [3, 2006.01] 
19/58 . . Th¸o bá c¸c chi tiÕt khãa ®Ó t¹o thµnh kÏ hë [3, 2006.01] 
19/60 . . GhÐp c¸c chèt chÆn ®Çu vµo d¶i b¨ng mang [3, 2006.01] 
19/62 . . L¾p c¸c con trît vµo vÞ trÝ trªn c¸c d¶i b¨ng mang [3, 2006.01] 
19/64 . . . VËt gi÷ con trît khi l¾p r¸p khãa kÐo trît [3, 2006.01] 
99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2010.01] 
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A44C §å n÷ trang; Vßng tay; c¸c ®å trang trÝ c¸ nh©n kh¸c; §ång 
tiÒn kim lo¹i  

Néi dung ph©n líp 

®å dïng ®Ó ®eo trªn c¸c bé phËn kh¸c nhau 
cña c¬ thÓ 

Trªn tai..................................................................................................................... 7/00 
Trªn tay vµ ngãn tay ....................................................................................... 5/00, 9/00 
Trªn c¸c bé phËn kh¸c ...................................................1/00, 3/00, 11/00, 23/00, 25/00 

®å dïng cho môc ®Ých kh¸c ................................................. 13/00, 15/00, 17/00, 21/00, 25/00 
s¶n xuÊt ®å n÷ trang hoÆc ®å trang trÝ c¸ 
nh©n kh¸c ................................................................................................................................... 27/00 
thiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n ®ång hå ®eo tay vµ  ®å 
n÷ trang  khái mÊt trém ..................................................................................................... 19/00 

 

1/00 Tr©m cµi ®Çu, ghim hoÆc kÑp cµi cæ ¸o ®îc ph©n biÖt theo c¸ch tr×nh bµy hoÆc 
trang trÝ [1, 2006.01]  

3/00 Huy ch¬ng; Huy hiÖu [1, 2006.01] 
5/00 Vßng tay; D©y ®ång hå ®eo tay;   Kho¸ cho chóng [1, 2006.01] 
5/02 . KÕt cÊu kiÓu m¾t xÝch [1, 2006.01] 
5/04 . . kÐo dµi ®îc [1, 2006.01] 
5/06 . . . cã d¹ng k×m xÕp [1, 2006.01] 
5/08 . . . cã c¸c m¾t xÝch rêi [1, 2006.01] 
5/10 . . kh«ng cã kh¶ n¨ng kÐo dµi [1, 2006.01] 
5/12 . Vßng tay hoÆc vËt gi÷ ®ång hå ®eo tay cã d¹ng lß xo h×nh ch÷ C  [1, 2006.01] 
5/14 . ®îc ph©n biÖt theo ph¬ng ph¸p g¾n liÒn chóng víi ®ång hå ®eo tay hoÆc t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
5/16 . . b»ng c¸ch gËp d©y ®eo [1, 2006.01] 
5/18 . Kho¸ cho d©y (kho¸ A44B 11/00) [1, 2006.01] 
5/20 . . cho lo¹i vßng më [1, 2006.01] 
5/22 . . cho lo¹i vßng kÝn [1, 2006.01] 
5/24 . . . cã c¸c chi tiÕt ®Ó gËp [1, 2006.01] 
7/00 Hoa tai; ThiÕt bÞ ®Ó x©u lç tai [1, 2006.01] 
9/00 NhÉn ®eo ngãn tay [1, 2006.01] 
9/02 . cã kÝch thíc ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
11/00 D©y chuyÒn ®Ó ®eo ®ång hå; D©y chuyÒn trang søc [1, 2006.01] 
11/02 . Chi tiÕt khãa [1, 2006.01] 
13/00 §å n÷ trang ®îc cÊu thµnh tõ nhiÒu chi tiÕt [1, 2006.01] 
15/00 C¸c d¹ng ®å n÷ trang kh¸c [1, 2006.01] 
17/00 §¸ quý hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/02 . Khung hay vá cho c¸c mÆt ®¸ quý [1, 2006.01] 
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17/04 . L¾p c¸c mÆt ®¸ quÝ vµo c¸c ®å n÷ trang; C«ng cô ®Ó dïng vµo viÖc ®ã [1, 2006.01] 
19/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó phßng ngõa mÊt c¾p ®ång hå ®eo tay hoÆc ®å n÷ trang [1, 

2006.01]  
21/00 §ång tiÒn kim lo¹i (c¸c lo¹i ®ång tiÒn ®Æc biÖt dïng cho c¸c m¸y ®æi tiÒn tù ®éng 

G07F 1/06); VËt thay thÕ ®ång tiÒn; §ång tiÒn kim lo¹i cho c¸c lo¹i m¸y tù ®éng 
kh¸c nhau [1, 2006.01] 

23/00 Chuçi h¹t [1, 2006.01] 
25/00 C¸c ®å kh¸c ®Ó ®eo trªn ngêi, cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A44C1/00-

A44C19/00 hoÆc A44C23/00, vÝ dô c©y th¸nh gi¸, h×nh thËp ¸c, l¸ bïa hé mÖnh 
[1, 2006.01] 

27/00 S¶n xuÊt ®å n÷ trang hoÆc c¸c ®å trang trÝ c¸ nh©n kh¸c [2, 2006.01] 
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A45 §å dïng cÇm tay hoÆc ®i ®êng 

A45B GËy ®I d¹o (trî gióp viÖc ®i bé, vÝ dô cho ngêi mï A61H3/06); ¤; Qu¹t cho phô 
n÷ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù  (gi¸ ®ì gËy vµ « A47G25/12) 

  Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy thuËt ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu víi nghÜa sau: 
"«" còng bao hµm c¶ dï che n¾ng cã kÕt cÊu t¬ng tù nh «; 

“gËy” bao hµm c¶ gËy ®i d¹o vµ c¸n «. 

Néi dung ph©n líp 

GËy ®i d¹o hoÆc c¸n « ................................................................................ 1/00, 3/00, 7/00, 9/00 
c¸c lo¹i « 

KÕt cÊu nãi chung ............................................................................ 11/00-19/00, 23/00 
C¸c chi tiÕt ............................................................................................................. 25/00 

gËy ®i d¹o vµ « cã thÓ ho¸n ®æi ®îc ................................................................5/00, 21/00 
qu¹t cho phô n÷ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù  ....................................................................... 27/00 

 

GËy ®i d¹o; C¸n «  

1/00 GËy cã c¸c bé phËn ®Ó chèng, treo hoÆc mang [1, 2006.01] 
1/02 . GËy ®i d¹o cã c¸c con l¨n ®Ó chë bã, gãi vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/04 . GËy ®i d¹o cã m¾c treo hoÆc æ kho¸ [1, 2006.01] 
3/00 GËy kÕt hîp víi c¸c dông cô kh¸c [1, 2006.01] 
3/02 . víi c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
3/04 . . b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c m¾c ®Ó treo quÇn ¸o [1, 2006.01] 
3/08 . cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®o vµ c©n [1, 2006.01] 
3/10 . cã c¸c vÝ ®Ó ®ùng tiÒn [1, 2006.01] 
3/12 . cã c¸c èng viÔn väng [1, 2006.01] 
3/14 . cã vò khÝ [1, 2006.01] 
3/16 . cã c¸c ®å dïng ®Ó hót thuèc [1, 2006.01] 
5/00 GËy ®i d¹o hoÆc « cã thÓ chuyÓn thµnh ghÕ, gËy khi ®i s¨n [1, 2006.01] 
7/00 C¸c lo¹i gËy kh¸c, vÝ dô gËy cã h×nh d¹ng cong [1, 2006.01] 
9/00 C¸c chi tiÕt cña gËy [1, 2006.01] 
9/02 . C¸n cÇm hoÆc ®Çu gËy [1, 2006.01] 
9/04 . Mò bÞt b»ng kim lo¹i vµ c¸c ®Çu bÞt t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/06 . GËy cã nh·n ®Ò tªn hoÆc c¸c nh·n t¬ng tù [1, 2006.01] 

C¸c lo¹i « 

11/00 « ®îc ph©n biÖt theo h×nh d¹ng hoÆc ph¬ng thøc g¾n [1, 2006.01] 
11/02 . ®îc g¾n chÆt vµo ngêi sö dông [1, 2006.01] 
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11/04 . ®îc buéc chÆt víi ®Çu ngêi sö dông [1, 2006.01] 

13/00 « giÊy [1, 2006.01]  

15/00 « cã thÓ th¸o ®îc [1, 2006.01] 

17/00 « cã t¸n cong [1, 2006.01] 

19/00 « gÊp l¹i ®îc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt vµ/hoÆc « kiÓu èng lång [1, 
2006.01] 

19/02 . Lo¹i « cã thÓ thæi phång; « kh«ng cã gäng [1, 2006.01] 
19/04 . cã c¸n kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
19/06 . cã gäng kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
19/08 . cã c¸n gËp ®îc [1, 2006.01] 
19/10 . cã gäng gËp ®îc [1, 2006.01] 
19/12 . . theo kiÓu k×m xÕp [1, 2006.01] 

21/00 « cã thÓ chuyÓn thµnh gËy ®i d¹o [1, 2006.01] 
23/00 C¸c lo¹i « kh¸c [1, 2006.01] 
25/00 C¸c chi tiÕt cña « (c¸n « A45B1/00 – A45B9/00; c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cho « 

A45B3/02) [1, 2006.01] 
25/02 . Khung « [1, 2006.01] 
25/04 . . ThiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt vµ söa ch÷a khung [1, 2006.01] 
25/06 . Con ch¹y ®Ó më « [1, 2006.01] 
25/08 . . ThiÕt bÞ ®ãng hoÆc khãa con ch¹y më « [1, 2006.01] 
25/10 . PhÇn ®Ønh ®Çu cña « [1, 2006.01] 
25/12 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ « ë vÞ trÝ ®ãng, vÝ dô d¹ng nam ch©m [1, 2006.01] 
25/14 . C¸c c¬ cÊu më vµ ®ãng « [1, 2006.01] 
25/16 . C¬ cÊu ®Ó më « tù ®éng, vÝ dô khung « cã c¬ cÊu lß xo [1, 2006.01] 
25/18 . T¸n « (th¸o ®îc A45B15/00); Ph¬ng tiÖn ®Ó kÑp chÆt t¸n « [1, 2006.01] 
25/20 . . C¸c lç hæng trªn t¸n « [1, 2006.01] 
25/22 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó chèng giã lµm gÉy t¸n « [1, 2006.01] 
25/24 . Tói bäc ®Ó b¶o qu¶n « khi ®ãng [1, 2006.01] 
25/26 . . Tói bäc th«ng khÝ ®îc [1, 2006.01] 
25/28 . Bé phËn høng níc cña «; ThiÕt bÞ ®Ó g¾n bé phËn høng níc víi « [1, 2006.01] 
25/30 . BiÓn hoÆc nh·n ®Ò tªn; ThiÕt bÞ ®Ó d¸n nh·n hoÆc ®¸nh dÊu «; C¬ cÊu ®Ó g¾n chóng 

(®îc d¸n chÆt víi c¸n « A45B9/06) [1, 2006.01] 
27/00 Qu¹t cho phô n÷ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù  [1, 2006.01] 
27/02 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
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A45C VÝ tiÒn; hµnh lý; Tói x¸ch tay  

Néi dung ph©n líp 
vÝ tiÒn ...................................................................................................................................1/00, 15/00 
hµnh lý hoÆc tói x¸ch tay........................................................... 3/00, 5/00, 7/00, 9/00, 15/00 
hép; vá bäc vµ c¸c ®å ®ùng chuyªn dïng kh¸c .................................................... 11/00 
c¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng ................................................................................................ 13/00 

 

1/00 VÝ tiÒn, tói ®ùng tiÒn (®Ó gi÷ ch×a khãa A45C11/32) [1, 2006.01] 
1/02 . VÝ tiÒn [1, 2006.01] 
1/04 . . VÝ tiÒn ®îc ®eo vµo th¾t lng hoÆc vßng tay; Th¾t lng cã c¸c ng¨n ®Ó ®ùng tiÒn 

[1, 2006.01] 
1/06 . VÝ tiÒn; VÝ ®ùng tiÒn giÊy [1, 2006.01] 
1/08 . KÕt hîp c¸c lo¹i vÝ [1, 2006.01] 
1/10 . Tói ®ùng tiÒn cho ngêi b¸n vÐ vµ lµm c¸c viÖc t¬ng tù; Tói ®ùng tiÒn cã bé phËn 

kÑp chÆt ®ång tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/12 . Hép ®ùng tiÒn tiÕt kiÖm [1, 2006.01] 
3/00 Hµnh lý mÒm dÎo; Tói x¸ch tay (hµnh lý, tói cã thÓ kÐo dµi hoÆc gÊp l¹i ®îc hoÆc 

t¬ng tù A45C 7/00) [1, 2006.01] 
3/02 . CÆp s¸ch vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/04 . Tói ®Ó mua hµng; Tói líi dïng ®i mua hµng [1, 2006.01] 
3/06 . Tói x¸ch tay cho phô n÷ [1, 2006.01] 
3/08 . . Tói x¸ch tay cã vá bäc ngoµi cã thÓ th¸o ra hoÆc giÆt ®îc [1, 2006.01] 
3/10 . Tói dïng ®i biÓn, Tói dïng ®i biÓn kh«ng thÊm níc [1, 2006.01] 
3/12 . Tói ®ùng giÇy [1, 2006.01] 
3/14 . Tói cã bao tay b»ng l«ng [1, 2006.01] 
5/00 Hµnh lý cøng hoÆc b¸n cøng (hµnh lý, tói cã thÓ kÐo dµi hoÆc gÊp l¹i ®îc hoÆc 

t¬ng tù A45C7/00) [1, 2006.01] 
5/02 . Nguyªn liÖu cña hµnh lý nµy [1, 2006.01] 
5/03 . Va-li [2006.01] 
5/04 . Hßm, r¬ng; Giá ®i ®êng [1, 2006.01] 
5/06 . cã c¸c ng¨n ë ngoµi [1, 2006.01] 
5/08 . h×nh trßn hoÆc « van  [1, 2006.01] 
5/14 . cã trang bÞ b¸nh xe con  [1, 2006.01] 
7/00 Hµnh lý, tói cã thÓ kÐo dµi hoÆc gÊp l¹i ®îc hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/02 . cã khung kiÓu k×m xÕp [1, 2006.01] 
9/00 Hµnh lý hoÆc tói cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c vËt dông cã môc ®Ých sö dông kh¸c 

(Ba l« hoÆc tói mang theo ngêi cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh vËt dông kh¸c A45F 4/02; 
hßm cã thÓ chuyÓn thµnh tñ ®ùng quÇn ¸o A47B 61/06; hßm cã thÓ chuyÓn thµnh 
giêng A47C 17/82) [1, 2006.01] 
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11/00 §å ®ùng cho c¸c môc ®Ých kh¸c kh«ng n»m trong c¸c nhãm A45C 1/00 – A45C 
9/00 (chuyªn dïng ®Ó ®ùng c¸c ®å trang ®iÓm vµ mü phÈm A45D 29/20, A45D 
44/18; ®ùng ®å kim chØ ®i ®êng A45F 3/48) [1, 2006.01] 

11/02 . Hép ®Ó ®ùng mò [1, 2006.01] 
11/04 . Hép ®ùng kÝnh vµ kÝnh kh«ng gäng [1, 2006.01] 
11/06 . . S¶n xuÊt hép ®ùng kÝnh hoÆc kÝnh kh«ng gäng [1, 2006.01] 
11/08 . Hép ®ùng kÝnh viÔn väng hoÆc èng nhßm [1, 2006.01] 
11/10 . Vá ®ång hå cã hoÆc kh«ng cã c¸c phÇn trong suèt cho mÆt ®ång hå [1, 2006.01] 
11/12 . . Vá b¶o vÖ ®ång hå trong suèt [1, 2006.01] 
11/14 . Hép bá tói ®Ó b¶o qu¶n tem bu ®iÖn [1, 2006.01] 
11/16 . Hép ®ùng c¸c ®å n÷ trang [1, 2006.01]  
11/18 . Hép ®ùng vÐ vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/20 . Hép ®ùng thøc ¨n tra, dïng cho cuéc du ngo¹n vµ cho c¸c môc ®Ých t¬ng tù [1, 

2006.01] 
11/22 . §å ®ùng kh«ng thÊm níc, ®îc sö dông khi b¬i [1, 2006.01] 
11/24 . Tói nhá kh«ng ®îc ph©n vµo c¸c nhãm A45C11/02 – A45C11/22, A45C11/26, 

A45C11/32 – A45C11/38 [1, 2006.01] 
11/26 . C¸c vËt dïng ®Ó ®ùng cã thÓ cuèn l¹i ®îc cã c¸c tói nhá ®ùng ®å vËt riªng biÖt [1, 

2006.01] 
11/32 . Tói hoÆc vÝ ®ùng ch×a kho¸ [1, 2006.01] 
11/34 . Hép ®ùng bót ch×, tói nhá ®ùng bót ch× [1, 2006.01] 
11/36 . Hép ®ùng c¸c ®å vÏ hoÆc ®å dïng t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/38 . Vá bäc m¸y ¶nh, vÝ dô kiÓu dïng hµng ngµy [1, 2006.01] 
13/00 C¸c chi tiÕt; Phô kiÖn [1, 2006.01] 
13/02 . §å trang trÝ bªn trong; Ph¬ng tiÖn gi÷ hoÆc ®ãng gãi c¸c vËt dông  [1, 2006.01] 
13/03 . . Ph¬ng tiÖn gi÷ quÇn ¸o [2006.01] 
13/04 . Khung [1, 2006.01]  
13/06 . .  Khãa kiÓu khung [1, 2006.01]  
13/08 . Chi tiÕt trang trÝ tói x¸ch hoÆc vÝ tiÒn [1, 2006.01] 
13/10 . C¬ cÊu cña kho¸, cµi  [1, 2006.01] 
13/12 . . kiÓu nót bÊm hoÆc kho¸ xoay [1, 2006.01] 
13/14 . . kiÓu ®ßn (thanh) [1, 2006.01] 
13/16 . Khãa cµi kiÓu rÌm cöa cuèn [1, 2006.01] 
13/18 . ThiÕt bÞ phßng tr¸nh mÊt c¾p vµ lµm r¬i tói hoÆc hµnh lý [1, 2006.01] 
13/20 . . D©y xÝch hoÆc b¨ng b¶o vÖ [1, 2006.01] 
13/22 . . Tay cÇm cã thÓ th¸o ®îc; Tay cÇm cã thÓ thu vµo trong hµnh lý (c¸c lo¹i tay cÇm 

riªng biÖt ®Ó mang c¸c ®å dïng kh¸c nhau A45F 5/10) [1, 2006.01] 
13/24 . . C¸c thiÕt bÞ t¹o ©m thanh, b¾n, th¶i khÝ vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/26 . Tay cÇm (A45C13/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/28 . .  KÕt hîp tay cÇm víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c [1, 2006.01] 
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13/30 . D©y da buéc hµnh lý; D©y buéc [1, 2006.01] 
13/34 . Thanh gi»ng cho n¾p ®Ëy vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ n¾p ë vÞ trÝ më [1, 2006.01] 
13/36 . Bäc s¾t cho mÐp, gãc vµ c¸c phÇn kh¸c [1, 2006.01] 
13/38 . Xe ®Èy hµnh lý [1, 2006.01] 
13/40 . C¸c vËt dïng ®Ó gi÷ «, gËy hoÆc g¨ng tay trªn tói  [1, 2006.01] 
13/42 . ThiÕt bÞ ®Ó nhËn biÕt hµnh lý; Ph¬ng tiÖn ®Ó cè ®Þnh chóng [1, 2006.01] 
15/00 VÝ tiÒn, tói x¸ch, hµnh lý hoÆc c¸c ®å ®ùng kh¸c cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c 

nhãm A45C1/00-A45C11/00 kÕt hîp víi c¸c ®å vËt kh¸c (A45C1/08, A45C3/14 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

15/02 . víi c¸c sæ tay ®Ó ghi chÐp [1, 2006.01] 
15/04 . víi g¬ng soi [1, 2006.01] 
15/06 . víi c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
15/08 . víi ®ång hå ®eo tay [1, 2006.01] 
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A45D ®å dïng ®Ó lµm tãc hoÆc c¹o r©u; c¾t Söa mãng tay hoÆc b¶o 
qu¶n mü phÈm kh¸c (c¸c ®å dïng ®Ó c¾t tãc, c¹o r©u B26B; bé tãc gi¶, bÝm tãc gi¶ 
vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù A41G3/00, A41G5/00; ghÕ ngåi cña thî c¾t tãc A47C1/04) 

Néi dung ph©n líp 

Lµm tãc 
Géi hoÆc nhuém; sÊy .............................................................................................. 19/00, 20/00 
Uèn qu¨n hoÆc t¹o sãng .............................................................................................. 1/00-7/00 
Lµm th¼ng tãc ...................................................................................................................... 7/00 
Gi÷ kiÓu tãc  ........................................................................................................................ 8/00 
C¸c ph¬ng ph¸p lµm tãc kh¸c ............................................................................... 24/00, 26/00 

Phô kiÖn ®Ó c¹o r©u .............................................................................................................. 27/00 
C¾t söa mãng tay hoÆc c¾t söa mãng ch©n ................................................. 29/00, 31/00 
Ch¨m sãc s¾c ®Ñp kh¸c ............................................................................................... 2/48, 40/00 
c¸c phô kiÖn 

§å ®ùng hoÆc dông cô ®Ó sö dông .......................................................................... 33/00-40/00 
G¬ng soi .......................................................................................................................... 42/00 

®å dïng kh¸c dïng trong lµm ®Ñp  hoÆc 
trang ®iÓm  ................................................................................................................................ 44/00 

 

Uèn qu¨n vµ gi÷ kiÓu tãc 

1/00 KÑp uèn tãc nãng; C¸c phô kiÖn cña nã [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¸c chi tiÕt ®Ó nung nãng tõ bªn trong, vÝ dô b»ng nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 
1/04 . . b»ng ®iÖn [1, 2006.01]  
1/06 . cã hai hoÆc nhiÒu c¸i kÑp (A45D 1/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/08 . . c¸c kÑp ®Æt song song víi nhau trong khi sö dông, vÝ dô c¸c kÑp trît song song 

víi nhau [1, 2006.01]  
1/10 . . cã tay cÇm cã thÓ quay ®îc [1, 2006.01] 
1/12 . . h×nh zÝc-z¾c hoÆc h×nh xo¾n èc [1, 2006.01] 
1/14 . . c¸c kÑp cã thÓ th¸o ra ®îc [1, 2006.01] 
1/16 . cã mét bé phËn nung nãng (A45D 1/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/18 . cã lîc (A45D 1/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/20 . Ph¬ng tiÖn ®Ó nung nãng kÑp uèn tãc tõ phÝa ngoµi [1, 2006.01] 
1/28 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o hoÆc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
2/00 Dông cô uèn qu¨n tãc hoÆc t¹o sãng cho tãc (kÑp uèn tãc nãng A45D 1/00) [1, 

2006.01] 
2/02 . L« uèn tãc ®îc ®øng vu«ng gãc víi da ®Çu khi uèn tãc, tøc lµ l« uèn tãc th¼ng 

®øng (A45D 6/14, A45D 6/16 ®îc u tiªn; cã c¬ cÊu sÊy hoÆc nung nãng ®îc ®Æt 
vµo trong A45D 2/36; c¬ cÊu ®Ó nung nãng l« uèn tãc tõ phÝa ngoµi vµ kÕt hîp víi 
chóng 4/02) [1, 2006.01] 

2/04 . . ë d¹ng lâi cã bé phËn cÆp [1, 2006.01] 
2/06 . . ë d¹ng lâi cã phiÕn l¸ hoÆc c¸i kÑp ë trªn lâi  [1, 2006.01] 
2/08 . . kiÓu rçng (A45D 2/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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2/10 . . ë d¹ng èng cuèn hoÆc b«bin [1, 2006.01] 
2/12 . L« uèn tãc ®îc ®Æt song song víi da ®Çu khi uèn tãc tøc lµ l« uèn tãc ph¼ng 

(A45D6/14, A45D6/16 ®îc u tiªn, cã c¬ cÊu ®Ó nung nãng b»ng ®iÖn ®îc ®Æt 
vµo trong A45D 2/36; thiÕt bÞ nung nãng tõ bªn ngoµi l« uèn tãc vµ kÕt hîp víi 
chóng A45D4/08) [1, 2006.01] 

2/14 . . d¹ng mét m¶nh, vÝ dô c¸i lâi hoÆc èng cøng cã hoÆc kh«ng cã d©y, d¶i b¨ng hoÆc 
c¸c vËt dïng kh¸c ®Ó gi÷ tãc [1, 2006.01] 

2/16 . . . d¹ng lâi h×nh ch¹c hoÆc èng [1, 2006.01] 
2/18 . . . L« uèn tãc dÔ uèn (A45D2/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
2/20 . . . L« uèn tãc cã thÓ co gi·n [1, 2006.01] 
2/22 . . . cã c¬ cÊu ®Ó cho chÊt láng ®i qua chóng [1, 2006.01] 
2/24 . . d¹ng nhiÒu m¶nh, vÝ dô cã c¸c chi tiÕt trît dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c víi gi÷ 

tãc [1, 2006.01] 
2/26 . . . h×nh ch¹c [1, 2006.01] 
2/28 . . . cã quai cÆp lµ bé phËn ®Ó gi÷ [1, 2006.01] 
2/30 . . . cã chi tiÕt trît lµ bé phËn ®Ó gi÷ [1, 2006.01] 
2/32 . . . cã cÊu cÊu quay theo chiÒu kim ®ång hå, vÝ dô b»ng b¸nh cãc [1, 2006.01] 
2/34 . . . cã c¸c kÑp trªn lâi [1, 2006.01] 
2/36 . L« uèn tãc kÕt hîp víi c¬ cÊu sÊy hoÆc nung nãng, vÝ dô b»ng ®iÖn, cã sö dông c¸c 

ph¶n øng ho¸ häc  [1, 2006.01] 
2/38 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm kiÓu tãc cã sãng nhÑ [1, 2006.01] 
2/40 . . nh k×m Ðp tãc [1, 2006.01] 
2/42 . C¸i kÑp tãc cã r¨ng vµ hoÆc lîc [1, 2006.01] 
2/44 . cã hai hoÆc nhiÒu lîc ®îc xÕp ®Æt lªn nhau hoÆc c¸ch nhau, vÝ dô cã c¸c lîc cã 

thÓ trît [1, 2006.01] 
2/46 . Kh¨n chôp ®Çu ®Ó uèn tãc [1, 2006.01] 
2/48 . Dông cô ®Ó uèn cong l«ng mi vµ l«ng mµy [1, 2006.01] 
2/50 . Kh¨n bÞt chßm r©u; C¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó ch¨m sãc bé r©u [1, 2006.01] 
4/00 ThiÕt bÞ riªng biÖt ®Ó nung nãng l« uèn tãc (thiÕt bÞ sÊy tãc kh«ng kÕt hîp víi l« 

uèn tãc A45D20/00) [1, 2006.01] 
4/02 . ®Ó uèn tãc xo¨n, vÝ dô cã ph¬ng tiÖn ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é nung nãng (A45D4/14, 

A45D4/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/04 . . nung nãng b»ng h¬i hoÆc b»ng khÝ nãng [1, 2006.01] 
4/06 . . nung nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
4/08 . ®Ó uèn tãc ph¼ng, vÝ dô cã c¬ cÊu lµm gi¶m nhiÖt ®é nung nãng (A45D4/14, 

A45D4/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/10 . . nung nãng b»ng h¬i hoÆc b»ng khÝ nãng [1, 2006.01] 
4/12 . . nung nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
4/14 . b»ng nhiÖt to¶ ra trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc vµ b»ng c¸ch tÝch nhiÖt [1, 2006.01] 
4/16 . C¸c thiÕt bÞ ®éc lËp ®îc ph©n biÖt b»ng c¸ch nung nãng ph¬ng tiÖn uèn tãc hoÆc 

t¹o sãng tãc tríc khi sö dông (A45D1/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

169 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A45D 

4/18 . Ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷ c¸c thiÕt bÞ nung nãng c¬ cÊu uèn tãc hoÆc t¹o sãng tãc trong 
khi sö dông [1, 2006.01] 

6/00 C¸c chi tiÕt vµ  phô kiÖn cña dông cô uèn tãc hoÆc t¹o sãng tãc [1, 2006.01] 
6/02 . Dông cô quÊn tãc vµo l« ®Ó tãc cã bóp xo¨n [1, 2006.01] 
6/04 . Dông cô quÊn tãc vµo l« ®Ó uèn tãc thµnh sãng [1, 2006.01] 
6/06 . Dông cô t¹o sãng cho tãc b»ng khÝ nÐn trong c¸c hép ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
6/08 . C¸c kÑp trªn lâi l« uèn tãc, vÝ dô l« ®Ó uèn tãc cã bóp qu¨n [1, 2006.01] 
6/10 . . dïng cho l« ®Ó uèn tãc thµnh sãng ph¼ng [1, 2006.01] 
6/12 . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó lµm nguéi [1, 2006.01] 
6/14 . C¸i kÑp cho l« uèn tãc [1, 2006.01] 
6/16 . CÆp cña l« uèn tãc [1, 2006.01] 
6/18 . C¸c bao gãi hoÆc dông cô b¶o vÖ l« uèn tãc trong khi sö dông [1, 2006.01] 
6/20 .  ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é l« uèn tãc [1, 2006.01] 
7/00 Quy tr×nh t¹o sãng, lµm th¼ng hoÆc uèn tãc [1, 2, 2006.01] 
7/02 . b»ng nhiÖt [1, 2006.01] 
7/04 . ho¸ chÊt [1, 2006.01] 
7/06 . kÕt hîp nhiÖt vµ hãa chÊt [1, 2006.01] 
8/00 C¸c dông cô ®Ó gi÷ kiÓu tãc; Phô kiÖn cña chóng [1, 2006.01] 
8/02 . KÑp tãc, cÆp tãc [1, 2006.01] 
8/04 . . cã mét bé phËn [1, 2006.01] 
8/06 . . hai bé phËn, vÝ dô h×nh ch÷ U [1, 2006.01] 
8/08 . . . cã chi tiÕt h×nh dÝch d¾c [1, 2006.01] 
8/10 . . . cã c¸c r¨ng nhá [1, 2006.01] 
8/12 . Lîc tha hoÆc lîc ®Ó ch¶i ®Çu [1, 2006.01] 
8/14 . CÆp tãc, tøc lµ cÆp mÒm cÊu t¹o tõ mét chi tiÕt [1, 2006.01] 
8/16 . . cã chèt kho¸ bæ sung [1, 2006.01] 
8/18 . Dông cô ®Ó th¸o cÆp, kÑp tãc; Hép ®ùng cÆp [1, 2006.01] 
8/20 . KÑp tãc mÒm cã nhiÒu bé phËn ®îc ghÐp xoay víi nhau ë gi÷a hai ®Çu [1, 

2006.01] 
8/22 . . cã chèt khãa bæ sung [1, 2006.01] 
8/24 . C¸i gµi tãc cã nhiÒu bé phËn ®îc ghÐp nèi xoay víi nhau nhê chèt trªn ®Çu [1, 

2006.01] 
8/26 . . cã chèt khãa t¸ch [1, 2006.01] 
8/28 . . cã chèt kiÓu kh¸c [1, 2006.01] 
8/30 . . cã c¸c r¨ng gièng r¨ng lîc [1, 2006.01] 
8/32 . . cã khóc cong kÐp; cã c¸c chi tiÕt h×nh ch÷ U [1, 2006.01] 
8/34 . CÆp gi÷ bÝm tãc [1, 2006.01] 
8/36 . B¨ng buéc tãc; Bêm gi÷ tãc [1, 2006.01] 
8/38 . C¸i ®én tãc, vÝ dô m¹ng lµm b»ng d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
8/40 . Líi buéc tãc; Chôp b¶o vÖ tãc [1, 2006.01] 
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Dông cô lµm s¹ch tãc vµ da ®Çu; SÊy tãc, nhuém tãc  

19/00 C¸c dông cô ®Ó géi ®Çu hoÆc da ®Çu; C¸c dông cô t¬ng tù ®Ó nhuém tãc [1, 
2006.01] 

19/02 . C¸c dông cô cã c¬ cÊu dÉn ®éng b»ng tay, vÝ dô c¸c vßi phun cÇm tay [1, 2006.01]  
19/04 . Gi¸ géi ®Çu x¸ch tay ®îc [1, 2006.01] 
19/06 . cã d¹ng chËu hoÆc thïng kh«ng cã n¾p t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/08 . . KÕt cÊu ®Æc biÖt cña chËu röa [1, 2006.01] 
19/10 . . . ChËu röa cã c¸c c¬ cÊu ®Ó hÊt ®Çu ra phÝa sau trong khi géi [1, 2006.01] 
19/12 . . ChËu ®Ó høng níc [1, 2006.01] 
19/14 . C¸c dông cô che kÝn ®Ó géi ®Çu, vÝ dô mò géi ®Çu (A45D19/18 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
19/16 . Xö lý bÒ mÆt tãc b»ng h¬i, dÇu vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/18 . Mò che ®éi ®Çu khi nhuém [1, 2006.01] 
20/00 M¸y sÊy tãc; C¸c phô kiÖn cña m¸y sÊy tãc (A45D2/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
20/02 . C¸c khung ®Æt ®Ó sÊy tãc dµi [1, 2006.01] 
20/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o khÝ nãng (A45D20/20, A45D20/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
20/06 . . ®îc nung nãng kh«ng ph¶i b»ng ®iÖn; ®îc th«ng giã b»ng lùc c¬ b¾p [1, 

2006.01] 
20/08 . . b»ng ®iÖn (c¸c dông cô nung nãng b»ng ®iÖn xem H 05 B) [1, 2006.01] 
20/10 . . . M¸y sÊy cÇm tay, vÝ dô m¸y sÊy tãc kiÓu h¬ng sen [1, 2006.01] 
20/12 . . . . C¸c chi tiÕt vµ phô tïng cña m¸y sÊy cÇm tay, vÝ dô vßi phun, bÖ ®Æt [1, 

2006.01] 
20/14 . . . BÖ ®ì sÊy tãc x¸ch tay [1, 2006.01] 
20/16 . . . M¸y sÊy tãc ®îc ®Æt cè ®Þnh [1, 2006.01] 
20/18 . Mò chôp mÒm cã c¬ cÊu cÊp khÝ nãng [1, 2006.01] 
20/20 . Mò chôp kh«ng cã c¬ cÊu cÊp khÝ nãng hoÆc c¸c c¬ cÊu th«ng khÝ kh¸c, vÝ dô ®îc 

nung nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
20/22 . Mò chôp cã c¬ cÊu th«ng khÝ vµ cÊp khÝ nãng, vÝ dô dßng khÝ ®îc nung nãng b»ng 

®iÖn [1, 2006.01] 
20/24 . . H×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu cña th©n mò chôp (A45D20/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
20/26 . . §iÒu chØnh híng cña luång khÝ; §iÒu khiÓn cêng ®é cña luång khÝ [1, 2006.01] 
20/28 . . SÊy kh« kh«ng khÝ b»ng c¸c bé phËn nung nãng ®îc ®Æt vµo bªn trong [1, 

2006.01] 
20/30 . . S¬ ®å ®iÖn cña m¸y sÊy tãc [1, 2006.01]  
20/32 . . Gi÷ vµ kÑp chÆt mò chôp ®Çu [1, 2006.01] 
20/34 . . L¾p r¸p c¸c bé phËn ®Ó th«ng khÝ [1, 2006.01] 
20/36 . . Treo ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
20/38 . . L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ nung nãng b»ng ®iÖn  [1, 2006.01] 
20/40 . . . ®Ó sö dông c¸c tia hång ngo¹i [1, 2006.01] 
20/42 . . C¸c thiÕt bÞ vµ chi tiÕt bæ sung, vÝ dô ®Ó gi¶m tiÕng ån, cã ®Öm nh¹c [1, 2006.01] 
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20/44 . Mò chôp sÊy tãc cã c¬ cÊu th«ng khÝ vµ sÊy nãng ®îc xÕp ®Æt riªng biÖt [1, 
2006.01] 

20/46 . . cã c¸c èng ®Ó x¶ khÝ nãng [1, 2006.01] 
20/48 . Lîc hoÆc bµn ch¶i ®Ó sÊy tãc cã c¸c c¬ cÊu nung nãng ®îc l¾p r¾p bªn trong 

chóng [1, 2006.01] 
20/50 . . cã thiÕt bÞ cho dßng khÝ ®i qua [1, 2006.01] 
20/52 . Lîc vµ bµn ch¶i ®Ó sÊy tãc cã c¬ cÊu nung nãng ®îc ®Æt bªn ngoµi [1, 2006.01] 
24/00 Lîc ch¶i ®Çu ®Ó ch¨m sãc tãc; C¸c phô kiÖn kÌm theo lîc (lîc tha hoÆc lîc 

ch¶i ®Çu A45D8/12; lîc ®Ó sÊy tãc A45D20/48 – A45D20/52; dông cô ®Ó söa tãc cã 
lìi dao c¹o riªng biÖt hoÆc kÕt hîp víi lîc B26B 21/00, vÝ dô B26B 21/12) [1, 
2006.01] 

24/02 . Lîc gåm mét chi tiÕt [1, 2006.01] 
24/04 . Lîc gåm nhiÒu chi tiÕt [1, 2006.01]  
24/06 . . lîc cã thÓ gÊp l¹i ®îc (A45D24/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
24/08 . . cã vá bäc b¶o vÖ [1, 2006.01] 
24/10 . . kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ bæ sung [1, 2006.01] 
24/12 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó treo [1, 2006.01] 
24/14 . . . cã tay cÇm ®îc g¾n  víi tay ngêi sö dông [1, 2006.01] 
24/16 . . . cã bµn ch¶i, ®Öm hay t¬ng tù, trªn ®ã thiÕt bÞ phô trî ®îc sö dông kh«ng cÇn 

sù trî gióp nµo kh¸c [1, 2006.01] 
24/18 . . . thiÕt bÞ phô trî, mµ khi ¸p dông chóng kh«ng thÓ sö dông ®ång thêi lîc ®Ó ch¶i 

®Çu [1, 2006.01] 
24/20 . . . . thiÕt bÞ phô lµ dông cô ®Ó lµm s¹ch mãng tay vµ giòa mãng tay [1, 2006.01] 
24/22 . Lîc cã thiÕt bÞ ®Ó phun chÊt láng, bét nh·o hoÆc phÊn [1, 2006.01] 
24/24 . . cã c¬ cÊu ®Ó truyÒn dÔ dµng; cã sö dông t¨m b«ng [1, 2006.01] 
24/26 . . cã v¸ch ng¨n chÊt láng, chç chøa bét nh·o hoÆc phÊn [1, 2006.01] 
24/28 . . cã m¸y b¬m kiÓu pitt«ng [1, 2006.01] 
24/30 . Lîc chuyªn dïng ®Ó lµm s¹ch tãc khái bôi vµ dÇu (A45D24/32 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
24/32 . Lîc cã c¬ cÊu hót [1, 2006.01] 
24/34 . Dông cô ®Ó rÏ ®êng ng«i [1, 2006.01] 
24/36 . Lîc, khu«n hoÆc c¸c dông cô dÉn híng chuyªn dïng ®Ó c¾t söa tãc [1, 2006.01] 
24/38 . C¸c dông cô ®Ó gi÷ lîc [1, 2006.01] 
24/40 . Dông cô lµm s¹ch lîc [1, 2006.01] 
24/42 . . cã thÓ th¸o ra ®îc hoÆc ®îc kÑp chÆt víi lîc [1, 2006.01] 
24/44 . . lµ thiÕt bÞ riªng biÖt [1, 2006.01] 
24/46 . . . cã c¸c bµn ch¶i kiÓu trôc l¨n [1, 2006.01] 
26/00 Dông cô ®Ó lµm ch¸y sÐm tãc; Dông cô ®Ó nhæ tãc thõa, vÝ dô c¸i nhÝp (tÈy l«ng 

cã sö dông dông cô phÉu thuËt b»ng ®iÖn A61B 18/04, A61B18/18) [1, 2006.01] 
27/00 Phô kiÖn ®Ó c¹o r©u (hép ®ùng xµ phßng c¹o r©u A45D40/00; g¬ng c¹o r©u A45D 

42/08) [1, 2006.01] 
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27/02 . X¸t xµ phßng vµo c¬ thÓ; T¹o bät xµ phßng (chæi c¹o r©u A 46 B) [1, 2006.01] 
27/04 . . X¸t xµ phßng b»ng tay, vÝ dô cã sö dông chæi c¹o r©u [1, 2006.01] 
27/06 . . Dông cô ®Ó x¸t xµ phßng ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
27/08 . . G¨ng tay hoÆc ¸o choµng ®îc sö dông khi x¸t xµ phßng [1, 2006.01] 
27/10 . . C¸c dông cô ®Ó t¹o bät xµ phßng nhê khÝ nÐn hoÆc chuyÓn ®éng xo¸y cña níc 

[1, 2006.01] 
27/12 . . Dông cô cã c¬ cÊu khuÊy ®Ó t¹o bät xµ phßng (A45D27/10 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
27/14 . Cèc nhá ®Ó c¹o r©u [1, 2006.01] 
27/16 . . cã bé phËn ®Ó gi÷ xµ phßng [1, 2006.01] 
27/18 . . cã bÖ ®ì chæi c¹o r©u [1, 2006.01] 
27/22 . ThiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n c¸c dông cô c¹o r©u [1, 2006.01] 
27/24 . . ®Ó b¶o qu¶n lìi dao c¹o r©u, vÝ dô sau khi sö dông chóng (thiÕt bÞ thu gom c¸c 

lìi dao mæ ®· sö dông A61B17/3217; thiÕt bÞ ®Ó ph©n phèi c¸c lìi dao c¹o r©u 
míi B65D 83/10) [1, 2006.01] 

27/26 . . ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i bót cÇm m¸u, b«ng vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
27/28 . . ®Ó b¶o qu¶n dông cô c¹o r©u cïng víi nh÷ng vËt dông kh¸c (dông cô ®Ó b¶o qu¶n 

kem, dông cô cÇm m¸u hoÆc t¬ng tù riªng biÖt hoÆc ®îc g¾n liÒn víi dao c¹o B 
26 B 21/44) [1, 2006.01] 

27/29 . . Gi¸ ®ì c¸c dông cô c¹o r©u hoÆc dao c¹o r©u (A45D27/46 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

27/38 . C¸c dông cô ®Ó kÐo c¨ng da khi c¹o r©u [1, 2006.01] 
27/40 . Dông cô lµm lÖch khÝ thë [1, 2006.01] 
27/42 . MÆt n¹ dïng c¹o r©u  [1, 2006.01] 
27/44 . Dông cô ®Ó lo¹i bá bät xµ phßng [1, 2006.01] 
27/46 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch hoÆc v« trïng m¸y c¹o r©u hay dao c¹o [1, 2006.01] 
27/48 . . ThiÕt bÞ ®Ó sÊy kh« c¸c dông cô c¹o r©u [1, 2006.01] 

C¨t söa mãng tay vµ hoÆc c¾t söa mãng ch©n 

29/00 C¸c dông cô dïng ®Ó c¾t söa mãng tay hoÆc mãng ch©n [1, 2006.01] 
29/02 . BÊm hoÆc dông cô c¾t mãng tay, mãng ch©n  [1, 2006.01] 
29/04 . C¸i giòa mãng tay, mãng ch©n, vÝ dô thao t¸c b»ng tay [1, 2006.01]  
29/05 . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
29/06 . Dông cô ®Ó t¹o h×nh ®Çu mãng tay, mãng ch©n [1, 2006.01] 
29/11 . Dông cô ®Ó ®¸nh bãng mãng ch©n, mãng tay [1, 2006.01]  
29/12 . . thao t¸c b»ng tay [1, 2006.01] 
29/14 . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
29/16 . Dông cô ®Ó g¹t mµng da máng trªn mãng tay, mãng ch©n [1, 2006.01] 
29/17 . Dông cô ®Ó lµm s¹ch mãng tay, mãng ch©n, vÝ dô dông cô n¹o [1, 2006.01] 
29/18 . Bé ®å söa mãng tay, mãng ch©n, vÝ dô kh«ng cã hép, tói nhá vµ t¬ng tù (kÕt hîp 

víi hay trong vá bäc cña kÐo c¾t B26B 13/22, B26B29/04) [1, 2006.01] 
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29/20 . . Hép, vá bäc, tói nhá hoÆc t¬ng tù chuyªn dïng ®ùng c¸c bé ®å söa mãng tay, 
mãng ch©n [1, 2006.01]  

29/22 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®ì ngãn tay [1, 2006.01] 
31/00 Mãng tay, mãng ch©n gi¶ [1, 2006.01] 

§å ®ùng hoÆc phô kiÖn chuyªn dông ®Ó b¶o qu¶n vµ sö dông mü phÈm hoÆc c¸c chÊt  
trang ®iÓm  

33/00 §å ®ùng hoÆc c¸c phô kiÖn chuyªn dông ®Ó ®ùng vµ sö dông phÊn vÖ sinh hoÆc 
trang ®iÓm [1, 2006.01] 

33/02 . cã ph¬ng tiÖn ®Ó b«i phÊn, vÝ dô b»ng c¸ch phun [1, 2006.01] 
33/04 . . nhê ®Õ lß xo [1, 2006.01] 
33/06 . . nhê ®¸y kiÓu mµng ng¨n [1, 2006.01] 
33/08 . . nhê c¸c c¸nh chong chãng quay [1, 2006.01] 
33/10 . . cã chi tiÕt ®Ëy d¹ng mµng máng h×nh cung [1, 2006.01] 
33/12 . . cã c¸c trôc l¨n [1, 2006.01] 
33/14 . . cã c¸c ®inh vÝt [1, 2006.01] 
33/16 . . cã lç hë trªn n¾p cã thÓ më hoÆc ®ãng khi quay hoÆc chuyÓn dÞch bé phËn ®Ëy [1, 

2006.01] 
33/18 . cã c¸c dông cô trang trÝ ®Æc biÖt hoÆc cã h×nh d¹ng trang trÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
33/20 . §å ®ùng cã c¸c ng¨n kÐo l¾p di chuyÓn ®îc [1, 2006.01] 
33/22 . §å ®ùng cã n¾p hoÆc mò bÞt ë phÇn ®¸y vµ phÇn trªn [1, 2006.01] 
33/24 . §å ®ùng cã hai n¾p trªn mét mÆt; §å ®ùng cã nhiÒu n¾p [1, 2006.01] 
33/26 . kÕt hîp víi c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
33/28 . . víi c¸i kÑp cho son m«i hoÆc c¸c vËt dïng trang ®iÓm kh¸c [1, 2006.01] 
33/30 . . víi ®ång hå ®eo tay vµ c¸c ®å dïng ®îc dÉn ®éng c¬ häc kh¸c [1, 2006.01] 
33/32 . . víi c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
33/33 . . víi c¸c vßng tay vµ ®å trang trÝ trªn vßng ®eo [1, 2006.01] 
33/34 . Bóp phÊn, vÝ dô cã hép ®ùng phÊn [1, 2006.01] 
33/36 . . cã tay cÇm [1, 2006.01] 
33/38 . C¸c tê giÊy ®îc phñ líp phÊn hoÆc c¸c ®å trang ®iÓm kh¸c [1, 2006.01] 
34/00 §å ®ùng hoÆc c¸c phô kiÖn chuyªn dông ®Ó b¶o qu¶n vµ sö dông c¸c chÊt trang 

®iÓm hoÆc mü phÈm d¹ng láng, vÝ dô, níc hoa [1, 2006.01] 
34/02 . Lä ®ùng dÇu th¬m, níc hoa, vÝ dô cã bé phËn lµm bay h¬i [1, 2006.01] 
34/04 . C¸c dông cô chuyªn dông ®Ó b«i chÊt láng, vÝ dô nhê c¸c trôc l¨n hoÆc c¸c viªn bi 

[1, 2006.01] 
34/06 . kÕt hîp víi c¸c ®å dïng trang ®iÓm kh¸c, vÝ dô víi son b«i m«i [1, 2006.01] 
37/00 Tói nhá chuyªn dông ®Ó ®ùng mü phÈm hoÆc c¸c chÊt trang ®iÓm d¹ng láng [1, 

2006.01] 
40/00 Hép, vá bäc hoÆc c¸c phô kiÖn chuyªn dông ®Ó b¶o qu¶n hay sö dông mü phÈm 

hoÆc c¸c chÊt vÖ sÞnh d¹ng r¾n hoÆc bét nh·o, vÝ dô b¸nh xµ phßng c¹o r©u, son 
b«i m«i, ®å trang ®iÓm (®å ®ùng th«ng thêng ®Ó b¶o qu¶n vµ sö dông mü phÈm 
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hoÆc c¸c chÊt trang ®iÓm d¹ng bét hoÆc láng A45D33/00 – A45D37/00; mü phÈm 
hoÆc c¸c chÕ phÈm trang ®iÓm t¬ng tù A61K 7/00; bµn lÊy mÉu G09F 5/00) [1, 
2006.01] 

40/02 . Vá bäc mµ trong ®ã sù dÞch chuyÓn cña thái son hoÆc c¸c vËt r¾n t¬ng tù lµ dÞch 
chuyÓn trît (A45D40/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

40/04 . . ®îc thùc hiÖn b»ng ®inh vÝt [1, 2006.01] 
40/06 . Vá bäc mµ trong ®ã sù dÞch chuyÓn cña thái son hoÆc c¸c vËt r¾n t¬ng tù lµ dÞch 

chuyÓn xo¾n [1, 2006.01] 
40/08 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó t¹o h×nh d¹ng cña ®Çu thái son b«i m«i [1, 2006.01] 
40/10 . Vá bäc mµ trong ®ã lß xo nÐn Ðp thái son hoÆc c¸c vËt r¾n t¬ng tù vÒ vÞ trÝ ®Ó sö 

dông hoÆc vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01]  
40/12 . Vá bäc cã c¬ cÊu ®Ó chèng c¸c chuyÓn ®éng tù do cña thái son (A45D40/10 ®îc 

u tiªn) [1, 2006.01] 
40/14 . Vá bäc cã bé phËn ®Èy ®Ó th¸o bá phÇn thái son kh«ng cßn dïng vµ t¬ng tù [1, 

2006.01] 
40/16 . C¸c thái son dù tr÷; ThiÕt bÞ t¹o h×nh ®Ó s¶n xuÊt c¸c thái son [1, 2006.01]  
40/18 . Vá bäc kÕt hîp víi c¸c ®å dïng kh¸c (A45D42/02, A45D40/24 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
40/20 . Mü phÈm d¹ng bót ch×; C¸c kÑp ®¬n gi¶n cho mü phÈm d¹ng thái hoÆc b¸nh xµ 

phßng c¹o r©u trong khi dïng [1, 2006.01] 
40/22 . Vá bäc kh¸c biÖt bëi n¾p kiÓu b¶n lÒ [1, 2006.01] 
40/24 . Vá bäc cho hai hoÆc nhiÒu lo¹i mü phÈm [1, 2006.01] 
40/26 . Dông cô chuyªn dông ®Ó b«i phÊn d¹ng bét nh·o, vÝ dô nhê c¸c trôc l¨n hoÆc viªn 

bi (b«i son phÊn d¹ng láng 34/04) [1, 2006.01] 
40/28 . . Dông cô chuyªn dông ®Ó b«i phÊn ®Òu trªn vÞ trÝ ®· b«i phÊn [1, 2006.01] 
40/30 . MÆt n¹ ®Ó ®¸nh dÊu m«i hoÆc l«ng mi [1, 2006.01] 

§å dïng kh¸c dïng trong lµm ®Ñp hoÆc trang ®iÓm  

42/00 G¬ng cÇm tay, bá tói hoÆc g¬ng ®Ó c¹o r©u [1, 2006.01]  
42/02 . G¬ng cã thái son b«i m«i hoÆc miÕng ®Öm ®¸nh phÊm phÊn [1, 2006.01] 
42/04 . G¬ng bá tói hoÆc trong tói x¸ch [1, 2006.01]  
42/06 . G¬ng cÇm tay; G¬ng cã c¬ cÊu ®Ó g¾n chÆt víi c¸c ngãn tay [1, 2006.01] 
42/08 . G¬ng dïng ®Ó c¹o r©u [1, 2006.01] 
42/10 . . ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
42/12 . . treo ®îc trªn c¬ thÓ ngêi [1, 2006.01] 
42/14 . . cã cèc hót ch©n kh«ng ®Ó g¾n víi bÒ mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
42/16 . . cã c¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó treo hoÆc gi÷ [1, 2006.01] 
42/18 . G¬ng ph¶n x¹ cã nhiÒu thµnh phÇn [1, 2006.01] 
42/20 . . cã chi tiÕt nèi  kiÓu k×m gÊp [1, 2006.01] 
42/22 . G¬ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
42/24 . G¬ng dÔ uèn [1, 2006.01] 
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44/00 §å dïng kh¸c dïng trong lµm ®Ñp ho¨c trang ®iÓm, vÝ dô dïng trong c¸c hiÖu 
lµm tãc [1, 2006.01] 

44/02 . §å gç vµ trang bÞ chuyªn dông kh¸c trong c¸c hiÖu lµm tãc vµ cha ®îc ®Ò cËp 
trong c¸c ®Ò môc kh¸c (ghÕ ngåi lµm tãc A47C 1/04) [1, 2006.01] 

44/04 . . C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt cña c¸c khung hoÆc gi¸ ®ì cã thÓ mang chuyÓn ®îc [1, 
2006.01] 

44/06 . ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó treo c¸c m¸y mãc dïng trong hiÖu lµm tãc, vÝ dô b¸nh vÑt 
cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 

44/08 . Kh¨n choµng b¶o vÖ; TÊm che vai; Cæ ¸o; YÕm che ngùc  [1, 2006.01] 
44/10 . Gi¸ ®ì ®Çu; Gi¸ ®ì cæ  [1, 2006.01] 
44/12 . C¸c dông cô ®Ó b¶o vÖ tai, mÆt hoÆc m«i (mÆt n¹ dïng khi c¹o r©u A45D27/42) [1, 

2006.01] 
44/14 . Gi¸ ®ì ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lµm tãc; §Çu lµm mÉu [1, 2006.01] 
44/16 . Hép thu nhÆt tãc hoÆc ®å ®ùng dïng cho môc ®Ých t¬ng tù [1, 2006.01] 
44/18 . Hép ®ùng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng hoÆc bµn ch¶i tãc mang ®i ®êng [1, 2006.01] 
44/20 . §å ®ùng ®Ó b¶o qu¶n r¨ng gi¶ [1, 2006.01] 
44/22 . Dông cô ®Ó t¹o d¸ng mÆt, vÝ dô d¶i b¨ng ®Ó buéc c»m; Dông cô ®Ó lµm mÊt nÕp 

nh¨n vÝ dô c¨ng da mÆt (kÐo c¨ng da khi c¹o r©u A45D27/38) [1, 2006.01] 
97/00 §å dïng lµm tãc hoÆc b¶o qu¶n mü phÈm cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm 

kh¸c cña ph©n líp nµy [2011.01] 
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A45F ĐỒ DÙNG ĐI ĐƯỜNG HOẶC CẮM TRẠI; BA LÔ HOẶC TÚI XÁCH ĐEO TRÊN 
NGƯỜI [1, 2006.01] 

 Ghi chó  

 Ph©n líp nµy chØ bao gåm ®å dïng chuyªn dông trong tiÓu phÇn nµy. §å dïng 
®i ®êng vµ c¾m tr¹i thêng ®îc ph©n vµo c¸c líp dµnh cho c¸c ®å dïng liªn 
quan, vÝ dô ®å gç dïng cho c¾m tr¹i A47.  

 

3/00 §å dïng ®i ®êng hoÆc c¾m tr¹i (tÊm ch¨n choµng ngêi dïng khi ®i ®êng A47G 
9/06); Ba l« hoÆc tói ®eo trªn ngêi (cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c ®å dïng kh¸c A45F 
4/00)  [1, 2006.01]  

3/02 . Bal« hoÆc tói deo trªn ngêi b»ng mét d©y ®eo trªn vai [1, 2006.01] 
3/04 . Bal« hoÆc tói ®eo trªn ngêi b»ng hai d©y ®eo trªn c¶ hai vai [1, 2006.01] 
3/06 . . phï hîp víi c¸c môc ®Ých qu©n sù [1, 2006.01] 
3/08 . . Khung ®Ó mang; Khung kÕt hîp víi ba l« [1, 2006.01] 
3/10 . Khung ®Ó mang tói ®eo lng trªn ngêi [1, 2006.01] 
3/12 . C¸c miÕng lãt vai [1, 2006.01] 
3/14 . D©y ®eo; HÖ thèng d©y ®eo kiÓu yªn c¬ng ®Ó mang tói [1, 2006.01]  
3/15 . . D©y ®eo kiÓu yªn c¬ng chuyªn dïng ®Ó mang thuyÒn con [1, 2006.01] 
3/16 . Bi ®«ng ®ùng níc; Nåi nÊu ¨n chung b»ng thiÕc; Cèc, chÐn, ca [1, 2006.01] 
3/18 . . lµm tõ c¸c vËt liÖu cøng [1, 2006.01] 
3/20 . . lµm tõ c¸c vËt liÖu dÎo; Cèc cã thÓ gËp l¹i ®îc hoÆc xÕp lång vµo nhau [1, 

2006.01] 
3/22 . . Vâng; C¸c dông cô ®Ó m¾c vâng [1, 2006.01] 
3/24 . . Cäc chèng; Cét ®ì [1, 2006.01] 
3/26 . GhÕ treo [1, 2006.01] 
3/44 . Cäc ®ì ®îc c¾m vµo ®Êt ®Ó treo c¸c ®å vËt kh¸c nhau [1, 2006.01] 
3/46 . C¸c ®å dïng kh¸c dïng ®Ó ®i du lÞch (hép ®ùng ®å ®i du lÞch A45C 11/20) [1, 

2006.01] 
3/48 . Bé ®å may v¸ [1, 2006.01] 
3/50 . Tói ®ùng b¶n ®å nh ®å dïng ®i ®êng [1, 2006.01] 
3/52 . Líi ®Ó chèng s©u bä [1, 2006.01] 
4/00 §å dïng ®i ®êng hoÆc c¾m tr¹i cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c vËt dông cã c«ng dông 

kh¸c; Ba l« hoÆc tói ®eo trªn ngêi vµ cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c vËt dông kh¸c  
[1, 2006.01] 

4/02 . Bal« hoÆc tói cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c vËt dông kh¸c [1, 2006.01] 
4/04 . . thµnh lÒu [1, 2006.01] 
4/06 . . thµnh giêng hoÆc tÊm ®Öm [1, 2006.01] 
4/08 . . thµnh vâng, c¸ng, tói ngñ [1, 2006.01] 
4/10 . . thµnh thuyÒn hoÆc xe trît tuyÕt [1, 2006.01] 
4/12 . . thµnh ¸o kho¸c hoÆc ¸o choµng [1, 2006.01] 
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4/14 . ¸o kho¸c hoÆc ¸o choµng cã thÓ chuyÓn thµnh tÊm v¶i lµm lÒu b¹t [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ vµ mang dïng cho c¸c ®å dïng x¸ch tay; ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ hoÆc 

mang dïng trong khi ®i ®êng hoÆc c¾m tr¹i [1, 2006.01] 
5/02 . G¾n ®å dïng víi quÇn ¸o [1, 2006.01] 
5/04 . . Gi÷ kh¨n mïi xoa, kh¨n ¨n vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/06 . . Gi÷ mò nãn hoÆc c¸c ®å dïng quÇn ¸o kh¸c [1, 2006.01] 
5/08 . . Gi÷ hoa  [1, 2006.01] 
5/10 . Tay cÇm dïng cho môc ®Ých mang [1, 2006.01] 
5/12 . §å dïng mang s¸ch [1, 2006.01] 
5/14 . Dông cô ®Ó gi÷ xÎng, r×u (bóa) hoÆc c¸c dông cô t¬ng tù [1, 2006.01] 
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A46 §å dïng ®Ó ch¶i 

A46B Bµn ch¶i vµ bót l«ng (tay cÇm kh«ng t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt víi ®å dïng ®Ó 
ch¶i B25G) 

Néi dung ph©n líp 

bµn ch¶i................................................................................................... 1/00, 11/00, 13/00 ®Õn 15/00 
chi tiÕt cña bµn ch¶i ................................................................................................ 1/00 ®Õn 9/00 
phô tïng kÌm theo ................................................................................................................. 17/00 

 
1/00 Th©n bµn ch¶i vµ chïm bêm cøng t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt [1, 2006.01] 
3/00 Bµn ch¶i ®îc ®Æc trng bëi c¸ch kÑp hay g¾n chïm bêm cøng vµo trong hay 

lªn trªn th©n bµn ch¶i (thiÕt bÞ vµ dông cô dïng cho môc ®Ých nµy A46D) [1, 
2006.01] 

3/02 . b»ng h¾c Ýn, nhùa th«ng, xi m¨ng hay c¸c chÊt kÕt dÝnh kh¸c [1, 2006.01] 
3/04 . b»ng vËt liÖu t¹o khu«n, vÝ dô kim lo¹i, dÉn xuÊt cña xenlul«, chÊt dÎo (A46B 1/00 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/06 . b»ng c¸ch hµn chïm bêm cøng lµm tõ c¸c sîi d©y kim lo¹i hay vËt liÖu dÎo [1, 

2006.01] 
3/08 . b»ng c¸ch kÑp chÆt [1, 2006.01] 
3/10 . . thµnh vßng trßn vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/12 . . . chuyªn dïng cho bót l«ng ®Ó vÏ s¬n dÇu [1, 2006.01] 
3/14 . . . chuyªn dïng cho bµn ch¶i cä quÐt ®êng hoÆc bµn ch¶i cä röa ®êng ray [1, 

2006.01] 
3/16 . b»ng d©y buéc hay c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kÑp kh¸c, ®Æc biÖt ®èi víi chïm bêm cøng 

h×nh ch÷ U [1, 2006.01] 
3/18 . chïm bêm cøng ®îc cè ®Þnh trªn hoÆc gi÷a ®ai hay d©y buéc [1, 2006.01] 
3/20 . chïm bêm cøng ®îc cè ®Þnh hoÆc g¾n vµo th©n cao su, thÝ dô trong th©n cao su 

mÒm [1, 2006.01] 
3/22 . chïm bêm b»ng cao su ®îc cè ®Þnh trong hoÆc trªn th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
5/00 Th©n bµn ch¶i; Tay cÇm ®îc t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt víi ®å dïng ®Ó 

ch¶i [1, 2006.01] 
5/02 . cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt ®Ó cÇm tay [1, 2006.01] 
5/04 . cã h×nh d¹ng nh g¨ng tay hoÆc bao ngãn tay [1, 2006.01] 
5/06 . s¶n xuÊt ë d¹ng b¨ng, xÝch, trôc uèn, lß xo hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/00 VËt mang bêm cøng ®îc ®Æt vµo th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
7/02 . xÕp më ®îc hay xoay ®îc [1, 2006.01] 
7/04 . thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 
7/06 . di ®éng ®îc trong khi sö dông [1, 2006.01] 
7/08 . . nh d¹ng ®Üa quay [1, 2006.01] 
7/10 . . nh d¹ng trô quay [1, 2006.01] 
9/00 Bè trÝ bêm cøng trong th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
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9/02 . Bè trÝ chïm bêm cøng theo bÒ mÆt cña th©n bµn ch¶i, vÝ dô ®Æt nghiªng, ®Æt thµnh 
hµng, theo khãm [1, 2006.01] 

9/04 . . cho bµn ch¶i ®¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
9/06 . S¾p ®Æt bêm lµm tõ l«ng cøng rèi, thÝ dô tõ d©y, sîi, cao su [1, 2006.01] 
9/08 . Gi¸ ®ì vµ thiÕt bÞ dÉn híng cho bµn ch¶i [1, 2006.01] 
9/10 . . Gi¸ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
9/12 . . Gi¸ kh«ng ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
11/00 Bµn ch¶i vµ bót l«ng g¾n víi b×nh chøa hay c¸c ®å vËt kh¸c ®Ó quÐt, b«i c¸c 

chÊt, vÝ dô s¬n, bét nh·o, níc (th©n bµn ch¶i cã dÉn ®éng A46B 13/00; ®a chÊt 
láng hoÆc c¸c vËt liÖu d¹ng láng lªn bÒ mÆt nhê c¸c phÇn tö mang chÊt láng nãi 
chung, vÝ dô nh miÕng ®Öm B05C 1/00, B05D 1/28) [1, 2006.01] 

11/02 . víi chÊt tho¸t ra tõ b×nh chøa nhê ¸p lùc [1, 2006.01] 
11/04 . víi chÊt tho¸t ra tõ b×nh chøa kh«ng ph¶i nhê ¸p lùc [1, 2006.01] 
11/06 . ghÐp nèi víi èng dÉn [1, 2006.01] 
11/08 . víi ph¬ng tiÖn nung nãng [1, 2006.01] 
13/00 Bµn ch¶i cã th©n ®îc dÉn ®éng (bµn ch¶i ®¸nh r¨ng ®îc dÉn ®éng c¬ häc A61C 

17/16) [1, 5, 2006.01] 
13/02 . víi bé dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
13/04 . . víi b×nh chøa hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó quÐt b«i c¸c chÊt [1, 2006.01] 
13/06 . . . víi bµn ch¶i ®îc dÉn ®éng nhê c¸c chÊt dÉn [1, 2006.01] 
13/08 . dÉn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
15/00 C¸c lo¹i bµn ch¶i vµ bót l«ng kh¸c; Bµn ch¶i vµ bót l«ng cã thiÕt bÞ phô trî [1, 

2006.01] 
17/00 Phô tïng kÌm theo cña bµn ch¶i vµ bót l«ng [1, 2006.01] 
17/02 . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ chóng trong khi sö dông [1, 2006.01] 
17/04 . Vá bäc b¶o vÖ bêm cøng [1, 2006.01] 
17/06 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch bµn ch¶i vµ bót l«ng sau khi sö dông [1, 2006.01] 
17/08 . Phô tïng kh¸c, thÝ dô c¸i n¹o, bé ®Öm b»ng cao su ®Ó tr¸nh h háng ®å gç [1, 

2006.01] 
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A46D S¶n xuÊt bµn ch¶i 
1/00 Bêm cøng; Lùa chän vËt liÖu ®Ó lµm bêm cøng (s¶n xuÊt bêm cøng nh©n t¹o  

D01D, D01F) [1, 2006.01] 
1/04 . ChuÈn bÞ bêm cøng [1, 2006.01] 
1/045 . . Lµm s¹ch, vÝ dô röa, sÊy kh« [1, 2006.01] 
1/05 . . T¸ch ra; Mµi nhän [1, 2006.01] 
1/055 . . Ch¶i; Trén; Ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
1/06 . . M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó c¾t bêm cøng [1, 2006.01] 
1/08 . ChuÈn bÞ c¸c chïm bêm cøng b»ng nhau [1, 2006.01] 
1/10 . ThiÕt bÞ rung ®Ó s¾p ®Æt bêm cøng [1, 2006.01] 
3/00 ChuÈn bÞ th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
3/02 . M¸y ®Ó khoan th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
3/04 . M¸y ®Æt hoÆc cè ®Þnh chïm bêm cøng vµo th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
3/05 . . ®Ó cè ®Þnh chïm bêm cøng gi÷a c¸c d©y, ®ai hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/06 . M¸y liªn hîp ®Ó khoan lç khu«n vµ ®Æt l«ng cøng vµo th©n bµn ch¶i [1, 2006.01] 
3/08 . Chi tiÕt m¸y ®Ó lµm bµn ch¶i [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ èng l«ng, dïng lµm vËt mang l«ng cøng [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ Ðp ®Ó lµm s¶n phÈm thuéc vÒ bµn ch¶i [1, 2006.01] 
9/00 M¸y ®Ó hoµn thiÖn bµn ch¶i vµ chæi l«ng [1, 2006.01] 
9/02 . C¾t; XÕp b»ng [1, 2006.01] 
9/04 . Lµm s¹ch [1, 2006.01] 
9/06 . TÈm [1, 2006.01] 
99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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A47 §å gç; §å dïng hoÆc dông cô gia ®×nh; M¸y xay cµ phª; M¸y 
xay gia vÞ; ThiÕt bÞ hót bôi nãi chung 

 Ghi chó 

 ThuËt ng÷ "®å gç" trong líp nµy bao gåm c¶ gi¸ vÏ hay gi¸ ®ì kh¸c nhau, vÝ dô 
®Ó cho b¶ng ®en hay cho bµn vÏ kü thuËt. 

A47B Bµn; Bµn viÕt; §å gç trong v¨n phßng; Tñ; ng¨n kÐo; C¸c chi tiÕt 
®å gç nãi chung (chi tiÕt nèi ®å gç F16B 12/00) 

 Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ ®îc gi¶i nghÜa nh sau: 
 - "bµn" bao gåm c¶ bµn hay gi¸ ®ùng, sö dông víi c¸c môc ®Ých kh¸c ngoµi ®å 
gç trong gia ®×nh;  
 - "tñ" hoÆc "gi¸" gåm c¶ tñ hoÆc gi¸ ®ùng ®Ó b¶o qu¶n nãi chung. 

Néi dung ph©n líp 

bµn ®îc ®Æc trng bëi ®Æc ®iÓm cÊu t¹o 
Bµn më réng ®îc; bµn xÕp hay thu gän ®îc; bµn xÕp 
chång ®îc ............................................................................................... 1/00; 3/00, 5/04; 7/02 
C¸c lo¹i bµn kh¸c ............................................................................................... 5/00 ®Õn 11/00 
C¸c chi tiÕt......................................................................................................................... 13/00 

bµn ®îc ®Æc trng bëi Môc ®Ých sö dông ®Æc 
biÖt 

§Ó viÕt, ®äc hay ®Ó vÏ ........................................................................... 17/00 ®Õn 23/00, 27/00 
§Ó dïng cho tr¹m m¸y tÝnh ............................................................................................... 21/00 
Bµn dïng trong gia ®×nh ................................................................................... 29/00 ®Õn 35/00 
C¸c lo¹i bµn kh¸c ........................................................................................ 23/00, 25/00, 37/00 

bµn ghÕ häc sinh .......................................................................................................... 39/00, 41/00 
tñ, gi¸ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®îc ®Æc trng bëi ®Æc ®iÓm cÊu 
t¹o 

KÕt cÊu ®Þnh h×nh ................................................................................................... 53/00, 55/00 
Tñ, gi¸ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù th¸o rêi ®îc, xÕp ®îc 
hay më réng ®îc ........................................................................................ 43/00, 45/00, 47/00 
Tñ hoÆc gi¸ víi c¸c v¸ch ng¨n ®iÒu chØnh ®îc ................................................................ 57/00 
C¸c tñ, gi¸ hoÆc vËt t¬ng tù kh¸c.............................................. 46/00, 49/00, 51/00 ®Õn 53/00 

tñ, gi¸ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®îc ®Æc trng bëi 
Môc ®Ých sö dông ®Æc biÖt 

§Ó s¸ch ................................................................................................................... 63/00, 65/00 
Dïng cho nhµ bÕp hoÆc ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm hay ®å 
uèng .................................................................................................................. 71/00 ®Õn 77/00 
C¸c lo¹i tñ, gi¸ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù kh¸c ........................... 61/00, 67/00, 69/00, 79/00, 81/00 

®å gç phèi hîp .................................................................................................... 83/00, 85/00, 87/00 
C¸c chi tiÕt cña ®å gç ........................................................................................ 88/00 ®Õn 96/00 
®å gç cã nhiÒu ®Æc tÝnh kh¸c nhau; c¸c ®å 
phô tïng cã nhiÒu ®Æc tÝnh kh¸c nhau cho ®å 
gç ......................................................................................................................................... 95/00, 97/00 
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Bµn ®îc ®Æc trng bëi ®Æc ®iÓm cÊu t¹o 

1/00 Bµn cã thÓ më réng ®îc (côm v¸n bµn më réng ®îc A47B 46/00) [1, 2006.01] 
1/02 . víi khung ®Þnh h×nh vµ tÊm mÆt bµn ghÐp thªm vµo ®îc [1, 2006.01] 
1/03 . . víi tÊm mÆt bµn xÕp ®îc hoÆc xoay ®îc [1, 2006.01] 
1/04 . víi mÆt bµn phô vµ mÆt bµn h¹ xuèng ®îc [1, 2006.01] 
1/05 . . víi c¸c tÊm mÆt bµn ®îc më réng b»ng c¸ch kÐo ra [1, 2006.01] 
1/06 . víi c¸c mÆt bµn mÒm uèn ®îc [1, 2006.01] 
1/08 . víi khung më réng ®îc [1, 2006.01] 
1/10 . C¬ cÊu trît [1, 2006.01] 
3/00 Bµn gÊp hay xÕp gän ®îc (bµn ®îc xÕp vµ ®îc treo hoÆc ®îc g¾n têng b»ng 

b¶n lÒ, hoÆc bµn èp têng A47B 5/04; cã chiÒu cao thay ®æi A47B 9/00; bµn trµ xÕp 
®îc A47B 31/04) [1, 2006.01] 

3/02 . Bµn xÕp ch©n chÐo (cã thÓ dÞch chuyÓn ®Ó ®iÒu chØnh ®é cao A47B 9/16) [1, 
2006.01] 

3/04 . víi mÆt bµn mÒm uèn ®îc [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c chi tiÕt cã thÓ t¸ch rêi ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . víi ch©n bµn quay so víi mÆt bµn hay khung bµn [1, 2006.01] 
3/083 . . víi mÆt bµn xÕp ®îc [1, 2006.01] 
3/087 . . . víi c¸c thanh gi»ng ®ì c¸c ch©n bµn [1, 2006.01] 
3/091 . . víi c¸c thanh gi»ng ®ì c¸c ch©n bµn (kÕt hîp víi mÆt bµn xÕp ®îc A47B 3/087) 

[1, 2006.01] 
3/10 . Bµn du lÞch x¸ch tay [1, 2006.01] 
3/12 . Bµn xÕp gän cã mÆt bµn th¸o ®îc [1, 2006.01] 
3/14 . Bµn gÊp kÕt hîp víi ghÕ ngåi [1, 2006.01] 
5/00 V¸n treo hay l¾p vµo b¶n lÒ ®îc t¹o thµnh bµn; Bµn èp têng (bµn kÕt hîp víi 

giêng A47B 23/00; bµn kÕt hîp víi c¸c ®å gç kh¸c A47B 83/00; bµn ®Ó tay g¾n liÒn 
ghÕ ®Öm A47C) [1, 2006.01] 

5/02 . th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
5/04 . xÕp ®îc [1, 2006.01] 
5/06 . víi c¸c ch©n bµn ®Ó ®ì bµn trªn sµn nhµ [1, 2006.01] 
7/00 Bµn cã kÕt cÊu ®Þnh h×nh [1, 2006.01] 
7/02 . Cã thÓ xÕp chång ®îc; Bµn xÕp lång chiÕc nµy vµo chiÕc kia [1, 2006.01] 
9/00 Bµn víi mÆt bµn cã thÓ ®iÒu chØnh ®é cao ®îc (ghÕ víi mÆt ghÕ ®iÒu chØnh ®îc 

theo chiÒu cao A47C 3/20) [1, 2006.01] 
9/02 . Bµn c©n b»ng, vÝ dô nhê lß xo hay ®èi träng [1, 2006.01] 
9/04 . víi trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
9/06 . víi thanh r¨ng th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
9/08 . víi c¸c chi tiÕt kÑp trªn cét th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
9/10 . víi xi lanh thñy lùc hoÆc khÝ nÐn vËn hµnh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
9/12 . víi ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh chiÒu cao linh ho¹t, vÝ dô nhê xÝch, c¸p [1, 2006.01] 
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9/14 . cã chèt cïng ho¹t ®éng víi c¸c lç [1, 2006.01] 
9/16 . cã ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh chiÒu cao b»ng c¸ch nghiªng ch©n bµn, vÝ dô bµn ch©n 

chÐo ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
9/18 . cã mÆt bµn hay ch©n bµn phô ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao mÆt bµn [1, 2006.01] 
9/20 . DÉn híng kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
11/00 Bµn cã mÆt bµn quay ®îc trªn trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
13/00 Chi tiÕt cña bµn (ng¨n kÐo A47B 88/00; ch©n ®øng cho ®å gç nãi chung A47B 

91/00) [1, 2006.01] 
13/02 . Khung díi [1, 2006.01] 
13/04 . . b»ng gç [1, 2006.01] 
13/06 . . b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
13/08 . MÆt bµn; §ãng nÑp khung cho mÐp mÆt bµn (®ãng nÑp khung cho ®å gç nãi chung 

A47B 95/04) [1, 2006.01] 
13/10 . . MÆt bµn cã h×nh d¸ng ®Æc biÖt, kh«ng ph¶i h×nh trßn hoÆc h×nh ch÷ nhËt [1, 

2006.01] 
13/12 . . MÆt bµn trong suèt [1, 2006.01] 
13/14 . . MÆt bµn th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
13/16 . . Gi¸ ®Ó gi÷ cèc, g¹t tµn thuèc l¸, ®Ìn, nÕn vµ t¬ng tù hoÆc ®îc coi lµ phÇn t¹o 

thµnh cña bµn [1, 2006.01] 

Bµn ®îc ®Æc trng bëi c«ng dông ®Æc biÖt 

17/00 Bµn ®Ó viÕt (A47B 21/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
17/02 . cã c¸c chi tiÕt ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao [1, 2006.01] 
17/03 . cã c¸c chi tiÕt më réng hay ®iÒu chØnh ®îc chñ yÕu trong mÆt ph¼ng ngang hoÆc 

c¸c chi tiÕt më réng kh«ng ph¶i ng¨n kÐo, vÝ dô nh tÊm mÆt bµn [1, 2006.01] 
17/04 . cã c¸c ng¨n kÝn hay kh«ng ch¸y [1, 2006.01] 
17/06 . cã c¸c chi tiÕt, vÝ dô c¸c khay, quay ®îc quanh chèt vÊu hay di chuyÓn ®îc nhê 

xÝch hoÆc ®ai [1, 2006.01] 
19/00 Bµn ®äc; Bôc gi¶ng kinh; vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/02 . Bôc gi¶ng kinh trong nhµ thê [1, 2006.01] 
19/04 . Bµn ®Ó ®iÖn tho¹i, vÝ dô cã kÑp s¸ch hay gi¸ s¸ch [1, 2006.01] 
19/06 . cã mÆt bµn ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
19/08 . Bµn ®Ó ®äc xÕp ®îc [1, 2006.01] 
19/10 . ®Æc trng bëi kÕt hîp c¸c dông cô phô trî, vÝ dô kÑp giÊy, c¸i kim chØ dßng (®Ó 

®¸nh dÊu trang vµ dßng ®ang ®äc B42D 9/00) [1, 2006.01] 
21/00 Bµn vµ c¸c gi¸ ®Ó sö dông cho tr¹m m¸y tÝnh, vÝ dô ®Ó ®¸nh ch÷ hoÆc nhËp d÷ 

liÖu b»ng tay; Bµn chuyªn dïng ®Ó ®¸nh m¸y; ThiÕt bÞ phô trî cho c¸c lo¹i bµn 
nµy (®Öm chuét, xem G06F 3/039)  [1, 2006.01] 

21/007 . cã mµn hiÓn thÞ ®Ó díi bµn, vÝ dô mµn hiÓn thÞ cã thÓ nh×n xuyªn qua bÒ mÆt lµm 
viÖc trong suèt cña bµn [2006.01] 

21/013 . ®Æc trng bëi c¸c chi tiÕt ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô tÊm mÆt bµn, chç ®Ó tay, gi¸ ®ì cæ 
tay hoÆc chuét ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
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21/02 . . cã c¸c chi tiÕt chØ ®iÒu chØnh ®îc theo ph¬ng th¼ng ®øng  [1, 2006.01] 
21/03 . . cã c¸c chi tiÕt chØ ®iÒu chØnh ®îc theo ph¬ng n»m ngang, vÝ dô më réng ®îc 

(ng¨n kÐo A47B 88/00)  [1, 2006.01] 
21/04 . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷ hoÆc cè ®Þnh m¸y ch÷ hoÆc thiÕt bÞ m¸y tÝnh  [1, 

2006.01] 
21/06 . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷, cè ®Þnh hoÆc che ®Ëy d©y c¸p [2006.01] 
23/00 Bµn ®îc kÕt hîp víi giêng (bµn ®iÒu khiÓn A61G 13/00); Bµn ®Ó bµy biÖn; Gi¸ 

®Ó ®äc; Gi¸ ®ùng s¸ch [1, 2006.01] 
23/02 . g¾n víi khung giêng th¸o l¾p ®îc [1, 2006.01] 
23/04 . dùa vµo bµn, têng hay sµn nhµ [1, 2006.01] 
23/06 . cã c¸c dông cô phô trî, vÝ dô nh kim chØ dßng, dông cô lËt trang, gi¸ gi÷ ®Ìn (c¸i 

chØ dßng hay cét , dông cô lËt trang, xem B42D 9/00) [1, 2006.01] 
25/00 Bµn ®Ó ch¬i bµi l¸; Bµn cho c¸c trß ch¬i kh¸c (bµn bi-a A63D 15/00) [1, 2006.01] 
27/00 Bµn ®Ó vÏ; Gi¸ ®ì cho b¶ng vÏ (bµn thêng chuyÓn ®îc thµnh bµn vÏ A47B 85/02; 

gi¸ vÏ hay gi¸ ®ì b¶ng ®en hoÆc t¬ng tù trong líp häc A47B 97/04; b¶ng vÏ B43L 
5/00) [1, 2006.01] 

27/02 . Bµn vÏ ®iÒu chØnh ®îc kh«ng cã ph¬ng tiÖn c©n b»ng [1, 2006.01] 
27/04 . Gi¸ ®ì cho b¶ng vÏ cã ph¬ng tiÖn c©n b»ng cho b¶ng [1, 2006.01] 
27/06 . . c©n b»ng nhê lß xo [1, 2006.01] 
27/08 . . . víi c¸c thanh dÉn híng song song [1, 2006.01] 
27/10 . . c©n b»ng nhê ®èi träng [1, 2006.01] 
27/12 . . . víi c¸c thanh dÉn híng song song [1, 2006.01] 
27/14 . Khung díi ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
27/16 . . nhê c¸c c¬ cÊu thuû lùc [1, 2006.01] 
27/18 . Ph¬ng tiÖn ®Ó khãa ®Þnh vÞ, vÝ dô ®Ó ®Þnh vÞ gãc nghiªng cña b¶ng vÏ (A47B 27/14 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
29/00 Bµn ®Ó c¾t may (cho ngµnh c«ng nghiÖp may mÆc D05B 75/00) [1, 2006.01] 
31/00 Bµn uèng trµ, bµn con trªn xe cã b¸nh, xe goßng ®Èy tay ®Ó chuyÓn trµ vµ c¸c 

®å ¨n nhÑ (dông cô ®Èy ®iÒu khiÓn b»ng tay B62B) [1, 2006.01] 
31/02 . víi ph¬ng tiÖn ®Ó ®èt nãng, lµm l¹nh hay lµm th«ng giã [1, 2006.01] 
31/04 . th¸o xÕp ®îc [1, 2006.01] 
31/06 . dïng trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng [1, 2006.01] 
33/00 Bµn nÊu bÕp hay bµn chuÈn bÞ ®å ¨n [1, 2006.01] 
35/00 Bµn kÕt hîp víi bµn lµ quÇn ¸o, m¸y giÆt, m¸y v¾t kh« hoÆc c¸c ®å t¬ng tù 

(m¸y giÆt, bµn ®Ó lµ, m¸y v¾t kh«, xem D06F) [1, 2006.01] 
37/00 Bµn cho c¸c môc ®Ých kh¸c (bµn c¾m hoa A47G 7/04; bµn ®iÒu khiÓn A61G 13/00; 

bµn thÝ nghiÖm B01L 9/02; bµn lµm viÖc B25H 1/02) [1, 2006.01] 
37/02 . Bµn chuyªn dïng cho m¸y chiÕu ¶nh trong gia ®×nh, vÝ dô bµn cã c¬ cÊu lÊy th¨ng 

b»ng ®Æt m¸y phãng ¶nh (bµn ®iÒu chØnh ®îc chiÒu cao A47B 9/00; bµn cã c¬ cÊu 
®iÒu chØnh gãc nghiªng cña mÆt bµn A47B 13/00, 19/06, 23/00, 27/00) [1, 2006.01] 

37/04 . Bµn chuyªn dïng ®Ó sö dông trong vên hoÆc ngoµi trêi, vÝ dô bµn cã gi¸ c¾m « [1, 
2006.01] 
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GhÕ dµi, bµn liÒn ghÕ dïng trong trêng häc 

39/00 GhÕ häc sinh; GhÕ liÒn bµn (cè ®Þnh bµn vµo sµn nhµ A47B 91/08) [1, 2006.01] 
39/02 . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
39/04 . cã thÓ xÕp ®îc hoÆc lËt ®îc [1, 2006.01] 
39/06 . gÊp ®îc [1, 2006.01] 
39/08 . MÆt ghÕ hay chç tùa lng cña ghÕ [1, 2006.01] 
39/10 . C¬ cÊu trªn ghÕ ®Ó gi÷ thÕ ngåi ®óng cho häc sinh, nghÜa lµ chç dùa ngêi cho häc 

sinh [1, 2006.01] 
39/12 . C¸c trang bÞ cho ghÕ häc sinh kh«ng thuéc A47B 39/02 ®Õn 39/10 [1, 2006.01] 
41/00 Bµn häc sinh vµ bµn gi¸o viªn (cè ®Þnh trªn sµn A47B 91/08) [1, 2006.01] 
41/02 . MÆt bµn [1, 2006.01] 
41/04 . Gi¸ vÏ hoÆc gi¸ ®Æt m« h×nh [1, 2006.01] 
41/06 . Gi¸ ®Ó vë, b¶ng ®¸ hoÆc c¸c ®å dïng t¬ng tù [1, 2006.01] 

§Æc ®iÓm cÊu t¹o cña tñ, gi¸, ng¨n hoÆc ®å gç t¬ng tù; §Æc ®iÓm t¬ng tù cña tñ l¾p [3] 

43/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n gÊp ®îc [1, 2006.01] 
43/02 . b»ng c¸c-t«ng hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
43/04 . cã khung cøng víi thµnh hay c¸nh cöa ®îc phñ b»ng vËt liÖu dÖt hay vËt liÖu  

t¬ng tù [1, 2006.01] 
45/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n thay ®æi ®îc chiÒu cao, chiÒu dµi vµ chiÒu s©u (®å gç cã ng¨n 

A47B 87/00) [1, 2006.01] 
46/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n cã mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®îc ®a vµo sö dông b»ng c¸ch 

kÐo hoÆc quay (A47B 63/04, 77/10 ®îc u tiªn; bµn viÕt cã mÆt bµn më réng ®îc 
A47B 17/03, 21/013; cã m¾c ¸o kÐo dµi ®îc A47B 61/02) [1, 2006.01] 

47/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n th¸o rêi ®îc hoÆc l¾p r¸p ®îc tõ c¸c chi tiÕt (A47B 43/00, 
45/00 ®îc u tiªn; gi¸ hay tÊm ng¨n ®iÒu chØnh ®îc A47B 57/00) [1, 3, 2006.01] 

47/02 . chØ b»ng kim lo¹i [1, 2, 2006.01] 
47/03 . . víi c¸c tÊm panen riªng biÖt víi khung [2, 2006.01] 
47/04 . chñ yÕu b»ng gç hoÆc chÊt dÎo [1, 2006.01] 
47/05 . . víi c¸c tÊm panen l¾p trªn mét khung riªng biÖt, vÝ dô trªn khung kim lo¹i [2, 

2006.01] 
47/06 . chñ yÕu b»ng c¸c-t«ng, vËt liÖu dÖt, giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù, vÝ dô víi khung 

riªng biÖt b»ng vËt liÖu kh¸c [1, 2006.01] 
49/00 Tñ hoÆc gi¸ quay ®îc; Tñ hoÆc gi¸ cã c¸c bé phËn quay ®îc [1, 2006.01] 
51/00 Tñ cã ph¬ng tiÖn n©ng h¹ c¸c ng¨n [1, 2006.01] 
53/00 Tñ hoÆc gi¸ cã nhiÒu ng¨n xÕp chång nhau; HÖ thèng tñ hoÆc gi¸ (tñ hoÆc gi¸ 

quay ®îc A47B 49/00) [1, 2006.01] 
53/02 . HÖ thèng tñ, vÝ dô gåm c¸c tñ bè trÝ theo hµng cã ph¬ng tiÖn ®ãng hoÆc më cöa 

th«ng gi÷a c¸c tñ [1, 2006.01] 
55/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n cã kÕt cÊu ®Þnh h×nh (tñ b¶o hiÓm E05G) [1, 2006.01] 
55/02 . b»ng d©y [1, 2006.01] 
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55/04 . b»ng bª t«ng hoÆc vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
55/06 . b»ng c¸c-t«ng, giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
57/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n cã c¸c líp ng¨n hay v¸ch ng¨n ®iÒu chØnh ®îc (c¸c chi tiÕt 

cña tñ, gi¸ hoÆc ng¨n nãi chung A47B 96/00; gi¸ c«ng xon ®iÒu chØnh ®îc A47B 
96/07) [1, 3, 2006.01] 

57/04 . cã c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh ®é nghiªng cña gi¸ [1, 2006.01] 
57/06 . cã c¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh chiÒu cao cña gi¸ (A47B 57/04, 57/30 ®îc u tiªn) [1, 3, 

2006.01] 
57/08 . . gåm c¸c tÊm ng¨n, dÇm tñ hoÆc håi tñ cã r·nh vµ lç méng [1, 2006.01] 
57/10 . . . c¸c r·nh hoÆc lç méng chÝnh lµ mét phÇn cña c¸c tÊm håi hay dÇm tñ [1, 

2006.01] 
57/12 . . gåm c¸c tÊm håi kiÓu bËc thang [1, 2006.01] 
57/14 . . . cã mãc ng¨n trªn gi¸ ®Ó treo c¸c thanh ngang cña thang [1, 2006.01] 
57/16 . . gåm c¸c lo¹i mãc t¬ng øng víi c¸c khe hë hay lç méng (d¹ng bËc thang A47B 

57/12) [1, 2006.01] 
57/18 . . gåm c¸c lo¹i bu l«ng nh lµ c¸c chi tiÕt ghÐp nèi [1, 2006.01] 
57/20 . . gåm lìi gµ, chèt hoÆc c¸c chi tiÕt nh« ra t¬ng tù t¬ng øng víi c¸c khe hë hay 

lç méng (A47B 57/08, 57/16 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
57/22 . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc ®Þnh híng cña khe hë hay lç méng, vÝ dô d¹ng lç 

®Æt kho¸ [1, 2006.01] 
57/26 . . gåm c¸c c¬ cÊu kÑp, vÝ dô cã c¸c chèt trît hoÆc then trît [1, 2006.01] 
57/30 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao cña bÖ gi¸ ®ùng th¸o rêi ®îc [3, 

2006.01] 
57/32 . . gåm c¸c tÊm ng¨n, dÇm tñ hoÆc håi tñ cã r·nh vµ lç méng [3, 2006.01] 
57/34 . . . c¸c r·nh hoÆc lç méng chÝnh lµ mét phÇn cña c¸c tÊm håi hay dÇm tñ [3, 

2006.01] 
57/36 . . gåm c¸c v¸n håi kiÓu bËc thang [3, 2006.01] 
57/38 . . . víi c¸c mãc trªn bÖ ®ì cña gi¸ ®ùng ®Ó treo c¸c thanh ngang cña thang [3, 

2006.01] 
57/40 . . gåm c¸c mãc t¬ng øng víi c¸c khe hë hay c¸c lç méng (d¹ng bËc thang A47B 

57/36) [3, 2006.01] 
57/42 . . . bÖ ®ì cña gi¸ ®ùng kiÓu c«ng xon (gi¸ gãc) [3, 2006.01] 
57/44 . . gåm cã c¸c bu l«ng nh lµ c¸c chi tiÕt ghÐp nèi [3, 2006.01] 
57/46 . . . bÖ ®ì cña gi¸ ®ùng kiÓu c«ng xon (gi¸ gãc) [3, 2006.01] 
57/48 . . gåm c¸c lìi gµ, chèt hoÆc c¸c chi tiÕt nh« ra t¬ng tù t¬ng øng víi c¸c khe hë 

hay lç méng (A47B 57/32, 57/40 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
57/50 . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc ®Þnh híng cña khe hë hay lç méng, vÝ dô kiÓu lç 

®Æt kho¸ [3, 2006.01] 
57/52 . . . . bÖ ®ì cña gi¸ ®ùng kiÓu cong xon (gi¸ gãc) [3, 2006.01] 
57/54 . . gåm c¸c c¬ cÊu kÑp, vÝ dô cã c¸c chèt trît hoÆc then trît [3, 2006.01] 
57/56 . . . bÖ ®ì cña gi¸ ®ùng kiÓu c«ng xon (gi¸ gãc) [3, 2006.01] 
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57/58 . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ng¨n theo chiÒu ngang (ke gi÷ s¸ch A47B 
65/00) [3, 2006.01] 

øng dông ®Æc biÖt cña tñ, gi¸, ng¨n hoÆc ®å gç t¬ng tù; §Æc ®iÓm t¬ng tù cña tñ l¾p 
[2009.01] 

61/00 Tñ ®ùng quÇn ¸o [1, 2006.01] 
61/02 . cã m¾c quÇn ¸o kÐo ra ®îc [1, 2006.01] 
61/04 . cho giÇy, mò, «, hoÆc c¸c ®å vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
61/06 . Tñ quÇn ¸o du lÞch [1, 2006.01] 
63/00 Tñ, gi¸ hoÆc ng¨n ®Ó b¶o qu¶n s¸ch, tµi liÖu, biÓu mÉu, hoÆc t¬ng tù [1, 

2006.01] 
63/02 . ®Ó b¶o qu¶n b¶n vÏ kü thuËt, ¶nh vÏ hoÆc t¬ng tù (gi¸ treo b¶n vÏ kü thuËt B42F 

15/00) [1, 2006.01] 
63/04 . cã bÒ mÆt ®Ó viÕt (bÒ mÆt ®îc ®a vÒ vÞ trÝ sö dông b»ng c¸ch kÐo hoÆc quay nãi 

chung A47B 46/00) [1, 2006.01] 
63/06 . cã c¸c chi tiÕt, vÝ dô gi¸ ®ì, chuyÓn ®éng nhê chèt, xÝch hoÆc d©y c¸p (tñ xoay nãi 

chung, tñ cã c¸c bé phËn xoay ®îc nãi chung A47B 49/00; tñ cã c¸c ph¬ng tiÖn 
®Ó di chuyÓn c¸c ng¨n n©ng lªn hoÆc h¹ xuèng nãi chung A47B 51/00) [1, 2006.01] 

65/00 Gi¸ ®ùng hoÆc gi¸ trng bµy s¸ch; Phô tïng ®Æc biÖt kÌm theo gi¸, vÝ dô ke gi÷ 
s¸ch [1, 2006.01] 

67/00 Tñ ng¨n; Bµn trang ®iÓm; Tñ thuèc gia ®×nh hoÆc t¬ng tù; Tñ cã ng¨n kÐo [1, 
2006.01] 

67/02 . Tñ ®Ó dông cô c¹o r©u, ®Ó c¸c dông cô y tÕ hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
67/04 . Tñ ng¨n; Tñ cã ng¨n kÐo (A47B 67/02 ®îc u tiªn; ng¨n kÐo, thanh dÉn híng 

ng¨n kÐo, xem A47B 88/00) [1, 2006.01] 
69/00 Tñ bÇy rîu (tñ hoÆc gi¸ chØ bµy chai lä 73/00) [1, 2006.01] 
71/00 Tñ ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm dÔ «i thiu, vÝ dô thÞt, tñ cã c¸c thiÕt bÞ tr¸nh ruåi (tñ, 

khay hay gi¸ ®Ó b¶o qu¶n hoa qu¶ vµ khoai t©y A47B 75/00; hép ®ùng ®¸, tñ l¹nh 
F25D) [1, 2006.01] 

73/00 Tñ ®ùng chai; Gi¸ ®ùng chai [1, 2006.01] 
75/00 Tñ, khay hay gi¸ ®Ó b¶o qu¶n hoa qu¶ vµ khoai t©y cho môc ®Ých gia ®×nh [1, 

2006.01] 
77/00 Tñ nhµ bÕp (bµn lµm thøc ¨n A47B 96/18) [1, 2006.01] 
77/02 . Bè trÝ chung, vÝ dô s¾p ®Æt c¸c ng¨n tñ, bµn lµm viÖc, gi¸ ®Ó dông cô (A47B 77/08 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
77/04 . §å dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt, sö dông trong tñ nhµ bÕp [1, 2006.01] 
77/06 . . ®Ó l¾p ®Æt bån röa, cã hoÆc kh«ng cã v¸n tho¸t níc, tÊm chèng b¾n tãe, hoÆc 

t¬ng tù (v¸n tho¸t níc A47L 19/02; bån röa E03C 1/18) [1, 2006.01] 
77/08 . . ®Ó l¾p ®Æt c¸c dông cô cã bé truyÒn ®éng lùc, trong ®ã cã bé truyÒn ®éng thuû 

lùc; ®Ó l¾p ®Æt dông cô dïng cho môc ®Ých nÊu ¨n, lµm l¹nh hoÆc giÆt [1, 
2006.01] 
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77/10 . . cã c¸c chi tiÕt kÐo ra ®îc ®Õn vÞ trÝ sö dông, vÝ dô bµn nhá, bµn ®Ó lµ (A47B 
77/16 ®îc u tiªn; tñ cã mÆt bµn ®îc ®a vµo vÞ trÝ sö dông b»ng c¸ch kÐo hay 
xoay nãi chung A47B 46/00) [1, 2006.01] 

77/12 . . . ®Ó gi÷ c¸c ®å dïng hay dông cô nÊu bÕp x¸ch tay [1, 2006.01] 
77/14 . . ®Ó l¾p ®Æt thanh ®ì, kh«ng ph¶i lµ gi¸, ®Ó gi÷ ®å nÊu bÕp [1, 2006.01] 
77/16 . . cã ng¨n hay ng¨n kÐo ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm; cã ng¨n kÐo quay hay më réng 

®îc ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm [1, 2006.01] 
77/18 . . dông cô ®Æc biÖt ®Ó ®Æt c¸c thïng chøa cã thÓ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
79/00 Tñ con ®Ó ®Çu giêng [1, 2006.01] 
81/00 Tñ hoÆc gi¸ ®ùng cã c«ng dông ®Æc biÖt, vÝ dô b¶o qu¶n sóng, v¸n  trît tuyÕt 

(gi¸ ®Ó ph©n phèi hµng hãa A47F 1/00; tñ trng bµy A47F 3/00; gi¸ chuyªn dïng cho 
ph©n xëng B25H 3/04; chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ thu G11B 33/02; 
chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn H05K) [1, 2006.01] 

81/02 . chuyªn dïng ®Ó ®ùng c¸c ®å dïng lµm s¹ch [1, 2006.01] 
81/04 . chuyªn dïng ®Ó ®ùng b¸t ®Üa [1, 2006.01] 
81/06 . §å gç ®Æc biÖt ®Ó ®µi, v« tuyÕn, m¸y quay ®Üa h¸t hoÆc m¸y ghi ©m [1, 2006.01] 

§å gç tæng hîp [5] 

83/00 §å gç tæng hîp, gåm hai hay nhiÒu lo¹i ®å gç kh¸c nhau (côm bµn vµ ghÕ gÊp 
®îc A47B 3/14) [1, 2006.01] 

83/02 . Bµn liÒn ghÕ [1, 2006.01] 
83/04 . Bµn kÕt hîp víi c¸c d¹ng ®å gç kh¸c [1, 2006.01] 
85/00 §å gç cã thÓ chuyÓn ®îc thµnh c¸c d¹ng ®å gç kh¸c [1, 2006.01] 
85/02 . Bµn cã thÓ chuyÓn ®îc thµnh bµn vÏ kü thuËt [1, 2006.01] 
85/04 . Bµn cã thÓ chuyÓn thµnh ghÕ [1, 2006.01] 
85/06 . Bµn cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
85/08 . Tñ biÕn ®æi ®îc [1, 2006.01] 
87/00 §å gç cã ng¨n, nghÜa lµ tæ hîp tõ c¸c ®å gç ®ãng s½n [1, 2006.01] 
87/02 . xÕp chång lªn nhau [1, 3, 2006.01] 
 

88/00 Ng¨n kÐo cho bµn, tñ hoÆc c¸c ®å gç t¬ng tù; Thanh dÉn híng cho ng¨n kÐo 
(A47B63/02 ®îc u tiªn; ng¨n kÐo ®îc kÕt hîp víi c¸nh cöa A47B96/16) [1, 
2006.01, 2017.01] 

88/40  . Ng¨n kÐo trît; Thanh trît hay thanh dÉn híng cho ng¨n kÐo [2017.01] 
88/403  . . Thanh trît ng¨n kÐo cã thÓ kÐo ra ®îc trªn Ýt nhÊt hai c¹nh bªn cña tñ [2017.01] 
88/407  . . Ng¨n kÐo ®îc l¾p r¸p cã thÓ th¸o ®îc hoÆc ®iÒu chØnh ®îc (A47B88/423 ®îc 

     u tiªn) [2017.01] 
88/41  . . Ng¨n kÐo cã con l¨n, æ bi hoÆc b¸nh xe, ®îc ®Æt trùc tiÕp trªn bÒ mÆt díi, vÝ dô 

     trªn sµn, kÖ, gi¸ hoÆc mÆt bµn [2017.01] 
88/413  . . Ng¨n kÐo trît ®îc trong kho¶ng trèng gi÷a th©n ®å gç vµ sµn, vÝ dô ng¨n kÐo 

     ch©n têng [2017.01] 
88/417  . . Thµnh tñ nhiÒu ng¨n ®îc ®Þnh h×nh cã c¸c r·nh hoÆc chç nh« lªn ®Ó ®ì ng¨n kÐo 

     [2017.01] 
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88/42  . . Ng¨n kÐo ®øng, tøc lµ ng¨n kÐo cã chiÒu cao vît qu¸ chiÒu réng [2017.01] 
88/423  . . ThiÕt bÞ ®Ó kÑp hoÆc siÕt chÆt dïng cho thanh trît hay dÉn híng [2017.01] 
88/427  . . . t¹i c¹nh bªn cña ng¨n kÐo [2017.01] 
88/43  . . . t¹i c¹nh bªn cña tñ nhiÒu ng¨n [2017.01] 
88/433  . . Ng¨n kÐo cã hai c¹nh ®ì d¹ng con l¨n cã thÓ kÐo thôt vµo quay ®îc t¹i phÝa sau 

     cña ng¨n kÐo, vÝ dô dïng cho thanh trît hay dÉn híng cong [2017.01] 
88/437  . . Con l¨n dïng cho thanh trît hay dÉn híng [2017.01] 
88/44  . . S¾p xÕp theo chuçi hoÆc ®ång bé hãa c¸c thanh trît cña ng¨n kÐo hoÆc c¸c bé 

     phËn chøc n¨ng [2017.01] 
88/443  . . . Sù dÞch chuyÓn lÇn lît cña c¸c ray trong c¸c thanh trît ng¨n kÐo, tøc lµ cã Ýt 

       nhÊt mét chi tiÕt cña ray kh«ng dÞch chuyÓn trong khi c¸c chi tiÕt kh¸c dÞch 
       chuyÓn [2017.01] 

88/447  . . . DÞch chuyÓn ®ång thêi c¸c ray trong c¸c thanh trît ng¨n kÐo, tøc lµ cã sù phèi  
       hîp dÞch chuyÓn nhê tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña ray dÞch chuyÓn cïng mét lóc  
       [2017.01] 

88/45  . . . §ång bé hãa c¸c thanh trît ng¨n kÐo, tøc lµ cã sù phèi hîp dÞch chuyÓn ray cña 
      c¸c thanh trît ng¨n kÐo kh¸c nhau [2017.01] 

88/453  . . Ng¨n kÐo ®îc dÉn ®éng [2017.01] 
88/457  . . . ®îc ho¹t ®éng nhê ph¬ng tiÖn dÉn ®éng b»ng ®iÖn [2017.01] 
88/46  . . . ®îc ho¹t ®éng nhê n¨ng lîng ®îc tÝch luü c¬ häc, vÝ dô nhê lß xo [2017.01] 
88/463  . . . . tù më [2017.01] 
88/467  . . . . tù ®ãng [2017.01] 
88/47  . . . . cã c¶ hai c¬ cÊu tù më vµ tù ®ãng t¸c ®éng qua l¹i víi nhau [2017.01] 
88/473  . . ThiÕt bÞ ®Ó h·m, vÝ dô chèt h·m ma s¸t hoÆc chi tiÕt gi¶m chÊn xoay hoÆc th¼ng; 

     Chi tiÕt gi¶m va; C÷ chÆn ®Çu [2017.01] 
88/477  . . . Chi tiÕt gi¶m va; C÷ chÆn ®Çu [2017.01] 
88/48  . . Ng¨n kÐo quay ®îc trong khi kÐo hoÆc sau khi kÐo [2017.01] 
88/483  . . cã mét thanh dÉn híng hoÆc bé phËn dÉn híng kÐo ®îc [2017.01] 
88/487  . . . cã con l¨n, æ bi, b¸nh xe hoÆc t¬ng tù [2017.01] 
88/49  . . cã hai thanh dÉn híng hoÆc bé phËn dÉn híng kÐo ®îc [2017.01] 
88/493  . . . cã con l¨n, æ bi, b¸nh xe hoÆc t¬ng tù [2017.01] 
88/497  . . cã c¬ cÊu dÉn híng kh¸c,vÝ dô c¬ cÊu c¸i kÐo [2017.01] 
88/50  . ThiÕt bÞ an toµn hoÆc t¬ng tù dïng cho ng¨n kÐo (kho¸ chuyªn dông cho c¸c lo¹i 

   ng¨n kÐo E05B65/46) [2017.01] 
88/53  . . ng¨n ngõa sù ®ãng kh«ng chñ ý, vÝ dô thiÕt bÞ chèng sËp [2017.01] 
88/57  . . ng¨n ngõa ng¨n kÐo bÞ kÐo tuét ra ngoµi [2017.01] 
88/60  . Ng¨n kÐo lËt hoÆc quay ®îc [2017.01] 
88/70  . Ng¨n kÐo hai buång [2017.01] 
88/75  . . buång ng¨n kÐo thø hai n»m trong hoÆc n»m trªn buång ng¨n kÐo thø nhÊt  

      [2017.01] 
88/80   . Ng¨n kÐo kÝn [2017.01] 
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88/90  . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña ng¨n kÐo [2017.01] 
88/906  . . Ng¨n kÐo ®îc lµm tõ mét tÊm vËt liÖu, vÝ dô ®îc t¹o thµnh tõ vËt liÖu d¹ng tÊm 

    ®· ®îc gÊp hoÆc ®óc [2017.01] 
88/913  . . Ng¨n kÐo trong ®ã trong sè thµnh bªn, thµnh sau hoÆc tÊm ®¸y cã Ýt nhÊt mét trong 

    chóng ®îc ghÐp nèi víi mét bé phËn kh¸c trong sè c¸c bé phËn nµy nhê b¶n lÒ  
    ®éng [2017.01] 

88/919  . . C¸c phô kiÖn hoÆc chi tiÕt phô dïng cho ng¨n kÐo, vÝ dô chiÕu s¸ng ng¨n kÐo 
     (ng¨n kÐo cã ph¬ng tiÖn s¾p xÕp hoÆc ph©n lo¹i A47B88/969) [2017.01] 

88/925  . . . Thµnh phô bªn l¾p r¸p ®îc trªn thµnh bªn cã s½n [2017.01] 
88/931  . . . Ray hoÆc thanh ®îc l¾p r¸p trªn c¸c thµnh ng¨n kÐo, vÝ dô ®Ó gia cè cho ng¨n 

       kÐo hoÆc ®Ó treo ®å ®ng bªn trong [2017.01] 
88/938  . . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó ghÐp nèi c¸c ray hoÆc thanh kÐo víi ng¨n kÐo [2017.01] 
88/944  . . Ng¨n kÐo ®îc ®Æc trng bëi tÊm tríc [2017.01] 
88/95  . . . kh¸c biÖt bëi ph¬ng tiÖn nèi dïng cho tÊm tríc [2017.01] 
88/956  . . . . ®Ó ®iÒu chØnh tÊm tríc [2017.01] 
88/963  . . . cã ph¬ng tiÖn bÞt kÝn, vÝ dô vßng ®Öm [2017.01] 
88/969  . . Ng¨n kÐo cã ph¬ng tiÖn s¾p xÕp hoÆc ph©n lo¹i ®å ®ùng bªn trong [2017.01] 
88/975  . . . cã d¹ng lµ c¸c v¸ch ng¨n t¹o thµnh khoang chøa [2017.01] 
88/981  . . . cã d¹ng lµ c¸c trô chia t¸ch ®øng [2017.01] 
88/988  . . . cã d¹ng lµ gi¸ ®ì ®Ó ®Æt c¸c vËt dông ®Æc biÖt [2017.01] 
88/994  . . . cã d¹ng khay hoÆc chi tiÕt lång vµo [2017.01] 
91/00 Ch©n cho ®å gç nãi chung (b¸nh xe nhá cho ®å gç B60B 33/00) [1, 2006.01] 
91/02 . Ch©n ®iÒu chØnh ®îc (tù chØnh A47B 91/16) [1, 2006.01] 
91/04 . §Öm chÊt dÎo [1, 2006.01] 
91/06 . Chi tiÕt cho phÐp ®å gç trît trªn sµn nhµ [1, 2006.01] 
91/08 . cè ®Þnh chÆt vµo sµn nhµ [1, 2006.01] 
91/10 . . cè ®Þnh chÆt vµo sµn nghiªng [1, 2006.01] 
91/12 . §Öm cho ch©n, vÝ dô ®Öm h×nh cèc [1, 2006.01] 
91/14 . ThiÕt bÞ ë ch©n ®Ó chèng c«n trïng [1, 2006.01] 
91/16 . Ch©n tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
95/00 Phô kiÖn cho ®å gç [1, 2006.01] 
95/02 . Tay cÇm [1, 2006.01] 
95/04 . TÊm b¶n kho¸; §å trang trÝ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù (d¸n c¹nh mÆt bµn A47B 13/08; 

tÊm b¶n khãa nãi chung E05B 17/14) [1, 2006.01] 
96/00 C¸c chi tiÕt cña tñ hoÆc gi¸ ®ùng kh«ng thuéc duy nhÊt mét trong c¸c nhãm 

A47B 43/00 ®Õn 95/00; C¸c chi tiÕt chung cña ®å gç (cöa E06B) [1, 2006.01] 
96/02 . Gi¸ (gi¸ di ®éng kÕt hîp víi c¸nh cöa A47B 96/16) [1, 2006.01] 
96/04 . V¸ch ng¨n [1, 2006.01] 
96/06 . C«ng-xon hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn ®ì t¬ng tù cho tñ hoÆc gi¸ (c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh 

®é cao hoÆc ®é nghiªng A47B 57/00) [1, 2006.01] 
96/07 . . §iÒu chØnh ®îc [3, 2006.01] 
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96/14 . Thanh ngang, trôc ®ì, thanh chèng vµ c¬ cÊu ®ì t¬ng tù ®Ó kª tñ (hoÆc gi¸) (®iÒu 
chØnh ®é cao hay c©n b»ng ®é nghiªng cña gi¸, tñ 57/00) [1, 2006.01] 

96/16 . Ng¨n kÐo hoÆc gi¸ di ®éng ®îc kÕt hîp víi c¸nh cöa [1, 2006.01] 
96/18 . N¾p mÆt ®îc thiÕt kÕ lµm mÆt ph¼ng lµm viÖc (mÆt bµn A47B 13/08) [1, 2006.01] 
96/20 . TÊm ®å gç hay c¸c chi tiÕt kh¸c cña ®å gç [1, 2006.01] 
97/00 C¸c lo¹i ®å gç hoÆc phô tïng kh¸c cho ®å gç, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña 

ph©n líp nµy [1, 2006.01] 
97/02 . Dông cô ®Ó treo b¶n ®å, tranh vÏ, b¶n vÏ kü thuËt hoÆc t¬ng tù, cã c¬ cÊu chèng 

cuèn l¹i thµnh cuén [1, 2006.01] 
97/04 . Gi¸ vÏ hay gi¸ ®ì dïng cho b¶ng ®ªn hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
97/06 . . cã c¬ cÊu ®Ó c©n b»ng träng lîng cña b¶ng ®en hoÆc t¬ng tù, vÝ dô ®Ó cè ®Þnh 

trªn têng (c¬ cÊu ®Ó c©n b»ng b¶ng vÏ kü thuËt A47B 27/00) [1, 2006.01] 
97/08 . . cã thÓ gÊp ®îc [1, 2006.01] 
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A47C GhÕ (ghÕ ngåi chuyªn dïng cho xe cé B60N2/00); §i-v¨ng; Giêng (®Öm bäc nãi 
chung B68G) 

Néi dung ph©n líp 

®å gç ®Ó ngåi 
KÕt cÊu chung ...........................................................................................................3/00, 11/00 
GhÕ lµm tõ vËt liÖu ®Æc biÖt ................................................................................................. 5/00 
GhÕ gÊp ®îc hay th¸o rêi ®îc .......................................................................................... 4/00 
GhÕ cã c«ng dông ®Æc biÖt .............................................................................. 1/00, 9/00, 11/00 
GhÕ trÌo, ghÕ biÕn ®æi ®îc, c¸c ®å gç ®Ó ngåi kh¸c ....................................... 12/00 ®Õn 15/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc phô tïng kÌm theo .............................................................7/00, 16/00 

®i-v¨ng, ®i-v¨ng cã chç gèi ®Çu; giêng 
KÕt cÊu chung ......................................................................................................... 17/00, 19/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; phô tïng kÌm theo ........................................... 19/00, 20/00, 23/00; 21/00  

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc phô tïng chung cho 
giêng vµ ghÕ ngåi ............................................................................................... 25/00 ®Õn 31/00 
 

 

GhÕ; ghÕ ®Èu, ghÕ b¨ng 

1/00 GhÕ dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt (®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh 
®îc theo ®é cao A47C 3/20; ghÕ biÕn ®æi ®îc 13/00; ghÕ hoÆc xe ®Èy cho ngêi 
bÖnh A61G 3/00, 5/00; ghÕ phÉu thuËt hoÆc ghÕ ch÷a r¨ng A61G 15/00) [1, 2006.01] 

1/02 . GhÕ tùa hay ghÕ bµnh (bÖ tú cho c¸c bé phËn kh¸c nhau cña c¬ thÓ ngêi A47C 
7/36, 7/50, 7/54) [1, 2006.01] 

1/022 . . cã c¬ cÊu ®ì ®iÒu chØnh ®éc lËp [1, 2006.01] 
1/023 . . . cã mÆt ghÕ ®iÒu chØnh ®îc theo mÆt ph¼ng ngang [1, 2006.01] 
1/024 . . . víi viÖc ®iÒu chØnh ®é nghiªng cña chç dùa, hoÆc chç tùa lng vµ mÆt ghÕ [1, 

2006.01] 
1/025 . . . . nhê thanh r¨ng – vµ – b¸nh r¨ng hay c¬ cÊu b¸nh r¨ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/026 . . . . nhê c¬ cÊu chèt vµ r·nh hay c¬ cÊu chèt vµ b¸nh cãc [1, 2006.01] 
1/027 . . . . nhê c¬ cÊu kÑp hay khãa ma s¸t [1, 2006.01] 
1/028 . . . ®Ó biÕn ®æi ghÕ ngåi th¼ng thµnh ghÕ bµnh [1, 2006.01] 
1/029 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é dµi hay ®é nghiªng cña ch©n ghÕ [1, 2006.01] 
1/03 . . . cã tay vÞn [1, 2006.01] 
1/031 . . cã c¸c bé phËn ®ì ®iÒu chØnh theo cÆp [1, 2006.01] 
1/032 . . . mÆt ghÕ vµ chç tùa lng liªn kÕt di ®éng ®îc víi nhau (A47C 1/035 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/033 . . . . bé phËn liªn kÕt lµ c¸c b¨ng mÒm [1, 2006.01] 
1/034 . . . cã gi¸ ®Ó ch©n ®iÒu chØnh ®îc (A47C 1/037 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/035 . . . . kÕt hîp víi mÆt ghÕ vµ chç tùa lng cã liªn kÕt di ®éng víi nhau [1, 2006.01] 
1/0355  . . . . . ho¹t ®éng bëi c¸c liªn kÕt, vÝ dô c¬ cÊu k×m xÕp [2013.01] 
1/036 . . . cã gi¸ tùa ®Çu ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
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1/037 . . . . kÕt hîp víi gi¸ ®Ó ch©n [1, 2006.01] 
1/04 . GhÕ ngåi c¾t tãc vµ c¸c lo¹i ghÕ t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/06 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
1/08 . . cã chç ngåi phô (chç ngåi cã thÓ lång vµo ®îc cho trÎ em A47C 1/11) [1, 

2006.01] 
1/10 . . cã gi¸ ®Ó tùa ®Çu; cã kÑp gi÷ giÊy [1, 2006.01] 
1/11 . . C¸c vËt dông kÌm theo kh¸c, vÝ dô chç ngåi cho trÎ em [1, 2006.01] 
1/12 . GhÕ héi trêng, thÝnh phßng, hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù (ghÕ b¨ng cho s©n vËn ®éng 

A47C 1/16) [1, 2006.01] 
1/121 . . mÆt ghÕ cã b¶n lÒ gËp ®îc [3, 2006.01] 
1/122 . . . lËt vÒ mét phÝa [1, 3, 2006.01] 
1/124 . . GhÕ rêi, cã thÓ nèi l¹i thµnh hµng [1, 2006.01] 
1/126 . . cã thÓ thu xuèng sµn hay èp vµo têng [1, 2006.01] 
1/13 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o; ghÕ dù phßng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/14 . GhÕ sëi n¾ng trªn b·i biÓn [1, 2006.01] 
1/16 . MÆt ghÕ th¸o rêi ®îc, ®îc l¾p trªn ghÕ b¨ng cña s©n vËn ®éng (ghÕ cho trÎ em 

th¸o rêi ®îc A47D 1/10) [1, 2006.01] 
3/00 GhÕ ®Æc trng bëi ®Æc ®iÓm kÕt cÊu; GhÕ hay ghÕ ®Èu cã mÆt ghÕ quay ®îc 

hay ®iÒu chØnh ®îc theo chiÒu cao (A47C 1/00, 4/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/02 . GhÕ ®u (dµnh cho trÎ em A47D 13/10) [1, 2006.01] 
3/021 . . cã khung dÎo [1, 2006.01] 
3/023 . . . tõ c¸c chi tiÕt d¹ng èng [1, 2006.01] 
3/025 . . cã mÆt ghÕ, hoÆc mÆt ghÕ vµ chç tùa lng, l¾p mÒm vµo khung ®Þnh h×nh [1, 

2006.01] 
3/026 . . . cã trô xÝch ®u, vÝ dô ghÕ ®u cña v¨n phßng; ghÕ cã mÆt ®Ó ngåi lËt ®îc [1, 

2006.01] 
3/027 . . . cã c¸c chi tiÕt ®u uèn cong gi÷a mÆt ngåi vµ khung [1, 2006.01] 
3/029 . . cã chi tiÕt ®u uèn cong, tùa vµo sµn [1, 2006.01] 
3/03 . . cã c¬ cÊu khãa h·m biªn ®é ®u (A47C 3/027 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/04 . GhÕ xÕp thµnh chång; ghÕ xÕp lång vµo nhau [1, 2006.01] 
3/12 . GhÕ cã mÆt ngåi vµ mÆt tùa lâm, vÝ dô cã tay vÞn lâm [1, 2006.01] 
3/14 . GhÕ ngåi kh«ng ®èi xøng [1, 2006.01] 
3/16 . lo¹i ghÕ kh«ng ch©n, vÝ dô cã mÆt ®Ó ngåi ®Æt trùc tiÕp lªn sµn (A47C 3/14 ®îc u 

tiªn; mÆt ®Ó ngåi th¸o rêi ®îc, l¾p trªn ghÕ b¨ng cña s©n vËn ®éng A47C 1/16; ghÕ 
trÎ em l¾p trªn mÆt tùa lng cña ghÕ A47D 1/10); §Öm ®Çu gèi; GhÕ nÖm dµi [1, 
2006.01] 

3/18 . GhÕ hay ghÕ ®Èu cã mÆt ghÕ quay ®îc (®iÒu chØnh ®é cao cña ghÕ b»ng c¸ch quay 
mÆt ngåi A47C 3/24) [1, 2006.01] 

3/20 . GhÕ hay ghÕ ®Èu cã mÆt ghÕ ®iÒu chØnh ®îc ®é cao (bµn ®iÒu chØnh ®îc ®é cao  
A47B 9/00) [1, 2006.01] 

3/22 . . cã c¬ cÊu c©n b»ng, vÝ dô nhê lß xo hay ®èi träng [1, 2006.01] 
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3/24 . . cã trôc chÝnh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
3/26 . . cã thanh r¨ng th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
3/28 . . cã c¬ cÊu kÑp trªn thanh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
3/30 . . cã xy lanh thuû lùc t¸c ®éng th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
3/32 . . cã ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh ®é cao linh ho¹t, vÝ dô nhê d©y ch»ng, xÝch [1, 

2006.01] 
3/34 . . cã chèt t¸c ®éng t¬ng hç víi c¸c lç [1, 2006.01] 
3/36 . . cã ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh ®é cao cña mÆt ghÕ b»ng c¸ch nghiªng ch©n ghÕ hay 

ghÕ ®Èu [1, 2006.01] 
3/38 . . cã mÆt ngåi phô hay ch©n phô ®Ó ®iÒu chØnh ®é cao mÆt ghÕ [1, 2006.01] 
3/40 . . C¬ cÊu dÉn híng kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
4/00 GhÕ gÊp ®îc, xÕp ®îc, hay th¸o rêi ®îc (lµm tõ kim lo¹i h×nh èng A47C 5/10; 

ghÕ xÕp cho trÎ em A47D 1/02) [1, 2006.01] 
4/02 . GhÕ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
4/03 . . GhÕ gç kh«ng bäc ®Öm [2, 2006.01] 
4/04 . GhÕ gÊp cã mÆt ngåi cøng [1, 2006.01] 
4/06 . . Cè ®Þnh líp bäc hay v¶i vµo khung (cè ®Þnh líp bäc vµo ®å gç nãi chung A47C 

31/02) [1, 2006.01] 
4/08 . . cã khung b»ng gç hay b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
4/10 . . . víi c¸c ch©n ghÕ liªn kÕt quay ®îc víi mÆt ®Ó ngåi hay víi khung díi [1, 

2006.01] 
4/12 . . . . ®iÒu chØnh ®îc (A47C 4/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/14 . . . . víi c¸c ch©n ghÕ chÐo nhau [1, 2006.01] 
4/16 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
4/18 . . víi khung b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
4/20 . . . víi c¸c ch©n ghÕ liªn kÕt quay ®îc víi mÆt ®Ó ngåi hay víi khung díi [1, 

2006.01] 
4/22 . . . . ®iÒu chØnh ®îc (A47C 4/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/24 . . . . cã c¸c ch©n ghÕ chÐo nhau [1, 2006.01] 
4/26 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
4/28 . GhÕ xÕp cã vá bäc mÒm cho mÆt ngåi vµ mÆt tùa lng [1, 2006.01] 
4/30 . . Cè ®Þnh líp bäc ®Öm hay v¶i vµo khung (cè ®Þnh líp bäc vµo ®å gç nãi chung 

A47C 31/02) [1, 2006.01] 
4/32 . . cã khung b»ng gç hay b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
4/34 . . . víi c¸c ch©n ghÕ liªn kÕt quay ®îc víi mÆt ®Ó ngåi hay víi khung díi [1, 

2006.01] 
4/36 . . . . ®iÒu chØnh ®îc (A47C 4/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/38 . . . . cã ch©n ghÕ chÐo nhau [1, 2006.01] 
4/40 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
4/42 . . víi khung b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
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4/44 . . . víi c¸c ch©n ghÕ liªn kÕt quay ®îc víi mÆt ®Ó ngåi hay víi khung díi [1, 
2006.01]  

4/46 . . . . ®iÒu chØnh ®îc (A47C 4/48 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/48 . . . . cã ch©n ghÕ chÐo nhau [1, 2006.01] 
4/50 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
4/52 . GhÕ valy, nghÜa lµ ghÕ khi xÕp l¹i cã h×nh va-li (bµn x¸ch tay du lÞch A47B 3/10) 

[1, 2006.01] 
4/54 . GhÕ b¬m c¨ng khÝ (liªn kÕt van ®Ó b¬m phång vËt thÓ dÎo B60C 29/00) [1, 

2006.01] 
5/00 GhÕ tõ c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
5/02 . GhÕ m©y hoÆc ghÕ ®an [1, 2006.01] 
5/04 . GhÕ kim lo¹i, vÝ dô ®îc lµm tõ kim lo¹i h×nh èng (ghÕ ®u A47C 3/023; ghÕ xÕp 

®îc, ghÕ gÊp ®îc hay ghÕ th¸o rêi ®îc kh«ng ph¶i lµm tõ kim lo¹i h×nh èng 
A47C 4/00) [1, 2006.01] 

5/06 . . C¬ cÊu ®Ó cè ®Þnh vËt liÖu bäc hoÆc mÆt ghÕ mÒm vµo ghÕ lµm tõ kim lo¹i h×nh 
èng [1, 2006.01] 

5/08 . . GhÕ lµm tõ kim lo¹i h×nh èng ®· ®îc m¹; S¶n xuÊt kim lo¹i h×nh èng ®· ®îc m¹ 
lµm ghÕ [1, 2006.01] 

5/10 . . GhÕ xÕp, ghÕ gÊp hoÆc th¸o rêi ®îc lµm tõ kim lo¹i h×nh èng [1, 2006.01] 
5/12 . lµm tõ chÊt dÎo, cã hoÆc kh«ng cã t¨ng ®é bÒn [1, 2006.01] 
5/14 . lµm tõ gç d¸n [1, 2006.01] 
7/00 Chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc c¸c phu tïng cña ghÕ tùa hay ghÕ ®Èu (cè ®Þnh vµo sµn nhµ 

A47B 91/08) [1, 2006.01] 
7/02 . MÆt ghÕ (mÆt ghÕ cña ghÕ lµm tõ kim lo¹i h×nh èng A47C 5/06; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu 

kh«ng chØ dµnh riªng cho ghÕ A47C 23/00; líp bäc lãt hay ®Öm th¸o rêi ®îc 
A47C 27/00) [1, 2006.01] 

7/14 . . h×nh d¹ng ®iÒu chØnh ®îc; ®îc l¾p ®µn håi [1, 2006.01] 
7/16 . . MÆt ghÕ lµm tõ tÊm gç, chÊt dÎo hay kim lo¹i; Chç ngåi d¹ng tÊm [1, 2006.01] 
7/18 . . cã ®Öm mót (®Öm giêng b»ng mót A47C 27/14) [1, 2006.01] 
7/20 . . . cã vËt liÖu gia cè [1, 2006.01] 
7/22 . . D¶i b¨ng vµ t¬ng tù ®Ó cè ®Þnh líp bäc lãt ®Öm [1, 2006.01] 
7/24 . . GhÕ ngåi bäc ®Öm (A47C 7/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/26 . . . cã vËt liÖu gia cè [1, 2006.01] 
7/28 . . cã lß xo c¨ng, vÝ dô d¹ng ph¼ng [1, 2006.01] 
7/30 . . . cã lß xo uèn khóc trong mét bÒ mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
7/32 . . . cã d©y c¨ng, vÝ dô d©y ®µn hæi, c¨ng trong mét mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
7/34 . . cã lß xo Ðp, vÝ dô lß xo xo¾n [1, 2006.01] 
7/35 . . KÕt hîp c¸c kiÓu kh¸c nhau cña lß xo; Lß xo ®iÒu chØnh ®îc; Lß xo nèi víi lß xo 

kh¸c hay nèi víi khung ghÕ [2, 2006.01] 
7/36 . Gi¸ tùa ®Çu hay tùa lng (dïng cho ghÕ phÉu thuËt hoÆc ghÕ ch÷a r¨ng A61G 

15/00) [1, 2006.01] 
7/38 . . ®Ó tùa ®Çu, vÝ dô cã lo¹i th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
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7/40 . . ®Ó tùa lng [1, 2006.01] 
7/42 . . . cã thÓ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
7/44 . . . cã khung ®îc l¾p ®µn håi [1, 2006.01] 
7/46 . . . cã d¹ng ®Æc biÖt, vÝ dô lo¹i ®iÒu chØnh ®îc; GhÕ cã d¹ng "Ackerblom" [1, 

2006.01] 
7/48 . . . quay tù do [1, 2006.01] 
7/50 . Gi¸ ®Ó ch©n (kÕt hîp víi c¸c chi tiÕt ®iÒu chØnh kh¸c A47C 1/034, 1/037; ghÕ ®Ó 

ch©n A47C 16/02) [1, 2006.01] 
7/52 . . th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
7/54 . Tay vÞn [1, 2006.01] 
7/56 . Chi tiÕt kÕt cÊu cña ghÕ lËt, vÝ dô ghÕ trong r¹p h¸t [1, 2006.01] 
7/58 . . Liªn kÕt b»ng b¶n lÒ, vÝ dô ®Ó cè ®Þnh ghÕ thµnh h×nh vßng cung (b¶n lÒ cöa nãi 

chung E05D) [1, 2006.01] 
7/60 . . Sö dông vÊu h·m chuyÓn ®éng cña mÆt ghÕ [1, 2006.01] 
7/62 . Phô tïng cho ghÕ [1, 2006.01] 
7/64 . . C¸i kÑp quÇn ¸o hoÆc mò [1, 2006.01] 
7/66 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó tr¸nh thêi tiÕt xÊu [1, 2006.01] 
7/68 . . Bµn tùa tay [1, 2006.01] 
7/70 . . . gÊp ®îc [1, 2006.01] 
7/72 . . Dông cô chuyªn dïng ®Ó l¾p ®Ìn, ®µi, quÇy rîu, ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ th«ng giã, 

sëi hay lµm m¸t vµ c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/74 . . . dïng cho thiÕt bÞ th«ng giã, sëi hoÆc lµm m¸t [1, 2006.01] 
9/00 GhÕ ®Èu cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt (cã mÆt ghÕ quay ®îc A47C 3/18; ®iÒu chØnh 

®îc ®é cao cña mÆt ghÕ A47C 3/20; ghÕ trÌo A47C 12/00; ghÕ ®Ó ch©n A47C 16/02; 
ghÕ ®Èu cho ngêi cÇu kinh A47C 16/04; BÖ ®øng hoÆc hép dïng ®Ó ngåi chuyªn 
dïng cho viÖc c©u c¸ A01K 97/22; gËy ®i bé hoÆc « cã thÓ biÕn ®æi thµnh ghÕ A45B 
5/00) [1, 5, 2006.01] 

9/02 . GhÕ v¨n phßng; GhÕ cho c¸c khu vùc s¶n xuÊt [1, 2006.01] 
9/04 . GhÕ ngåi v¾t s÷a [1, 2006.01] 
9/06 . GhÕ liÒn têng [1, 2006.01] 
9/08 . GhÕ ngåi ch¬i nh¹c [1, 2006.01] 
9/10 . GhÕ du lÞch hoÆc thÓ thao [1, 2006.01] 
11/00 GhÕ b¨ng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (ghÕ häc sinh A47B 39/00) [1, 2006.01] 
11/02 . GhÕ trong nhµ thê; GhÕ trong phßng xng téi [1, 2006.01] 
12/00 GhÕ trÌo [5, 2006.01] 

 Ghi chó [5] 

GhÕ xÕp hay th¸o rêi ®îc, kh«ng quan t©m ®Õn sù biÕn ®æi ®îc gi÷a chøc n¨ng 
ngåi vµ trÌo, ®îc ph©n vµo nhãm A47C 4/00. 

12/02 . cã sù biÕn ®æi gi÷a c¸c chøc n¨ng ngåi vµ trÌo [5, 2006.01] 
13/00 GhÕ, ghÕ ®Èu hay ghÕ b¨ng biÕn ®æi ®îc (ghÕ trÌo cã sù biÕn ®æi gi÷a chøc n¨ng 

ngåi vµ trÌo A47C 12/02) [1, 5, 2006.01] 

197 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A47C 

15/00 §å gç ®Ó ngåi  kh¸c (ghÕ b¨ng häc sinh A47B 39/00) [1, 2006.01] 
16/00 Gi¸ hay bÖ ®Ó ch©n, tay, tùa lng hoÆc ®Çu (kÕt hîp víi ghÕ A47C 7/00; kÕt hîp 

víi giêng hay ®i-v¨ng A47C 20/00) [2, 2006.01] 
16/02 . GhÕ ®Ó ch©n; Gi¸ ®Ó ch©n [2, 2006.01] 
16/04 . GhÕ cho ngêi cÇu kinh; GhÕ kª ®Çu gèi; §Öm ®ì ®Çu gèi (®Öm mÒm, kª ®Çu gèi 

hay ghÕ cã ®Öm dµi A47C 3/16) [2, 2006.01] 

§i-v¨ng; Giêng 

 Ghi chó 

 Trong c¸c nhãm tõ A47C 17/00 ®Õn 27/00, c¸c thuËt ng÷ ®îc sö dông víi 
nghÜa sau: 
 - "khung giêng" ®îc sö dông chØ víi nghÜa lµ khung cña giêng; 
 - “giêng” bao gåm khung giêng kÕt hîp víi ®Öm lß xo, ®Öm nhåi hoÆc c¸c 
®Öm t¬ng tù dïng ®Ó n»m cho ngêi; 
 - "®Öm nhåi" cã thÓ bao gåm c¶ lß xo b»ng kim lo¹i 
 

17/00 §i-v¨ng; §i-v¨ng cã gèi ®Çu; Giêng (khung giêng A47C 19/00; ®Öm lß xo A47C 
23/00; khung hay bÖ tùa cho ®i-v¨ng A47C 23/00; ®Öm nhåi A47C 27/00, giêng 
bÖnh viÖn cã c¸c dông cô chuyªn dïng ®Ó theo dâi bÖnh nh©n A61G 7/00) [1, 
2006.01] 

17/02 . §i-v¨ng, ®i-v¨ng cã chç gèi ®Çu, ghÕ trêng kû hoÆc c¸c ®å t¬ng tù cã c¸c chi tiÕt 
bÊt ®éng [1, 2006.01] 

17/04 . §i-v¨ng, ®i-v¨ng cã chç gèi ®Çu, ghÕ trêng kû hoÆc c¸c ®å t¬ng tù cã c¸c chi tiÕt 
di ®éng; GhÕ giêng [1, 2006.01] 

17/12 . . biÕn ®æi ®îc thµnh giêng b»ng c¸ch lËt hay dÞch tay vÞn [1, 2006.01] 
17/13 . . biÕn ®æi ®îc b»ng c¸ch t¨ng kÝch thíc nhê c¸c bé phËn ®îc s¾p ®Æt bªn trong 

®i-v¨ng, vÝ dô dÞch chuyÓn c¸c bé phËn ®ã lªn phÝa tríc [1, 2006.01] 
17/14 . . biÕn ®æi ®îc thµnh giêng b»ng c¸ch bá ®i mét sè chi tiÕt [1, 2006.01] 
17/16 . . biÕn ®æi ®îc thµnh giêng b»ng c¸ch lËt hoÆc quay ®Öm tùa lng [1, 2006.01] 
17/165 . . . cã ®Öm tùa lng lËt ®îc vÒ phÝa tríc, vÝ dô kiÓu gèi dùa [2, 2006.01] 
17/17 . . . cã dÞch chuyÓn ®ång thêi c¶ ®Öm tùa vµ ®Öm ngåi [2, 2006.01] 
17/175 . . . . cã chèt lËt hay n©ng ®Öm ngåi vµ ®Öm tùa lng [2, 2006.01] 
17/18 . . . vµ lËt hay quay tay vÞn [1, 2006.01] 
17/20 . . . nhê ®ã mµ më ra mét hoÆc nhiÒu chi tiÕt phô ®îc giÊu kÝn (A47C 17/22 ®îc 

u tiªn) [1, 2006.01] 
17/207 . . . . cã ®Öm ngåi mÒm gåm nhiÒu chi tiÕt chång lªn nhau, trong ®ã Ýt nhÊt mét chi 

tiÕt díi ®îc sö dông lµ phÇn cÊu thµnh cña bÒ mÆt ®Öm ngåi [2, 2006.01] 
17/213 . . . . bÒ mÆt ®Ó n»m ®îc t¹o tõ mét mÆt cña khung ®Öm ngåi vµ khung tùa lng [2, 

2006.01] 
17/22 . . cã c¬ cÊu ®Ó më ®Öm ®îc giÊu kÝn hay c¸c chi tiÕt t¬ng tù cña giêng [1, 

2006.01] 
17/23 . . . phÇn bÒ mÆt ®Ó n»m lµ mét mÆt cña ®Öm ngåi [2, 2006.01] 
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17/24 . . . víi chØ mét chi tiÕt di ®éng lËt ®îc quanh trôc ngang [1, 2006.01] 
17/26 . . . . lËt trë l¹i ®îc vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
17/28 . . . . cã c¬ cÊu ®Ó n©ng trôc nghiªng lªn [1, 2006.01] 
17/30 . . . hai hoÆc nhiÒu chi tiÕt quay ®îc xung quanh trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
17/32 . . ChuyÓn ®îc tõ giêng ngñ ®¬n thµnh giêng ngñ ®«i b»ng c¸ch kÐo, quay hoÆc 

lËt ®Öm thø hai hay chi tiÕt kh¸c cña giêng ®îc giÊu kÝn [1, 2006.01] 
17/34 . . Nèi ghÕ bµnh, ghÕ hay ®i-v¨ng cã chç gèi ®Çu thµnh giêng [1, 2006.01] 
17/36 . . . ChuyÓn ®i-v¨ng cã chç gèi ®Çu ®Æt ë gãc thµnh giêng ®«i [1, 2006.01] 
17/37 . . ChuyÓn ®i-v¨ng hoÆc t¬ng tù thµnh giêng nhê ®å gç kh¸c kh«ng ph¶i ghÕ bµnh 

hoÆc ghÕ [1, 2006.01] 
17/38 . Giêng èp vµo têng [1, 2006.01] 
17/40 . . cã bé phËn c©n b»ng, vÝ dô lß xo, ®èi träng [1, 2006.01] 
17/42 . . cã ch©n ®ì ®îc cè ®Þnh trªn sµn nhµ, vÝ dô ®îc b¾t chÆt trªn sµn nhµ [1, 

2006.01] 
17/44 . . . cã c¬ cÊu trªn ch©n ®ì ®Ó dÔ dµng th¸o rêi giêng ra khái sµn nhµ [1, 2006.01] 
17/46 . . cã khung cøng cho ®Öm [1, 2006.01] 
17/48 . . cã hai hoÆc nhiÒu chi tiÕt di ®éng t¬ng ®èi víi nhau [1, 2006.01] 
17/50 . . cã d¹ng ®Æc biÖt, vÝ dô giêng èp têng ë nhiÒu chç [1, 2006.01] 
17/52 . Giêng - tñ; Giêng - bµn, hoÆc t¬ng tù; Giêng - tñ quÇn ¸o [1, 2006.01] 
17/54 . . trong ®ã tñ cña giêng hoÆc t¬ng tù cã thÓ lËt ra ®îc cïng víi giêng [1, 

2006.01] 
17/56 . . quay ®îc quanh trôc ngang vµ trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
17/58 . . víi khung ®ì ®Öm kÐo dµi ®îc [1, 2006.01] 
17/60 . . tñ thay ®æi h×nh d¹ng thµnh chç ngñ cña giêng [1, 2006.01] 
17/62 . . Giêng - bµn; Giêng - bµn ch¬i bi-a, hay c¸c giêng t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/64 . Giêng du lÞch (cã bé phËn ®iÒu chØnh ®îc ®Ó tùa A47C 20/00; bal« hµnh qu©n 

hay tói ®eo lng ®i ®êng chuyÓn ®îc thµnh giêng hay ®Öm A45F 4/06; c¸ng 
A61G 1/00) [1, 2006.01] 

17/66 . . cã bÒ mÆt n»m d¹ng ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
17/68 . . chØ cã ch©n gÊp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
17/70 . . cã khung giêng xÕp l¹i ®îc xung quanh trôc n»m ngang [1, 2006.01] 
17/72 . . . cã ch©n xÕp chÐo nhau (A47C 17/82 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
17/74 . . giêng gÊp l¹i ®îc xung quanh trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
17/76 . . cã chi tiÕt kÐo ra ®îc, vÝ dô chi tiÕt kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
17/78 . . gi÷ ®îc h×nh d¹ng nhê d©y ch»ng [1, 2006.01] 
17/80 . . ®îc dïng trong c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hay kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn Êy 

[1, 2006.01] 
17/82 . . Giêng - va-li; Giêng hßm  du lÞch hay giêng t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/84 . Giêng treo, vÝ dô mãc vµo trÇn (vâng A45F 3/22) [1, 2006.01] 
17/86 . Chi tiÕt kÕt cÊu cña giêng, ®i v¨ng, ®i v¨ng cã chç gèi ®Çu, kh«ng thuéc c¸c ®Ò 

môc A47C 17/02, 17/04, 17/38, 17/52, 17/64, 17/84 [1, 2006.01] 

199 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A47C 

19/00 Khung giêng (®Öm lß xo víi khung cøng hay c¸c bé phËn cÊu thµnh cña khung 
giêng A47C 23/00; giêng cho trÎ em A47D 7/00; c¸c chi tiÕt liªn kÕt cña giêng 
vµ bé phô tïng giêng F16B) [1, 2006.01] 

19/02 . C¸c chi tiÕt cÊu thµnh cña giêng, kh«ng thuéc mét trong c¸c ph©n nhãm trªn, vÝ 
dô thanh ngang hay cäc giêng [1, 2006.01] 

19/04 . Khung giêng kÐo ra ®îc, vÝ dô thay ®æi ®îc chiÒu dµi, chiÒu réng vµ chiÒu cao 
giêng [1, 2006.01] 

19/12 . Khung giêng gÊp ®îc (giêng du lÞch A47C 17/64) [1, 2006.01] 
19/14 . . gÊp l¹i theo d¹ng k×m gÊp [1, 2006.01] 
19/20 . Khung giêng nhiÒu tÇng (giêng èp nhiÒu têng A47C 17/50; giêng treo A47C 

17/84); Khung giêng cã thÓ xÕp chång lªn nhau thµnh khung giêng nhiÒu tÇng 
[1, 2006.01] 

19/22 . Khung giêng kÕt hîp víi ®å gç kh¸c hay víi phô tïng cña giêng, vÝ dô víi tñ con 
®Çu giêng (giêng - bµn A47B 23/00) [1, 2006.01] 

20/00 VËt dïng ®Ó kª ®Çu, kª ch©n cña giêng, ®i-v¨ng hoÆc c¸c ®å t¬ng tù (gi¸ s¸ch 
hay bµn kÕt hîp víi giêng A47B 23/00; giêng bÖnh hay gi¸ liÒn giêng ®Ó theo 
dâi, ch¨m sãc bÖnh nh©n A61G 7/065) [2, 2006.01] 

20/02 . th¸o rêi ®îc (A47C 20/04, 20/08 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
20/04 . ®iÒu chØnh ®îc ®é nghiªng (A47C 20/08 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
20/06 . . víi vÞ trÝ ®Þnh vÞ cña c¸c ch©n xÕp [2, 2006.01] 
20/08 . cã c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh ®ång thêi hai hay nhiÒu trô ®ì [2, 2006.01] 
20/10 . . sö dông c¸c thanh trßn [2, 2006.01] 
20/12 . . . kiÓu èng lång [2, 2006.01] 
20/14 . . sö dông c¸c tÊm vµ c¸c c¬ cÊu mãc kÑp [2, 2006.01] 
20/16 . . sö dông c¸c chi tiÕt kiÓu thanh r¨ng, vÝ dô gi¸ [2, 2006.01] 
20/18 . . sö dông c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng ma s¸t [2, 2006.01] 
21/00 Dông cô dïng cho giêng, vÝ dô kÑp gi÷ ga tr¶i giêng, tÊm phñ giêng (bµn lµm 

viÖc ®îc ®ãng chÆt vµo khung giêng A47B 23/02; dµnh cho giêng trÎ em A47D 
15/00); ThiÕt bÞ th«ng giã, lµm m¸t hoÆc sëi Êm l¾p víi khung giêng hoÆc ®Öm 
[1, 5, 2006.01] 

21/02 . KÑp gi÷ ga tr¶i giêng; KÑp gi÷ tÊm phñ giêng [1, 2006.01] 
21/04 . ThiÕt bÞ ®Ó th«ng giã, lµm m¸t hay sëi Êm ch¨n ®Öm [1, 2006.01] 
21/06 . TÊm lãt díi ®Öm giêng [1, 2006.01] 
21/08 . ThiÕt bÞ ®Ó tr¸nh bÞ ng· tõ trªn giêng xuèng, vÝ dô thµnh bªn cña giêng th¸o rêi 

®îc (cho giêng trÎ em A47D 7/00) [1, 2006.01] 
23/00 §Öm lß xo víi khung cøng hoÆc lµ phÇn chñ yÕu cña khung giêng, vÝ dô hép lß 

xo; Khung ®i-v¨ng; Khung giêng cã c¸c thanh gi¸t giêng [1, 2006.01] 
23/02 . sö dông lß xo l¸, vÝ dô d¶i kim lo¹i (lß xo b»ng gç A47C 23/06) [2, 2006.01] 
23/04 . sö dông lß xo Ðp, vÝ dô lo¹i lß xo xo¾n [2, 2006.01] 
23/043 . . sö dông lß xo cuén [2, 2006.01] 
23/047 . . kÕt hîp víi c¸c bé phËn b¬m khÝ [2, 2006.01] 
23/05 . . Khung cho lß xo; GhÐp nèi lß xo víi khung [1, 2006.01] 
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23/053 . . . G¾n chÆt hay ghÐp chÆt lß xo vµo khung hay vµo bé lß xo [2, 2006.01] 
23/055 . . . sö dông d©y; sö dông d¶i b»ng tõ vËt liÖu dÖt hay cao su [2, 2006.01] 
23/057 . . . Gi¸ treo hay gi¸ ®ì ®Ó g¾n chÆt bé lß xo vµo khung [2, 2006.01] 
23/06 . sö dông lß xo gç, vÝ dô kiÓu thanh máng [1, 2006.01] 
23/12 . sö dông lß xo d·n, vÝ dô lß xo ph¼ng (A47C 23/02 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
23/14 . . ®îc xÕp ®Æt kiÓu h×nh líi; ghÐp víi líi [1, 2006.01] 
23/145 . . . lß xo cuèn nèi víi nhau trong mÆt ph¼ng ngang; Nèi lß xo nµy vµo khung [2, 

2006.01] 
23/15 . . . víi lß xo ph¼ng hoÆc d©y ®îc bÖn hoÆc ®an chÐo nhau; víi lß xo cuén ngang 

(A47C 23/145 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
23/155 . . . víi tæ hîp cña lß xo ph¼ng hoÆc m¾t xÝch víi lß xo cuén [2, 2006.01] 
23/16 . . d¹ng mÆt ph¼ng uèn khóc [1, 2006.01] 
23/18 . . b»ng b¨ng ®µn håi [1, 2006.01] 
23/20 . . b»ng c¸c tÊm dÎo [1, 2006.01] 
23/22 . . b»ng d©y c¨ng cao su hoÆc d©y t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/24 . . sö dông d¶i c¨ng b»ng v¶i hay b»ng vËt liÖu kh«ng ®µn håi kh¸c [1, 2006.01] 
23/26 . . Khung cho lß xo gi·n; G¾n lß xo vµo khung [1, 2006.01] 
23/28 . . C¬ cÊu ®Ó c¨ng lß xo [1, 2006.01] 
23/30 . sö dông tæ hîp c¸c lo¹i lß xo thuéc tõ hai trong c¸c ®Ò môc A47C 23/02; 23/04; 

23/06 vµ 23/12; Khung cho c¸c lo¹i lß xo nµy [1, 2006.01] 
23/32 . . Líi kÕt hîp víi lß xo Ðp; Khung t¬ng øng [1, 2006.01] 
23/34 . cã bÖ kª ®Çu hoÆc ch©n chuyªn dông [1, 2006.01] 
27/00 §Öm lß xo, ®Öm nhåi hoÆc ®Öm khÝ chuyªn dïng cho ghÕ, giêng hoÆc s«-fa [1, 

5, 2006.01] 
27/04 . cã tÊm lãt lß xo (A47C 27/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/045 . . KÑp tÊm lãt lß xo vµo vá bäc (®å kÑp nÖm A47C 31/02); Sö dông tÊm líi ®Æt 

díi tÊm lãt lß xo ®Ó t¨ng ®é cøng [2, 2006.01] 
27/05 . . cã líp mót bät ë trªn, díi vµ hai bªn [1, 2006.01] 
27/06 . . TÊm lãt lß xo hoÆc c¸c bé phËn lß xo cho chóng [1, 2006.01] 
27/07 . . . KÑp hay nèi lß xo vµo tÊm lãt lß xo [2, 2006.01] 
27/08 . §Öm khÝ (van cho vËt thÓ ®µn håi b¬m khÝ B60C 29/00) [1, 5, 2006.01] 
27/10 . . cã hai hay nhiÒu ng¨n chøa khÝ ®éc lËp [1, 5, 2006.01] 
27/12 . víi tÊm lãt d¹ng x¬, vÝ dô b»ng len hay b«ng [1, 2006.01] 
27/14 . víi tÊm lãt b»ng xèp bät [1, 2006.01] 
27/15 . gåm 2 hay nhiÒu líp (A47C 27/16 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
27/16 . . ®îc t¨ng cøng víi c¸c bé phËn h×nh tÊm, vÝ dô cèt ®Þnh h×nh [1, 2006.01] 
27/18 . . kÕt hîp víi vá b¬m khÝ [1, 2006.01] 
27/20 . . víi vËt liÖu xèp cã lß xo bªn trong [1, 2006.01] 
27/22 . víi tÊm lãt ®Öm x¬ kÕt hîp víi ®Öm xèp bät [1, 2006.01] 
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29/00 Líi tr¸nh c«n trïng m¾c trªn ghÕ bµnh hoÆc giêng (líi ®Ó chèng c«n trïng 
cho gia sóc A01K 13/00; líi tr¸nh c«n trïng khi ®i ®êng A45F 3/52); Mµn cho 
giêng [1, 2006.01] 

31/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng cho ghÕ bµnh, giêng hoÆc c¸c ®å vËt t¬ng tù, 
kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy, thÝ dô ®å kÑp nÖm, vá bäc b¶o vÖ 
cho ®Öm, thiÕt bÞ c¨ng líi ®Öm [1, 2006.01] 

31/02 . §å kÑp nÖm (chÇn, c¬ cÊu chÇn, ®å kÑp cè ®Þnh hay hoµn thiÖn nÖm B68G 7/00) [1, 
2006.01] 

31/04 . . §å kÑp cè ®Þnh c¸c thanh ®µn håi ph¼ng hay lß xo sãng ph¼ng vµo khung [1, 
2006.01] 

31/06 . . . ®Ó kÑp gi÷ lß xo ph¼ng h×nh sãng [1, 2006.01] 
31/08 . Vßng treo ®Ó n©ng tÊm ®Öm [1, 2006.01] 
31/10 . Vá bäc rêi [1, 2006.01] 
31/11 . . cho ghÕ [2, 2006.01] 
31/12 . Dông cô, vÝ dô dông cô ®o, ®Ó chØnh ghÕ, giêng hay ®Öm theo h×nh d¹ng hoÆc theo 

träng lîng cña ngêi (dông cô ®o c¬ thÓ ngêi ®Ó may quÇn ¸o A41H 1/00) [1, 4, 
2006.01] 
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A47D §å gç cho trÎ em (ghÕ hoÆc bµn häc sinh A47B 39/00, 41/00) 

Néi dung ph©n líp 

ghÕ; giêng hoÆc n«i ...................................................................... 1/00, 11/00; 7/00, 9/00, 11/00 
®å gç kh¸c ............................................................................................................... 3/00, 5/00, 13/00 
phô tïng cña ®å gç cho trÎ em ....................................................................................... 15/00 

 
1/00 GhÕ cho trÎ em (ghÕ nãi chung A47C; ghÕ trªn xe cé dµnh cho trÎ em B60N 2/26) 

[1, 2006.01] 
1/02 . GhÕ gÊp ®îc [1, 2006.01] 
1/04 . chuyÓn ®îc tõ ghÕ cao thµnh ghÕ thÊp b»ng c¸ch ®¶o ngîc [1, 2006.01] 
1/06 . chuyÓn ®îc thµnh ghÕ ®Èy [1, 2006.01] 
1/08 . chuyÓn ®îc thµnh ghÕ xÝch ®u [1, 2006.01] 
1/10 . cã dông cô ®Ó treo hay g¾n vµo bµn hay c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
3/00 Bµn cho trÎ em [1, 2006.01] 
5/00 Bµn g¬ng trang ®iÓm cho trÎ em (tñ ng¨n A47B 67/00) [1, 2006.01] 
7/00 Giêng cho trÎ em (giêng nãi chung A47C) [1, 2006.01] 
7/01 . cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh, vÝ dô ®iÒu chØnh theo chiÒu cao cña trÎ em [1, 2006.01] 
7/02 . . cã thµnh bªn h¹ thÊp ®îc [1, 2006.01] 
7/03 . . cã ®Öm ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
7/04 . cã dông cô ®Ó treo hay g¾n lªn khung cöa sæ hay c¸c ®å dïng kh¸c [1, 2006.01] 
9/00 N«i [1, 2006.01] 
9/02 . cã c¬ cÊu ®Ó chao (cã c¬ cÊu ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng qua l¹i cho xe n«i B62B 9/22) 

[1, 2006.01] 
9/04 . . cã xÝch ®u th¸o ®îc [1, 2006.01] 
11/00 §å gç cho trÎ em chuyÓn ®îc tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c, vÝ dô ghÕ thêng 

hay ghÕ dµi cho trÎ em, chuyÓn ®îc thµnh giêng (®å gç biÕn ®æi ®îc nãi chung 
A47B 85/00) [1, 2006.01] 

11/02 . GhÕ thêng chuyÓn ®îc thµnh ghÕ cho trÎ em [1, 2006.01] 
13/00 §å gç kh¸c cho trÎ em (mÆt ghÕ phô hay mÆt ghÕ lu ®éng ®îc nh ghÕ b« cho trÎ 

em A47K 13/06) [1, 2006.01] 
13/02 . §å gç ®Ó ®Ìo trÎ em; Giêng lu ®éng cho trÎ em [1, 2006.01] 
13/04 . §å gç cho trÎ em tËp ®i; xe tËp ®i hay ®Èy (xe ®Èy cho ngêi bÖnh ®i l¹i A61H 

3/04) [1, 2006.01] 
13/06 . Còi cho trÎ [1, 2006.01] 
13/08 . §å dïng ®Ó gi÷ hay ®ì trÎ tËp ®i, thÝ dô ®ai an toµn [1, 2006.01] 
13/10 . GhÕ xÝch ®u (ghÕ xÝch ®u nãi chung A47C 3/02; ®u ngùa A63G 15/00); §u (nãi 

chung A63G 9/00) [1, 2006.01] 
15/00 Phô tïng ®å gç cho trÎ em, vÝ dô d©y b¶o vÖ, gi¸ gi÷ b×nh s÷a cho trÎ s¬ sinh (gi¸ 

gi÷ b×nh s÷a trong bÖnh viÖn ®Ó nu«i trÎ A61J 19/06; d©y b¶o vÖ nãi chung A62B 
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35/00; d©y b¶o vÖ trong c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé B60R 22/00; d©y lng 
trong m¸y bay B64D 25/06) [1, 4, 2006.01] 

15/02 . KÑp gi÷ tÊm phñ giêng ®Ó trÎ khái lét bá nã [1, 2006.01] 
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A47F §å gç chuyªn dïng vµ phô kiÖn cho cöa hµng, nhµ kho, qu¸n 
rîu, nhµ hµng hoÆc t¬ng tù; Bµn hoÆc quÇy tr¶ tiÒn 

Néi dung ph©n líp 

®å gç vµ phô kiÖn ®Æc trng bëi kÕt cÊu .............................. 1/00, 3/00, 5/00, 9/00, 11/00 
®å gç vµ phô kiÖn cho lo¹i hµng nhÊt ®Þnh ............................................................... 7/00 
®å gç hay thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c lo¹i 
hÖ thèng dÞch vô ..................................................................................................................... 10/00 
Phô KiÖn cho cöa hµng, kho chøa, hoÆc qu¸n 
rîu; ngêi gi¶ hoÆc tîng b¸n th©n ................................................................13/00, 8/00 

 

1/00 Gi¸ ®Ó ph©n phèi hµng ho¸ (gi¸ ®ùng nãi chung A47B; thiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n s¶n 
phÈm trong ph©n xëng B25H); Thïng chøa ®Ó ph©n phèi hµng hãa (tñ bµy hµng 
A47F 3/00; hßm chøa c¸c chi tiÕt khi s¶n xuÊt B25H 3/00; bao b× nãi chung B65D; 
m¸y tù ®éng ho¹t ®éng b»ng tiÒn xu G07F) [1, 2006.01] 

1/02 . cho vËt liÖu d¹ng h¹t vµ d¹ng bét [1, 2006.01] 
1/03 . . C¬ cÊu ph©n phèi [1, 2006.01] 
1/035 . . . cã dông cô ®o ®¹c [1, 2006.01] 
1/04 . Thïng chøa cã thiÕt bÞ ph©n phèi hµng hãa [1, 2006.01] 
1/06 . . tõ miÖng hßm [1, 2006.01] 
1/08 . . tõ ®¸y hßm [1, 2006.01] 
1/10 . . . víi ph¬ng tiÖn ph©n phèi c¬ khÝ [1, 2006.01] 
1/12 . . tõ c¹nh sên cña chång hµng xÕp gÇn nh n»m ngang [1, 2006.01] 
1/14 . Thïng chøa ®Ó b¶o qu¶n thµnh chång hay kÕt hîp víi quÇy b¸n hµng [1, 2006.01] 
1/16 . Thïng chøa quay ®îc [1, 2006.01] 
1/18 . Phèi hîp gi¸ ®ùng víi b×nh ®Ó b¸n hµng [1, 2006.01] 
3/00 Hßm bµy hµng hoÆc tñ bµy hµng [1, 2006.01] 
3/02 . cã c¬ cÊu ®Ó ph©n phèi hµng (thiÕt bÞ tù ®éng tr¶ tiÒn G07F) [1, 2006.01] 
3/022 . . tõ trªn xuèng [1, 2006.01] 
3/024 . . tõ díi lªn [1, 2006.01] 
3/026 . . . víi ph¬ng tiÖn ph©n phèi c¬ khÝ [1, 2006.01] 
3/04 . cã ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, cã lµm l¹nh (tñ l¹nh F25D; thiÕt bÞ sëi nãng cña vïng 

trong suèt vµ ph¶n x¹ H05B 3/84) [1, 2006.01] 
3/06 . cã gi¸ kÐo ra vµ ng¨n th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . cã thiÕt bÞ chuyÓn hµng liªn tôc hay gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
3/10 . Hßm bµy hµng hoÆc tñ bµy hµng quay ®îc [1, 2006.01] 
3/11 . . cã bé phËn truyÒn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
3/12 . KÑp vµ c¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó ®ì, kÑp, hoÆc nèi c¸c tÊm kÝnh ë tñ bµy hµng [1, 

2006.01] 
3/14 . Khay ®Ó trng bµy (hép bao gãi thay cho khay trng bµy B65D) [1, 2006.01] 
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5/00 Gi¸ trng bµy, thiÕt bÞ treo, hay gi¸ ®Ó trng bµy hµng ho¸ ®îc ®Æc trng bëi 
®Æc ®iÓm cÊu tróc cña chóng [1, 2006.01] 

5/01 . lµm tõ èng hay tõ d©y (gÊp ®îc hay ®iÒu chØnh ®îc A47F 5/13) [1, 2006.01] 
5/02 . Gi¸ trng bµy quay ®îc [1, 2006.01] 
5/025 . . cã bé phËn truyÒn ®éng c¬ häc, thÝ dô bµn quay (A47F 5/03 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
5/03 . . víi trôc quay n»m ngang [1, 2006.01] 
5/04 . Gi¸ trng bµy cã trô ®ì gi÷a, thÝ dô ë d¹ng nh¸nh c©y [1, 2006.01] 
5/05 . . . cã c¸c thïng chøa riªng quay quanh trô ®ì [1, 2006.01] 
5/06 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
5/08 . ®îc g¾n vµo têng, vµo trÇn hoÆc t¬ng tù; Dông cô ®Ó trng bµy cã gi¸ treo têng 

[1, 2006.01] 
5/10 . Gi¸ trng bµy ®iÒu chØnh ®îc hay gÊp ®îc [1, 2006.01] 
5/11 . . b»ng c¸c-t«ng, giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù (A47F 5/12 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
5/12 . . Gi¸ trng bµy nghiªng ®îc  [1, 2006.01] 
5/13 . . lµm b»ng èng hay b»ng d©y (A47F 5/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/14 . Chi tiÕt nèi kiÓu èng cho c¸c gi¸ trng bµy kiÓu d©y [1, 2006.01] 
5/16 . Gi¸ trng bµy kiÓu bÖ cã bÒ mÆt trªn ph¼ng, nghiªng hoÆc cong [1, 2006.01] 
7/00 Gi¸ trng bµy, thiÕt bÞ treo hoÆc gi¸ ®Æt ®Ó trng bµy hµng ho¸ hay vËt liÖu nhÊt 

®Þnh [1, 2006.01] 
7/02 . cho c¸c ®å n÷ trang, r¨ng gi¶, ®ång hå bá tói, kÝnh, mÆt kÝnh hoÆc c¸c vËt t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
7/024 . . cã c¬ cÊu chèng ¨n c¾p [1, 2006.01] 
7/03 . . ë d¹ng hßm; Hßm ®Æc biÖt ®Ó bµy hµng [1, 2006.01] 
7/04 . cho s¨m; cho lèp [1, 2006.01] 
7/06 . cho mò [1, 2006.01] 
7/08 . cho giÇy [1, 2006.01] 
7/10 . cho c¸c lo¹i tÊt [1, 2006.01] 
7/12 . cho cavat (mãc treo cavat trong nhµ A47G 25/74); cho c¸c lo¹i cæ ¸o [1, 2006.01] 
7/14 . cho tranh, ¶nh, vÝ dô kÕt hîp víi s¸ch hoÆc vÝ nhiÒu ng¨n [1, 2006.01] 
7/16 . cho th¶m; cho giÊy d¸n têng; cho v¶i [1, 2006.01] 
7/17 . . thµnh cuén hay ë d¹ng d¶i b¨ng cuén [1, 2006.01] 
7/18 . . cho v¶i may quÇn ¸o (A47F 7/17 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
7/19 . . cho quÇn ¸o (cho tÊt A47F 7/10; cho cµ v¹t hoÆc cæ ¸o A47F 7/12; ngêi gi¶, 

tîng b¸n th©n hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù A47F 8/00; tñ quÇn ¸o cã mãc treo A47B 
61/00; dông cô gia ®×nh kÕt hîp víi mãc treo quÇn ¸o A47G 25/00) [1, 2006.01] 

7/22 . . cho ¸o s¬-mi nam [1, 2006.01] 
7/24 . . Gi¸ treo quÇn ¸o [1, 2006.01] 
7/26 . . . cã thÓ kÐo ra ®îc tõ tñ bµy hµng [1, 2006.01] 
7/28 . cho c¸c lo¹i b×nh ®ùng, vÝ dô c¸c lo¹i chai lä kh¸c nhau [1, 2006.01] 
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7/30 . cho ®å gç, vÝ dô giêng, ®Öm [1, 2006.01] 
8/00 Ngêi gi¶, tîng b¸n th©n hoÆc t¬ng tù, vÝ dô ®Ó trng bµy quÇn ¸o (ngêi mÉu 

gi¶ cña thî may A41H 5/00) [1, 2006.01] 
8/02 . Tîng bÖn b»ng d©y; Khung ®Ó trng bµy quÇn ¸o [1, 2006.01] 
9/00 BÖ hay quÇy trong c¸c cöa hµng, qu¸n rîu, ng©n hµng hoÆc t¬ng tù (hßm hoÆc 

tñ bÇy hµng A47F 3/00; thiÕt bÞ an toµn ®Ó lµm viÖc, thÝ dô hép nhËn tiÒn lu ®éng 
E05G 7/00) [1, 2006.01] 

9/02 . BÖ hay quÇy tr¶ tiÒn [1, 2006.01] 
9/04 . . BÖ hay quÇy ®Ó kiÓm tra, thÝ dô trong cöa hµng tù phôc vô [3, 2006.01] 
10/00 §å gç hay thiÕt bÞ ®Æc biÖt dµnh cho c¸c hÖ thèng dÞch vô nhÊt ®Þnh, kh«ng 

thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (c¸c vÊn ®Ò vÒ b¨ng chuyÒn, m¸y n©ng B65G; c¸c vÊn ®Ò vÒ 
x©y dùng E04H; thiÕt bÞ tù ®éng tr¶ tiÒn G07F) [1, 3, 2006.01] 

10/02 . cho c¸c hÖ thèng tù phôc vô, thÝ dô c¸c siªu thÞ (A47F 10/06 ®îc u tiªn; xe ®Èy 
tay B62B; giá B65D) [3, 2006.01] 

10/04 . . ®Ó chøa hoÆc ®Ó sö dông b»ng xe ®Èy, giá ®Ó tù phôc vô [3, 2006.01] 
10/06 . cho hÖ thèng dÞch vô trong nhµ hµng (®å dïng nhµ ¨n A47G) [3, 2006.01] 
11/00 ThiÕt bÞ cña tñ bÇy hµng [1, 2006.01] 
11/02 . V¸ch ng¨n th¸o rêi ®îc;  Trô; Ri-®« ®Æc biÖt hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/04 . KÕt cÊu ®Æc biÖt cña g¬ng soi hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/06 . Ph¬ng tiÖn mang l¹i hiÖu øng quang häc ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
11/08 . . Tñ bµy hµng kh«ng g¬ng [1, 2006.01] 
11/10 . . Bè trÝ nguån s¸ng [1, 2006.01] 
13/00 C¸c thiÕt bÞ phô cho cöa hµng hoÆc t¬ng tù (thiÕt bÞ dì vµ c¾t giÊy tõ cuén B65H; 

cÇu thang di ®éng E06C 9/06) [1, 2006.01] 
13/04 . Gi¸ kÑp hay dao c¾t d©y thõng [1, 2006.01] 
13/06 . C¬ cÊu ®a hµng (cã tay cÆp B25J) [1, 2006.01] 
13/08 . Dông cô cÇm tay, thÝ dô xÎng xóc, gµu xóc, cÆp gi÷ tói giÊy [1, 2006.01] 
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A47G §å dïng trong nhµ hoÆc dông cô Bµn ¨n (ke gi÷ s¸ch A47B 65/00; dao 
B26B) 

 Ghi chó 

Ph©n líp nµy bao gåm c¶ c¸c ®å dïng trong nhµ vµ dông cô nhµ ¨n ®îc sö dông 
trong c¸c kh¸ch s¹n, phßng vÖ sinh, ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc t¬ng tù, nÕu 
nh kh«ng cã ®Ò môc dµnh riªng cho chóng trong c¸c líp t¬ng øng. 

Néi dung ph©n líp 

®å dïng ®Ó trang trÝ ................................................................................... 1/00 ®Õn 7/00, 33/00 
kh¨n tr¶i giêng; Kh¨n tr¶i bµn ¨n ................................................................... 9/00; 11/00 
®å dïng bµy ë bµn ¨n ......................................................................................... 19/00 ®Õn 23/00 
Gi¸ ®ì, kÑp, Thïng chøa, §å dïng 

Dïng cho quÇn ¸o .............................................................................................................. 25/00 
dïng trong gia ®×nh ........................................................................................................... 29/00 

th¶m .............................................................................................................................................. 27/00 
®å dïng cho lÔ nghi t«n gi¸o ......................................................................................... 33/00 
®å dïng gia ®×nh kh¸c ........................................................................................................ 35/00 

 
1/00 G¬ng (g¬ng cÇm tay, g¬ng bá tói, hoÆc g¬ng c¹o r©u A45D 42/00; g¬ng nh 

bé phËn quang häc G02B 5/08); Khung ¶nh hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/02 . G¬ng ®îc sö dông nh thiÕt bÞ [1, 2006.01] 
1/04 . . G¬ng cã nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
1/06 . Khung ¶nh (lµm b»ng giÊy B31D) [1, 2006.01] 
1/08 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
1/10 . . NÑp gãc hay mèi ghÐp ë gãc cho khung [1, 2006.01] 
1/12 . Bao b¶o vÖ hay khung ®Ó gi÷ hu©n ch¬ng, huy hiÖu hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 

2006.01] 
1/14 . Gi¸ ®Ó ¶nh chôp [1, 2006.01] 
1/16 . Dông cô ®Ó treo hay ®Æt tranh, g¬ng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/17 . . sö dông keo d¸n, b»ng c¸ch hót hay nhê tõ tÝnh [1, 2006.01] 
1/18 . . Vßng ®Ó treo tranh hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/20 . . Mãc cho tranh; Mãc h×nh ch÷ X (chèt hoÆc mãc nãi chung F16B 13/00, 45/00) 

[1, 2006.01] 
1/21 . . . b»ng t¸c ®éng kÑp (kÑp nãi chung F16B 2/00) [1, 2006.01] 
1/22 . . TÊm b¶ng cã vÝt ®Ó treo [1, 2006.01] 
1/24 . . Dông cô ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña tranh, g¬ng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù khi treo, cô 

thÓ lµ treo nghiªng [1, 2006.01] 
3/00 C¸c mò trang trÝ cho ®inh, ®inh vÝt hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù cã thÓ th¸o rêi ®îc 

(cã d¹ng ®Æc biÖt, kh«ng thÓ th¸o rêi ®îc cña ®Çu ®inh F16B 15/02, cho vÝt F16B 
23/00) [1, 2006.01] 
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5/00 Mµn ¶nh, b×nh phong (tÊm che cho bån t¾m ®øng A47K 3/30; ; cöa chíp, cöa giã 
E06B 9/02; mµn chèng c«n trïng E06B 9/52); TÊm ch¾n giã lïa qua cöa sæ [1, 
2006.01] 

5/02 . Mµn cuèn [1, 2006.01] 
5/04 . Mµn ch¾n löa [1, 2006.01] 
7/00 §å dïng ®Ó c¾m hoa hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/02 . §å dïng ®Ó gi÷ chËu hoa vµ hoa t¬i (chËu hoa, gi¸ ®ì chËu hoa trong nhµ kÝnh  

A01G) [1, 2006.01] 
7/03 . . MiÕng ®Öm hay bµn ch«ng ®Ó gi÷ hoa trong chËu hay lä hoa [1, 2006.01] 
7/04 . . Bµn ®Ó hoa; Gi¸ ®Ó hoa hoÆc ®å ®Ó treo hoa, vÝ dô giá (gi¸ ®Ó trång hoa A01G) [1, 

2006.01] 
7/06 . . Lä hoa [1, 2006.01] 
7/07 . . . Dông cô gi÷ hoa trong lä, vÝ dô tÊm phñ cã lç [1, 2006.01] 
7/08 . . Vá bäc trang trÝ cho chËu hoa [1, 2006.01] 
9/00 Ga tr¶i giêng; Kh¨n phñ giêng; Ch¨n choµng dïng ®i ®êng; Ch¨n choµng 

dïng khi ngñ; Tói ngñ; Gèi (gèi chuyªn dïng ®Ó ng¨n ngõa sù ng¸y A61F 5/56) [1, 
2006.01] 

9/02 . §å tr¶i giêng; Ch¨n; Kh¨n phñ giêng [1, 5, 2006.01] 
9/04 . . víi d©y buéc (t¹p ho¸ nãi chung A44B) [1, 2006.01] 
9/06 . Ch¨n choµng dïng ®i ®êng; Ch¨n choµng dïng khi ngñ [1, 2006.01] 
9/08 . Tói ngñ [1, 2006.01] 
9/10 . Gèi (kÑp gi÷ gèi A47C 21/00) [1, 2006.01] 
11/00 Kh¨n bµn ¨n [1, 2006.01] 

§å dïng bµn ¨n 

19/00 §å vËt bÇy biÖn bµn ¨n [1, 2006.01] 
19/02 . §Üa, ®Üa lín hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/03 . . ®Ó dïng mét lÇn, vÝ dô b»ng giÊy [1, 2006.01] 
19/04 . . §Üa cã chç ®ùng thøc ¨n bá ®i cã thÓ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
19/06 . . §Üa ®îc lµm liÒn khèi víi bé phËn gi÷ th×a, cèc hoÆc c¸c vËt t¬ng tù [1, 

2006.01] 
19/08 . . C¸i gi÷ ®Üa (®å ®Ó gi÷ xoong nåi A47J 45/10) [1, 2006.01] 
19/10 . . . §å cè ®Þnh ®Üa vµo bµn [1, 2006.01] 

19/12 . Êm vµ b×nh cho bµn ¨n [1, 2006.01] 

19/14 . . Êm pha cµ-phª vµ pha chÌ (gi¸ läc, líi läc A47J 31/06) [1, 2006.01] 
19/16 . . §å dïng ®Ó pha chÌ, thÝ dô tói pha chÌ, th×a líi h×nh trøng ®Ó pha chÌ (®Ó dïng 

mét lÇn, vÝ dô b»ng giÊy, B65D, vÝ dô b×nh chøa hay bao gãi dïng mét lÇn B65D 
85/804) [1, 2006.01] 

19/18 . . Lä ®ùng møt, t¬ng h¹t mï t¹t hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù (hép ®ùng xµ phßng A47K 
5/06) [1, 2006.01] 

19/20 . Giá ñ Êm chÌ hoÆc cµ phª [1, 2006.01] 
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19/22 . §å dïng ®Ó uèng hoÆc ®Üa lãt chÐn trong nhµ ¨n (tÊm lãt cèc hay ®å dïng ®Ó uèng 
A47G 23/03) [1, 2006.01] 

19/23 . . xÕp ®îc thµnh chång [1, 2006.01] 
19/24 . Lä ®ùng muèi, h¹t tiªu, ®êng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù cã lç trªn n¾p [1, 2006.01] 
19/26 . §Üa hay vá bäc ®ùng b¬ hay phã m¸t, cã hoÆc kh«ng cã bé phËn ®Ó lµm l¹nh hoÆc 

®Ó gi÷ nhiÖt; N¾p b¶o vÖ cho c¸c ®å b¶o qu¶n thùc phÈm [1, 2006.01] 
19/28 . Cèc nhá ®ùng trøng luéc; §å dïng ®Ó bãc trøng ®· luéc (thiÕt bÞ ®Ó ®Ëp trøng sèng 

A47J 43/14) [1, 2006.01] 
19/30 . C¸c b×nh ®ùng hay thiÕt bÞ chøa kh¸c, sö dông nh ®å dïng bµn ¨n [1, 2006.01] 
19/32 . . §å dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm cã thiÕt bÞ ®Ó ®a b¸nh mú, b¸nh m× nhá, ®êng 

hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù; §å dïng ®Ó ®ùng thùc phÈm cã n¾p di ®éng (dïng cho cöa 
hµng A47F) [1, 2006.01] 

19/34 . . . ®Ó ph©n phèi mét lîng nhÊt ®Þnh c¸c lo¹i thùc phÈm d¹ng bét hay h¹t nhá, vÝ 
dô ®êng [2, 2006.01] 

21/00 Bé ®å nhµ ¨n (khay ®ùng c¸c mÈu vôn A47L 13/52; dao ¨n B26B) [1, 2006.01] 
21/02 . DÜa; DÜa cã bé phËn ®Ó lËt; DÜa liÒn th×a; §å ®Ó ¨n xal¸t [1, 2006.01] 
21/04 . Th×a; §å dïng cho ®å ¨n ngät [1, 2006.01] 
21/06 . Bé ®å ¨n phèi hîp hay riªng biÖt; Dao më sß; Dông cô dïng ®Ó ¨n c¸ cã bé phËn ®Ó 

t¸ch x¬ng (®å lµm bÕp A47J) [1, 2006.01] 
21/08 . §å ®Ó ¨n b»ng mét tay [1, 2006.01] 
21/10 . C¸i g¾p ®êng; C¸i g¾p m¨ng t©y; C¸i g¾p thùc phÈm kh¸c [1, 2006.01] 
21/12 . §å ®ùng t¨m [1, 2006.01] 
21/14 . Gi¸ hay bÖ ®Ó dao; §å gi÷ dông cô nhµ ¨n ®îc cè ®Þnh vµo ®Üa [1, 2006.01] 
21/16 . C¸i kÑp kh¨n bµn hoÆc giÊy lau [1, 2006.01] 

21/18 . èng hót ®Ó uèng hoÆc ®å dïng t¬ng tù (cho môc ®Ých y häc A61J 15/00) [1, 
2006.01] 

23/00 C¸c ®å dïng bµn ¨n kh¸c [1, 2006.01] 
23/02 . §å gi÷ cèc hoÆc chai lä [1, 2006.01] 
23/03 . §å lãt díi cèc hay díi ®å ®Ó uèng [1, 2, 2006.01] 
23/032 . . lµm tõ giÊy, b×a cøng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù, vÝ dô miÕng b×a cøng lãt cèc bia [1, 

2006.01] 
23/04 . §å chøa ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm cã thiÕt bÞ ®Ó lµm l¹nh hay gi÷ nhiÖt (®Ó ®ùng b¬ 

hoÆc phã m¸t A47G 19/26) [1, 2006.01] 
23/06 . Khay ®Ó bµy biÖn (bµn ®Ó bµy biÖn A47B 31/00) [1, 2006.01] 
23/08 . Dông cô ®Ó chuyÓn thøc ¨n ra bµn; ThiÕt bÞ di ®éng hay quay ®Ó ®a thøc ¨n [1, 

2006.01] 
23/10 . Dông cô tÝnh hoÆc th«ng b¸o vÒ sè lîng thùc phÈm ®îc sö dông (trªn thiÕt bÞ ®Ó 

b¸n ®å uèng B65D, B67D; thiÕt bÞ tÝnh to¸n nãi chung G06M) [1, 2006.01] 
23/12 . . Dông cô tÝnh phèi hîp víi dông cô nhµ ¨n [1, 2006.01] 
23/14 . . . kÕt hîp víi dông cô lãt díi, vÝ dô cho cèc [1, 2006.01] 
23/16 . . . kÕt hîp víi b×nh ®Ó uèng hoÆc n¾p cña chóng [1, 2006.01] 
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TiÖn nghi trong nhµ 

25/00 §å dïng trong nhµ cã liªn quan tíi c¸c dông cô ®Ó m¾c ¸o quÇn; Gi¸ treo quÇn 
¸o, mò hoÆc « (tñ quÇn ¸o A47B 61/00) [1, 4, 2006.01] 

25/02 . M¾c ¸o; C¸c dông cô treo quÇn ¸o; Bé gi¸ treo quÇn ¸o; Gi¸ ®ì quÇn ¸o (gi¸ treo 
quÇn ¸o hoÆc bé complª A47G 25/14; m¾c quÇn ¸o cã dông cô kho¸ E05B 69/00) 
[1, 4, 2006.01] 

25/06 . . Mãc treo quÇn ¸o; Gi¸ cho quÇn ¸o; Gi¸ ®ì ®øng cho c¸c quÇn ¸o víi c¸c tay treo 
quay hay kÐo ®îc (víi mãc khãa ®îc E05B 69/02) [1, 2006.01] 

25/08 . . M¾c ¸o bá tói mang theo ngêi cã thÓ g¾n vµo c©y, têng, bµn hoÆc t¬ng tù [1, 
2006.01] 

25/10 . M¾c cho mò; Gi¸ cho mò [1, 2006.01] 
25/12 . Gi¸ ®ì cho gËy hoÆc « [1, 2006.01] 
25/14 . Gi¸ treo quÇn ¸o, vÝ dô gi¸ treo complª (A47G 25/60 ®îc u tiªn; tñ quÇn ¸o cã 

m¾c kÐo ra ®îc A47B 61/02) [4, 2006.01] 
25/16 . . dïng cho c¶ bé quÇn ¸o giÇy mò (A47G 25/40, 25/44 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
25/18 . . dïng cho hai hoÆc nhiÒu h¬n hai bé quÇn ¸o gièng nhau, vÝ dô cã cÊu tróc ®Ó nèi 

hoÆc ®ì gi¸ treo gièng nhau [4, 2006.01] 
25/20 . . víi c¸c dông cô ®Ó b¶o vÖ h×nh d¹ng cña quÇn ¸o [4, 2006.01] 
25/22 . . chuyªn dïng cho quÇn ¸o b»ng l«ng [4, 2006.01] 
25/24 . . lµm b»ng d©y thÐp (A47G 25/42, 25/46, 25/52, 25/64, 25/70 ®îc u tiªn) [4, 

2006.01] 
25/26 . . . chuyªn dïng ®Ó ng¨n chÆn quÇn ¸o khái tuét, vÝ dô víi c¸c bÒ mÆt kh«ng trît 

(A47G 25/30 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
25/28 . . Gi¸ treo ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng [4, 2006.01] 
25/30 . . . ®Ó ng¨n ngõa quÇn ¸o khái tuét [4, 2006.01] 
25/32 . . . liªn quan tíi c¸c chi tiÕt cña mãc (A47G 25/34, 25/38 ®îc u tiªn) [4, 

2006.01] 
25/34 . . . víi mãc vµ gi¸ treo liÒn khèi (A47G 25/36 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
25/36 . . . ®Æc trng bëi sù lùa chän c¸c vËt liÖu, vÝ dô giÊy, b×a cøng, chÊt dÎo, kÝnh [4, 

2006.01] 
25/38 . . . . Mãc treo dïng cho môc ®Ých nµy [4, 2006.01] 
25/40 . . Gi¸ treo cã thÓ xÕp gÊp ®îc [4, 2006.01] 
25/42 . . . lµm b»ng d©y kim lo¹i [4, 2006.01] 
25/44 . . Gi¸ treo cã thÓ trît ®îc [4, 2006.01] 
25/46 . . . lµm b»ng d©y kim lo¹i [4, 2006.01] 
25/48 . . Gi¸ treo cã c¸c kÑp hoÆc t¬ng tù, vÝ dô dïng treo quÇn dµi, v¸y [4, 2006.01] 
25/50 . . . Mãc treo trªn gi¸ treo ®Ó ®ì quÇn dµi hoÆc v¸y [4, 2006.01] 
25/52 . . . lµm b»ng d©y kim lo¹i [4, 2006.01] 
25/54 . Tói ®ùng quÇn ¸o chèng bôi hoÆc chèng nhËy, vÝ dô víi gi¸ treo quÇn ¸o complª [4, 

2006.01] 
25/56 . . C¸c dông cô ®Ó lång quÇn ¸o [4, 2006.01] 
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25/58 . . C¸c tói chèng nhËy cã cho chøa thuèc trõ s©u bä hoÆc thuèc trõ sinh vËt h¹i [4, 
2006.01] 

25/60 . Gi¸ treo cã chç ®Ó níc hoa hoÆc thuèc trõ vËt h¹i hoÆc thuèc diÖt s©u bä, vÝ dô 
chøa trong tói chèng nhËy [4, 2006.01] 

25/62 . Khung c¨ng quÇn hoÆc ¸o s¬ mi hoÆc vËt c¨ng cã d¹ng gi¸ treo (cã dïng nhiÖt hoÆc 
h¬i D06F) [4, 2006.01] 

25/64 . . lµm b»ng d©y kim lo¹i [4, 2006.01] 
25/66 . Khung c¨ng quÇn dµi víi c¸c dông cô t¹o nÕp hoÆc lµm ph¼ng (cã dïng nhiÖt hoÆc 

h¬i D06F) [4, 2006.01] 
25/68 . . kÐo c¨ng theo chiÒu däc [4, 2006.01] 
25/70 . . lµm b»ng d©y kim lo¹i [4, 2006.01] 
25/72 . Dông cô Ðp quÇn ¸o (thiÕt bÞ hoÆc m¸y Ðp nãng D06F) [4, 2006.01] 
25/74 . Gi¸ treo cavat [4, 2006.01] 
25/76 . Dông cô lµm ph¼ng cavat (cã dïng nhiÖt hoÆc h¬i D06F) [4, 2006.01] 
25/78 . Dông cô Ðp cavat, vÝ dô ®îc kÕt hîp víi dông cô treo (thiÕt bÞ Ðp nãng D06F) [4, 

2006.01] 
25/80 . Dông cô ®Ó ®i hoÆc th¸o giÇy èng hoÆc giÇy thêng, vÝ dô mãc giÇy èng, c¸i ®Ó rót 

giÇy èng (c¸i cµi khuy giÇy A47G 25/92) [4, 2006.01] 
25/82 . . C¸i ®Öm gãt ®Ó ®i giÇy [4, 2006.01] 
25/84 . . Bµn ®ãng giÇy [4, 2006.01] 
25/86 . . . cã dông cô th¸o giÇy ñng [4, 2006.01] 
25/88 . . Dông cô ®Ó nhÐt ®Çu d©y buéc vµo bªn trong giÇy hoÆc giÇy èng [4, 2006.01] 
25/90 . C¸c dông cô sö dông trong gia ®×nh ®Ó trî gióp trong viÖc mÆc hoÆc cëi quÇn ¸o, vÝ 

dô tÊt hoÆc quÇn [4, 2006.01] 
25/92 . . C¸i cµi khuy giÇy hoÆc cæ ¸o; C¸i xá d©y; Mãc treo g¨ng tay [4, 2006.01] 
27/00 Th¶m; Dông cô ®Ó kÑp th¶m (v¶i dÖt D03D; v¶i kh«ng dÖt D04H) [1, 2006.01] 
27/02 . Th¶m; Th¶m dµi tr¶i cÇu thang; Th¶m tr¶i c¹nh giêng; Th¶m chïi ch©n (th¶m cä 

s¹ch ®Õ giÇy A47L 23/22) [1, 2006.01] 
27/04 . Dông cô ®Ó kÑp; Dông cô ®Ó kÐo c¨ng th¶m [1, 2006.01] 
27/06 . Thanh s¾t cho ®Öm cÇu thang; Dông cô ®Ó kÑp chóng (thanh treo rÌm cöa A47H 

1/02) [1, 2006.01] 
29/00 C¸c lo¹i bÖ ®ì, gi¸ treo hay chç chøa dïng trong gia ®×nh kh«ng thuéc c¸c 

nhãm tõ A47G 1/00 ®Õn A47G 27/00 hoÆc A47G 33/00 (®Ó kÑp chÆt dông cô nhµ 
bÕp A47J 45/00; ®Ó ph¬i kh« kh¨n mÆt A47K 10/04; trô ®ì, gi¸ hoÆc c¸c lo¹i t¬ng 
tù ®Ó hong kh« ®å tr¶i giêng, quÇn ¸o vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dông cô ph¬i quÇn ¸o 
D06F 57/00) [1, 2006.01] 

29/02 . TÊm èp têng (gi¸ ®ùng A47B); Gi¸ ®ì vµ c¸c vËt ®Ó kÑp chóng [1, 2006.01] 
29/06 . Giá ®ùng giÊy (thïng chøa r¸c B65F 1/00) [1, 2006.01] 
29/08 . Gi¸ ®ùng c¸c ®å dïng c¸ nh©n nãi chung, thÝ dô bµn ch¶i [1, 2006.01] 
29/087 . Dông cô ®Ó kÑp c¸c ®å dïng trong nhµ hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù vµo bµn, têng hoÆc 

t¬ng tù [4, 2006.01] 
29/093 . Dông cô ®Ó gi÷ chÆt c¸c ®å ®ùng vµo bµn hoÆc t¬ng tù [4, 2006.01] 
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29/10 . Mãc treo ch×a kho¸; B¶ng treo ch×a kho¸ (bao ®ùng ch×a kho¸ A45C 11/32) [1, 
2006.01] 

29/12 . Thïng th hoÆc b¸o; Khe cöa hoÆc t¬ng tù ®Ó nhÐt th hoÆc b¸o (A47G 29/14 
®îc u tiªn; cÇu trît ®a th dïng cho tßa nhµ cao tÇng B65G 11/04)  [1, 
2006.01] 

29/122 . . Chi tiÕt hay phô kiÖn cho thïng th, thÝ dô thiÕt bÞ b¸o hiÖu, ®Ìn, thiÕt bÞ ®Ó l¹i 
mÈu tin nh¾n [1, 2006.01] 

29/124 . . . ThiÕt bÞ ®Ó chèng mÊt c¾p [1, 2006.01] 
29/126 . . . N¾p ®Ëy khe hë [1, 2006.01] 
29/14 . Hép hay c¸c vËt t¬ng tù ®Ó ®ùng thùc phÈm göi ®Õn, thÝ dô ®Ó ®ùng mãn ¨n ®iÓm 

t©m, s÷a; C¸c thïng ®ùng t¬ng tù dïng cho c¸c bu kiÖn lín cã thiÕt bÞ ®Ó chèng 
mÊt c¾p [1, 2006.01] 

29/16 . . KÕt hîp víi thïng th [1, 2006.01] 
29/18 . . ThiÕt bÞ kÑp ë cöa sæ hay cöa ra vµo ®Ó gi÷ chai lä (cã thiÕt bÞ ®Ó chèng mÊt c¾p 

A47G 29/24) [1, 2006.01] 
29/20 . . cã thiÕt bÞ chèng mÊt c¾p [1, 2006.01] 
29/22 . . . víi c¸c chi tiÕt quay, hay chuyÓn ®éng qua l¹i ®îc [1, 2006.01] 
29/24 . . . Dông cô kÑp ®Ó gi÷ chai lä c¹nh cöa sæ hay cöa ra vµo [1, 2006.01] 
29/26 . . . . chØ nh¶ chai lä khi më cöa ra vµo hay cöa sæ [1, 2006.01] 
29/28 . . . víi chç ®ùng, ®Æt bªn trong phßng vµ èng th«ng qua têng hay cöa ra vµo ®Ó 

®a thùc phÈm, vÝ dô s÷a [1, 2006.01] 
29/30 . . Phô tïng, vÝ dô thiÕt bÞ tÝn hiÖu, ®Ìn, c¬ cÊu ®Ó l¹i tin nh¾n [1, 2006.01] 
33/00 C¸c ®å vËt dïng cho viÖc lÔ nghi hoÆc t«n gi¸o dïng trong gia ®×nh hoÆc c¸c 

môc ®Ých nãi chung [1, 2006.01] 
33/02 . Bµn thê; §iÖn thê; B×nh ®ùng níc th¸nh; C©y th¸nh gi¸ [1, 2006.01] 
33/04 . C©y th«ng N«-en (thiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng cho c©y th«ng N«-en F21S; ch©n nÕn 

F21V 35/00) [1, 7, 2006.01] 
33/06 . . C©y th«ng N«-en nh©n t¹o [1, 2006.01] 
33/08 . . Trang trÝ c©y th«ng [1, 2006.01] 
33/10 . . Dông cô kÑp ®å trang trÝ c©y th«ng [1, 2006.01] 
33/12 . . Gi¸ ®ì cho c©y th«ng Noen [1, 2006.01] 
35/00 C¸c ®å dïng tiÖn nghi gia ®×nh kh¸c [1, 2006.01] 
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A47H RÌm cöa, mµn vµ c¸c lo¹i trang bÞ t¬ng tù cho cöa sæ vµ cöa 
ra vµo (liªn quan tíi chøc n¨ng cña cöa sæ hoÆc cöa ra vµo E05; mµnh che cöa cuèn 
E06B; c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt kÕt hîp víi cöa sæ hoÆc cöa ra vµo, vÝ dô ®Ó th«ng giã hoÆc lµm 
kÝn, E06B 7/00) 

Néi dung ph©n líp 

rÌm cöa ............................................................................................................................. 21/00, 23/00 
treo rÌm cöa ............................................................................ 1/00, 2/00, 7/00, 13/00, 15/00, 19/00 
kÐo rÌm cöa .................................................................................................. 3/00, 5/00, 11/00, 15/00 
c¸c vËt dông kh¸c cho cöa sæ vµ cöa ra vµo ............................................. 27/00, 99/00 

 

RÌm; Mµn 

1/00 Dông cô ®Ó treo rÌm cöa [1, 2006.01] 
1/02 . Thanh treo rÌm [1, 2006.01] 
1/022 . . më ®îc [1, 2006.01] 
1/03 . . quay cïng víi cöa ra vµo hoÆc cöa sæ [1, 2006.01] 
1/04 . Ray dÉn híng [1, 2006.01] 
1/06 . . cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/08 . . më ®îc [1, 2006.01] 
1/10 . ThiÕt bÞ ®Ó l¾p ®Æt thanh treo rÌm hay ray dÉn híng [1, 2006.01] 
1/102 . . cho thanh treo rÌm (A47H 1/12, 1/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/104 . . cho ray dÉn híng (A47H 1/12, 1/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/12 . . Khung ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
1/122 . . . cho thanh treo rÌm [1, 2006.01] 
1/124 . . . cho raydÉn híng [1, 2006.01] 
1/13 . . Gi¸ treo hoÆc khung ®iÒu chØnh ®îc dïng cho c¶ mµn cuèn vµ mµn kÐo [1, 

2006.01] 
1/14 . . Gi¸ ®ì dïng ®Ó ®ì thanh treo rÌm vµ ray dÉn híng [1, 2006.01] 
1/142 . . . cho thanh treo rÌm [1, 2006.01] 
1/144 . . . cho ray dÉn híng [1, 2006.01] 
1/16 . . D©y gi÷ thanh treo rÌm [1, 2006.01] 
1/18 . C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó treo rÌm, thÝ dô b»ng d©y, d©y thõng [1, 2006.01] 
1/19 . . Dông cô l¾p d©y, d©y thõng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
2/00 RiÒm hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
2/02 . cã thÓ më ®îc [1, 2006.01] 
3/00 ThiÕt bÞ ®Ó gi÷, kÑp hay dÉn híng d¶i b¨ng hay d©y trªn bøc rÌm hoÆc c¸c lo¹i 

t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/02 . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷, kÑp hay dÉn híng d¶i b¨ng hay d©y [1, 2006.01] 
3/04 . . KÑp tù ®éng cho d©y [1, 2006.01] 
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3/06 . . KÑp kh«ng tù ®éng cho d©y [1, 2006.01] 
3/08 . . ThiÕt bÞ kÐo c¨ng rÌm cöa cã hai d©y [1, 2006.01] 
3/10 . . Bé phËn dÉn híng cho d©y [1, 2006.01] 
3/12 . . C¸i gi÷ d©y th¾t rÌm; con l¨n vµ dông cô c¨ng d©y th¾t rÌm [1, 2006.01] 
5/00 C¬ cÊu ®Ó kÐo kÝn mµn, rÌm vµ c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/02 . C¬ cÊu ®Ó vÐn mµn vµ kÐo kÝn mµn [1, 2006.01] 
5/03 . . C¬ cÊu cã dông cô dÉn híng vµ thanh vÐn vµ kÐo kÝn mµn [1, 2006.01] 
5/032 . . C¬ cÊu cã dông cô dÉn híng vµ d©y kÐo (con l¨n dÉn híng (rßng räc) cho d©y 

A47H 11/06) [1, 2006.01] 
5/04 . . C¬ cÊu cã d¹ng k×m xÕp [1, 2006.01] 
5/06 . . C¬ cÊu cã r·nh xo¾n trªn thanh hay trôc [1, 2006.01] 
5/08 . C¬ cÊu ®Ó di chuyÓn mµn, ®îc b¾t chÆt trªn cöa ra vµo hoÆc cöa sæ [1, 2006.01] 
5/09 . . C¬ cÊu víi thiÕt bÞ ®Ó vÐn mµn [1, 2006.01] 
5/14 . ThiÕt bÞ ®Ó th¶ mµn treo hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/00 Dông cô ®Ó treo vµ th¸o thanh treo rÌm [1, 2006.01] 
7/02 . Thanh treo rÌm cöa víi thiÕt bÞ ®Ó th¶ rÌm [1, 2006.01] 
11/00 Phô tïng cho d©y cña rÌm cöa [1, 2006.01] 
11/02 . CÆp trªn d©y ®Ó di chuyÓn rÌm cöa [1, 2006.01] 
11/04 . CÆp ®u«i rÌm, vÝ dô cho qu¶ tua [1, 2006.01] 
11/06 . Con l¨n dÉn híng (rßng räc) cho d©y [1, 2006.01] 
13/00 Cè ®Þnh rÌm cöa vµo thanh treo hay vµo ray dÉn híng [1, 2006.01] 
13/01 . nhê c¸c kÑp; nhê c¸c kÑp ®îc g¾n trªn mãc hay vßng [1, 2006.01] 
13/02 . nhê c¸c vßng, vÝ dô vßng cã con l¨n (A47H 13/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/04 . nhê c¸c mãc, vÝ dô mãc cã con l¨n (A47H 13/12 ®îc u tiªn; nhê c¸c mãc cña 

d©y ®ai xÕp nÕp rÌm A47H 13/16) [1, 2006.01] 
13/06 . nhê chèt, vÝ dô chèt cã con l¨n (A47H 13/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/10 . nhê con l¨n trªn ray [1, 2006.01] 
13/12 . nhê con ch¹y trªn ray [1, 2006.01] 
13/14 . Dông cô ®Ó t¹o h×nh nÕp xÕp rÌm [1, 2006.01] 
13/16 . . D©y ®ai ®Ó t¹o nÕp xÕp rÌm; Mãc chuyªn dïng cho d©y ®ai xÕp nÕp rÌm [1, 

2006.01] 
15/00 Con l¨n, con ch¹y ®Ó ®ì rÌm trªn thanh ray hay thanh treo [1, 2006.01] 
15/02 . Con l¨n [1, 2006.01] 
15/04 . Con ch¹y [1, 2006.01] 
19/00 N¬ hoa hång ®Ó gi÷ rÌm cöa; VËt gi÷ ®êng viÒn hoa [1, 2006.01] 
21/00 VËt dïng ®Ó b¶o vÖ rÌm cöa [1, 2006.01] 
23/00 RÌm cöa; Mµn (thiÕt bÞ cho rÌm buång t¾m A47K 3/38) [1, 2006.01] 
23/01 . §å ®Ó kÐo c¨ng rÌm cöa; Nam ch©m, mãc cµi vµ c¸c lo¹i t¬ng tù ®Ó ®ãng mµn dÔ 

h¬n [1, 2006.01] 
23/02 . H×nh d¹ng rÌm cöa; Sù lùa chän vËt liÖu ®Æc biÖt cho rÌm cöa [1, 2, 2006.01] 
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23/04 . . H×nh d¹ng rÌm cöa [1, 2006.01] 
23/05 . . . d¹ng m¾t xÝch; d¹ng d¶i hay l¸ máng ®îc treo th¶ tù do [1, 2006.01] 
23/06 . . . gåm hai hay nhiÒu rÌm cöa cã c¸c phÇn trong suèt hay ®ét lç [1, 2006.01] 
23/08 . . Sù lùa chän vËt liÖu lµm rÌm cöa [1, 2006.01] 
23/10 . . . b»ng chÊt dÎo hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/12 . . . giÊy hay b×a cøng [1, 2006.01] 
23/14 . . . b»ng v¶i dÖt cã cèt, vÝ dô gç [1, 2006.01] 
27/00 Thïng, gi¸ ®ì, gi¸ ®ùng hay c¸c lo¹i t¬ng tù gi¸ ®ì ®Ó ®ùng hoa (cöa sæ, lµm ®Ó 

®Æt hoa E06B 7/28) [1, 2006.01] 
99/00 C¸c vËt dông kh¸c dïng cho cöa sæ vµ cöa ra vµo kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 

cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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A47J §å dïng lµm bÕp; Cèi xay cµ phª; Cèi xay gia vÞ; C¸c thiÕt bÞ ®Ó 
pha ®å uèng [6] 

Néi dung ph©n líp 

dông cô hay m¸y ®Ó chuÈn bÞ ®å ¨n 
§Ó bãc vá ngoµi hay gät rau qu¶; ®Ó Ðp lÊy níc .................................................. 17/00; 19/00 
§Ó t¹o khu«n cho b¬ ............................................................................................................ 9/00 
Gät vá, bæ tr¸i c©y ®Ó ¨n ................................................................................... 17/00 ®Õn 25/00 
Cèi xay cµ phª, cèi xay gia vÞ ............................................................................................ 42/00 
C¸c dông cô hoÆc m¸y kh¸c ................................................................................... 43/00, 44/00 

ThiÕt bÞ ®Ó NÊu; thiÕt bÞ ®Ó pha ®å uèng; nåi 
nÊu c¸ch nhiÖt 

Nåi xoong dïng ®Ó nÊu ®å ¨n nãi chung ........................................................................... 27/00 
Nåi ®Ó luéc trøng; Nåi dïng ®i ®êng ................................................................... 29/00; 33/00 
ThiÕt bÞ ®Ó pha ®å uèng ..................................................................................................... 31/00 
C¸c chi tiÕt cña nåi xoong ®Ó nÊu ®å ¨n ............................................................................ 36/00 
Níng, rang, r¸n ................................................................................................................ 37/00 
Buång nÊu, Tñ ®Ó lµm nãng ®å dïng lµm bÕp.................................................................... 39/00 
Nåi xoong c¸ch nhiÖt ......................................................................................................... 41/00 

C¸c dông cô ®Ó kÑp dông cô nhµ bÕp  ........................................................................... 45/00 
®å ®ùng, gi¸ ®ùng, thít ....................................................................................................... 47/00 

 
9/00 ThiÕt bÞ hay dông cô ®Ó t¹o khu«n cho b¬ hoÆc c¸c s¶n phÈm t¬ng tù (®Ó sö 

dông trong nhµ m¸y s¶n xuÊt b¬ s÷a A01J 19/00, 21/00) [1, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ hoÆc m¸y ®Ó bãc, tíc x¬ hay gät vá ngoµi cho rau vµ qu¶ dïng cho gia 

®×nh (®Ó chÕ biÕn thùc phÈm víi khèi lîng lín A23N) [1, 2006.01] 
17/02 . Dông cô cÇm tay ®Ó n¹o hay bãc vá cho rau hoÆc lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/04 . . Dông cô bãc vá cho qu¶ hä cam quÝt [1, 2006.01] 
17/06 . ThiÕt bÞ ®Ó tíc x¬ qu¶ ®Ëu [1, 2006.01] 
17/08 . ThiÕt bÞ ®Ó bãc vá m¨ng t©y [1, 2006.01] 
17/10 . C¸i gi÷ rau qu¶ trong khi bãc vá [1, 2006.01] 
17/14 . M¸y bãc vá  [1, 2006.01] 
17/16 . . víi trôc cÆp qu¶ quay vµ víi dao c¾t bÊt ®éng hay chuyÓn ®éng ®Ó bãc vá [1, 

2006.01] 
17/18 . . víi ®Üa hay trèng quay ®Ó n¹o [1, 2006.01] 
17/20 . . víi bµn ch¶i ®Ó bãc vá [1, 2006.01] 
19/00 M¸y ®Ó Ðp thùc phÈm dïng trong gia ®×nh; Dông cô ®Ó nghiÒn hoÆc Ðp thùc 

phÈm dïng trong gia ®×nh (chÕ biÕn thùc phÈm víi khèi lîng lín A23N) [1, 
2006.01] 

19/02 . M¸y Ðp cho qu¶ hä cam, quÝt; ThiÕt bÞ ®Ó Ðp níc tõ c¸c lo¹i qu¶ kh¸c [1, 2006.01] 
19/04 . Dông cô ®Ó nghiÒn nhuyÔn khoai t©y hoÆc c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c dïng trong gia 

®×nh [1, 2006.01] 
19/06 . M¸y Ðp ®Ó lÊy níc tõ rau [1, 2006.01] 
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21/00 Dông cô ®Ó c¾t l¸, cµnh cña qu¶ (m¸y ®Ó c¾t l¸, cµnh cña hoa qu¶ A23N 15/02) [1, 
2006.01] 

23/00 Dông cô ®Ó t¸ch h¹t tõ qu¶ (m¸y ®Ó t¸ch h¹t tõ qu¶ víi khèi lîng lín A23N 3/00, 
4/00) [1, 2006.01] 

25/00 Dông cô ®Ó lÊy lâi tõ qu¶ (m¸y ®Ó lÊy lâi tõ qu¶ víi khèi lîng lín A23N 3/00, 
4/12) [1, 2006.01] 

ThiÕt bÞ ®Ó nÊu; ThiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn ®å uèng 

27/00 Nåi xoong ®Ó nÊu thøc ¨n (A47J 29/00 ®Õn 33/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
27/02 . víi sù t¨ng bÒ mÆt ®èt nãng [1, 2006.01] 
27/022 . . víi sù t¨ng bÒ mÆt ®¸y [1, 2006.01] 
27/024 . . cã èng chøa ®Çy chÊt láng ch¹y xung quanh bªn ngoµi nåi [1, 2006.01] 
27/026 . . cã èng ®Æt bªn trong nåi ®Ó tuÇn hoµn khÝ ®èt nãng [1, 2006.01] 
27/04 . ®Ó nÊu b»ng h¬i; ThiÕt bÞ ®Ó lÊy níc Ðp qu¶ b»ng h¬i [1, 2006.01] 
27/05 . . Nåi nÊu h¬i ®Æt thµnh c¸c tÇng, nghÜa lµ c¸c ng¨n tÇng xÕp vµ lång khíp vµo nhau 

trong khi nÊu [1, 2006.01] 

27/06 . Êm lµm nãng b»ng h¬i dïng trong gia ®×nh [1, 2006.01] 
27/08 . Nåi ¸p suÊt; Van nåi ¸p suÊt [1, 2006.01] 
27/082 . . cã c¸c tÊm lãt ®Ó ®ång thêi nÊu nhiÒu lo¹i thøc ¨n; TÊm lãt cho chóng [1, 

2006.01] 
27/084 . . cã kho¶ng chøa ®iÒu chØnh ®îc; Bé nåi xoong ®îc xÕp thµnh tÇng ®Ó nÊu nhê 

¸p suÊt [1, 2006.01] 
27/086 . . cã ph¬ng tiÖn l¾p s½n bªn trong ®Ó ®èt nãng (cã c¬ cÊu tù ®éng ng¾t nguån nãng 

A47J 27/62) [1, 2006.01] 
27/088 . . ®Ó ®èt nãng ®îc b»ng dßng ®iÖn cao tÇn [1, 2006.01] 
27/09 . . ThiÕt bÞ an toµn [1, 2006.01] 
27/092 . . . ®Ó tù ®éng x¶ ¸p suÊt tríc khi më [1, 2006.01] 
27/10 . Nåi nÊu cã b×nh ®ùng níc, sö dông trong gia ®×nh [1, 2006.01] 
27/12 . Nåi nÊu nhiÒu ng¨n [1, 2006.01] 
27/122 . . cã h×nh d¹ng thÝch hîp víi nåi ®Æt bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh mét bé, vÝ dô d¹ng h×nh 

qu¹t [1, 2006.01] 
27/13 . . Nåi nÊu ®îc xÕp ®Æt thµnh tÇng [1, 2006.01] 
27/14 . Nåi nÊu dïng trong kh¸ch s¹n, nhµ hµng vµ nhµ ¨n [1, 2006.01] 
27/16 . . ®îc ®èt nãng b»ng h¬i [1, 2006.01] 
27/17 . . . cã ¸o h¬i [1, 2006.01] 
27/18 . . cã b×nh níc ®Ó lµm nãng [1, 2006.01] 
27/20 . Nåi h¬i ®Ó nÊu ch©n giß [1, 2006.01] 
27/21 . Nåi ®un níc, vÝ dô Êm ®un níc [1, 2006.01] 
27/212 . . cã ph¬ng tiÖn b¸o hiÖu, vÝ dô Êm ®un níc cã cßi [1, 2006.01] 
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27/56 . Dông cô ng¨n chÊt láng trµn qua miÖng, vÝ dô dïng cho s÷a (®å dïng ®Ó tr¸nh sù 
t¹o bät hay ®Ó khö bät khi xö lý s÷a trong thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¬ s÷a A01J 11/02) [1, 
2006.01] 

27/57 . . Nåi ®un s«i s÷a víi ¸o níc hay ¸o h¬i, vÝ dô cã thiÕt bÞ b¸o hiÖu [1, 2006.01] 
27/58 . . Dông cô nÊu cã n¾p hay èng tho¸t ®Ó thu chÊt láng trµn qua miÖng [1, 2006.01] 
27/60 . . PhÇn g¾n vµo cã d¹ng h×nh phÔu; TÊm cã r·nh ®Æt ë ®¸y nåi [1, 2006.01] 
27/62 . . nhê dông cô tù ®éng ®iÒu khiÓn nguån nhiÖt b»ng c¸ch t¾t nguån nhiÖt hay nhÊc 

nåi lªn [1, 2006.01] 
27/64 . . .  ®Ó tù ®éng n©ng dông cô nÊu [1, 2006.01] 
29/00 Nåi ®Ó luéc trøng [1, 2006.01] 
29/02 . dïng trøng luéc hoÆc trøng chÇn; Nåi cã m¸y tÝnh thêi gian nÊu [1, 2006.01] 
29/04 . . Nåi cã dông cô ®Ó tù ®éng lÊy trøng tõ níc s«i [1, 2006.01] 
29/06 . Dông cô ®Ó cÆp trøng; Gi¸ ®ì trøng trong lóc luéc trøng [1, 2006.01] 
31/00 ThiÕt bÞ ®Ó pha ®å uèng (m¸y hoÆc dông cô gia ®×nh ®Ó Ðp thùc phÈm A47J 19/00; 

chÕ biÕn ®å uèng kh«ng chøa cån, vÝ dô b»ng c¸ch cho thªm c¸c thµnh phÇn vµo 
níc Ðp tr¸i c©y hoÆc rau, A23L 2/00; Êm pha cµ phª hoÆc chÌ A47G 19/14; ®å dïng 
®Ó pha chÌ A47G 19/16; nÊu bia C12C; chÕ biÕn rîu hoÆc ®å uèng cã cån kh¸c 
C12G) [1, 5, 2006.01] 

31/02 . M¸y ®un cµ phª cã cèc trót cµ phª th¸o ra ®îc, ®Æt ë phÇn trªn cña nåi ®un (bé läc 
31/06), vÝ dô víi bé läc cµ phª [1, 2006.01] 

31/04 . ThiÕt bÞ ®un cµ phª cã èng xi-ph«ng [1, 2006.01] 
31/043 . . ThiÕt bÞ ®un cµ phª ch©n kh«ng cã èng xi ph«ng, trong ®ã níc nãng d©ng lªn 

phÇn trªn cña Êm, n¬i ®Æt cµ-phª, sau ®ã nguån nhiÖt ®îc t¾t vµ níc ®îc hót 
xuèng qua bé läc nhê ch©n kh«ng cña phÇn díi Êm [1, 2006.01] 

31/047 . . . víi viÖc t¾t nguån nhiÖt tù ®éng [1, 2006.01] 
31/053 . . cã sù tuÇn hoµn lÆp l¹i cña chÊt chiÕt qua bé läc [1, 2006.01] 
31/057 . . víi b×nh ®ùng níc t¸ch rêi víi b×nh ®ùng ®å uèng ®· pha, níc nãng chØ qua bé 

läc mét lÇn [1, 2006.01] 
31/06 . Bé läc vµ líi läc cho m¸y pha cµ phª vµ m¸y pha chÌ [1, 2006.01] 
31/08 . . TÊm läc b»ng giÊy [1, 2006.01] 
31/10 . ThiÕt bÞ pha cµ phª, trong ®ã b×nh ®Ó pha ®Æt cao h¬n b×nh ®ùng níc cµ phª ®· pha 

hay ë phÇn trªn cña nã; ThiÕt bÞ pha cµ phª trong ®ã níc cµ phª ch¶y nhá giät 
(A47J 31/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

31/12 . . trong ®ã h¬i tõ níc nãng bèc lªn trªn phin läc vµ sau ®ã ngng tô l¹i ch¶y qua 
phin läc [1, 2006.01] 

31/14 . ThiÕt bÞ ®Ó pha cµ phª hay chÌ cã phin läc, ®Æt trong hay sau vßi [1, 2006.01] 
31/16 . M¸y pha cµ-phª lËt ngîc ®îc, trong ®ã níc s«i ë phÇn díi vµ sau ®ã m¸y ®îc  

lËt ngîc ®Ó níc ch¶y qua phin läc [1, 2006.01] 
31/18 . ThiÕt bÞ trong ®ã cµ phª xay hay chÌ bóp ®îc nhóng ch×m vµo níc nãng trong 

b×nh chøa ®å uèng [1, 2006.01] 
31/20 . . cã phin läc nhóng ch×m, vÝ dô quay ®îc [1, 2006.01] 
31/22 . M¸y ly t©m ®Ó thu cµ phª ®· läc (A47J 31/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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31/24 . ThiÕt bÞ pha cµ phª, trong ®ã níc nãng ®i qua phin läc nhê ¸p suÊt (A47J 31/043 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

31/30 . . nhê ¸p suÊt cña h¬i [1, 2006.01] 
31/32 . . nhê ¸p suÊt cña kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
31/34 . . nhê ¸p suÊt cña chÊt láng [1, 2006.01] 
31/36 . . . cã ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó t¹o ra ¸p suÊt [1, 2006.01] 
31/38 . . . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
31/40 . ThiÕt bÞ pha chÕ ®å uèng cã ph¬ng tiÖn ph©n phèi ®Ó cho thªm ®Þnh lîng c¸c 

thµnh phÇn, vÝ dô cµ phª, níc, ®êng, cacao, s÷a, chÌ [1, 2006.01] 
31/41 . . c¸c thµnh phÇn chÊt láng [5, 2006.01] 
31/42 . ThiÕt bÞ ®Ó pha chÕ ®å uèng cã l¾p ®Æt thªm bé phËn ®Ó nghiÒn hay rang cµ-phª [1, 

2006.01] 
31/44 . C¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ pha chÕ ®å uèng (bé läc hoÆc líi läc A47J 31/06) [1, 

2006.01] 
31/46 . . Vßi ®Þnh lîng, b¬m, van x¶ hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù ®Ó rãt chÊt láng [1, 2006.01] 
31/48 . . CÆp, vßng, mãc hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù ®Ó gi÷ c¸i läc khi kh«ng sö dông [1, 

2006.01] 
31/50 . . B×nh h·m trµ hay cµ phª cã bé phËn ®Ó gi÷ ®å uèng ë tr¹ng th¸i l¹nh hoÆc nãng 
31/52 . . ThiÕt bÞ b¸o hiÖu cã c¬ cÊu ®ång hå cho m¸y pha cµ phª hay m¸y pha chÌ [1, 

2006.01] 

31/54 . . Êm ®un níc [1, 2006.01] 
31/56 . . . cã ®iÒu chØnh mùc níc; cã ®iÒu chØnh nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
31/58 . . ThiÕt bÞ an toµn [1, 2006.01] 
31/60 . . ThiÕt bÞ lµm s¹ch [1, 2006.01] 
33/00 Nåi dïng ®i ®êng kh«ng liÒn khèi víi thiÕt bÞ lµm nãng (nåi dïng ®i ®êng víi 

mét ®Ìn ®un A47J 36/26) [1, 2006.01] 
36/00 C¸c bé phËn, chi tiÕt, hoÆc c¸c phô kiÖn cho dông cô nÊu (A47J 27/00-A47J 

33/00 ®îc u tiªn trong trêng hîp nÕu chi tiÕt, hoÆc phô kiÖn ®îc giíi h¹n ®èi víi 
mét lo¹i dông cô nhµ bÕp nhÊt ®Þnh n»m trong chØ mét trong c¸c nhãm nµy) [1, 2,  
2006.01] 

36/02 . Sù lùa chän vËt liÖu ®Æc biÖt, vÝ dô ®¸y nÆng víi tÊm ®Öm trong b»ng ®ång ®á hay 
víi tÊm ®Öm c¸ch ly [1, 2006.01] 

36/04 . . kh«ng b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
36/06 . N¾p, vung cho nåi xoong (chuyªn dïng cho nåi ¸p suÊt A47J 27/08) [1, 2006.01] 
36/08 . . ®Ó rãt chÊt láng tõ nåi [1, 2006.01] 
36/10 . . ThiÕt bÞ khãa cho n¾p [1, 2006.01] 
36/12 . . ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ n¾p khi më [1, 2006.01] 

36/14 . èng rãt, vÝ dô nh lµ chi tiÕt riªng biÖt víi nåi [1, 2006.01] 
36/16 . Dông cô lång vµo bªn trong xoong nåi [1, 2006.01] 
36/18 . . Nåi nÊu hay dông cô nhµ bÕp víi tÊm sµng lãt bªn trong, vÝ dô ®Ó nÊu khoai t©y 

[1, 2006.01] 
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36/20 . . §¸y hay kho¶ng chøa cã lç ®Æt trong nåi [1, 2006.01] 
36/22 . . . §å dïng lãt ®¸y lµm tõ d©y kim lo¹i (cho lo¹i nåi ®¸y s©u dïng ®Ó r¸n A47J 

37/12) [1, 2006.01] 
36/24 . ThiÕt bÞ h©m nãng [1, 2006.01] 
36/26 . . ThiÕt bÞ h©m nãng nåi chøa ®å uèng hay thøc ¨n, cô thÓ lµ ®un b»ng bÕp; Nåi 

dïng ®i ®êng, vÝ dô cã bÕp dÇu háa hoÆc khÝ ®èt [1, 2006.01] 
36/28 . . ThiÕt bÞ h©m nãng sinh nhiÖt tõ ph¶n øng to¶ nhiÖt, vÝ dô nhiÖt ®îc gi¶i phãng 

khi cho v«i sèng tiÕp xóc víi níc [1, 2006.01] 
36/30 . . ThiÕt bÞ h©m nãng nhê dïng èng ®èt nãng hay c¸c chÊt ho¸ häc kh¸c [1, 2006.01] 
36/32 . ThiÕt bÞ ch©m löa hay b¸o ®éng ®îc khèng chÕ thêi gian [1, 2006.01]  
36/34 . Gi¸ ®ì cho ®å dïng nÊu ¨n [1, 2006.01] 
36/36 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ cho dông cô nÊu ¨n b¶o ®¶m sù mÊt nhiÖt Ýt nhÊt do bøc x¹ nhiÖt, 

®îc g¾n chÆt hay th¸o rêi ®îc [1, 2006.01]  
36/38 . ®Ó lµm tho¸t hay ngng tô h¬i tõ dông cô nÊu ¨n [1, 2006.01] 
36/40 . ThiÕt bÞ chèng rß ®Ó söa nåi xoong nhµ bÕp [1, 2006.01] 
36/42 . ThiÕt bÞ ng¨n ngõa sù t¹o cÆn hay t¬ng tù [1, 2006.01] 
37/00 §å dïng ®Ó níng, rang vµ r¸n (lß níng c«ng nghiÖp A21B; lß vµ bÕp gia ®×nh 

F24B, F24C) [1, 2006.01] 
37/01 . Nåi xoong chØ sö dông ®Ó níng (dïng trong c¸c lß níng A21B) [1, 2006.01] 
37/04 . §å dïng ®Ó níng cã c¸i kÑp thùc phÈm di ®éng hay cã nguån nhiÖt di ®éng; Que 

níng thÞt [1, 2006.01] 
37/06 . §å dïng ®Ó níng vµ quay; Líi níng; Líi ®Ó níng b¸nh m× kÑp thÞt [1, 

2006.01] 
37/07 . . ThiÕt bÞ ®Ó níng ngoµi trêi; Khung dïng ®Ó níng thÞt c¶ con [1, 2006.01] 
37/08 . . Lß níng b¸nh mú  [1, 2006.01] 
37/10 . Ch¶o r¸n, gåm c¶ n¾p hoÆc thiÕt bÞ phÕt mì [1, 2006.01] 
37/12 . Nåi s©u dïng ®Ó r¸n trong mì, gåm c¶ nåi ®Æc biÖt ®Ó r¸n c¸ [1, 2006.01] 
 

39/00 Buång h©m nãng c¸ch nhiÖt; Tñ ®Ó lµm nãng ®å dïng lµm bÕp [1, 2006.01] 
39/02 . ThiÕt bÞ lµm nãng ®Üa; ThiÕt bÞ ®Ó gi÷ thøc ¨n lu«n ®îc nãng [1, 2006.01] 
41/00 §å chøa c¸ch nhiÖt, vÝ dô chai, b×nh, lä [1, 2006.01] 
41/02 . §å chøa cã vá bäc c¸ch nhiÖt, vÝ dô phÝch [1, 2006.01] 
42/00 Cèi xay cµ phª; Cèi xay gia vÞ  [1, 2006.01] 
42/02 . cã m¸y nghiÒn h×nh nãn [1, 2006.01] 
42/04 . . víi bé truyÒn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
42/06 . . víi bé truyÒn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
42/08 . . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
42/10 . . M¸y nghiÒn h×nh nãn [1, 2006.01] 
42/12 . cã m¸y nghiÒn d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
42/14 . . víi bé truyÒn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
42/16 . . víi bé truyÒn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
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42/18 . . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
42/20 . . M¸y nghiÒn d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
42/22 . cã thanh ®Ëp hay c¸c dao quay ®Ó nghiÒn nhá thµnh bét [1, 2006.01] 
42/24 . . víi bé truyÒn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
42/26 . . víi bé truyÒn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
42/28 . . Thanh ®Ëp hay dao [1, 2006.01] 
42/30 . . víi thïng chøa ®îc ®ôc lç cho  nguyªn liÖu ®· nghiÒn; cã sµng [1, 2006.01] 
42/32 . cã c¸c bé phËn nghiÒn t¸n kh¸c [1, 2006.01] 
42/34 . . víi bé dÉn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
42/36 . . víi bé dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
42/38 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
42/40 . . liªn quan ®Õn thïng dì, thïng chÊt liÖu hoÆc t¬ng tù; Chi tiÕt kÑp tói ®ùng, vÝ dô 

víi ph¬ng tiÖn ®Ó khëi ®éng c¸i ng¾t m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
42/42 . . . Ng¨n kÐo ®Ó thu nhËn s¶n phÈm ®· nghiÒn [1, 2006.01] 
42/44 . . Bé khëi ®éng hay ng¾t tù ®éng (chi tiÕt kÑp tói víi ph¬ng tiÖn khëi ®éng c¸i ng¾t 

m¹ch ®iÖn A47J 42/40); C¬ cÊu c¶nh b¸o [1, 2006.01] 
42/46 . . C¬ cÊu dÉn ®éng; Khíp trôc truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
42/48 . . G¾n cèi xay vµo bµn, têng hoÆc c¸c vËt thÓ t¬ng tù [1, 2006.01] 
42/50 . . ThiÕt bÞ ®Ó chÊt liÖu cho m¸y nghiÒn, vÝ dô thïng chøa phÔu; Thïng chÊt liÖu [1, 

2006.01] 
42/52 . . Cèi xay cµ phª kÕt hîp víi thiÕt bÞ rang cµ phª [1, 2006.01] 
42/54 . . C¬ cÊu lµm nguéi [1, 2006.01] 
42/56 . . Bé phËn b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
43/00 C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó chuÈn bÞ hoÆc b¶o qu¶n thøc ¨n, kh«ng thuéc c¸c nhãm 

kh¸c cña ph©n líp nµy [1, 2006.01] 
43/04 . M¸y sö dông trong gia ®×nh kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c, vÝ dô ®Ó nghiÒn, trén, 

khuÊy, nhµo, nhò t¬ng ho¸, ®¸nh hoÆc ®Ëp t¬i thùc phÈm, vÝ dô víi c¬ cÊu dÉn 
®éng ®iÖn [1, 2006.01] 

43/042 . . M¸y khuÊy tréng chÊt láng víi bé dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
43/044 . . víi bé dÉn ®éng tõ trªn [1, 2006.01] 
43/046 . . víi bé dÉn ®éng tõ díi ®¸y [1, 2006.01] 
43/06 . . cã mét vµi côm chi tiÕt lµm viÖc t¬ng hç lÉn nhau [1, 2006.01] 
43/07 . . Chi tiÕt, vÝ dô ®Ó trén hay ®¸nh t¬i [1, 2006.01] 
43/08 . . . C¬ cÊu dÉn ®éng [1, 2006.01] 
43/09 . . . . thuû lùc hay khÝ nÐn, vÝ dô b»ng vßi phun [1, 2006.01] 
43/10 . Que ®¸nh trøng; §å dïng ®Ó ®¸nh kem [1, 2006.01] 
43/12 . §¸nh t¬i nhê dßng khÝ [1, 2006.01] 
43/14 . Dông cô ®Ó më trøng sèng hay ®Ó t¸ch lßng ®á vµ lßng tr¾ng [1, 2006.01] 
43/16 . Dông cô ®Ó nhåi mì, thÞt x«ng khãi, vµ c¸c lo¹i t¬ng tù cho thÞt; Que nhåi [1, 

2006.01] 
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43/18 . C¸i kÑp hay gi÷ chim, thó rõng hay c¸c lo¹i thÞt kh¸c, hay rau trong lóc nÊu níng 
hoÆc trong khi th¸i [1, 2006.01] 

43/20 . Khu«n cho thùc phÈm, thÝ dô khu«n lµm patª [1, 2006.01] 
43/22 . C¸i r©y cho nhµ bÕp [1, 2006.01] 
43/24 . ThiÕt bÞ ®Ó röa rau hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
43/25 . ThiÕt bÞ ®Ó chµ x¸t [2, 2006.01] 
43/26 . C¸i cÆp ®Ó ®Ëp vá cho h¹nh nh©n [1, 2006.01] 
43/27 . ®Ó trén ®å uèng; ThiÕt bÞ khuÊy b»ng tay (víi bé truyÒn ®éng c¬ häc A47J 43/042) 

[1, 2006.01] 
43/28 .  C¸c vËt dông cÇm tay cho nhµ bÕp, vÝ dô dao trén, c¸i kÑp, dÜa hoÆc ®å gi÷ thùc 

phÈm t¬ng tù, mu«i, mu«i vít bät, th×a nhµ bÕp; C¸i cÆp th×a g¾n trªn nåi nhá [1, 
2006.01] 

44/00 M¸y ®a n¨ng ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n [1, 2006.01] 
44/02 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng, ®Æt ë phÇn trªn hay díi cña m¸y, vÝ dô cho c¸c b¸t ®îc dÉn 

®éng riªng biÖt [1, 2006.01] 
45/00 §å ®Ó kÑp hoÆc g¾n chÆt vµo dông cô nhµ bÕp (tñ lµm bÕp víi c¬ cÊu ®Ó g¾n dông 

cô hoÆc ®å dïng nhµ bÕp A47B 77/00) [1, 4, 2006.01] 
45/02 . ®Ó g¾n ®å dïng nhµ bÕp vµo bµn, têng hoÆc c¸c vËt thÓ t¬ng tù [1, 4, 2006.01] 
45/06 . Tay cÇm cho nåi, ch¶o [1, 2006.01] 
45/07 . . th¸o rêi ®îc (tay cÇm rêi A47J 45/10) [1, 2006.01] 
45/08 . . Tay cÇm c¸ch nhiÖt  [1, 2006.01] 
45/10 . VËt dïng ®Ó kÑp vµ n©ng dông cô nÊu ¨n nãng, vÝ dô c¸i kÑp, tay cÇm rêi, c¸i lãt 

tay b»ng v¶i hoÆc tÊm lãt t¬ng tù [1, 2006.01] 
47/00 C¸c ®å ®ùng, gi¸ ®ì hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù cho nhµ bÕp, kh«ng thuéc c¸c nhãm 

kh¸c cña ph©n líp nµy; Thít ®Ó th¸i, vÝ dô ®Ó c¾t b¸nh m× [1, 2006.01] 
47/01 . cã c¬ cÊu ®Þnh lîng [1, 2006.01] 
47/02 . §å ®ùng kÝn ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm [1, 2006.01] 
47/04 . . cho thùc phÈm d¹ng h¹t [1, 2006.01] 
47/06 . . . cã ®å dïng ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm t¬i [1, 2006.01] 
47/08 . . cho thùc phÈm kh«ng ph¶i h¹t [1, 2006.01] 
47/10 . . . cã ®å dïng ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm t¬i [1, 2006.01] 
47/12 . . . Hép ®ùng b¸nh m× [1, 2006.01] 
47/14 . Chç ®ùng ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm ®· chÕ biÕn (hép ®ùng thøc ¨n tra, hép ®ùng ®å 

¨n khi ®i d· ngo¹i, hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù A45C 11/20) [1, 2006.01] 
47/16 . Trô ®ì hay ®å gi÷ cho ®å dïng nhµ bÕp  [1, 2006.01] 
47/18 . Thïng ®ùng nhµ bÕp [1, 2006.01] 
47/19 . . Dông cô tr¸nh lµm bÈn miÖng thïng; Dông cô tr¸nh lµm bÈn sµn nhµ [1, 2006.01] 
47/20 . Líi, gi¸, hoÆc c¸c dông cô th¸o rêi kh¸c ®Æt trong, trªn bån hay ngay trªn nã; TÊm 

ch¾n ®Ó tr¸nh b¾n níc [1, 2006.01] 
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A47K ThiÕt bÞ vÖ sinh gia ®×nh kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (ghÐp nèi víi 
èng dÉn níc s¹ch hay níc th¶i, bån röa E03C; nhµ vÖ sinh cã x¶ níc E03D); phô 
tïng cña nhµvÖ sinh (®å dïng trang ®iÓm A45D) 

Néi dung ph©n líp 

trang bÞ nhµ vÖ sinh .............................................................................................. 1/00 ®Õn 10/00 
phßng vÖ sinh; Phô tïng trong phßng vÖ sinh ................................. 10/00; 11/00, 13/00 
c¸c trang bÞ kh¸c cho nhµ vÖ sinh .............................................................................. 17/00 

 
1/00 Buång röa; Trang bÞ cho buång röa (dông cô ®Ó géi ®Çu hay lµm s¹ch da ®Çu 

A45D 19/00; chËu ®Ó röa b¸t ®Üa, ®å dïng bµn ¨n vµ nÊu bÕp hoÆc ®å t¬ng tù b»ng 
tay A47L 17/02; c¸c dông cô dïng cho môc ®Ých ch÷a bÖnh A61H) [1, 2006.01] 

1/02 . Bµn vÖ sinh x¸ch tay; Tñ ®ùng hoÆc bÖ ®øng ®å dïng vÖ sinh (cho « t« B60R; cho 
toa tÇu ho¶ B61D; cho tÇu thuû B63B; ; cho m¸y bay B64D; nèi liÒn víi èng níc 
th¶i E03C) [1, 2006.01] 

1/04 . ChËu (nèi víi èng níc th¶i E03C 1/12); B×nh; Dông cô gi÷ cho môc ®Ých ®ã [1, 
2006.01] 

1/05 . . Dông cô gi÷ chËu vµ b×nh [1, 2006.01] 
1/06 . Líp lãt hay vá bäc vÖ sinh thay thÕ ®îc cho chËu röa [1, 2006.01] 
1/08 . Phô tïng cho bµn vÖ sinh, vÝ dô tÊm kÝnh thuû tinh, gi¸ ®ì chóng (gi¸ gi÷ kh¨n mÆt 

A47K 10/00) [1, 2006.01] 
1/09 . . Gi¸ ®Æt cèc, bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, lîc, hoÆc c¸c ®å t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/10 . Khung liÒn víi chËu cã thÓ th¸o rêi ®îc ®Ó röa tay ®Æt trong nhµ t¾m [1, 2006.01] 
1/12 . ChËu ®Ó röa th¸o rêi ®îc g¾n vµo bån röa; Gi¸ ®ì cã thÓ gÊp l¹i ®îc g¾n vµo bån 

röa (gi¸ ®ì g¾n vµo bån röa nãi chung A47J 47/20) [1, 2006.01] 
1/14 . Nót cho chËu, bån t¾m, bån röa hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/00 Bån t¾m: Vßi hoa sen; Phô tïng cho chóng (dïng cho môc ®Ých ch÷a bÖnh A61H, 

A61M, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ t¾m cho môc ®Þnh ch÷a bÖnh hay vÖ sinh A61H 33/00) [1, 
2006.01] 

3/02 . Bån t¾m (cã vßi hoa sen A47K 3/20; cã thÓ lµm nãng ®îc F24H) [1, 7, 2006.01] 
3/022 . . dïng cho môc ®Ých sö dông ®Æc biÖt, vÝ dô ®Ó röa ch©n, ®Ó t¾m ngåi (bån t¾m gÊp 

xÕp ®îc A47K 3/062) [1, 2006.01] 
3/024 . . . chuyªn dïng cho trÎ em hay trÎ s¬ sinh [1, 2006.01] 
3/03 . . cã thÓ g¾n vµo c¸c bÓ t¾m, bån röa, chËu ®Ó röa hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù (bÓ t¾m 

gÊp xÕp ®îc A47K 3/07) [1, 2006.01] 
3/034 . . . chuyªn dïng cho trÎ em hay trÎ s¬ sinh [1, 2006.01] 
3/04 . . Bån t¾m l¾p s½n [1, 2006.01] 
3/06 . . Bån t¾m gÊp xÕp ®îc [1, 2006.01] 
3/062 . . . dïng víi môc ®Ých ®Æc biÖt, vÝ dô ®Ó röa ch©n, ®Ó t¾m ngåi [1, 2006.01] 
3/064 . . . . chuyªn dïng cho trÎ em hay trÎ s¬ sinh [1, 2006.01] 
3/07 . . . g¾n vµo chËu ®Ó röa kh¸c, hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/074 . . . . chuyªn dïng cho trÎ em hay trÎ s¬ sinh [1, 2006.01] 
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3/08 . . Bån t¾m ®îc l¾p vµo tñ (buång t¾m hoa sen A47K 3/30) [1, 2006.01] 
3/10 . ThiÕt bÞ ®Ó t¹o sãng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/12 . C¸c chç ngåi hay bÖ tùa riªng biÖt cho ngêi trong bÓ t¾m (mÆt ghÕ A47C 7/02) [1, 

2006.01] 
3/14 . V¸ch ng¨n th¸o rêi ®îc cña bån t¾m (bån röa víi c¸c v¸ch ng¨n t¸ch rêi E03C 

1/18) [1, 2006.01] 
3/16 . ThiÕt bÞ ®Ó g¾n chÆt bån t¾m vµo sµn hay têng; Ch©n trô ®iÒu chØnh ®îc cña bån 

t¾m [1, 2006.01] 
3/162 . . Ch©n hay trô ®ì th¸o l¾p ®îc cña bån t¾m [1, 2006.01] 
3/164 . . . cho bån t¾m trÎ em hay bån t¾m cho trÎ s¬ sinh [1, 2006.01] 
3/17 . . Ch©n bån t¾m ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/18 . kÕt hîp víi chËu ®Ó röa tay [1, 2006.01] 
3/20 . Bån t¾m kÕt hîp víi vßi hoa sen [1, 2006.01] 
3/26 . ChËu röa vÖ sinh phô n÷ kh«ng cã bé phËn phun níc lªn (chËu röa vÖ sinh phô n÷ 

cã bé phËn phun níc lªn A61H 35/00, E03D 9/08) [7, 2006.01] 
3/28 . Vßi hoa sen (kÕt hîp víi bån t¾m A47K 3/20; vßi phun, ®Çu phun B05B 1/00) [7, 

2006.01] 
3/30 . . TÊm che hoÆc buång t¾m ®øng [7, 2006.01] 
3/32 . . . Buång t¾m gÊp xÕp ®îc [7, 2006.01] 
3/34 . . . TÊm che trît ®îc (A47K 3/36 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
3/36 . . . TÊm che cã khíp [7, 2006.01] 
3/38 . . ThiÕt bÞ cho rÌm (rÌm, dông cô treo rÌm A47H) [7, 2006.01] 
3/40 . . Khay hoÆc m©m ®ì [7, 2006.01] 
4/00 KÕt hîp bån t¾m, vßi hoa sen, bån röa, chËu röa, buång vÖ sinh hoÆc bån tiÓu, 

kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [1, 2006.01] 
5/00 Gi¸ ®ì hay bé ®Þnh lîng xµ phßng, thuèc ®¸nh r¨ng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù 

(dông cô t¹o bät ®Ó c¹o r©u A45D 27/02; chuyªn dïng cho xµ phßng c¹o r©u hoÆc ®å 
mü phÈm A45D 33/00 ®Õn 40/00) [1, 2006.01] 

5/02 . Hép ®ùng xµ phßng [1, 2006.01] 
5/03 . . kh«ng g¾n vµo têng hay vµo bån röa [1, 2006.01] 
5/04 . Gi¸ ®ì b¸nh xµ phßng kh¸c [1, 2006.01] 
5/05 . . cã vËt ®Ó gi÷ b¸nh xµ phßng, vÝ dô kÑp, chèt, nam ch©m [1, 2006.01] 
5/06 . Bé ®Þnh lîng xµ phßng [1, 2006.01] 
5/08 . . cho xµ phßng cøng [1, 2006.01] 
5/09 . . . cã ®å dïng ®Ó c¹o, x¸t xµ phßng [1, 2006.01] 
5/10 . . cho xµ phßng bét [1, 2006.01] 
5/12 . . cho xµ phßng láng hoÆc xµ phßng nh·o [1, 2006.01] 
5/122 . . . sö dông b×nh nÐn hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/13 . . . cã thÓ lén ngîc [1, 2006.01] 
5/14 . ThiÕt bÞ t¹o bät xµ phßng [1, 2006.01] 
5/16 . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc (thiÕt bÞ trén thùc phÈm A47J 43/04) [1, 2006.01] 
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5/18 . dïng cho c¶ xµ phßng vµ thuèc ®¸nh r¨ng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù; kÕt hîp víi gi¸ 
®ùng cèc, bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 

7/00 §å dïng ®Ó röa hoÆc lµm s¹ch th©n thÓ (®å dïng cho môc ®Ých ch÷a bÖnh hoÆc 
môc ®Ých vÖ sinh A61H33/00; ®å dïng cho tõng phÇn cña c¬ thÓ A61H 35/00) [1, 
2006.01] 

7/02 . MiÕng bät biÓn, bµn ch¶i, g¨ng tay, hoÆc c¸c lo¹i vËt dông t¬ng tù ®Ó röa hoÆc kú 
cä (bµn ch¶i nãi chung A46B; bät biÓn ®Ó ®¸nh s¹ch ®å dïng trong nhµ A47L 
13/16; chuyªn dïng ®Ó m¸t-xa A61H 7/00) [1, 2006.01] 

7/03 . . chøa xµ phßng hay c¸c thµnh phÇn lµm s¹ch kh¸c, vÝ dô tÈm c¸c chÊt lµm s¹ch [1, 
2006.01] 

7/04 . VËt dông ®Ó röa hoÆc kú cä víi c¬ cÊu dÉn ®éng b»ng tay hay c¬ khÝ [1, 2006.01] 
7/06 . VËt dông ®Ó röa, dïng cho ngêi tµn tËt chØ cßn mét tay [1, 2006.01] 
7/08 . VËt dông hay dông cô dïng tay ®Ó röa r¸y [1, 2006.01] 
10/00 §å dïng ®Ó lµm kh« ngêi; GiÊy vÖ sinh; C¸i gi÷ giÊy [1, 2006.01] 
10/02 . Kh¨n mÆt (lµm tõ giÊy A47K 10/16; lµm tõ v¶i dÖt D03D; tõ vËt liÖu kh«ng dÖt 

D04H) [1, 2006.01] 
10/04 . Gi¸ treo kh¨n; Thanh ngang treo kh¨n, Thanh ®ßn treo kh¨n; Trôc treo kh¨n mÆt, vÝ 

dô xoay ®îc [1, 2006.01] 
10/06 . . kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn lµm kh« kh¨n (A47K 10/30 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
10/08 . . g¾n vµo chËu röa, bån t¾m hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 2006.01] 
10/10 . . l¾p vµo tñ, têng, cöa hoÆc c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
10/12 . CÆp, mãc hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®Ó treo kh¨n mÆt [1, 2006.01] 
10/14 . . C¬ cÊu cÆp tù ®éng [1, 2006.01] 
10/16 . Kh¨n mÆt giÊy; GiÊy vÖ sinh; Gi¸ ®ì cho chóng (dông cô ph©n phèi A47K 10/32) 

[1, 2006.01] 
10/18 . . Gi¸ ®ì; Chç ®ùng [1, 2006.01] 
10/20 . . . cho c¶ tÖp kh¨n [1, 2006.01] 
10/22 . . . cho c¶ cuén (th¸o giÊy tõ cuén giÊy nãi chung B65H) [1, 2006.01] 
10/24 . C¬ cÊu ph©n phèi kh¨n mÆt; C¬ cÊu ph©n phèi giÊy vÖ sinh (c¬ cÊu ph©n phèi cho 

vËt liÖu tÊm hoÆc cuén nãi chung B65H) [1, 2006.01] 
10/26 . . C¬ cÊu ph©n phèi kh¨n mÆt cã bé dÉn ®éng c¬ häc (A47K 10/28 ®îc u tiªn; 

cho kh¨n giÊy A47K 10/34) [1, 2006.01] 
10/28 . . ph©n phèi phÇn s¹ch vµ thu phÇn bÈn, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông trôc l¨n [1, 

2006.01] 
10/30 . . . kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn lµm s¹ch vµ ph¬ng tiÖn lµm kh« phÇn bÈn [1, 2006.01] 
10/32 . . C¬ cÊu ph©n phèi kh¨n mÆt giÊy hoÆc giÊy vÖ sinh [1, 2006.01] 
10/34 . . . ph©n phèi tõ cuén, vÝ dô cã ph¬ng tiÖn truyÒn c¬ häc [1, 2006.01] 
10/36 . . . . cã bé phËn c¾t [1, 2006.01] 
10/38 . . . . ®îc cuén l¹i [1, 2006.01] 
10/40 . . . . . víi gi¸ ®ì cuén kÐo dµi ®îc hoÆc gÊp ®îc [1, 2006.01] 
10/42 . . . ph©n phèi tõng tê, vÝ dô xÕp giÊy [1, 2006.01] 
10/44 . . . . cã bé phËn ph©n phèi c¬ häc [1, 2006.01] 
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10/46 . . . cã bé phËn ®Ó ®ùng kh¨n bÈn [1, 2006.01] 
10/48 . SÊy b»ng kh«ng khÝ nãng (thiÕt bÞ ®Ó sÊy tãc A45D 20/00; nhµ t¾m h¬i nãng ®Ó 

ch÷a bÖnh A61H 33/06; ; chi tiÕt ®èt nãng b»ng ®iÖn H05B) [1, 2006.01] 
11/00 BÖ xÝ kh«ng x¶ níc (bÖ xÝ cã sù tuÇn hoµn níc röa E03D5/016); Bån ®i tiÓu 

kh«ng x¶ níc (chËu ®i tiÓu cho ngêi n»m liÖt giêng A61G9/00; cho c¸c ph¬ng 
tiÖn vËn t¶i nãi chung B60R, bÖ xÝ cho toa tµu háa B61D; cho tµu thñy B63B; cho 
m¸y bay B64D; chËu ®i tiÓu cã thiÕt bÞ x¶ níc E03D13/00); B« ®i tiÓu; GhÕ cã c¸c 
tiÖn nghi ®i vÖ sinh hoÆc chuyªn dïng cho viÖc sö dông trong nhµ vÖ sinh [1, 5, 
2006.01] 

11/02 . BÖ xÝ kh«, vÝ dô bÖ xÝ ®îc ®èt [1, 2006.01] 
11/03 . . víi dông cô ®Ó ®æ lÊp vËt liÖu bét, vÝ dô ®Êt [1, 2006.01] 
11/04 . BÖ xÝ trong phßng; GhÕ ®Öm cã c¸c tiÖn nghi ®i vÖ sinh hoÆc chuyªn dïng cho viÖc 

sö dông trong nhµ vÖ sinh, vÝ dô ghÕ ®i vÖ sinh ban ®ªm [1, 5, 2006.01] 
11/06 . B« ®i tiÓu (b« ®Æt hay c¸c ®å vËt vÖ sinh kh¸c dïng cho ngêi n»m liÖt giêng 

A61G 9/00) [1, 2006.01] 
11/08 . Tñ ®Çu giêng hay bµn víi b« hay víi chËu röa (tñ ®Çu giêng xem A47B 79/00) 

[1, 2006.01] 
11/10 . Dông cô cÇm tay ®Ó ®¸nh s¹ch chËu xÝ [1, 2006.01] 
11/12 . Bån tiÓu kh«ng déi röa [1, 2006.01] 
13/00 Chç ngåi vµ n¾p cho tÊt c¶ c¸c lo¹i bÖ xÝ [1, 2006.01] 
13/02 . b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
13/04 . §Öm dÎo ®Ó ngåi [1, 2006.01] 
13/06 . Chç ngåi phô hay mang ®i ®îc cho trÎ em [1, 2006.01] 
13/08 . N¾p cã phÔu cho níc tiÓu [1, 2006.01] 
13/10 . Bé phËn ®Ó n©ng hay h¹ n¾p cho chç ngåi (qua ®ã ®iÒu khiÓn van x¶ E03D 5/04) [1, 

2006.01] 
13/12 . B¶n lÒ cho n¾p vµ chç ngåi [1, 2006.01] 
13/14 . TÊm phñ b¶o vÖ ®Ó ngåi [1, 2006.01] 
13/16 . . tõ c¸c tê giÊy riªng biÖt [1, 2006.01] 
13/18 . . ë d¹ng cuén giÊy [1, 2006.01] 
13/20 . . . cã ®å dïng ®Ó c¾t [1, 2006.01] 
13/22 . . . ®îc cuén l¹i (A47K 13/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/24 . C¸c chi tiÕt kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc tõ A47K 13/02 ®Õn 13/22 hay c¸c chi tiÕt, mµ 

sù kh¸c biÖt vÒ kÕt cÊu cña chóng kh«ng thuéc ph¹m vi cña c¸c chi tiÕt trong c¸c ®Ò 
môc nµy [1, 2006.01] 

13/26 . . Dông cô ®Ó l¾p r¸p n¾p hay chç ngåi (b¶n lÒ A47K 13/12) [1, 2006.01] 
13/28 . . N¾p hay chç ngåi cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
13/30 . . Chç ngåi víi bé phËn ®Ó sëi, khö mïi hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/00 C¸c thiÕt bÞ kh¸c (èng nhæ A61J 19/00) [1, 2006.01] 
17/02 . Trô ®ì cho ngêi trong bÖ xÝ, kh«ng ph¶i chç ngåi, vÝ dô cho tay, lng, ch©n; C¸c 

phô tïng cho bÖ xÝ, vÝ dô bµn ®äc [1, 2006.01] 

227 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A47K 

 

228 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A47L 

A47L Cä röa vµ lµm s¹ch trong nhµ (bµn ch¶i A46B; lµm s¹ch sè lîng lín chai lä 
hoÆc c¸c ®å dïng rçng t¬ng tù thuéc mét lo¹i B08B 9/00; giÆt lµ D06F); m¸y hót bôi 
nãi chung (lµm s¹ch nãi chung B08) 

 Ghi chó [3] 
M¸y hoÆc c«ng cô cã thÓ sö dông ®Ó lµm s¹ch hay cä röa cöa sæ, rÌm che, tÊm 
ch¾n, mµnh mµnh còng nh ®Ó ®¸nh s¹ch hay cä röa sµn, th¶m, ®å gç, têng, hay 
líp èp têng, ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm A47L 11/00 hoÆc A47L 13/00. 

Néi dung ph©n líp 

lµm s¹ch hoÆc cä röa cöa sæ, rÌm che, tÊm 
ch¾n, mµnh mµnh ................................................................................................... 1/00, 3/00, 4/00 
m¸y hót bôi ............................................................................................................... 5/00, 7/00, 9/00 
lµm s¹ch sµn, th¶m, ®å gç hoÆc têng ........................................................... 11/00, 13/00 
lµm s¹ch hay ®¸nh bãng c¸c ®å dïng sinh 
ho¹t gia ®×nh ............................................................................................................ 15/00 ®Õn 21/00 
lµm s¹ch ®å ®i ch©n .............................................................................................................. 23/00 
c¸c dông cô lµm s¹ch trong nhµ kh¸c ..................................................................... 25/00 

 

Lµm s¹ch hay cä röa cöa sæ, rÌm che, tÊm ch¾n, mµnh mµnh 

1/00 Lµm s¹ch hay cä röa cöa sæ [1, 2006.01] 
1/02 . M¸y hoÆc thiÕt bÞ cã bé dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
1/03 . . lµm s¹ch ®ång thêi c¶ hai mÆt kÝnh cöa sæ [1, 2006.01] 
1/05 . . ThiÕt bÞ cÇm tay cã g¾n m« t¬ ®iÖn [3, 2006.01] 
1/06 . C«ng cô cÇm tay (cã g¾n m« t¬ ®iÖn A47L 1/05) [3, 2006.01] 
1/08 . . cã bé phËn dÉn chÊt láng, vÝ dô c¸c chÊt ®Ó tÈy röa (A47L 1/095, 1/13, 1/15 ®îc 

u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
1/09 . . ®Ó lµm s¹ch hay cä röa mét mÆt kÝnh cöa sæ khi chØ ®øng ®îc ë phÝa ®èi diÖn [3, 

2006.01] 
1/095 . . . cã bé phËn dÉn chÊt láng, vÝ dô chÊt tÈy röa [3, 2006.01] 
1/12 . . ®Ó lµm s¹ch hoÆc cä röa ®ång thêi hai mÆt kÝnh cöa sæ [1, 3, 2006.01] 
1/13 . . . cã bé phËn dÉn chÊt láng, vÝ dô c¸c chÊt tÈy röa [3, 2006.01] 
1/15 . . M¶nh v¶i, bät biÓn, miÕng ®Öm hoÆc t¬ng tù, vÝ dô nh c¸c miÕng thÊm chÊt tÈy 

röa [3, 2006.01] 
1/16 . ThiÕt bÞ lµm tan b¨ng cho kÝnh cöa sæ (H05B 3/38 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
3/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm trong khi lau röa cöa sæ (d©y b¶o hiÓm A62B 35/00; dïng 

cho giµn gi¸o nãi chung E04G; dïng cho thang E06C) [1, 2006.01] 
3/02 . Lång m¸y; BÖ [1, 2006.01] 
3/04 . D©y ch·o b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
4/00 Lµm s¹ch hay cä röa rÌm che, tÊm ch¾n cöa sæ, mµnh mµnh (A47L 1/15 ®îc u 

tiªn; vßi hót cho m¸y hót bôi A47L 9/02) [3, 2006.01] 
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4/02 . Dông cô cÇm tay ®Ó lµm s¹ch hay cä röa mµnh mµnh [3, 2006.01] 
4/04 . Phô tïng t¹o thuËn lîi cho viÖc lµm s¹ch hay cä röa, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó xÕp më hay 

c¨ng t¸ch c¸c tÊm che cña mµnh, hay thiÕt bÞ lµm s¹ch cã d¹ng r¨ng cµo [3, 
2006.01] 

M¸y hót bôi [3] 

5/00 §Æc ®iÓm kÕt cÊu m¸y hót bôi [1, 2006.01] 
5/02 . cã bé phËn dÉn ®éng cña b¬m khÝ hay m¸y nÐn khÝ ®iÓu khiÓn b»ng tay [1, 

2006.01] 
5/04 . . cã pitt«ng, bÔ thæi, hay mµng ng¨n, vÝ dô ®îc dÉn ®éng tõ c¸c b¸nh xe cña m¸y 

hót bôi [1, 2006.01] 
5/05 . . . cã c¸c bé phËn dÉn ®éng ®Ó lµm t¬i bôi bÞ nÐn [1, 2006.01] 
5/06 . . cã qu¹t quay [1, 2006.01] 
5/08 . . . ®îc dÉn ®éng nhê c¸c b¸nh xe cña m¸y hót bôi [1, 2006.01] 
5/10 . . . . cã c¸c bé phËn dÉn ®éng ®Ó lµm t¬i bôi bÞ nÐn [1, 2006.01] 
5/12 . cã bé dÉn ®éng c¬ häc cña m¸y b¬m khÝ hay m¸y nÐn khÝ [1, 2006.01] 
5/14 . . lµm s¹ch b»ng c¸ch thæi bôi, kÕt hîp víi lµm s¹ch b»ng hót [1, 2006.01] 
5/16 . . cã bé phËn hót kh¸c kh«ng ph¶i qu¹t quay [1, 2006.01] 
5/18 . . . víi m¸y b¬m phun, vÝ dô ®îc nèi vµo èng x¶ cña ®éng c¬ xe [1, 2006.01] 
5/20 . . . víi bÔ thæi, mµng ng¨n hay pitt«ng [1, 2006.01] 
5/22 . . cã qu¹t quay [1, 2006.01] 
5/24 . . . M¸y hót bôi ®iÓu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
5/26 . . . . víi bé phËn dÉn ®éng ®Ó lµm t¬i líp bôi bÞ nÐn [1, 2006.01] 
5/28 . . . M¸y hót bôi cã tay cÇm vµ èng hót, ®îc g¾n trªn th©n m¸y, vÝ dô m¸y hót bôi 

cã b¸nh xe víi tay cÇm dÉn híng (A47L 5/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/30 . . . . cã c¸c bé phËn dÉn ®éng ®Ó lµm t¬i líp bôi bÞ nÐn, vÝ dô víi bµn ch¶i quay [1, 

2006.01] 
5/32 . . . . cã bé phËn g¾n víi èng mÒm (khíp nèi èng mÒm cho m¸y hót bôi A47L 9/24) 
5/34 . . . . cã ®iÒu chØnh vßi hót vµ bé phËn lµm t¬i bôi theo ®é cao [1, 2006.01] 
5/36 . . . M¸y hót bôi cã èng mÒm ®Æt gi÷a vßi hót vµ th©n m¸y; M¸y hót bôi ®îc g¾n 

vµo lång thang m¸y; M¸y hót bôi ®eo trªn lng [1, 2006.01] 
5/38 . . . ThiÕt bÞ ®Ó hót bôi cè ®Þnh, nghÜa lµ thiÕt bÞ cã hÖ thèng èng hót cè ®Þnh mµ c¸c 

èng mÒm ®îc g¾n vµo ®êng èng nµy ë c¸c chç kh¸c nhau [1, 2006.01] 
7/00 M¸y hót bôi dïng cho c¸c môc ®Ých phô (cã dông cô ®¸nh bãng sµn A47L 11/20; 

thiÕt bÞ hót ®Ó lo¹i tro F23J 1/02); Bµn cã c¸c lç hót ®Ó lµm s¹ch; Thïng ®Ó lµm 
s¹ch ®å dïng b»ng c¸ch hót bôi; M¸y hót bôi ®Ó lµm s¹ch bµn ch¶i; M¸y hót 
bôi dïng ®Ó hót chÊt láng ra [1, 2006.01] 

7/02 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
7/04 . ®Ó sö dông kh«ng khÝ th¶i ra cho môc ®Ých kh¸c, vÝ dô ®Ó ph©n t¸n hãa chÊt trong 

phßng, ®Ó khö trïng kh«ng khÝ (phun s¬ng nãi chung B05) [1, 2006.01] 
7/06 . . ®Ó gi÷ m¸y hót bôi trªn khÝ x¶ [1, 2006.01] 
7/08 . . ®Ó ®èt bôi trong khÝ x¶ [1, 2006.01] 
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9/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng cña m¸y hót bôi, vÝ dô bé phËn c¬ häc ®Ó ®iÒu khiÓn 
sù hót hay ®¶m b¶o cho m¸y vËn hµnh nhÞp nhµng; ThiÕt bÞ b¶o qu¶n m¸y hót 
bôi hay c¸c chi tiÕt cña m¸y; Ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó vËn chuyÓn m¸y hót bôi 
[1, 2006.01] 

9/02 . Vßi hót (vãi hót ®Ó vËn chuyÓn chÊt láng hay khÝ B65G 51/00) [1, 2006.01] 
9/04 . . cã chæi dÉn ®éng hay que khuÊy [1, 2006.01] 
9/06 . . cã chæi ®îc cè ®Þnh chÆt, vÝ dô chæi ®iÓu chØnh ®îc hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [1, 

2006.01] 
9/08 . . cã bé phËn ®Ó thæi [1, 2006.01] 
9/10 . ThiÕt bÞ läc (thiÕt bÞ läc nãi chung B01D; èng läc xo¸y B04C); ThiÕt bÞ t¸ch bôi; 

ThiÕt bÞ khö bôi; Thay tù ®éng c¸c thiÕt bÞ läc [1, 2006.01] 
9/12 . . ThiÕt bÞ läc kh« [1, 2006.01] 
9/14 . . Bao tói hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù; G¾n bao tói hoÆc ®ãng bao [1, 2006.01] 
9/16 . . Bè trÝ èng läc xo¸y hoÆc c¸c thiÕt bÞ ly t©m kh¸c [1, 2006.01] 
9/18 . . ThiÕt bÞ läc chÊt láng [1, 2006.01] 
9/19 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó gi¸m s¸t ho¹t ®éng läc [3, 2006.01] 
9/20 . Ph¬ng tiÖn ®Ó lµm s¹ch thiÕt bÞ läc [1, 2006.01] 
9/22 . Phô tïng ®Ó l¾p r¸p qu¹t giã víi c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 

9/24 . èng mÒm; Khíp nèi èng mÒm (èng mÒm vµ c¸c chi tiÕt ®Ó nèi èng mÒm nãi chung  
F16L) [1, 2006.01] 

9/26 . L¾p r¸p vµo phÝa trong c¸c thiÕt bÞ ®Ó quÊn d©y c¸p ®iÖn (thiÕt bÞ quÊn vµ th¸o d©y 
c¸p nhiÒu lÇn B65H 75/34; bè trÝ d©y c¸p ®iÖn hay d©y dÉn gi÷a c¸c phÇn chuyÓn 
®éng t¬ng hç H02G 11/00) [1, 2006.01] 

9/28 . L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, vÝ dô g¸ l¾p hoÆc cè ®Þnh thiÕt bÞ ®iÖn vµo m¸y hót bôi; 
§iÒu khiÓn m¸y hót bôi b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 

9/30 . . Bè trÝ c¸c dông cô chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
9/32 . Tay cÇm [1, 2006.01] 

Lµm s¹ch sµn, th¶m, ®å gç, têng hoÆc líp èp têng 

11/00 M¸y ®Ó lµm s¹ch sµn, th¶m, ®å gç, têng hoÆc líp èp têng [1, 2006.01] 
11/02 . M¸y lµm ph¼ng hoÆc ®¸nh bãng mÆt sµn (m¸y ®¸nh bãng nãi chung B24B 29/00) 

[1, 2006.01] 
11/03 . . ®Æc trng bëi cã bé phËn ®Ó cÊp chÊt lµm s¹ch hay chÊt ®¸nh bãng [1, 2006.01] 
11/04 . . ®îc dÉn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
11/06 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hay l¾c [1, 2006.01] 
11/08 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
11/10 . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
11/12 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hay l¾c [1, 2006.01] 
11/14 . . . cã c¸c bé phËn lµm viÖc chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
11/16 . . . . cã bµn ch¶i d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
11/162 . . . . . cã mét chæi d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
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11/164 . . . . . C¸c chi tiÕt cña bµn ch¶i [1, 2006.01] 
11/18 . . . . cã bµn ch¶i h×nh trô [1, 2006.01] 
11/19 . . . . . C¸c chi tiÕt cña bµn ch¶i [1, 2006.01] 
11/20 . . kÕt hîp víi thiÕt bÞ lµm s¹ch b»ng hót ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
11/202 . . . cã bé truyÒn ®éng riªng cho bµn ch¶i [1, 2006.01] 
11/204 . . . víi bé truyÒn ®éng chung cho bµn ch¶i vµ thiÕt bÞ lµm s¹ch b»ng hót ch©n 

kh«ng [1, 2006.01] 
11/205 . . . . cho bµn ch¶i chuyÓn ®éng qua l¹i [1, 2006.01] 
11/206 . . . . cho bµn ch¶i d¹ng ®Üa quay [1, 2006.01] 
11/22 . M¸y quÐt sµn cã bé dÉn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
11/24 . M¸y quÐt sµn cã bé dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
11/26 . M¸y cä sµn b»ng chæi cã bé dÉn ®éng b»ng tay (A47L 11/29 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
11/28 . M¸y cä sµn b»ng chæi cã bé dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ (A47L 11/19 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
11/282 . . víi chuyÓn ®éng quay cña bé phËn vËn hµnh [1, 2006.01] 
11/283 . . . cã bµn ch¶i d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
11/284 . . víi chuyÓn ®éng qua l¹i cña bé phËn vËn hµnh [1, 2006.01] 
11/29 . M¸y cä sµn b»ng chæi cã thiÕt bÞ thu níc bÈn [1, 2006.01] 
11/292 . . cã bé phËn vËn hµnh quay (A47L 11/30 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/293 . . . cã chæi d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
11/294 . . cã bé phËn lµm viÖc dÞch chuyÓn qua l¹i (A47L 11/30 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/30 . . cã thiÕt bÞ hót [1, 2006.01] 
11/32 . M¸y ®Ó lµm s¹ch th¶m (kÕt hîp víi m¸y hót bôi A47L 7/02) [1, 2006.01] 
11/33 . . cã ph¬ng tiÖn chøa bôi [1, 2006.01] 
11/34 . M¸y ®Ó lµm s¹ch th¶m t¹i chç b»ng chÊt láng, bät, hay h¬i, vÝ dô h¬i níc [1, 

2006.01] 
11/36 . Dông cô ®Ó phñi bôi trªn ®å gç bäc [1, 2006.01] 
11/38 . M¸y lµm s¹ch têng, trÇn nhµ, m¸i hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/40 . C¸c bé phËn hoÆc chi tiÕt kÕt cÊu cña m¸y kh«ng thuéc c¸c nhãm A47L 11/02-

A47L 11/38, hoÆc kh«ng giíi h¹n trong mét trong c¸c nhãm nµy, vÝ dô nh tay 
cÇm, c«ng t¾c, vá bäc, bé gi¶m xãc, tay ®ßn [1, 2006.01] 

13/00 Dông cô ®Ó lµm s¹ch sµn, th¶m, ®å gç, têng hoÆc líp èp têng (bµn ch¶i, tay 
cÇm hay thiÕt bÞ kÑp chÆt A46B, B25G; dông cô c¹o cho c«ng ®o¹n hoµn thiÖn trong 
x©y dùng E04F 21/00) [1, 2006.01] 

13/02 . §å dïng ®Ó c¹o gät [1, 2006.01] 
13/022 . . Tay cÇm cña chóng [1, 2006.01] 
13/03 . . C¸i c¹o víi bé phËn ®Ó dÉn chÊt tÈy röa [1, 2006.01] 
13/04 . . víi phoi thÐp [1, 2006.01] 
13/06 . . víi bµn ch¶i d©y hay c¸i líi d©y [1, 2006.01] 
13/07 . . . MiÕng bät biÓn b»ng kim lo¹i (A47L 13/022, 13/03 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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13/08 . . víi dao c¹o [1, 2006.01] 
13/10 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch; ThiÕt bÞ cä röa; ThiÕt bÞ ®¸nh bãng [1, 2006.01] 
13/11 . . Bµn cä b»ng cao su [1, 3, 2006.01] 
13/12 . . C¸c dông cô víi mét vµi thiÕt bÞ xö lý kh¸c nhau [1, 3, 2006.01] 
13/14 . . kÕt hîp víi dông cô ®Ó v¾t hay Ðp [1, 2006.01] 
13/142 . . . víi t¸c ®éng vÆn xo¾n [1, 2006.01] 
13/144 . . . víi trôc Ðp [1, 2006.01] 
13/146 . . . víi tÊm Ðp quay [1, 2006.01] 
13/16 . . GiÎ; MiÕng ®Öm; Bät biÓn (bät biÓn b»ng kim lo¹i A47L 13/07) [1, 2006.01] 
13/17 . . . cã chÊt tÈy röa (A47L 13/19 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/18 . . . G¨ng tay; GiÎ h×nh g¨ng tay [1, 2006.01] 
13/19 . . . . cã chÊt tÈy röa [1, 2006.01] 
13/20 . . GiÎ lau nhµ [1, 2006.01] 
13/22 . . . cã bé phËn ®Ó dÉn chÊt tÈy röa d¹ng láng [1, 2006.01] 
13/23 . . . . cã thÓ nèi víi hÖ thèng èng dÉn níc chÝnh [1, 2006.01] 
13/24 . . . Khung cña giÎ lau sµn; §Çu giÎ lau sµn (tay cÇm cho chóng B25G) [1, 2006.01] 
13/25 . . . . Khung b»ng d©y [1, 2006.01] 
13/252 . . . . . cho giÎ lau sµn lµm tõ tua dÖt hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/253 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc hay gÊp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
13/254 . . . . Khung ph¼ng [1, 2006.01] 
13/255 . . . . . cho giÎ lau sµn lµm tõ tua dÖt hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/256 . . . . . cho giÎ lau sµn lµm tõ v¶i [1, 2006.01] 
13/257 . . . . . cho giÎ lau sµn lµm tõ bät biÓn [1, 2006.01] 
13/258 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc hay gÊp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
13/26 . . C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó lµm s¹ch cã c¬ cÊu dÉn chÊt tÈy röa d¹ng láng (bé phËn 

t¬ng tù trong m¸y ®¸nh bãng sµn A47L 11/00, trªn c¸i c¹o A47L 13/03, trªn giÎ 
lau sµn A47L 13/22; giÎ, miÕng ®Öm hoÆc t¬ng tù chøa chÊt tÈy röa A47L 13/17, 
13/19) [1, 3, 2006.01] 

13/28 . . Dông cô ®Ó ®¸nh bãng sµn (m¸y ®¸nh bãng sµn A47L 11/02) [1, 2006.01] 
13/282 . . . ®îc g¾n vµo giÇy [1, 2006.01] 
13/284 . . . cã qu¶ däi ®îc g¾n chÆt hay th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
13/286 . . . cã chç chøa vËt liÖu ®¸nh bãng, vÝ dô giÊy ®¸nh bãng [1, 2006.01] 
13/29 . . . cã mÕng nØ ®¸nh bãng th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
13/294 . . . cã ®Çu lËt ngîc ®îc, mét mÆt ®Ó ph©n phèi chÊt ®¸nh bãng, cßn mÆt kia ®Ó 

®¸nh bãng [1, 2006.01] 
13/30 . . . Dông cô ®Ó ®¸nh bãng, b«i s¸p hay dÇu, víi cã m¸y ph©n phèi s¸p hay dÇu [1, 

2006.01] 
13/31 . . . . cã miÕng nØ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
13/312 . . . . . cã sù dÉn s¸p láng hay dÇu [1, 2006.01] 
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13/314 . . . . cã ®Çu lËt ngîc ®îc, mét mÆt ®Ó ph©n phèi chÊt ®¸nh bãng, cßn mÆt kia ®Ó 
®¸nh bãng [1, 2006.01] 

13/316 . . . . . cã sù dÉn s¸p láng hay dÇu [1, 2006.01] 
13/32 . . . M¸y ph©n phèi s¸p víi c¬ cÊu nung nãng [1, 2006.01] 
13/34 . . Bé phËn lµm s¹ch lß sëi hay ®å dïng kim lo¹i [1, 2006.01] 
13/36 . . Dông cô ®Ó ®Ëp bôi cho th¶m [1, 2006.01] 
13/38 . . C¸c dông cô kh¸c ®Ó phñi bôi [1, 2006.01] 
13/40 . . Dông cô ®Ó lµm s¹ch ho¹t ®éng b»ng sù hót tÜnh ®iÖn; Dông cô ®Ó lµm s¹ch t¬ng 

tù; Dông cô tõ tÝnh ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 
13/41 . . . Dông cô tõ tÝnh ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 
13/42 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/44 . . . Dông cô ®Ó kÑp giÎ lau vµo th©n bµn ch¶i hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/46 . . . Dông cô ®Ó kÑp giÎ lau, miÕng nØ ®¸nh bãng hay bät biÓn vµo tay cÇm nhê 

ph¬ng tiÖn kÑp, c¸c cÆp hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/48 . . . Dông cô b¶o vÖ, thÝ dô tÊm ®Öm ch¾n hay tÊm b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
13/50 . . Phô tïng phô trî (dông cô ®Ó lµm s¹ch bµn ch¶i hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù A46B 

17/06) [1, 2006.01] 
13/502 . . . Dông cô ®Ó giò giÎ lau dÝnh bôi hay giÎ lau sµn; TÊm ®Öm ch¾n cho chóng [1, 

2006.01] 
13/51 . . . Dông cô dïng ®Ó b¶o qu¶n thiÕt bÞ lµm s¹ch, vÝ dô thïng chøa cho chóng [1, 

2006.01] 
13/512 . . . . Dông cô ®Ó treo thiÕt bÞ lµm s¹ch [1, 2006.01] 
13/52 . . . XÎng hãt r¸c; Khay ®ùng mÈu vôn [1, 2006.01] 
13/54 . . . Gi¸ ®Ëp bôi cho th¶m [1, 2006.01] 
13/56 . . . Dông cô ®Ó cung cÊp s¸p hay dÇu [1, 2006.01] 
13/58 . . . Thïng cã dông cô ®Ó v¾t kh« miÕng ®Öm, giÎ lau sµn vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/59 . . . . cã c¸c bé phËn v¾t di ®éng [1, 2006.01] 
13/60 . . . . cã trôc v¾t [1, 2006.01] 
13/62 . . . BÖ tú ®Çu gèi, cã b¸nh xe (®Öm ®Çu gèi g¾n vµo ®Çu gèi A41D 13/06) [1, 

2006.01] 

Lµm s¹ch hay ®¸nh bãng ®å dïng sinh ho¹t gia ®×nh hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù 

15/00 M¸y röa hoÆc tr¸ng b¸t ®Üa hoÆc ®å dïng nhµ ¨n [1, 2006.01] 
15/02 . víi sù tuÇn hoµn hoÆc lu chuyÓn cña chÊt láng lµm s¹ch trong buång lµm s¹ch cã 

giá b¸t ®Üa cè ®Þnh [1, 2006.01] 
15/04 . . nhê chuyÓn ®éng qua l¹i cña buång [1, 2006.01] 
15/06 . . nhê c¸nh qu¹t l¾p trong buång [1, 2006.01] 
15/08 . . chÊt láng ®Ó röa ®îc khuÊy ®¶o nhê ¸p suÊt t¹o ra b»ng b¬m t¨ng ¸p [1, 

2006.01] 
15/10 . . chÊt láng ®Ó röa ®îc khuÊy ®¶o nhê kh«ng khÝ nÐn hay khÝ kh¸c ®a vµo chÊt 

láng [1, 2006.01] 
15/12 . . b»ng c¸ch ®un s«i chÊt röa [1, 2006.01] 
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15/13 . . sö dông sãng siªu ©m hoÆc sãng ©m [5, 2006.01] 
15/14 . víi giá b¸t ®Üa cè ®Þnh vµ dông cô phun bªn trong buång röa [1, 2006.01] 
15/16 . . dông cô phun cè ®Þnh [1, 2006.01] 
15/18 . . dông cô phun di ®éng [1, 2006.01] 
15/20 . . . Dông cô phun l¾c ®îc [1, 2006.01] 
15/22 . . . Dông cô phun quay ®îc [1, 2006.01] 
15/23 . . . . di chuyÓn nhê sù phun [1, 2006.01] 
15/24 . víi chuyÓn ®éng cña giá b¸t ®Üa nhê b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
15/26 . víi chuyÓn ®éng cña giá b¸t ®Üa nhê ph¬ng tiÖn kh¸c [1, 2006.01] 
15/28 . . chØ dÞch chuyÓn lªn vµ xuèng [1, 2006.01] 
15/30 . . chØ quay [1, 2006.01] 
15/32 . . . quay nhê dßng ch¶y cña chÊt láng ®Ó röa [1, 2006.01] 
15/33 . . . víi giá di ®éng ®îc nhóng ch×m trong chÊt láng ®Ó röa [1, 2006.01] 
15/34 . . chuyÓn ®éng lªn xuèng kÕt hîp víi chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
15/36 . . l¾c l [1, 2006.01] 
15/37 . cã bµn ch¶i ®Ó ®¸nh röa [3, 2006.01] 
15/39 . . víi bÖ ®ì di ®éng cña bµn ch¶i [3, 2006.01] 
15/42 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
15/44 . . ThiÕt bÞ ®Ó bæ sung chÊt tÈy röa [1, 2006.01] 
15/46 . . ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc kh¸c nhau [1, 2006.01] 
15/48 . . ThiÕt bÞ ®Ó sÊy kh« [1, 2006.01] 
15/50 . . Gi¸ ®ùng [1, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Ó röa b»ng tay hay lµm s¹ch b¸t ®Üa, ®å dïng nhµ ¨n, ®å 

dïng nhµ bÕp hoÆc t¬ng tù (thiÕt bÞ ®Ó t¹o bät xµ phßng A47K 5/14) [1, 2006.01] 
17/02 . ChËu (bµn ®Ó röa b¸t ®Üa A47B 33/00; chËu vÖ sinh A47K 1/04; chËu ®îc nèi liÒn 

víi ®êng èng níc th¶i E03C 1/12) [1, 2006.01] 
17/04 . Dông cô ®Ó cä ch¶o vµ nåi [1, 2006.01] 
17/06 . . C¸i c¹o [1, 2006.01] 
17/08 . . TÊm ®Öm; cuén thÐp rèi kim lo¹i, líi d©y b»ng kim lo¹i hay chÊt dÎo [1, 

2006.01] 
17/10 . C¸i g¾p b¸t ®Üa ra khái chÊt láng ®Ó röa [1, 2006.01] 
19/00 Dông cô ®Ó lµm kh« b¸t ®Üa vµ ®å dïng nhµ ¨n, vÝ dô nh kh¨n lau cèc chÐn 

uèng trµ [1, 2006.01] 
19/02 . M¸ng ®Ó lµm r¸o níc [1, 2006.01] 
19/04 . Giá ®Ó lµm r¸o níc cho b¸t ®Üa; Gi¸ ®Ó r¸o níc cho b¸t ®Üa [1, 2006.01] 
21/00 Dông cô ®Ó ®¸nh bãng ®å dïng nhµ ¨n, vÝ dô dao, dÜa, th×a [1, 2006.01] 
21/02 . M¸y mãc [1, 2006.01] 
21/04 . Dông cô cÇm tay [1, 2006.01] 
21/06 . Gi¸ hoÆc bÖ ®ì dïng khi ®¸nh bãng [1, 2006.01] 
23/00 Dông cô ®Ó ®¸nh s¹ch ®å ®i ch©n [1, 2006.01] 
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23/02 . M¸y ®¸nh giÇy, cã hay kh«ng cã dông cô ®Ó b«i xi [1, 2006.01] 
23/04 . §å dïng cÇm tay ®Ó ®¸nh giÇy, cã hoÆc kh«ng cã dông cô b«i xi (bµn ch¶i thêng, 

cã hay kh«ng cã b×nh chøa A46B 11/00) [1, 2006.01] 
23/05 . . víi dông cô b«i xi [1, 2006.01] 
23/06 . . víi bé dÉn ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
23/08 . . Dông cô cÇm tay chuyªn dïng ®Ó lµm s¹ch vµ ®¸nh mµu l¹i cho ®å ®i ch©n, vÝ dô 

tÊm ®Öm ®Ó b«i bét mµu [1, 2006.01] 
23/10 . . MiÕng giÎ hay miÕng ®Öm gÊp ®îc ®Ó lµm s¹ch; GiÎ kiÓu g¨ng ®Ó lµm s¹ch (giÎ 

kiÓu g¨ng ®Ó röa A47K 7/02) [1, 2006.01] 
23/12 . . Dông cô ®Ó ®¸nh s¹ch giµy dÐp b»ng da lén [1, 2006.01] 
23/14 . . Dông cô b¶o vÖ tr¸nh lµm h háng, dïng trong lóc ®¸nh giÇy [1, 2006.01] 
23/16 . Gi¸ ®Ó ®¸nh giÇy; Chç ®Ó ch©n cã ray dÉn híng cho giÎ ®¸nh giµy [1, 2006.01] 
23/17 . . Gi¸ ®Ó ch©n cã c¸i dÉn híng cho giÎ ®¸nh giµy [1, 2006.01] 
23/18 . Dông cô gi÷ giÇy trong khi ®¸nh giÇy (khu«n giÇy A43D 3/00); Dông cô ®Ó c¨ng 

giÇy trong khi ®¸nh [1, 2006.01] 
23/20 . ThiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Ó lµm kh« ®å ®i ch©n, trong ®ã cã dông cô sÊy nãng (tñ 

®ùng giÇy A47B 61/04) [1, 2006.01] 
23/22 . ThiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Æt trªn sµn, ®Ó lµm s¹ch bôi bÈn tõ ®å ®i ch©n (líi l¾p s½n, 

vÝ dô ®Ó ®¸nh s¹ch ®Õ E04F 19/10) [1, 2006.01] 
23/24 . . Líi cøng; C¸i n¹o ®Ó lµm s¹ch ®Õ giÇy (th¶m chïi ch©n nãi chung A47G 27/02) 
23/26 . . Th¶m chïi ch©n hay líi kÕt hîp víi bµn ch¶i [1, 2006.01] 
23/28 . §å ®ùng cho dông cô ®¸nh giÇy [1, 2006.01] 
 

25/00 C¸c dông cô ®Ó lµm s¹ch ®å dïng trong nhµ, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña 
ph©n líp nµy (®Ó lau s¹ch kÝnh m¾t G02C 13/00) [1, 2006.01] 

25/02 . cho cóc, kho¸, mãc, hoÆc huy hiÖu qu©n nh©n [1, 2006.01] 
25/04 . cho tay n¾m cña cöa ra vµo [1, 2006.01] 
25/06 . C¸c tÊm ch¾n ®îc sö dông khi lµm s¹ch vßng gê, tay n¾m hoÆc t¬ng tù [1, 

2006.01] 
25/08 . MiÕng ®Öm hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù ®Ó lµm s¹ch quÇn ¸o [1, 2006.01] 
25/12 . ThiÕt bÞ hoÆc dông cô lµm s¹ch chôp ®Ìn [1, 2006.01] 

 

236 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61B 

tiÓu phÇn: Søc kháe; gi¶i trÝ  

A61 Y tÕ vµ thó y; VÖ sinh 

A61B ChÈn ®o¸n; PhÉu thuËt; NhËn d¹ng c¸ nh©n (ph©n tÝch vËt liÖu sinh häc 
G01N, vÝ dô G01N 33/48) 

 Ghi chó 

Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ, dông cô ®Ó chÈn ®o¸n, phÉu 
thuËt vµ nhËn diÖn c¸ nh©n, kÓ c¶ s¶n khoa; c¸c dông cô ®Ó c¾t vÕt chai ch©n; dông 
cô tiªm chñng, lÊy mÉu v©n tay, c¸c tr¾c nghiÖm vËt lý t©m thÇn häc 

Néi dung ph©n líp 

ph¬ng ph¸p kh¸m bÖnh (kh«ng phÉu thuËt) .................. A61B 1/00, A61B 5/00, A61B 17/00 
DôNG Cô ®Ó tiÕn hµnh c¸c tr¾c nghiÖm vËt lý 
T¢M thÇn häc  .................................................................................................................. A61B 5/00 
dông cô y tÕ 

§Ó nghe vµ chÈn ®o¸n ........................................................................... A61B 5/00-A61B 10/00 
§Ó kh¸m c¸c khoang, æ hoÆc c¸c c¬ quan cã d¹ng èng 
bªn trong c¬ thÓ vµ m¾t .......................................................................... A61B 1/00, A61B 3/00 
§Ó kh¸m vµ ch÷a khoang miÖng .......................................................... A61B 1/00, A61B 13/00 

ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ hoÆc dông cô phÉu 
thuËt ..............................................................................................................A61B 17/00, A61B 18/00 
dông cô, thiÕt bÞ hoÆc phô kiÖn dïng trong 
phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n ............................................................. A61B 34/00-A61B 90/00 

 

ChÈn ®o¸n; C¸c tr¾c nghiÖm vËt lý t©m thÇn häc 

1/00 Dông cô ®Ó kh¸m c¸c khoang, æ hoÆc c¸c c¬ quan cã d¹ng èng bªn trong cña c¬ 
thÓ b»ng c¸ch quan s¸t hoÆc chôp ¶nh, vÝ dô thiÕt bÞ néi soi (kh¸m c¸c khoang, æ 
hoÆc c¸c c¬ quan bªn trong c¬ thÓ cã sö dông sãng siªu ©m, ©m thanh hoÆc h¹ ©m 
A61B8/12; thiÕt bÞ néi soi ®Ó lÊy mÉu tÕ bµo hoÆc sinh thiÕt A61B10/04; dïng cho 
môc ®Ých phÉu thuËt A61B17/00; dông cô phÉu thuËt néi soi A61B17/94; dông cô 
phÉu thuËt cã sö dông chïm tia laze ®îc híng däc theo hoÆc qua èng mÒm 
A61B18/22); Dông cô chiÕu s¸ng dïng cho môc ®Ých nµy (®Ó kh¸m m¾t 
A61B3/00) [1, 4, 2006.01] 

1/002 . cã thÊu kÝnh thanh (A61B1/055 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/005 . ThiÕt bÞ néi soi mÒm [6, 2006.01] 
1/008 . . Khíp [6, 2006.01] 
1/01 . . Dông cô dÉn híng dïng cho môc ®Ých nµy [6, 2006.01] 
1/012 . kh¸c biÖt bëi c¸c ®êng dÉn bªn trong hoÆc phô kiÖn dïng cho môc ®Ých nµy [6, 

2006.01] 
1/015 . . §iÒu khiÓn sù cung cÊp chÊt láng hoÆc sù bµi tiÕt [6, 2006.01] 
1/018 . . ®Ó nhËn c¸c dông cô [6, 2006.01] 
1/04 . kÕt hîp víi thiÕt bÞ chôp ¶nh hoÆc v« tuyÕn [1, 2, 2006.01] 
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1/045 . . §iÒu khiÓn nã [6, 2006.01] 
1/05 . . kh¸c biÖt bëi bé phËn c¶m biÕn h×nh ¶nh, vÝ dô camera ®Æt ë trong phÇn ®Çu ngo¹i 

biªn [6, 2006.01] 
1/055 . . cã thÊu kÝnh thanh [6, 2006.01] 
1/06 . cã thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
1/07 . . sö dông ph¬ng tiÖn dÉn ¸nh s¸ng, vÝ dô sîi quang häc [6, 2006.01] 
1/12 . víi c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh hoÆc röa (A61B1/015 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
1/227 . dïng cho tai, cô thÓ lµ dông cô soi tai [6, 2006.01] 
1/233 . dïng cho mòi, cô thÓ lµ ®Ìn soi mòi [6, 2006.01] 
1/24 . dïng cho miÖng, cô thÓ lµ dông cô soi khoang miÖng, vÝ dô víi c¸i ®Ì lìi (thiÕt bÞ 

®Ì lìi xem A61B13/00); Dông cô banh vµ gi÷ miÖng më (kÕt hîp víi dông cô lÊy 
níc bät A61C17/10) [1, 5, 2006.01] 

1/247 . . víi ph¬ng tiÖn ®Ó quan s¸t c¸c vïng ngoµi tÇm nh×n th¼ng, vÝ dô g¬ng ph¶n 
chiÕu nha khoa [6, 2006.01] 

1/253 . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n chÆn sù mê h¬i níc [6, 2006.01] 
1/267 . dïng cho ®êng h« hÊp, vÝ dô ®Ìn soi thanh qu¶n, èng soi phÕ qu¶n [6, 2006.01] 
1/273 . dïng cho ®êng tiªu ho¸ trªn, vÝ dô dông cô néi soi thùc qu¶n, dông cô néi soi d¹ 

dµy [6, 2006.01] 
1/303 . dïng cho ©m ®¹o, cô thÓ lµ dông cô néi soi ©m ®¹o [6, 2006.01] 
1/307 . dïng cho c¬ quan tiÕt niÖu, vÝ dô dông cô soi niÖu ®¹o, thiÕt bÞ soi bµng quang [6, 

2006.01] 
1/31 . dïng cho trùc trµng, vÝ dô banh néi soi trùc trµng, dông cô soi kÕt trµng xichma [6, 

2006.01] 
1/313 . ®Ó ®a qua vïng më phÉu thuËt, vÝ dô kÝnh soi æ bông [6, 2006.01] 
1/317 . . dïng cho x¬ng hoÆc khíp, vÝ dô dông cô nghiÖm x¬ng, dông cô néi soi  

khíp [6, 2006.01] 
1/32 . ThiÕt bÞ t¹o ra hoÆc më réng trêng quan s¸t, vÝ dô c¸c c¬ quan d¹ng èng cña c¬ thÓ  

(c¸i banh xem A 61 M 29/00) [1, 2006.01] 
3/00 C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra m¾t; Dông cô kh¸m m¾t (kiÓm tra m¾t sö dông sãng siªu 

©m, ©m hoÆc h¹ ©m A61B8/10) [1, 4, 5, 2006.01] 
3/02 . D¹ng kiÓm tra m¾t chñ quan tøc lµ thiÕt bÞ kiÓm tra cÇn cã sù trî gióp tÝch cùc cña 

bÖnh nh©n [1, 5, 2006.01] 
3/024 . . ®Ó kiÓm tra thÞ trêng, vÝ dô c¸c d¹ng thÞ trêng kÕ [5, 2006.01] 
3/028 . . ®Ó kiÓm tra thÞ lùc; ®Ó x¸c ®Þnh ®é khóc x¹, vÝ dô m¸y thö kÝnh [5, 2006.01] 
3/032 . . . ThiÕt bÞ ®Ó chiÕu c¸c ký tù hoÆc ký hiÖu tr¾c nghiÖm thÞ lùc, vÝ dô m¸y chiÕu 

b¶ng thÞ lùc (A61B3/036 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/036 . . . ®Ó kiÓm tra tËt lo¹n thÞ [5, 2006.01] 
3/04 . . . Gäng thö kÝnh; Bé m¾t kÝnh dïng cho nã  [1, 5, 2006.01] 
3/06 . . ®Ó kiÓm tra ®é nh¹y ¸nh s¸ng; kiÓm tra thÞ lùc mµu [1, 2006.01] 
3/08 . . ®Ó kiÓm tra thÞ lùc hai m¾t hoÆc thÞ lùc næi, vÝ dô l¸c [1, 2006.01] 
3/09 . . ®Ó kiÓm tra sù ®iÒu tiÕt cña m¾t [1, 2006.01] 
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3/10 . D¹ng kiÓm tra m¾t kh¸ch quan, tøc lµ c¸c dông cô ®Ó kh¸m m¾t kh«ng phô thuéc 
vµo nhËn thøc hoÆc ph¶n øng cña bÖnh nh©n [1, 5, 2006.01] 

3/103 . . ®Ó x¸c ®Þnh ®é khóc x¹, vÝ dô khóc x¹ kÕ, khóc x¹ kÕ m¾t [5, 2006.01] 
3/107 . . ®Ó x¸c ®Þnh h×nh d¹ng hoÆc ®o ®é cong cña gi¸c m¹c [5, 2006.01] 
3/11 . . ®Ó ®o kho¶ng c¸ch gian ®ång tö hoÆc ®êng kÝnh ®ång tö [5, 2006.01] 
3/113 . . ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc ghi sù chuyÓn ®éng cña m¾t [5, 2006.01] 
3/117 . . ®Ó kh¸m hèc m¾t tríc hoÆc gãc hèc m¾t tríc, vÝ dô gi¸c nghiÖm [5, 2006.01] 
3/12 . . ®Ó soi ®¸y m¾t vÝ dô dông cô soi ®¸y m¾t (A61B3/13 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
3/125 . . . víi thÊu kÝnh tiÕp xóc (thÊu kÝnh tiÕp xóc xem G 02 C 7/04) [5, 2006.01] 
3/13 . . KÝnh hiÓn vi dïng cho m¾t [5, 2006.01] 
3/135 . . . KÝnh hiÓn vi cã ®Ìn xÎ r·nh [5, 2006.01] 
3/14 . . ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó chôp m¾t [1, 5, 2006.01] 
3/15 . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó th¼ng, ®Ó c¸ch hoÆc ®Ó c¶n sù khóc x¹ gi¶ [5, 2006.01] 
3/16 . . ®Ó ®o ¸p lùc trong m¾t vÝ dô nh·n ¸p kÕ [1, 5, 2006.01] 
3/18 . C¬ cÊu cña c¸c thiÕt bÞ ®Ó thö m¾t hoÆc kh¸m m¾t [5, 2006.01] 
5/00 §o ®Ó chÈn ®o¸n (chÈn ®o¸n nhê phãng x¹ A61B6/00; chÈn ®o¸n nhê sãng siªu ©m, 

©m hoÆc h¹ ©m A61B8/00); NhËn diÖn c¸ nh©n [1, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa sau:  
 -"®o" còng ®îc bao hµm c¶ ph¸t hiÖn hoÆc ghi  

5/01 . §o nhiÖt ®é c¸c bé phËn c¬ thÓ (nhiÖt kÕ y tÕ G01K 5/22; nhiÖt kÕ dïngcho c¸c 
môc ®Ých ®Æc biÖt G01K 13/00) [7, 2006.01] 

5/02 . §o nhÞp m¹ch, nhÞp tim, huyÕt ¸p hoÆc lu huyÕt. Dông cô kÕt hîp ®Ó ®ång thêi ®o 
m¹ch, nhÞp tim vµ huyÕt ¸p: §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tim m¹ch cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c 
ph©n líp kh¸c vÝ dô cã sö dông kÕt hîp c¸c kü thuËt ®Ò cËp trong ph©n nhãm nµy 
víi ®iÖn t©m ®å: èng th«ng tim ®Ó ®o huyÕt ¸p [1, 5, 2006.01]  

5/0205 . . §¸nh gi¸ ®ång thêi c¶ hai t×nh tr¹ng tim, m¹ch vµ c¸c d¹ng kh¸c cña t×nh tr¹ng c¬ 
thÓ, vÝ dô t×nh tr¹ng tim vµ h« hÊp [5, 2006.01] 

5/021 . . §o ¸p lùc trong tim hoÆc m¹ch m¸u (A61B5/0205 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/0215 . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn gµi vµo trong c¬ thÓ  [5, 2006.01] 
5/022 . . . b»ng viÖc øng dông ¸p lùc ®Ó ®ãng m¹ch m¸u, vÝ dô dùa vµo da; C¬ lùc kÕ m¾t 

[5, 2006.01] 
5/0225 . . . . ¸p lùc ®îc kiÓm so¸t b»ng tÝn hiÖu ®iÖn vÝ dô b¾t nguån tõ ©m thanh  

Korotkoff [5, 2006.01] 
5/023 . . . . m¸y biÕn n¨ng ¸p lùc bao gåm mét cét chÊt láng [5, 2006.01] 
5/0235 . . . . Van ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/024 . . §o nhÞp m¹ch hoÆc nhÞp tim (A61B5/0205; A61B5/021 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
5/0245 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¶m nhËn ph¸t c¸c tÝn hiÖu ®iÖn [5, 2006.01] 
5/025 . . . . n»m trong c¸c dông cô ®Ó che, bÞt, vÝ dô ph¶n øng l¹i ©m thanh Korotkoff [5, 

2006.01] 
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5/0255 . . . Dông cô ghi ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/026 . . §o lu huyÕt [5, 2006.01] 
5/0265 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ vÝ dô c¸i ®o lu lîng b»ng ®iÖn tõ [5, 2006.01] 
5/027 . . . . sö dông èng th«ng [5, 2006.01] 
5/0275 . . . sö dông t¸c nh©n ®¸nh dÊu, vÝ dô dung dÞch pha lo·ng thuèc nhuém [5, 

2006.01] 
5/028 . . . . b»ng dung dÞch pha lo·ng nhiÖt [5, 2006.01] 
5/0285 . . . §o tèc ®é theo giai ®o¹n cña sãng huyÕt [5, 2006.01] 
5/029 . . . §o lîng m¸u ra khái tim, vÝ dô dung tÝch trong mét phót [5, 2006.01] 
5/0295 . . . sö dông sù ghi biÕn thiªn thÓ tÝch tøc lµ ®o nh÷ng biÕn ®æi thÓ tÝch cña mét phÇn 

c¬ thÓ khi cã sù biÕn ®æi tuÇn hoµn m¸u qua ®ã, vÝ dô sù ghi biÕn thiªn thÓ tÝch 
cã trë kh¸ng [1, 2006.01] 

5/03 . §o ¸p lùc chÊt láng trong c¬ thÓ kh¸c víi ¸p lùc m¸u, vÝ dô ¸p lùc n·o [4, 2006.01] 
5/04 . §o c¸c tÝn hiÖu ®iÖn sinh häc cña toµn bé c¬ thÓ ngêi vµ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ 

[1, 2006.01] 
5/0402 . . §iÖn t©m ®å (ECG) [5, 2006.01] 
5/0404 . . . ThiÕt bÞ cÇm tay [5, 2006.01] 
5/0408 . . . §iÖn cùc ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy (dïng cho t©m ®å thai nhi 

A61B5/0448; dïng cho c¸c tÝn hiÖu ®iÖn n·o ®å A61B5/0478; dïng cho ®iÖn c¬ 
®å A61B5/0492) [5, 2006.01] 

5/0416 . . . . ®îc nèi b»ng nót bÊm [5, 2006.01] 
5/042 . . . . ®Ó ®a vµo trong c¬ thÓ [5, 2006.01] 
5/0424 . . . . B¶o vÖ chèng l¹i sù háng ®iÖn cùc [5, 2006.01] 
5/0428 . . . M¹ch vµo ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/0432 . . . ThiÕt bÞ ghi ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/0436 . . . . ThiÕt bÞ ghi b»ng tõ [5, 2006.01] 
5/044 . . . Mµn h×nh ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/0444 . . . T©m ®å thai [5, 2006.01] 
5/0448 . . . . C¸c ®iÖn cùc ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy, vÝ dô ®iÖn cùc ¸p vµo da ®Çu 

[5, 2006.01] 
5/0452 . . . Ph¸t hiÖn c¸c th«ng sè ®Æc biÖt cña chu kú ®iÖn t©m ®å [5, 2006.01] 
5/0456 . . . . Ph¸t hiÖn ®Ønh R, vÝ dô dïng cho c¸c thiÕt bÞ chÈn ®o¸n ®ång thêi [5, 2006.01] 
5/046 . . . . Ph¸t hiÖn hiÖn tîng rung c¬ [5, 2006.01] 
5/0464 . . . . Ph¸t hiÖn nhÞp tim nhanh hoÆc nhÞp tim chËm [5, 2006.01]  
5/0468 . . . . Ph¸t hiÖn kho¶ng ECG bÊt thêng [5, 2006.01] 
5/0472 . . . . Ph¸t hiÖn phøc hÖ QRS bÊt thêng [5, 2006.01] 
5/0476 . . §iÖn n·o ®å [5, 2006.01] 
5/0478 . . . C¸c ®iÖn cùc ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
5/048 . . . Ph¸t hiÖn sù ph©n bè tÇn sè cña c¸c tÝn hiÖu [5, 2006.01] 
5/0482 . . . sö dông sù ph¶n håi sinh häc [5, 2006.01] 
5/0484 . . . sö dông sù ph¶n øng gîi nhí [5, 2006.01] 
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5/0488 . . §iÖn c¬ ®å [5, 2006.01] 
5/0492 . . . C¸c ®iÖn cùc ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy, vÝ dô c¸c ®iÖn cùc h×nh kim 

[5, 2006.01] 
5/0496 . . §iÖn nh·n ®å, vÝ dô ph¸t hiÖn chøng rung giËt cÇu m¾t [5, 2006.01] 
5/05 . §o ®Ó chÈn ®o¸n b»ng dßng ®iÖn hoÆc tõ trêng (A61B5/02, A61B5/04, A61B5/11 

®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/053 . . §o trë kh¸ng ®iÖn hoÆc ®é dÉn ®iÖn cña mét phÇn c¬ thÓ [7, 2006.01] 
5/055 . . bao gåm céng hëng tõ h¹t nh©n (NHR) hoÆc ®iÖn tö(EHR), vÝ dô h×nh ¶nh céng 

hëng tõ [5, 2006.01] 
5/06 . C¸c thiÕt bÞ kh«ng dïng tia bøc x¹, ®Ó ph¸t hiÖn hoÆc ®Þnh vÞ c¸c vËt thÓ ngo¹i lai 

(®Ó lÊy vËt l¹ A61B17/50) [1, 2006.01] 
5/07 . C¸c èng th«ng b¬m thuèc c¶n quang [1, 2006.01] 
5/08 . Dông cô ®o ®Ó kh¸m bé m¸y h« hÊp (A61B5/0205 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/083 . . §o tèc ®é chuyÓn ho¸ b»ng viÖc sö dông c¸c xÐt nghiÖm thë, vÝ dô ®o tèc ®é tiªu 

thô oxy [5, 2006.01] 
5/085 . . §o trë kh¸ng cña bé m¸y h« hÊp hoÆc tÝnh ®µn håi cña phæi [5, 2006.01] 
5/087 . . §o lu lîng thë [5, 2006.01] 
5/09 . . . sö dông mét bé phËn ®îc quay bëi lu lîng [5, 2006.01] 
5/091 . . §o thÓ tÝch khÝ hÝt vµo hoÆc thë ra, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh dung tÝch phæi [5, 2006.01] 
5/093 . . . khÝ ®îc thæi vµo trong hoÆc hÝt vµo tõ mét khoang gi·n në, vÝ dô hép xÕp hoÆc 

tói  gi·n në [5, 2006.01] 
5/095 . . . . ë trong mét hép cøng, vÝ dô ®êng ranh giíi ®îc h×nh thµnh bëi mét bÒ mÆt 

chÊt láng [5, 2006.01] 
5/097 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tËp trung h¬i thë hoÆc ®Ó cho thë 

trùc tiÕp vµo trong hoÆc qua c¸c thiÕt bÞ ®o [5, 2006.01] 
5/103 . Dông cô ®o ®Ó kiÓm tra h×nh d¹ng, kiÓu, kÝch thíc hoÆc cö ®éng cña c¬ thÓ hoÆc 

c¸c bé phËn trong c¬ thÓ víi môc ®Ých chÈn ®o¸n (A61B5/08 ®îc u tiªn, dông cô 
®o ®Æc biÖt phï hîp cho nha khoa A 61 C 19/04) [5, 2006.01] 

5/107 . . §o kÝch thíc c¬ thÓ, vÝ dô kÝch cì toµn bé c¬ thÓ hoÆc c¸c bé phËn c¬ thÓ [5, 
2006.01] 

5/11 . . §o sù cö ®éng cña toµn bé c¬ thÓ hoÆc c¸c bé phËn c¬ thÓ, vÝ dô rung ®Çu hoÆc 
tay, tÝnh linh ®éng cña tay ch©n (®o nhÞp A61B5/02) [5, 2006.01] 

5/113 . . . x¶y ra trong qu¸ tr×nh thë [5, 2006.01]  
5/117 . NhËn d¹ng c¸ nh©n (ph¬ng ph¸p hoÆc bè trÝ ®Ó nhËn d¹ng c¸c mÉu, vÝ dô v©n tay 

G06K 9/00; nhËn d¹ng ngêi b»ng ph©n tÝch giäng nãi hoÆc tiÕng nãi G10L 17/00) 
[5, 2006.01, 2016.01] 

5/1171  . . dùa trªn c¸c h×nh d¹ng hoÆc bÒ ngoµi cña c¸c c¬ quan hoÆc bé phËn cña chóng 
  [2016.01] 

5/1172  .  .  .  sö dông v©n tay [2016.01] 
5/1174  .  .  .  sö dông v©n ch©n [2016.01] 
5/1178  .  .  .  sö dông d÷ liÖu nha khoa [2016.01] 
5/12 . §o thÝnh lùc [1, 2006.01] 
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5/145 . §o c¸c ®Æc tÝnh cña m¸u trong c¬ thÓ sèng, vÝ dô nång ®é khÝ trong m¸u, gi¸ trÞ PH 
cña m¸u (®o huyÕt ¸p hoÆc lu huyÕt A61B5/02; ph¸t hiÖn hoÆc ®Þnh vÞ c¸c vËt thÓ 
ngo¹i lai trong m¸u kh«ng dïng tia bøc x¹ A61B5/06) [7, 2006.01] 

5/1455 . . sö dông thiÕt bÞ c¶m biÕn quang häc, vÝ dô oxi-huyÕt kÕ tr¾c quang phæ [2006.01] 
5/1459 . . . x©m nhËp, vÝ dô ®îc ®a vµo c¬ thÓ b»ng èng th«ng [2006.01] 
5/1464 . . . chuyªn dông cho m« bµo thai  [2006.01] 
5/1468 . . sö dông ph¬ng ph¸p ho¸ häc hoÆc ®iÖn ho¸, vÝ dô b»ng ph¬ng tiÖn ph©n cùc ký 

[2006.01]   
5/1473 . . . x©m lÊn, vÝ dô ®îc ®a vµo c¬ thÓ b»ng èng th«ng [2006.01]    
5/1477 . . . kh«ng x©m lÊn [2006.01]    
5/1482 . . . chuyªn dông cho m« bµo thai  [2006.01] 
5/1486 . . sö dông c¸c ®iÖn cùc enzym, vÝ dô b»ng c¸c oxidaza cè ®Þnh [2006.01] 
5/1491 . . Dông cô phÕt ®· ®îc nung nãng [2006.01] 
5/1495 . . §Þnh cì hoÆc kiÓm tra c¸c ®o¹n dß trong c¬ thÓ sèng [2006.01] 
5/15 . Dông cô lÊy mÉu m¸u (b¬m tiªm díi da A61M 5/00) [7, 2006.01] 
5/151 . . chuyªn dông ®Ó lÊy mÉu m¸u mao m¹ch, vÝ dô b»ng dao chÝch [2006.01] 
5/153 . . chuyªn dông ®Ó lÊy mÉu m¸u tÜnh m¹ch hoÆc ®éng m¹ch, vÝ dô b»ng b¬m tiªm 

[2006.01]  
5/154 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tiÒn bµi tiÕt [2006.01] 
5/155 . . Dïng ®Ó lÊy mÉu liªn tôc hoÆc nhiÒu lÇn, t¹i c¸c kho¶ng ®Þnh tríc [7, 2006.01] 
5/157 . . kh¸c biÖt bëi c¸c ph¬ng tiÖn lång ghÐp ®Ó ®o c¸c ®Æc tÝnh cña m¸u [2006.01] 
5/16 . ThiÕt bÞ ®Ó tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm t©m lý (sö dông c¸c thiÕt bÞ gi¶ng d¹y hoÆc 

®µo t¹o G09 B 1/00 - 9/00); Thö ph¶n x¹ nhanh [1, 2006.01] 
5/18 . . dµnh cho nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng [1, 2006.01] 
5/20 . §o c¸c chøc n¨ng tiÕt niÖu [4, 2006.01] 
5/22 . C¬ lùc kÕ; §o søc m¹nh cña c¬ hoÆc lùc cña có ®¸nh c¬ b¾p [4, 2006.01] 
6/00 ThiÕt bÞ ®Ó chÈn ®o¸n b»ng bøc x¹, vÝ dô kÕt hîp víi trang thiÕt bÞ x¹ trÞ (dông 

cô ®o cêng ®é phãng x¹ ¸p dông trong lÜnh vùc y häc h¹t nh©n, vÝ dô ®Õm trªn c¬ 
thÓ sèng (in vivo) G 01 T 1/161; thiÕt bÞ ®Ó chôp X quang G03B 42/02) [1, 2006.01] 

6/02 . ThiÕt bÞ chÈn ®o¸n chøc n¨ng; ChÈn ®o¸n b»ng bøc x¹ næi [1, 2006.01]  
6/03 . . M¸y chôp c¾t líp vi tÝnh (M¸y chôp siªu ©m c¾t líp A61B 8/14) [4, 2006.01] 
6/04 . VÞ trÝ, t thÕ cña bÖnh nh©n; Giêng dèc vµ t¬ng tù (bµn mæ A61G13/00, ghÕ mæ 

A61G15/00) [1, 2006.01] 
6/06 . Mµn ch¾n s¸ng [1, 2006.01] 
6/08 . Dông cô phô trî ®Ó híng c¸c chïm tia vµo mét ®iÓm cô thÓ, vÝ dô sö dông chïm 

¸nh s¸ng [1, 2006.01] 
6/10 . Sö dông c¸c thiÕt bÞ b¶o hé  [1, 2006.01] 
6/12 . ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn vµ ®Þnh vÞ vËt l¹ (A61B6/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
6/14 . Sö dông c¸c dông cô kh¸c nhau ®Ó chÈn ®o¸n trong nha khoa  [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ nghe [1, 2006.01] 

7/02 . èng nghe [1, 2006.01] 
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7/04 . . èng nghe ®iÖn (micr«, bé chuyÓn ®æi ©m dïng cho môc ®Ých nµy H04R) [1, 
2006.01] 

8/00 ChÈn ®o¸n cã sö dông sãng siªu ©m, ©m hoÆc h¹ ©m [4, 2006.01]  
8/02 . §o nhÞp m¹ch hoÆc nhÞp tim [4, 2006.01] 
8/04 . §o huyÕt ¸p [4, 2006.01] 
8/06 . §o lu huyÕt [4, 2006.01] 
8/08 . Ph¸t hiÖn sù di ®éng vµ biÕn ®æi c¬ quan, vÝ dô c¸c khèi u, ung th, u nang, sù sng 

tÊy (A61B8/02 – A61B8/06 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
8/10 . KiÓm tra m¾t [4, 2006.01] 
8/12 . trong c¸c khoang hoÆc c¸c c¸c c¬ quan d¹ng èng cña c¬ thÓ, vÝ dô nhê sö dông èng 

th«ng (èng th«ng xem A61M 25/00) [4, 2006.01] 
8/13 . Chôp c¾t líp (A61B8/10, A61B8/12 ®îc u tiªn; chôp c¾t líp ®Ó chÈn ®o¸n b»ng 

bøc x¹ A61B6/02) [5, 2006.01] 
8/14 . . Siªu ©m c¾t líp  [4, 2006.01] 
8/15 . . Chôp c¾t líp ®éng [5, 2006.01] 
9/00 Dông cô gâ ®Ó kh¸m bÖnh; §Üa ®Ó gâ chÈn [1, 2006.01] 
10/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ kh¸c ®Ó chÈn ®o¸n, vÝ dô ®Ó chÈn ®o¸n b»ng 

vacxin; X¸c ®Þnh giíi tÝnh; X¸c ®Þnh thêi kú rông trøng; Dông cô gâ ®Ó kh¸m 
häng [1, 4, 2006.01] 

 Ghi chó [5]  

CÇn chó ý tíi nhãm A 61 F 13/15 lµ nhãm ®Ò cËp tíi miÕng g¹c 
10/02 . Dông cô lÊy mÉu tÕ bµo hoÆc sinh thiÕt (dông cô lÊy mÉu m¸u A61B5/15) [2006.01] 
10/04 . . Dông cô néi soi [2006.01] 
10/06 . . KÑp sinh thiÕt [2006.01] 
13/00 Dông cô ®Ì lìi (kÕt hîp víi thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ quan s¸t khoang miÖng 

A61B1/24; kÕt hîp víi dông cô lÊy níc bät A61C17/10) [1, 5, 2006.01] 
16/00 ThiÕt bÞ mæ sèng hoÆc mæ x¸c kh¸m nghiÖm (thiÕt bÞ tong tù dïng cho môc ®Ých 

y häc xem trong c¸c nhãm t¬ng øng mµ nã ®îc ®a vµo) [1, 2006.01] 

PhÉu thuËt 

17/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô phÉu thuËt, vÝ dô ga r« xo¾n (A61B18/00 ®îc u 
tiªn; dông cô tr¸nh thai, vßng n©ng hoÆc thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy A61F 6/00; 
phÉu thuËt m¾t A61F 9/007; phÉu thuËt tai A61F 11/00) [1, 3, 7, 2006.01]  

  

 Ghi chó [2006.01]  

Khi ph©n lo¹i vµo nhãm nµy th× còng ph©n lo¹i vµo nhãm A61B17/94 nÕu cã liªn 
quan ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm néi soi cña thiÕt bÞ phÉu thuËt 
 

17/02 . ®Ó banh vÕt th¬ng; §Üa kÐo rót [1, 2006.01] 
17/03 . ®Ó ®ãng vÕt th¬ng hoÆc gi÷ vÕt th¬ng ®· kÝn miÖng, vÝ dô c¸c ®inh kÑp phÉu 

thuËt; C¸c dông cô phô trî ®Ó sö dông cïng víi nã [6, 2006.01] 
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17/04 . . ®Ó kh©u vÕt th¬ng; Gi¸ gi÷ hoÆc bao gãi kim hoÆc vËt liÖu kh©u [1, 3, 2006.01] 
17/06 . . . Kim kh©u; Gi¸ gi÷ hoÆc bao gãi kim hoÆc vËt liÖu kh©u (kim chäc A61B17/34;  

kim tiªm díi da A 61 M 5/32) [1, 3, 2006.01] 
17/062 . . . C¸c dông cô ®iÒu khiÓn kim kh©u [6, 2006.01] 
17/064 . . §inh kÑp phÉu thuËt [5, 2006.01] 
17/068 . . §inh kÑp phÉu thuËt (®Ó thùc hiÖn phÉu thuËt nèi A61B17/115) [5, 2006.01] 
17/072 . . . ®Ó kÑp mét hµng ®inh kÑp trong mét thao t¸c ®¬n [5, 2006.01] 
17/076 . . ®Ó th¸o ®inh kÑp phÉu thuËt [5, 2006.01] 
17/08 . . C¸i kÑp vÕt th¬ng [1, 2006.01] 
17/10 . . ®Ó kÑp hoÆc th¸o c¸i kÑp vÕt th¬ng; Hép ®ùng kÑp [1, 2006.01]  
17/11 . . ®Ó thùc hiÖn phÉu thuËt nèi; Nót nèi [1, 2006.01] 
17/115 . . . §inh kÑp [5, 2006.01] 
17/12 . ®Ó th¾t hoÆc kÑp c¸c bé phËn cña c¬ thÓ d¹ng èng, vÝ dô c¸c m¹ch m¸u; d©y rèn [1, 

2006.01]  
17/122 . . C¸i kÑp hoÆc cÆp [6, 2006.01] 
17/125 . . . kÕt hîp víi c¸c dông cô c¾t [6, 2006.01] 
17/128 . . ®Ó kÑp hoÆc th¸o c¸i kÑp hoÆc c¸i cÆp [6, 2006.01] 
17/132 . . Gar« [6, 2006.01] 
17/135 . . . cã thÓ b¬m phång [6, 2006.01] 
17/138 . . kÕt hîp víi c¸c dông cô c¾t (A61B17/125 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
17/14 . Ca phÉu thuËt (ca r¨ng A 61 C 3/12) [1, 2006.01] 
17/15 . . C¸c thiÕt bÞ dÉn híng cho môc ®Ých nµy [6, 2006.01] 
17/16 . Dông cô ®Ëp x¬ng; Khoan hoÆc ®ôc x¬ng; Khoan [1, 2006.01] 
17/17 . . C¸c thiÕt bÞ dÉn híng cña dông cô khoan [6, 2006.01] 
17/20 . ®Ó tiªm chñng vµ lµm s¹ch da tríc khi tiªm chñng (dông cô tiªm A61M3/00, 

A61M5/00) [1, 2006.01] 
17/22 . Dông cô ch÷a vÕt loÐt hoÆc tæn th¬ng t¬ng tù trong c¸c c¬ quan néi t¹ng; Dông 

cô n¹o s¹ch c¸c khoang æ trong c¬ thÓ, vÝ dô trong x¬ng; ®Ó g¾p hoÆc t¸n sái thËn 
trong c¬ thÓ cã sö dông sù rung c¬ häc, ®Ó lo¹i bá sù t¾c nghÏn trong m¹ch m¸u 
cha ®îc nªu ë c¸c nhãm kh¸c [1, 6, 2006.01] 

17/221 . . Dông cô g¾p sái thËn ë d¹ng vßng hoÆc giá [2006.01] 
17/225 . ®Ó t¸n sái thËn bªn ngoµi c¬ thÓ b»ng sãng xung kÝch (ESWL), vÝ dô b»ng viÖc sö 

dông sãng siªu ©m [6, 2006.01] 
17/24 . ®Ó phÉu thuËt khoang mòi, miÖng, thanh qu¶n, phÕ qu¶n (dông cô kh¸m c¸c 

khoang, æ hoÆc c¬ quan cã h×nh èng A61B1/00); C¸i n¹o lìi [1, 2006.01] 
17/26 . . Dông cô c¾t ami®an, cã hoÆc kh«ng cã ph¬ng tiÖn cÇm m¸u [1, 2006.01] 
17/28 . KÑp phÉu thuËt (kÑp ®Ó sinh thiÕt A61B10/06;  c¸i cÆp thai 17/44)  [1, 2006.01]  
17/285 . . kÕt hîp víi dông cô c¾t [2006.01] 
17/29 . . KÑp sö dông trong phÉu thuËt x©m lÊn nhá[2006.01] 
17/295 . . . kÕt hîp víi dông cô c¾t [2006.01] 
17/30 . K×m nhá phÉu thuËt (c¸i kÑp vÕt th¬ng A61B17/08) [1, 2006.01] 
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17/32 . Dông cô c¾t dïng trong phÉu thuËt; Dông cô c¾t cã èng soi trong (dông cô ®Ó th¾t 
vµ c¾t A61B17/125, A61B17/138) [1, 3, 2006.01] 

17/3201 . . KÐo c¾t (®Ó sinh thiÕt A61B10/02) [2006.01] 
17/3203 . . Dông cô c¾t cã tia níc [2006.01] 
17/3205 . . Dông cô c¾t bá bé phËn c¬ thÓ [2006.01] 
17/3207 . . . Dông cô t¸i t¹o x¬ v÷a ®éng m¹ch[2006.01] 
17/3209 . .  Dông cô r¹ch [2006.01]  
17/3211 . . . Dao mæ hoÆc dao phÉu thuËt. C¸c phô tïng dïng cho nã [2006.01] 
17/3213 . . . . cã lìi dao th¸o ®îc [2006.01] 
17/3215 . . . . Hép ®ùng hoÆc thiÕt bÞ ph©n phèi lìi dao mæ  [2006.01] 
17/3217 . . . . Dông cô ®Ó th¸o hoÆc thu håi lìi dao mæ ®· sö dông [1, 2006.01] 
17/322 . Dông cô cÊy ghÐp da [1, 2, 2006.01] 
17/326 . . Dông cô c¾t bao quy ®Çu [1, 2006.01] 
17/34 . Kim chäc; Kim chÝch [1, 2, 2006.01] 
17/42 . Dông cô hoÆc ph¬ng ph¸p phô khoa hoÆc s¶n khoa (c¸i banh A 61 M 29/00) [1, 

2006.01] 
17/425 . . ®Ó sinh s¶n hoÆc thô tinh [5, 2006.01] 
17/43 . . . ®Ó thô tinh nh©n t¹o [5, 2006.01] 
17/435 . . . ®Ó ghÐp ph«i [5, 2006.01] 
17/44 . . C¸i cÆp thai [1, 2006.01] 
17/46 . . C¸i c¾t thai  [1, 2006.01] 
17/48 . . Tói ®Ó bé ®å s¶n khoa [1, 2006.01] 
17/50 . Dông cô ®Ó lo¹i bá vËt l¹ tõ c¬ thÓ ngêi ngoµi k×m nhá vµ t¨m  [1, 2006.01] 
17/52 . . Nam ch©m [1, 2006.01] 
17/54 . Dông cô ch÷a bÖnh ch©n [1, 2006.01] 
17/56 . Dông cô phÉu thuËt hoÆc ph¬ng ph¸p ®iÒu trÞ x¬ng hoÆc khíp; Dông cô chuyªn 

dông cho môc ®Ých nµy [4, 2006.01] 
17/58 . . ®Ó kÕt hîp x¬ng, vÝ dô vïng sôn tiÕp hîp x¬ng, ®inh vÝt hoÆc t¬ng tù 

(A61B17/14, A61B17/16 ®îc u tiªn) [4, 6, 2006.01] 
17/60 . . . ®Ó kÕt hîp x¬ng bªn ngoµi, vÝ dô thiÕt bÞ c¨ng gi·n hoÆc co c¬  [4, 2006.01] 
17/62 . . . . Khung vßng, nh dông cô kÐo gi·n xung quanh x¬ng ®Ó ®Þnh vÞ (17/66 ®îc 

u tiªn) [6, 2006.01] 
17/64 . . . . Dông cô kÐo dµi däc theo x¬ng ®Ó ®Þnh vÞ  (A61B17/66 ®îc u tiªn) [6, 

2006.01]  
17/66 . . . . C¬ cÊu nÐn hoÆc c¨ng gi·n [6, 2006.01] 
17/68 . . . Dông cô cè ®Þnh trong [6, 2006.01] 
17/70 . . . . Dông cô ®Þnh vÞ cét sèng hoÆc æn ®Þnh cét sèng [6, 2006.01]  
17/72 . . . . Dông cô néi tñy [6, 2006.01]  
17/74 . . . . Dông cô cho ®Çu x¬ng ®ïi [6, 2006.01] 
17/76 . . . . . ®îc cè ®Þnh b»ng ®inh vÝt [6, 2006.01] 

245 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61B 

17/78 . . . . . ®îc cè ®Þnh b»ng ®inh, ghim hoÆc t¬ng tù [6, 2006.01] 
17/80 . . . . TÊm vá n·o [6, 2006.01] 
17/82 . . . . ®Ó buéc vßng x¬ng [6, 2006.01] 
17/84 . . . . Chèt dïng cho môc ®Ých nµy [6, 2006.01] 
17/86 . . . . . §inh ghim hoÆc ®inh vÝt [6, 2006.01] 
17/88 . . . Ph¬ng ph¸p hoÆc ph¬ng tiÖn ®Ó cÊy hoÆc th¸o c¸c dông cô cè ®Þnh bªn trong  

[6, 2006.01] 
17/90 . . . . Dông cô dÉn híng dïng cho môc ®Ých nµy [6, 2006.01] 
17/92 . . . . Dông cô nªm chÆt vµo hoÆc th¸o, vÝ dô ®Ó th¸o c¸c dông cô néi tuû  [6, 

2006.01] 
17/94 . Dông cô phÉu thuËt néi soi (dông cô néi soi ®Ó lÊy mÉu tÕ bµo hoÆc sinh thiÕt 

A61B10/04) [2006.01] 
18/00 Dông cô phÉu thuËt, ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó truyÒn c¸c d¹ng n¨ng lîng 

phi c¬ häc vµo c¬ thÓ hoÆc tõ c¬ thÓ ra (phÉu thuËt m¾t A61F 9/007; phÉu thuËt tai 
A61F 11/00) [7, 2006.01]  

18/02 .  lµm m¸t, vÝ dô kü thuËt lµm ®«ng l¹nh (thiÕt bÞ ®Ó lµm m¸t c¸c ®iÓm ph¶n x¹ ®Æc 
biÖt cña c¬ thÓ trong giíi h¹n tÕ bµo sèng A61H 39/06) [7, 2006.01] 

18/04 . lµm nãng (øng dông bøc x¹ ®iÖn tõ A61B18/18; thiÕt bÞ ®Ó lµm nãng c¸c ®iÓm ph¶n 
x¹ ®Æc biÖt cña c¬ thÓ trong giíi h¹n tÕ bµo sèng A61H 39/06) [7, 2006.01] 

18/06 . . t¹o ra b»ng ph¶n øng ho¸ häc [7, 2006.01] 
18/08 . . b»ng c¸c que th«ng ®îc lµm nãng b»ng ®iÖn [7, 2006.01] 
18/10 . . . Nguån ®iÖn dïng cho môc ®Ých nµy [7, 2006.01] 
18/12 . . b»ng c¸ch ®a mét dßng ®iÖn qua m« cÇn ®îc lµm nãng, vÝ dô dßng ®iÖn cao tÇn 

[7, 2006.01] 
18/14 . . . Que th«ng hoÆc ®iÖn cùc dïng cho môc ®Ých trªn [7, 2006.01] 
18/16 . . . . C¸c ®iÖn cùc thô ®éng hoÆc trung tÝnh ®Ó tiÕp ®Êt [7, 2006.01] 
18/18 . øng dông chiÕu x¹ ®iÖn tõ, vÝ dô vi sãng (liÖu ph¸p chiÕu x¹ A61N 5/00) [7, 

2006.01] 
18/20 . . sö dông laze [7, 2006.01] 
18/22 . . . chïm tia ®îc ®a trùc tiÕp däc theo hoÆc th«ng qua èng dÉn mÒm, vÝ dô mét 

sîi quang häc; Bé phËn cÇm tay dïng cho môc ®Ých nµy [7, 2006.01] 
18/24 . . . . víi èng th«ng (A61B18/26, A61B18/28 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
18/26 . . . . ®Ó t¹o ra sãng ra sãng va ch¹m, vÝ dô nghiÒn sái b»ng laze [7, 2006.01] 
18/28 . . . . ®Ó lµm nãng que th«ng nhiÖt hoÆc thiÕt bÞ hÊp thu nhiÖt [7, 2006.01] 
34/00 PhÉu thuËt ®îc hç trî m¸y tÝnh; Robot thao t¸c hoÆc robot chuyªn dïng ®Ó sö 

dông trong phÉu thuËt [2016.01] 
34/10  .  LËp kÕ ho¹ch, m« pháng vµ m« h×nh hãa c¸c ho¹t ®éng phÉu thuËt ®îc hç trî m¸y 
             tÝnh [2016.01] 
34/20  .  HÖ thèng ®Þnh híng trong phÉu thuËt; ThiÕt bÞ theo dâi hoÆc híng dÉn dông cô 
                phÉu thuËt, vÝ dô dïng cho stereotaxis kh«ng khung [2016.01] 
34/30  .  Robot phÉu thuËt [2016.01] 
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34/32  .  .  ho¹t ®éng ®éc lËp [2016.01] 
34/35  .  .  dïng cho phÉu thuËt tõ xa [2016.01] 
34/37  .  Robot chñ-tí (A61B 34/35 ®îc u tiªn) [2016.01] 
42/00 G¨ng tay phÉu thuËt; Bao ngãn tay ®Æc biÖt thÝch hîp cho phÉu thuËt; ThiÕt bÞ 

®Ó thùc hiÖn hoÆc xö lý chóng [2016.01] 
42/10  .  G¨ng tay phÉu thuËt [2016.01] 
42/20  .  Bao ngãn tay ®Æc biÖt thÝch hîp cho phÉu thuËt [2016.01] 
42/30  .  ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn lç thñng, rß rØ hoÆc nhá giät [2016.01] 
42/40  .  Bao b× hoÆc thiÕt bÞ ph©n phèi [2016.01] 
42/50  .  ThiÕt bÞ ®Ó ®a vµo hoÆc ®Ó lo¹i bá [2016.01] 
42/60  .  ThiÕt bÞ lµm s¹ch, giÆt, lµm kh« hoÆc lµm bét [2016.01] 
46/00 Mµn phñ phÉu thuËt [2016.01] 
46/10  .  ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c dông cô [2016.01] 
46/13  .  .  mµn phñ cho vµo c¬ thÓ bÖnh nh©n [2016.01] 
46/17  .  .  . ®îc ®ãng kÝn ë mÐp ngoµi cïng [2016.01] 
46/20  .  ®Æc biÖt thÝch hîp cho bÖnh nh©n [2016.01] 
46/23  .  .  cã ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷ l¹i hoÆc gi÷ dông cô phÉu thuËt [2016.01] 
46/27  .  .  èng, vÝ dô cho c¸nh tay hoÆc ch©n (A61B 46/13 ®îc u tiªn) [2016.01] 
50/00  Bao b×, vá bäc, ®å ®¹c hoÆc ®å chøa ®Æc biÖt dïng cho thiÕt bÞ hoÆc dông cô 

phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n, vÝ dô vá bäc v« trïng (mµn phñ ®Æc biÖt thÝch hîp 
cho dông cô A61B 46/10) [2016.01] 

50/10  .  §å ®¹c ®Æc biÖt thÝch hîp cho thiÕt bÞ hoÆc dông cô phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n 
    [2016.01] 

50/13  .  .  Xe ®Èy [2016.01] 
50/15  .  .  Gi¸ ®ì khay ®ùng dông cô; Bµn [2016.01] 
50/18  .  .  Tñ; C¸c ng¨n kÐo cho nã [2016.01] 
50/20  .  .  §å chøa ®Æc biÖt thÝch hîp víi dông cô hoÆc thiÕt bÞ phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n 

       (mµn phñ cã ph¬ng tiÖn gi÷ dông cô phÉu thuËt A61B 46/23; cho èng th«ng  
       A61M 25/02) [2016.01] 

50/22  .  .  Gi¸ [2016.01] 
50/24  .  .  Gi¸ ®øng (Gi¸ ®ì khay ®ùng dông cô A61B 50/15) [2016.01] 
50/26  .  .  .  dùa trªn sµn [2016.01] 
50/28  .  .  .  treo trªn trÇn nhµ [2016.01] 
50/30  .  Thïng ®ùng ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®ãng gãi, b¶o vÖ, ph©n phèi, thu gom hoÆc xö lý 

   c¸c dông cô hoÆc thiÕt bÞ phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n (cho kÑp vÕt th¬ng A61B 
   17/10; cho kÑp c¸c bé phËn c¬ thÓ d¹ng èng A61B 17/122; bao b× hoÆc thiÕt bÞ  
   ph©n phèi cho g¨ng tay phÉu thuËt hoÆc bao ngãn tay A61B 42/40) [2016.01] 

50/31  .  .  Tói hoÆc tói x¸ch mang theo ngêi, vÝ dô tói cña b¸c sÜ [2016.01] 
50/33  .  .  Khay [2016.01] 
50/34  .  .  Giá [2016.01] 
50/36  .  .  ®Ó thu gom hoÆc xö lý c¸c vËt dông ®· qua sö dông [2016.01] 
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50/37  .  .  .  cho c¸c s¶n phÈm thÊm hót, vÝ dô b¨ng, g¹c, quÇn ¸o hoÆc kh¨n lau [2016.01] 
50/39  .  .  .  thïng chøa cã chÊt chèng vi khuÈn, chèng virut hoÆc chÊt khö trïng [2016.01] 
90/00 Dông cô, ®å dïng hoÆc phô kiÖn chuyªn dïng cho phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n 

vµ kh«ng ®îc xÕp trong bÊt kú nhãm A61B 1/00-A61B 50/00, vÝ dô ®Ó ®iÒu trÞ 
sai khíp hoÆc ®Ó b¶o vÖ mÐp vÕt th¬ng (mÆt n¹ b¶o hé A41D 13/11, ¸o choµng 
hoÆc trang phôc cña b¸c sÜ phÉu thuËt hoÆc bÖnh nh©n A41D 13/12, dông cô ®Ó dÉn, 
®Ó xö lý, hoÆc ®Ó truyÒn, chÊt láng tù nhiªn cña c¬ thÓ A61M 1/00) [2016.01] 

90/10  .  cho phÉu thuËt stereotaxic, vÝ dô stereotaxis dùa trªn khung [2016.01] 
90/11  .  .  víi sù dÉn híng cho kim hoÆc dông cô, vÝ dô c¸c khe trît cong hoÆc khíp cÇu 

       [2016.01] 
90/13  .  .  .  ®îc dÉn ®êng b»ng ¸nh s¸ng, vÝ dô con trá laze [2016.01] 
90/14  . .  Dông cô cè ®Þnh bé phËn c¬ thÓ, vÝ dô kÑp sä; Chi tiÕt kÕt cÊu cña dông cô cè  

        ®Þnh, vÝ dô ghim [2016.01] 
90/16  .  .  .  C¸c khèi kÑp [2016.01] 
90/17  .  .  .  cho m« mÒm, vÝ dô thiÕt bÞ gi÷ vó [2016.01] 
90/18  .  .  .  C¸c tÊm ®îc gi÷ l¹i, vÝ dô mÆt n¹ cè ®Þnh [2016.01] 
90/20  .  KÝnh hiÓn vi phÉu thuËt ®Æc trng bëi c¸c khÝa c¹nh phi quang häc [2016.01] 
90/25  .  .  Gi¸ ®ì cho chóng [2016.01] 
90/30  .  C¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm s¸ng tá mét lÜnh vùc phÉu thuËt, c¸c thiÕt bÞ cã t¬ng quan víi  

    c¸c thiÕt bÞ phÉu thuËt kh¸c hoÆc víi ph¬ng ph¸p phÉu thuËt [2016.01] 
90/35  .  .  Gi¸ ®ì cho chóng [2016.01] 
90/40  .  ThiÕt bÞ cè ®Þnh hoÆc ®ãng kÝn bÖnh nh©n chuyªn dïng ®Ó t¹o m«i trêng phÉu 

    thuËt v« khuÈn [2016.01] 
90/50  .  Gi¸ ®ì cho c¸c dông cô phÉu thuËt, vÝ dô tay cã khíp nèi [2016.01] 
90/53  .  .  ®îc nèi víi c¬ thÓ b¸c sÜ phÉu thuËt, vÝ dô b»ng d©y ®ai [2016.01] 
90/57  .  .  KÑp phô kiÖn [2016.01] 
90/60  .  §å dïng hç trî cho b¸c sÜ phÉu thuËt, vÝ dô: ghÕ hoÆc ®ì tay (chç ngåi cho nha sÜ  

    hoÆc b¸c sÜ phÉu thuËt kÕt hîp víi ghÕ nha khoa hoÆc ghÕ vËn hµnh A61G 15/00)  
    [2016.01] 

90/70  .  ThiÕt bÞ lµm s¹ch chuyªn dïng cho dông cô phÉu thuËt [2016.01] 
90/80  .  Dông cô ®Ó lµm s¹ch hoÆc röa da cña b¸c sÜ phÉu thuËt hoÆc bÖnh nh©n [2016.01] 
90/90  .  Ph¬ng tiÖn nhËn d¹ng ®èi víi bÖnh nh©n hoÆc dông cô, vÝ dô thÎ [2016.01] 
90/92  .  .  ®îc m· ho¸ b»ng mµu [2016.01] 
90/94  .  .  ®îc m· ho¸ b»ng biÓu tîng, vÝ dô ch÷ viÕt [2016.01] 
90/96  .  .  .  sö dông m· v¹ch [2016.01] 
90/98  .  .  sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ, vÝ dô bé tiÕp sãng [2016.01] 
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A61C NHA KHOA; PH¦¥NG PH¸P HOÆC THIÕT BÞ VÖ sinh khoang miÖng vµ 
ch¨m sãc r¨ng (bµn ch¶i r¨ng A46B; chÕ phÈm dïng trong nha khoa A61K 6/00; chÕ 
phÈm lµm s¹ch r¨ng hoÆc miÖng A61K8/00, A61Q11/00) 

Néi dung ph©n líp 

PHÉU THUËT TRONG NHA KHOA ...................................................................................... 1/00-8/00 
Bé PHËN GI¶ TRONG NHA KHOA; r¨ng gi¶ .............................................................. 9/00-13/00 
THIÕT BÞ lµm s¹ch r¨ng vµ khoang miÖng ...................................................... 15/00, 17/00 
dông cô  phô trî trong nha khoa ................................................................................. 19/00 

 

PhÉu thuËt trong nha khoa 

1/00 M¸y nha khoa ®Ó khoan hoÆc c¾t  [1, 2006.01] 
1/02 . kh¸c nhau ë bé phËn truyÒn ®éng cña dông cô ch÷a r¨ng [1, 2006.01] 
1/04 . . truyÒn ®éng b»ng ch©n hoÆc tay [1, 2006.01] 
1/05 . .  truyÒn ®éng b»ng tuabin [1, 2006.01] 
1/06 . . truyÒn ®éng b»ng ®iÖn  [1, 2006.01] 
1/07 . .  truyÒn ®éng rung, vÝ dô siªu ©m [1, 2006.01] 
1/08 . Chi tiÕt m¸y nha khoa [1, 2006.01] 
1/10 . . Mòi khoan th¼ng [1, 2006.01] 
1/12 . . Mòi khoan thíc thî [1, 2006.01] 
1/14 . . Gi¸ gi÷ dông cô [1, 2006.01] 
1/16 . . Bao b¶o qu¶n mòi khoan th¼ng vµ mòi khoan thíc thî [1, 2006.01] 
1/18 . . Trôc uèn; Khíp nèi vµ t¬ng tù  [1, 2006.01] 
3/00 Dông cô nha khoa (dông cô c¾m ghÐp r¨ng A61C8/00; dông cô g¾n r¨ng gi¶ 

A61C13/12; dông cô kh¸m khoang miÖng, vÝ dô g¬ng nha khoa A61B1/24) [1, 
2006.01] 

3/02 . Dông cô khoan hoÆc c¾t; Dông cô ho¹t ®éng t¬ng tù nh m¸y phun c¸t [1, 
2006.01] 

3/025 . . Dông cô ho¹t ®éng t¬ng tù nh m¸y phun c¸t, vÝ dô ®Ó lµm s¹ch, ®¸nh bãng 
hoÆc c¾t r¨ng [5, 2006.01] 

3/03 . . Dông cô ®îc ®iÒu khiÓn b»ng sù rung [1, 2006.01] 
3/04 . Gi¸ ®ì dông cô khoan r¨ng [1, 2006.01] 
3/06 . §Üa ®¸nh bãng hoÆc mµi r¨ng; Gi¸ gi÷ nã [1, 2006.01] 
3/08 . Chèt vµ bóa [1, 2006.01] 
3/10 . K×m nhá vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/12 . Ca nha khoa [1, 2006.01] 
3/14 . K×m nhæ r¨ng vµ dông cô t¬ng tù ®Ó nhæ r¨ng [1, 2006.01] 
3/16 . K×m th¸o chôp r¨ng [1, 2006.01] 
5/00 Hµn r¨ng hoÆc bäc r¨ng [1, 2006.01, 2017.01] 
5/20  .  Ch÷a r¨ng bÞ mµi mßn, vÝ dô mÆt khíp nhai [2017.01] 
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5/30  .  Tr¸m r¨ng theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp inlay/onlay hoÆc bäc r¨ng [2017.01] 
5/35  .  .  Kim; Dông cô l¾p hoÆc ph©n phèi dïng cho chóng [2017.01] 
5/40  . Dông cô ®Ó ch÷a ch©n r¨ng hoÆc tñy r¨ng; Kim chäc tñy r¨ng; Ph¬ng ph¸p 

   hoÆc dông cô ®iÒu trÞ ch©n r¨ng [2017.01] 
5/42  .  . Tr©m néi nha dïng cho èng tñy ch©n r¨ng; C¸i kÑp hoÆc ph¬ng tiÖn dÉn híng 

      dïng cho nã [2017.01] 
5/44  .  .  Ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra chiÒu dµi lµm viÖc, vÝ dô dông cô ®ì hoÆc hép cã ph¬ng 

      tiÖn ®o chiÒu dµi, c¬ cÊu ®Þnh vÞ c÷ chÆn hoÆc tr©m néi nha cã tay cÇm ®îc l¾p  
      ®iÒu chØnh ®îc [2017.01] 

5/46 . . Dông cô lÊy tuû r¨ng, vÝ dô kim chäc tuû r¨ng; Ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i bá c¸c m«  
r¨ng bÞ bÖnh cña thiÕt bÞ ®iÒu trÞ néi nha  [2017.01] 

5/48 . .  Ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa sù tæn hao cña dông cô ®iÒu trÞ néi nha trong qu¸ tr×nh  
 ch÷a r¨ng [2017.01] 

5/50  .  Dông cô hµn èng tuû ch©n r¨ng; Ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô ®iÒu trÞ èng d©y thÇn 
    kinh r¨ng [2017.01] 

5/55  .  .  cã ph¬ng tiÖn lµm nãng, vÝ dô ®Ó lµm nãng vËt liÖu gutta-percha [2017.01] 
5/60  .  ThiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó Ðp hoÆc trén vËt liÖu bäc hoÆc hµn, vÝ dô m¸y nÐn hçn 

    hèng amalgam [2017.01] 
5/62  .  .  ThiÕt bÞ chuyªn dïng, vÝ dô èng tiªm, sóng phun [2017.01] 
5/64  .  .  .  dïng cho hîp phÇn gåm nhiÒu thµnh phÇn [2017.01] 
5/66  .  .  Bao nang dïng cho vËt liÖu hµn [2017.01] 
5/68  .  . Trén c¸c thµnh phÇn cña vËt liÖu hµn ®Ó sö dông trùc tiÕp t¹i chç ®Ó phôc håi r¨ng,  

      vÝ dô s©u r¨ng [2017.01] 
5/70  .  Chôp r¨ng; Lµm chôp r¨ng [2017.01] 
5/73  .  .  Chôp r¨ng composit [2017.01] 
5/77  .  .  Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ lµm chôp r¨ng [2017.01] 
5/80  .  Dông cô hç trî nha khoa ®Æt cè ®Þnh trªn r¨ng trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, vÝ dô c¸i kÑp 

   r¨ng [2017.01] 
5/82  .  .  §Õ cao su; Dông cô ®Ó gi÷ hoÆc kÑp ®Õ cao su [2017.01] 
5/85  .  .  B¨ng hµn r¨ng, vÝ dô b¨ng khu«n; Dông cô b»ng tay dïng cho nã [2017.01] 
5/88   .  .  C¸i nªm [2017.01] 
5/90  .  Dông cô b¶o vÖ miÖng trong qu¸ tr×nh ch÷a r¨ng, vÝ dô dông cô b¶o vÖ m«i hoÆc  

    khoang miÖng (A61C5/82 ®îc u tiªn) [2017.01] 
7/00 ChØnh nha ®Ó ®¹t ®îc hoÆc duy tr× vÞ trÝ r¨ng mong muèn, vÝ dô b»ng c¸ch n¾n 

th¼ng, lµm cho ®Òu, ®iÒu chØnh, t¸ch hoÆc söa khíp c¾n lÖch [1, 2006.01] 
7/02 . Dông cô ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc thùc hiÖn b»ng mét bé n¾n hµm [5, 2006.01]  
7/04 . . d¹ng k×m [5, 2006.01] 
7/06 . Ph¬ng tiÖn dÉn lùc ngoµi miÖng nh ph¬ng tiÖn mang bªn ngoµi miÖng vµ ®Æt 

mét chi tiÕt trong miÖng díi søc c¨ng [5, 2006.01] 
7/08 . Vßng kÑp d¹ng miÖng [5, 2006.01] 
7/10 . Dông cô cã ph¬ng tiÖn g¾n trùc tiÕp lùc híng ra ngoµi, vÝ dô dông cô nong [5, 

2006.01] 

250 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61C 

7/12 . 5/90 . Dông cô b¶o vÖ miÖng trong qu¸ tr×nh ch÷a r¨ng, vÝ dô dông cô b¶o vÖ m«i 
hoÆc khoang miÖng (A61C5/82 ®îc u tiªn) [2017.01] 

7/14 . . Mãc s¾t (A61C7/28 ®îc u tiªn) G¾n chÆt mãc s¾t vµo r¨ng [5, 2006.01] 
7/16 . . . ®Æc biÖt phï hîp ®Ó hµn r¨ng [5, 2006.01] 
7/18 . . . ®Æc biÖt phï hîp ®Ó g¾n chÆt lªn r¨ng b»ng nÑp; C¸c lo¹i nÑp cho môc ®Ých nµy 

[5, 2006.01] 
7/20 . . D©y thÐp h×nh cung (A61C7/28 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/22 . . . Ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh søc c¨ng [5, 2006.01] 
7/24 . . . Dông cô dÉn híng ®Ó buéc vßng d©y thÐp h×nh cung [5, 2006.01] 
7/26 . . . G¾n d©y thÐp uèn cong [5, 2006.01] 
7/28 . . G¾n d©y thÐp h×nh cung vµo mãc s¾t [5, 2006.01] 
7/30 . . . b»ng ph¬ng tiÖn co gi·n (A61C7/34 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/32 . . . cã sö dông d©y buéc [5, 2006.01] 
7/34 . . . cã sö dông chèt kho¸ [5, 2006.01] 
7/36 . Dông cô t¸c dông gi÷a r¨ng trªn vµ r¨ng díi [5, 2006.01]  
8/00 Ph¬ng tiÖn ®îc ®Ýnh vµo hµm ®Ó gi÷ r¨ng thËt hoÆc ®Ó cè ®Þnh r¨ng gi¶ vµo 

hµm; CÇu r¨ng; Dông cô cÊy (g¾n r¨ng chèt vµo miÖng A61C13/30) [2, 2006.01] 
8/02 . Ph¬ng tiÖn ®Ó c¾t xuyªn r¨ng tù nhiªn [4, 2006.01] 

Bé phËn gi¶ trong nha khoa; R¨ng gi¶ [3] 

9/00 Th×a lÊy khu«n; Ph¬ng ph¸p lÊy khu«n [1, 3, 2006.01] 
 
11/00 Cµng c¾n tøc lµ kÝch thÝch sù chuyÓn ®éng cña khíp th¸i d¬ng - hµm díi; 

MÉu hoÆc khu«n ®óc cµng c¾n [1, 2006.01] 
11/02 . kh¸c biÖt bëi sù s¾p xÕp, vÞ trÝ hoÆc h×nh d¹ng cña ph¬ng tiÖn khíp nèi [5, 

2006.01] 
11/04 . . ®Þnh híng cã tÝnh ®µn håi [5, 2006.01] 
11/06 . víi sù dÉn híng ®êng r¹ch [5, 2006.01] 
11/08 . víi ph¬ng tiÖn ®Ó g¾n khu«n mÉu r¨ng vµo cµng c¾n [5, 2006.01] 
13/00 Hµm r¨ng gi¶; Lµm hµm r¨ng gi¶ (chôp r¨ng ®Ó bÞt r¨ng A61C5/70; cÊy r¨ng 

A51C8/00) [1, 4, 2006.01] 
13/003 . Bé phËn gi¶ kh«ng cã nÒn hµm, vÝ dô cÇu r¨ng (g¾n bé phËn gi¶ trong måm 

A61C13/225); S¶n xuÊt c¸c lo¹i t¬ng tù (r¨ng gi¶ A61C13/08) [6, 2006.01] 
13/007 . Bé phËn gi¶ cã nÒn hµm, vÝ dô vßm miÖng hoÆc lîi gi¶. S¶n xuÊt c¸c lo¹i t¬ng tù 

[6, 2006.01] 
13/01 . . NÒn hµm [4, 2006.01] 
13/02 . . . lµm b»ng ph¬ng ph¸p ®óc ®iÖn; Xö lý bÒ mÆt; Tr¸ng men; Xøc níc th¬m; 

Khö trïng [1, 4, 2006.01] 
13/03 . . . b»ng kim lo¹i cã mét líp gèm [6, 2006.01] 
13/06 . . . lµm b»ng c¸ch ®ét [1, 4, 2006.01] 
13/07 . . §Öm vµ lãt cho môc ®Ých nµy (kh¸c biÖt bëi ph¬ng tiÖn ®Ó c¶i thiÖn sù hót b¸m 

A61C13/24) [6, 2006.01] 
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13/08 . R¨ng gi¶; S¶n xuÊt r¨ng gi¶ (lß nung r¨ng gi¶ F 27 B) [1, 2006.01] 
13/083 . . R¨ng gèm hoÆc r¨ng sø [4, 2006.01] 
13/087 . . R¨ng nhùa [4, 2006.01] 
13/09 . . R¨ng ®a líp [4, 2006.01] 
13/093 . . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ®Ó c¶i thiÖn sù gi÷ [4, 2006.01] 
13/097 . . kh¸c biÖt bëi tiÕt diÖn khíp c¾n [4, 2006.01] 
13/10 . G¾n r¨ng gi¶ vµo vËt liÖu nÒn hµm gi¶, vÝ dô vµo vßm miÖng hoÆc r¨ng gi¶ kÒ liÒn 

(A61C13/093 ®îc u tiªn; g¾n bé phËn gi¶ trong måm A61C13/225) [1, 2006.01] 
13/103 . . nèi víi vËt liÖu nÒn hµm b»ng bé phËn nèi phô nh chç phång hoÆc ng¸ng nèi [6, 

2006.01] 
13/105 . . . víi bé phËn nèi ®îc g¾n vµo trong vËt liÖu nÒn hµm [6, 2006.01]  
13/107 . Bé phËn gi¶ ®Ó phôc h×nh t¹m thêi; MÆt n¹ tiÒn ®×nh [4, 2006.01] 
13/113 . Bé phËn gi¶ th¸o rêi ®îc, vÝ dô sö dông ®Õ ®óc s½n hoÆc bé r¨ng ®óc s½n [4, 

2006.01] 
13/12 . Dông cô g¾n r¨ng gi¶; Dông cô m¾c b¸m, mãc r¨ng vµ trô ®ì cña r¨ng gi¶ [1, 

2006.01] 
13/14 . ThiÕt bÞ trÞ liÖu bé phËn gi¶ b»ng nhùa  [1, 2006.01] 
13/15 . . b»ng t¸c dông ¸nh s¸ng [6, 2006.01] 
13/16 . . Quang móp vµ gi¸ ®ì quang móp [1, 2006.01] 
13/18 . . ThiÕt bÞ Ðp quang móp [1, 2006.01] 
13/20 . Ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô ®Ó hµn, ®óc khu«n hoÆc nÊu ch¶y [1, 4, 2006.01] 
13/225 . G¾n hµm r¨ng gi¶ vµo trong miÖng (g¾n chôp r¨ng lªn r¨ng bäc A61C5/30) [4, 

2006.01] 
13/23 . . cã sö dông c¸c l¸ dÝnh hoÆc hçn hîp dÝnh (A61C13/263 ®îc u tiªn) [4, 

2006.01] 
13/235 . . G¾n b»ng tõ (cÊy ghÐp tõ A61C8/00) [4, 2006.01] 
13/24 . . G¾n b»ng c¸ch hót [1, 2006.01] 
13/25 . . . bao gåm van hoÆc ®êng dÉn khÝ dÉn tõ vïng hót tíi khoang lìi [6, 2006.01] 
13/263 . . SiÕt chÆt chèt hoÆc d¸n bé phËn gi¶ vµo r¨ng tù nhiªn [4, 2006.01] 
13/265 . . Sù g¾n trît hoÆc mãc [4, 2006.01] 
13/271 . . gµi khíp ®µn håi gi÷a hoÆc víi r¨ng tù nhiªn [4, 2006.01] 
13/273 . . Bao bäc bé phËn gi¶ vµo phÇn r¨ng cßn l¹i b»ng c¸ch sö dông kho¸ trît hoÆc  

trßn hoÆc ®ßn bÈy (A61C13/265, A61C13/277 ®îc u tiªn) [4, 6, 2006.01] 
13/275 . . KÑp bé phËn gi¶ b»ng ng¸ng nèi cÇu r¨ng gi÷a phÇn r¨ng cßn l¹i [4, 2006.01] 
13/277 . . NÐo gi÷ b»ng c¸ch lång vµo nhau [4, 2006.01] 
13/28 . . G¾n nhê t¸c dông lß xo gi÷a phÇn  trªn vµ díi cña bé phËn gi¶ [1, 2006.01] 
13/30 . . G¾n r¨ng chèt vµo miÖng; Chèt ch©n r¨ng [1, 4, 2006.01] 
13/32 . . C¸c dông cô bÎ dïng øng suÊt [4, 2006.01] 
13/34 . S¶n xuÊt hoÆc chÕ t¹o c¸c mÉu nh khu«n ®óc s¬ bé, hµm gi¶ thö nghiÖm; Chèt 

®Þnh vÞ [4, 2006.01] 
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13/36 . . §Þnh híng hoÆc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña r¨ng gi¶, vÝ dô x¸c ®Þnh vÞ trÝ hoÆc t thÕ 
chÝnh x¸c cho r¨ng gi¶ [6, 2006.01] 

13/38 . Dông cô cha ®îc nªu ra ë c¸c ph©n nhãm trªn dïng ®Ó nèi víi bé phËn r¨ng gi¶ 
hoÆc s¶n xuÊt chóng (dông cô cÊy 8/00) [6, 2006.01] 

ThiÕt bÞ lµm s¹ch r¨ng hoÆc sóc miÖng [3, 5]  

15/00 Dông cô lµm s¹ch kÏ r¨ng [1, 2006.01] 
15/02 . T¨m [4, 2006.01] 
15/04 . ChØ nha khoa; Hép ®ùng chØ [4, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ lµm s¹ch, ®¸nh bãng, röa hoÆc lµm kh« r¨ng, æ r¨ng hoÆc bé phËn gi¶ 

(dông cô ho¹t ®éng t¬ng tù nh m¸y phun c¸t A61C3/025; ®Üa ®¸nh bãng r¨ng hoÆc 
gi¸ gi÷ nã A61C3/06; thiÕt bÞ lµm s¹ch kÏ r¨ng A61C15/00); Dông cô lÊy níc bät; 
Dông cô nha khoa ®Ó ®ùng níc bät [1, 5, 2006.01] 

 Ghi chó [5] 

Lµm s¹ch bé phËn gi¶ cã sö dông kü thuËt siªu ©m t¬ng tù víi sù lµm s¹ch ®îc 
sö  dông cho r¨ng thËt ®· ®îc ph©n lo¹i trong ph©n nhãm nµy. Lµm s¹ch bé phËn 
gi¶ b»ng siªu ©m kh¸c ®îc ph©n vµo ph©n nhãm B08B3/12  
 

17/02 . ThiÕt bÞ röa hoÆc thæi khÝ, vÝ dô cã sö dông tia chÊt láng (®îc kÕt hîp víi chç chøa 
níc bät A61C17/14; ®îc kÕt hîp víi thiÕt bÞ ®¸nh bãng hoÆc lµm s¹ch ®îc dÉn 
®éng b»ng ®iÖn  A61C17/16) [1, 5, 2006.01] 

17/022 . . ThiÕt bÞ thæi khÝ [5, 2006.01] 
17/024 . . víi lu lîng chÊt láng kh«ng thay ®æi [4, 2006.01] 
17/028 . . víi lu lîng chÊt láng gi¸n ®o¹n [4, 2006.01] 
17/032 . . cã sö dông níc ch¶y qua vßi ®· ®iÒu ¸p [4, 2006.01] 
17/06 . Dông cô lÊy níc bät; C¸c thiÕt bÞ phô trî cho nã [5, 2006.01]  

17/08 . . èng hót [5, 2006.01] 
17/10 . . víi c¸i chèng miÖng, c¸i ®Ì lìi, c¸i ch¾n lìi hoÆc c¸i c¨ng m¸ [5, 2006.01] 
17/12 . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, vÝ dô ®Ó hót [5, 2006.01] 
17/14 . Dông cô nha khoa ®Ó chøa níc bät cã hoÆc kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn sóc röa 

dïng cho môc ®Ých nµy, vÝ dô chËu röa; èng nhæ  [5, 2006.01] 
17/16 . ThiÕt bÞ ®¸nh bãng hoÆc lµm s¹ch ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn [5, 2006.01] 
17/18 . . Dông cô lÊy cao r¨ng b»ng c¸ch ®ôc (A61C17/20 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/20 . . sö dông siªu ©m [5, 2006.01] 
17/22 . . víi bµn ch¶i, miÕng ®Öm, èng gi¸c hoÆc t¬ng tù (th©n bµn ch¶i, vÝ dô s¾p xÕp 

l«ng cøng A46 B) [5, 2006.01] 
17/24 . . . quay liªn tôc (A61C17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/26 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn [5, 2006.01] 
17/28 . . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn röa [5, 2006.01] 
17/30 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ thuû lùc, vÝ dô ®éng c¬ thñy lùc [5, 2006.01] 
17/32 . . . tÞnh tiÕn hoÆc dao ®éng [5, 2006.01] 
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17/34 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn [5, 2006.01] 
17/36 . . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn röa [5, 2006.01] 
17/38 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ thuû lùc, vÝ dô ®éng c¬ thñy lùc [5, 2006.01] 
17/40 . . . theo quü ®¹o, vÝ dô dao ®éng ®Þa trôc [5, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ, dông cô nha khoa phô trî (ghÕ nha khoa vµ phô kiÖn kÌm theo, bµn lµm 

viÖc cã hoÆc kh«ng cã ghÕ A61G15/00) [1, 2006.01] 
19/02 . Vá bäc b¶o vÖ, vÝ dô hép ®ùng dông cô; Tói [1, 2006.01] 
19/04 . Dông cô ®o trong nha khoa (chÈn ®o¸n b»ng chôp r¬n ghen A61B 6/00) [1, 

2006.01] 
19/045 . . ®Ó ghi chuyÓn ®éng cña x¬ng hµm díi, vÝ dô c¸c cung hµm ë mÆt [5, 2006.01] 
19/05 . . ®Ó x¸c ®Þnh khíp c¾n [5, 2006.01] 
19/055 . . ThiÕt bÞ song song [5, 2006.01] 
19/06 . Dông cô ®iÒu trÞ b¶o tån r¨ng (liÖu ph¸p bøc x¹ A 61 N 5/00) [1, 2006.01] 
19/08 . . kÕt hîp víi thiÕt bÞ g©y tª (b¬m tiªm nha khoa díi da A 61 M 5/00) [1, 2006.01] 
19/10 . VØ chuyÓn r¨ng gi¶ hoÆc ®Ó so s¸nh mµu [1, 2006.01] 
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A61D Thó y 

 Ghi chó 

Ph©n líp nµy gåm c¸c ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ, dông cô vµ c«ng cô chØ sö dông cho 
gia sóc. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c dông cô phÉu thuËt vµ ch÷a r¨ng cho gia 
sóc ............................................................................................................................................1/00, 5/00 
ch¨n nu«i gia sóc ........................................................................................................... 7/00-13/00 
c¸c dông cô ®Ó gi÷ vËt nu«i khi ®iÒu trÞ; Dông 
cô banh hµm ......................................................................................................................3/00, 15/00 
c¸c thiÕt bÞ ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng m¾c bªnh 
cña gia sóc nu«i trong khi lµm viÖc............................................................................ 17/00 
dông cô hoÆc thiÕt bÞ dïng trong sinh s¶n 
hoÆc thô tinh ............................................................................................................................ 19/00 
®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp tronG 
c¸c  nhãm trªn cña ph©n líp Nµy.................................................................................. 99/00 

 

1/00 Dông cô phÉu thuËt trong thó y  [1, 2006.01] 
1/02 . Dïi chäc hoÆc èng th«ng chäc ®Çu vó; ThiÕt bÞ tiªm chñng [1, 2006.01] 
1/04 . Dông cô c¾t ®u«i hoÆc tai [1, 2006.01] 
1/06 . Dông cô ho¹n, thiÕn [1, 2006.01] 
1/08 . ThiÕt bÞ vµ dông cô hé sinh thó y (thiÕt bÞ ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng m¾c bÖnh cña gia sóc 

trong khi lµm viÖc A61D17/00) [1, 2006.01] 
1/10 . C¾t thai cho ®éng vËt [1, 2006.01] 
1/12 . Dông cô lÊy bá vËt l¹ tõ cæ häng, thùc qu¶n hoÆc d¹ dµy cña vËt nu«i  [1, 2006.01] 
1/14 . ThiÕt bÞ ®Èy khÝ ra khái d¹ dµy vËt nu«i [1, 2006.01] 
1/16 . Nam ch©m ®Ó lÊy vËt l¹ khái d¹ dµy (A61D1/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/00 ThiÕt bÞ gi÷ hoÆc trãi vËt nu«i khi phÉu thuËt  [1, 2006.01] 
5/00 Dông cô ch÷a r¨ng cho vËt nu«i [1, 2006.01] 
7/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®a thuèc ë d¹ng r¾n, láng hay khÝ hoÆc c¸c chÊt 

kh¸c vµo trong c¬ thÓ ®éng vËt hoÆc ®Ó ®¾p lªn da chóng (dïng cho sinh s¶n hoÆc 
thô tinh A61D19/00) [1, 5, 2006.01] 

7/04 . ThiÕt bÞ g©y mª vËt nu«i b»ng khÝ hoÆc h¬i; ThiÕt bÞ x«ng [1, 2006.01] 
9/00 B¨ng gi÷, thuèc ®¾p; G¹c dïng trong thó ý  [1, 2006.01] 
9/02 . ThiÕt bÞ tr¸nh sa d¹ con cña vËt nu«i [1, 2006.01] 
11/00 ThiÕt bÞ t¾m hoÆc liÖu ph¸p t¾m h¬i trong thó y [1, 2006.01] 
13/00 Dông cô gi÷ nhiÖt kÕ thó y [1, 2006.01] 
15/00 Dông cô banh hµm  [1, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng m¾c bÖnh cña vËt nu«i trong khi lµm viÖc [1, 

2006.01] 
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19/00 Dông cô hoÆc ph¬ng ph¸p dïng trong sinh s¶n hoÆc thô tinh [5, 2006.01] 
19/02 . dïng cho thô tinh nh©n t¹o [5, 2006.01] 
19/04 . dïng ®Ó ghÐp ph«i [5, 2006.01] 
99/00 §èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm trªn cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A61F ThiÕt bÞ läc cã thÓ cÊy ®îc vµo trong m¹ch m¸u; Bé phËn gi¶; 
thiÕt bÞ më th«ng hoÆc ng¨n ngõa sù xÑp cña c¸c cÊu tróc h×nh 
èngcña c¬ thÓ, vÝ dô stent; thiÕt bÞ chØnh h×nh, ch¨m sãc hoÆc 
tr¸nh thô thai; Chêm nãng; Ch÷a bÖnh hoÆc b¶o vÖ m¾t vµ tai; 
B¨ng cuén, ®å b¨ng bã, ®Öm thÊm hót; Tói cøu th¬ng (bé phËn gi¶ 
trong nha khoa A61C) [6] 

Néi dung ph©n líp 

thiÕt bÞ läc cã thÓ cÊy ®îc vµo trong m¹ch 
m¸u; bé phËn gi¶ hoÆc c¸c bé phËn phô trî ..................................................... 2/00, 3/00 
thiÕt bÞ hoÆc dông cô dïng cho ngêi tµn tËt ........................................................ 4/00 
thiÕt bÞ chØnh h×nh, ch¨m sãc hoÆc tr¸nh thô thai .....................................5/00, 6/00 
chêm nãng, ch÷a bÖnh b»ng c¸ch lµm nãng hoÆc lµm l¹nh ........................ 7/00 
ch÷a bÖnh hoÆc b¶o vÖ m¾t vµ tai, thay thÕ 
thÞ gi¸c hoÆc thÝnh gi¸c b»ng c¸c d¹ng nhËn 
c¶m kh¸c ............................................................................................................................9/00, 11/00 
b¨ng cuén, ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót; tói 
cøu th¬ng .......................................................................................................... 13/00, 15/00; 17/00 

 

ThiÕt bÞ loc; ThiÕt bÞ ®Ó më th«ng c¸c cÊu tróc h×nh èng; Bé phËn gi¶ vµ c¸c bé phËn 
phô trî cña chóng  

2/00 ThiÕt bÞ läc cã thÓ cÊy ®îc vµo trong m¹ch m¸u; Bé phËn gi¶ nh c¸c bé phËn 
thay thÕ nh©n t¹o cho c¸c bé phËn cña c¬ thÓ; Dông cô ®Ó nèi chóng víi c¬ thÓ; 
ThiÕt bÞ më th«ng hoÆc ng¨n ngõa sù xÑp cña c¸c cÊu tróc h×nh èng cña c¬ thÓ, 
vÝ dô stent (nh c¸c ®å mü phÈm, xem c¸c ph©n líp thÝch hîp nh bé tãc gi¶, c¸c s¶n 
phÈm tõ tãc A41G3/00, 5/00, mãng tay mãng ch©n gi¶ A45D31/00; bé phËn gi¶ 
trong nha khoa A61C 13/00; VËt liÖu ®Ó lµm bé phËn gi¶ A61L27/00; tim nh©n t¹o 
A61M 1/10; thËn nh©n t¹o A61M1/14) [4, 6, 2006.01] 

2/01 . ThiÕt bÞ läc cã thÓ cÊy ®îc vµo trong m¹ch m¸u [6, 2006.01] 
2/02 . Bé phËn gi¶ cã thÓ cÊy ®îc vµo trong c¬ thÓ [4, 2006.01] 
2/04 . . C¸c phÇn rçng hoÆc h×nh èng cña c¬ quan néi t¹ng nh bµng quang, khÝ qu¶n, phÕ 

qu¶n hoÆc èng mËt (A61F 2/18, A61F 2/20 ®îc u tiªn; thiÕt bÞ, trõ stent-graft, 
dïng ®Ó më th«ng hoÆc ng¨n ngõa sù xÑp cña c¸c cÊu tróc h×nh èng cña c¬ thÓ, vÝ 
dô stent A61F 2/82; c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó ®Æt hoÆc th¸o èng stent hoÆc 
stent-graft A61F 2/95) [4, 2006.01, 2013.01] 

2/06 . . . M¹ch m¸u [4, 2013.01] 
2/07  .  .  .  .  Stent-graft [2013.01] 
2/08 . . C¬; G©n; D©y ch»ng [4, 2006.01] 
2/10 . . C¸c m« cÊy tãc hoÆc da [4, 2006.01] 
2/12 . . Vó gi¶  [1, 2006.01] 
2/14 . . C¸c bé phËn cña m¾t nh c¸c m« cÊy thñy tinh thÓ, gi¸c m¹c (kÝnh ¸p trßng co 

thÓ th¸o l¾p ®îc G02C 7/04); M¾t nh©n t¹o (lµm tõ chÊt dÎo h÷u c¬ B29C, B29D 
11/02) [4, 2006.01] 
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2/16 . . . Thñy tinh thÓ [4, 2006.01] 
2/18 . . C¸c bé phËn bªn trong tai hoÆc mòi, vÝ dô mµng nhÜ [4, 2006.01] 
2/20 . . Thanh qu¶n; KhÝ qu¶n ®îc kÕt hîp víi thanh qu¶n hoÆc ®Ó sö dông víi nã (khÝ 

qu¶n, phÕ qu¶n xem A61F2/04) [4, 2006.01] 
2/24 . . Van tim [4, 2006.01] 
2/26 . . M« cÊy d¬ng vËt [4, 2006.01] 
2/28 . . X¬ng (khíp A61F2/30) [4, 2006.01] 
2/30 . . Khíp [4, 2006.01] 
2/32 . . . dïng cho h¸ng [4, 2006.01] 
2/34 . . . . Hâm æ cèi [4, 2006.01] 
2/36 . . . . §Çu x¬ng ®ïi [4, 2006.01] 
2/38 . . . dïng cho khuûu tay hoÆc khíp gèi [4, 2006.01] 
2/40 . . . dïng cho vai [4, 2006.01] 
2/42 . . . dïng cho cæ tay hoÆc cæ ch©n; cho bµn tay nh ngãn tay; cho bµn ch©n nh 

ngãn ch©n [4, 2006.01] 
2/44 . . . dïng cho cét sèng nh ®èt sèng, ®Üa cét sèng [4, 2006.01] 
2/46 . . . Dông cô ®Æc biÖt ®Ó cÊy ghÐp khíp nh©n t¹o (dông cô phÉu thuËt A61B17/00) 

[4, 2006.01] 
2/48 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn hoÆc thao t¸c, vÝ dô tõ bªn ngoµi c¬ thÓ, ®iÒu khiÓn c¬ 

th¾t [4, 2006.01] 
2/50 . Bé phËn gi¶ kh«ng thÓ cÊy vµo trong c¬ thÓ [4, 2006.01] 
2/52 . . Vó gi¶ (NÞt vó A41C3/00) [4, 2006.01] 
2/54 . . Tay hoÆc bµn tay gi¶ hoÆc c¸c bé phËn cña nã [4, 2006.01] 
2/56 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc[4, 2006.01] 
2/58 . . . Khuûu tay; Cæ tay[4, 2006.01] 
2/60 . . Ch©n hoÆc bµn ch©n gi¶ hoÆc c¸c bé phËn cña chóng [4, 2006.01] 
2/62 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô nh c¼ng ch©n, ®ïi hoÆc hÖ x¬ng h×nh èng ®iÒu 

chØnh ®îc [4, 2006.01]  
2/64 . . . Khíp gèi [4, 2006.01] 
2/66 . . . Bµn ch©n; Khíp cæ ch©n [4, 2006.01] 
2/68 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn hoÆc thao t¸c [4, 2006.01] 
2/70 . . . b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
2/72 . . . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn sinh häc nh ®iÖn c¬ [4, 2006.01] 
2/74 . . . b»ng chÊt láng [4, 2006.01] 
2/76 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó l¾p r¸p, l¾p hoÆc thö bé phËn gi¶, vÝ dô nh ®o hoÆc lµm cho th¨ng 

b»ng [4, 2006.01] 
2/78 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó b¶o vÖ bé phËn gi¶ hoÆc ®Ó g¾n chóng vµo c¬ thÓ, vÝ dô nh b¨ng, 

¸o gi¸p, ®ai da hoÆc b¨ng ch©n dïng cho mÈu ch©n tay côt [4, 2006.01] 
2/80 . . . Lç, hèc vÝ dô d¹ng hót [4, 2006.01] 
2/82 . ThiÕt bÞ më th«ng hoÆc ng¨n ngõa sù xÑp cña c¸c cÊu tróc d¹ng èng cña c¬ thÓ, vÝ 

dô stent (stent-graft cho c¸c cÊu tróc d¹ng èng cña c¬ thÓ kh«ng ph¶i lµ c¸c m¹ch 
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m¸u A61F 2/04; stent-graft cho m¹ch m¸u A61F 2/07; c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó 
®Æt hoÆc th¸o èng stent hoÆc stent-graft A61F 2/95; ®Ó lµm kÝn vÕt th¬ng hoÆc gi÷ 
vÕt th¬ng ®· lµm kÝn A61B 17/03; panh A61M 29/00) [2006.01, 2013.01] 

2/844  .  .  gÊp l¹i tríc khi triÓn khai [2013.01] 
2/848  .  .  cã ph¬ng tiÖn ®Ó cè ®Þnh vµo thµnh m¹ch m¸u, vÝ dô ng¹nh [2013.01] 
2/852  .  .  Hai hoÆc nhiÒu èng stent chång lªn nhau [2013.01] 
2/856  .  .  èng stent ®¬n cã ®êng th«ng bªn c¹nh [2013.01] 
2/86 . . Stent cã cÊu tróc ®Æc trng bëi c¸c thµnh phÇn d¹ng d©y kim lo¹i; Stent cã cÊu 

tróc ®Æc trng bëi c¸c cÊu tróc d¹ng líi [2006.01, 2013.01] 
2/88 . . . c¸c thµnh phÇn d©y d¹ng cuén xo¾n èc (cÊu tróc d¹ng líi A61F 2/90) 

[2006.01] 
2/89  . . .  c¸c thµnh phÇn d©y bao gåm hai hoÆc nhiÒu c¸c vßng liÒn kÒ ®îc kÕt nèi linh 

ho¹t víi nhau bëi c¸c bé phËn riªng rÏ [2013.01] 
2/90 . . . ®Æc trng bëi cÊu tróc d¹ng líi [2006.01, 2013.01] 
2/91  . . . . ®îc lµm tõ c¸c tÊm hoÆc èng ®ôc lç, vÝ dô ®ôc lç hoÆc c¾t b»ng laser 

   [2013.01] 
2/915  . . . . . víi c¸c d¶i cã cÊu tróc uèn khóc, c¸c d¶i liÒn kÒ ®îc liªn kÕt víi nhau 

     [2013.01] 
2/92 . . Stent ë d¹ng cuén në ra khi lång vµo trong mach m¸u [2006.01, 2013.01] 
2/93  .  .  .  më réng theo chu vi b»ng c¸ch sö dông c¸c chèt cµi [2013.01] 
2/94 . . Stent gi÷ nguyªn h×nh d¹ng cña chóng, tøc lµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng sau khi ®Æt vµo 

vÞ trÝ ®· ®Þnh tríc [2006.01, 2013.01] 
2/945  .  .  .  cã kh¶ n¨ng cøng, vÝ dô stent ®Þnh h×nh t¹i chç [2013.01] 
2/95  .  C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó ®Æt hoÆc th¸o stent hoÆc stent-graft [2013.01] 
2/954  .  .  ®Ó ®Æt c¸c stent hoÆc stent-graft t¹i c¸c nh¸nh [2013.01] 
2/958  .  .  Bãng gi·n në dïng ®Ó ®Æt stent hoÆc stent-graft [2013.01] 
2/962  .  .  cã èng bäc bªn ngoµi [2013.01] 
2/966  .  .  .  cã chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a èng bäc bªn ngoµi vµ bé phËn gi¶, vÝ dô sö dông 

   d©y dÉn [2013.01] 
2/97  .  .  .  èng bäc bªn ngoµi cã thÓ t¸ch ra ®îc [2013.01] 
3/00 ThiÕt bÞ nèi dµi ch©n [1, 2006.01] 
4/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô cho phÐp bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt ®iÒu khiÓn  

mét thiÕt bÞ hoÆc mét dông cô kh«ng t¹o thµnh mét bé phËn cña c¬ thÓ (ph¬ng 
tiÖn ®iÒu khiÓn hoÆc thao t¸c bé phËn gi¶ A61F2/48, A61F2/68) [4, 2006.01]  

5/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô chØnh h×nh ®Ó ®iÒu trÞ x¬ng hoÆc khíp kh«ng cÇn 
phÉu thuËt (ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ phÉu thuËt ®Ó ®iÒu trÞ x¬ng hoÆc khíp, dông 
cô ®Æc biÖt phï hîp cho môc ®Ých nµy A61B17/56); Dông cô ch¨m sãc (b¨ng, ®å 
b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót A61F13/00) [1, 3, 4, 5, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

Nhãm nµy kh«ng bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ n¾n bãp cét sèng ®· 
®îc ®a vµo nhãm A61H1/00 
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5/01 . ThiÕt bÞ chØnh h×nh, vÝ dô thiÕt bÞ gi÷ cè ®Þnh l©u dµi hoÆc uèn th¼ng ¸p lùc ®Ó ®iÒu 
trÞ x¬ng bÞ g·y hoÆc biÕn d¹ng nh thanh nÑp, nÑp chÈm hoÆc d©y ®eo [1, 
2006.01] 

5/02 . . ¸o nÞt ngùc chØnh h×nh  [1, 2006.01] 

5/03 . . ¸o nÞt ngùc hoÆc b¨ng gi÷ ®Ó ®iÒu trÞ vïng bông, vïng tim hoÆc ®ì ngùc cã hoÆc 
kh«ng cã ®Öm lãt (nÞt vó A 41 C 3/00) [1, 2006.01] 

5/04 . . Dông cô ®Ó kÐo hoÆc bã ch©n tay bÞ g·y x¬ng; Dông cô c¨ng gi·n; Thanh nÑp 
[1, 4, 2006.01] 

5/042 . . . ®Ó kÐo c¨ng hoÆc kÐo gi·n  [6, 2006.01] 
5/045 . . . . ThiÕt bÞ dïng cho giêng, bµn ®iÒu trÞ, hÖ thèng sµn hoÆc t¬ng tù [6, 

2006.01] 
5/048 . . . . Thanh nÑp kÐo [6, 2006.01] 
5/05 . . . ®Ó gi÷ cè ®Þnh (A61F5/042 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
5/052 . . . . ®Æc biÖt thuËn tiÖn ®Ó ®i l¹i, vÝ dô d©y ®eo dïng cho ngêi bÖnh ®i l¹i ®îc [6, 

2006.01] 
5/055 . . . . Vßng cæ [6, 2006.01] 
5/058 . . . . Thanh nÑp (A61F5/052 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
5/08 . . ThiÕt bÞ n¾n mòi bÞ biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
5/10 . . ThiÕt bÞ n¾n ngãn tay bÞ biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
5/11 . . ThiÕt bÞ chØnh mãng tay, ch©n bÞ biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
5/14 . . MiÕng ®Öm trÞ liÖu chuyªn dïng ®Ó lãt vµo giÇy dÐp dïng cho bµn ch©n bÑt, bµn 

ch©n vÑo vµ t¬ng tù (giÇy cã ®Öm ®ì bµn ch©n A43B7/14) [1, 2006.01] 
5/24 . . B¨ng gi÷  [1, 2006.01] 
5/26 . . . cã lß xo ë th¾t lng [1, 2006.01] 
5/28 . . . B¨ng kÑp [1, 2006.01] 
5/30 . . §Öm ¸p  (®Öm chai ch©n, vßng chai ch©n A61F13/06) [1, 2006.01] 
5/32 . . . §Öm ¸p ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
5/34 . . . §Öm ¸p ®îc lµm ®Çy b»ng kh«ng khÝ hoÆc chÊt láng (van ®Æc biÖt phï hîp cho 

môc ®Ých y tÕ A61M 39/00) [1, 2006.01] 

5/37 . ThiÕt bÞ cè ®Þnh c¬ thÓ hoÆc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ë vÞ trÝ nhÊt ®Þnh; ¸o trãi [1, 
2006.01] 

5/40 . B¨ng ®eo (b¨ng n©ng ®ì) [1, 2006.01] 
5/41 . Dông cô kÝch thÝch sù c¬ng cña d¬ng vËt (m« cÊy d¬ng vËt A61F2/26; xoa bãp 

bé phËn sinh dôc A61H 19/00) [4, 2006.01] 
5/44 . Dông cô høng níc tiÓu, ph©n, kinh nguyÖt hoÆc chÊt th¶i kh¸c ®îc cè ®Þnh vµo 

bÖnh nh©n (b¨ng thÊm hót, vÝ dô nh kh¨n t¾m vÖ sinh A61F13/15; dông cô dÉn lu 
vÕt th¬ng A61M 27/00); Dông cô më th«ng ruét kÕt (chÊt kÕt dÝnh dïng cho dông 
cô n¸y A61L24/00; vËt liÖu dïng cho dông cô nµy A61L 28/00) [1, 2006.01] 

5/441 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn khö mïi h«i, vÝ dô nh bé phËn läc [4, 2006.01] 
5/442 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn röa (èng röa A61M 3/02) [4, 2006.01] 
5/443 . . cã ®Öm kÝn d¹ng keo níc nh chÊt gel, hå bét, chÊt g«m karaya [4, 2006.01] 
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5/445 . . Dông cô më th«ng ruét kÕt (A61F5/441, A61F5/442, A61F5/443 ®îc u tiªn) 
[4, 2006.01] 

5/447 . . . YÕu tè chèng xÑp tói [4, 2006.01] 
5/448 . . . Ph¬ng tiÖn g¾n tói vµo vßng ®Öm kÝn [4, 2006.01] 
5/449 . . . Ph¬ng tiÖn kÑp vµo c¬ thÓ, vÝ dô d©y lng, ¸o quÇn [4, 2006.01] 
5/451 . . Tói ®ùng bé phËn sinh dôc (A61F5/441, A61F5/442, A61F5/443 ®îc u tiªn) [4, 

2006.01] 
5/452 . . . víi ng¨n riªng ®Ó thu nhËn ph©n [4, 2006.01] 
5/453 . . . ®Ó thu gi÷ níc tiÓu hoÆc c¸c chÊt th¶i kh¸c tõ bé phËn ®µn «ng (A61F6/04 

®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
5/455 . . . ®Ó thu gi÷ níc tiÓu hoÆc c¸c chÊt th¶i kh¸c tõ bé phËn ®µn bµ [4, 2006.01] 
5/457 . . . C¸c ph¬ng tiÖn g¾n vµo c¬ thÓ, vÝ dô nh d©y lng, b¨ng hoÆc ¸o gi¸p [4, 

2006.01] 
5/458 . . . . d¹ng dÝnh chÆt hoÆc cã kh¶ n¨ng b¬m phång  [4, 2006.01] 
5/48 . Dông cô phßng ngõa sù Èm ít hoÆc lµm bÈn giêng [1, 2006.01] 
5/50 . Dông cô phßng ngõa mót tay [1, 2006.01] 
5/56 . Dông cô chèng ng¸y [1, 2006.01] 
5/58 . ThiÕt bÞ ch÷a nãi l¾p [1, 2006.01] 
6/00 Dông cô tr¸nh thai; Vßng n©ng; ThiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy (ho¸ chÊt ®Ó 

tr¸nh thai A 61 K) [5, 2006.01] 
6/02 . dïng cho ®µn «ng (A61F6/20 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
6/04 . . Bao cao su, bao hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
6/06 . dïng cho ®µn bµ (A61F6/20 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
6/08 . . Vßng n©ng, cô thÓ lµ c¸c dông cô ®eo trong ©m ®¹o ®Ó ®ì tö cung, ®Ó söa sù sai t 

thÕ hoÆc ng¨n ngõa sù cã thai [5, 2006.01] 
6/10 . . . Mµng ng¨n [5, 2006.01] 
6/12 . . . Dông cô lång vµo hoÆc th¸o ra [5, 2006.01] 
6/14 . . d¹ng trong tö cung [5, 2006.01] 
6/16 . . . cã thÓ b¬m phång [5, 2006.01] 
6/18 . . . Dông cô lång vµo hoÆc th¸o ra [5, 2006.01] 
6/20 . Th¾t èng dÉn tinh, th¾t èng Falèp [5, 2006.01] 
6/22 . . cã thÓ cÊy trong èng [5, 2006.01] 
6/24 . . . kh¸c biÖt bëi van [5, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ ch÷a bªnh b»ng c¸ch lµm nãng hoÆc lµm l¹nh (ph¬ng tiÖn lµm nãng 

hoÆc lµm l¹nh nèi víi khung giêng hoÆc ®Öm A47C 21/00; sèt cao cã sö dông ®iÖn 
trêng hoÆc tõ trêng hoÆc siªu ©m A61N) [1, 5, 2006.01] 

7/02 . G¹c hoÆc thuèc ®¾p ®Ó lµm nãng hoÆc lµm l¹nh [1, 3, 2006.01] 
7/03 . . tói chêm nãng, tøc lµ tù sëi nãng [3, 2006.01] 
7/08 . Gèi, ®Öm hoÆc th¶m ®Ó sëi Êm (A61F7/02 ®îc u tiªn); Chai chêm níc nãng 

[1, 3, 2006.01] 
7/10 . Tói lµm l¹nh, vÝ dô tói ®ùng ®¸ [1, 2006.01] 

261 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61F 

7/12 . Dông cô sëi nãng hoÆc lµm l¹nh c¸c khoang, æ bªn trong c¬ thÓ [1, 2006.01] 

Ch÷a hoÆc b¶o vÖ m¾t hoÆc tai; Thay thÕ thÞ gi¸c hoÆc thÝnh gi¸c b»ng c¸c d¹ng nhËn 
c¶m kh¸c  

9/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ch÷a m¾t; Dông cô ®eo kÝnh ¸p trßng; ThiÕt bÞ 
chØnh m¾t l¸c; ThiÕt bÞ dÉn d¾t ngêi mï; ThiÕt bÞ b¶o vÖ m¾t mang trªn ngêi 
hoÆc cÇm tay (mò cã ph¬ng tiÖn b¶o vÖ m¾t A42B 1/06; tÊm kÝnh che mÆt cña mò 
s¾t A42B3/22; chËu ®Ó röa m¾t A61H35/02; kÝnh d©m hoÆc kÝnh b¶o vÖ m¾t G02C) 
[1, 2006.01] 

9/007 . Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó phÉu thuËt m¾t [6, 2006.01] 
9/008 . . cã sö dông laze [7, 2006.01] 
9/009 . . .  C¸c thiÕt bÞ phô ®Ó t¹o tiÕp xóc víi nh·n cÇu vµ c¶ hai m¾t b»ng ¸nh s¸ng laze 

[7, 2006.01] 
9/01 . . .  §iÒu trÞ bÖnh gi¸c m¹c [7, 2006.01] 
9/011 . . .  x©m lÊn [7, 2006.01] 
9/013 . . ®Ó bï khóc x¹ m¾t (A61F9/008 ®îc u tiªn) [6, 7, 2006.01] 
9/02 . KÝnh b¶o hé (®Ó b¬i A63B33/00) [6, 7, 2006.01] 
9/04 . MÆt n¹ phßng hé m¾t [1, 2006.01] 
9/06 . . MÆt n¹, mµn ch¾n, mò trïm cho thî hµn (thiÕt bÞ an toµn ®Ó hµn nãi chung  

F16P1/00) [1, 2006.01] 
9/08 . Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ t¹o cho bÖnh nh©n cã khuyÕt tËt thÞ lùc cã kh¶ n¨ng thay 

nhËn c¶m thÞ gi¸c b»ng c¸c d¹ng nhËn c¶m kh¸c [1, 2006.01] 
11/00 Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ch÷a tai, vÝ dô phÉu thuËt; dông cô b¶o vÖ tai ®îc 

mang trªn ngêi hoÆc cÇm tay (®å ®éi ®Çu, vÝ dô mò hoÆc mò s¾t cã ph¬ng tiÖn 
b¶o vÖ tai A42B3/16) [1, 2006.01] 

11/04 . Phîng ph¸p vµ thiÕt bÞ t¹o cho bÖnh nh©n cã khuyÕt tËt thÝnh lùc cã kh¶ n¨ng thay 
sù nhËn c¶m thÝnh gi¸c b»ng c¸c d¹ng nhËn c¶m kh¸c [1, 2006.01] 

11/06 . Dông cô b¶o vÖ tai [5, 2006.01] 
11/08 . . bªn trong, vÝ dô c¸i nót bÞt lç tai [5, 2006.01] 
11/10 . . . cã thÓ b¬m phång hoÆc gi·n më [5, 2006.01] 
11/12 . . . C¸c ph¬ng tiÖn l¾p ngoµi [5, 2006.01] 
11/14 . . bªn ngoµi, vÝ dô c¸i che tai hoÆc bao tay che tai [5, 2006.01] 

B¨ng cuén: ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót; Tói cøu th¬ng 

13/00 B¨ng hoÆc ®å b¨ng bã (b¨ng ®eo, b¨ng n©ng ®ì A61F5/40; b¨ng cã ho¹t tÝnh phãng 
x¹ A61M 36/14); §Öm thÊm hót (khÝa c¹nh ho¸ häc hoÆc sö dông vËt liÖu dïng cho 
b¨ng, ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót A61L15/00; A61L26/00) [1, 2006.01] 

13/02 . B¨ng dÝnh hoÆc cao d¸n (A61F13/06 – A61F13/15 ®îc u tiªn; chÊt kÕt dÝnh hoÆc 
chÊt g¾n dïng trong phÉu thuËt A61L 25/00) [1, 4, 5, 2006.01]  

13/04 . B¨ng bét; C¸c d¹ng b¨ng cøng kh¸c (A61F13/06 – A61F13/20 ®îc u tiªn; khu«n  
chØnh h×nh lµm tõ b¨ng cøng A61F5/01) [1, 2006.01] 

13/06 . dµnh cho bµn ch©n hoÆc ch©n, §Öm cho chai ch©n hoÆc tay; Vßng cho chai ch©n, 
tay [1, 2006.01] 
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13/08 . . TÊt ®µn håi tr¸nh d·n m¹ch [1, 2006.01] 
13/10 . dµnh cho ngãn, bµn tay hoÆc c¸nh tay; C¸i bao ngãn; Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ mãng [1, 

2006.01] 
13/12 . dµnh cho ®Çu hoÆc cæ [1, 2006.01] 
13/14 . dµnh cho ngùc hoÆc bông (¸o nÞt ngùc hay b¨ng gi÷ vó hoÆc bông A61F5/03) [1, 

2006.01] 
13/15 . §Öm thÊm hót nh kh¨n vÖ sinh, miÕng g¹c hoÆc nót g¹c cho viÖc ®Æt ngoµi hoÆc 

trong c¬ thÓ (®å ®ùng kinh nguyÖt kh«ng thÊm hót A61F5/44); C¸c ph¬ng tiÖn gi÷ 
hoÆc buéc chóng; ThiÕt bÞ g¾n nót g¹c [5, 2006.01] 

13/20 . . Nót g¹c, vÝ dô nót g¹c kinh nguyÖt; Ph¬ng tiÖn ®Æt chóng [1, 5, 2006.01] 
13/22 . . . Nót g¹c lµm tõ vËt liÖu cuén [5, 2006.01] 
13/24 . . . Nót g¹c cã d¹ng h×nh chÐn [5, 2006.01] 
13/26 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó lång nót g¹c vµo [5, 2006.01] 
13/28 . . . . víi ph¬ng tiÖn b«i tr¬n [5, 2006.01] 
13/30 . . . . PhÇn ngo¹i biªn cña ph¬ng tiÖn lång ®îc biÕn d¹ng, phång ra hoÆc bÞ r¸ch 

®Ó cho phÐp vËt lång ®i qua [5, 2006.01] 
13/32 . . . . víi c¬ cÊu ®Èy trît, vÝ dô nh cÇn ®Èy hoÆc con trît n»m trong ph¬ng tiÖn 

lång h×nh èng [5, 2006.01] 
13/34 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó lÊy nót g¹c [5, 2006.01] 
13/36 . . G¹c phÉu thuËt, vÝ dô nh ®Ó thÊm hót hoÆc ®¾p kÝn c¸c khoang c¬ thÓ trong khi 

phÉu thuËt (A61F13/38, A61F13/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
13/38 . . G¹c cã tay cÇm d¹ng que (A61F13/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
13/40 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn g¾n liÒn víi nã ®Ó ®a dÞch láng vµo vËt liÖu thÊm hót, vÝ dô 

®îc chøa trong vËt ®ùng cã thÓ xÐ r¸ch [5, 2006.01] 
13/42 . . víi chu«ng b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ chØ b¸o sù Èm ít [5, 2006.01] 
13/44 . . víi vËt liÖu ch¾n phãng x¹ hoÆc ph¬ng tiÖn b¸o hiÖu vËt liÖu cßn d [5, 2006.01] 
13/45 . . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng (nót g¹c cã d¹ng h×nh chÐn A61F13/24) [7, 2006.01] 
13/471 . . . . ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®µn «ng sö dông [7, 2006.01] 
13/472 . . . . ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®µn bµ sö dông [7, 2006.01]  
13/474 . . . . ®iÒu chØnh ®îc [7, 2006.01] 
13/475 . . . . kh¸c biÖt bëi chi tiÕt ng¨n ngõa sù rß rØ ë mÐp [7, 2006.01] 
13/476 . . . . kh¸c biÖt bëi sù bao quanh vïng ®òng quÇn lãt, vÝ dô cã c¸nh [7, 2006.01]  
13/49 . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó mÆc quanh th¾t lng vÝ dô t· lãt, b¨ng vÖ sinh [7, 2006.01]  
13/491 . . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó thÊm hót níc tiÓu cho ngêi sö dông cã giíi tÝnh kh¸c 

nhau [7, 2006.01] 
13/492 . . . . ®iÒu chØnh ®îc [7, 2006.01]  
13/494 . . . . kh¸c biÖt bëi chi tiÕt ng¨n ngõa sù rß rØ ë mÐp [7, 2006.01] 
13/495 . . . . cã lç, hèc chøa ph©n hoÆc cÆn [7, 2006.01] 
13/496 . . . . d¹ng quÇn ®ïi hoÆc quÇn lãt [7, 2006.01] 
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13/505 . . cã c¸c bé phËn riªng biÖt , vÝ dô kÕt hîp gi÷a bé phËn dïng mét lÇn hoÆc dïng 
nhiÒu lÇn (A61F13/20 ®îc u tiªn; c¸c chi tiÕt gi÷ hoÆc cµi A61F13/56) [7, 
2006.01] 

13/51 . . kh¸c biÖt bëi líp ngoµi cña ®Öm thÊm hót (A61F13.20 ®îc u tiªn ) [7, 2006.01] 
13/511 . . . tÊm trªn cïng tøc lµ líp phñ hoÆc líp tiÕp xóc víi da thÊm ®îc [7, 2006.01] 
13/512 . . . . kh¸c biÖt bëi c¸c lç, vÝ dô lç ch©m kim [7, 2006.01] 
13/513 . . . . cã c¸c vïng cã kh¶ n¨ng thÊm hót kh¸c nhau [7, 2006.01] 
13/514 . . . TÊm díi cïng tøc lµ líp phñ hoÆc líp ®¸y kh«ng thÊm ®îc [7, 2006.01] 
13/53 . . kh¸c biÖt bëi chÊt thÊm hót [7, 2006.01] 
13/531 . . . toµn bé ®é dµy cña tÊm ®Öm lµ mét hîp phÇn ®ång nhÊt (A61F13/538, 

A61F13/539 ®îc u tiªn)  [7, 2006.01] 
13/532 . . . . kh«ng ®ång nhÊt ë mÆt tÊm ®Öm [7, 2006.01] 
13/533 . . . . . cã c¸c vïng Ðp kh«ng liªn tôc [7, 2006.01] 
13/534 . . . toµn bé ®é dµy cña tÊm ®Öm lµ mét hîp phÇn kh«ng ®ång nhÊt (A61F13/538, 

A61F13/539 ®îc u tiªn; lâi ®ång nhÊt  cã giÊy lôa gãi A61F13/531)  [7, 
2006.01] 

13/535 . . . . kh«ng ®ång nhÊt ë bÒ mÆt tÊm ®Öm, vÝ dô c¸c líp thÊm hót cña lâi cã kÝch cì 
kh¸c nhau (A61F13/537 ®îc u tiªn)  [1, 2006.01] 

13/536 . . . . . cã c¸c vïng Ðp kh«ng liªn tôc [7, 2006.01] 
13/537 . . . . kh¸c biÖt bëi mét líp nh»m t¹o thuËn lîi hoÆc ng¨n ngõa chÊt láng ch¶y theo 

mét hêng hoÆc trªn bÒ mÆt, vÝ dô líp bÊc [7, 2006.01]  
13/538 . . . kh¸c biÖt bëi c¸ch dÖt hoÆc híng sîi [7, 2006.01] 
13/539 . . . kh¸c biÖt bëi sù liªn kÕt cña c¸c líp thÊm hót víi nhau hoÆc víi líp ngoµi cïng  

[7, 2006.01] 
13/551 . . Bao gãi hoÆc giÊy bäc ®Öm thÊm hót ®· sö dông, vÝ dô, dïng cho ®Öm thÊm hót 

dïng mét lÇn [7, 2006.01] 
13/56  . . Chi tiÕt ®Ó gi÷ hoÆc cµi [5, 2006.01]  
13/58 . . . Chi tiÕt cµi lµ miÕng dÝnh [5, 2006.01]  
13/60 . . . . cã chi tiÕt th¸o kÕt hîp víi chi tiÕt cµi d¹ng miÕng hoÆc d¶i  [5, 2006.01] 
13/62 . . . Chi tiÕt cµi lµ d¶i v¶i, vÝ dô mãc vµ vßng [5, 2006.01] 
13/64 . . .  D©y, d©y lng, d©y buéc hoÆc ®ai vßng (A61F13/66 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
13/66 . . .  QuÇn ¸o, chi tiÕt gi÷ kh«ng g¾n liÒn víi ®Öm thÊm hót [5, 2006.01] 
13/68 . . . . kiÓu «m quanh bông [5, 2006.01] 
13/70 . . . . . víi phÇn ®òng më hoÆc th¸o ra ®îc [5, 2006.01] 
13/72 . . . . . víi ®ai «m quanh chç th¾t lng, vÝ dô kiÓu quÇn lãt [5, 2006.01] 
13/74 . . . . cã c¸c chi tiÕt ®Ó gi÷ ®Öm thÊm hót [5, 2006.01] 
13/76 . . . . . däc theo chiÒu réng cña ®Öm hoÆc c¸c chi tiÕt cµi, vÝ dô d©y, mÐp c¸nh hoÆc 

nÕp gÊp lªn [5, 2006.01] 
13/78 . . . . . . Chi tiÕt cµi b»ng kho¸ bÊm hoÆc cóc [5, 2006.01] 
13/80 . . . . cã thÓ ®iÒu chØnh cho thÝch hîp víi vïng ®¸y chËu cña c¬ thÓ [5, 2006.01] 
13/82 . . . . víi c¸c chi tiÕt ®Ó g¾n vµo c¬ thÓ [5, 2006.01] 
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13/84 . . C¸c phô kiÖn cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp kh¸c dïng cho ®Öm thÊm hót 
[7, 2006.01] 

15/00 C¸c dông cô hç trî ®îc dïng khi b¨ng vÕt th¬ng; Bao gãi vËt liÖu b¨ng bã [1, 
2006.01] 

15/02 . Dông cô c¾t b¨ng, vÝ dô kÐo, ca c¾t bét [1, 2006.01] 
17/00 Tói cøu th¬ng [1, 2006.01] 
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A61G Chuyªn chë bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt hoÆc dông cô ch¨m 
sãc hä (thiÕt bÞ trî gióp bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt ®i l¹i A61H3/00); Bµn vµ ghÕ 
phÉu thuËt; GhÕ nha khoa; Dông cô ch«n cÊt (íp x¸c A01N1/00) 

 
Ph¬ng tiÖn chuyªn chë bÖnh nh©n hoÆc 
ngêi tµn tËt .................................................................................................................... 1/00 - 7/00 
giêng bÖnh; phßng ®iÒu trÞ; ph¬ng tiÖn t¹o 
thuËn lîi ®Ó ch¨m sãc bÖnh nh©n ................................................... 7/00; 10/00; 9/00, 12/00 
lång Êp trÎ thiÕu th¸ng ..................................................................................................... 11/00 
trang bÞ cña phßng mæ hoÆc phßng nha khoa ............................................ 13/00, 15/00 
dông cô ch«n cÊt ....................................................................................................... 17/00 - 21/00 
®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong 
c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy ................................................................................. 99/00 

 

1/00 C¸ng [1, 2006.01] 
1/003 . víi c¸c ph¬ng tiÖn t¹o thuËn lîi ®Ó nhÊc bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt, vÝ dô nh 

d¹ng t¸ch rêi hoÆc sö dông b¨ng chuyÒn [5, 2006.01] 
1/007 . víi c¸c v¸n trît truyÕt hoÆc víi c¸c con l¨n cña xe trît tuyÕt (xe trît tuyÕt A63C 

5/00) [5, 2006.01] 
1/01 . Kh¨n tr¶i giêng ®Æc biÖt phï hîp cho viÖc sö dông nh hoÆc víi c¸ng [5, 2006.01] 
1/013 . cã thÓ xÕp hoÆc gËp l¹i ®îc (A61G1/017 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
1/017 . cã thÓ biÕn ®æi thµnh ghÕ [5, 2006.01] 
1/02 . cã b¸nh xe [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô tïng, vÝ dô nh c¸i tùa ®Çu, ®Ó ch©n hoÆc t¬ng tù 

®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸ng [1, 5, 2006.01] 
1/044 . . D©y, b¨ng ®ai, th¾t lng [5, 2006.01] 
1/048 . . Tay cÇm [5, 2006.01] 
1/052 . . Thanh chèng, trô hoÆc ch©n [5, 2006.01] 
1/056 . . . Ch©n quay [5, 2006.01] 
1/06 . Gi¸ ®ì c¸ng, vÝ dô ®Ó chuyÓn c¸ng trong hoÆc trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng [1, 

2006.01] 
3/00 Xe cÊp cøu; Xe cé víi c¸c bé phËn ®Æc biÖt ®Ó vËn chuyÓn bÖnh nh©n hoÆc ngêi 

tµn tËt hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸ nh©n cña hä, vÝ dô ®Ó t¹o thuËn lîi 
cho viÖc lªn hoÆc xuèng xe, xe l¨n [1, 5, 2006.01] 

3/02 . C¸c ph¬ng tiªn vËn chuyÓn ngêi lªn hoÆc xuèng; Ph¬ng tiÖn t¹o thuËn lîi cho 
bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt vµo hoÆc ra khái ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn [5, 2006.01] 

3/04 . . DÞch chuyÓn bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt ®ang ngåi b»ng c¸ch quay theo mét 
trôc th¼ng ®øng [5, 2006.01] 

3/06 . . DÞch chuyÓn cã sö dông ®êng dèc, thang m¸y hoÆc t¬ng tù (A61G3/04 ®îc u 
tiªn) [5, 2006.01] 

3/08 . Gia cè hoÆc ®iÒu chØnh xe l¨n [5, 2006.01] 
5/00 GhÕ hoÆc ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸ nh©n chuyªn dµnh cho bÖnh nh©n hoÆc 

ngêi tµn tËt (dông cô cho phÐp bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt ®iÒu khiÓn mét thiÕt bÞ 
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hoÆc dông cô kh«ng t¹o thµnh mét bé phËn cña c¬ thÓ A61F4/00; xe ®¹p ®Æc biÖt 
thÝch hîp cho ngêi tµn tËt B62K3/16)  [1, 2006.01] 

 Ghi chó [5] 

GhÕ dïng cho bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt cã chç ngåi th¸o rêi ®îc ®Æc biÖt phï 
hîp ®Ó dÞch chuyÓn ghÕ cïng bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt tíi ph¬ng tiÖn vËn 
chuyÓn vµ trî gióp bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt trong lóc sö dông ph¬ng tiÖn 
vËn chuyÓn th× ®îc ph©n vµo nhãm A61G3/00 
 

5/02 . bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt tù ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
5/04 . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ (A61G 5/06 ®îc u tiªn; chç dùa ®îc ®iÒu khiÓn 

b»ng ®éng c¬ A61G 5/12; cho xe cã tay l¸i, ®îc trang bÞ hai hoÆc nhiÒu b¸nh 
B62K 5/003, B62K 5/023) [1, 5, 2006.01, 2013.01] 

5/06 . víi ph¬ng tiÖn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó vît qua vËt chíng ng¹i, vÝ dô trÌo lªn 
g¸c [5, 2006.01] 

5/08 . gÊp l¹i ®îc [5, 2006.01] 
5/10 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô tïng kÌm theo [5, 2006.01] 
5/12 . . Chç dùa ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®Ó ®Çu hoÆc ch©n [5, 2006.01] 
5/14 . . Nh÷ng ph¬ng tiÖn trî gióp ®øng lªn hoÆc ngåi xuèng [5, 2006.01] 

Giêng vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî dïng cho bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt; Phßng ®iÒu trÞ 
dïng cho môc ®Ých y häc; Ph¬ng tiÖn thÝch hîp ®Ó ch¨m sãc bÖnh nh©n 

7/00 Giêng ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ch¨m sãc bÖnh nh©n; Ph¬ng tiªn n©ng bÖnh nh©n 
hoÆc ngêi tµn tËt (trang thiÕt bÞ cña giêng, bµn ®iÒu trÞ, kÕt cÊu sµn hoÆc 
t¬ng tù ®Ó kÐo dµi hoÆc kÐo c¨ng A61F5/045; c¸ng víi c¸c ph¬ng tiªn t¹o ®iÒu 
kiÖn thuËn lîi ®Ó nhÊc bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt A01G1/003) [1, 5, 6, 
2006.01] 

7/002 . cã khung ®Öm ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
7/005 . . cã thÓ nghiªng xung quanh trôc ngang, vÝ dô cho t thÕ Trendelenburg [5, 

2006.01] 
7/008 . . cã thÓ nghiªng xung quanh trôc däc, vÝ dô ®Ó l¨n [5, 2006.01] 
7/012 . . n©ng lªn hoÆc h¹ xuèng toµn bé khung ®Öm (A61G7/005, A61G7/008 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
7/015 . . ®îc chia thµnh c¸c phÇn ®iÒu chØnh ®îc kh¸c nhau, vÝ dô cho t thÕ Gatch [5, 

2006.01] 
7/018 . . C¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc dÉn ®éng (A61G7/005 – A61G7/015 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
7/02 . víi c¸c ph¬ng tiÖn thuËn tiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhu cÇu vÖ sinh, hoÆc ®Æc biÖt thÝch 

hîp cho viÖc sö dông trong qu¸ tr×nh lµm vÖ sinh [1, 5, 2006.01] 
7/043 . Giêng ®Ó thóc ®Èy hoÆc theo dâi giÊc ngñ [5, 2006.01] 
7/047 . Giêng cho c¸c môc ®Ých vÖ sinh ®Æc biÖt (A61G7/02 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/05 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô tïng cña giêng (dông cô ®Ó ng¨n ngõa chèng r¬i ra 

ngoµi A47C 21/08, A47D 7/00) [5, 2006.01] 
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7/053 . . C¸c bé phËn phô trî ®Ó lªn vµo hoÆc rêi khái giêng, vÝ dô nh bËc trÌo hoÆc ghÕ 
[5, 2006.01] 

7/057 . . C¬ cÊu ng¨n ngõa chøng loÐt v× n»m liÖt giêng hoÆc trî gióp bÖnh nh©n bÞ báng, 
vÝ dô nh c¸c ®Öm ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 

7/065 . . C¸c chç tùa phï hîp môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
7/07 . . . cho ®Çu hoÆc th©n trªn [5, 2006.01] 
7/075 . . . cho ch©n tay [5, 2006.01] 
7/08 . ThiÕt bÞ di chuyÓn giêng bÖnh [1, 2006.01] 
7/10 . ThiÕt bÞ n©ng bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt,vÝ dô thiÕt bÞ chuyªn dïng trong c¬ cÊu 

n©ng [1, 2006.01] 
7/12 . . ®Ó n©ng bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt b»ng tay (A61G7/14 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
7/14 . . t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho c¶ n©ng vµ di chuyÓn phÇn bªn cña bÖnh nh©n hoÆc 

ngêi tµn tËt [5, 2006.01] 
7/16 . . chuyÓn ®æi mÆt giêng n»m thµnh ghÕ (giêng - ghÕ bµnh A 47 C 17/04) [5, 

2006.01] 
9/00 ChËu ®¹i tiÖn, chËu tiÓu tiÖn vµ c¸c dông cô vÖ sinh kh¸c cho bÖnh nh©n n»m 

trªn giêng bÖnh; ThiÕt bÞ lµm s¹ch c¸c dông cô nµy, vÝ dô kÕt hîp víi chç tiÓu 
tiÖn trong nhµ vÖ sinh (dông cô høng níc tiÓu ®îc g¾n trªn c¬ thÓ A61F5/44) [1, 
2006.01] 

9/02 . Dông cô lµm s¹ch [5, 2006.01]  
10/00 Phßng ®iÒu trÞ cho môc ®Ých y häc (lång Êp trÎ em A61G11/00; thiÕt bÞ cho phßng 

t¾m h¬i cã oz«n, hidro hoÆc c¸c khÝ kh¸c A61H 33/14; b×nh hoÆc buång di ®éng lµm 
s¹ch kh«ng khÝ nãi chung A62 B 31/00) [4, 2006.01] 

10/02 . cã khÝ hËu nh©n t¹o víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gi÷ ¸p suÊt mong muèn, vÝ dô cho 
phßng v« trïng [4, 2006.01] 

10/04 . LÒu oxy [4, 2006.01] 
11/00 Lång Êp cho trÎ em thiÕu th¸ng [1, 2006.01] 
12/00 C¸c tiÖn nghi ®Ò ch¨m sãc bÖnh nh©n, vÝ dô trong bÖnh viÖn, kh«ng ®îc ®a 

vµo c¸c ®Ò môc tríc cña ph©n líp nµy tõ A61G1/00-A61G11/00, vÝ dô xe ®Èy 
®Ó chuyªn chë thuèc men hoÆc thøc ¨n; §¬n thuèc [1, 2006.01] 

Bµn hoÆc ghÕ phÉu thuËt; GhÕ nha khoa  

13/00 Bµn phÉu thuËt, thiÕt bÞ hç trî cña nã (chiÕu s¸ng cho bµn phÉu thuËt F21L, F21S 
hoÆc F21V) [1, 2006.01] 

13/02 . Bµn phÉu thuËt ®iÒu chØnh ®îc; §iÒu khiÓn bµn phÉu thuËt [5, 2006.01] 
13/04 . . cã thÓ nghiªng quanh trôc ngang hoÆc trôc däc [5, 2006.01] 
13/06 . . n©ng lªn hoÆc h¹ thÊp toµn bé mÆt bµn (A61G13/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
13/08 . . bµn ®îc chia thµnh c¸c phÇn ®iÒu chØnh ®îc kh¸c nhau [5, 2006.01] 
13/10 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ phô (v¶i tr¶i giêng dïng trong phÉu thuËt [1, 

2006.01] 
13/12 . . Chç tùa ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c bé phËn cña c¬ thÓ; Bè trÝ c¸c bÒ mÆt ®ì bÖnh 

nh©n [5, 2006.01] 
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15/00 GhÕ phÉu thuËt; GhÕ nha khoa; C¸c thiÕt bÞ phô thÝch hîp cho ghÕ nµy, vÝ dô 
gi¸ ®Ó dông cô [1, 5, 2006.01] 

15/02 . GhÕ cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh t thÕ bÖnh nh©n. §iÒu khiÓn ghÕ [5, 
2006.01] 

15/04 . . ®Ó nghiªng bÖnh nh©n [5, 2006.01] 
15/06 . . ®Ó n©ng hoÆc h¹ bÖnh nh©n (A61G15/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
15/08 . . kÕt hîp víi ghÕ ngåi cña b¸c sÜ phÉu thuËt hoÆc nha sÜ [5, 2006.01] 
15/10 . C¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ phô (A61G15/14 ®îc u tiªn; dông cô nha khoa  

A 61 C) [5, 2006.01] 
15/12 . . C¸c chç tùa ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých nµy, vÝ dô nh dµnh cho ®Çu hoÆc 

ch©n [5, 2006.01] 
15/14 . Gi¸ ®Ó dông cô nha khoa, C¸c thiÕt bÞ phô trî dµnh cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
15/16 . . C¸c ph¬ng tiÖn mang, gi÷ hoÆc b¶o qu¶n c¸c chi tiÕt cÇm tay trong nha khoa 

hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
15/18 . . . bao gåm c¸i banh ®Ó gi÷ èng mÒm [5, 2006.01] 

Dông cô ch«n cÊt 

17/00 Quan tµi, VËt liÖu bäc x¸c chÕt; B×nh ®ùng hµi cèt [1, 2006.01] 
17/007 . kh¸c biÖt bëi cÊu tróc cña vËt liÖu ®· sö dông, vÝ dô nh vËt liÖu tho¸i ho¸ sinh häc; 

Sö dông nhiªu lo¹i vËt liÖu [5, 2006.01] 
17/013 . Quan tµi cã thÓ gËp ®îc [5, 2006.01] 
17/02 . Then kho¸ quan tµi, líp lãt trong quan tµi [1, 2006.01] 
17/04 . §å trang trÝ cho quan tµi [1, 2006.01] 
17/06 . Tói ®ùng x¸c chÕt; VËt liÖu bäc x¸c chÕt [1, 5, 2006.01] 
17/08 . B×nh ®ùng hµi cèt (nhµ ®Ó b×nh hµi cèt E 04H 13/00) [1, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ n©ng hoÆc h¹ quan tµi [1, 2006.01] 
21/00 Xe tang hoÆc c¸c lo¹i xe t¬ng tù [5, 2006.01] 
99/00 §èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A61H ThiÕt bÞ lý liÖu ph¸p, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ hoÆc kÝch thÝch 
c¸c ®iÓm ph¶n x¹ trªn c¬ thÓ; H« hÊp nh©n t¹o; Xoa bãp; thiÕt 
bÞ t¾m hoÆc röa víi môc ®Ých ch÷a bÖnh hoÆc vÖ sinh ®Æc biÖt 
hoÆc c¸c bé phËn ®Æc biÖt cña c¬ thÓ (liÖu ph¸p ®iÖn, liÖu ph¸p tõ, liÖu 
ph¸p phãng x¹, liÖu ph¸p siªu ©m A61N)  

 Ghi chó 

Trong ph©n líp nµy thuËt ng÷ "lý liÖu ph¸p" ®îc hiÓu lµ ch÷a bÖnh hoÆc phôc håi 
kh¶ n¨ng lµm viÖc, b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, kh«ng dïng thuèc hoÆc kh«ng cã 
phÉu thuËt. Ph©n líp nµy bao gåm, vÝ dô xoa bãp, t¾m rung vµ thiÕt bÞ tËp luyÖn 
cho bé phËn c¬ thÓ ë d¹ng bÞ ®éng 

Néi dung ph©n líp 

thiÕt bÞ xoa bãp trî gióp sù ®i l¹i cña bÖnh nh©n 
hoÆc ngêi tµn tËt .................................................................................................................. 3/00 
thiÕt bÞ tËp luyÖn ch÷a bÖnh thô ®éng, ®Ó 
luyÖn tËp m¾t .................................................................................................................... 1/00, 5/00 
xoa bãp 

Kü thuËt xoa bãp ...................................................................... 7/00, 9/00, 15/00, 23/00 
D©y lng, d¶i, lîc xoa bãp .................................................................................. 11/00 
Ph¬ng ph¸p vµ dông cô xoa bãp tõng bé phËn 
cña c¬ thÓ ........................................................................................ 13/00, 19/00, 21/00 
Dông cô phô trî xoa bãp vµ t¾m ........................................................................... 37/00 

h« hÊp nh©n t¹o ...................................................................................................................... 31/00 
t¾m vµ röa ®Ó ch÷a bÖnh hoÆc vÖ sinh................................................. 33/00, 35/00, 36/00 
thiÕt bÞ x¸c ®Þnh  hoÆc kÝch thÝch c¸c ®iÓm 
ph¶n x¹ trªn  c¬ thÓ ............................................................................................................. 39/00 
®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong 
c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy ................................................................................. 99/00 

 

1/00 ThiÕt bÞ tËp luyÖn ch÷a bÖnh thô ®éng (A61H5/00 ®îc u tiªn); M¸y rung; 
Dông cô n¾n khíp x¬ng, vÝ dô dông cô nªm chÆt c¬ thÓ, dông cô dïng bªn 
ngoµi ®Ó kÐo hoÆc s¾p xÕp cho th¼ng c¸c x¬ng g·y [1, 2, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

Nhãm nµy kh«ng bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chØnh h×nh, ph¬ng ph¸p 
vµ thiÕt bÞ nµy ®· ®îc ph©n vµo nhãm A61F 5/00 
 

1/02 . ThiÕt bÞ kÐo d·n hoÆc lµm cong ®Ó tËp luyÖn ch÷a bÖnh [1, 2006.01] 
3/00 Dông cô trî gióp viÖc ®i l¹i cña bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt (thiÕt bÞ ®Ó gióp trÎ 

®i A47D13/04) [1, 2006.01] 
3/02 . N¹ng chèng [1, 2006.01] 
3/04 . Ph¬ng tiÖn cã b¸nh xe ®Ó trî gióp sù ®i l¹i cña bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt [1, 

2006.01] 
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3/06 . C¸c ph¬ng tiÖn trî gióp sù ®i l¹i cña bÖnh nh©n khiÕm thÞ (thay nhËn c¶m thÞ gi¸c 
trùc tiÕp b»ng d¹ng nhËn c¶m kh¸c A 61F 9/08) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c bµi luyÖn tËp m¾t [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ xoa bãp kiÓu tÈm quÊt. Dông cô chµ x¸t hoÆc thoa nhÑ da cha ®îc 

®a vµo c¸c ph©n líp kh¸c (dông cô xoa bãp sö dông dßng ®iÖn b»ng sù tiÕp xóc 
A61N1/18) [1, 2006.01] 

9/00 Xoa bãp b»ng khÝ nÐn hay thñy lùc [1, 2006.01] 
11/00 D©y lng, d¶i, lîc xoa bãp [1, 2006.01] 
11/02 . ThiÕt bÞ xoa bãp cã d¶i dao ®éng däc [1, 2006.01] 
13/00 Xoa bãp lîi [1, 2006.01] 
15/00 Xoa bãp nhê trôc l¨n, qu¶ cÇu, vÝ dô bãng h¬i, xÝch hoÆc xÝch l¨n [1, 2006.01] 
15/02 . kÕt hîp víi liÖu ph¸p ¸nh s¸ng, liÖu ph¸p nhiÖt vµ sö dông thuèc [1, 2006.01] 
19/00 Xoa bãp c¬ quan sinh dôc [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ xoa bãp c¸c khoang, æ trªn c¬ thÓ [1, 2006.01] 
23/00 Xoa bãp b»ng c¸ch gâ hoÆc rung, vÝ dô dïng dao ®éng siªu ©m; Xoa bãp rung 

vµ hót; Xoa bãp dïng mµng di ®éng [1, 2006.01] 
23/02 . cã dÉn ®éng ®iÖn hoÆc tõ [1, 2, 2006.01] 
23/04 . cã dÉn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
23/06 . Gâ b»ng tay [1, 2006.01] 
31/00 H« hÊp nh©n t¹o, kÝch thÝch tim, vÝ dô xoa bãp tim (h« hÊp nh©n t¹o cã dÉn khÝ 

hoÆc kh«ng khÝ, vÝ dô tõ miÖng vµo miÖng A61M 16/00; t¸c ®éng b»ng dßng ®iÖn 
qua c¸c ®iÖn cùc ®Ó kÝch thÝch, vÝ dô ®Ó t¹o nhÞp tim A61N 1/36) [1, 2006.01] 

31/02 . ThiÕt bÞ h« hÊp nh©n t¹o cã hoÆc kh«ng kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn thë b»ng khÝ 
[1, 2006.01] 

33/00 ThiÕt bÞ t¾m röa víi môc ®Ých ch÷a bÖnh hoÆc vÖ sinh ®Æc biÖt (A61H35/00 ®îc 
u tiªn; ®Ó thôt th¸o röa ruét A61M 9/00; t¾m ®iÖn hoÆc t¾m tõ cã sö dông chÊt láng 
ion ho¸ A61N 1/44) [1, 6, 2006.01] 

33/02 . ThiÕt bÞ t¾m röa cã sö dông chÊt láng, trong ®ã cã chøa hoÆc t¹o ra khÝ, vÝ dô bån 
t¾m cacbon dioxit [1, 2006.01] 

33/04 . ThiÕt bÞ dïng cho bån t¾m c¸t, bïn hoÆc bät; ThiÕt bÞ dïng cho bån t¾m  kim lo¹i, 
vÝ dô cã sö dông dung dÞch muèi kim lo¹i [1, 6, 2006.01] 

33/06 . Bån t¾m khÝ nãng hoÆc l¹nh nh©n t¹o; Vßi t¾m h¬ng sen hoÆc bån t¾m h¬i hoÆc 
khÝ, vÝ dô nhµ t¾m h¬i hoÆc nhµ t¾m PhÇn Lan (buång khÝ nÐn A61G10/00) [1, 
2006.01] 

33/08 . . Vßi t¾m h¬ng sen khÝ cho môc ®Ých vÖ sinh [1, 2006.01] 
33/10 . . ThiÕt bÞ trong chËu t¾m ®Ó t¾m h¬i [1, 2006.01] 
33/12 . . ChËu h¬i x«ng mÆt [1, 2006.01] 
33/14 . ThiÕt bÞ dïng cho bån t¾m h¬i cã «z«n, hy®r« vµ c¸c khÝ kh¸c  [1, 2006.01] 
35/00 Bån t¾m dïng cho tõng phÇn riªng biÖt cña c¬ thÓ, vÝ dô vßi t¾m h¬ng sen 

dïng cho ngùc (chËu vÖ sinh phô n÷ kh«ng cã bé phËn phun níc lªn A47K 3/22; 
thiÕt bÞ röa m«ng A47K 7/08; ®Ó thôt th¸o röa ruét A61M 9/00) [1, 6, 2006.01] 

35/02 . ®Ó röa m¾t [6, 2006.01] 
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35/04 . ®Ó röa mòi [6, 2006.01] 
36/00 QuÇn ¸o kÝch thÝch tiÕt må h«i [1, 2006.01] 
37/00 Dông cô hç trî xoa bãp [1, 6, 2006.01] 
39/00 ThiÕt bÞ dïng trong liÖu ph¸p lý häc ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ hoÆc kÝch thÝch c¸c ®iÓm 

ph¶n x¹ ®Æc biÖt trªn bÒ mÆt c¬ thÓ, vÝ dô ch©m cøu (x¸c ®Þnh b»ng sù ph¸t hiÖn 
tÝn hiÖu ®iÖn sinh häc A61B 5/04; x¸c ®Þnh b»ng viÖc sö dông dßng ®iÖn hoÆc tõ 
trêng A61B 5/05) [2, 2006.01] 

39/02 . ThiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm ph¶n x¹ [2, 2006.01] 
39/04 . ThiÕt bÞ ®Ó Ên lªn c¸c ®iÓm ph¶n x¹ vÝ dô day bÊm huyÖt kiÓu NhËt B¶n  [2, 

2006.01] 
39/06 . ThiÕt bÞ ®Ó lµm nãng hoÆc lµm l¹nh c¸c ®iÓm ph¶n x¹ trªn bÒ mÆt c¬ thÓ víi sù b¶o 

vÖ kh¶ n¨ng sèng cña tÕ bµo [2, 2006.01] 
39/08 . ThiÕt bÞ sö dông kim ch©m t¸c ®éng lªn c¸c ®iÓm ph¶n x¹, vÝ dô ®Ó ch©m cøu [2, 

2006.01] 
99/00 §èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A61J §å ®ùng ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých y dîc; thiÕt bÞ hoÆc 
ph¬ng ph¸p chuyªn dông ®Ó t¹o c¸c d¹ng nhÊt ®Þnh cho s¶n 
phÈm dîc;  Dông cô ®a thøc ¨n hoÆc thuèc qua miÖng; vó gi¶ 
cho trÎ em; thiÕt bÞ høng níc bät 

Néi dung ph©n líp 

®å ®ùng ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých y 
dîc  ................................................................................................................................................. 1/00 
ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó 
t¹o c¸c d¹ng nhÊt ®Þnh cho s¶n phÈm dîc  ............................................................ 3/00 
dông cô ®a thøc ¨n hoÆc thuèc 

Chai s÷a nu«i trÎ s¬ sinh, nóm vó, èng cho ¨n .................................. 9/00, 11/00, 15/00 
C¸c dông cô kh¸c .................................................................................................... 7/00 
MiÕng ®Öm ngùc ®Ó b¶o vÖ ®Çu vó ........................................................................ 13/00 

vó gi¶ ............................................................................................................................................. 17/00 
thiÕt bÞ høng níc bät ......................................................................................................... 19/00 

 

1/00 §å ®ùng ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc ®Ých y tÕ hoÆc dîc phÈm (bao con nhéng vµ 
c¸c lo¹i t¬ng tù ®Ó uèng qua ®êng miÖng A61J 3/07; ®Æc biÖt thÝch nghi cho c¸c 
thiÕt bÞ hoÆc dông cô phÉu thuËt hoÆc chÈn ®o¸n A61B 50/30; ®å ®ùng chÊt phãng x¹ 
G21F 5/00) [1, 4, 5, 2006.01] 

1/03 . dïng cho thuèc viªn hoÆc viªn nÐn (lä ®ùng thuèc viªn hoÆc viªn nÐn víi c¸c 
ph¬ng tiÖn ph©n ph¸t thuèc ®Æc biÖt B65D 83/04) [5, 2006.01] 

1/05 . ®Ó lÊy, b¶o qu¶n hoÆc truyÒn m¸u, plazma hoÆc c¸c lo¹i chÊt láng y tÕ [5, 2006.01] 
1/06 . . Viªn ®¹n hoÆc èng thuèc tiªm (èng thuèc hoÆc viªn ®¹n ®ång thêi lµ b¬m tiªm 

A61M 5/28) [1, 2006.01] 
1/10 . . §å ®ùng d¹ng tói [5, 2006.01] 
1/12 . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn gi÷ mÉu thö [5, 2006.01] 
1/14 . . C¸c chi tiÕt; C¸c thiÕt bÞ phô trî cho nã (A61J7/00 ®îc u tiªn; dông cô më 

B65D, B67B 7/00) [5, 2006.01] 
1/16 . . . KÑp gi÷ ®å ®ùng [5, 2006.01] 
1/18 . . . C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o t×nh tr¹ng c¸c chÊt chøa trong ®å ®ùng, vÝ dô t×nh tr¹ng v« 

trïng[5, 2006.01] 
1/20 . . . C¸c dông cô ®Ó truyÒn chÊt láng, vÝ dô tõ lä nhá sang b¬m tiªm [5, 2006.01] 
1/22 . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®o lîng chÊt láng [5, 2006.01] 
3/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó t¹o c¸c d¹ng nhÊt ®Þnh cho s¶n 

phÈm dîc (phÇn ho¸ xem c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 
3/02 . d¹ng bét  [1, 2006.01] 
3/04 . d¹ng thuèc mì [1, 2006.01] 
3/06 . d¹ng viªn trßn, viªn h×nh thoi hoÆc viªn bäc ®êng [1, 2006.01] 
3/07 . d¹ng con nhéng hoÆc d¹ng t¬ng tù cã kÝch thíc nhá ®Ó uèng qua ®êng miÖng 

[1, 2006.01] 
3/08 . d¹ng thuèc ®¹n hoÆc thuèc thái [1, 2006.01] 
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3/10 . d¹ng viªn nÐn (m¸y dËp viªn thuèc B30B 11/00) [1, 2006.01] 

§a thuèc vµo khoang miÖng; Chai cho ¨n nãi chung; Nóm vó; ThiÕt bÞ høng níc bät 

7/00 Dông cô ®a thuèc vµo khoang miÖng, vÝ dô th×a (th×a ®ong G01G 19/56); ThiÕt 
bÞ ®Õm viªn thuèc; ThiÕt bÞ chØ dÉn thêi gian hoÆc nh¾c nhë uèng thuèc [1, 
2006.01] 

7/02 . ThiÕt bÞ ®Ó ®Õm thuèc viªn [5, 2006.01] 
7/04 . ThiÕt bÞ chØ dÉn thêi gian hoÆc nh¾c nhë uèng thuèc, vÝ dô thiÕt bÞ ph©n ph¸t thuèc 

®îc lËp tr×nh tríc [5, 2006.01]  
9/00 Chai cho ¨n nãi chung  [1, 2006.01] 
9/02 . cã nhiÖt kÕ [1, 2006.01] 
9/04 . cã ph¬ng tiÖn dÉn kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
9/06 . Gi¸ gi÷ chai [1, 2006.01] 
9/08 . Bao chai [1, 2006.01] 
11/00 Nóm vó cho ¨n [1, 2006.01] 
11/02 . cã ph¬ng tiÖn dÉn kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
11/04 . cã ph¬nh tiÖn ®Ó g¾n vµo chai [1, 2006.01] 
13/00 MiÕng ®Öm ngùc ®Ó b¶o vÖ ®Çu vó  [1, 2006.01] 

15/00 èng th«ng ®Ó nu«i nh©n t¹o  [1, 2006.01] 
17/00 Vó gi¶ cho trÎ em; Vßng r¨ng [1, 2006.01] 
17/02 . Vßng r¨ng [5, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ høng níc bät, vÝ dô èng nhæ (trang bÞ trong phßng nha khoa A61C 17/04) 

[1, 2006.01] 

19/02 . èng nhæ cã d¹ng b×nh thãt cæ [1, 2006.01] 

19/04 . èng nhæ röa ®îc [1, 2006.01] 

19/06 . èng nhæ thiªu huû [1, 2006.01] 
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A61K Dîc phÈm ®Ó ch÷a bÖnh, dïng trong nha khoa hoÆc víi môc 
®Ých trang ®iÓm (thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p t¹o c¸c d¹ng thuèc ®Æc biÖt A61J3/00; 
khÝa c¹nh ho¸ häc hoÆc sö dông c¸c nguyªn liÖu ®Ó khö mïi h«i kh«ng khÝ, tÈy uÕ hoÆc khö 
trïng ®Ó lµm ®å b¨ng bã, b¨ng cuén, ®Öm thÊm hót hoÆc ®å dïng trong  phÉu thuËt A61L; xµ 
phßng C11D) 

 
        Ghi chó [1, 7, 2006.01] 

1. Phân lớp này bao gồm các đối tượng kỹ thuật như hợp phần (hỗn hợp), các 
phương pháp bào chế và sử dụng: 
(a) Thuốc hoặc các hợp phần sinh học khác, được sử dụng: 
 - để phòng, giảm nhẹ hoặc chữa trị trạng thái không bình thường hoặc 
bệnh lý của cơ thể sống bằng cách tiêu diệt các sinh vật ký sinh hoặc hạn chế ảnh 
hưởng của bệnh hoặc sự bất thường bằng cách làm biến đổi sinh lý học về mặt 
hoá học của vật ký sinh hoặc cơ thể chủ (thuốc diệt sinh vật A01N25/00-
A01N65/00); 
 - để củng cố, tăng cường, giảm bớt, hạn chế hoặc tiêu diệt chức năng 
sinh lý của cơ thể, ví dụ các chế phẩm vitamin, thuốc làm mất khả năng sinh sản, 
thuốc ức chế sinh sản, chất kích thích sinh trưởng và tương tự (thuốc làm mất khả 
năng sinh sản của động vật không xương sống, ví dụ côn trùng A01N; chất điều 
tiết sinh trưởng thực vật A01N25/00-A01N65/00);  

 - để chẩn đoán trạng thái hoặc tình trạng sinh lý của cơ thể nhờ nghiên 
cứu trên cơ thể sống (in vivo), ví dụ nhờ hợp phần phản xạ tia rơnghen hoặc hợp 
phần thử nghiệm da (phương pháp đo và thử nghiệm kể cả enzym hoặc vi sinh vật 
C12Q; thử nghiệm vật liệu sinh học ngoài cơ thể (in vitro), ví dụ phân tích máu 
hay nước tiểu G01N, ví dụ G01N33/48); 
(b) Các hợp phần trị liệu dùng cho cơ thể nói chung nhằm khử mùi, bảo vệ, trang 
điểm hoặc chải chuốt, ví dụ mỹ phẩm, thuốc đánh răng, chất hàn răng. 
2. Cần chú ý đến các nhóm đề cập tới các nguyên tố hóa học trong phần C. 
3. Cần chú ý tới các ghi chú trong lớp C07, ví dụ ghi chú dưới tiêu đề của phân 
lớp C07D đã nêu ra các quy tắc để phân loại các hợp chất hóa học trong lớp này, 
các quy tắc này cũng được áp dụng để phân loại các hợp chất hóa học trong A61K 
nếu không có chỉ dẫn nào khác. 
4. Trong phân lớp này, trừ nhóm A61K8/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được 
áp dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các việc 
phân loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 
5. Hoạt tính trị liệu của các chế phẩm y học còn được phân loại tiếp vào phân lớp 
A61P.   
  

Néi dung ph©n líp 

ChÕ phÈm dïng trong nha khoa  ...................................................................................... 6/00 
Mü phÈm, níc hoa ................................................................................................................... 8/00 
dîc phÈm 

kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ................................................................................................ 9/00 
kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn ho¹t tÝnh 

thµnh phÇn ho¹t tÝnh h÷u c¬ ................................................. 31/00, 35/00, 36/00, 38/00 
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vËt liÖu tõ ®éng vËt, ®éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn 
hoÆc vi-rót ............................................................................................................. 35/00 
vËt liÖu tõ t¶o, nÊm, ®Þa y hoÆc thùc vËt ................................................................ 35/00 
thµnh phÇn ho¹t tÝnh v« c¬ ......................................................................... 33/00, 35/00 
®iÒu chÕ ®îc b»ng c¸ch xö lý vËt liÖu b»ng n¨ng 
lîng sãng hoÆc chiÕu x¹ h¹t ................................................................................ 41/00 
®Ó nghiªn cøu trªn c¬ thÓ sèng ................................................................... 49/00, 51/00 
c¸c chÊt phãng x¹ .................................................................................................. 51/00 

C¸c v¾c xin...................................................................................................... 39/00, 45/00 
C¸c chÊt mang............................................................................................................ 47/00 
Dîc phÈm cã chøa vËt liÖu di truyÒn, liÖu ph¸p gen ................................................ 48/00 

 

6/00 ChÕ phÈm dïng trong nha khoa (chÕ phÈm lµm s¹ch r¨ng A61K8/00, A61Q11/00,  
g¾n bé phËn r¨ng gi¶ vµo miÖng cã sö dông chÊt nÒn kÕt dÝnh hoÆc hîp chÊt kÕt dÝnh 
A61C 13/23) [3, 2006.01] 

6/02 . Sö dông c¸c chÕ phÈm ®Ó lµm r¨ng gi¶, ®Ó hµn r¨ng hoÆc bäc r¨ng [3, 2006.01] 
6/027 . . Sö dông c¸c nguyªn tè ¸ kim hoÆc hîp chÊt cña nã, vÝ dô C¸cbon [5, 2006.01] 
6/033 . . . C¸c hîp chÊt ph«tpho, vÝ dô nh apatit [5, 2006.01] 
6/04 . . Sö dông kim lo¹i hoÆc hîp kim [3, 2006.01] 
6/05 . . . Amangam [5, 2006.01] 
6/06 . . Sö dông xi m¨ng v« c¬  [3, 2006.01] 
6/08 . . Sö dông nhùa tù nhiªn hoÆc tæng hîp [3, 2006.01] 
6/083 . . . Hîp chÊt thu ®îc b»ng ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt cacbon-

cacbon kh«ng b·o hoµ [5, 2006.01] 
6/087 . . . Hîp chÊt thu ®îc b»ng ph¶n øng kh¸c víi ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c 

liªn kÕt cacbon-cacbon kh«ng b·o hoµ [5, 2006.01] 
6/09 . . . . Polyuretan [5, 2006.01] 
6/093 . . . . Hîp chÊt polyorganosilicon [5, 2006.01] 
6/097 . . . Polysacarit [5, 2006.01] 
6/10 . Hîp phÇn ®Ó lÊy dÊu r¨ng  [3, 2006.01] 
8/00 Mü phÈm hoÆc c¸c chÕ phÈm trang ®iÓm t¬ng tù [2006.01] 

 Ghi chó [2006.01] 

  Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí 
thích hợp cuối cùng. 

8/02 . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ®Æc biÖt bªn ngoµi [2006.01] 
8/03 . . Hîp phÇn láng cã hai hoÆc nhiÒu líp riªng biÖt [2006.01] 
8/04 . . Hçn dÞch; Nhò t¬ng[2006.01]  
8/06 . . . Nhò t¬ng [2006.01]   
8/11 . . Hîp phÇn bao vá [2006.01] 
8/14 . . Liposome [2006.01] 
8/18 . Kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn [2006.01] 
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 Ghi chó [2006.01] 

  Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí 
thích hợp cuối cùng. 

8/19 . . chøa c¸c thµnh phÇn v« c¬ [2006.01] 
8/20 . . . Halogen; C¸c hîp chÊt cña nã [2006.01] 
8/21 . . . . Florua; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2006.01]  
8/22 . . . Peroxit; Oxi; Ozon [2006.01]  
8/23 . . . Lu huúnh; Selen; Telua; C¸c hîp chÊt cña nã [2006.01]  
8/24 . . . Phèt pho; C¸c hîp chÊt cña nã [2006.01] 
8/25 . . . Silic; C¸c hîp chÊt cña nã  [2006.01] 
8/26 . . . Nh«m; C¸c hîp chÊt cña nh«m [2006.01] 
8/27 . . . KÏm; C¸c hîp chÊt cña kÏm [2006.01] 
8/28 . . . Ziriconi; C¸c hîp chÊt cña nã [2006.01] 
8/29 . . . Titan; C¸c hîp chÊt cña titan [2006.01] 
8/30 . . chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ [2006.01]  
8/31 . . . Hydrocacbon [2006.01]  
8/33 . . . chøa oxy [2006.01] 
8/34 . . . . Alcohol [2006.01] 
8/35 . . . . Keton; vÝ dô, quinon, benzophenon [2006.01] 
8/36 . . . . Axit carboxylic; Muèi hoÆc anhydrit cña nã [2006.01] 
8/362 . . . . . Axit polycarboxylic [2006.01] 
8/365 . . . . . Axit hydroxycarboxylic; Axit ketocarboxylic [2006.01] 
8/368 . . . . . cã c¸c nhãm carboxyl liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c nguyªn tö carbon cña vßng 

th¬m [2006.01] 
8/37 . . . . Este cña axit carboxylic [2006.01] 
8/38 . . . . TiÒn hîp chÊt, vÝ dô, peraxit [2006.01] 
8/39 . . . . C¸c dÉn xuÊt cã 2 tíi 10 nhãm oxyalkylen [2006.01] 
8/40 . . . chøa Nit¬ (quinon chøa nit¬ A61K8/35) [2006.01] 
8/41 . . . . Amin [2006.01] 
8/42 . . . . Amit [2006.01] 
8/43 . . . . Guanidin [2006.01] 
8/44 . . . . Axit aminocarboxylic hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô axit aminocarboxylic 

chøa lu huúnh; Muèi, este hoÆc c¸c dÉn xuÊt N-axyl ho¸ cña nã [2006.01] 
8/45 . . . . C¸c dÉn xuÊt  chøa 2 tíi 10 nhãm oxyalkylen [2006.01] 
8/46 . . . chøa lu huúnh  (A61K8/44 ®îc u tiªn) [2006.01] 
8/49 . . . chøa hîp chÊt dÞ vßng  [2006.01] 
8/55 . . . chøa phospho [2006.01] 
8/58 . . . chøa nguyªn tö kh«ng ph¶i lµ carbon, hydro, halogen, oxy, nit¬, lu huúnh hoÆc 

phospho [2006.01] 
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8/60 . . . §êng; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2006.01]  
8/63 . . . Steroit; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2006.01]  

 Ghi chó [2006.01] 

Nhãm nµy bao gåm c¸c steroit nh ®· ®îc x¸c ®Þnh trong Ghi chó (1) sau tiªu ®Ò 
cña ph©n líp C07J. 
 

8/64 . . . Protein; Peptit; C¸c dÉn xuÊt hoÆc c¸c thø phÈm cña nã [2006.01] 
8/65 . . . . Colagen; Gelatin; Keratin; C¸c dÉn xuÊt hoÆc thø phÈm cña chóng [2006.01] 
8/66 . . . . Enzym [2006.01] 
8/67 . . . Vitamin [2006.01] 
8/68 . . . Sphingolipit, vÝ dô, xeramit, xerebrosit, gangliosit [2006.01] 
8/69 . . . chøa flo [2006.01] 
8/70 . . . . chøa nhãm perflo, vÝ dô perfloete [2006.01] 
8/72 . . cã hîp chÊt cao ph©n tö h÷u c¬ [2006.01] 
8/73 . . . Polysacarit [2006.01] 
8/81 . . . thu ®îc b»ng ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt carbon-carbon 

kh«ng b·o hoµ [2006.01] 
8/84 . . . thu ®îc b»ng ph¶n øng kh¸c víi ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt 

carbon-carbon kh«ng b·o hoµ [2006.01] 
8/85 . . . . Polyeste [2006.01] 
8/86 . . . . Polyete [2006.01] 
8/87 . . . . Polyuretan [2006.01] 
8/88 . . . . Polyamit [2006.01] 
8/89 . . . . Polysiloxan [2006.01] 
8/891 . . . . . b·o hoµ, vÝ dô, dimethicon, phenyl trimethicon, C24-C28 methicon hoÆc 

stearyl dimethicon [2006.01] 
8/892 . . . . . . biÕn tÝnh bëi mét nhãm hydroxy, vÝ dô, dimethiconol [2006.01] 
8/893 . . . . . . biÕn tÝnh bëi mét nhãm alkoxy hoÆc aryloxy, vÝ dô, behenoxy dimethicon 

hoÆc stearoxy dimethicon [2006.01] 
8/894 . . . . . . biÕn tÝnh bëi mét nhãm polyoxyalkylen, vÝ dô xetyl dimethicon copolyol 

[2006.01] 
8/895 . . . . . chøa silic liªn kÕt víi c¸c nhãm bÐo kh«ng b·o hoµ, vÝ dô, ninyl dimethicon 

[2006.01] 
8/896 . . . . . chøa c¸c nguyªn tö kh¸c víi silic, carbon, oxy vµ hydro, vÝ dô dimethicon 

copolyol phosphat [2006.01] 
8/897 . . . . . . chøa halogen, vÝ dô, flosilic [2006.01] 
8/898 . . . . . . chøa nit¬, vÝ dô amodimethicon, trimetyl silyl amodimethicon hoÆc 

dimethicon propyl PG-betain [2006.01] 
8/899 . . . . . . chøa lu huúnh, vÝ dô n¶ti PG-propyldimethicon thiosulfat copolyol 

[2006.01] 
8/90 . . . Copolyme khèi (A61K 8/89 ®îc u tiªn ) [2006.01] 
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8/91 . . . Copolyme ghÐp (A61K8/89 ®îc u tiªn) [2006.01] 
8/92 . . DÇu, chÊt bÐo hoÆc s¸p; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô c¸c s¶n phÈm hydro ho¸ 

[2006.01] 
8/96 . . chøa c¸c vËt liÖu hoÆc dÉn xuÊt cña chóng cã thµnh phÇn cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh 

[2006.01] 
8/97 . . . tõ t¶o , nÊm, ®Þa y hoÆc thùc v©t, tõ c¸c dÉn xuÊt cña chóng [2006.01, 2017.01] 
8/9706  .  .  .  .  T¶o [2017.01] 
8/9711  .  .  .  .  .  Phaeophycota hoÆc Phaeophyta [t¶o n©u], vÝ dô t¶o th¹ch y [2017.01] 
8/9717  .  .  .  .  .  Rhodophycota hoÆc Rhodophyta [t¶o ®á], vÝ dô rong møt [2017.01] 
8/9722  .  .  .  .  .  Chlorophycota hoÆc Chlorophyta [t¶o xanh], vÝ dô rong tiÓu cÇu [2017.01] 
8/9728  .  .  .  .  NÊm, vÝ dô nÊm men [2017.01] 
8/9733  .  .  .  .  §Þa y [2017.01] 
8/9739  .  .  .  .  Bryophyta [rªu] [2017.01] 
8/9741  .  .  .  .  Pteridophyta [d¬ng xØ] [2017.01] 
8/9749  .  .  .  .  .  Filicopsida hoÆc Pteridopsida [Líp d¬ng xØ] [2017.01] 
8/9755  .  .  .  .  Gymnosperm [Ngµnh thùc vËt h¹t trÇn] [2017.01] 
8/9761  .  .  .  .  .  Cupressaceae [Hä hoµng ®µn], vÝ dô c©y b¸ch hoÆc c©y b¸ch trßn [2017.01] 
8/9767  .  .  .  .  .  Pinaceae [Hä th«ng], vÝ dô c©y th«ng hoÆc c©y th«ng tuyÕt [2017.01] 
8/9771  .  .  .  .  Ginkgophyta, vÝ dô Ginkgoaceae [Hä b¹ch qu¶] [2017.01] 
8/9778  .  .  .  .  Gnetophyta [ngµnh d©y g¾m], vÝ dô Ephedraceae [hä ma hoµng] [2017.01] 
8/9783  .  .  .  .  Angiosperm [ngµnh ngäc lan] [2017.01] 
8/9789  .  .  .  .  .  Magnoliopsida [Líp ngäc lan] [2017.01] 
8/9794  .  .  .  .  .  Liliopsida [thùc vËt mét l¸ mÇm] [2017.01] 
8/98 . . . cã nguån gèc tõ ®éng vËt [2006.01]  
8/99  . . . tõ vi sinh vËt trõ t¶o hoÆc nÊm vÝ dô ®éng vËt nguyªn sinh hoÆc vi khuÈn 

[2006.01,2017.01] 
9/00 Dîc phÈm kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng [1, 2006.01]   
9/02 . Thuèc ®¹n; Thuèc nÕn; T¸ dîc cña chóng (thiÕt bÞ bµo chÕ c¸c d¹ng thuèc 

A61J3/08; thiÕt bÞ ®a thuèc vµo c¬ thÓ A61M 31/00) [1, 2006.01] 
9/06 . Thuèc mì; T¸ dîc cña chóng (thiÕt bÞ bµo chÕ thuèc mì A61J 3/04) [1, 2006.01] 
9/08 . Dung dÞch [2, 3, 2006.01] 
9/10 . Hçn dÞch; Nhò t¬ng [3, 2006.01] 
9/107 . . Nhò t¬ng [5, 2006.01] 
9/113 . . . §a nhò t¬ng, vÝ dô, dÇu-trong-níc-trong-dÇu [5, 2006.01] 
9/12 . . Xon khÝ, Bät [3, 2006.01] 
9/127 . . Liposome [5, 2006.01] 
9/133 . . . Mét mµng [5, 2006.01] 
9/14 . ë d¹ng h¹t nhá, vÝ dô thuèc bét (vi nang A61K9/50) [2, 2006.01] 
9/16 . . Khèi kÕt tô; Vi h¹t [2, 2006.01] 
9/18 . . ChÊt bÞ hÊp phô [2, 2006.01] 
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9/19 . . a dung m«i [6, 2006.01] 
9/20 . Viªn trßn, viªn nÐn hoÆc viªn h×nh thoi [2, 2006.01] 
9/22 . . D¹ng t¸c dông kÐo dµi hoÆc kh¸c biÖt ë kiÓu gi¶i phãng [2, 2006.01] 
9/24 . . . c¸c liÒu riªng d¹ng líp hoÆc tÊm [2, 2006.01] 
9/26 . . . ë d¹ng h¹t nhá t¶n m¹n trong khu«n gi÷ [2, 2006.01] 
9/28 . . Viªn bäc ®êng; Viªn trßn hoÆc viªn nÐn cã vá bäc [2, 2006.01] 
9/30 . . . Vá bäc h÷u c¬ [2, 2006.01] 
9/32 . . . . chøa polyme tæng hîp r¾n [2, 2006.01] 
9/34 . . . . chøa keo, nhùa tù nhiªn [2, 2006.01] 
9/36 . . . . chøa hydratcarbon hoÆc dÉn xuÊt cña chóng (A61K9/34 ®îc u tiªn) [2, 

2006.01] 
9/38 . . . . chøa protein hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2, 2006.01] 
9/40 . . . . . Chøa gelatin [2, 2006.01] 
9/42 . . . . chøa s¸p, axit bÐo ph©n tö lîng cao, rîu bÐo ph©n tö lîng cao hoÆc dÉn 

xuÊt cña chóng, vÝ dô s«c«la [2, 2006.01] 
9/44 . . cã líp bäc, rËp næi, in kh¾c h×nh hoÆc ch÷, xÎ r·nh hoÆc ®ôc lç [2, 2006.01] 
9/46 . . sñi bät [2, 2006.01] 
9/48 . ChÕ phÈm d¹ng bao con nhéng, vÝ dô gelatin, s«c«la [2, 2006.01] 
9/50 . . Vi nang (A61K9/52 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
9/51 . . . Vi nang nhá [5, 2006.01] 
9/52 . . D¹ng t¸c dông kÐo dµi hoÆc kh¸c biÖt bëi kiÓu gi¶i phãng ho¹t chÊt [2, 2006.01] 
9/54 . . . chøa c¸c h¹t nhá t¶n m¹n trong vá bäc cã ®é dµy kh¸c nhau hoÆc b»ng c¸c vËt 

liÖu kh¸c nhau [2, 2006.01] 
9/56 . . . . Vá bäc h÷u c¬ [2, 2006.01] 
9/58 . . . . . chøa polyme tæng hîp r¾n [2, 2006.01] 
9/60 . . . . . chøa keo hoÆc nhùa tù nhiªn [2, 2006.01] 
9/62 . . . . . chøa hydrat carbon hoÆc dÉn xuÊt cña chóng (A61K9/60 ®îc u tiªn) [2, 

2006.01] 
9/64 . . . . . chøa protein hoÆc dÉn xuÊt cña chóng [2, 2006.01] 
9/66 . . . chøa nhò t¬ng, hçn dÞch hoÆc dung dÞch [2, 2006.01] 
9/68 . . d¹ng kÑo cao su [2, 2006.01] 
9/70 . NÒn lµ v¶i dÖt, tÊm hoÆc sîi  [2, 2006.01] 
9/72 . ®Ó hót hoÆc ngöi [2, 2006.01] 

 Ghi chó [2006.01] 

Mét hîp phÇn, nghÜa lµ mét hçn hîp gåm hai hoÆc nhiªu thµnh phÇn th× ®îc ph©n 
lo¹i vµo vÞ trÝ cuèi cïng cña c¸c nhãm A61K31/00-A61K47/00 ®· ph©n lo¹i cho Ýt 
nhÊt mét trong nh÷ng thµnh phÇn nµy. Thµnh phÇn nµy cã thÓ lµ hîp chÊt ®¬n hoÆc 
thµnh phÇn ®¬n kh¸c. 
BÊt kú phÇn nµo cña hîp phÇn nÕu kh«ng ®îc nhËn biÕt b»ng ph©n lo¹i theo Ghi 
chó (1) th× tù ®îc x¸c ®Þnh lµ míi vµ kh«ng hiÓn nhiªn vµ chØ cÇn ®îc ph©n lo¹i 
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theo vÞ trÝ thÝch hîp cuèi cïng trong nhãm A61K31/00-A61K47/00. PhÇn nµy cã 
thÓ lµ mét thµnh phÇn ®¬n hoÆc tù nã lµ mét hîp phÇn. 
BÊt kú phÇn nµo cña hîp phÇn nÕu kh«ng ®îc nhËn biÕt b»ng ph©n lo¹i theo Ghi 
chó (1) hoÆc (2) vµ ®¬c xem xÐt nh lµ th«ng tin cã liªn quan ®Ó tra cøu th× còng 
cã thÓ ®îc ph©n lo¹i vµo vÞ trÝ thÝch hîp cuèi cïng cña nhãm A61K31/00-
A61K47/00. Cã thÓ vÝ dô trong trêng hîp khi cho r»ng lµ cÇn thiÕt ®Ó tra cøu mét 
hîp phÇn cã sö dông sù kÕt hîp cña c¸c ký hiÖu ph©n lo¹i. Mét ph©n lo¹i kh«ng 
b¾t buéc nh vËy ®îc gäi lµ “th«ng tin bæ sung”  

31/00 Dîc phÈm chøa c¸c thµnh phÇn ho¹t tÝnh h÷u c¬ [2, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

(1)      C¸c hîp chÊt h÷u c¬ ho¹t tÝnh t¹o thµnh muèi hoÆc phøc chÊt víi kim 
lo¹i nÆng kh«ng ®îc ph©n vµo c¸c nhãm A61K31/28, A61K31/555 hoÆc 
A61K31/7135, trõ phi cã chØ dÉn ngîc l¹i râ rµng, vÝ dô hemin 31/555 
(2)      Trong nhãm nµy, kh¸i niÖm "cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo" vµ 
"®îc ngng tô víi c¸c nh©n dÞ vßng" còng bao gåm c¸c hîp chÊt cã hai hoÆc 
nhiÒu nh©n dÞ vßng nh nhau 
 

31/01 . Hydrocarbon [2, 2006.01] 
31/015 . . carbon vßng [2, 2006.01] 
31/02 . Hydrocarbon halogen ho¸ [2, 2006.01] 
31/025 . . carbon vßng [2, 2006.01] 
31/03 . . . vßng th¬m [2, 2006.01] 
31/035 . . cã gèc lµ m¹ch th¼ng kh«ng no [2, 2006.01] 
31/04 . Hîp chÊt chøa nitro [2, 2006.01] 
31/045 . Hîp chÊt hydroxy, vÝ dô alcohol; Muèi cña nã, vÝ dô alcoholat (hydroperoxit 

A61K31/327) [2, 7, 2006.01] 
31/047 . . cã hai hoÆc nhiÒu nhãm hydrocy, vÝ dô sorbitol [7, 2006.01] 
31/05 . . Phenol [2, 2006.01] 
31/055 . . . cã nh©n th¬m, ®îc thay thÕ bëi nguyªn tö halogen [2, 2006.01] 
31/06 . . . cã nh©n th¬m, ®îc thay thÕ bëi nhãm nitro [2, 2006.01] 
31/065 . . Alcohol  kh«ng vßng cã nhãm di phenyl ®îc thay thÕ [2, 2006.01] 
31/07 . . Hîp chÊt retinol, vÝ dô vitamim A (axit retinoic A61K31/203) [2, 7, 2006.01] 
31/075 . Ete, hoÆc axetal [2, 2006.01] 
31/08 . . kh«ng vßng, vÝ dô paraformaldehit [2, 2006.01] 
31/085 . . cã liªn kÕt ete víi nguyªn tö c¸cbon cña nh©n th¬m [2, 2006.01] 
31/09 . . . hai hoÆc nhiÒu mèi liªn kÕt ete [2, 2006.01] 
31/095 . C¸c hîp chÊt chøa lu huúnh, selen hoÆc telu, vÝ dô rîu Thiol [2, 2006.01] 
31/10 . . Sulfua; Sulfoxit; Sulfon [2, 2006.01] 
31/105 . . Persulfua (thiuram disulfua A61K31/145; axit thiosulfonic A61K31/185) [2, 

2006.01] 
31/11 . Aldehyt [2, 2006.01]  
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31/115 . . Formaldehyt [2, 2006.01] 
31/12 . Keton [2, 2006.01] 
31/121 . . kh«ng vßng [7, 2006.01] 
31/122 . . cã nguyªn tö oxy ®îc g¾n trùc tiÕp víi mét vßng, vÝ dô quinon, vitamin K1, 

anthralin [7, 2006.01] 
31/125 . . Long n·o; DÉn xuÊt cña nã ®îc thay thÕ nh©n [2, 2006.01] 
31/13 . Amin vÝ dô amantadime (A61K31/04 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
31/131 . . kh«ng vßng [7, 2006.01] 
31/132 . . Cã hai hoÆc nhiÒu nhãm amino, vÝ dô spermidin, putrescin [7, 2006.01] 
31/133 . . cã c¸c nhãm hydroxy, vÝ dô sphingosin [7, 2006.01] 
31/135 . . cã c¸c vßng th¬m, vÝ dô methadon [2, 7, 2006.01] 
31/136 . . . cã nhãm amino ®îc g¾n trùc tiÕp víi vßng th¬m, vÝ dô benzenamin [7, 

2006.01] 
31/137 . . . Arylalkylamin, vÝ dô amphetamin, epinephrin, salbutamol, ephedrin [7, 

2006.01] 
31/138 . . . Aryloxyalkylamin, vÝ dô propranolol, tamoxiphen, phenoxybenzamin (atenolol 

A61K31/165; pindolol A61K31/404; timolol A61K31/5377) [7, 2006.01] 
31/14 . . Hîp chÊt amoni bËc bèn, vÝ dô edrophoni, cholin (betain A61K31/205) [2, 

2006.01] 
31/145 . . cã nguyªn tö lu huúnh, vÝ dô thiuram (>N-C(S)-S-C(S)-N<hay>N-C(S)-S-S-C(S)-

N<); Sulfinylamin (-N=SO); Sulfonylamin(-N=SO2) (isothioure A61K 31/155) [2, 
7, 2006.01]  

31/15 . . Oxim (>C=N-O-); Hydrazin (>N-N<); Hydrazon (>N-N=) [2, 2006.01] 

31/155 . . Amidin ( -N=C-N< ), vÝ dô guanidin (H2N-C(=NH)-NH2), isourª 
(HN=C(OH)NH2), isothioure (HN=C(SH)-NH2) [2, 2006.01] 

31/16 . Amit, vÝ dô axit hydroxamic axit [2, 2006.01] 
31/164 . . cña mét axit carboxylic víi mét aminoalcohol, vÝ dô xeramit  [7, 2006.01] 
31/165 . . cã vßng th¬m vÝ dô colchicin, atenolol, progabit [2, 2006.01] 
31/166 . . . cã nguyªn tö carbon cña nhãm carboxamit liªn kÕt trùc tiÕp víi vßng th¬m, vÝ 

dô procainamit, procarbazin, metoclopramit, labetalol [7, 2006.01] 
31/167 . . . cã nguyªn tö nit¬ cña nhãm carboxamite ®îc liªn kÕt trùc tiÕp víi vßng th¬m, 

vÝ dô lidocaine, paracetamol [7, 2006.01] 
31/17 . . cã nhãm >N-C(O)-N<hoÆc>N-C(S)-N<, vÝ dô urª, thiorue, carmustin (isoure, 

isothioure A61K31/155; sulfonylure A61K31/64) [2, 7, 2006.01] 
31/175 . . . cã nhãm >N-C(O)-N-N<, >N-C(O)-N=N- hoÆc >N-C(O)-N-N=, vÝ dô 

carbonohydrazit, carbazon, semicarbazit, semicarbazon; C¸c thio t¬ng tù cña 
chóng [2, 7, 2006.01] 

31/18 . . Sulfonamit (c¸c hîp chÊt chøa nhãm para-N-benzen-sulfonyl-N- A61K31/63) [2, 
2006.01] 

31/185 . Axit; Anhydrit, halogenua hoÆc muèi cña chóng, vÝ dô axit cã lu huúnh, axit 
imidic, hydrazonic hoÆc hydroximic (axit hydroxamic A61K31/16; axit peroxy 
A61K31/327) [2, 7, 2006.01] 
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31/19 . . Axit carboxylic, vÝ dô axit valproic (axit salixylic A61K31/60) [2, 7, 2006.01] 
31/191 . . . Axit kh«ng vßng cã hai hoÆc nhiÒu nhãm hydrory, vÝ dô axit gluconic [7, 

2006.01] 
31/192 . . . cã nhiÒu nhãm th¬m, vÝ dô sulindac, 2-aryl-propionic axit, ethacrynic axit [7, 

2006.01] 
31/194 . . . cã hai hoÆc nhiÒu nhãm carboxyl, vÝ dô axit suxinic, maleic hoÆc phthalic [7, 

2006.01] 
31/195 . . . cã mét nhãm amino [2, 7, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

 Trong nhãm nµy, kh¸i niÖm nhãm amino còng bao gåm “nhãm axylamino” 
 

31/196 . . . . nhãm amino ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi mét vßng,  vÝ dô axit anthranilic,  
mefenamic, diclofenac, chlorambucil [7, 2006.01] 

31/197 . . . . nhãm amino vµ carboxyl ®îc ®Ýnh víi cïng mét m¹ch carbon kh«ng vßng, vÝ 
dô axit gamma-aminobutyric (GABA), beta-alanin, epsilon- aminocaproic 
axit, pantothenic axit (carnitin A61K31/205) [7, 2006.01] 

31/198 . . . . . Alpha-amino axit, vÝ dô alanin, edetic axit (EDTA) (betain A61K31/205; 
prolin 31/401; tryptophan A61K31/405; histidin A61K31/4172; peptit 
kh«ng bÞ tho¸i biÕn thµnh c¸c axit amino riªng biÖt A61K38/00) [7, 
2006.01] 

31/20 . . . cã mét nhãm carboxyl liªn kÕt víi mét m¹ch kh«ng vßng cã b¶y hoÆc nhiÒu  
nguyªn tö carbon, vÝ dô axit stearic, palmitic hoÆc arachidic [2, 2006.01] 

31/201 . . . . . cã mét hoÆc hai liªn kÕt ®«i, vÝ dô axit oleic hoÆc axit linoleic [7, 2006.01] 
31/202 . . . . cã ba hoÆc nhiÒu h¬n ba liªn kÕt ®«i, vÝ dô linolenic axit (eicosanoit, vÝ dô 

leukotrien  A61K31/557) [7, 2006.01] 
31/203 . . . . Retinoic axit [7, 2006.01] 
31/205 . . Muèi céng cña axit h÷u c¬ víi amin; Muèi ammoni bËc bèn néi, vÝ dô betain 

carnitin  [2, 2006.01] 
31/21 . Este, vÝ dô nitroglyxerin, selenxyanat [2, 2006.01] 
31/215 . . cña axit cacboxilic [2, 2006.01] 
31/216 . . . cña axit chøa vßng th¬m, vÝ dô benactizyn, clofibrat [7, 2006.01] 
31/22 . . . kh«ng vßng [2, 2006.01] 
31/221 . . . . víi hîp chÊt cã mét nhãm amino, vÝ dô axetylcholin, axetylcarnitin [7, 

2006.01] 
31/222 . . . . víi c¸c hîp chÊt chøa c¸c nhãm th¬m, vÝ dô dipivefrin, ibopamin [7, 2006.01] 
31/223 . . . . cña axit alpha-amino [7, 2006.01] 
31/225 . . . . Axit polycarboxylic [2, 2006.01] 
31/23 . . . . cña axit cã mét nhãm carboxyl liªn kÕt víi mét m¹ch chøa b¶y nguyªn tö 

carbon hoÆc nhiÒu h¬n [2, 2006.01] 
31/231 . . . . . cã mét hoÆc hai liªn kÕt ®«i [7, 2006.01] 
31/232 . . . . . cã ba hoÆc nhiÒu h¬n ba liªn kÕt ®«i , vÝ dô etretinat [7, 2006.01] 
31/235 . . . cã mét nh©n th¬m ®îc ®Ýnh víi nhãm carboxyl [2, 2006.01] 
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31/24 . . . . chøa mét nhãm amino hoÆc nitro [2, 2006.01] 
31/245 . . . . . C¸c d¹ng axit aminobenzoic, vÝ dô procain, novocain (Este cña axit salixylic 

A61K31/60) [2, 2006.01] 
31/25 . . . cã rîu polyoxialkyl ho¸, vÝ dô este cña polyetylen glycol [2, 2006.01] 
31/255 . . cña sulfoaxit hoÆc c¸c chÊt t¬ng tù cña chóng cã chøa lu huúnh [2, 2006.01] 
31/26 . . Este xyanat hoÆc isoxyanat; Este thioxyanat hoÆc isothioxyanat [2, 7, 2006.01] 
31/265 . . cña axit carbonic, thiocarbonic hoÆc thiocarboxylic, vÝ dô axit thioaxetic, axit 

xanthogenic, axit trithiocarbonic [2, 2006.01] 
31/27 . . cña axit carbamic hoÆc thiocarbamic, vÝ dô meprobamat, carbachol,  

neostigmin [2, 2006.01] 
31/275 . Nitril; Izonitril [2, 2006.01] 
31/277 . . chøa mét vßng, vÝ dô verapamil [7, 2006.01] 
31/28 . Hîp chÊt chøa kim lo¹i nÆng [2, 2006.01] 
31/282 . . Hîp chÊt platin [7, 2006.01] 
31/285 . . Hîp chÊt asen (th¹ch tÝn) [2, 2006.01] 
31/29 . . Hîp chÊt antimon hoÆc bismut [2, 2006.01] 
31/295 . . Hîp chÊt kim lo¹i nhãm s¾t [2, 2006.01] 
31/30 . . Hîp chÊt ®ång [2, 2006.01] 
31/305 . . Hîp chÊt thuû ng©n [2, 2006.01] 
31/31 . . . cã nit¬ [2, 2006.01] 
31/315 . . Hîp chÊt kÏm [2, 2006.01] 
31/32 . . Hîp chÊt thiÕc [2, 2006.01] 
31/325 . Axit carbamic; axit thiocarbamic; C¸c anhydrit hoÆc muèi cña chóng (thiuram 

A61K31/145) [2, 2006.01] 
31/327 . Hîp chÊt peroxy, vÝ dô hydroperoxit, peroxit, peroxy axit [7, 2006.01] 
31/33 . C¸c hîp chÊt dÞ vßng [2, 2006.01] 
31/335 . . chØ cã nguyªn tö oxi lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô fungichromin [2, 

2006.01] 
31/336 . . . chøa c¸c vßng ba c¹nh, vÝ dô oxiran, fumagilin [7, 2006.01] 
31/337 . . . chøa c¸c vßng bèn c¹nh, vÝ dô taxol [7, 2006.01] 
31/34 . . . chøa c¸c vßng n¨m c¹nh chØ cã mét nguyªn tö oxi lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô isosorbit  [2, 2006.01] 
31/341 . . . . kh«ng ngng tô víi vßng kh¸c, vÝ dô ranitidin, furosemit, bufetolol, muscarin 

[7, 2006.01] 
31/343 . . . . ngng tô víi mét vßng carboxylic, vÝ dô cumaran, bufuralol, befunolol, 

clobenfurol, amiodaron [7, 2006.01] 
31/345 . . . . Nitrofuran (nitrofurantoin 31/4178) [2, 7, 2006.01] 
31/35 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh chØ cã mét nguyªn tö oxi lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng [2, 2006.01] 
31/351 . . . . kh«ng ngng tô víi vßng kh¸c [7, 2006.01] 
31/352 . . . . ngng tô víi vßng carboxylic, vÝ dô cannabinol, methanthelin [7, 2006.01] 
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31/353 . . . . . 3,4-Dihydrobenzopyran, vÝ dô croman, catechin [7, 2006.01] 
31/355 . . . . . . Tocopherol, vÝ dô vitamin E [2, 2006.01] 
31/357 . . . chøa hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö oxy trong cïng mét vßng, vÝ dô ete crao, 

guanadrel [7, 2006.01] 
31/36 . . . . Hîp chÊt chøa nhãm metylendioxyphenyl, vÝ dô, sesamin [2, 2006.01] 
31/365 . . . Lacton  [2, 2006.01] 
31/366 . . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh, vÝ dô delta-lacton [7, 2006.01] 
31/37 . . . . . Cumarin [2, 2006.01] 
31/375 . . . . Axit ascorbic, tøc lµ vitamin C; Muèi cña nã [2, 2006.01] 
31/38 . . cã nguyªn tö lu huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [2, 2006.01] 
31/381 . . . chøa c¸c vßng n¨m c¹nh [7, 2006.01] 
31/382 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh, vÝ dô thioxanthen (thiothixen A61K31/496) [7, 

2006.01] 
31/385 . . . cã hai hoÆc nhiÒu nguyªn tö lu huúnh trong cïng mét vßng [2, 2006.01] 
31/39 . . . cã c¸c nguyªn tö «xy trong cïng mét vßng  [2, 2006.01] 
31/395 . . chøa nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô guanethidin, rifamycin 

(rifampin A61K31/496) [2, 7, 2006.01] 
31/396 . . . chøa c¸c vßng ba c¹nh, vÝ dô aziridin [7, 2006.01] 
31/397 . . . chøa c¸c vßng bèn c¹nh, vÝ dô azetidin [7, 2006.01] 
31/40 . . . chøa c¸c vßng n¨m c¹nh chØ cã mét nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô sulpirit, suxinimit, tolmetin, buflomedil  [2, 2006.01] 
31/401 . . . . Prolin;  C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô captopril [7, 2006.01] 
31/4015 . . . . chøa c¸c nhãm oxo ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô piracetam, 

ethosuximit  [7, 2006.01] 
31/402 . . . . ®îc thÕ ë vÞ trÝ 1-aryl, vÝ dô piretanit [7, 2006.01] 
31/4025 . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô cromakalim [7, 

2006.01] 
31/403 . . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic, vÝ dô carbazol [7, 2006.01] 
31/4035 . . . . . Isoindol, vÝ dô phthalimit [7, 2006.01] 
31/404 . . . . . Indol, vÝ dô pindolol [7, 2006.01] 
31/4045 . . . . . . Indol-alkylamin, C¸c amit cña chóng, vÝ dô serotonin, melatonin [7, 

2006.01] 
31/405 . . . . . . Axit indol-alkancarboxylic; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô, tryptophan, 

indomethaxin [2, 2006.01] 
31/407 . . . . ®îc ngng tô víi hÖ nh©n dÞ vßng, vÝ dô ketorolac, physostigmin [7, 2006.01] 
31/409 . . . . chøa bèn vßng nh vËy, vÝ dô dÉn xuÊt porphin, bilirubin, biliverdin (hemin, 

hematin A61K31/555) [7, 2006.01] 
31/41 . . . chøa vßng n¨m c¹nh víi hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, Ýt 

nhÊt mét trong sè ®ã lµ nguyªn tö nit¬, vÝ dô tretrazol [2, 2006.01] 
31/415 . . . . 1,2- Diazol [2, 7, 2006.01] 
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31/4152 . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô antipyrin, 
phenylbutaron, sulfinpyrazon [7, 2006.01] 

31/4155 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/416 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ vßng carboxylic, vÝ dô indazol [7, 2006.01] 
31/4162 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/4164 . . . . 1,3 -Diazol [7, 2006.01] 
31/4166 . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô phenytoin [7, 

2006.01] 
31/4168 . . . . . chøa mét nguyªn tö nit¬ ®îc ®Ýnh t¹i vÞ trÝ 2, vÝ dô, clonidin [7, 2006.01] 
31/417 . . . . . Imidazol-alkylamin, vÝ dô, histamin, phentolamin [7, 2006.01] 
31/4172 . . . . . Imidazol-alkancarboxylic axit, vÝ dô histidin [7, 2006.01] 
31/4174 . . . . . Arylalkylimidazol, vÝ dô, oxymetazolin, naphazolin, miconazol [7, 2006.01] 
31/4178 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô pilocarpin, 

nitrifurantoin [7, 2006.01] 
31/4184 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic, vÝ dô benzimidazol [7, 2006.01] 
31/4188 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng, vÝ dô biotin, sorbinil [7, 2006.01] 
31/4192 . . . . 1,2,3 - Triazol [7, 2006.01] 
31/4196 . . . . 1,2,4 - Triazol [7, 2006.01] 
31/42 . . . . . Oxazol [7, 2006.01] 
31/421 . . . . . 1,3- Oxazol, vÝ dô pemolin, trimethadion [7, 2006.01] 
31/422 . . . . . kh«ng®îc  ngng tô vµ chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/423 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic [7, 2006.01] 
31/424 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng, vÝ dô axit clavulanic [7, 2006.01] 
31/4245 . . . . Oxadiazol [7, 2006.01] 
31/425 . . . . Thiazol [2, 7, 2006.01] 
31/426 . . . . . 1,3-Thiazol [7, 2006.01] 
31/427 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/428 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng carboxylic [7, 2006.01] 
31/429 . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/43 . . . . . . C¸c hîp chÊt cã chøa c¸c hÖ vßng 4-thia-1-azabixyclo [3,2,0] heptan nh 

c¸c hîp chÊt cã chøa mét hÖ vßng cã c«ng thøc, 
vÝ dô penixilin, penem [2, 6, 2006.01] 

       
31/431 . . . . . . . chøa c¸c hÖ nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô ticarcilin, azlocilin, oxacilin [7, 

2006.01] 
31/433 . . . . Thiadiazol [7, 2006.01] 
31/435 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh chØ cã mét nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng [2, 2006.01] 
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31/4353 . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri-  víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/4355 . . . . . hÖ nh©n dÞ vßng chøa mét vßng n¨m c¹nh cã oxy lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 

cña vßng [7, 2006.01] 
31/436 . . . . . hÖ nh©n dÞ vßng chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö oxy lµ mét nguyªn tö 

kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô rapamycin [7, 2006.01] 
31/4365 . . . . . hÖ nh©n dÞ vßng cã nguyªn tö lu huúnh lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô ticlopidin [7, 2006.01] 
31/437 . . . . . hÖ nh©n dÞ vßng chøa mét vßng n¨m c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn 

tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô indolizin, beta-carbolin [7, 2006.01] 
31/4375 . . . . . hÖ nh©n dÞ vßng chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö 

kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô quinolizin, naphthyridin, berberin, vincamin [7, 
2006.01] 

31/438 . . . . vßng ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro víi hÖ vßng carboxylic hoÆc hÖ nh©n dÞ 
vßng [7, 2006.01] 

31/439 . . . . vßng lµ mét phÇn cña hÖ vßng cã cÇu, vÝ dô quinuclidin (8-azabixyclo [3.2.1] 
octan A61K31/46) [7, 2006.01] 

31/44 . . . . Pyridin kh«ng ®îc ngng tô; C¸c dÉn xuÊt ®îc hydro ho¸ cña chóng [7, 
2006.01] 

31/4402 . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 2, vÝ dô pheniramin, bisacodyl [7, 2006.01] 
31/4406 . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 3, vÝ dô zimeldin (nicotinic axit A61K31/455) [7, 

2006.01] 
31/4409 . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 4, vÝ dô isoniazit, iproniazit [7, 2006.01] 
31/4412 . . . . . chøa c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 

31/4415 . . . . . Pyridoxin nh vitamin B6 (pyridoxal phosphat A61K31/675) [7, 2006.01] 
31/4418 . . . . . chøa mét vßng carboxylic ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô 

xyproheptadin [7, 2006.01] 
31/4422 . . . . . 1,4-Dihydropyridin, vÝ dô nifedipin, nicardipin [7, 2006.01] 
31/4425 . . . . . C¸c dÉn xuÊt cña pyridin, vÝ dô pralidoxim, pyridostigmin [7, 2006.01] 
31/4427 . . . . . chøa c¸c hÖ nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/443 . . . . . . chøa mét vßng n¨m c¹nh cã nguyªn oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng 

[7, 2006.01] 
31/4433 . . . . . . chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng 

[7, 2006.01] 
31/4436 . . . . . . chøa mét nh©n dÞ vßng cã nguyªn tö lu huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng[7, 2006.01] 
31/4439 . . . . . . chøa mét vßng n¨m c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô omeprazolle (nicotin A61K31/465) [7, 2006.01] 
31/444 . . . . . . chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô amrinon [7, 2006.01] 
31/445 . . . . . Piperidin kh«ng ®îc ngng tô, vÝ dô piperocain [2, 7, 2006.01] 
31/4453 . . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 1, vÝ dô propipocain, diperodon [7, 2006.01] 
31/4458 . . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 2, vÝ dô methylphenidat [7, 2006.01] 
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31/4462 . . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 3 [7, 2006.01] 
31/4465 . . . . . . chØ ®îc thÕ ë vÞ trÝ 4 [7, 2006.01] 
31/4468 . . . . . . chøa mét nguyªn tö nit¬ ®îc ®Ýnh trùc tiÕp ë vÞ trÝ 4, vÝ dô cleboprit 

fentanyl [7, 2006.01] 
31/45 . . . . . . chøa c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô 

xycloheximit [2, 7, 2006.01] 
31/451 . . . . . . chøa mét vßng carboxylic ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô 

glutethimit, meperidin, loperamit, phenxyclidin, piminodin [7, 2006.01] 
31/4515 . . . . . . chøa mét nhãm butyrophenon ë vÞ trÝ 1, vÝ dô haloperidol (pipamperon 

A61K31/4545) [7, 2006.01] 
31/452 . . . . . . C¸c dÉn xuÊt cña piperidin (pancuronium 31/58) [7, 2006.01]  
31/4523 . . . . . . chøa c¸c hÖ nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/4525 . . . . . . . chøa mét vßng n¨m c¹nh cã nguyªn tö oxy lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 

cña vßng [7, 2006.01] 
31/453 . . . . . . . chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö oxy lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 

cña vßng [7, 2006.01] 
31/4535 . . . . . . . chøa mét nh©n dÞ vßng cã nguyªn tö lu huúnh lµ mét nguyªn tö kh¸c 

lo¹i cña vßng, vÝ dô pizotifen [7, 2006.01] 
31/454 . . . . . . . chøa mét vßng n¨m c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 

cña vßng, vÝ dô pimozit, domperidon [7, 2006.01] 
31/4545 . . . . . . . chøa mét vßng s¸u c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 

cña vßng, vÝ dô pipamperon, anabasin [7, 2006.01] 
31/455 . . . . . Axit nicotinic, tøc lµ niaxin; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô este, amit [2, 

2006.01] 
31/46 . . . . 8-Azabixyclo-(3,2,1)-octan; C¸c dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô atropin, cocain [2, 

2006.01] 
31/465 . . . . Nicotin; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2, 2006.01] 
31/47 . . . . Quinolin; Isoquinolin [2, 2006.01] 
31/4704 . . . . . 2-Quinolinon, vÝ dô carbostyril [7, 2006.01] 
31/4706 . . . . . 4-Aminoquinolin; 8-Aminoquinolin, vÝ dô cloquin, primaquin [7, 2006.01] 
31/4709 . . . . . Quinolin kh«ng ®îc ngng tô chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/472 . . . . . Isoquinolin kh«ng ®îc ngng tô, vÝ dô papaverin [7, 2006.01] 
31/4725 . . . . . . chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/473 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho-hoÆc peri- víi c¸c hÖ vßng carboxylic, vÝ dô 

acridin, phenanthridin [7, 2006.01] 
31/4738 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho -hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/4741 . . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ vßng cã nguyªn tö oxy lµ mét nguyªn tö kh¸c 

lo¹i cña vßng, vÝ dô c¸c dÉn xuÊt cña tubocuraran, noscapin, bicuculin [7, 
2006.01] 

31/4743 . . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ vßng cã lu huúnh lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i 
cña vßng [7, 2006.01] 
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31/4745 . . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c hÖ vßng cã nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 
vßng, vÝ dô phenanthrolin (c¸c dÉn xuÊt cña yohimbin, vinblastin 
A61K31/475; c¸c dÉn xuÊt cña ergolin A61K31/48) [7, 2006.01]  

31/4747 . . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro [7, 2006.01] 
31/4748 . . . . . t¹o thµnh mét phÇn cña hÖ vßng cã cÇu (strychnin A61K31/475; c¸c dÉn 

xuÊt cña morphinan A61K31/485) [7, 2006.01] 
31/475 . . . . . chøa mét vßng indol, vÝ dô yohimbin, reserpin, strychnin, vinblastin 

(vincamin A61K31/4375) [2, 7, 2006.01] 
31/48 . . . . . C¸c dÉn xuÊt cña ergolin, vÝ dô axit lysergic, ergotamin  [2, 7, 2006.01]  
31/485 . . . . . C¸c dÉn xuÊt cña morphinan, vÝ dô morphin, codein  [2, 7, 2006.01] 
31/49 . . . . . C¸c dÉn xuÊt cña xinchonan, vÝ dô quinin [2, 7, 2006.01] 
31/495 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh chØ cã hai nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô piperazin (A61K31/48 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
31/496 . . . . Piperazin kh«ng ®îc  ngng tô chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô 

rifampin, thiothixen [7, 2006.01] 
31/4965 . . . . Pierazin kh«ng ®îc  ngng tô [7, 2006.01] 
31/497 . . . . . chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/498 . . . . Pyrazin hoÆc piperazin ®îc  ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri-víi c¸c hÖ vßng 

carboxylic, vÝ dô quinoxalin, phenazin [7, 2006.01] 
31/4985 . . . . Pyrazin hoÆc piperazin ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n 

dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/499 . . . . Pyrazin hoÆc piperazin ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro [7, 2006.01] 
31/4995 . . . . Pyrazin hoÆc piperazin lµ mét phÇn cña hÖ vßng cã cÇu [7, 2006.01] 
31/50 . . . . Piridazin; Pyridazin hydro ho¸ [2, 7, 2006.01] 
31/501 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/502 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng carboxylic, 

vÝ dô xinnolin, phthalazin [7, 2006.01] 
31/5025 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/503 . . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro [7, 2006.01] 
31/504 . . . . . lµ mét phÇn cña c¸c hÖ vßng cã cÇu [7, 2006.01] 
31/505 . . . . Pyrimidin; Pyrimidin ®îc hydro ho¸, vÝ dô trimethoprim [2, 7, 2006.01] 
31/506 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/51 . . . . . . Thiamin, vÝ dô vitamin B1 [2, 2006.01] 
31/513 . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô xytoxin [7, 

2006.01] 
31/515 . . . . . . Axit barbituric; C¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô muèi natri cña 

pentobarbital [2, 2006.01] 
31/517 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ vßng carboxylic, vÝ dô 

quinazolin, perimidin [7, 2006.01] 
31/519 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/52 . . . . . . Purin, vÝ dô adenin [2, 7, 2006.01] 
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31/522 . . . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi nh©n dÞ vßng, vÝ dô 
hypoxanthin, guanin, axyclovir [7, 2006.01] 

31/525 . . . . . . Izoaloxazin, vÝ dô riboflavin, vitamin B2 [2, 2006.01] 
31/527 . . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro [7, 2006.01] 
31/529 . . . . . t¹o thµnh mét phÇn cña c¸c hÖ vßng cã cÇu [7, 2006.01] 
31/53 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh cã ba nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ 

dô cloazanil, melamin (melasoprol A61K31/555) [2, 2006.01] 
31/535 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy lµ 

nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô 1,2-oxazin[2, 2006.01] 
31/5355 . . . . Oxazin kh«ng ®îc ngng tô cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/536 . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ vßng carboxylic [7, 

2006.01] 
31/5365 . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/537 . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro hoÆc t¹o thµnh mét phÇn cña c¸c hÖ vßng cã 

cÇu [7, 2006.01] 
31/5375 . . . . 1,4-Oxazin, vÝ dô morpholin [7, 2006.01] 
31/5377 . . . . . kh«ng ®îc ngng tô vµ cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô timolol [7, 

2006.01] 
31/538 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ vßng carboxylic[7, 

2006.01] 
31/5383 . . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/5386 . . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro hoÆc t¹o thµnh mét phÇn cña hÖ vßng cã cÇu 

[7, 2006.01] 
31/539 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö oxy trong cïng mét vßng, vÝ dô dioxazin 

[7, 2006.01]  
31/5395 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö nit¬ trong cïng mét vßng, vÝ dô 

oxadiazin [7, 2006.01] 
31/54 . . . chøa c¸c vßng s¸u c¹nh cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö lu 

huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô sulthiam [2, 2006.01] 
31/541 . . . . Thiazin kh«ng ®îc ngng tô cã chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo [7, 2006.01] 
31/5415 . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ vßng carboxylic, vÝ dô 

phenothiazin, clopromazin, piroxicam [7, 2006.01] 
31/542 . . . . ®îc ngng tô ë vÞ trÝ ortho- hoÆc peri- víi c¸c hÖ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/545 . . . . . C¸c hîp chÊt cã chøa c¸c hÖ vßng 5-thia-1-azabixyclo [4,2,0] octan, nh c¸c 

hîp chÊt cã chøa mét hÖ vßng cã c«ng thøc,  
vÝ dô xephalosporin, xefaclo, xephalexin [2, 6, 2006.01] 

       
31/546 . . . . . . chøa c¸c nh©n dÞ vßng tiÕp theo, vÝ dô xephalothin [7, 2006.01] 
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31/547 . . . . ®îc ngng tô kiÓu vßng spiro hoÆc t¹o thµnh mét phÇn cña hÖ vßng cã cÇu 
[7, 2006.01] 

31/548 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö lu huúnh trong cïng mét vßng [7, 
2006.01] 

31/549 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguyªn tö nit¬ trong cïng mét vßng, vÝ dô 
hydroclothiazit [7, 2006.01] 

31/55 . . . chøa vßng b¶y c¹nh, vÝ dô azelastin, pentylentetrazol [2, 2006.01] 
31/551 . . . . cã hai nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô clozapin, dilazep 

[7, 2006.01] 
31/5513 . . . . . 1,4- Benzodiazepin, vÝ dô diazepam [7, 2006.01] 
31/5517 . . . . . . ®îc ngng tô víi c¸c vßng 5 c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c 

lo¹i cña vßng, vÝ dô imidazobenzodiazepin, triazolam [7, 2006.01] 
31/553 . . . . cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ vµ mét nguyªn tö oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô loxapin, staurosporin [7, 2006.01]  
31/554 . . . . cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö nit¬ vµ Ýt nhÊt mét nguyªn tö lu huúnh lµ nguyªn tö 

kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô clothiapin, diltiazem [7, 2006.01] 
31/555 . . chøa c¸c kim lo¹i nÆng, vÝ dô, hemin, hematin, melarsoprol [2, 2006.01] 
31/557 . Eicosanoit, vÝ dô leucotrien [3, 7, 2006.01] 
31/5575 . . cã mét vßng xyclopentan, vÝ dô, prostaglandin E2, prostaglandin F2-alpha [7, 

2006.01] 
31/5578 . . cã mét hÖ vßng pentalen, vÝ dô carbaxyclin, iloprost [7, 2006.01] 
31/558 . . cã c¸c nh©n dÞ vßng chØ chøa mét nguyªn tö oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, 

vÝ dô thromboxane [7, 2006.01] 
31/5585 . . . cã c¸c vßng n¨m c¹nh chØ chøa mét nguyªn tö oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña 

vßng, vÝ dô prostaxyclin [7, 2006.01] 
31/559 . . cã c¸c nh©n dÞ vßng chøa c¸c nguyªn tö kh¸c lo¹i kh«ng ph¶i lµ oxy [7, 2006.01] 
31/56 . C¸c hîp chÊt chøa c¸c hÖ vßng xyclopenta [a] hydrophennanthren; C¸c dÉn xuÊt 

cña chóng, vÝ dô steroit [4, 7, 2006.01] 
 
Ghi chó [7]  
CÇn chó ý tíi Ghi chó (1) díi tiªu ®Ò cña ph©n líp C07J, lµ ghi chó gi¶i nghÜa 
nh÷ng g× ®îc bao gåm bëi thuËt ng÷ "steroit" 
 

31/565 . . kh«ng bÞ nguyªn tö carbon thay thÕ ë vÞ trÝ 17 beta, vÝ dô oestran, oestradiol [2, 
2006.01] 

31/566 . . . cã mét nhãm oxo ë vÞ trÝ 17, vÝ dô oestron [7, 2006.01] 
31/567 . . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 17 alpha, vÝ dô mestranol, norethandrolon [7, 2006.01] 
31/568 . . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 10 vµ 13 b»ng mét m¹ch cã Ýt nhÊt mét nguyªn tö carbon, 

vÝ dô androstan, testosteron [7, 2006.01] 
31/5685 . . . . cã mét nhãm oxo ë vÞ trÝ 17, vÝ dô androsteron [7, 2006.01] 
31/569 . . . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 17 alpha, vÝ dô ethisteron [7, 2006.01] 
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31/57 . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 17 bªta b»ng m¹ch cã hai nguyªn tö carbon, vÝ dô pregnan 
progesteron [2, 2006.01] 

31/573 . . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 21, vÝ dô cortison, dexamethason, prednison [7, 2006.01] 
31/575 . . ®îc thay thÕ ë vÞ trÝ 17 bªta b»ng m¹ch gåm ba hoÆc nhiÒu h¬n ba nguyªn tö 

cacbon, vÝ dô cholan, cholestan, ergosterol, sitosterol [2, 2006.01] 
31/58 . . chøa c¸c nh©n dÞ vßng, vÝ dô aldosteron, danazol, stanozolol, pancuronium, 

digitogenin (digitoxin  A61K31/704) [2, 7, 2006.01] 
31/585 . . . cã c¸c vßng lacton, vÝ dô oxandrolon, bufalin [2, 2006.01] 
31/59 . C¸c hîp chÊt chøa hÖ nh©n vßng 9,10-secoxyclopentan[a]hydro-phenantren [2, 

2006.01] 
31/592 . . C¸c dÉn xuÊt cña 9,10- Secoergostan, vÝ dô ergocalciferol, vitamin D2 [7, 

2006.01] 
31/593 . . C¸c dÉn xuÊt cña 9,10- Secocholestan, vÝ dô cholecalciferol, vitamin D3 [7, 

2006.01] 
31/60 . Axit salixylic; C¸c dÉn xuÊt cña nã [2, 2006.01] 
31/603 . . cã c¸c vßng th¬m tiÕp theo, vÝ dô diflunisal [7, 2006.01] 
31/606 . . cã c¸c nhãm amino [7, 2006.01] 
31/609 . . Amit, vÝ dô salixylamit [7, 2006.01] 
31/612 . . cã nhãm hydroxy ë vÞ trÝ 2 ®îc este ho¸, vÝ dô axit salixylsulfuric fosfosal 

31/661) [7, 2006.01] 
31/616 . . . b»ng axit carboxylic, vÝ dô axit axetylsalixylic [7, 2006.01] 
31/618 . . cã nhãm carboxyl ë vÞ trÝ 1 ®îc este hãa, vÝ dô salsalat [7, 2006.01] 
31/621 . . . cã nhãm hydroxy ë vÞ trÝ 2 ®îc este hãa, vÝ dô benorylat [7, 2006.01] 
31/625 . . cã c¸c phÇn tö thay thÕ dÞ vßng, vÝ dô 4-salixyloylmorpholin (sulfasalazin 

A61K31/635) [2, 7, 2006.01] 
31/63 . C¸c hîp chÊt chøa nhãm para-N-benzen-sulfonyl-N, vÝ dô sulfanilamit, p-

nitrobenzensulfonolhydrazit [2, 2006.01] 
31/635 . . chøa nh©n dÞ vßng, vÝ dô sunfadiazine [2, 2006.01] 
31/64 . Sulfonylure, vÝ dô glibencalamit, tolbutamit, clopropamit [2, 2006.01] 
31/65 . Tetraxyclin [2, 2006.01] 
31/655 . C¸c hîp chÊt azo (-N=N-), diazo(=N2), azoxy(>N-O-N< hoÆc N(=O)-N<), azido  

(-N3) hoÆc diazoamino (-N=N-N<) [2, 2006.01] 
31/66 . C¸c hîp chÊt chøa phospho [2, 2006.01] 
31/661 . . axit phospho hoÆc este cña chóng kh«ng cã liªn kÕt P-C, vÝ dô fosfosal, diclovos, 

malathion [7, 2006.01] 
31/6615 . . . Hîp chÊt cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nhãm axit phospho ®îc este ho¸, vÝ dô 

inositol triphosphat, axit phytic [7, 2006.01] 
31/662 . . Axit phospho hoÆc c¸c este cña chóng cã liªn kÕt P-C, vÝ dô foscarnet, triclofon 

[7, 2006.01] 
31/663 . . . Hîp chÊt cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nhãm axit phospho hoÆc c¸c este cña nã, vÝ 

dô axit clodronic, axit pamidronic [7, 2006.01] 
31/664 . . Amit cña axit phospho [7, 2006.01] 
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31/665 . . chøa oxy lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô fosfomycin [2, 2006.01] 
31/67 . . chøa lu huúnh lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [2, 2006.01] 
31/675 . . chøa nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô pyridoxal phosphat[2, 2006.01] 
31/683 . . Dieste cña mét axit phospho cã hai hîp chÊt hydroxy, vÝ dô phosphatidylinositol 

[7, 2006.01] 
31/685 . . . mét trong c¸c hîp chÊt hydroxy cã nguyªn tö nit¬, vÝ dô phosphatidylserin, 

lexithin [2, 7, 2006.01] 
31/688 . . . c¶ hai hîp chÊt hydroxy cã nguyªn tö nit¬, vÝ dô sphingomyelin [7, 2006.01] 
31/69 . C¸c hîp chÊt cña bo [2, 2006.01] 
31/695 . C¸c hîp chÊt cña Silic [2, 2006.01] 
31/70 . Carbohydrat; §êng; C¸c dÉn xuÊt cña chóng (sorbitol A61K31/047) [2, 7, 

2006.01] 

 Ghi chó [7] 

Trong nhãm nµy, c¸c kh¸i niÖm ®îc sö dông víi nghÜa ®îc chØ dÉn trong Ghi 
chó (3) díi tiªu ®Ò cña ph©n líp C07H. 
 

31/7004 . . Monosacarit chØ cã nguyªn tö oxy, hydro vµ carbon [7, 2006.01] 
31/7008 . . C¸c hîp chÊt cã mét nhãm amino ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi mét nguyªn tö carbon 

cña gèc sacarit, vÝ dô D-galactosamin, ranimustin [7, 2006.01] 
31/7012 . . C¸c hîp chÊt cã mét nhãm carboxyl tù do hoÆc este ho¸ ®îc ®Ýnh hoÆc trùc tiÕp 

hoÆc qua mét m¹ch carbon víi mét nguyªn tö carbon cña gèc sacarit, vÝ dô axit 
glucuronic, axit neuraminic (gluconic axit A61K31/191; axit ascorbic 
A61K31/375) [7, 2006.01] 

31/7016 . . Disacarit, vÝ dô lactose, lactulose (lactobionic axit A61K31/7032) [7, 2006.01] 
31/702 . . Oligosacarit, tøc lµ cã tõ ba tíi n¨m gèc sacarit ®îc ®Ýnh víi nhau b»ng mèi liªn 

kÕt glycosidic [7, 2006.01] 
31/7024 . . Este cña sacarit [7, 2006.01] 
31/7028 . . Hîp chÊt cã c¸c gèc sacarit ®îc ®Ýnh víi c¸c hîp chÊt kh«ng ph¶i lµ sacarit b»ng 

mèi liªn kÕt glycosidic [7, 2006.01] 
31/7032 . . . ®îc ®Ýnh víi mét polyol, tøc lµ c¸c hîp chÊt cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nhãm 

hydroxy tù do hoÆc este ho¸, bao gåm nhãm hydroxy trong mèi liªn kÕt 
glycosidic, vÝ dô monoglucosyldiaxylglyxerit, lactobionic axit, gangliosit [7, 
2006.01] 

31/7034 . . . ®îc ®Ýnh víi mét hîp chÊt carboxylic, vÝ dô phloridzin [7, 2006.01] 
31/7036 . . . . cã Ýt nhÊt mét nhãm amino ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng carboxylic, vÝ dô 

streptomyxin, gentamyxin, amikaxin, validamyxin, fortimixin [7, 2006.01] 
31/704 . . . . ®Ýnh víi mét hÖ vßng carboxylic ngng tô, vÝ dô sennosit, thiocolchicosit, 

escin, daunorubicin, digitoxin [7, 2006.01] 
31/7042 . . Hîp chÊt cã gèc sacarit vµ nh©n dÞ vßng [7, 2006.01] 
31/7048 . . . cã nguyªn tö oxy lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô leucoglucosan, 

hesperidin, erythromyxin, nystatin [7, 2006.01] 
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31/7052 . . . cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng, vÝ dô nucleosit, nucleotit 
[7, 2006.01] 

31/7056 . . . . chøa vßng n¨m c¹nh cã nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng 
[7, 2006.01] 

31/706 . . . . chøa vßng s¸u c¹nh víi nguyªn tö nit¬ lµ mét nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng 
[7, 2006.01] 

31/7064 . . . . . chøa pyrimidin ngng tô hoÆc kh«ng ngng tô [7, 2006.01] 
31/7068 . . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng pyrimidin, vÝ dô xytidin, 

axit xytidylic [7, 2006.01] 
31/7072 . . . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng pyrimidin, vÝ dô uridin, 

uridylic axit, thymidin, zidovudin [7, 2006.01] 
31/7076 . . . . . . chøa purin, vÝ dô adenosin, axit adenylic [7, 2006.01] 
31/708 . . . . . . . cã c¸c nhãm oxo ®îc ®Ýnh trùc tiÕp víi hÖ vßng purin, vÝ dô guanosin, 

axit guanylic [7, 2006.01] 
31/7084 . . C¸c hîp chÊt cã hai nucleosit hoÆc nucleotit, vÝ dô nicotinamit-adenin dinucleotit, 

flavin- adenin dinucleotit [7, 2006.01] 
31/7088 . . C¸c hîp chÊt cã ba hoÆc nhiÒu h¬n ba nucleosit hoÆc nucleotit  [7, 2006.01] 
31/7105 . . . Axit ribonucleic tù nhiªn, tøc lµ chØ chøa ribose ®îc ®Ýnh víi adenin, guanin, 

xytosin hoÆc uraxil vµ cã liªn kÕt 3'-5' phosphodieste [7, 2006.01] 
31/711 . . . Axit deoxyribonucleic tù nhiªn, tøc lµ chØ chøa 2'- deoxyribose ®Ýnh víi adenin, 

guanin, cytosin hay thymin vµ cã liªn kÕt 3'-5' phosphodieste[7, 2006.01] 
31/7115 . . . Axit nucleic hoÆc oligonucleotit cã baz¬ biÕn tÝnh, tøc lµ kh¸c víi adenin, 

guanin, xytosin, uraxil hoÆc thymin [7, 2006.01] 
31/712 . . . Axit nucleic hoÆc oligonucleotit cã ®êng biÕn tÝnh, tøc kh«ng ph¶i lµ ribose 

hoÆc 2'- deoxyribose [7, 2006.01] 
31/7125 . . . Axit nucleic hoÆc oligonucleotit cã liªn kÕt internucleosit biÕn tÝnh, tøc lµ kh¸c 

víi 3'-5' phosphodieste [7, 2006.01] 
31/713 . . . Oligonucleotit hoÆc axit nucleic ®îc bÖn kÐp [7, 2006.01] 
31/7135 . . Hîp chÊt chøa kim lo¹i nÆng [7, 2006.01] 
31/714 . . . Cobalamin, vÝ dô xyanocobalamin, vitamin B12 [7, 2006.01] 
31/715 . . Polysacarit, nghÜa lµ cã nhiÒu h¬n n¨m gèc sacarit ®Ýnh víi nhau b»ng liªn kÕt 

glycosidic; Dén xuÊt cña chóng, vÝ dô ete, este [2, 2006.01] 
31/716 . . . Glucan [7, 2006.01] 
31/717 . . . . Cellulose [7, 2006.01] 
31/718 . . . . Tinh bét hoÆc tinh bét tho¸i biÕn, vÝ dô amylose, amylopectin [7, 2006.01] 
31/719 . . . . Pullulan [7, 2006.01] 
31/721 . . . . Dextran [7, 2006.01] 
31/722 . . . . Chitin; Chitosan [7, 2006.01] 
31/723 . . . . Xanthan [7, 2006.01] 
31/724 . . . . Xyclodextrin [7, 2006.01] 
31/726 . . . Glycosaminoglycan, tøc lµ mucopolysacarit (chondroitin sunfat, dermatan sulfat 

A61K31/737) [7, 2006.01] 
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31/727 . . . . Heparin; Heparan [7, 2006.01] 
31/728 . . . . Axit hyaluronic [7, 2006.01] 
31/729 . . . Agar; Agarose; Agaropectin [7, 2006.01] 
31/731 . . . Carrageenan [7, 2006.01] 
31/732 . . . Pectin [7, 2006.01] 
31/733 . . . Fructosan, vÝ dô inulin [7, 2006.01] 
31/734 . . . Axit alginic [7, 2006.01] 
31/736 . . . Glucomannan choÆc galactomanan, vÝ dô nhùa ®Ëu c©y thÝch hoÌ, nhùa guar [7, 

2006.01] 
31/737 . . . Polysacarit sulfat ho¸, vÝ dô chondroitin sulfat, dermatan sulfat (A61KL31/727 

®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
31/738 . . . Polysarit liªn kÕt ngang [7, 2006.01] 
31/739 . . . Lipopolysacarit [7, 2006.01] 
31/74 . C¸c vËt liÖu polyme tæng hîp [2, 2006.01] 
31/745 . . Polyme hydrocarbon [2, 2006.01] 
31/75 . . . cña eten [2, 2006.01] 
31/755 . . Polyme chøa halogen [2, 2006.01] 
31/76 . . . cña vinylclorua [2, 2006.01] 
31/765 . . Polyme chøa oxy [2, 2006.01] 
31/77 . . . cña oxiran [2, 2006.01] 
31/775 . . . Nhùa cã chøa Phenol [2, 2006.01] 
31/78 . . . cña axit acrylic hoÆc dÉn xuÊt cña nã [2, 2006.01] 
31/785 . . Polyme chøa nit¬ [2, 2006.01] 
31/787 . . . chøa c¸c nh©n dÞ vßng cã nguyªn tö nit¬ lµ nguyªn tö kh¸c lo¹i cña vßng [7, 

2006.01] 
31/79 . . . . Polyme cña vinylpyrrolidon [2, 2006.01] 
31/795 . . Polyme chøa lu huúnh [2, 2006.01] 
31/80 . . Polyme chøa nguyªn tö kh¸c lo¹i, cha ®îc ®a vµo c¸c nhãm A61K31/755 – 

A61K31/795 [2, 2006.01]  
33/00 Dîc phÈm chøa c¸c thµnh phÇn v« c¬ ho¹t tÝnh [2, 2006.01] 
33/02 . Amoniac; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/04 . Lu huúnh, selen hoÆc telu; C¸c hîp chÊt cña chóng [2, 2006.01] 
33/06 . Nh«m, canxi hoÆc magie; C¸c hîp chÊt cña chóng [2, 2006.01] 
33/08 . . Oxit; Hy®roxit [2, 2006.01] 
33/10 . . Carbonat; Bicarbonat [2, 2006.01] 
33/12 . . Magiª silicat [2, 2006.01] 
33/14 . Clorua cña kim lo¹i kiÒm; Clorua cña kim lo¹i kiÒm thæ [2, 2006.01] 
33/16 . Hîp chÊt flo [2, 2006.01] 
33/18 . Iot. Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/20 . Clo nguyªn tè; C¸c hîp chÊt cña clo [2, 2006.01] 
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33/22 . Hîp chÊt Bo [2, 2006.01] 
33/24 . Kim lo¹i nÆng; Hîp chÊt cña chóng [2, 2006.01] 
33/26 . . S¾t; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/28 . . Thuû ng©n; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/30 . . KÏm; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/32 . . Mangan; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/34 . . §ång; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/36 . . Asen; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/38 . . B¹c; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/40 . Peroxit [2, 2006.01] 
33/42 . Phospho; Hîp chÊt cña nã [2, 2006.01] 
33/44 . Carbon nguyªn tè, vÝ dô than gç, bå hãng [2, 2006.01] 
35/00 Dîc phÈm chøa c¸c vËt liÖu hoÆc c¸c s¶n phÈm cña ph¶n øng cã thµnh phÇn 

cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh [2, 2006.01] 

 Ghi chó [2006.01, 2015.01] 

  1. Trong nhóm này, mỗi thành phần hoạt tính hoặc vật liệu cần được phân loại. Đối 
với mỗi thành phần hoạt tính hoặc vật liệu thì sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp 
cuối cùng. 

  2. Khi phân loại trong nhóm này thì sự phân loại cũng được đưa vào nhóm 
B01D15/08 như đối với đối tượng kỹ thuật có liên quan đến phép sắc ký. 

35/02 . tõ nguyªn liÖu v« sinh (carbon A61K33/44) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/04 . . Nhùa ®êng; Bitum; DÇu kho¸ng; Amoni bituminosulfonat [2, 2006.01] 
35/06 . . . DÇu kho¸ng, vÝ dô dÇu parafin hoÆc dÇu th¬m trªn c¬ së hydrocarbon th¬m [2, 

2006.01] 
35/08 . . Níc kho¸ng; Níc biÓn [2, 2006.01, 2015.01] 
35/10 . . Than bïn; Hæ ph¸ch; §Êt bïn; §Êt mïn [2, 2006.01, 2015.01] 
35/12 . VËt liÖu tõ ®éng vËt cã vó; C¸c hîp phÇn chøa c¸c m« hoÆc tÕ bµo kh«ng x¸c ®Þnh; 

C¸c hîp phÇn chøa c¸c tÕ bµo gèc kh«ng ph«i; C¸c tÕ bµo biÕn ®æi gen (c¸c tÕ bµo 
gèc kh«ng ®Æc trng A61K35/545; c¸c v¾c-xin hoÆc dîc phÈm cã chøa c¸c kh¸ng 
nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ A61K 39/00 ) [2, 2006.01, 2015.01] 

 
        Ghi chú [2015.01]  
  Nếu như các tế bào là đặc trưng thì sẽ được phân loại vào nhóm có đề cập đến mô 

hoặc mô gốc tương ứng. 
35/13 . . TÕ bµo khèi u, kh«ng kÓ lµ m« gèc (v¾c-xin ng¨n chÆn khèi u A61K 39/00) 

[2015.01] 
35/14 . . M¸u; M¸u nh©n t¹o (perflocarbon A61K 31/02; m¸u d©y rèn A61K 35/51; 

hemoglobin A61K 38/42 ) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/15 . . . C¸c tÕ bµo dßng tñy, vÝ dô b¹ch cÇu h¹t [granulocytes], b¹ch cÇu ¸i kiÒm 

[basophils], b¹ch cÇu ¸i toan [eosinophils], b¹ch cÇu trung tÝnh [neutrophils], tÕ 
bµo b¹ch cÇu [leucocytes], b¹ch cÇu ®¬n nh©n [monocytes], ®¹i thùc bµo 
[macrophages] hoÆc dìng bµo; TiÒn tñy bµo; TÕ bµo tr×nh diÖn kh¸ng nguyªn, vÝ 
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dô tÕ bµo tua (tr×nh diÖn mét tÕ bµo kh¸ng nguyªn A61K 39/00; phèi hîp trÞ liÖu 
cña c¸c kh¸ng thÓ hoÆc c¸c m¶nh cña chóng vµ c¸c tÕ bµo cã nguån gèc tõ m¸u 
A61K 39/00 ) [2015.01] 

35/16 . . .  HuyÕt t¬ng; HuyÕt thanh (m¸u d©y rèn A61K 35/51) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/17  . . .  C¸c tÕ bµo lympho [Lymphocytes]; TÕ bµo B; TÕ bµo T; TÕ bµo giÕt tù nhiªn;  

   C¸c tÕ bµo lympho ho¹t hãa interferon hoÆc cytokine (khi ®îc ho¹t hãa b»ng 
   mét kh¸ng nguyªn cô thÓ A61K 39/00 ) [2015.01] 

35/18 . . . Hång cÇu (hemoglobin A61K 38/42 ) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/19  .  .  .  TiÓu cÇu; TÕ bµo nh©n khæng lå  [Megacaryocytes] [2015.01] 
35/20 . . S÷a; Níc s÷a; S÷a non [2, 2006.01] 
35/22 . . Níc tiÓu; HÖ tiÕt niÖu, vÝ dô thËn hoÆc bµng quang; C¸c tÕ bµo mesangial néi 

bµo; C¸c tÕ bµo trung m« thËn; TuyÕn thîng thËn [2, 2006.01, 2015.01] 
35/24 . . DÞch nhÇy; TuyÕn nhÇy; Tói nang; Ho¹t dÞch; DÞch khíp; ChÊt bµi tiÕt; DÞch tñy 

sèng (níc bät A61K 35/38 ) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/26 . . B¹ch huyÕt; B¹ch h¹ch; TuyÕn øc; L¸ch; TÕ bµo l¸ch; TÕ bµo tuyÕn øc [2, 

2006.01, 2015.01] 
35/28 . . Tñy x¬ng; TÕ bµo gèc t¹o huyÕt cÇu; TÕ bµo gèc trung m« cã tõ bÊt kú nguån 

gèc nµo, vÝ dô c¸c tÕ bµo gèc cã nguån gèc tõ mì [2, 2006.01, 2015.01] 
35/30 . . D©y thÇn kinh; N·o tñy; M¾t; TÕ bµo gi¸c m¹c; DÞch n·o tñy; TÕ bµo gèc thÇn 

kinh; C¸c tÕ bµo tiÒn th©n thÇn kinh; TÕ bµo thÇn kinh ®Öm; TÕ bµo thÇn kinh ®Öm 
Ýt gai; TÕ bµo Schwann; ThÇn kinh ®Öm tÕ bµo h×nh sao; TÕ bµo thÇn kinh ®Öm 
d¹ng sao; D©y ®¸m rèi mµng m¹ch; M« tñy sèng [2, 2006.01, 2015.01] 

35/32 . . X¬ng; TÕ bµo x¬ng; Nguyªn bµo x¬ng; G©n; D©y ch»ng; R¨ng; TÕ bµo t¹o 
r¨ng; Sôn; TÕ bµo sôn; Mµng ho¹t dÞch [2, 2006.01, 2015.01] 

35/33 .  .  Nguyªn bµo sîi [2015.01] 
35/34 . . C¬; TÕ bµo c¬ tr¬n; Tim; TÕ bµo gèc tim; Nguyªn bµo c¬; TÕ bµo c¬; M¹ch vµnh 

(m¹ch c¬ tr¬n A61K 35/44 ) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/35  . . M« mì; TÕ bµo mì; TÕ bµo ®Öm; M« liªn kÕt (tÕ bµo gèc cã nguån gèc tõ mì 

A61K 35/28; collagen A61K 38/39 ) [2015.01] 
35/36 . . Da; L«ng; Mãng; TuyÕn b· nhên; R¸y tai; BiÓu b×; TÕ bµo biÓu b×; TÕ bµo sõng; 

TÕ bµo Langerhans; TÕ bµo ngo¹i b× ph«i (®¶o Langerhans A61K 35/39 ) [4, 
2006.01, 2015.01] 

35/37 . . HÖ tiªu hãa [3, 2006.01, 2015.01] 
35/38 . . . D¹ dµy; Ruét; TÕ bµo h×nh ®µi; Niªm m¹c miÖng; Níc bät [3, 2006.01, 

2015.01] 
35/39 . . . TuyÕn tôy; §¶o Langerhans (TÕ bµo Langerhans cña biÓu b× A61K 35/36 ) [3, 

2006.01, 2015.01] 
35/407 . . . Gan; TÕ bµo gan [3, 2006.01, 2015.01] 
35/413 . . . Tói mËt; MËt [3, 2006.01, 2015.01] 
35/42 . . HÖ h« hÊp, vÝ dô phæi, phÕ qu¶n hoÆc tÕ bµo phæi [2, 2006.01, 2015.01] 
35/44 . . M¹ch m¸u; TÕ bµo c¬ tr¬n m¹ch m¸u; TÕ bµo néi m«; TÕ bµo gèc néi m« [2, 

2006.01, 2015.01] 
35/48 . . C¬ quan sinh dôc [2, 2006.01, 2015.01] 

297 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61K 

35/50 . . . Nhau thai; TÕ bµo gèc tõ nhau thai; Níc èi; Mµng èi; TÕ bµo gèc tõ mµng èi 
[2, 2006.01, 2015.01] 

35/51  .  .  .  D©y rèn; M¸u d©y rèn; TÕ bµo gèc rèn [2015.01] 
35/52 . . . Tinh trïng; TuyÕn tiÒn liÖt; Tinh dÞch; TÕ bµo Leydig cña tuyÕn sinh s¶n lìng 

tÝnh [2, 2006.01, 2015.01] 
5/54 . . . Buång trøng; Trøng; No·n; Ph«i; TÕ bµo thai; TÕ bµo mÇm [2, 2006.01, 

2015.01] 
35/545  . . . . TÕ bµo gèc ph«i; TÕ bµo gèc ®a n¨ng; TÕ bµo gèc ®a n¨ng c¶m øng; TÕ bµo gèc 

kh«ng ®Æc trng [2015.01] 
35/55 . .  C¸c tuyÕn cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A61K 35/22-A61K 35/545, vÝ dô 
    tuyÕn gi¸p, tuyÕn cËn gi¸p hoÆc tuyÕn tïng [3, 2006.01, 2015.01] 
35/56 . VËt liÖu tõ ®éng vËt kh¸c ngoµi ®éng vËt cã vó [2, 2006.01, 2015.01] 
35/57  .  .  Chim; VËt liÖu tõ chim, vÝ dô trøng, l«ng vò, lßng tr¾ng trøng, lßng ®á trøng hoÆc 

   mµng mÒ gµ [2015.01] 
35/58 . . Loµi bß s¸t (kh¸ng nguyªn tõ r¾n A61K 39/38 ) [2, 2006.01, 2015.01] 
35/583  .  .  .  R¾n; Th»n l»n; vÝ dô t¾c kÌ (trÞ liÖu sö dông näc r¾n A61K 38/00 ) [2015.01] 
35/586  .  .  .  Rïa; Rïa c¹n, vÝ dô rïa níc ngät [2015.01] 
35/60 . . C¸, vÝ dô c¸ ngùa; Trøng c¸ [2, 2006.01] 
35/612  . .  §éng vËt gi¸p x¸c, vÝ dô cua, t«m hïm, t«m, lo¹i nhuyÔn thÓ mµ c¸ voi ¨n ®îc 

hoÆc t«m s«ng; Con hµ [2015.01] 
35/614  .  .  §éng vËt Ruét khoang [Cnidaria], vÝ dô h¶i quú, san h«, ®éng vËt san h« hoÆc søa 

[2015.01] 
35/616  . . §éng vËt da gai [Echinodermata], vÝ dô sao biÓn, h¶i s©m hoÆc nhÝm biÓn 

[2015.01] 
35/618  . .  §éng vËt th©n mÒm, vÝ dô ®éng vËt th©n mÒm níc ngät, con hµu, con trai, mùc 

èng, b¹ch tuéc, mùc nang, èc sªn hoÆc con sªn [2015.01] 
35/62 . . §Øa; Giun, vÝ dô s¸n d©y, s¸n x¬, giun trßn, giun ®òa, giun ®Êt, giun chØ, giun 

mãc, giun xo¾n hoÆc s¸n x¬ mÝt [2, 2006.01] 
35/63  .  . §éng vËt ch©n ®èt (®éng vËt gi¸p x¸c A61K 35/612 ) [2015.01] 
35/64 . . C«n trïng, vÝ dô ong, ong b¾p cµy hoÆc bä chÐt [2, 2006.01, 2015.01] 
35/644  .  .  .  .  S¸p ong; Keo ong; S÷a ong chóa; MËt ong [2015.01] 
35/646  .  .  .  §éng vËt thuéc líp nhÖn, vÝ dô nhÖn, bä c¹p, ve hoÆc bÐt [2015.01] 
35/648  .  .  .  §éng vËt nhiÒu ch©n, vÝ dô rÕt hoÆc ®éng vËt nhiÒu ch©n [2015.01] 
35/65  .  .  §éng vËt lìng c, vÝ dô cãc, Õch, kú gi«ng hoÆc sa gi«ng [2015.01] 
35/66 . Vi sinh vËt hoÆc vËt liÖu tõ vi sinh vËt (nÊm, nÊm men hoÆc nÊm Candida A61K 

36/06 ) [2, 2006.01, 2015.01]  
35/68 . . §éng vËt nguyªn sinh, vÝ dô roi, amip, trïng bµo tö, hîp bµo hoÆc ký sinh trïng 

toxoplasma [2, 2006.01] 
35/74 . . Vi khuÈn (trÞ liÖu sö dông protein cña vi khuÈn A61K 38/00 ) [2, 2006.01, 

2015.01] 
35/741  .  .  .  Probiotic (nÊm men probiotic, vÝ dô. saccharomyces A61K 36/06 ) [2015.01] 
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35/742  .  .  .  .  Vi khuÈn t¹o bµo tö, vÝ dô Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, clostridium or 
        Lactobacillus sporogenes [2015.01] 

35/744  .  .  .  . Vi khuÈn axit lactic, vÝ dô enterococci, pediococci, lactococci, streptococci or 
        leuconostocs [2015.01] 

35/745  .  .  .  .  .  Bifidobacteria [2015.01] 
35/747  .  .  .  .  .  Lactobacilli, e.g. L. acidophilus or L. brevis [2015.01] 
35/748  .  .  .  Vi khuÈn lam, nghÜa lµ vi khuÈn hoÆc t¶o xanh, vÝ dô t¶o spirulina (t¶o, vi t¶o 

     hoÆc vi khuÈn A61K 36/02 ) [2015.01] 
35/76 . . Vi rót; C¸c h¹t díi vi rót; ThÓ thùc khuÈn [2, 2006.01, 2015.01] 
35/761  .  .  .  Adenovirus [2015.01] 
35/763  .  .  .  Vi rót Herpes [2015.01] 
35/765  .  .  .  Reovirus; Rotavirus [2015.01] 
35/766  .  .  .  Vi rót d¹i [Rhabdovirus], vÝ dô vi rót g©y bÖnh viªm miÖng môn níc [2015.01] 
35/768  .  . . Vi rót ly gi¶i cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A61K 35/761-A61K 35/766 

   [2015.01] 
36/00 Dîc phÈm cã thµnh phÇn cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh chøa nguyªn liÖu tõ t¶o, ®Þa 

y, nÊm hoÆc thùc vËt hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô th¶o dîc cæ truyÒn 
[2006.01] 

 Ghi chó [2006.01] 

Trong nhãm nµy, tªn La tinh hoÆc tªn gäi th«ng dông cña thùc vËt ®îc tr×nh bµy 
trong ngoÆc ®¬n .  
Trong nhãm nµy, còng cÇn bæ sung thªm m· chØ sè A61K125/00-A61K135/00.  

36/02 . T¶o [2006.01]  
36/03 . . Ngµnh T¶o n©u (Phaeophycota hoÆc phaeophyta), vÝ dô T¶o th¹ch y [2006.01] 
36/04 . . Ngµnh T¶o ®á (Rhodophycota hoÆc rhodophyta), vÝ dô Rong møt [2006.01] 
36/05 . . Ngµnh T¶o lôc (Chlorophycota hoÆc chlorophyta), vÝ dô rong tiÓu cÇu (Chlorella) 

[2006.01] 
36/06 . NÊm, vÝ dô nÊm men [2006.01] 
36/062 . . Ngµnh NÊm tói (Ascomyta)  [2006.01]  
36/064 . . . Bé NÊm men (Saccharomycetales), vÝ dô men lµm b¸nh [2006.01] 
36/066 . . . Hä NÊm cùa gµ (Clavicipitaceae) [2006.01] 
36/068 . . . . §«ng trïng h¹ th¶o (Cordyceps) [2006.01] 
36/07 . . Ngµnh NÊm ®¶m (Basidomycota), vÝ dô Cryptococcus [2006.01]  
36/074 . . . NÊm lim (Ganoderma) [2006.01] 
36/076 . . . NÊm lç (Poria)  [2006.01] 
36/09 . §Þa y [2006.01] 
36/10 . Ngµnh Rªu (Bryophyta) [2006.01] 
36/11 . Ngµnh D¬ng xØ (Pteridophyta hoÆc Filicophyta) [2006.01] 
36/12 . . Líp D¬ng xØ (Filicopsida hoÆc Pteridopsida) [2006.01] 
36/126 . . . Cèt to¸i bæ (Drynaria) [2006.01]  
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36/13 . Ngµnh Thùc vËt h¹t trÇn (Coniferophyta) [2006.01] 
36/14 . . Hä Hoµng ®µn (Cupressaceae), vÝ dô c©y B¸ch hoÆc c©y B¸ch trßn [2006.01] 
36/15 . . Hä Th«ng (Pinaceae), vÝ dô c©y Th«ng hoÆc c©y Th«ng tuyÕt [2006.01]  
36/16 . Ngµnh B¹ch qu¶ (Ginkgophyta), vÝ dô Hä Bach qu¶ [2006.01] 
36/17 . Ngµnh D©y g¾m (Gnetophyta), vÝ dô Hä Ma hoµng (Ephedraceae)  [2006.01]  
36/18 . Ngµnh Ngäc lan (Magnoliophyta) [2006.01] 
36/185 . . Líp Ngäc lan (Magnoliopsida) [2006.01] 
36/19 . . . Hä ¤ r« (Acanthaceae) [2006.01] 
36/195 . . . .  C¬m nÕp (Strobilanthes) [2006.01] 
36/20 . . . Hä ThÝch (Aceraceae) [2006.01] 
36/21 . . . Hä Rau dÒn (Amaranthaceae), vÝ dô c©y Trôc lª, qu¶ CÇu dÒn [2006.01] 
36/22 . . . Hä §µo l«n hét (Anacardiaceae) (Hä S¬n ), vÝ dô c©y Hoa khãi, c©y S¬n hoÆc 

c©y Såi  [2006.01] 
36/23 . . . Hä Hoa t¸n (Apiaceae hoÆc Umbelliferae) (Hä Cµ rèt), vÝ dô c©y Th× lµ, c©y rau 

Mïi, c©y Th×a lµ Ai CËp [2006.01] 
36/232 . . . . §¬ng quy (Angelica) [2006.01] 
36/233 . . . . B¾c sµi hå (Bupleurum) [2006.01] 
36/234 . . . . GiÇn sµng (Cnidium) [2006.01] 
36/235 . . . . TiÓu håi (Foeniculum)  [2006.01] 
36/236 . . . . Xuyªn khung (Ligusticum)  (cam th¶o) [2006.01] 
36/237 . . . .  Kh¬ng ho¹t (Notopterygium) [2006.01] 
36/238 . . . . Phßng phong (Saposhnikovia) [2006.01] 
36/24 . . . Hä Tróc ®µo (Apocynaceae), vÝ dô, c©y Dõa c¹n hoÆc Chi ®¹i [2006.01] 
36/25 . . . Hä Nh©n s©m (Araliaceae), vÝ dô c©y Thêng xu©n, Thæ ®¬ng quy, Ch©n chim 

leo, Th«ng th¶o [2006.01] 
36/254 . . . . Ngò gia (Acanthopanax hoÆc Eleutherococcus) [2006.01] 
36/258 . . . . S©m (Panax)  [2006.01] 
36/26 . . . Hä Nam méc h¬ng (Aristolochiaceae), vÝ dô c©y L¸ h×nh tim [2006.01] 
36/264 . . . . Thanh méc h¬ng (Aristochia) [2006.01] 
36/268 . . . . Hoa tiªn (Asarum) [2006.01] 
36/27 . . . Hä Thiªn lý (Asclepiadaceae), vÝ dô CÈm cï [2006.01] 
36/28 . . . Hä Cóc (Asteraceae hoÆc Compositae) (Hä Cóc t©y hoÆc Hoa díng d¬ng), vÝ 

dô Hoa cóc[2006.01] 
36/282 . . . . Ng¶i hoa vµng, Thanh hao (Artemisia), vÝ dô c©y Ng¶i t©y, c©y Ng¶i ®¾ng 

[2006.01] 
36/284 . . . . B¹ch truËt (Atractylodes) [2006.01] 
36/285 . . . . Méc h¬ng (Aucklandia) [2006.01] 
36/286 . . . . Hång hoa (Carthamus) [2006.01] 
36/287 . . . . Cóc tÇn « (Chrysanthemum), vÝ dô c©y Cóc [2006.01] 
36/288 . . . . Bå c«ng anh (Taraxacum) [2006.01] 
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36/289 . . . . Qu¶ng méc h¬ng  (Vladimiria) [2006.01] 
36/29 . . . Hä Hoµng liªn  gai (Berberidaceae), vÝ dô c©y Hoµng liªn gai,  RÔ r¾n, Chanh 

d¹i [2006.01] 
36/296 . . . .   D©m d¬ng ho¾c (Epimedium) [2006.01]  
36/30 . . . Hä Vßi voi (Boraginaceae), vÝ dô cá Phæi, hoa Lu ly, c©y Se [2006.01] 
36/31 . . . Hä C¶i (Brassicaceae hoÆc Cruciferae), vÝ dô, b«ng c¶i xanh, b¾p c¶i, su hµo 

[2006.01] 
36/315 . . . . C©y Tïng lam [2006.01] 
36/32 . . . Hä Tr¸m (Burseraceae) [2006.01] 
36/324 . . . . Nhò h¬ng (Boswellia), vÝ dô TrÇm h¬ng [2006.01] 
36/328 . . . . Mét dîc (Commiphora) [2006.01] 
36/33 . . . Hä X¬ng rång (Cactaceae), vÝ dô c©y Lª gai hoÆc c©y X¬ng rång khÕ 

[2006.01] 
36/34 . . . Hä Hoa chu«ng ( Campanulaceae) [2006.01] 
36/342 . . . . Nam sa s©m (Adenophora) [2006.01] 
36/344 . . . . §¼ng s©m (Codonopsis) [2006.01]  
36/346 . . . .  C¸t c¸nh (Platycodon) [2006.01] 
36/35 . . . Hä Kim ng©n (Caprifoliaceae) [2006.01] 
36/355 . . . . Kim ng©n (Lonicera) [2006.01] 
36/36 . . . Hä CÈm chíng (Caryophyllaceae) , vÝ dô hoa Baby, T¹o ph× th¶o [2006.01] 
36/37 . . . Hä D©y gèi (Celastraceae) (hä c©y cµ dîc), vÝ dô c©y L«i c«ng ®»ng, c©y Ch©n 

danh [2006.01] 
36/38 . . . Hä M¨ng côt (Clusiaceae, Hypericaceae hoÆc Guttiferae) [2006.01] 
36/39 . . . Hä Khoai lang hoÆc hä B×m b×m (Convolvulaceae), vÝ dô c©y B×m b×m  

[2006.01] 
36/40 . . . Hä S¬n thï du (Cornaceae) [2006.01] 
36/41 . . . Hä Cá c¶nh thiªn (Crassulaceae)  [2006.01] 
36/42 . . . Hä BÇu bÝ (Cucurbitaceae) [2006.01] 
36/424 . . . . Cæ yÕm (Gymnostemma) [2006.01] 
36/428 . . . . Míp (Trichosanthes) [2006.01] 
36/43 . . . Hä T¬ hång (Cuscutaceae) vÝ dô c©y T¬ hång vµng [2006.01] 
36/44 . . . Hä ThÞ (Ebenaceae), vÝ dô c©y Hång vµng [2006.01] 
36/45 . . . Hä §ç quyªn hoÆc hä Chua nem (Ericaceae hoÆc Vaccinaceae), vÝ dô c©y ViÖt 

quÊt [2006.01] 
36/46 . . . Hä §ç träng (Eucommiaceae), vÝ dô §ç träng [2006.01] 
36/47 . . . Hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae)  (hä C©y ®a kÝch), vÝ dô c©y ThÇu dÇu [2006.01] 
36/48 . . . Hä §Ëu (Fabaceae hoÆc Leguminosae) (hä c©y §Ëu Hµ lan hoÆc c©y hä §Ëu); 

Hä Vang (Caesalpiniaceae); Hä Trinh n÷ (Mimosaceae); Hä Bím phîng 
(Papilionaceae) [2006.01] 

36/481 . . . . Tö v©n anh (Astragalus) [2006.01] 
36/482 . . . . Muång (Cassia), vÝ dô C©y Vßi sen vµng [2006.01] 
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36/483 . . . . Bå kÕt (Gleditsia) [2006.01] 
36/484 . . . . Cam th¶o (Glycyrrhiza) [2006.01] 
36/485 . . . . Gueldenstaedtia C©y Vßi sen vµng 
36/486 . . . . M¸t t¬ (Millettia) [2006.01] 
36/487 . . . . Bæ cèt chi (Psoralea) [2006.01] 
36/488 . . . . C©y s¾n d©y (Pueraria) [2006.01] 
36/489 . . . . C©y hoÌ (Sophora), vÝ dô, Khæ s©m [2006.01] 
36/49 . . . Hä DÎ (Fagaceae), vÝ dô c©y Såi hoÆc H¹t dÎ [2006.01] 
36/50 . . . Hä C¶i cÇn (Fumariaceae) [2006.01] 
36/505 . . . . C¶i cÇn (Corydalis) [2006.01] 
36/51 . . . Hä Long ®ëm (Gentianaceae) [2006.01] 
36/515 . . . . C©y long ®êm [2006.01] 
36/52 . . . Hä Hå ®µo (Juglandaceae) [2006.01] 
36/53 . . Hä Hoa m«i (Lamiaceae hoÆc Labiatae) (Hä B¹c Hµ), vÝ dô c©y Hóng t©y, c©y 

H¬ng th¶o, c©y O¶i h¬ng [2006.01] 
36/532 . . . . Ho¾c h¬ng (Agastache), vÝ dô c©y Bµi h¬ng [2006.01] 
36/533 . . . . C©y Ých mÉu (Leonurus) [2006.01] 
36/534 . . . . B¹c hµ (Mentha) [2006.01] 
36/535 . . . . TÝa t« (Perila) [2006.01] 
36/536 . . . . Cá ta (Prunella hoÆc Brunella) [2006.01] 
36/537 . . . . Hoa X« ®á (Salvia) [2006.01] 
36/538 . . . . Kinh giíi (Schizonepeta) [2006.01] 
36/539 . . . . Hoµng kú (Scutellaria) [2006.01] 
36/54 . . . Hä Long n·o (Lauraceae) (Hä c©y NguyÖt quÕ),  vÝ dô c©y quÕ hoÆc c©y de 

vµng [2006.01] 
36/55 . . . Hä Lanh (Linaceae), vÝ dô c©y Lanh [2006.01] 
36/56 . . . Hä M· tiÒn (Loganiaceae) vÝ dô hoa loa kÌn [2006.01] 
36/57 . . . Hä Ngäc lan (Magnoliaceae) [2006.01] 
36/575 . . . Hoa Méc lan (Magnolia) [2006.01] 
36/58 . . . Hä Xoan (Meliaceae) (Hä c©y D¸i ngùa hoÆc c©y Gô) vÝ dô c©y Neem 

[2006.01] 
36/59 . . . Hä TiÕt dª (Menispermaceae), vÝ dô D©y s©m [2006.01] 
36/60 . . . Hä D©u t»m (Moraceae), vÝ dô c©y Sa kª; c©y Sung [2006.01] 
36/605 . . . .  C©y D©u t»m (Morus) [2006.01] 
36/61 . . . Hä Sim (Myrtaceae), vÝ dô c©y Trµm trµ hoÆc B¹ch ®µn [2006.01] 
36/62 . . . Hä Sóng (Nymphaceae) [2006.01] 
36/63 . . . Hä ¤liu hoÆc hä Hoa nhµi (Oleaceae), vÝ dô hoa Nhµi hoÆc c©y tÇn b× [2006.01] 
36/634 . . . . Hoa mai vµng (Forsythia) [2006.01] 
36/638 . . . . C©y thuû l¹p NhËt b¶n (Ligustrum) [2006.01] 
36/64 . . . Hä Cá chæi (Orobanchaceae) [2006.01] 

302 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61K 

36/65 . . . Hä MÉu ®¬n (Paeoniacceae), vÝ dô hoa MÉu ®¬n [2006.01] 
36/66 . . . Hä Thuèc phiÖn (Papaveraceaea) [2006.01] 
36/67 . . . Hä H¹t tiªu (Piperaceae), vÝ dô c©y H¹t tiªu [2006.01] 
36/68 . . . Hä M· ®Ò (Plantaginaceae) [2006.01] 
36/69 . . . Hä ViÔn chÝ (Polygalaceae) [2006.01] 
36/70 . . . Hä Rau r¨m (Polygonaceae) (Hä KiÒu m¹ch),  vÝ dô c©y Chót chÝt [2006.01] 
36/704 . . . . Cèt khÝ cñ (Polygonum) [2006.01] 
36/708 . . . . C©y ®¹i hoµng (Rheum) [2006.01] 
36/71 . . . Hä Mao l¬ng (Ranunculaceae) (Hä c©y Mao l¬ng hoa vµng) , vÝ dô c©y Phi 

yÕn, c©y L¸ gan , c©y rÔ da cam [2006.01] 
36/714 . . . . Phô tö (Acontium) [2006.01] 
36/716 . . . . Méc th«ng (Clematis) [2006.01] 
36/718 . . . . Hoµng liªn (Coptis) [2006.01] 
36/72 . . . Hä T¸o (Rhamnaceae), vÝ dô c©y MËn rõng, c©y Méc lan ch©u Mü, c©y D©y 

®ßn g¸nh  [2006.01] 
36/725 . . . . C©y t¸o ta (Ziziphus) [2006.01] 
36/73 . . . Hä Hoa hång (Rosaceae), vÝ dô c©y D©u t©y, c©y Anh ®µo d¹i, c©y M©m x«i, 

c©y lª [2006.01] 
36/732 . . . .  Chi Méc qua (Chaenomeles), vÝ dô c©y Méc hoa [2006.01] 
36/734 . . . . Chi S¬n tra (Crataegus) [2006.01] 
36/736 . . . . Chi MËn m¬ (Prunus), vÝ dô c©y MËn, Anh ®µo, Lª, M¬ hoÆc H¹nh nh©n 

[2006.01] 
36/738 . . . . C©y Hoa hång [2006.01] 
36/739 . . . . C©y §Þa du (Sanguisorba) [2006.01] 
36/74 . . . Hä Cµ phª (Rubiaceae) [2006.01] 
36/744 . . . . C©y dµnh dµnh (Gardenia) [2006.01] 
36/746 . . . . C©y Nhµu (Morinda) [2006.01] 
36/748 . . . . C©y Bßi ngßi (Oldenlandia hoÆc Hedyotis) [2006.01] 
36/75 . . . Hä Cam (Rutaceae) (Hä c©y Cöu lý h¬ng) [2006.01] 
36/752 . . . . Gièng Cam quýt (Citrus), vÝ dô c©y Chanh l¸ cam, c©y Cam hoÆc Chanh 

[2006.01] 
36/754 . . . . ChÌ ®¾ng (Evodia) [2006.01] 
36/756 . . . . C©y Hoµng b¸ (Phellodendron) [2006.01] 
36/758 . . . . C©y SÎn (Zanthoxylum) [2006.01] 
36/76 . . . Hä LiÔu (Salicaceae), vÝ dô c©y B¹ch d¬ng [2006.01] 
36/77 . . . Hä Bå hßn (Sapindaceae), c©y v¶i, c©y Bå hßn [2006.01] 
36/78 . . . Hä GiÊp c¸ (Saururaceae) [2006.01] 
36/79 . . . Hä Ngò vÞ tö (Schisandraceae) [2006.01] 
36/80 . . . Hä Hoa mâm sãi (Scrophulariaceae) [2006.01] 
36/804 . . . . §Þa hoµng (Rehmannia) [2006.01] 
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36/808 . . . . HuyÒn s©m (Scrophularia) [2006.01] 
36/81 . . . Hä Cµ (Solanaceae) (Hä c©y Khoai t©y), vÝ dô c©y Thuèc l¸, Cµ chua, Cµ dîc, 

ít hoÆc Cµ ®éc dîc [2006.01] 
36/815 . . . . C©u kû (Lycium) [2006.01] 
36/82 . . . Hä ChÌ (Theaceae), vÝ dô c©y Hoa trµ [2006.01] 
36/83 . . . Hä TrÇm (Thymelaeaceae, vÝ dô c©y Chi niÖt dã [2006.01] 
36/835 . . . . TrÇm h¬ng (Aquilaria) [2006.01] 
36/84 . . . Hä N÷ lang (Valerianaceae), vÝ dô c©y N÷ lang [2006.01] 
36/85 . . . Hä Cá roi ngùa (Verbenaceae) [2006.01] 
36/855 . . . . C©y Ngäc n÷ (Clerodendrum) [2006.01] 
36/86 . . . Hä Hoa tÝm (Violaceae) [2006.01] 
36/87 . . . Hä Nho (Vitaceae hoÆc Ampelidaceae), vÝ dô c©y Nho [2006.01] 
36/88 . . Líp Hµnh (Liliopsida) (c©y Mét l¸ mÇm) [2006.01] 
36/882 . . . Hä Th¹ch x¬ng bå (Acoraceae), vÝ dô c©y X¬ng bå [2006.01] 
36/884 . . . Hä Tr¹ch t¶ (Alismataceae) [2006.01] 
36/886 . . . Hä L« héi (Aloeaceae) [2006.01] 
36/888 . . . Hä R¸y (Araceae), vÝ dô Hoa Thuû vi, c©y M«n ®èm [2006.01] 
36/889 . . . Hä Cau (Arecaceae) hoÆc hä Cä (Palmaceae), vÝ dô c©y Chµ lµ, c©y Dõa hoÆc 

c©y Cä lïn [2006.01] 
36/8895 . . . . C©y Th¹ch x¬ng bå, vÝ dô c©y M©y [2006.01] 
36/89 . . . Hä Cãi (Cyperaceae) [2006.01] 
36/8905 . . . . Cñ gÊu (Cyperus) [2006.01] 
36/894 . . . Hä Cñ n©u (Dioscoreaceae) [2006.01] 
36/8945 . . . . Cñ mµi (Dioscorea) [2006.01] 
36/896 . . . Hä Loa kÌn tr¾ng (Liliaceae), vÝ dô c©y Hoa hiªn, hoa Lan d¹ h¬ng [2006.01] 
36/8962 . . . . Hµnh (Allium), vÝ dô Hµnh, Tái, HÑ [2006.01] 
36/8964 . . . . Tri mÉu (Anemarrhena) [2006.01] 
36/8965 . . . . C©y M¨ng t©y (Asparagus) vÝ dô c©y M¨ng t©y d¬ng xØ [2006.01] 
36/8966 . . . . Bèi mÉu (Fritillaria), vÝ dô Hoa chu«ng [2006.01] 
36/8967 . . . . Hoa Loa kÌn (Lilium) [2006.01] 
36/8968 . . . . M¹ch m«n (Ophiopogon) (Cá tãc tiªn) [2006.01] 
36/8969 . . . . Ngäc tróc (Polygonatum) [2006.01] 
36/898 . . . Hä Lan (Orchidaceae) [2006.01] 
36/8984 . . . . Lan Dendrobium (Phong lan) [2006.01] 
36/8988 . . . . Lan Gastrodia (Lan rõng) [2006.01] 
36/899 . . . Hä Lóa (Poaceae hoÆc Gramineae) (Hä Cá), vÝ dô c©y Tre, Ngò cèc hoÆc MÝa 

[2006.01] 

36/8994 . . . . ý dÜ (Coix) [2006.01] 
36/8998 . . . . Lóa m¹ch (Hordeum) [2006.01] 
36/90 . . . Hä Khóc kh¾c (Smilacaceae), vÝ dô c©y Thæ phôc linh (sarsaparilla) [2006.01] 
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36/902 . . . Hä Thuû ®Çu (Sparganiaceae) [2006.01] 
36/904 . . . Hä B¸ch bé (Stemonaceae) [2006.01] 
36/906 . . . Hä Gõng (Zingiberaceae) [2006.01] 
36/9062 . . . . Chi RiÒng (Alpinia), vÝ dô RiÒng tÝa hoÆc RiÒng [2006.01] 
36/9064 . . . . Chi Sa nh©n (Amomum), vÝ dô B¹ch ®Ëu [2006.01] 
36/9066 . . . . Chi NghÖ (Curcuma), vÝ dô NghÖ vµng, c©y Dong hoÆc c©y NghÖ [2006.01] 
36/9068 . . . . Chi Gõng (Zingiber), vÝ dô c©y Gõng [2006.01] 
38/00 Dîc phÈm cã chøa peptit (peptit cã chøa vßng beta-lactam A61K31/00; c¸c 

dipeptit d¹ng vßng kh«ng cã trong ph©n tö cña chóng bÊt kú mét liªn kÕt peptit nµo 
kh¸c víi liªn kÕt peptit h×nh thµnh nªn vßng cña chóng, vÝ dô piperazin-2,5-dion, 
A61K31/00; peptit trªn c¬ së ergolin A61K31/48; cã chøa c¸c hîp chÊt cao ph©n tö 
cã c¸c ®¬n vÞ amino axit ®îc ph©n bè mét c¸ch thèng kª A61B31/74; c¸c dîc 
phÈm cã chøa c¸c kh¸ng nguyªn hoÆc c¸c kh¸ng thÓ A61K39/00; dîc phÈm kh¸c 
biÖt bëi c¸c thµnh phÇn kh«ng ho¹t tÝnh, vÝ dô c¸c peptit lµ c¸c chÊt mang thuèc 
A61K47/00) [6, 2006.01] 

 Ghi chó [6] 

(1) C¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sö dông trong nhãm nµy ®îc hiÓu chÝnh x¸c 
nh c¸c kh¸i niÖm ®a ra trong Ghi chó (1) díi tiªu ®Ò cña ph©n líp  
C07K  
(2) C¸c chÕ phÈm cã chøa c¸c m¶nh peptit hoÆc c¸c peptit biÕn tÝnh b»ng c¸ch lo¹i 
bá hoÆc cho thªm amino axit, b»ng c¸ch thÕ amino axit b»ng c¸c chÊt kh¸c hoÆc 
b»ng sù kÕt hîp nh÷ng biÕn ®æi nµy ®îc ph©n lo¹i nh c¸c chÕ phÈm cã chøa 
peptit gèc. Tuy nhiªn, c¸c chÕ phÈm cã chøa c¸c m¶nh peptit chØ cã bèn hoÆc Ýt 
h¬n bèn amino axit còng ®îc ph©n trong c¸c nhãm tõ A61K38/05 –A61K 38/07 
(3)  C¸c chÕ phÈm cã chøa peptit ®îc ®iÒu chÕ b»ng c«ng nghÖ ADN t¸i tæ hîp 
kh«ng ®îc ph©n lo¹i theo vËt chñ mµ theo peptit gèc ®îc biÓu hiÖn, vÝ dô chÕ 
phÈm cã chøa peptit HIV ®îc biÓu hiÖn trong E. coli th× ®îc ph©n lo¹i theo c¸c 
chÕ phÈm cã chøa peptit HIV. 
 

38/01 . C¸c protein thuû ph©n; C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 
38/02 . C¸c peptit cã sè lîng amino axit kh«ng x¸c ®Þnh; C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 

2006.01] 
38/03 . C¸c peptit cã chøa tíi 20 amino axit trong mét chuçi kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc chØ x¸c 

®Þnh mét phÇn; C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 
38/04 . C¸c peptit cã chøa tíi 20 amino axit trong mét chuçi x¸c ®Þnh toµn bé; C¸c dÉn 

xuÊt cña nã (gastrin A61K38/16; somatostatin A61K38/31, melanotropin 
A61K38/34) [6, 2006.01] 

38/05 . . Dipeptit [6, 2006.01] 
38/06 . . Tripeptit [6, 2006.01] 
38/07 . . Tetrapeptit [6, 2006.01] 
38/08 . . . C¸c peptit cã chøa 5 tíi 11 amino axit [6, 2006.01] 
38/09 . . . Hoãc m«n gi¶i phãng hoãc m«n hoµng thÓ ho¸ (LHRH); C¸c peptit liªn quan 

[6, 2006.01] 
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38/10 . . C¸c peptit cã chøa 12 tíi 20 amino axit [6, 2006.01] 
38/11 . . . Oxytocin; Vasopressin; C¸c peptit liªn quan [6, 2006.01] 
38/12 . . Peptit vßng [6, 2006.01] 
38/13 . . . Xyclosporin [6, 2006.01] 
38/14 . . Peptit cã chøa gèc sacarit; C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 
38/15 . . Depsipeptit; C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 
38/16 . Peptit cã chøa nhiÒu h¬n 20 amino axit; Gastrin; Somatostatin; Melanotropin; C¸c 

dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 
38/17 . . tõ ®éng vËt; tõ con ngêi [6, 2006.01] 
38/18 . . . C¸c yÕu tè t¨ng trëng; C¸c yÕu tè ®iÒu hoµ t¨ng trëng [6, 2006.01] 
38/19 . . . Cytokine; Lymfokine; Interferon [6, 2006.01] 
38/20 . . . . Interleukin [6, 2006.01] 
38/21 . . . . Interferon [6, 2006.01] 
38/22 . . . Hoãc m«n (dÉn xuÊt tõ pro-opiomelanocortin, pro-enkephalin hoÆc  

pro-dynorphin A61K38/33, vÝ dô corticotropin A61K38/35) [6, 2006.01] 
38/23 . . . . Canxitonin [6, 2006.01] 
38/24 . . . . Hoãc m«n kÝch thÝch nang no·n (FSH); Hoãc m«n ®iÒu hoµ tuyÕn sinh dôc, vÝ 

dô HCG; Hoãc m«n hoµng thÕ ho¸ (LH); Hoãc m«n kÝch thÝch tuyÕn gi¸p 
(TSH) [6, 2006.01] 

38/25 . . . . YÕu tè gi¶i phãng hoãc m«n t¨ng trëng (GH-RF) (Somatoliberin) [6, 
2006.01] 

38/26 . . . . Glucagon [6, 2006.01] 
38/27 . . . . Hoãc m«n t¨ng trëng (GH) (Somatotropin) [6, 2006.01] 
38/28 . . . . Insulin [6, 2006.01] 
38/29 . . . . Hoocmon tuyÕn cËn gi¸p (parathormone); C¸c peptit liªn quan víi hoãc m«n 

tuyÕn cËn gi¸p [6, 2006.01] 
38/30 . . . . C¸c yÕu tè t¨ng trëng gièng insulin (Somatomedin), vÝ dô IGF-1, IGF-2 [6, 

2006.01] 
38/31 . . . . Somatostatin [6, 2006.01] 
38/32 . . . . Thymopoietin [6, 2006.01] 
38/33 . . . dÉn xuÊt tõ pro-opiomelanocortin, pro-enkephalin hoÆc pro-dynorphin [6, 

2006.01] 
38/34 . . . . Hoãc m«n kÝch thÝch s¾c tè (MSH), vÝ dô alpha-hoÆc beta-melanotropin [6, 

2006.01] 
38/35 . . . . Corticotropin (ACTH) [6, 2006.01] 
38/36 . . . C¸c yÕu tè ®«ng m¸u hoÆc ph©n hñy fibrin [6, 2006.01] 
38/37 . . . . YÕu tè VIII [6, 2006.01] 
38/38 . . . Albumin [6, 2006.01] 
38/39 . . . C¸c peptit cña m« liªn kÕt, vÝ dô colagen, elastin, laminin, fibronectin, 

vitronectin, globulin kh«ng hoµ tan l¹nh (CIG) [6, 2006.01] 
38/40 . . . Transferin, vÝ dô lactoferin, ovotransferin [6, 2006.01] 
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38/41 . . C¸c peptit cã chøa vßng porphyrin hoÆc corrin [6, 2006.01] 
38/42 . . . Haemoglobin; Myoglobin [6, 2006.01] 
38/43 . . Enzym; Proenzym, C¸c dÉn xuÊt cña nã [6, 2006.01] 

 Ghi chó [6] 

 Trong nhãm nµy:  
 - proenzym ®îc ph©n lo¹i theo enzym t¬ng øng; 
 - enzym ®îc ph©n lo¹i chung theo "Môc lôc vµ b¶ng ph©n lo¹i c¸c enzim" cña 
Uû ban quèc tÕ vÒ enzim. T¹i chç cÇn thiÕt, sù chØ dÉn nµy sÏ xuÊt hiÖn trong c¸c 
ph©n nhãm díi ®©y ë trong dÊu ngoÆc.  
 

38/44 . . . Oxidoreductaza (1) [6, 2006.01] 
38/45 . . . Transferaza (2) [6, 2006.01] 
38/46 . . . Hydrolaza (3) [6, 2006.01] 
38/47 . . . . t¸c ®éng trªn c¸c hîp chÊt glycozyl (3.2), vÝ dô xelulaza, lactaza [6, 2006.01] 
38/48 . . . . t¸c ®éng trªn liªn kÕt peptit (3.4) [6, 2006.01] 
38/49 . . . . . Urokinaza; ChÊt ho¹t ho¸ plasminogen m« [6, 2006.01] 
38/50 . . . . t¸c ®éng trªn liªn kÕt C-N, kh¸c víi c¸c liªn kÕt peptit (3.5), vÝ dô 

asparaginaza [6, 2006.01] 
38/51 . . . Lyaza (4) [6, 2006.01] 
38/52 . . . Isomeraza (5) [6, 2006.01] 
38/53 . . . Ligaza (6) [6, 2006.01] 
38/54 . . . Hçn hîp cña enzym hoÆc proenzym ®îc ®a vµo nhiÒu h¬n mét nhãm cña c¸c 

nhãm A61K38/44 - A61K38/46 hoÆc A61K38/51 – A61K38/53 [6, 2006.01] 
38/55 . . ChÊt øc chÕ proteaza [6, 2006.01] 
38/56 . . . tõ thùc vËt [6, 2006.01] 
38/57 . . . tõ ®éng vËt; tõ con ngêi [6, 2006.01] 
38/58 . . . . tõ con ®Øa, vÝ dô nh hirudin, eglin [6, 2006.01] 
39/00 Dîc phÈm cã chøa kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ (c¸c thµnh phÇn ®Ó ph©n tÝch 

miÔn dÞch häc G 01 N 33/53) [2, 2006.01]  

 Ghi chó 

1. §iÒu chÕ c¸c hîp phÇn chøa kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ ®îc ph©n lo¹i vµo 
ph©n líp C12N nÕu cã liªn quan ®Õn giai ®o¹n nu«i cÊy vi sinh vËt. 

2. C¸c nhãm A61K39/002 - A61K39/12 bao gồm c¸c chÕ phÈm chøa ®éng vËt  
nguyªn sinh, vi khuÈn, virót hoÆc cÊu tróc siªu ph©n tử, vÝ dô c¸c phÇn cña mµng. 
 

39/002 . Kh¸ng nguyªn ®éng vËt nguyªn sinh  [2, 2006.01] 
39/005 . . Kh¸ng nguyªn Tripanosom [3, 2006.01] 
39/008 . . Kh¸ng nguyªn Leishmania  [3, 2006.01] 
39/012 . . Kh¸ng nguyªn Coccidia [3, 2006.01] 
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39/015 . . Kh¸ng nguyªn Hemosporidia, vÝ dô Plasmodium [3, 2006.01] 
39/018 . . . Kh¸ng nguyªn Babesie, vÝ dô Teileria [3, 2006.01] 
39/02 . Kh¸ng nguyªn vi khuÈn [2, 2006.01] 
39/04 . . Mycobacterium, vÝ dô Mycobacterium tuberculosis (trùc khuÈn lao) [2, 3, 

2006.01] 
39/05 . . Corynebacterium; Propionibacteri [3, 2006.01] 
39/07 . . Bacillus (trùc khuÈn) [3, 2006.01] 
39/08 . . Clostridium, vÝ dô Clostridium tetani [2, 2006.01] 
39/085 . . Staphyloccus (tô cÇu khuÈn) [3, 2006.01] 
39/09 . . Streptococcus (liªn cÇu khuÈn) [3, 2006.01] 
39/095 . . Neiseria [3, 2006.01] 
39/10 . . Brucella; Bordetela, vÝ dô Bordetella pertussis  (khuÈn ho gµ) [2, 2006.01] 
39/102 . . Pasteurela; Haemophilus [3, 2006.01] 
39/104 . . Pseudomonas [3, 2006.01] 
39/106 . . Vibrio (ph¶y khuÈn); Campilobacter [3, 2006.01] 
39/108 . . Esherichia; Klebsiela [3, 2006.01] 
39/112 . . Salmonella; Shigella [3, 2006.01] 
39/114 . . Fuzobacterium [3, 2006.01] 
39/116 . . Kh¸ng nguyªn polyvalentbacteria (vi khuÈn ®a trÞ) [3, 2006.01] 
39/118 . Chlamidiaceae, vÝ dô Chlamydia trachomatis hoÆc Chlamydia psitacs [3, 2006.01] 
39/12 . Kh¸ng nguyªn virut [2, 2006.01] 
39/125 . . Picornaviridae, vÝ dô calixivirut [3, 2006.01] 
39/13 . . . Poliovirut [3, 2006.01] 
39/135 . . . virut g©y bÖnh tay ch©n miÖng [3, 2006.01] 
39/145 . . Orthomyxoviridae;, vÝ dô virut cóm [3, 2006.01] 
39/15 . . Reovirut, vÝ dô virut Øa ch¶y, teliat [3, 2006.01] 
39/155 . . Paramyxoviridae, vÝ dô virut parainfluenza [3, 2006.01] 
39/165 . . . Virut quai bÞ hoÆc virut sëi [3, 2006.01] 
39/17 . . . Virut bÖnh newcastl [3, 2006.01] 
39/175 . . . Virut bÖnh dÞch h¹ch chã [3, 2006.01] 
39/187 . . Virut dÞch h¹ch lîn [3, 2006.01] 
39/193 . . Virut viªm n·o x¸m ngùa (encephalomielitis) [3, 2006.01] 
39/20 . . Virut bÖnh rubella (phong chuÈn) [2, 2006.01] 
39/205 . . Rhabdoviridae, vÝ dô virut bÖnh d¹i 
39/21 . . Retroviridae, vÝ dô virut dÞch thiÕu m¸u ë ngùa [3, 2006.01] 
39/215 . . Coronaviridae, vÝ dô virut dÞch phæi ë chim [3, 2006.01] 
39/225 . . . Virut viªm d¹ dµy - ruét truyÒn qua lîn [3, 2006.01] 
39/23 . . Parvoviridae, vÝ dô virut bªnh panleukopenia ë mÌo [3, 2006.01] 
39/235 . . Adenoviridae [3, 2006.01] 
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39/245 . . Hecpetoviridae, vÝ dô virut bÖnh ecpet [3, 2006.01] 
39/25 . . . Virut varicella-zoster [3, 2006.01] 
39/255 . . . Virut bÖnh mareca [3, 2006.01] 
39/265 . . . Virut bÖnh rinotracheitis (viªm khÝ qu¶n rino) [3, 2006.01] 
39/27 . . . Virut bÖnh rhinopneumonitis ë ngùa [3, 2006.01] 
39/275 . . Poxviridae, vÝ dô avipoxvirut [3, 2006.01] 
39/285 . . . Virut bÖnh ®Ëu bß hoÆc bÖnh ®Ëu mïa [3, 2006.01] 
39/29 . . Virut bÖnh viªm gan [3, 2006.01] 
39/295 . . Kh¸ng nguyªn virut ®a trÞ (virut bÖnh ®Ëu bß hoÆc bÖnh ®Ëu mïa A61K39/285); 

Hçn hîp kh¸ng nguyªn virut vµ vi khuÈn [3, 2006.01] 
39/35 . DÞ øng nguyªn [3, 2006.01] 
39/36 . . tõ phÊn hoa thùc vËt [2, 2006.01] 
39/38 . Kh¸ng nguyªn tõ r¾n [2, 2006.01] 
39/385 . B¶n kh¸ng nguyªn (hapten) hoÆc kh¸ng nguyªn kÕt hîp víi thÓ mang [3, 2006.01] 
39/39 . ®Æc trng ë chÊt phô gia kÝch thÝch miÔn dÞch, vÝ dô t¨ng t¸c dông cña thuèc [3, 

2006.01] 
39/395 . Kh¸ng thÓ (ngng kÕt tè A61K37/46); Globulin mÔn dÞch; HuyÕt thanh miÔn dÞch, 

vÝ dô huyÕt thanh kh¸ng tÕ bµo limpho [3, 2006.01] 
39/40 . . vi khuÈn [1, 2006.01] 
39/42 . . vi rót [1, 2006.01] 
39/44 . . Kh¸ng thÓ kÕt hîp víi thÓ mang [3, 2006.01] 
41/00 Dîc phÈm bµo chÕ tõ c¸c chÊt b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn c¸c chÊt ®ã n¨ng lîng 

sãng, hoÆc bøc x¹ h¹t (A61K31/59 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
45/00 Dîc phÈm cã chøa c¸c thµnh phÇn ho¹t tÝnh cha ®îc ®Ò cËp  trong c¸c nhãm 

A61K31/00 – A61K41/00 [2, 6, 2006.01] 
45/06 . Hçn hîp c¸c chÊt cha râ thµnh phÇn hoÆc cÊu tróc ho¸ häc, vÝ dô hîp chÊt chèng 

viªm vµ trî tim [2, 2006.01] 
45/08 . Hçn hîp cña mét ho¹t chÊt víi mét chÊt phô trî kh¸c cha râ thµnh phÇn hoÆc cÊu 

tróc ho¸ häc, vÝ dô thuèc kh¸ng hitamin vµ chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt [2, 2006.01] 
47/00 Dîc phÈm kh¸c biÖt bëi thµnh phÇn kh«ng ho¹t tÝnh, vÝ dô chÊt mang hoÆc 

phô gia tr¬; C¸c chÊt ®Ých hoÆc biÕn tÝnh ®îc liªn kÕt hãa häc víi thµnh phÇn 
ho¹t tÝnh [2, 2006.01] 

47/02 . Hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
47/04 . . Phi kim lo¹i; C¸c hîp chÊt cña nã [5, 2006.01] 
47/06 . C¸c hîp chÊt h÷u c¬, vÝ dô hydrocarbon, polyolefin, dÇu kho¸ng, petrolatum hoÆc 

ozokerit tù nhiªn hoÆc tæng hîp [5, 2006.01] 
47/08 . . cã chøa oxi [5, 2006.01]  
47/10 . . . Alcohol; Phenol; Muèi cña chóng, vÝ dô glyxerol; Polyetylen glycol [PEG]; 

Poloxamer; PEG/POE alkyl ete [5, 2006.01] 
47/12 . . . Axit carboxylic; Muèi hoÆc anhydrit cña nã [5, 2006.01] 
47/14 . . . Este cña axit carboxylic, vÝ dô monoglyxerit cña axit bÐo, triglyxerit cã chuçi 

trung b×nh, paraben hoÆc este cña axit bÐo PEG [5, 2006.01] 
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47/16 . . cã chøa Nit¬ [5, 2006.01] 
47/18 . . . Amin; Amit; Ure; Hîp chÊt amoni bËc bèn; Amino axit; Oligopeptit cã chøa tíi 

n¨m amino axit [5, 2006.01] 
47/20 . . cã chøa lu huúnh, vÝ dô dimetyl sulfoxit (DMSO), docusate, sulfat lauryl natri 

hoÆc axit aminosulfonic [5, 2006.01] 
47/22 . . Hîp chÊt dÞ vßng, vÝ dô axit ascobic, tocopherol hoÆc pyrrolidon [5, 2006.01] 
47/24 . . cã chøa c¸c nguyªn tö kh¸c carbon, hydro, oxy, halogen, nit¬ hoÆc lu huúnh, vÝ 

dô xyclometicon hoÆc phospholipit [5, 2006.01] 
47/26 . . Hydratcarbon, vÝ dô ®êng alcohol, ®êng amino, axit nucleic, monosacarit, 

disacarit, oligosacarit; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô polysorbat, este cña axit bÐo 
sorbitan hoÆc glycyrrhizin [5, 2006.01] 

47/28 . . Steroit, vÝ dô cholesterol, axit bile hoÆc axit glycyrrhetinic [5, 2006.01] 
47/30 . Hîp chÊt h÷u c¬ hoÆc v« c¬ cao ph©n tö, vÝ dô polyphosphat v« c¬ [5, 2006.01] 
47/32 . . Hîp cÊt cao ph©n tö thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ bao gåm liªn kÕt carbon-

carbon kh«ng b·o hoµ, vÝ dô carbomer [5, 2006.01] 
47/34 . . Hîp chÊt cao ph©n tö thu ®îc b»ng ph¶n øng kh¸c víi ph¶n øng chØ bao gåm liªn 

kÕt carbon-carbon kh«ng b·o hßa, vÝ dô polyeste, polyamino axit, polysiloxan, 
polyphosphazin, copolyme cña glycol polyalkylen hoÆc poloxamer (A61K47/10 
®îc u tiªn) [5, 2006.01, 2017.01] 

47/36 . . Polysacarit; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ dô g«m, tinh bét, alginat, dextrin, axit 
hyaluronic, chitosan, inulin, agar [th¹ch], pectin [5, 2006.01] 

47/38 . . . Xeluloze; C¸c dÉn xuÊt cña nã [5, 2006.01] 
47/40 . . . Xyclodextrin; C¸c dÉn xuÊt cña nã [5, 2006.01] 
47/42 . . Protein; Polypeptit; c¸c s¶n phÈm tho¸i biÕn cña nã; C¸c dÉn xuÊt cña chóng, vÝ 

dô albumin, gelatin hoÆc zein (oligopeptit cã chøa tíi 5 amino axit A61K47/18; 
polyamino axit A61K47/34) [5, 2006.01, 2017.01] 

47/44 . DÇu, chÊt bÐo hoÆc s¸p theo Ýt nhÊt hai nhãm trong c¸c nhãm tõ A61K47/02-
A61K47/42; DÇu, chÊt bÐo hoÆc s¸p tù nhiªn biÕn tÝnh hoÆc tù nhiªn, vÝ dô dÇu 
thÇu dÇu, dÇu thÇu dÇu polyetoxylat, s¸p montan, lignit, shellac, c«l«phan, s¸p ong 
hoÆc lanolin (glyxerit tæng hîp, vÝ dô triglyxerit cã chuçi trung b×nh A61K47/14) 
[5, 2006.01, 2017.01] 

47/46 . C¸c thµnh phÇn cã cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc c¸c s¶n phÈm ph¶n øng cña nã, vÝ 
dô da, x¬ng, s÷a, x¬ b«ng, vá trøng, mËt bß hoÆc chÊt chiÕt xuÊt thùc vËt [5, 
2006.01] 

47/50 . thµnh phÇn kh«ng ho¹t tÝnh ®îc liªn kÕt hãa häc víi thµnh phÇn ho¹t tÝnh, vÝ dô 
chÊt liªn hîp thuèc-polyme [2017.01] 

47/51  .  .  thµnh phÇn kh«ng ho¹t tÝnh lµ chÊt biÕn tÝnh [2017.01] 
47/52  .  .  .  chÊt biÕn tÝnh lµ hîp chÊt v« c¬, vÝ dô ion v« c¬ ®îc phøc hîp víi thµnh phÇn  

       ho¹t tÝnh [2017.01] 
47/54  .  .  .  chÊt biÕn tÝnh lµ hîp chÊt h÷u c¬ [2017.01] 
47/55  .  .  .  .  chÊt biÕn tÝnh còng lµ ho¹t chÊt trÞ liÖu hoÆc dîc lý, tøc lµ chÊt liªn hîp 

            nguyªn chÊt lµ thuèc kÕt hîp, tøc lµ dime, oligome hoÆc polyme cña c¸c  
            hîp chÊt ho¹t tÝnh trÞ liÖu hoÆc dîc lý [2017.01] 
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47/56  .  .  .  chÊt biÕn tÝnh lµ hîp chÊt h÷u c¬ cao ph©n tö, vÝ dô ph©n tö oligome, polyme 
        hoÆc dendrime [2017.01] 

47/58  .  .  .  .  thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ bao gåm liªn kÕt carbon-carbon kh«ng b·o 
          hoµ, vÝ dô poly[meth]acrylat, polyacrylamit, polystyren, polyvinylpyrolidon,  
          polyvinylalcohol hoÆc nhùa polystyren sulfonic axit [2017.01] 

47/59  .  .  .  . thu ®îc b»ng ph¶n øng kh¸c víi ph¶n øng chØ bao gåm liªn kÕt carbon- 
           carbon kh«ng b·o hßa, vÝ dô polyure hoÆc polyuretan [2017.01] 

47/60  . . . . . hîp chÊt h÷u c¬ cao ph©n tö lµ oligome, polyme hoÆc dendrimer  
               polyoxyalkylen, vÝ dô PEG, PPG, PEO hoÆc polyglyxerol [2017.01] 

47/61  .  .  .  .  hîp chÊt h÷u c¬ cao ph©n tö lµ polysacarit hoÆc dÉn xuÊt cña nã [2017.01] 
47/62  .  .  .  chÊt biÕn tÝnh lµ protein, peptit hoÆc polyamino axit [2017.01] 
47/64  . . . .  ChÊt liªn hîp thuèc-peptit, thuèc-protein, thuèc-polyamino axit, tøc lµ chÊt 

          biÕn tÝnh lµ mét peptit, protein hoÆc polyamino axit ®îc g¾n hoÆc phøc hîp 
          ®ång ho¸ trÞ víi mét ho¹t chÊt trÞ liÖu (liªn kÕt peptit A61K47/65) [2017.01] 

47/65  . . . . Liªn kÕt, kÕt dÝnh hoÆc khoang peptit, vÝ dô liªn kÕt peptit enzym-labile 
         [2017.01] 

47/66  . . . .  chÊt biÕn tÝnh lµ mét hÖ tiÒn ®Ých bao hµm mét peptit hoÆc protein nh»m ®Ých 
          tíi c¸c tÕ bµo ®Æc biÖt [2017.01] 

47/68  . . . chÊt biÕn tÝnh lµ mét kh¸ng thÓ, globulin miÔn dÞch hoÆc m¶nh cña nã, vÝ dô 
      m¶nh-Fc [2017.01] 

47/69  . .  chÊt liªn hîp kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng hoÆc d¹ng y lý, vÝ dô hçn dÞch, h¹t, phøc 
   chÊt ®îc bao, stent hoÆc kit [2017.01] 

48/00 Dîc phÈm cã chøa vËt liÖu di truyÒn ®îc ®a vµo trong c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ 
sèng ®Ó ®iÒu trÞ c¸c bÖnh di truyÒn; LiÖu ph¸p gen [5, 2006.01] 

49/00 ChÕ phÈm ®Ó xÐt nghiÖm trªn c¬ thÓ sèng  (in vivo) [3, 2006.01] 
49/04 . ChÕ phÈm t¬ng ph¶n  tia r¬nghen [3, 2006.01] 
49/06 . ChÕ phÈm t¬ng ph¶n céng hëng tõ h¹t nh©n (NMR); ChÕ phÈm t¬ng ph¶n h×nh 

¶nh céng hëng tõ (MRI) [7, 2006.01] 
49/08 . . kh¸c biÖt bëi chÊt mang [7, 2006.01] 
49/10 . . . Hîp chÊt h÷u c¬ [7, 2006.01] 
49/12 . . . . Hîp chÊt cao ph©n tö [7, 2006.01] 
49/14 . . . . Peptit, vÝ dô protein [7, 2006.01] 
49/16 . . . . . Kh¸ng thÓ; Globulin miÔn dÞch; C¸c ®o¹n cña chóng [7, 2006.01] 
49/18 . . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña thuèc, vÝ dô nhò t¬ng, vi nang, liposom (h¹t 

mì) [7, 2006.01] 
49/20 . . chøa c¸c gèc tù do [7, 2006.01] 
49/22 . ChÕ phÈm siªu ©m, ChÕ phÈm t¹o h×nh ¶nh siªu ©m [7, 2006.01] 
50/00 ChÕ phÈm dÉn ®iÖn sö dông trong viÖc ch÷a bÖnh hoÆc xÐt nghiÖm trªn c¬ thÓ 

sèng (in vivo), vÝ dô chÊt d¸n hoÆc gel dÉn ®iÖn ®îc sö dông víi ®iÖn cùc ®Ó 
lµm ®iÖn t©m ®å (ECG) hoÆc truyÒn thuèc qua da [2006.01] 

51/00 Dîc phÈm cã chøa c¸c chÊt phãng x¹ ®Ó sö dông trong viÖc ch÷a bÖnh hoÆc xÐt 
nghiÖm trªn c¬ thÓ sèng [6, 2006.01] 
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 Ghi chó [6] 

Trong nhãm nµy, cÇn thªm c¸c m· chØ sè cña c¸c nhãm A61K101/00 – 
A61K123/00  

51/02 . kh¸c biÖt bëi chÊt mang [6, 2006.01] 
51/04 . . Hîp chÊt h÷u c¬ [6, 2006.01] 
51/06 . . . Hîp chÊt cao ph©n tö [6, 2006.01] 
51/08 . . . Peptit, vÝ dô c¸c protein [6, 2006.01] 
51/10 . . . Kh¸ng thÓ hoÆc globulin miÔn dÞch; C¸c ®o¹n cña nã [6, 2006.01] 
51/12 . kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña thuèc, vÝ dô nhò t¬ng, vi nang, liposome [6, 

2006.01] 

S¬ ®å chØ sè kÕt hîp víi nhãm A61K51/00, liªn quan tíi b¶n chÊt cña c¸c chÊt phãng x¹ 
[6] 

101/00 Phi kim lo¹i cã ho¹t tÝnh phãng x¹ [6, 2006.01] 
101/02 . Halogen [6, 2006.01] 
103/00 Kim lo¹i cã ho¹t tÝnh phãng x¹ [6, 2006.01] 
103/10 . Tecneti; Reni [6, 2006.01] 
103/20 . Indi [6, 2006.01] 
103/30 . C¸c lo¹i ®Êt hiÕm [6, 2006.01] 
103/32 . . Ytri [6, 2006.01] 
103/34 . . Gadolini [6, 2006.01] 
103/36 . . YtÐcbi [6, 2006.01] 
103/40 . Actinit [6, 2006.01] 

S¬ ®å m· sè kÕt hîp víi nhãm A61K36/00 liªn quan ®Õn c¸c bé phËn cña thùc cã ho¹t 
tÝnh dîc  häc  [2006.01] 

125/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ rÔ, cñ, th©n hoÆc th©n rÔ [2006.01] 
127/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ l¸ [2006.01] 
129/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ vá c©y [2006.01] 
131/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ h¹t, qu¶ h¹ch, qu¶ hoÆc h¹t [2006.01] 
133/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ hoa [2006.01] 
135/00 Cã chøa hoÆc ®îc ®iÒu chÕ tõ cuèng hoa, l¸, cµnh c©y, nh¸nh c©y hoÆc chåi c©y 

[2006.01]  
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A61L Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ khö trïng vËt liÖu vµ ®å dïng nãi 
chung; tÈy trïng; khö trïng hoÆc khö mïi h«i kh«ng khÝ; KhÝa 
c¹nh ho¸ häc cña b¨ng cuén, ®å b¨ng bã, ®Öm thÊm hót hoÆc ®å 
dïng trong phÉu thuËt, vËt liÖu ®Ó lµm b¨ng cuén, ®å b¨ng bã, 
®Öm thÊm hót hoÆc ®å dïng phÉu thuËt (b¶o qu¶n c¬ thÓ hoÆc tÈy trïng 
®Æc trng bëi chÊt ®îc sö dông A01N; b¶o qu¶n, vÝ dô tiÖt trïng cho thøc ¨n hoÆc thùc 
phÈm A23; c¸c chÕ phÈm cho môc ®Ých y tÕ, nha khoa hoÆc trang ®iÓm A61K) [4] 

Néi dung ph©n líp 

TÈy trïng hoÆc khö trïng vËt liÖu 
Ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ nãi chung .......................................................................... 2/00 
kh«ng khÝ ................................................................................................................. 9/00 
chÊt th¶i ................................................................................................................. 11/00 
kÝnh ¸p trßng .......................................................................................................... 12/00 

vËt liÖu ®Ó lµm 
B¨ng cuén, ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót ........................................................... 15/00 
chØ kh©u hoÆc ®Ó th¾t m¹ch m¸u ........................................................................... 17/00 
b¨ng chÊt láng ....................................................................................................    26/00 
bé phËn gi¶ hoÆc ®Ó  phñ bé phËn gi¶.................................................................... 27/00 
dông cô më, th«ng ruét kÕt  ................................................................................... 28/00 
èng th«ng hoÆc ®Ó phñ èng th«ng ......................................................................... 29/00 
c¸c ®å dïng phÉu thuËt kh¸c ................................................................................. 31/00 

chÊt kÕt dÝnh hoÆc chÊt g¾n dïng trong phÉu thuËt, 
chÊt kÕt dÝnh dïng cho c¸c dông cô më th«ng ruét kÕt ............................... 24/00 
®iÒu trÞ chèng nghÏn m¹ch cña ®å dïng phÉu thuËt ........................................ 33/00 

 
 

  

TÈy trïng hoÆc khñ trïng 

 Ghi chó [7] 

Trong c¸c nhãm A61L2/00 – A61L12/00, nªn bæ sung c¸c m· chØ sè cña nhãm 
101/00.   

2/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó tÈy trïng hoÆc khö trïng vËt liÖu vµ ®å dïng trõ 
thùc phÈm hoÆc kÝnh ¸p trßng; C¸c thiÕt bÞ phô trî cho chóng (m¸y phun ®Ó tÈy 
trung c¸c chÊt A61M; khö trïng bao b× hoÆc c¸c chÊt bªn trong bao b× trong qu¸ tring 
®ãng gãi B65B55/00; xö lý níc, níc th¶i, níc cèng hoÆc bïn ®Æc C02F; tÈy trïng 
giÊy D21H 21/36; thiÕt bÞ tÈy trïng cña hÖ thèng nhµ vÖ sinh E03D; ®å dïng ®îc 
trang bÞ thiÕt bÞ tÈy trïng, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng cho ®å dïng nµy, vÝ dô 
H04R1/12) [3, 5, 7, 2006.01] 

2/02 . sö dông hiÖn tîng vËt lý [3, 2006.01] 
2/025 . . Siªu ©m [7, 2006.01] 
2/03 . . Dßng ®iÖn, vÝ dô ®iÖn ph©n [7, 2006.01] 
2/04 . . NhiÖt (A61L2/08 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
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2/06 . . . KhÝ nãng [3, 2006.01] 
2/07 . . . . H¬i níc [7, 2006.01] 
2/08 . . Bøc x¹  [3, 2006.01] 
2/10 . . . Bøc x¹ tia cùc tÝm [3, 2006.01] 
2/12 . . . Vi sãng [3, 2006.01] 
2/14 . . Plasma, tøc lµ khÝ ion ho¸ [3, 2006.01] 
2/16 . sö dông chÊt ho¸ häc [3, 2006.01] 
2/18 . . ChÊt láng [3, 2006.01] 
2/20 . . ChÊt khÝ, vÝ dô h¬i níc [3, 2006.01] 
2/22 . . ChÊt pha, vÝ dô khãi, xon khÝ [3, 2006.01] 
2/23 . . ChÊt r¾n, vÝ dô d¹ng h¹t, bét, khèi, viªn [7, 2006.01] 
2/232 . . . cã líp hoÆc ®îc bäc [7, 2006.01] 
2/235 . . . cã lç hæng, xèp hoÆc bät [7, 2006.01] 
2/238 . . . Kim lo¹i hoÆc hîp kim, vÝ dô kim lo¹i oligodynamic [7, 2006.01] 
2/24 . ThiÕt bÞ sö dông ph¬ng thøc ho¹t ®éng theo ch¬ng tr×nh hoÆc tù ®éng [3, 

2006.01] 
2/26 . Phô tïng [3, 2006.01] 
2/28 . . ThiÕt bÞ kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ hoÆc hoµn thiÖn cña viÖc tÈy trïng, vÝ dô thiÕt bÞ 

chØ b¸o b»ng ®æi mµu (thiÕt bÞ cã sö dông enzym hoÆc vi sinh vËt C12M1/34) [7, 
2006.01] 

9/00 TÈu trïng, khñ trïng hoÆc khö mïi h«i cho kh«ng khÝ (lµm s¹ch kh«ng khÝ b»ng 
b×nh thë A 62 B, A 62 D 9/00; lµm s¹ch khÝ th¶i b»ng ph¬ng ph¸p ho¸c häc hoÆc 
sinh häc B01D53/34; hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ kÕt hîp víi khö trïng F24F 3/16) 
[1, 2006.01] 

9/01 . Hîp phÇn khö mïi h«i [2, 2006.01] 
9/012 . . ®îc kh¸c biÖt bëi h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña hîp phÇn khö mïi h«i, vÝ dô gel, nhò 

t¬ng [7, 2006.01] 
9/013 . . chøa chÊt chiÕt tõ ®éng vËt hoÆc thùc vËt hoÆc hoÆc nguyªn liÖu tõ thùc vËt [7, 

2006.01] 
9/014 . . chøa chÊt hÊp thô, vÝ dô carbon ho¹t tÝnh [7, 2006.01] 
9/015 . sö dông chÊt khÝ hoÆc h¬i, vÝ dô «z«n (A61L9/20 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/02 . . sö dông chÊt bèc h¬i trong kh«ng khÝ b»ng nung nãng hoÆc ®èt ch¸y [1, 3, 

2006.01] 
9/03 . . . ThiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy [3, 2006.01] 
9/04 . . sö dông chÊt bèc h¬i trong kh«ng khÝ kh«ng cÇn nung nãng [1, 3, 2006.01] 
9/05 . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó gi¶i phãng b»ng c¸ch tiÕp xóc víi chÊt láng, vÝ dô dïng 

cho nhµ vÖ sinh [7, 2006.01] 
9/12 . . . ThiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých nµy, vÝ dô ®å chøa hoÆc gi¸ gi÷ [3, 2006.01] 
9/14 .  sö dông chÊt phun [3, 2006.01] 
9/16 . sö dông c¸c hiÖn tîng vËt lý [3, 2006.01] 
9/18 . . Bøc x¹ (A61L9/22 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
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9/20 . . . Bøc x¹ tia cùc tÝm [3, 2006.01] 
9/22 . . I«n ho¸ [3, 2006.01] 
11/00 Ph¬ng ph¸p tÈy trïng hoÆc khö trïng chuyªn dïng cho chÊt th¶i [3, 2006.01] 
12/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó tÈy trïng hoÆc khö trïng kÝnh ¸p trßng; C¸c thiÕt 

bÞ phô trî cho chóng [7, 2006.01] 
12/02 . sö dông hiÖn tîng vËt lý, vÝ dô ®iÖn, siªu ©m hoÆc siªu läc [7, 2006.01] 
12/04 . . NhiÖt (A61L12/06 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
12/06 . . Bøc x¹, vÝ dô tia cùc tÝm hoÆc vi sãng [7, 2006.01] 
12/08 . sö dông c¸c chÊt hãa häc [7, 2006.01] 
12/10 . . Halogen hoÆc c¸c hîp chÊt cña nã [7, 2006.01] 
12/12 . . C¸c hîp chÊt chøa oxy ph©n tö thÊp, vÝ dô hydro peroxit hoÆc ozon (A61L12/10 

®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
12/14 . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A61L12/10 hoÆc 

A61L12/12 [7, 2006.01] 

KhÝa c¹nh ho¸ häc cña b¨ng cuén, ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót hoÆc sö dông vËt liÖu 
®Ó s¶n xuÊt chóng; VËt liÖu cho ®å dïng phÉu thuËt, vÝ dô chØ kh©u phÉu thuËt; ChÊt 
dÝnh hoÆc chÊt g¾n phÉu thuËt; VËt liÖu dïng cho bé phËn gi¶, èng th«ng hoÆc dông cô 
më th«ng ruét kÕt 

15/00 KhÝa c¹nh ho¸ häc hoÆc sö dông c¸c vËt liÖu lµm b¨ng cuén, ®å b¨ng bã hoÆc 
®Öm thÊm hót (lµm b¨ng cuén b»ng chÊt láng A61L26/00; ®å b¨ng bã cã ho¹t tÝnh 
phãng x¹ A61M 36/14) [1, 2006.01] 

15/07 . B¨ng bét hoÆc b¨ng cøng kh¸c [1, 2006.01] 

 Ghi chó [5]  

  1. Trong các nhóm A61L 15/08-A61L 15/12, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

  2. Nếu việc sử dụng các vật liệu được đặc trưng bởi chức năng hoặc các đặc tính vật 
lý của chúng thì sẽ được phân loại vào các nhóm A61L15/08-A61L15/12 và cả nhóm 
A61L 15/14, nếu điều đó là cần thiết. 

15/08 . . cã chøa c¸c vËt liÖu v« c¬, vÝ dô chÕ phÈm th¹ch cao [5, 2006.01] 
15/10 . . cã chøa c¸c vËt liÖu h÷u c¬ [5, 2006.01] 
15/12 . . cã chøa c¸c vËt liÖu cao ph©n tö [5, 2006.01] 
15/14 . . Sö dông c¸c vËt liÖu ®îc kh¸c biÖt bëi chøc n¨ng hoÆc ®Æc tÝnh vËt lý cña chóng 

[5, 2006.01] 
15/16 . B¨ng cuén, ®å b¨ng bã hoÆc ®Öm thÊm hót dïng cho c¸c dÞch sinh lý nh níc tiÓu 

hoÆc m¸u, vÝ dô kh¨n vÖ sinh, nót g¹c [5, 2006.01] 

 Ghi chó [5]  

  1. Trong các nhóm A61L 15/18-A61L 15/40, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  
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  2. Nếu việc sử dụng các vật liệu được đặc trưng bởi chức năng hoặc các đặc tính vật 
lý của chúng thì sẽ được phân loại vào các nhóm A61L 15/18-A61L 15/40 và cả 
nhóm A61L 15/42, nếu điều đó là cần thiết. 

  
15/18 . . cã chøa vËt liÖu v« c¬ [5, 2006.01] 
15/20 . . cã chøa vËt liÖu h÷u c¬ [5, 2006.01] 
15/22 . . cã chøa vËt liÖu cao ph©n tö [5, 2006.01] 
15/24 . . . Hîp chÊt cao ph©n tö thu ®îc b»ng ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña liªn kÕt 

carbon-carbon kh«ng b·o hoµ; C¸c dÉn xuÊt cña chóng [5, 2006.01] 
15/26 . . . Hîp chÊt cao ph©n tö thu ®îc b»ng ph¶n øng kh¸c víi ph¶n øng chØ cã sù tham 

gia cña liªn kÕt carbon-carbon kh«ng b·o hoµ; C¸c dÉn xuÊt cña nã [5, 2006.01] 
15/28 . . . Polysacarit hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã [5, 2006.01] 
15/30 . . . Cao su hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã [5, 2006.01] 
15/32 . . . Protein, polypeptit; C¸c s¶n phÈm tho¸i biÕn hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã, vÝ dô 

albumin, colagen, fibrin, gelatin [5, 2006.01] 
15/34 . . . DÇu, chÊt bÐo, s¸p hoÆc nhùa tù nhiªn [5, 2006.01] 
15/36 . . cã chøa vi sinh vËt [5,2006.01] 
15/38 . . cã chøa enzym [5, 2006.01] 
15/40 . . cã chøa c¸c thµnh phÇn cã cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc c¸c s¶n phÈm ph¶n øng 

cña nã [5, 2006.01] 
15/42 . . Sö dông c¸c vËt liÖu kh¸c biÖt bëi c¸c ®Æc tÝnh chøc n¨ng hoÆc h×nh d¹ng bªn 

ngoµi cña nã [5, 2006.01] 
15/44 . . . Thuèc [5, 2006.01] 
15/46 . . . ChÊt khö mïi h«i hoÆc lµm mÊt t¸c dông cña mïi h«i, vÝ dô nh ®Ó ng¨n chÆn 

sù h×nh thµnh amoni hoÆc vi khuÈn [5, 2006.01] 
15/48 . . . ChÊt cã ho¹t tÝnh bÒ mÆt [5, 2006.01] 
15/50 . . . ChÊt b«i tr¬n; T¸c nh©n chèng dÝnh [5, 2006.01] 
15/52 . . . ChÊt ®Èy níc [5, 2006.01] 
15/54 . . . VËt liÖu ch¾n phãng x¹ [5, 2006.01] 
15/56 . . . ChÊt chØ thÞ ®é Èm hoÆc thuéc nhuém [5, 2006.01] 
15/58 . . . ChÊt kÕt dÝnh (chÊt kÕt dÝnh dÉn ®iÖn ®Ó sö dông trong ®iÒu trÞ hoÆc thö nghiÖm 

trªn c¬ thÓ sèng in vivo A61K50/00) [5, 2006.01] 
15/60 . . . VËt liÖu t¹o thµnh keo cã thÓ tr¬ng në, vÝ dô nh chÊt siªu hÊp thô [5, 2006.01] 
15/62 . . . VËt liÖu hoµ tan hydro hoÆc tho¸i biÕn hydro [5, 2006.01] 
15/64 . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó cã thÓ hÊp thu l¹i bªn trong c¬ thÓ [5, 2006.01] 
17/00 VËt liÖu dïng lµm chØ kh©u phÉu thuËt hoÆc ®Ó th¾t m¹ch m¸u [1, 3, 4, 2006.01] 

 Ghi chó [7]  

Trong các nhóm A61L17/04-A61L17/14, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

17/04 . VËt liÖu kh«ng t¸i hÊp thu l¹i ®îc [7, 2006.01] 
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17/06 . Ýt nhÊt mét phÇn lµ vËt liÖu cã thÓ t¸i hÊp thu l¹i [7, 2006.01] 
17/08 . . cã nguån gèc ®éng vËt, vÝ dô catgut, collagen [7, 2006.01] 
17/10 . . chøa c¸c vËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
17/12 . . . Homopolyme hoÆc copolyme cña axit lactic hoÆc glycolic [7, 2006.01] 
17/14 . Xö lý tiÕp theo ®Ó c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh vËt lý [7, 2006.01] 
24/00 ChÊt kÕt dÝnh hoÆc chÊt g¾n dïng trong phÉu thuËt; ChÊt kÕt dÝnh dïng cho 

c¸c dông cô më th«ng ruét kÕt (chÊt kÕt dÝnh dÉn ®iÖn ®Ó sö dông trong ®iÒu trÞ 
hoÆc thö nghiÖm trªn c¬ thÓ sèng in vivo A61K50/00) [7, 2006.01] 

 Ghi chó [7]  

Trong các nhóm A61L24/02-A61L24/04, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.   

24/02 . chøa vËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
24/04 . chøa vËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
24/06 . . thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt carbon-carbon 

kh«ng no [7, 2006.01] 
24/08 . . Polysacarit [7, 2006.01] 
24/10 . . Polypeptit; Protein [7, 2006.01] 
24/12 . . ChÊt g¾n ionome;, vÝ dô chÊt g¾n inome-thuû tinh [7, 2006.01] 
26/00 KhÝa c¹nh ho¸ häc cña vËt liÖu hoÆc viÖc sö dông c¸c vËt liÖu cho b¨ng cuén 

b»ng chÊt láng [7, 2006.01] 

 Ghi chó [7]     

NÕu vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó chèng ®«ng m¸u th× ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 
A61L26/00 vµ c¶ nhãm A61L33/00 

27/00 VËt liÖu dïng cho bé phËn gi¶ hoÆc ®Ó phñ bé phËn gi¶ (bé phËn gi¶ trong nha 
khoa A61C 13/00; h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc cña bé phËn gi¶ A61F 2/00; sö dông c¸c 
chÕ phÈm ®Ó lµm r¨ng gi¶ A61K 6/02; thËn nh©n t¹o A61M 1/14) [7, 2006.01] 

 Ghi chó [7]  

  1. Trong các nhóm A61L27/02-A61L27/40, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

  2. Nếu việc sử dụng các vật liệu được đặc trưng bởi chức năng hoặc các đặc tính vật 
lý của chúng thì sẽ được phân loại vào các nhóm A61L27/02-A61L27/40 và cả nhóm 
A61L 27/50, nếu điều đó là cần thiết. 

27/04 . . Kim lo¹i hoÆc hîp kim [7, 2006.01] 
27/06 . . . Titan hoÆc c¸c hîp kim cña titan [7, 2006.01] 
27/08 . . Carbon [7, 2006.01] 
27/10 . . Gèm hoÆc thuû tinh [7, 2006.01] 
27/12 . . VËt liÖu chøa phospho, vÝ dô apatit [7, 2006.01] 
27/14 . VËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
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27/16 . . thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt carbon-carbon 
kh«ng no [7, 2006.01] 

27/18 . . thu ®îc kh«ng ph¶i b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt 
carbon-carbon kh«ng no [7, 2006.01] 

27/20 . . Polysacarit [7, 2006.01] 
27/22 . . Polypeptit hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [7, 2006.01] 
27/24 . . . Collagen [7, 2006.01] 
27/26 . . Hçn hîp cña vËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
27/28 . VËt liÖu ®Ó phñ bé phËn gi¶ [7, 2006.01] 
27/30 . . VËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
27/32 . . . VËt liÖu cã chøa phospho, vÝ dô apatit [7, 2006.01] 
27/34 . . VËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
27/36 . chøa c¸c thµnh phÇn cã cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc c¸c s¶n phÈm ph¶n øng cña 

chóng [7, 2006.01] 
27/38 . . TÕ bµo ®éng vËt (dïng trong da nh©n t¹o A61L27/60) [7, 2006.01] 
27/40 . VËt liÖu composit, tøc lµ cã líp hoÆc chøa mét vËt liÖu ®îc ph©n t¸n trong chÊt 

nÒn cña vËt liÖu ®ã hoÆc vËt liÖu kh¸c [7, 2006.01] 
27/42 . . cã mét chÊt nÒn v« c¬ [7, 2006.01] 
27/44 . . cã mét chÊt nÒn cao ph©n tö [7, 2006.01] 
27/46 . . . víi chÊt ®én v« c¬ cã chøa phospho [7, 2006.01] 
27/48 . . . víi chÊt ®én cao ph©n tö [7, 2006.01] 
27/50 . VËt liÖu kh¸c biÖt bëi chøc n¨ng hoÆc ®Æc tÝnh vËt lý cña chóng [7, 2006.01] 
27/52 . . Hydrogel (gel níc) hoÆc hydrocoloit (g«m) [7, 2006.01] 
27/54 . . VËt liÖu cã ho¹t tÝnh sinh häc, vÝ dô chÊt trÞ liÖu [7, 2006.01] 
27/56 . . VËt liÖu xèp hoÆc cã lç [7, 2006.01] 
27/58 . . VËt liÖu cã Ýt nhÊt mét phÇn cã thÓ ®îc c¬ thÓ t¸i hÊp thu l¹i [7, 2006.01] 
27/60 . . VËt liÖu ®Ó dïng trong da nh©n t¹o [7, 2006.01] 
28/00 VËt liÖu dïng cho c¸c dông cô më th«ng ruét kÕt (chÊt kÕt dÝnh dïng cho c¸c 

dông cô më th«ng ruét kÕt A61L24/00) [7, 2006.01] 

 Ghi chó [7]        

NÕu vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó chèng ®«ng m¸u th× ph©n lo¹i vµo nhãm A61L28/00 
vµ c¶ nhãm A61L33/00 

29/00 VËt liÖu dïng cho èng th«ng hoÆc ®Ó phñ èng th«ng (h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc cña 
èng th«ng A61M 25/00) [4, 2006.01] 

 Ghi chó [7]  

  1. Trong các nhóm A61L29/02-A61L29/12, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  
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  2. Nếu việc sử dụng các vật liệu được đặc trưng bởi chức năng hoặc các đặc tính vật 
lý của chúng thì sẽ được phân loại vào các nhóm A61L29/02-A61L29/12 và cả nhóm 
A61L29/14, nếu điều đó là cần thiết. 

29/02 . VËt liÖu v« c¬ [3, 2006.01] 
29/04 . VËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
29/06 . . thu ®îc kh«ng ph¶i b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt 

carbon- carbon kh«ng no [7, 2006.01] 
29/08 . VËt liÖu ®Ó phñ [7, 2006.01] 
29/10 . . VËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
29/12 . VËt liÖu composit, tøc lµ cã líp hoÆc cã chøa mét vËt liÖu ®îc ph©n t¸n trong mét 

chÊt nÒn cña chÝnh vËt liÖu ®ã hoÆc vËt liÖu kh¸c [7, 2006.01] 
29/14 . VËt liÖu kh¸c biÖt bëi chøc n¨ng hoÆc®Æc  tÝnh vËt lý cña chóng 
29/16 . . VËt liÖu cã ho¹t tÝnh sinh häc, vÝ dô c¸c chÊt trÞ liÖu [7, 2006.01] 
29/18 . . VËt liÖu Ýt nhÊt ch¾n mét phÇn tia X hoÆc tia laze [7, 2006.01] 
31/00 VËt liÖu dïng cho c¸c ®å dïng phÉu thuËt kh¸c [4, 2006.01]  

 Ghi chó [7]  

  1. Trong các nhóm A61L31/02-A61L31/12, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

  2. Nếu việc sử dụng các vật liệu được đặc trưng bởi chức năng hoặc các đặc tính vật 
lý của chúng thì sẽ được phân loại vào các nhóm A61L31/02-A61L31/12 và cả nhóm 
A61L 31/14, nếu điều đó là cần thiết. 

31/02 . VËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
31/04 . VËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
31/06 . . thu ®îc kh«ng ph¶i b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt 

carbon-carbon kh«ng no [7, 2006.01] 
31/08 . VËt liÖu ®Ó phñ [7, 2006.01] 
31/10 . . VËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
31/12 . VËt liÖu composit, tøc lµ cã líp hoÆc chøa mét vËt liÖu ®îc ph©n t¸n trong mét 

chÊt nÒn cña vËt liÖu ®ã hoÆc vËt liÖu kh¸c [7, 2006.01] 
31/14 . VËt liÖu kh¸c biÖt bëi chøc n¨ng hoÆc c¸c ®Æc tÝnh vËt lý cña chóng [7, 2006.01] 
31/16 . . VËt liÖu cã ho¹t tÝnh sinh häc, vÝ dô c¸c chÊt trÞ liÖu [7, 2006.01] 
31/18 . . VËt liÖu Ýt nhÊt ch¾n mét phÇn tia X hoÆc tia laze [7, 2006.01] 
33/00 Xö lý chèng ®«ng m¸u cho c¸c dông cô phÉu thuËt, vÝ dô chØ kh©u, èng th«ng, 

bé phËn gi¶ hoÆc c¸c ®å dïng ®Ó thao t¸c hoÆc ®iÒu hoµ m¸u; VËt liÖu dïng cho 
môc ®Ých xö lý ®ã [4, 7, 2006.01] 

 Ghi chó [7]  

Trong các nhóm A61L33/02-A61L33/18, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.   

33/02 . Sö dông c¸c vËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
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33/04 . Sö dông c¸c vËt liÖu h÷u c¬, vÝ dô axit axetylsalixylic [7, 2006.01] 
33/06 . Sö dông c¸c vËt liÖu cao ph©n tö [7, 2006.01] 
33/08 . . Polysacarit [7, 2006.01] 
33/10 . . . Heparin, heparinoit hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [7, 2006.01] 
33/12 . . Polypeptit, protein hhoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [7, 2006.01] 
33/14 . Sö dông c¸c t¸c nh©n t¹o t¬ m¸u hoÆc chÊt h·m qu¸ trÝnh t¹o thµnh tæ hîp tiÓu cÇu 

[7, 2006.01] 
33/16 . Sö dông c¸c enzim., vÝ dô urokinase, streptokinse [7, 2006.01] 
33/18 . Sö dông c¸c thµnh phÇn cã cÊu t¹o kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc c¸c s¶n phÈm cña ph¶n 

øng cña chóng [7, 2006.01] 

S¬ ®å chØ sè ®îc kÕt hîp víi c¸c nhãm A61L 2/00 – A61L 12/00 cã liªn quan tíi c¸c hîp 
phÇn ho¸ häc cña vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó tÈy trïng, khö trïng hoÆc khö mïi [7] 

101/00 Hîp phÇn ho¸ häc cña vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó tÈy trïng, khö trïng hoÆc khö 
mïi [7, 2006.01] 

101/02 . VËt liÖu v« c¬ [7, 2006.01] 
101/04 . . Carbon nguyªn tè, vÝ dô than gç ho¹t tÝnh [7, 2006.01] 
101/06 . . chøa halogen [7, 2006.01] 
101/08 . . . Halogen nguyªn tè [7, 2006.01] 
101/10 . . Ozon [7, 2006.01] 
101/12 . . chøa silicon [7, 2006.01] 
101/14 . . chøa lu huúnh [7, 2006.01] 
101/16 . . chøa phospho [7, 2006.01] 
101/18 . . Amoniac [7, 2006.01] 
101/20 . . Axit [7, 2006.01] 
101/22 . . Peroxit [7, 2006.01] 
101/24 . . chøa nh«m [7, 2006.01] 
101/26 . . chøa ®ång [7, 2006.01] 
101/28 . . chøa s¾t [7, 2006.01] 
101/30 . . chøa kÏm [7, 2006.01] 
101/32 . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ [7, 2006.01] 
101/34 . . C¸c hîp chÊt hydroxy [7, 2006.01] 
101/36 . . Axit carboxylic hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [7, 2006.01] 
101/38 . . Ete [7, 2006.01] 
101/40 . . chøa lu huúnh [7, 2006.01] 
101/42 . . C¸c hîp chÊt hoÆc c¸c phøc chÊt h÷u c¬ -kim lo¹i [7, 2006.01] 
101/44 . . C¸c hîp chÊt dÞ vßng [7, 2006.01] 
101/46 . . C¸c hîp chÊt cao ph©n tö [7, 2006.01] 
101/48 . . . thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ cã sù tham gia cña c¸c liªn kÕt carbon-carbon 

kh«ng no [7, 2006.01] 
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102/50 . . . Polysacarit hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng [7, 2006.01] 
103/52 . Vi sinh vËt hoÆc c¸c chÊt ®îc sinh ra hoÆc ®îc chiÕt xuÊt tõ vi sinh vËt [7, 

2006.01] 
104/54 . Enym [7, 2006.01] 
105/56 . ChÊt chiÕt hoÆc c¸c s¶n phÈm cña thùc vËt cã cÊu t¹o ho¸ häc kh«ng x¸c ®Þnh, vÝ dô 

sîi thùc vËt [7, 2006.01] 
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A61M Dông cô ®a hoÆc ®Æt c¸c chÊt vµo trong c¬ thÓ hoÆc lªn da 
ngêi (®Ó ®a c¸c chÊt vµo trong hoÆc lªn da ®éng vËt A61D 7/00; ph¬ng tiÖn ®Ó lång 
nót g¹c A61F 13/26; dông cô ®a thøc ¨n hoÆc thuèc qua miÖng A61J; ®å ®ùng ®Ó lÊy, b¶o 
qu¶n hoÆc ®a m¸u hoÆc c¸c lo¹i dÞch truyÒn A61J 1/05); dông cô ®Ó truyÒn hay 
®µo th¶i c¸c chÊt cña c¬ thÓ  (phÉu thuËt A61B; khÝa c¹nh  ho¸ häc cña c¸c ®å 
dïng phÉu thuËt A61L; liÖu ph¸p tõ cã sö dông c¸c phÇn tö tõ tÝnh ®îc ®Æt bªn trong c¬ thÓ 
A61N 2/10); thiÕt bÞ t¹o giÊc ngñ, tr¹ng th¸i tª mª hoÆc ®¸nh 
thøc  [4,5] 

 Ghi chó [5, 2006.01] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c dông cô mót, b¬m hoÆc phun dïng trong y tÕ (vÝ dô 
nh èng gi¸c, m¸y trî thë, èng röa, b×nh b¬m, khÝ cô b¬m bét, m¸y phun, m¸y 
x«ng), c¸c thiÕt bÞ dïng cho g©y tª toµn th©n hoÆc t¹i chç, dông cô hoÆc ph¬ng 
ph¸p g©y ra biÕn ®æi tr¹ng th¸i ý thøc, èng th«ng, dông cô banh, thiÕt bÞ ®a thuèc 
vµo trong c¬ thÓ kh«ng qua miÖng  
(2) Trong ph©n líp nµy, nhãm A61M36/00 cã liªn quan tíi viÖc ®a chÊt phãng x¹ 
vµo c¬ thÓ ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm kh¸c 
(3) §èi tîng kü thuËt nh×n chung cã liªn quan ®Õn s¾c ký ®îc ph©n lo¹i trong 
ph©n líp nµy vµ c¶ trong nhãm B01D15/08 

Néi dung ph©n líp 

dông cô hót hoÆc b¬m .......................................................................................................... 1/00 
b¬m tiªm; b×nh tíi röa; chËu röa dïng cho ruét ............................... 3/00, 5/00, 9/00 
b×nh phun bôi, m¸y phun mï; khÝ cô b¬m h¬i 
hoÆc bét thuèc ............................................................................................................ 11/00, 13/00 
m¸y x«ng ......................................................................................................................... 15/00, 16/00 
thiÕt bÞ t¹o giÊc ngñ, ®¸nh thøc hoÆc g©y mª ................................. 16/00, 19/00, 21/00 
èng th«ng, que th¨m; èng dÉn lu; c¸i banh ..................................  25/00, 27/00, 29/00 
èng, bé phËn nèi èng, khíp nèi èng, van, ®Çu 
®a vµo hoÆc t¬ng tù ®Æc biÖt thÝch hîp cho 
y tÕ ................................................................................................................................................. 39/00 
c¸c dông cô kh¸c ®Ó ®a hoÆc gi÷ thuèc trong c¬ thÓ ....................... 31/00; 37/00 
c¸c dông cô kh¸c ®Ó b«i thuèc lªn da ...................................................................... 35/00 
®a chÊt phãng x¹ vµo c¬ thÓ ........................................................................................ 36/00 
 

 

1/00 Dông cô ®Ó hót hoÆc b¬m dïng trong y tÕ; ThiÕt bÞ lÊy hoÆc truyÒn c¸c chÊt 
láng tù nhiªn cña c¬ thÓ; HÖ thèng dÉn lu (èng th«ng A61M25/00; bé phËn nèi 
èng, khíp nèi èng, van hoÆc c¸c nh¸nh ®Æc biÖt thÝch hîp dïng trong y tÕ 
A61M39/00; dông cô lÊy mÉu m¸u A61B 5/15; dông cô lÊy níc bät dïng trong nha 
khoa A61C17/06; thiÕt bÞ läc cã thÓ cÊy ®îc vµo trong m¹ch m¸u  
A 61 F 2/01) [1, 5, 2006.01] 

1/02 . ThiÕt bÞ truyÒn m¸u (truyÒn m¸u b»ng b¬m tiªm A61M5/14) [1, 2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ trµn khÝ mµng phæi  [1, 2006.01] 
1/06 . Dông cô b¬m hót s÷a [1, 2006.01] 
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1/08 . èng gi¸c [1, 2006.01] 
1/10 . B¬m m¸u; Tim nh©n t¹o; Dông cô trî gióp sù tuÇn hoµn c¬ häc, vÝ dô b¬m phång 

trong ®éng m¹ch chñ (kÝch thÝch tim A61H 31/00) [4, 2006.01] 
1/12 . . cã thÓ cÊy vµo trong c¬ thÓ [4, 2006.01] 
1/14 . HÖ thèng thÈm t¸ch; ThËn nh©n t¹o; ThiÕt bÞ oxy ho¸ m¸u (mµng b¸n thÊm ®îc 

kh¸c biÖt bëi vËt liÖu, quy tr×nh s¶n xuÊt nã B01D 71/00) [4, 2006.01] 
1/16 . . víi mµng [4, 2006.01] 
1/18 . . . d¹ng sîi rçng [4, 2006.01] 
1/20 . . . h×nh èng [4, 2006.01] 
1/22 . . . d¹ng tÊm [4, 2006.01] 
1/24 . . . . ®îc cuèn kiÓu xo¾n èc [4, 2006.01] 
1/26 . . . di chuyÓn [4, 2006.01] 
1/28 . . ThÈm t¸ch qua mµng bông [4, 2006.01] 
1/30 . . ThÈm t¸ch qua kim ®¬n [4, 2006.01] 
1/32 . . ThiÕt bÞ oxy ho¸ kh«ng cã mµng [4, 2006.01] 
1/34 . Läc chÊt ra khái m¸u b»ng c¸ch cho nã ®i qua mét mµng nh läc m¸u, siªu läc m¸u 

[4, 2006.01] 
1/36 . C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó xö lý m¸u trong ®êng nh¸nh cña hÖ thèng tuÇn hoµn tù 

nhiªn, vÝ dô sù thÝch nghi nhiÖt ®é, sù chiÕu x¹ [4, 2006.01] 
1/38 . .  Lo¹i bá c¸c thµnh phÇn tõ m¸u ngêi cho vµ ®a phÇn cßn l¹i vµo c¬ thÓ [5, 

2006.01] 

B¬m tiªm; èng röa; ChËu thôt th¸o röa ruét [6] 

3/00 B¬m tiªm y tÕ, vÝ dô dông cô thôt; èng röa (A61M5/00 ®îc u tiªn; pit t«ng 
A61M5/315) [1, 2, 2006.01] 

3/02 . Dông cô thôt; èng röa [5, 2006.01] 
3/04 . . ®Æc biÖt thÝch hîp dïng cho tö cung [5, 2006.01] 
3/06 . . kÕt hîp víi chËu röa vÖ sinh [5, 2006.01] 
5/00 Dông cô ®Ó ®a c¸c chÊt vµo c¬ thÓ b»ng ®êng qua da, qua ®êng tÜnh m¹ch 

hoÆc qua b¾p thÞt; C¸c thiÕt bÞ phô trî, vÝ dô thiÕt bÞ rãt hoÆc lµm s¹ch, gi¸ ®ì 
tay (bé phËn nèi èng, khíp nèi èng, van hoÆc c¸c nh¸nh ®Æc biÖt thÝch hîp cho môc 
®Ých y tÕ A61M39/00;  ®å ®ùng chuyªn dông cho môc ®Ých y tÕ hoÆc dîc phÈm 
A61J 1/00) [1, 5, 2006.01] 

5/14 . Dông cô truyÒn, vÝ dô truyÒn b»ng träng lùc; TruyÒn m¸u; C¸c thiÕt bÞ phô trî cho 
nã [1, 5, 2006.01] 

5/142 . . TruyÒn b»ng ¸p lùc, vÝ dô cã sö dông m¸y b¬m [5, 2006.01] 

 Ghi chó [5] 

 Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 
 - "truyÒn b»ng ¸p lùc" bao gåm sù tiªm cã c«ng suÊt ë mét møc ®é ®îc kiÓm 
so¸t  

5/145 . . . cã sö dông chai ®ùng ®iÒu ¸p, vÝ dô b»ng ph¬ng tiÖn pÝt t«ng [5, 2006.01] 
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5/148 . . . . mÒm dÎo (A61M5/155 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/152 . . . . . ®iÒu ¸p b»ng sù thu nhá l¹i cña chai dÎo [5, 2006.01] 
5/155 . . . . ®iÒu ¸p b»ng khÝ [5, 2006.01] 
5/158 . . C¸c kim tiªm [5, 2006.01] 
5/162 . . Bé kim tiªm tøc lµ nèi b»ng lç ch©m gi÷a chai ®ùng vµ èng [5, 2006.01] 
5/165 . . C¸c bé phËn phô trî läc, vÝ dô thiÕt bÞ läc m¸u, thiÕt bÞ läc cho dÞch truyÒn 

(A61M1/34, A61M5/36 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/168 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm so¸t lu lîng c¸c chÊt truyÒn vµo c¬ thÓ hoÆc ®Ó ®o c¸c 

chÊt truyÒn vµo c¬ thÓ, vÝ dô m¸y ®o, ®Õm giät [5, 2006.01] 
5/172 . . . ®iÖn hoÆc ®iÖn tö [5, 2006.01] 
5/175 . . . c¬ häc [5, 2006.01] 
5/178 . B¬m tiªm [5, 2006.01] 
5/19 . . cã nhiÒu khoang [5, 2006.01] 
5/20 . . B¬m tiªm tù ®éng, vÝ dô b¬m tiªm cã cÇn pÝt t«ng chuyÓn ®éng tù ®éng, thuèc 

tiªm tù ®éng ch¶y qua kim; cã sù rãt thuèc tù ®éng (A61M5/142 ®îc u tiªn) [1, 
2, 5, 2006.01] 

5/24 . . B¬m tiªm cã èng thuèc, vÝ dô b¬m tiªm cã kim ®Ó sö dông kÕt hîp víi c¸c èng 
thuèc ®îc thay tù ®éng (èng thuèc hoÆc nang A 61 J 1/06) [1, 5, 2006.01] 

5/28 . . èng thuèc ®ång thêi lµ b¬m tiªm, tøc lµ èng thuèc g¾n víi kim tiªm [1, 5, 
2006.01] 

5/30 . . B¬m tiªm kh«ng kim nhng tiªm ®îc nhê t¸c dông cña tia b¾n ra, vÝ dô b¬m 
tiªm cã sö dông èng thuèc thay ®îc [1, 5, 2006.01] 

5/303 . . . Thuèc hoÆc dÞch truyÒn ®îc ®Èy ra khái dông cô tiªm b»ng chÊt bËt h¬i [5, 
2006.01] 

5/307 . . . Thuèc hoÆc dÞch truyÒn ®îc ®Èy ra khái dông cô tiªm b»ng chÊt láng ®iÒu ¸p 
[5, 2006.01] 

5/31 . . C¸c chi tiÕt [2, 5, 2006.01] 
5/315 . . . PÝt t«ng; CÇn pit t«ng; §Þnh híng, ng¾t hoÆc h¹n chÕ chuyÓn ®éng cña cÇn; 

Phô kiÖn trªn cÇn gióp cho viÖc ®Þnh lîng ®îc dÔ dµng [2, 5, 2006.01] 
5/32 . . . Kim tiªm; Chi tiÕt kim tiªm ®Ó g¾n nã víi b¬m tiªm hoÆc èng lãt (kim truyÒn 

A61M5/158); Dông cô ®©m kim vµo c¬ thÓ hoÆc gi÷ kim trªn ®ã; Dông cô b¶o 
vÖ kim [1, 2, 5, 2006.01] 

5/34 . . . . Chi tiÕt ®Ó nèi kim [2, 5, 2006.01] 
5/36 . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i bá hoÆc ng¨n ngõa sù tiªm hoÆc truyÒn kh«ng khÝ vµo 

trong c¬ thÓ [5, 2006.01] 
5/38 . . sö dông m¸y läc a níc hoÆc kþ níc [5, 2006.01] 
5/40 . . sö dông van næi ë møc thÊp ®Ó c¾t dßng ch¶y cña thuèc hoÆc dÞch truyÒn tõ chai 

®ùng [5, 2006.01] 
5/42 . cã c¸c ph¬ng tiÖn khö nh¹y da, ®Ó kÐo da ra cho sù ®©m kim ®îc dÔ dµng hoÆc 

®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm trªn da ®Ó ®©m kim [5, 2006.01] 
5/44 . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm m¸t hoÆc lµm nãng dông cô hoÆc thuèc hoÆc dÞch truyÒn [5, 

2006.01] 
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5/46 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s©u cña kim c¾m vµo [5, 2006.01] 
5/48 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi, ®iÒu khiÓn, chØ dÉn hoÆc giíi h¹n ¸p lùc tiªm 

(A61M5/142 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/50 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa sù t¸i sö dông hoÆc ®Ó chØ râ liÖu cã bÞ háng, ®· 

sö dông, gi¶ m¹o hoÆc cha v« trïng [5, 2006.01] 
5/52 . Gi¸ ®Ó tay [5, 2006.01] 
9/00 ChËu thôt th¸o röa ruét [1, 2006.01] 

B×nh phun bôi; M¸y phun mï; KhÝ cô b¬m h¬i hoÆc bét thuèc 

11/00 B×nh phun bôi hoÆc m¸y phun mï víi môc ®Ých ch÷a bÖnh (nãi chung B 05 B) 
[1, 2006.01] 

11/02 . ho¹t ®éng nhê khÝ nÐn, t¸c ®éng vµo chÊt láng ®Ó phun mï hoÆc phun bôi [1, 
2006.01] 

11/04 . ho¹t ®éng nhê ¸p suÊt h¬i cña chÊt láng ®Ó phun mï hoÆc phun bôi [1, 2006.01] 
11/06 . kiÓu vßi phun [1, 2006.01] 
11/08 . . M¸y phun mï bá tói  kiÓu dông cô tiªm  [1, 2006.01] 
13/00 KhÝ cô b¬m h¬i hoÆc bét thuèc víi môc ®Ých ch÷a bÖnh hoÆc tÈy trïng [1, 

2006.01] 

Dông cô x«ng 

15/00 M¸y x«ng [1, 2006.01] 
15/02 . cã khÝ ho¹t tÝnh hoÆc ion ho¸; B×nh x«ng ozon [1, 2006.01] 
15/06 . Dông cô x«ng h×nh ®iÕu thuèc l¸, x× gµ, tÈu hót [1, 2006.01] 
15/08 . Dông cô x«ng ®Æt vµo mòi [1, 2006.01] 
16/00 ThiÕt bÞ t¸c ®éng lªn hÖ h« hÊp cña bÖnh nh©n nhê h¬i, vÝ dô h« hÊp  

miÖng-miÖng; èng khÝ qu¶n (kÝch thÝch hÖ h« hÊp b»ng ph¬ng tiÖn c¬ häc, khÝ 
nÐn hoÆc ®iÖn, m¸y h« hÊp nh©n t¹o kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn thë khÝ A61H 31/00) [1, 
4, 2006.01] 

16/01 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho viÖc g©y mª [4, 2006.01] 

16/04 . èng khÝ qu¶n (èng th«ng nãi chung 25/00) [4, 2006.01] 
16/06 . MÆt n¹ thë hoÆc g©y mª [4, 2006.01] 

16/08 . èng thæi; èng nèi [4, 2006.01] 
16/10 . §iÒu chÕ khÝ hoÆc h¬i h« hÊp [4, 2006.01] 
16/12 . . b»ng hçn hîp c¸c lo¹i khÝ kh¸c nhau [4, 2006.01] 
16/14 . . b»ng hçn hîp c¸c chÊt láng kh¸c nhau, mét trong sè ®ã ë trong mét pha láng [4, 

2006.01] 
16/16 . . . ThiÕt bÞ lµm Èm kh«ng khÝ h« hÊp [4, 2006.01] 
16/18 . . . ThiÕt bÞ lµm bèc h¬i chÕ phÈm g©y mª [4, 2006.01] 
16/20 . Van ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c thiÕt bÞ thë y tÕ [4, 2006.01] 
16/22 . ThiÕt bÞ hÊp thô dioxit carbon  [4, 2006.01] 
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C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®ª t¹o giÊc ngñ hoÆc tr¹ng th¸i tª mª ; C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh thøc [4] 

19/00 ThiÕt bÞ g©y mª t¹i chç (b¬m tiªm dïng cho viÖc nµy 5/00); ThiÕt bÞ lµm gi¶m 
th©n nhiÖt (A61M5/42 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

21/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¸c g©y biÕn ®æi tr¹ng th¸i ý thøc; ThiÕt bÞ t¹o 
giÊc ngñ hoÆc ®¸nh thøc b»ng ph¬ng tiÖn c¬ häc, quang häc hoÆc ©m thanh, vÝ 
dô ®Ó th«i miªn (giêng thóc ®Èy giÊc ngñ A61G 7/043) [1, 2006.01] 

21/02 . ®Ó g©y buån ngñ hoÆc sù th gi·n, vÝ dô b»ng kÝch thÝch thÇn kinh trùc tiÕp, th«i 
miªn, lµm mÊt c¶m gi¸c ®au (®Ó xoa bãp A61H, liÖu ph¸p ®iÖn A61N, vÝ dô øng 
dông dßng ®iÖn xoay chiÒu hay gi¸n ®o¹n ®Ó g©y mª A61N1/34) [5, 2006.01] 

Que th¨m; èng th«ng; C¸i banh; Dông cô dÉn lu vÕt th¬ng 

25/00 èng th«ng; Que th¨m rçng (®Ó ®o hoÆc thö nghiÖm A61B) [1, 2006.01] 
25/01 . §a, dÉn híng, ®Èy lªn, ®Æt hoÆc gi÷ èng th«ng (A61M25/10 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
25/02 . . Dông cô gi÷, vÝ dô trªn c¬ thÓ [1, 5, 2006.01] 
25/04 . . . trong c¬ thÓ, vÝ dô më réng ®îc [5, 2006.01] 
25/06 . . Kim tiªm híng ®©m vµo c¬ thÓ hoÆc t¬ng tù (25/088 ®îc u tiªn) [5, 6, 

2006.01] 
25/08 . . Ph¬ng tiÖn ®Èy vµo, vÝ dô tù ®Èy [5, 2006.01] 
25/082 . . . C¬ cÊu tù ®Èy ®i (A61M25/085 ®îc u tiªn)  [6, 2006.01]  
25/085 . . . §Èy chÊt láng [6, 2006.01] 
25/088 . . sö dông mét èng th«ng phô, vÝ dô ®Ó ®¹t tíi vÞ trÝ kh«ng víi tíi ®îc mét c¸ch 

t¬ng ®èi [6, 2006.01] 
25/09 . . D©y dÉn híng [6, 2006.01] 
25/092 . . §iÒu khiÓn tõ xa híng cña ®Çu ngo¹i biªn [6, 2006.01] 
25/095 . . C¬ cÊu cho phÐp x¸c ®Þnh vÞ trÝ bªn trong cña èng th«ng, vÝ dô chôp ¶nh b»ng tia 

phãng x¹ [6, 2006.01] 
25/098 . . . sö dông c¸c dÊu vÕt ch¾n bøc x¹ [6, 2006.01] 
25/10 . èng th«ng bãng (bãng gi·n në dïng ®Ó ®Æt stent hoÆc stent-graft A61F 2/958) [5, 

2006.01, 2013.01] 
25/12 . . C¬ cÊu ®Ó th¸o b×nh cÇu sau khi ®Æt nã trong vÞ trÝ [6, 2006.01] 
25/14 . C¬ cÊu hoÆc h×nh d¹ng cña c¸c ®o¹n èng dÉn chÊt láng, vÝ dô c¸c ®o¹n èng dÉn 

chÊt láng (A61M25/10 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
25/16 . ChÕ t¹o hoÆc l¾p r¸p cha ®îc, ®Ò cËp ë c¸c ph©n nhãm trªn [6, 2006.01] 
25/18 . . Nèi èng th«ng hoÆc que th¨m víi èng bäc [6, 2006.01] 
27/00 Dông cô dÉn lu vÕt th¬ng vµ t¬ng tù (dông cô banh vÕt th¬ng A61B 17/02) [1, 

2006.01] 
29/00 C¸i banh cã hoÆc kh«ng cã ph¬ng tiÖn dÉn c¸c chÊt, vÝ dô thuèc (dông cô kh¸m 

c¸c khoang æ hoÆc c¬ quan cã d¹ng èng cña c¬ thÓ A 61 B 1/00) [1, 2, 2006.01] 
29/02 . Banh b¬m phång ®îc (nèi van víi khèi dÎo b¬m phång ®îc B 60 C 29/00); Banh 

®îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu tr¬ng në ®îc [1, 3, 2006.01] 
29/04 . . C¸i banh lµm tõ vËt liÖu tr¬ng në ®îc [5, 2006.01] 
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31/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®a hoÆc gi÷ c¸c chÊt, vÝ dô thuèc trong c¸c khoang cña c¬ thÓ 
(A61M25/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 5, 2006.01] 

35/00 Dông cô ®Ó ®Æt c¸c chÊt, vÝ dô thuèc lªn da ngêi (dông cô ®Æt mü phÈm hoÆc c¸c 
chÊt trang ®iÓm A45D; ®Öm thÊm hót, vÝ dô miÕng g¹c A61F 13/15) [1, 2, 2006.01] 

36/00 §a chÊt phãng x¹ vµo c¬ thÓ [5, 2006.01] 
36/02 . kÕt hîp víi nguån n¨ng lîng bøc x¹ hoÆc n¨ng lîng sãng kh¸c, vÝ dô nh ®iÖn tõ, 

nhiÖt, vi sãng [5, 2006.01] 
36/04 . ThiÕt bÞ ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®a, vÝ dô nh x«ng hoÆc tiªm, chÊt phãng x¹ trong 

c¬ thÓ [5, 2006.01] 
36/06 . . b»ng sù tiªm chÊt láng cã t¸c nh©n phãng x¹ hoÆc kÝch thÝch th«ng qua èng dÉn 

®©m qua da [5, 2006.01] 
36/08 . . . Vá b¶o vÖ b×nh chøa chÊt láng, vÝ dô vá b¶o vÖ b¬m tiªm [5, 2006.01] 
36/10 . . §Æt thuèc vµo tö cung - ©m ®¹o hoÆc khung chËu [5, 2006.01] 
36/12 . Dông cô tiªm, dông cô kÑp èng phãng x¹ hoÆc hoÆc bao ¸p trong liÖu ph¸p ra-di, vÝ 

dô bao con nhéng [5, 2006.01] 
36/14 . ®å b¨ng bã cã ho¹t tÝnh phãng x¹ [5, 2006.01] 
37/00 C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó ®a c¸c chÊt vµo trong c¬ thÓ (®Ó sinh s¶n hoÆc ®Ó thô tinh 

A61B 17/425; thiÕt bÞ ®iÖn ly hoÆc ®iÖn di A61N 1/30); Xuyªn da  tøc lµ ®a thuèc 
vµo c¬ thÓ b»ng khuÕch t¸n qua da (t¾m níc muèi A61H 33/04) [1, 5, 2006.01]  

39/00 èng, bé phËn nèi èng, khíp nèi èng, van, c¸c ®Çu ®a vµo hoÆc t¬ng tù ®Æc 
biÖt thÝch hîp cho y tÕ (c¸c thiÕt bÞ h« hÊp, vÝ dô èng khÝ qu¶n A61M 16/00; van tim 
nh©n t¹o A61F 2/24) [5, 2006.01] 

39/02 . C¸c ®Çu ®a vµo [5, 2006.01] 
39/04 . . cã c¸c bé phËn tù bÞt kÝn cã thÓ ®©m thñng [5, 2006.01] 
39/06 . . Van cÇm m¸u tøc lµ ®Öm bÞt kÝn xung quanh kim, èng th«ng hoÆc t¬ng tù, ®ãng 

chÆt khi rót kim hoÆc èng th«ng ra [6, 2006.01] 

39/08 . èng; C¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n ®Æc biÖt thÝch hîp cho èng [6, 2006.01] 
39/10 . Bé phËn nèi èng hoÆc khíp nèi èng [6, 2006.01] 
39/12 . . ®Ó nèi mét èng dÎo víi bé kÑp cøng [6, 2006.01] 
39/14 . . ®Ó nèi c¸c èng cã ®Çu mót bÞt kÝn [6, 2006.01] 
39/16 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó tÈy trïng hoÆc khö trïng [6, 2006.01] 
39/18 . . . Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ t¹o chç nèi díi ®iÒu kiÖn v« trïng tøc lµ sù nèi d©y 

m¸u v« trïng [6, 2006.01] 
39/20 . N¾p hoÆc nót kÝn dïng cho bé phËn nèi hoÆc c¸c ®Çu hë cña èng [6, 2006.01] 
39/22 . Van hoÆc thiÕt bÞ cña van [6, 2006.01] 
39/24 . . Van kiÓm tra hoÆc van mét chiÒu [6, 2006.01] 
39/26 . . C¸c van ®ãng tù ®éng t¹i chç c¾t cña ®êng èng hoÆc më t¹i chç t¸i nèi l¹i cña nã 

[6, 2006.01] 
39/28 . . Ph¬ng tiÖn kÑp ®Ó kÑp chÆt c¸c èng dÎo, vÝ dô kÑp kiÓu trôc l¨n [6, 2006.01] 
99/00  C¸c ®èi tîng kh«ng ®îc xÕp vµo trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy            

[2012.01] 
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A61N LiÖu ph¸p ®iÖn, liÖu ph¸p tõ, liÖu ph¸p phãng x¹, liÖu ph¸p siªu 
©m (®o dßng ®iÖn sinh häc A61B; dông cô, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ phÉu thuËt ®Ó truyÒn c¸c 
d¹ng n¨ng lîng phi c¬ häc vµo hoÆc tõ c¬ thÓ ra A61B 17/36; thiÕt bÞ g©y mª nãi chung 
A61M; ®Ìn ®iÖn nãng s¸ng H01K; bé t¶n nhiÖt hång ngo¹i ®Ó sëi H05B) [6] 

 Ghi chó [5, 7] 

 Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®©y ®îc sö dông víi nghÜa:  
 -"liÖu ph¸p" nghÜa lµ viÖc ®iÒu trÞ nh»m môc ®Ých tiªu diÖt c¸c tÕ bµo bÖnh hoÆc 
bÊt thêng n»m trong giíi h¹n sèng cña tÕ bµo khoÎ, mµ kh«ng muèn tiªu diÖt c¸c 
tÕ bµo nµy cßn ngîc l¹i th× viÖc ®iÒu trÞ ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸c dông cô, thiÕt bÞ 
hoÆc ph¬ng ph¸p ®· ®îc ®Ò cËp ë nhãm A61B 18/00 

Néi dung ph©n líp 

liÖu ph¸p ®iÖn .............................................................................................................................. 1/00 
liÖu ph¸p tõ................................................................................................................................... 2/00 
liÖu ph¸p phãng x¹ ................................................................................................................... 5/00 
liÖu ph¸p siªu ©m ....................................................................................................................... 7/00 

 

1/00 LiÖu ph¸p ®iÖn; S¬ ®å cña chóng (A61N2/00 ®îc u tiªn; c¸c chÕ phÈm dÉn ®iÖn 
sö dông trong ch÷a bÖnh hoÆc thö ngh¹ªm trªn c¬ thÓ sèng in vivo A61K 5/00) [1, 5, 
2006.01] 

1/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/04 . . §iÖn cùc [1, 2006.01] 
1/05 . . . ®Ó cÊy hoÆc lång vµo bªn trong c¬ thÓ, vÝ dô ®iÖn cùc tim (A61N1/06 ®îc u 

tiªn) [4, 2006.01] 
1/06 . . . dïng cho liÖu ph¸p b»ng dßng ®iÖn cao tÇn [1, 2006.01] 
1/08 . . ThiÕt bÞ hoÆc s¬ ®å ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ, kiÓm tra hoÆc chØ b¸o (dïng cho d¹ng thiÕt 

bÞ ®Æc biÖt ®¬n lÎ A61N1/10 – A61N1/44) [1, 4, 2006.01] 
1/10 . Sö dông ®iÖn tÜnh (sö dông khÝ hoÆc h¬i ion ho¸ A61N1/44) [1, 2006.01] 
1/14 . DÉn ®iÖn tÝch, vÝ dô b»ng tiÕp ®Êt [1, 2006.01] 
1/16 . Che ch¾n hoÆc lµm mÊt t¸c dông c¸c ¶nh hëng kh«ng mong muèn cña bøc x¹ khÝ 

quyÓn hoÆc tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
1/18 . Sö dông dßng ®iÖn b»ng c¸c ®iÖn cùc tiÕp xóc [1, 2006.01] 
1/20 . . dßng ®iÖn mét chiÒu [1, 2006.01] 
1/22 . . . Th¾t lng ®iÖn ®Ó ch÷a bÖnh [1, 2006.01] 
1/24 . . . . nèi liÒn víi nguån ®iÖn [1, 2006.01] 
1/26 . . . Bµn ch¶i ®iÖn ®Ó ch÷a bÖnh; Dông cô ®iÖn ®Ó xoa bãp ch÷a bÖnh  [1, 2006.01] 
1/28 . . . Dông cô sö dông dßng nhiÖt ®iÖn  [1, 2006.01] 
1/30 . . . Dông cô ®iÖn ly hoÆc ®iÖn di [1, 2006.01] 
1/32 . . b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu hoÆc dßng gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
1/34 . . . ®Ó g©y mª, g©y tª [1, 2006.01] 
1/36 . . . ®Ó kÝch thÝch, vÝ dô ®iÒu nhÞp tim [1, 2006.01] 

329 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61N 

1/362 . . . . KÝch thÝch tim (A61N1/372 ®îc u tiªn; m¸y khö rung tim A61N1/39) [4, 
2006.01] 

1/365 . . . . . . ®iÒu chØnh b»ng mét th«ng sè sinh lý häc, vÝ dô b»ng thÕ tim [4, 2006.01] 
1/368 . . . . . . bao gåm nhiÒu h¬n mét ®iÖn cùc kÕt hîp víi c¸c vïng tim kh¸c [4, 

2006.01] 
1/37 . . . . . KiÓm tra; B¶o vÖ [4, 2006.01] 
1/372 . . . . ThiÕt bÞ nèi víi sù cÊy díi da cña m¸y kÝch thÝch [4, 2006.01] 
1/375 . . . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô vá bäc [4, 2006.01] 
1/378 . . . . . Cung cÊp ®iÖn [4, 2006.01] 
1/38 . . . ®Ó t¹o nªn hiÖu qu¶ g©y cho¸ng [1, 2006.01]  
1/39 . . . . M¸y khö rung tim [4, 2006.01] 
1/40 . Sö dông ®iÖn trêng nhê liªn kÕt c¶m øng hoÆc liªn kÕt dung tÝch (m¸y vi sãng 

5/00) [1, 2006.01] 
1/44 . Sö dông chÊt láng ion ho¸ [1, 2006.01] 
2/00 LiÖu ph¸p tõ [5, 2006.01] 
2/02 . sö dông tõ trêng ®îc t¹o ra nhê cuén d©y, bao gåm vßng cuén ®¬n hoÆc nam 

ch©m ®iÖn (A61N2/12 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
2/04 . . sö dông c¸c trêng biÕn thiªn, vÝ dô tÇn sè thÊp hoÆc trêng rung [5, 2006.01] 
2/06 . sö dông tõ trêng ®îc t¹o ra b»ng nam ch©m vÜnh cöu (A61N2/12 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
2/08 . . sö dông ë bªn ngoµi [5, 2006.01] 
2/10 . . sö dông trong c¬ thÓ, vÝ dô víi c¸c bé phËn tiªm hoÆc cÊy ghÐp  [5, 2006.01] 
2/12 . sö dông tõ trêng biÕn thiªn ®¹t ®îc b»ng sù chuyÓn ®éng c¬ häc [5, 2006.01] 
5/00 LiÖu ph¸p phãng x¹ (dông cô hoÆc thiÕt bÞ cã thÓ sö dông ®Ó c¶ ch÷a bÖnh vµ chÈn 

®o¸n A 61 B 6/00; ®a chÊt phãng x¹ vµo c¬ thÓ ngêi A61M 36/00) [1, 5, 6, 
2006.01] 

5/01 . ThiÕt bÞ t¹o ra sù dÞch chuyÓn  cña nguån chiÕu x¹ trong khi tiÕn hµnh ch÷a bÖnh 
[1, 2006.01] 

5/02 . sö dông m¸y vi sãng (A61N5/01 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/04 . . M¸y ph¸t bøc x¹ ph¹m vi gÇn [1, 2006.01] 
5/06 . sö dông ¸nh s¸ng (A61N5/01 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/067 . . sö dông ¸nh s¸ng laze [7, 2006.01] 
5/073 . . sö dông ¸nh s¸ng ph©n cùc (A61N5/067 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
5/08 . . sö dông kÕt hîp tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
5/10 . LiÖu ph¸p tia r¬nghen; LiÖu ph¸p tia gama; LiÖu ph¸p chiÕu c¸c h¹t c¬ b¶n 

(A61N5/01 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/00 LiÖu ph¸p siªu ©m (thiÕt bÞ nghiÒn sái A61B 17/22, A61B17/225; xoa bãp cã sö 

dông dao ®éng siªu ©m A61H 23/00) [6, 2006.01] 
7/02 . Lµm t¨ng nhiÖt ®é nhê siªu ©m t¹i chç [6, 2006.01] 
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A61P Ho¹t tÝnh trÞ liÖu ®Æc hiÖu cña c¸c hîp chÊt ho¸ häc hoÆc c¸c 
chÕ phÈm dîc [7]  

 Ghi chó [7, 2012.01] 

  1. Phân lớp này bao gồm hoạt tính trị liệu của các hợp chất hoá học hoặc các chế 
phẩm dược đã được phân loại trong các phân lớp A61K hoặc C12N, hoặc trong các 
lớp C01, C07 hoặc C08. 

  2. Trong phân lớp này, thuật ngữ "thuốc" gồm các hợp chất hoặc hợp phần hoá học 
có hoạt tính trị liệu.  

  3. Trong phân lớp này, hoạt tính trị liệu cũng được phân loại vào tất cả các vị trí 
thích hợp. 

  4. Lưu ý được nêu ra đối với trường hợp đối tượng của sáng chế chỉ có liên quan đến 
hoạt tính trị liệu cụ thể của các hợp chất hóa học hoặc các chế phẩm dược, và các cấu 
trúc hóa học, hợp chất, hỗn hợp hoặc hợp phần của đối tượng của sáng chế đã biết. 
Trong những trường hợp này, phân loại được thực hiện trong cả hai phân lớp A61K 
và A61P như là thông tin sáng chế. Ngoài ra, nếu các cấu trúc hóa học, hợp chất, hỗn 
hợp hoặc hợp phần hoặc bất kỳ thành phần riêng lẻ của một hỗn hợp hoặc hợp phần 
được coi là đại diện cho thông tin đáng chú ý để tìm kiếm, nó cũng có thể được phân 
loại là thông tin bổ sung. 

  5. Các ký hiệu phân loại của phân lớp này không được dùng làm phân loại đầu tiên 
cho các tài liệu sáng chế. 

1/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n èng tiªu ho¸ hoÆc hÖ tiªu ho¸ [7, 2006.01] 
1/02 . C¸c chÕ phÈm r¨ng miÖng, vÝ dô thuèc ®iÒu trÞ bÖnh s©u r¨ng, bÖnh ¸p t¬, bÖnh 

viªm nha chu [7, 2006.01] 
1/04 . ®iÒu trÞ loÐt, viªm d¹ dµy hoÆc viªm thùc qu¶n håi lu, vÝ dô thuèc kh¸ng sinh axit, 

chÊt øc chÕ tiÕt axit, thuèc b¶o vÖ niªm m¹c [7, 2006.01] 
1/06 . Thuèc chèng co th¾t, vÝ dô thuèc ®iÒu trÞ c¸c c¬n ®au, rèi lo¹n co th¾t thùc qu¶n [7, 

2006.01] 
1/08 . chèng buån n«n, chãng mÆt; Thuèc chèng n«n [7, 2006.01] 
1/10 . Thuèc nhuËn trµng [7, 2006.01] 
1/12 . Thuèc tiªu ch¶y [7, 2006.01] 
1/14 . Thuèc trî tiªu ho¸, vÝ dô c¸c axit, enzym, thuèc kÝch thÝch ¨n ngon, thuãc ®iÒu trÞ 

rèi lo¹n tiªu ho¸, thuèc bæ, thuèc chèng ®Çy h¬i [7, 2006.01] 
1/16 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n gan hoÆc tói mËt, vÝ dô chÊt b¶o vÖ gan, thuèc th«ng mËt, thuèc hoµ 

tan sái [7, 2006.01] 
1/18 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n tuþ, vÝ dô enzym tuþ [7, 2006.01] 
3/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n sù chuyÓn ho¸ (cña m¸u hoÆc dÞch ngoµi tÕ bµo 

A61B7/00) [7, 2006.01] 
3/02 . Thuèc bæ, vÝ dô c¸c vitamin, chÊt kho¸ng [7, 2006.01] 
3/04 . Thuèc biÕng ¨n; Thuèc chèng bÐo ph× [7, 2006.01] 
3/06 . Thuèc chèng t¨ng lipit-huyÕt [7, 2006.01] 
3/08 . ®iÒu trÞ néi c©n b»ng glucose (hoãc m«n tuþ A61P5/48) [7, 2006.01] 
3/10 . . ®iÒu trÞ t¨ng glucoza-huyÕt, vÝ dô trÞ tiÓu ®êng [7, 2006.01] 
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3/12 . ®iÒu trÞ néi c©n b»ng chÊt ®iÖn ph©n [7, 2006.01] 
3/14 . . ®iÒu trÞ néi c©n b»ng canxi (vitamin D A61P3/02; hoãc m«n tuyÕn cËn gi¸p 

A61P5/18; canxitonim A61P5/22; lo·ng x¬ng A61P19/10; di c¨n x¬ng 
A61P35/04) [7, 2006.01] 

5/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n hÖ néi tiÕt [7, 2006.01] 
5/02 . hoãc m«n vïng díi gß, vÝ dô TRH,GnRH,CRH,GRH, somatostatin [7, 2006.01] 
5/04 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña hoãc m«n vïng díi gß [7, 2006.01] 
5/06 . hoãc m«n thuú tríc tuyÕn yªn, vÝ dô TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, GH [7, 

2006.01] 
5/08 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña hoãc m«n thuú tríc tuyÕn yªn [7, 

2006.01] 
5/10 . hoãc m«n thuú sau tuyÕn yªn, vÝ dô oxytoxin, ADH [7, 2006.01] 
5/12 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña hoãc m«n thuú sau tuyÕn yªn [7, 

2006.01] 
5/14 . hoãc m«n tuyÕn gi¸p, vÝ dô T3, T4 [7, 2006.01] 
5/16 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña hoãc m«n tuyÕn gi¸p [7, 2006.01] 
5/18 . hoãc m«n tuyÕn cËn gi¸p [7, 2006.01] 
5/20 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña PTH [7, 2006.01] 
5/22 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh cña canxitonin [7, 2006.01] 
5/24 . hoãc m«n giíi tÝnh [7, 2006.01] 
5/26 . . Hoãc m«n nam tÝnh (androgen) [7, 2006.01] 
5/28 . . Kh¸ng androgen [7, 2006.01] 
5/30 . . Hocmon ®éng dôc n÷ (estrogen) [7, 2006.01] 
5/32 . . Kh¸ng estrogen [7, 2006.01] 
5/34 . . Gestagen [7, 2006.01] 
5/36 . . Kh¸ng gestagen [7, 2006.01] 
5/38 . hocmon tuyÕn thîng thËn [7, 2006.01] 
5/40 . . Kho¸ng -corticosteroit, vÝ dô aldosteron; Thuèc lµm t¨ng hoÆc t¨ng tiÒm lùc ho¹t 

tÝnh kho¸ng -corticosteroit [7, 2006.01] 
5/42 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh kho¸ng-corticosteroit[7, 2006.01] 
5/44 . . Glucocorticosteroit; Thuèc lµm t¨ng hoÆc t¨ng tiÒm lùc ho¹t tÝnh 

glucocorticosteroit [7, 2006.01] 
5/46 . . lµm gi¶m, chÑn hoÆc ®èi kh¸ng ho¹t tÝnh glucocorticosteroit [7, 2006.01] 
5/48 . hocmon tuþ [7, 2006.01] 
5/50 . . lµm t¨ng hoÆc t¨ng tiÒm lùc ho¹t tÝnh insulin [7, 2006.01] 
7/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n m¸u hoÆc dÞch ngoµi tÕ bµo [7, 2006.01] 
7/02 . Thuèc chèng sinh huyÕt khèi; Thuèc chèng ®«ng; Thuèc øc chÕ kÕt tô tiÓu cÇu [7, 

2006.01] 
7/04 . Thuèc chèng xuÊt huyÕt; Thuèc trî ®«ng; Thuèc chèng ph©n huû fibrin; Thuèc cÇm 

m¸u [7, 2006.01] 
7/06 . TrÞ thiÕu m¸u [7, 2006.01] 
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7/08 . ChÊt thay thÕ huyÕt t¬ng; DÞch truyÒn; ThÈm t¸ch hoÆc thÈm t¸ch m¸u; Thuèc 
®iÒu trÞ rèi lo¹n ®iÖn ly hoÆc axit-baz¬, vÝ dô sèc gi¶m lu lîng m¸u (níc m¾t 
nh©n t¹o A61P27/04) [7, 2006.01] 

7/10 . Thuèc chèng phï, nÒ, Thuèc lîi tiÓu [7, 2006.01] 
7/12 . Thuèc chèng lîi tiÓu, vÝ dô thuèc ch÷a bÖnh ®¸i th¸o ®êng (ADH A61P5/10) [7, 

2006.01] 
9/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n hÖ tim m¹ch [7, 2006.01] 
9/02 . Thuèc kÝch thÝch tim m¹ch kh«ng ®Æc trÞ, vÝ dô thuèc trÞ gi¶m huyÕt ¸p, thuèc ch÷a 

ngÊt [7, 2006.01] 
9/04 . Thuèc ®iÒu trÞ lùc co c¬, tøc lµ thuèc kÝch thÝch co c¬ tim; Thuèc ®iÒu trÞ suy tim 

[7, 2006.01] 
9/06 . Thuèc chèng lo¹n nhÞp [7, 2006.01] 
9/08 . Thuèc g©y gi·n m¹ch dïng cho c¸c triÖu chøng t¸i ph¸t nhiÒu lÇn [7, 2006.01] 
9/10 . ®Ó ®iÒu trÞ c¸c bÖnh thiÕu m¸u côc bé hoÆc x¬ v÷a ®éng m¹ch, vÝ dô thuèc chèng 

®au th¾t, t¸c nh©n g©y gi·n m¹ch vµnh, thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u c¬ tim, bÖnh vâng 
m¹c, thiÓu n¨ng m¹ch n·o, x¬ cøng ®éng m¹ch thËn [7, 2006.01] 

9/12 . Thuèc h¹ huyÕt ¸p [7, 2006.01] 
9/14 . Thuèc b¶o vÖ m¹ch; Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh trÜ; Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh gi·n tÜnh m¹ch; 

Thuèc lµm bÒn v÷ng mao m¹ch [7, 2006.01] 
11/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n hÖ h« hÊp [7, 2006.01] 
11/02 . Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh mòi, vÝ dô thuèc lµm t¶n m¸u [7, 2006.01] 
11/04 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n häng [7, 2006.01] 
11/06 . §iÒu trÞ hen [7, 2006.01] 
11/08 . D·n phÕ qu¶n [7, 2006.01] 
11/10 . Thuèc long ®êm [7, 2006.01] 
11/12 . Tiªu chÊt nhÇy [7, 2006.01] 
11/14 . Thuèc trÞ ho [7, 2006.01] 
11/16 . Thuèc håi søc h« hÊp trung t©m [7, 2006.01] 
13/00 Thuèc ®iÒu trÞ rèi lo¹n hÖ tiÕt niÖu (thuèc lîi tiÓu A61P7/10) [7, 2006.01] 
13/02 . níc tiÓu hoÆc ®êng tiÕt niÖu, vÝ dô chÊt t¨ng ®é axit cña níc tiÓu [7, 2006.01] 
13/04 . ®iÒu trÞ bÖnh sái niÖu [7, 2006.01] 
13/06 . Thuèc chèng co th¾t [7, 2006.01] 
13/08 . tuyÕn tiÒn liÖt [7, 2006.01] 
13/10 . bµng quang [7, 2006.01] 
13/12 . thËn [7, 2006.01] 
15/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n giíi tÝnh hoÆc sinh dôc (rèi lo¹n hoãc m«n giíi tÝnh 

A61P5/24); Thuèc th¸nh thai [7, 2006.01] 
15/02 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n ©m ®¹o [7, 2006.01] 
15/04 . kÝch thÝch chuyÓn d¹ hoÆc ph¸ thai; Thuãc t¨ng tr¬ng lùc tö cung [7, 2006.01] 
15/06 . Thuèc chèng s¶y thai; Thuèc k×m h·m sù chuyÓn d¹ [7, 2006.01] 
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15/08 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n tuyÕn sinh dôc hoÆc t¨ng cêng kh¶ n¨ng sinh s¶n, vÝ dô kÝch thÝch 
rông trøng hoÆc sinh tinh trïng [7, 2006.01] 

15/10 . ch÷a bÖnh liÖt d¬ng [7, 2006.01] 
15/12 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n m·n kinh [7, 2006.01] 
15/14 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n sù tiÕt s÷a, vÝ dô tiÕt nhiÒu s÷a [7, 2006.01] 
15/16 . Thuèc tr¸nh thai dïng cho nam giíi [7, 2006.01] 
15/18 . Thuèc tr¸nh thai dïng cho n÷ giíi [7, 2006.01] 
17/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n da [7, 2006.01] 
17/02 . ®iÒu trÞ vÕt th¬ng, loÐt, báng, sÑo, u låi hoÆc t¬ng tù [7, 2006.01] 
17/04 . TrÞ ngøa [7, 2006.01] 
17/06 . TrÞ bÖnh v¶y nÕn [7, 2006.01] 
17/08 . TrÞ tiÕt b· nhên [7, 2006.01] 
17/10 . Thuèc trÞ viªm nang l«ng, trøng c¸ [7, 2006.01] 
17/12 . Thuèc lµm trãc líp søng da, vÝ dô c¸c chÕ phÈm trÞ môn cãc hoÆc trÞ chai ch©n, tay 

[7, 2006.01] 
17/14 . trÞ hãi hoÆc rông tãc l«ng [7, 2006.01] 
17/16 . Thuèc lµm dÞu hoÆc b¶o vÖ da, vÝ dô chèng l¹i bøc x¹ [7, 2006.01] 
17/18 . Thuèc chèng oxy ho¸, vÝ dô  thuèc lo¹i bá gèc tù do (chÕ phÈm b¶o vÖ chèng tia 

mÆt trêi A61Q17/00) [2006.01] 
19/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n x¬ng [7, 2006.01] 
19/02 . ®iÒu trÞ rèi lo¹n khíp, vÝ dô viªm khíp, bÖnh khíp [7, 2006.01] 
19/04 . ®iÒu trÞ c¸c rèi lo¹n kh«ng ®Æc thï cña m« liªn kÕt [7, 2006.01] 
19/06 . Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh gót, vÝ dô thuèc chèng t¨ng axit uric- huyÕt hoÆc thuèc lµm 

t¨ng axit uric- niÖu [7, 2006.01] 
19/08 . ®iÒu trÞ c¸c bÖnh vÒ x¬ng, vÝ dô cßi x¬ng, bÖnh Paget [7, 2006.01] 
19/10 . . ®iÒu trÞ bÖnh lo·ng x¬ng [7, 2006.01] 
21/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n cña hÖ c¬ hoÆc hÖ thÇn kinh -c¬ [7, 2006.01] 
21/02 . Thuèc lµm gi·n c¬, vÝ dô ®iÒu trÞ bÖnh co cøng c¬ hoÆc uèn v¸n [7, 2006.01] 
21/04 . ®iÒu trÞ bÖnh nhîc c¬ n¨ng [7, 2006.01] 
21/06 . Thuèc ®ång ho¸ (hoãc m«n nam tÝnh A61P5/26) [7, 2006.01] 
23/00 Thuèc g©y mª [7, 2006.01] 
23/02 . Thuèc g©y mª côc bé [7, 2006.01] 
25/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n vÒ hÖ thÇn kinh [7, 2006.01] 
25/02 . ®iÒu trÞ bÖnh thÇn kinh ngo¹i biªn [7, 2006.01] 
25/04 . Thuèc gi¶m ®au t¸c ®éng lªn hÖ thÇn kinh trung ¬ng, vÝ dô thuèc phiÖn [7, 

2006.01] 
25/06 . Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh ®au nöa ®Çu [7, 2006.01] 
25/08 . Thuèc ®éng kinh; Thuèc chèng co giËt [7, 2006.01] 
25/10 . . ®iÒu trÞ bÖnh ®éng kinh nhá [7, 2006.01] 
25/12 . . ®iÒu trÞ bÖnh ®éng kinh lín [7, 2006.01] 
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25/14 . ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh vËn ®éng kh«ng b×nh thêng, vÝ dô chøng móa giËt, lo¹n vËn ®éng 
[7, 2006.01] 

25/16 . . Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh Parkinson [7, 2006.01] 
25/18 . Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh t©m thÇn, tøc lµ thuèc an thÇn; Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh hng c¶m 

hoÆc t©m thÇn ph©n liÖt [7, 2006.01] 
25/20 . Thuèc ngñ; Thuèc an thÇn [7, 2006.01] 
25/22 . Thuèc ®iÒu trÞ chøng lo l¾ng, bån chån [7, 2006.01] 
25/24 . Thuèc chèng trÇm c¶m [7, 2006.01] 
25/26 . Thuèc kÝch thÝch t©m thÇn, vÝ dô nicotin, cocain [7, 2006.01] 
25/28 . ®Ó ®iÒu trÞ chøng rèi lo¹n do tho¸i hãa thÇn kinh cña hÖ thÇn kinh trung ¬ng, vÝ dô 

thuèc híng thÇn kinh, thuèc t¨ng cêng nhËn thøc, thuèc ®iÒu trÞ bÖnh Alzheimer 
hoÆc c¸c d¹ng sa sót trÝ tuÖ kh¸c [7, 2006.01] 

25/30 . ®Ó ®iÒu trÞ sù l¹m dông thuèc hoÆc nghiÖn [7, 2006.01] 
25/32 . . L¹m dông rîu [7, 2006.01] 
25/34 . . L¹m dông thuèc l¸ [7, 2006.01] 
25/36 . . L¹m dông thuèc phiÖn [7, 2006.01] 
27/00 Thuèc ®iÒu trÞ nh÷ng rèi lo¹n gi¸c quan [7, 2006.01] 
27/02 . Thuèc dïng cho m¾t [7, 2006.01] 
27/04 . . Níc m¾t nh©n t¹o; Dung dÞch röa m¾t [7, 2006.01] 
27/06 . . Thuèc chèng t¨ng nh·n ¸p hoÆc t¸c nh©n co ®ång tö [7, 2006.01] 
27/08 . . Thuèc gi·n ®ång tö hoÆc lµm liÖt c¬ thÓ mi [7, 2006.01] 
27/10 . . ®iÒu trÞ rèi lo¹n ®iÒu tiÕt, vÝ dô cËn thÞ [7, 2006.01] 
27/12 . . ®iÒu trÞ bÖnh ®ôc thÓ thñy tinh [7, 2006.01] 
27/14 . . Thuèc lµm t¶n m¸u hoÆc thuèc chèng dÞ øng [7, 2006.01] 
27/16 . Thuèc dïng cho tai [7, 2006.01] 
29/00 Thuèc gi¶m ®au, h¹ sèt hoÆc chèng viªn kh«ng trung t©m, vÝ dô thuèc trÞ thÊp; 

Thuèc kh¸ng viªm kh«ng cã steroit (NSAIDs) [7, 2006.01] 
29/02 . kh«ng cã t¸c dông chèng viªm [7, 2006.01] 
31/00 Thuèc chèng nhiÔm khuÈn, nh kh¸ng sinh, s¸t khuÈn, liÖu ph¸p hãa häc [7, 

2006.01] 
31/02 . S¸t khuÈn t¹i chç [7, 2006.01] 
31/04 . Thuèc s¸t khuÈn [7, 2006.01] 
31/06 . . dïng cho bÖnh lao [7, 2006.01] 
31/08 . . dïng cho bÖnh hñi [7, 2006.01] 
31/10 . Thuèc trÞ nÊm [7, 2006.01] 
31/12 . Kh¸ng virut [7, 2006.01] 
31/14 . . virut RNA [7, 2006.01] 
31/16 . . . bÖnh cóm hoÆc virut mòi [7, 2006.01] 
31/18 . . . HIV [7, 2006.01] 
31/20 . . virut ADN [7, 2006.01] 

335 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61P 

31/22 . . . virut ecpet [7, 2006.01] 
33/00 Thuèc diÖt ký sinh trïng [7, 2006.01] 
33/02 . Kh¸ng nguyªn sinh ®éng vËt, vÝ dô bÖnh Lesmania, bÖnh do Trichomonas, 

Toxoplasma [7, 2006.01] 
33/04 . . Thuèc diÖt amip [7, 2006.01] 
33/06 . . TrÞ sèt rÐt [7, 2006.01] 
33/08 . . trÞ Pneumocystis carini [7, 2006.01] 
33/10 . Thuèc giun s¸n [7, 2006.01] 
33/12 . . DiÖt Shistosom [7, 2006.01] 
33/14 . Thuèc diÖt ngo¹i ký sinh trïng, vÝ dô trÞ ghÎ [7, 2006.01] 
35/00 Thuèc chèng ung th [7, 2006.01] 
35/02 . ®Æc trÞ cho bÖnh b¹ch cÇu [7, 2006.01] 
35/04 . ®Æc trÞ cho di c¨n [7, 2006.01] 
37/00 Thuèc ®iÒu trÞ rèi lo¹n miÔn dÞch hoÆc dÞ øng [7, 2006.01] 
37/02 . Thuèc ®iÒu biÕn miÔn dÞch [7, 2006.01] 
37/04 . . Thuèc kÝch thÝch miÔn dÞch [7, 2006.01] 
37/06 . . Thuèc triÖt miÔn dÞch, vÝ dô thuèc lo¹i bá m¶nh ghÐp [7, 2006.01] 
37/08 . Thuèc kh¸ng  dÞ øng (thuèc trÞ hen A61P11/06; thuèc kh¸ng dÞ øng m¾t 

A61P27/14) [7, 2006.01] 
39/00 Thuèc b¶o vÖ hoÆc chèng ®éc nãi chung [7, 2006.01] 
39/02 . Thuèc gi¶i ®éc [7, 2006.01] 
39/04 . Thuèc t¹o chelat [7, 2006.01] 
39/06 . Thuèc chèng oxy hãa hoÆc lo¹i bá gèc tù do [7, 2006.01] 
41/00 Thuèc ®îc sö dông trong phÉu thuËt, vÝ dô chÊt phô trî dïng trong phÉu thËt 

®Ó ng¨n ngõa sù dÝnh hoÆc ®Ó thay thÕ thÓ thñy tinh [7, 2006.01] 
43/00 Thuèc dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt, cha ®îc ®a vµo trong c¸c nhãm 

A61P1/00 – A61P41/00 [7, 2006.01] 

 Ghi chó [2010.01] 

 NÕu ho¹t tÝnh trÞ liÖu ®Æc hiÖu cña mét hîp chÊt ho¸ häc ho¨c chÕ phÈm dîc ®îc 
béc lé râ rµng mµ ho¹t tÝnh ®Æc trÞ nµy kh«ng thÝch hîp víi bÊt kú mét nhãm nµo 
trong c¸c nhãm A61P1/00-A61P41/00 th× chØ ®îc ph©n lo¹i vµo trong nhãm nµy 
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A61Q mü phÈm hoÆc c¸c chÕ phÈm trang ®iÓm t¬ng tù dïng cho môc 
®Ých sö dông ®Æc biÖt [2006.01] 

 
 Ghi chú [2006.01, 2012.01] 
  1. Phân lớp này bao gồm việc sử dụng mỹ phẩm hoặc các chế phẩm trang điểm 

tương tự được phân loại trong nhóm chính A61K8/00, trong phân lớp C11D hoặc 
C12N, hoặc trong lớp C01, C07 hoặc C08. 

  2. Nếu chế phẩm có hoạt tính trị liệu thì được phân loại trong phân lớp này và cả 
phân lớp A61P. 

  3. Trong phân lớp này, việc sử dụng mỹ phẩm và các chế phẩm trang điểm tương tự 
được phân loại vào tất cả các vị trí thích hợp. 

  4. Lưu ý được nêu ra đối với trường hợp đối tượng của sáng chế chỉ có liên quan đến 
việc sử dụng cụ thể mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh, và các cấu trúc hóa học, 
hợp chất, hỗn hợp hoặc hợp phần của đối tượng của sáng chế đã biết. Trong những 
trường hợp này, phân loại được thực hiện trong nhóm chính A61K 8/00 hoặc trong 
phân lớp C11D, và cả trong phân lớp A61Q như là thông tin sáng chế. Ngoài ra, nếu 
các cấu trúc hóa học, hợp chất, hỗn hợp hoặc hợp phần hoặc bất kỳ thành phần riêng 
lẻ của một hỗn hợp hoặc hợp phần được coi là đại diện cho thông tin đáng chú ý để 
tìm kiếm, nó cũng có thể được phân loại là thông tin bổ sung. 

  5. Các ký hiệu phân loại của phân lớp này không được dùng làm phân loại đầu tiên 
cho tài liệu sáng chế. 

1/00 ChÕ phÈm trang ®iÓm; PhÊn thoa c¬ thÓ; ChÕ phÈm tÈy trang [2006.01] 
1/02 . ChÕ phÈm chøa chÊt t¹o mµu cho da, vÝ dô chÊt mµu (chÕ phÈm cã d¹ng phÊn bét 

A61Q 1/12) [2006.01] 
1/04 . . cho m«i [2006.01] 
1/06 . . . Thái son [2006.01] 
1/08 . . cho m¸, vÝ dô phÊn hång [2006.01] 
1/10 . . cho m¾t, vÝ dô bót ch× kÎ m¾t, phÊn b«i mi m¾t [2006.01] 
1/12 . PhÊn thoa mÆt hoÆc c¬ thÓ, vÝ dô ®Ó trang ®iÓm hoÆc thÊm hót níc [2006.01] 
1/14 . ChÕ phÈm tÈy trang [2006.01] 
3/00 ChÕ phÈm ch¨m sãc mãng tay, mãng ch©n [2006.01] 
3/02 . Thuèc phñ mãng tay, mãng ch©n [2006.01] 
3/04 . Thuèc tÈy mãng tay, mãng ch©n [2006.01] 
5/00 ChÕ phÈm ch¨m sãc tãc [2006.01] 
5/02 . ChÕ phÈm lµm s¹ch tãc [2006.01] 
5/04 . ChÕ phÈm duçi tãc hoÆc t¹o sãng cho tãc gi÷ ®îc l©u [2006.01] 
5/06 . ChÕ phÈm t¹o kiÓu tãc, vÝ dô b»ng c¸ch t¹o d¸ng hoÆc nhu«m mµu t¹m thêi 

[2006.01] 
5/08 . ChÕ phÈm tÈy mµu tãc [2006.01] 
5/10 . ChÕ phÈm nhuém tãc gi÷ ®îc l©u [2006.01] 
5/12 . ChÕ phÈm chøa thuèc dìng tãc [2006.01] 
7/00 ChÕ phÈm t¸c ®éng ®Õn sù mäc tãc [2006.01] 

337 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A61Q 

7/02 . ChÕ phÈm øc chÕ hoÆc lµm chËm sù mäc tãc [2006.01] 
9/00 ChÕ phÈm lo¹i bá l«ng [2006.01] 
9/02 . ChÕ phÈm c¹o r©u [2006.01] 
9/04 . Dông cô nhæ tãc hoÆc l«ng [2006.01] 
11/00 ChÕ phÈm ch¨m sãc r¨ng, miÖng hoÆc r¨ng gi¶, vÝ dô bét ®¸nh r¨ng hoÆc kem 

®¸nh r¨ng; Níc xóc miÖng [2006.01] 
11/02 . ChÕ phÈm khö mïi h«i, tÈy tr¾ng hoÆc tÈy trïng r¨ng gi¶ [2006.01] 
13/00 Thµnh phÇn hoÆc phô gia dïng cho c¸c chÕ phÈm cã h¬ng th¬m (tinh dÇu hoÆc 

níc hoa xem C11B 9/00) [2006.01] 
15/00 ChÕ phÈm khö mïi h«i c¬ thÓ vµ chèng ®æ må h«i (khñ mïi h«i kh«ng khÝ A61L 

9/00) [2006.01] 
17/00 ChÕ phÈm chèng nhiÔm trïng da; ChÕ phÈm b«i trùc tiÕt lªn da ®Ó cã thÓ b¶o vÖ 

chèng lai c¸c ¶nh hëng cña bªn ngoµi, vÝ dô ¸nh n¾ng mÆt trêi, tia X hoÆc c¸c 
tia cã h¹i kh¸c, vËt liÖu ¨n mßn, vi khuÈn hoÆc s©u bä c¾n [2006.01] 

17/02 . cã chøa chÊt xua ®uæi s©u bä [2006.01] 
17/04 .  ChÕ phÈm cã thÓ b¶o vÖ khái ¸nh n¾ng mÆt trêi hoÆc c¸c tai bøc x¹ kh¸c [2006.01] 
19/00 ChÕ phÈm ch¨m sãc da [2006.01] 
19/02 . ®Ó tÈy tr¾ng hoÆc lµm tr¾ng da b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc [2006.01] 
19/04 . lµm s¹m da b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc (chÕ phÈm l¸m r¸m n¾ng da t¹i chç A61Q 

17/00) [2006.01] 
19/06 . ®Ó ng¨n chÆn viªm m« tÕ bµo [2006.01] 
19/08 . ChÕ phÈm chèng l·o ho¸ [2006.01] 
19/10 . ChÕ phÈm t¾m hoÆc röa [2006.01] 
90/00 Mü phÈm hoÆc c¸c chÕ phÈm trang ®iÓm t¬ng tù cho môc ®Ých sö dông ®Æc 

biÖt cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
 
Ghi chó [2010.01] 
NÕu môc ®Ých sö dông cña c¸c mü phÈm hoÆc c¸c chÕ phÈm trang ®iÓm t¬ng tù 
®îc béc lé râ rµng mµ viÖc sö dông ®Æc biÖt nµy kh«ng thÝch hîp víi bÊt kú 
nhãm nµo trªn ®©y cña ph©n líp nµy th× chØ ®îc ph©n lo¹i vµo trong nhãm nµy 
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A62 cøu hé; cøu háa 

A62B Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ cøu hé (van chuyªn dïng trong y tÕ A61M 39/00; 
thµnh phÇn cña c¸c chÊt hãa häc ®îc sö dông trong m¸y h« hÊp nh©n t¹o, mÆt n¹ khÝ, thiÕt 
bÞ thë khÝ hoÆc t¬ng tù A62D; cøu hé trªn rõng nói A63B 27/00, 29/00; ph¬ng ph¸p hoÆc 
thiÕt bÞ cøu hé díi níc B63C 9/00; thiÕt bÞ lÆn B63C 11/00; chuyªn dïng trªn m¸y bay, vÝ 
dô dï, ghÕ tù bËt ra, B64D; thiÕt bÞ cøu hé díi hÇm má E21F 11/00) 

Néi dung ph©n líp 

cøu hé, vÝ dô trong trêng hîp ch¸y 
Ph¬ng tiÖn ®Ó cøu tho¸t hoÆc b¶o hé............................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
B×nh thë khÝ ........................................................................................................................ 31/00 
Ph¬ng tiÖn cøu hé trong tr¹ng th¸i "chÕt gi¶" .................................................................. 33/00 

MÆt n¹ thë c¸ nh©n hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù 
C¸c kiÓu  ...................................................................................................................7/00, 18/00 
C¸c chi tiÕt ................................................................................................................9/00, 18/08 
§Çu kÝp, thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chÕ «xy, mµng läc ................................................ 19/00, 21/00, 23/00 
B¶o qu¶n, thö nghiÖm ............................................................................................. 25/00, 27/00 

quÇn ¸o phßng hé, d©y ®ai an toµn .................................................................. 17/00, 35/00 
thiÕt bÞ tæ hîp ®Ó b¶o vÖ hÖ h« hÊp hoÆc ®Ó 
b¶o vÖ chèng l¹i c¸c chÊt hãa häc 

§iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã trong buång kÝn.................................................. 11/00, 13/00 
C¸c ph¬ng tiÖn phßng hé kh¸c .............................................................................. 15/00, 29/00 

C¸c cøu hé kh¸c ......................................................................................................... 37/00 
 

Cøu hé tho¸t khái ®¸m ch¸y; Cøu hé tõ nhµ cao tÇng hoÆc t¬ng tù 

1/00 ThiÕt bÞ ®a ngêi tõ c¸c toµ nhµ cao tÇng xuèng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/02 . nhê lång cøu, bao cÊp cøu, hoÆc t¬ng tù (m¸y n©ng, cÇu thang tù ®éng hoÆc thang 

di ®éng B66B) [1, 2006.01] 
1/04 . . C¸c chi tiÕt, vÝ dô c¬ cÊu kÑp chÆt [1, 2006.01] 
1/06 . nhê c¬ cÊu d©y c¸p th¶ (têi th¶ neo, têi B66D) [1, 2006.01] 
1/08 . . cã c¬ cÊu h·m têi hoÆc rßng räc [1, 2006.01] 
1/10 . . . nhê t¸c ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
1/12 . . . nhê t¸c ®éng thuû lùc [1, 2006.01] 
1/14 . . cã bé h·m trît theo d©y c¸p [1, 2006.01] 
1/16 . . D©y hoÆc th¾t lng cøu hé (th¾t lng an toµn A62B 35/00; d©y buéc leo nói A63B 

29/02; th¾t lng cøu hé trªn biÓn B63C) [1, 2006.01] 
1/18 . . C¸c chi tiÕt kh¸c cña thiÕt bÞ h¹ ngêi xuèng b»ng d©y c¸p, vÝ dô rßng räc cho 

d©y c¸p, thiÕt bÞ b¾n ®Çu d©y ®i [1, 2006.01] 
1/20 . nhê c¸p, sµo hoÆc cÇu trît, vÝ dô èng mÒm, èng cøng, r·nh trît, tÊm trît [1, 

2006.01] 
1/22 . cã sö dông dông cô nh¶y, vÝ dô b¨ng ®µn håi, ®Öm nh¶y [1, 2006.01] 
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3/00 C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô gióp ngêi tho¸t ra khái nhµ cao tÇng hoÆc t¬ng tù dÔ 
dµng, vÝ dô tÊm b¶o vÖ, mµn b¶o hé; ThiÕt bÞ x¸ch tay ®Ó ng¨n ngõa khãi lät vµo 
tõng phÇn cña ng«i nhµ (A62B 1/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ cøu ho¶ kh¸c (thang leo E06C) [1, 2006.01] 

M¸y h« hÊp nh©n t¹o; MÆt n¹ khÝ bao gåm thiÕt bÞ thë, vÝ dô dïng ë trªn cao hoÆc mÆt 
n¹ cña chóng; ThiÕt bÞ phßng chèng c¸c chÊt ®éc ho¸ häc 

7/00 B×nh thë (trong lÜnh vùc y tÕ A61M 16/00) [1, 2006.01] 
7/02 . cã «xy nÐn hoÆc kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
7/04 . . cã van ®iÒu chØnh ®Þnh lîng «xy hoÆc kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
7/06 . cã «xy láng [1, 2006.01] 
7/08 . chøa chÊt ho¸ häc nh¶ «xy [1, 2006.01] 
7/10 . cã bé phËn läc [1, 2006.01] 
7/12 . cã èng dÉn [1, 2006.01] 
7/14 . dµnh cho m¸y bay trªn cao [1, 2006.01] 
9/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña thiÕt bÞ h« hÊp hoÆc thiÕt bÞ thë (A62B 19/00, 21/00, 

23/00 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
9/02 . Van [1, 2006.01] 
9/04 . Mèi nèi; Khung ®ì [1, 2006.01] 
9/06 . MiÖng phun; KÑp mòi (dïng cho môc ®Ých y tÕ A61M 15/00) [1, 2006.01] 
11/00 ThiÕt bÞ t¸i sinh kh«ng khÝ trong phßng kÝn (lµm s¹ch, tÈy trïng hoÆc tiÖt trïng 

kh«ng khÝ b»ng ho¸ häc A61L; trong b¸y bay hoÆc tÇu ngÇm B63B, B64D; ®iÒu hoµ 
kh«ng khÝ nãi chung F24F) [1, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó th«ng giã trong hÇm tr¸nh h¬i ®éc (th«ng giã nãi 
chung F24F) [1, 2006.01] 

15/00 ThiÕt bÞ phßng chèng chÊt ®éc hoÆc chÊt g©y h¹i, vÝ dô víi thiÕt bÞ thë riªng (cho 
toµ nhµ E04H 9/00) [1, 2006.01] 

17/00 QuÇn ¸o b¶o hé phßng tr¸nh t¸c ®éng nhiÖt hoÆc chÊt ®éc ho¸ häc hoÆc ®Ó sö 
dông trªn cao (quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng hoÆc quÇn ¸o thÓ thao A41D 13/00; b¶o vÖ 
m¾t hoÆc tai A61F 9/00; thµnh phÇn cña vËt liÖu cho quÇn ¸o b¶o hé A62D 5/00; 
quÇn ¸o cøu hé dïng trªn biÓn A63C; quÇn ¸o lÆn B63C 11/02; quÇn ¸o bay B64D 
10/10; quÇn ¸o cho phi c«ng vò trô B64G 6/00; quÇn ¸o chèng ®¹n F41H 1/02) [1, 2, 
2006.01] 

17/04 . Mò trïm ®Çu [1, 2006.01] 
17/08 . Bao phßng hé cho gia sóc [1, 2006.01] 
18/00 MÆt n¹ hoÆc mò chôp ®Ó thë, vÝ dô ®Ó phßng chèng chÊt ho¸ häc hoÆc ®Ó sö 

dông trªn cao (A62B 17/00 ®îc u tiªn; mÆt n¹ g©y mª A61M 16/06) [1, 2006.01] 
18/02 . MÆt n¹ (mÆt n¹ h¬i cho gia sóc A62B 18/06; mÆt n¹ cña thî hµn A61F 9/06) [1, 

2006.01] 
18/04 . Mò chôp h¬i [1, 2006.01] 
18/06 . MÆt n¹ h¬i cho gia sóc [1, 2006.01] 
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18/08 . C¸c chi tiÕt cña mÆt n¹ hoÆc mò chôp h¬i, vÝ dô kÝnh m¾t, quai, bé phËn nãi chuyÖn 
hoÆc thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu (kÝnh m¾t cña kÝnh phßng hé A61F 9/02, thµnh phÇn vËt 
liÖu cña kÝnh m¾t hoÆc c¸c chi tiÕt trong suèt kh¸c A62D 7/00) [1, 2006.01] 

18/10 . . Van [1, 2006.01] 
19/00 §Çu kÝp cã chÊt hÊp thô dïng cho thiÕt bÞ thë [1, 2006.01] 
19/02 . cã chøa chÊt «xy ho¸ [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ ®Ó t¹o khÝ «xy tõ c¸c chÊt ho¸ häc dïng  cho b×nh thë [1, 2006.01] 
23/00 Mµng läc ®Ó b¶o vÖ bé m¸y h« hÊp (mµng läc khÝ nãi chung B01D) [1, 2006.01] 
23/02 . dïng cho m¸y h« hÊp nh©n t¹o [1, 2006.01] 
23/04 . dïng cho hÇm tr¸nh h¬i ®éc [1, 2006.01] 
23/06 . Mµng läc dµnh cho mòi [1, 2006.01] 
25/00 Dông cô b¶o qu¶n thiÕt bÞ h« hÊp hoÆc thiÕt bÞ thë [1, 4, 2006.01] 
27/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ thö nghiÖm thiÕt bÞ h« hÊp hoÆc thiÕt bÞ thë (thiÕt bÞ 

thö nghiÖm thÈm thÊu h¬i nãi chung G01M) [1, 4, 2006.01] 
29/00 Dông cô phßng hé chÊt ®éc ho¸ häc (thiÕt bÞ thë A62B 7/00; cöa chíp, cöa sæ, cöa 

ra vµo kÝn khÝ E06B) [1, 2006.01] 
31/00 B×nh khÝ thë hoÆc buång di ®éng cã thiÕt bÞ lµm s¹ch kh«ng khÝ thë hoÆc th«ng 

giã (th«ng giã cho hÇm tr¸nh h¬i ®éc A62B 13/00; quÇn ¸o hoÆc bao phßng hé A62B 
17/00; phßng ch÷a bÖnh cho môc ®Ých y tÕ A61G 10/00) [1, 4, 2006.01] 

33/00 ThiÕt bÞ gióp ngêi trong tr¹ng th¸i "chÕt gi¶" tù cøu hoÆc kªu cøu; ThiÕt bÞ 
thë ®Ó cÊp cøu nh÷ng ngêi chÕt ®ét tö [1, 2006.01] 

35/00 D©y lng an toµn hoÆc hÖ thèng d©y cÊp cøu. ThiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó h¹n chÕ ®é 
lÖch cña c¬ thÓ, ®Æc biÖt trong trêng hîp vËn tèc chuyÓn ®éng cã sù thay ®æi 
®ét ngét (kho¸ th¾t lng A44B 11/00; phô tïng ®å gç cho trÎ em A47D 15/00; ghÕ 
ngåi trÎ em B60N 2/24; d©y lng hoÆc hÖ thèng d©y cÊp cøu cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
trªn bé B60R 22/00; bé d©y treo dï B64D 17/30; hÖ thèng d©y cÊp cøu cho m¸y bay    
B64D 25/06; khãa cµi cã thÓ th¸o ®îc F16B) [1, 4, 2006.01] 

35/04 . kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn hÊp thu n¨ng lîng [4, 2006.01] 
99/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ cøu hé, cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c 

cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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A62C Kü thuËt ch÷a ch¸y (c¸c hçn hîp dËp löa, sö dông c¸c chÊt ho¸ häc trong viÖc dËp 
löa A62D 1/00; phun, ®a chÊt láng vµ c¸c vËt liÖu ch¶y kh¸c lªn bÒ mÆt nãi chung B05; 
m¸y bay ch÷a ch¸y B64D 1/16; c¬ cÊu b¸o ®éng G08B, vÝ dô b¸o ch¸y ®îc khëi ®éng b»ng 
khãi hoÆc khÝ G08B 17/10) 

Néi dung ph©n líp 

Ph¬ng ph¸p phßng hoÆc ng¨n chÆn ch¸y; 
ph¬ng ph¸p dËp löa cho c¸c ®èi tîng hoÆc 
vÞ trÝ cô thÓ 

Phßng hoÆc ng¨n chÆn ......................................................................................................... 2/00 
ThiÕt bÞ thu löa .................................................................................................................... 4/00 
Cho c¸c ®èi tîng hoÆc vÞ trÝ cô thÓ .................................................................................... 3/00 

s¶n xuÊt chÊt dËp löa tríc khi sö dông ................................................................... 5/00 
dông cô cÇm tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî 
kh¸c ................................................................................................................................................. 8/00 
ThiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay 

Tïy theo nguyªn t¾c vËn hµnh .......................................................... 11/00, 13/00, 19/00, 25/00 
D¹ng ba-l« ......................................................................................................................... 15/00 
D¹ng sóng ng¾n hoÆc sóng trêng .................................................................................... 17/00 

xe cøu ho¶ 
Xe cøu ho¶ trªn bé ............................................................................................................ 27/00 
Tµu, thuyÒn cøu háa .......................................................................................................... 29/00 

thiÕt bÞ truyÒn chÊt dËp löa ............................................................................................ 31/00 
trang bÞ phô trî èng vßi cøu ho¶ ................................................................................. 33/00 
thiÕt bÞ dËp löa cè ®Þnh ....................................................................................................... 35/00 
®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn cøu ho¶ ............................................................................ 37/00 
c¸c ph¬ng ph¸p, thiÕt bÞ hoÆc c¸c phô kiÖn 
kh¸c ............................................................................................................................................... 39/00 

 
2/00 Phßng ngõa hoÆc ng¨n chÆn ch¸y (A62C 3/00 ®îc u tiªn; thiÕt bÞ thu löa A62C 

4/00) [1, 5, 2006.01] 
2/04 . Lo¹i bá hoÆc c¾t nguån cung cÊp vËt liÖu dÔ ch¸y [5, 2006.01] 
2/06 . Têng ch¾n löa tù nhiªn [5, 2006.01] 
2/08 . . Mµn níc (vßi phun A62C 31/02) [5, 2006.01] 
2/10 . . Mµn chèng ch¸y [5, 2006.01] 
2/12 . . Van khãi kiÓu khíp nèi [5, 2006.01] 
2/14 . . . víi hai hoÆc nhiÒu l¸ ch¾n [5, 2006.01] 
2/16 . . . . d¹ng xÕp hoÆc trôc l¨n nhiÒu c¸nh [5, 2006.01] 
2/18 . . Van khãi kiÓu trît [5, 2006.01] 
2/20 . . . víi gãc 90o so víi bÒ mÆt cña khe hë [5, 2006.01] 
2/22 . . Van khãi dËp löa cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i bá vËt c¶n, vÝ dô nh xµ ngang, b¨ng 

t¶i, tríc khi ®ãng khe hë [5, 2006.01] 
2/24 . . C¬ cÊu vËn hµnh hoÆc ®iÒu khiÓn [5, 2006.01] 
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3/00 Phßng ngõa, ng¨n chÆn hoÆc dËp löa ®Æc biÖt phï hîp cho c¸c ®èi tîng hoÆc vÞ 
trÝ cô thÓ (cho lß ph¶n øng h¹t nh©n G21C 9/04) [1, 5, 2006.01] 

3/02 . cho ®¸m ch¸y lan réng trªn diÖn tÝch lín, vÝ dô ch¸y rõng, ch¸y trong lßng ®Êt [1, 5, 
2006.01] 

3/04 . cho bôi hoÆc vËt liÖu xÕp vµo thµnh kiÖn, chång hoÆc ®æ thµnh ®èng bèc ch¸y, vÝ dô  
trong xi l«, trong èng khãi (bé thu ngän löa A62C 4/00) [1, 5, 2006.01] 

3/06 . cña vËt liÖu dÔ ch¸y, vÝ dô kim lo¹i nhÑ, c¸c s¶n phÈm dÇu löa [1, 5, 2006.01] 
3/07 . trªn c¸c ph¬ng tiÖn xe cé, vÝ dô xe ch¹y trªn ®êng bé [1, 5, 2006.01] 
3/08 . . trªn m¸y bay [1, 5, 2006.01] 
3/10 . . trªn tµu thuû [1, 5, 2006.01] 
3/16 . trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, vÝ dô ®êng d©y c¸p [1, 5, 2006.01] 
4/00 Bé thu ngän löa ®Ó gi÷ löa hoÆc sãng næ nhng cho phÐp h¬i ®i qua tù do [2, 

2006.01] 
4/02 . trong èng dÉn khÝ (van b¶o hiÓm F16K 17/00) [2, 2006.01] 
4/04 . trong èng khãi hoÆc ®êng dÉn khãi [2, 2006.01] 
5/00 S¶n xuÊt chÊt dËp löa ngay tríc khi sö dông (vßi phun A62C 31/02) [1, 5, 

2006.01] 
5/02 . bät dËp löa [1, 5, 2006.01] 
5/027 . . Bät nÆng [5, 2006.01] 
5/033 . gel [5, 2006.01] 

ThiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay [5] 

8/00 Dông cô x¸ch tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó dËp löa, vÝ dô 
hép ®ùng dông cô [5, 2006.01] 

8/02 . Thïng hoÆc x« [5, 2006.01] 
8/04 . C¸i cµo hoÆc que gËy [5, 2006.01] 
8/06 . Ch¨n dËp löa [5, 2006.01] 
8/08 . TÊm ch¾n [5, 2006.01] 
11/00 ThiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay cã b¬m ®îc vËn hµnh b»ng tay [1, 5, 2006.01] 
13/00 ThiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay ®îc nÐn cè ®Þnh hoÆc tøc th× tríc khi sö dông (A62C 

11/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
13/02 . cã khÝ nÐn ®îc t¹o ra nhê c¸c hãa chÊt [1, 2006.01] 
13/04 . . víi b×nh chøa axit riªng [1, 2006.01] 
13/06 . . . kh«ng cã thiÕt bÞ ®ãng kÝn [1, 2006.01] 
13/08 . . . cã thiÕt bÞ ®ãng kÝn [1, 2006.01] 
13/10 . . . . cã n¾p ®Ëy th¸o ®îc (n¾p ®Ëy ®ãng më tù do cho bao b× ®ùng chÊt láng 

kh«ng cã ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng chÆt nãi chung B65D 51/02) [1, 2006.01] 
13/12 . . . . cã van ®ãng kÝn [1, 2006.01] 
13/14 . . . cã b×nh chøa axit mµ vá cña nã ®îc th¸o chèt, chèt d¹ng vÝt hoÆc phô kiÖn 

t¬ng tù [1, 2006.01] 
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13/16 . . . cã b×nh chøa axit di ®éng bÞ vì khi r¬i khi thiÕt bÞ dËp löa ho¹t ®éng [1, 
2006.01] 

13/18 . . . cã b×nh chøa axit bÞ vì khi ®Ëp, vÝ dô ®Ëp b»ng vËt r¬i [1, 2006.01] 
13/20 . . cã chÊt ho¸ häc trong b×nh chøa riªng, vÝ dô trong èng nhá [1, 2006.01] 
13/22 . . cã chÊt dÔ ch¸y t¹o khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/62 . víi mét b×nh chøa ®¬n ®îc nÐn cè ®Þnh [5, 2006.01] 
13/64 . . vËt liÖu dËp löa ®îc x¶ b»ng mét van [5, 2006.01] 
13/66 . víi vËt liÖu dËp löa vµ khÝ nÐn ®îc b¶o qu¶n trong c¸c b×nh chøa riªng biÖt [5, 

2006.01] 
13/68 . . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn x¶ chÊt dËp löa [5, 2006.01] 
13/70 . . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn x¶ khÝ nÐn [5, 2006.01] 
13/72 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn x¶ vËn hµnh ®ång thêi trªn c¶ hai b×nh chøa [5, 

2006.01] 
13/74 . . . b×nh chøa khÝ nÐn bÞ ®ôc lç hoÆc vì [5, 2006.01] 
13/76 . C¸c chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ phô trî [5, 2006.01] 
13/78 . . ThiÕt bÞ treo hoÆc ®ì [5, 2006.01] 
15/00 ThiÕt bÞ dËp löa kiÓu ba l« (ba l«, khung ®eo ba l«, tói mang trªn c¬ thÓ ngêi 

A45F 3/00) [1, 2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ dËp löa cÇm tay cã d¹ng sóng lôc hoÆc sóng trêng [1, 2006.01] 
19/00 ThiÕt bÞ dËp löa cÇm tay trong dã chÊt dËp löa phun ra nhê sù næ; B×nh næ ®Ó 

nÐm vµo löa [1, 2006.01] 
25/00 ThiÕt bÞ dËp löa x¸ch tay víi b¬m ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 5, 2006.01] 
 

27/00 Xe cøu háa trªn bé (khÝa c¹nh vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng, xem c¸c ph©n líp t¬ng 
øng c¸c líp B60 ®Õn B62) [1, 2006.01] 

29/00 Tµu thñy cøu háa hoÆc c¸c kÕt cÊu næi t¬ng tù (khÝa c¹nh vÒ ngµnh ®ãng tµu 
hoÆc ngµnh hµng h¶i, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng trong líp B63) [1, 5, 2006.01] 

31/00 ThiÕt bÞ truyÒn vËt liÖu dËp löa (b¬m F04; èng mÒm F16L) [1, 2006.01] 
31/02 . Vßi phun ®Æc biÖt thÝch hîp cho dËp löa [1, 5, 2006.01] 
31/03 . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô tõ phun bôi chuyÓn thµnh phun tia hoÆc ngîc l¹i 

[5, 2006.01] 
31/05 . . víi hai hoÆc nhiÒu miÖng vßi phun [5, 2006.01] 
31/07 . . . cho c¸c chÊt kh¸c nhau [5, 2006.01] 
31/12 . . dïng ®Ó truyÒn bät hoÆc bôi bät [1, 2006.01] 
31/22 . . thÝch hîp ®Ó xuyªn qua têng, vËt liÖu ®îc chÊt ®èng, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
31/24 . . ®îc b¾t vµo thang, sµo, th¸p, hoÆc kÕt cÊu kh¸c cã hoÆc kh«ng cã ®Çu xoay [1, 

2006.01] 
31/28 . Phô tïng cho thiÕt bÞ truyÒn, vÝ dô gi¸ ®ì [1, 2006.01] 
33/00 Trang bÞ phô trî cho vßi cøu háa [1, 5, 2006.01] 
33/02 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch hoÆc sÊy vßi cøu ho¶ (gi¸ sÊy F26B) [1, 2006.01] 
33/04 . Gi¸ ®ì hoÆc kÑp vßi cøu ho¶ [1, 2006.01] 
33/06 . Phô kiÖn chuyÓn tiÕp cho vßi hoÆc nh¸nh cøu ho¶ [1, 2006.01] 
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35/00 ThiÕt bÞ dËp löa cè dÞnh (A62C 31/00, 33/00, 37/00 ®îc u tiªn; dïng ®Ó t¹o mµn 
níc A62C 2/08) [1, 2006.01] 

35/02 . cã b×nh chøa ®Ó truyÒn chÊt dËp löa (t¹o mµn níc A62C 2/08) [1, 2006.01] 
35/04 . . B×nh chøa quay hoÆc lËt óp ®îc [1, 2006.01] 
35/06 . . B×nh chøa bÞ vì hoÆc bÞ bËt n¾p khi r¬i [1, 5, 2006.01] 
35/08 . . B×nh chøa bÞ vì hoÆc bÞ bËt n¾p do n¨ng lîng næ [1, 5, 2006.01] 
35/10 . . B×nh chøa bÞ vì hoÆc bÞ bËt n¾p do ngän löa hoÆc nhiÖt [1, 5, 2006.01] 
35/11 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tÝn hiÖu tõ vïng nguy hiÓm [5, 2006.01] 
35/13 . . . víi sù cung cÊp cã h¹n chÊt dËp löa [5, 2006.01] 
35/15 . . . víi mét hÖ thèng tù ®éng n¹p ®Çy l¹i chÊt dËp löa [5, 2006.01] 
35/20 . Vßi lÊy níc, vÝ dô g¾n vµo têng, ®Æt trong hèc têng, ghÐp vµo trong tñ (vßi lÊy 

níc ®Æt trªn ®êng phè E03B 9/02) [1, 5, 2006.01] 
35/58 . HÖ thèng ®êng èng dÉn [5, 2006.01] 
35/60 . . ít, nghÜa lµ cã chøa vËt liÖu dËp löa ngay trong lóc kh«ng sö dông [5, 2006.01] 
35/62 . . kh« tøc lµ kh«ng cã chøa vËt liÖu dËp löa khi kh«ng sö dông [5, 2006.01] 
35/64 . . ®îc nÐn [5, 2006.01] 
35/66 . . . Bé t¨ng tèc [5, 2006.01] 
35/68 . . C¸c chi tiÕt, vÝ dô hÖ thèng c¸c èng dÉn hoÆc c¸c van (c¸c van nãi chung F16K) 

[5, 2006.01] 
37/00 §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ cøu háa (c¸c dông cô nh¹y nhiÖt G01K) [1, 5, 2006.01] 
37/08 . bao gåm mét ®Çu phun cã g¾n phÇn tö nh¹y hoÆc b¶n th©n nã lµ phÇn tö nh¹y, 

nghÜa lµ ®Çu tù phun [1, 5, 2006.01] 
37/09 . . lång vµo nhau hoÆc ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
37/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn phun, vÝ dô phun b»ng ®iÖn [1, 5, 2006.01] 
37/11 . . . nh¹y nhiÖt [5, 2006.01] 
37/12 . . . . cã c¸c nót dÔ ch¸y [1, 5, 2006.01] 
37/14 . . . . cã b×nh gißn dÔ vì [1, 5, 2006.01] 
37/16 . . . . cã bé phËn gi·n në khi ®èt nãng [1, 5, 2006.01] 
37/20 . . L¾p ®Æt l¹i sau khi sö dông; C¸c dông cô dïng ®Ó l¾p ®Æt l¹i [1, 5, 2006.01] 
37/21 . . . tù ®éng [5, 2006.01] 
37/36 . tÝn hiÖu khëi ®éng ®îc t¹o ra b»ng mét phÇn tö nh¹y t¸ch riªng khái mét ®Çu phun 

[5, 2006.01] 
37/38 . . b»ng c¶ phÇn tö nh¹y vµ c¬ cÊu khëi ®éng, vÝ dô van, n»m trong vïng nguy hiÓm 

[5, 2006.01] 
37/40 . . . cã kÕt nèi ®iÖn gi÷a phÇn tö nh¹y vµ c¬ cÊu khëi ®éng [5, 2006.01] 
37/42 . . . víi kÕt nèi c¬ häc gi÷a phÇn tö nh¹y vµ c¬ cÊu khëi ®éng, vÝ dô thanh, ®ßn bÈy 

[5, 2006.01] 
37/44 . . chØ cã phÇn tö nh¹y n»m trong vïng nguy hiÓm [5, 2006.01] 
37/46 . . KÕt cÊu cña c¬ cÊu khëi ®éng [5, 2006.01] 
37/48 . . . ThiÕt bÞ khëi ®éng nh¹y nhiÖt [5, 2006.01] 
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37/50 . ThiÕt bÞ thö nghiÖm hoÆc chØ b¸o ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i s½n sµng ho¹t ®éng cña 
thiÕt bÞ [5, 2006.01] 

99/00 C¸c ph¬ng ph¸p, trang bÞ hoÆc phô kiÖn ®Ó cøu háa cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c 
nhãm kh¸c thuéc ph©n líp nµy [2010.01] 
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A62D C¸c ph¬ng tiÖn ho¸ häc ®Ó dËp löa; C¸c ph¬ng ph¸p lµm v« 
h¹i hoÆc gi¶m thiÓu ®éc h¹i cña c¸c chÊt ®éc hãa häc, b»ng 
c¸ch biÕn ®æi hãa häc; thµnh phÇn vËt liÖu cho líp phñ ngoµi 
hoÆc quÇn ¸o ®Ó chèng l¹i c¸c t¸c nh©n hãa häc ®éc h¹i; 
thµnh phÇn cña vËt liÖu hãa häc cho c¸c chi tiÕt trong suèt 
cña mÆt n¹ h¬i, m¸y h« hÊp nh©n t¹o, tói thë hoÆc mò chôp thë; 
thµnh phÇn cña vËt liÖu hãa häc sö dông trong c¸c thiÕt bÞ 
thë 

 
1/00 C¸c thµnh phÇn chÊt dËp löa; Sö dông c¸c chÊt ho¸ häc ®Ó dËp löa [1, 2006.01] 
1/02 . chøa hoÆc cã thÓ t¹o ra thÓ khÝ, vÝ dô bät (A62D 1/06, 1/08 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
1/04 . . ®Æc trng bëi chÊt æn ®Þnh bät [3, 2006.01] 
1/06 . chøa c¸c chÊt cã ho¹t tÝnh t¹o khÝ b»ng ph¶n øng ho¸ häc [3, 2006.01] 
1/08 . chøa chÊt láng dÔ bay h¬i hay chÊt láng cã khÝ hoµ tan [3, 2006.01] 
3/00 C¸c ph¬ng ph¸p lµm v« h¹i hoÆc gi¶m thiÓu ®éc h¹i cña chÊt ®éc hãa häc, 

b»ng c¸ch biÕn ®æi hãa häc (thiÕt bÞ lµm v« h¹i c¸c t¸c nh©n hãa häc g©y h¹i A62B 
29/00; chi phèi c¸c khÝ ®éc b»ng sù ch¸y F23G 7/06) [1, 2006.01, 2007.01] 

 Ghi chó [2007.01] 

  1. Nhóm này không bao gồm: phương pháp hóa học hoặc phương pháp hóa-lý nhằm 
tiệt trừ hoặc giảm bớt sự nguy hiểm của các chất hóa học độc hại để sản xuất các sản 
phẩm hữu ích, ví dụ xi măng. Các phương pháp loại này đã được phân loại vào các 
phân lớp thích hợp để sản xuất các sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, trong các trường hợp 
mà các phương pháp chế tạo các sản phẩm bao gồm một tập hợp con của các bước 
của quy trình nhằm tiệt trừ hoặc giảm bớt sự nguy hiểm của một chất hóa học độc hại 
như là mục tiêu cơ bản của nó và tập hợp con này bản thân nó là mới và không hiển 
nhiên thì tập hợp con này sẽ được phân loại vào nhóm A62D 3/00.  

  2. Trong nhóm này, thuật ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là:  
"các chất hóa học độc hại" là các chất thải hóa học quá nguy hiểm hoặc độc hại cần 
được xử lý như rác thải đô thị thông thường.  

  3. Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí thứ nhất được áp dụng, nghĩa là tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí 
thích hợp đầu tiên. 

  4. Trong nhóm này, cần thêm các mã chỉ số của nhóm A62D 101/00 mà có liên quan 
đến bản chất của chất hóa học độc hại. 

3/02 . nhê ph¬ng ph¸p sinh häc, nghÜa lµ c¸c quy tr×nh sö dông enzym hoÆc vi sinh vËt 
[2007.01] 

3.10 . nhê n¨ng lîng ®iÖn hay n¨ng lîng sãng, hoÆc bøc x¹ h¹t hay bøc x¹ ion hãa 
[2007.01] 

3/11 . . c¸c quy tr×nh ®iÖn hãa, vÝ dô sù thÊm t¸ch b»ng ®iÖn [2007.01] 
3/115 . . . Sù suy gi¶m ®iÖn ph©n hoÆc sù biÕn ®æi ®iÖn ph©n [2007.01] 
3/13 . . nhê n¨ng lîng sãng ©m [2007.01] 
3/15 . . nhê bøc x¹ h¹t, vÝ dô bøc x¹ chïm electron [2007.01] 
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3/17 . . nhê bøc x¹ ®iÖn tõ, vÝ dô ®îc ph¸t ra bëi tia laze [2007.01] 
3/172 . . . Tia Gamma, nghÜa lµ bøc x¹ cã bíc sãng trong kho¶ng tõ 0,003 ®Õn 0,03 nm 

[2007.01] 
3/174 . . . Tia X-quang, nghÜa lµ bøc x¹ cã bíc sãng trong kho¶ng tõ 0,03 ®Õn 3 nm 

[2007.01] 
3/176 . . . Bøc x¹ tia cùc tÝm, nghÜa lµ bøc x¹ cã bíc sãng trong kho¶ng tõ 3 ®Õn 400 nm 

[2007.01] 
3/178 . . . Bøc x¹ sãng cùc ng¾n, nghÜa lµ bøc x¹ cã bíc sãng trong kho¶ng tõ 0,3 ®Õn 30 

cm [2007.01] 
3/19 . . nhê plasma [2007.01] 
3/20 . nhê sù thñy-nhiÖt ph©n hoÆc sù ph¸ hñy khÝ hãa h¬i, vÝ dô sö dông níc hoÆc nhiÖt 

®Ó t¸c ®éng biÕn ®æi hãa häc [2007.01] 
3/30 . nhê ph¶n øng víi c¸c t¸c nh©n hãa häc [2007.01] 
3/32 . . nhê xö lý trong chÊt ph¶n øng hãa häc nãng ch¶y, vÝ dô muèi hoÆc kim lo¹i 

[2007.01] 
3/33 . . b»ng c¸ch trén c¸c chÊt cã h¹i theo ph¬ng diÖn hãa häc, vÝ dô b»ng c¸ch t¹o 

phøc [2007.01] 
3/34 . . Khö halogen hãa sö dông c¸c t¸c nh©n hãa häc ph¶n øng cã thÓ biÕn chÊt 

[2007.01] 
3/35 . . b»ng c¸ch thñy ph©n [2007.01] 
3/36 . . Khö ®éc nhê sö dông chÊt ph¶n øng axit hoÆc chÊt ph¶n øng kiÒm [2007.01] 
3/37 . . nhê sù gi¶m, vÝ dô gi¶m sù hydro hãa [2007.01] 
3/38 . . nhê sù oxi hãa; nhê sù ch¸y [2007.01] 
3/40 . nhê nhiÖt t¸c ®éng biÕn ®æi hãa häc, vÝ dô nhê sù nhiÖt ph©n [2007.01] 
5/00 Thµnh phÇn vËt liÖu cho vá bäc hoÆc quÇn ¸o b¶o hé tr¸nh t¸c ®éng cña chÊt 

®éc ho¸ häc [1, 2006.01] 
7/00 Thµnh phÇn vËt liÖu cña c¸c bé phËn trong suèt cña mÆt n¹ h¬i, b×nh thë, tói 

thë, hoÆc mò chôp ®Çu [1, 2006.01] 
7/02 . VËt liÖu tÊm trong suèt chèng níc hoÆc níc ®¸ ®äng trªn ®ã [1, 2006.01] 
9/00 Thµnh phÇn c¸c chÊt ho¸ häc sö dông trong c¸c thiÕt bÞ thë [1, 2006.01] 

S¬ ®å chØ môc kÕt hîp víi nhãm A62D 3/00 liªn quan tíi b¶n chÊt cña c¸c chÊt hãa häc 
®éc h¹i [2007.01] 

101/00 C¸c chÊt hãa häc ®éc h¹i ®îc lµm v« h¹i, hoÆc gi¶m thiÓu ®éc h¹i nhê sù biÕn 
®æi hãa häc [2007.01] 

 Ghi chó [2007.01] 

Khi lËp chØ môc cña mét chÊt trong c¸c nhãm tõ A62D 101/02 ®Õn 101/08, lËp chØ 
môc theo cÊu tróc hãa häc cña nã còng cã thÓ thùc hiÖn trong mét hoÆc nhiÒu 
nhãm tõ A62D 101/20 ®Õn 101/40. 

101/02 . C¸c chÊt trong chiÕn tranh hãa häc, vÝ dô chÊt øc chÕ cholinetexteraza [2007.01] 
101/04 . Thuèc diÖt trõ loµi g©y h¹i, vÝ dô thuèc trõ s©u, thuèc diÖt cá, thuèc diÖt nÊm hoÆc 

thuèc trõ giun trßn [2007.01] 
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101/06 . Thuèc næ, thuèc ®Èy hoÆc háa dîc, vÝ dô nhiªn liÖu tªn löa hoÆc x¨ng ®Æc 
[2007.01] 

101/08 . PhÇn cÆn ®éc h¹i cña qu¸ tr×nh ch¸y, vÝ dô c¸c chÊt ®éc trong tro bay tõ viÖc thiªu 
®èt r¸c th¶i [2007.01] 

101/20 . C¸c chÊt h÷u c¬ [2007.01] 
101/22 . . chøa halogen [2007.01] 
101/24 . . chøa kim lo¹i nÆng [2007.01] 
101/26 . . chøa ni-t¬ hoÆc phèt-pho [2007.01] 
101/28 . . chøa oxy, lu huúnh, selen hoÆc telua, nghÜa lµ chalcogen [2007.01] 
101/40 . C¸c chÊt v« c¬ [2007.01] 
101/41 . . Sîi v« c¬, vÝ dô ami¨ng [2007.01] 
101/43 . . chøa kim lo¹i nÆng, trong tr¹ng th¸i liªn kÕt hoÆc tr¹ng th¸i tù do [2007.01] 
101/45 . . chøa ni-t¬ hoÆc phèt-pho [2007.01] 
101/47 . . chøa oxy, lu huúnh, selen hoÆc telua, nghÜa lµ chalcogen [2007.01] 
101/49 . . chøa halogen [2007.01] 
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A63 ThÓ thao; trß ch¬i; gi¶i trÝ tËp thÓ 

A63B thiÕt bÞ dïng ®Ó tËp luyÖn thÓ lùc, cho c¸c bµi tËp thÓ dôc, b¬i, 
leo nói, hoÆc ®Êu kiÕm; c¸c trß ch¬i víi bãng; ThiÕt bÞ tËp 
luyÖn 

Néi dung ph©n líp 

thiÕt bÞ dïng cho m«n thÓ dôc dông cô 
Xµ; CÇu th¨ng b»ng ........................................................................................... 1/00, 3/00; 4/00 
ThiÕt bÞ ®Ó nh¶y; cµ kheo ................................................................................ 5/00, 6/00; 25/00 
ThiÕt bÞ treo tù do; Cét, khung, hoÆc giµn ®Ó leo trÌo ................................................ 7/00; 9/00 
GËy ®¸nh g«n .................................................................................................................... 15/00 
ThiÕt bÞ luyÖn tËp kh¸c .......................................................................... 17/00 ®Õn 23/00, 26/00 
§iÒu khiÓn ......................................................................................................................... 24/00 

thiÕt bÞ cho c¸c m«n thÓ thao ®Æc biÖt 
ThiÕt bÞ leo trÌo, leo nói ......................................................................................... 27/00, 29/00 
ThiÕt bÞ cho m«n b¬i ........................................................................................ 31/00 ®Õn 35/00 
Bãng ................................................................................................................. 37/00 ®Õn 47/00 
ThiÕt bÞ cho m«n ®¸nh g«n ............................................................................... 53/00 ®Õn 57/00 
Dông cô kh¸c dïng cho c¸c trß ch¬i víi bãng ...................... 49/00, 51/00, 59/00, 61/00, 63/00 
Dông cô dµnh cho m«n nÐm, phãng .................................................................................. 65/00 
ThiÕt bÞ tËp luyÖn............................................................................................................... 69/00 

c¸c trß ch¬i thÓ thao kh¸c; c¸c phô kiÖn 
dµnh cho c¸c trß ch¬i thÓ thao kh¸c ............................................................ 67/00; 71/00 

 

ThiÕt bÞ luyÖn tËp cho m«n thÓ dôc dông cô 

1/00 Xµ ®¬n [1, 2006.01] 
1/04 . Lµm s¹ch thanh ngang cña xµ ®¬n [1, 2006.01] 
3/00 Xµ kÐp hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 
4/00 CÇu th¨ng b»ng [5, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ ®Ó nhÈy (®Öm ®Ó nh¶y A63B 6/00; cho c¸c m«n ®ua thÓ thao, vÝ dô rµo, 

A63K) [1, 5, 2006.01] 
5/02 . Cét ®Ó nh¶y cao [1, 2006.01] 
5/04 . . D©y nèi gi÷a c¸c cét ®Ó nh¶y cao [1, 2006.01] 
5/06 . Sµo nh¶y cao [1, 2006.01] 
5/08 . Bµn ®¹p lß xo ®µn håi (d¹ng tÊm b¹t lß xo c¨ng trªn khung ®Ó nhµo lén A63B 5/11) 

[1, 5, 2006.01] 
5/10 . . dµnh cho thÓ thao díi níc [1, 2006.01] 
5/11 . TÊm b¹t lß xo c¨ng trªn khung ®Ó nhµo lén [5, 2006.01] 
5/12 . Dông cô cã bäc ®Ó nhÈy, vÝ dô ngùa, dª, bµn [1, 2006.01] 
5/16 . Dông cô tËp luyÖn ®Ó nh¶y; Dông cô ®Öm cao su ®Ó nh¶y; Dông cô hç trî nh¶y [1, 

2006.01] 
5/20 . D©y nh¶y [1, 2006.01] 
5/22 . Chíng ng¹i vËt ®Ó nh¶y qua [1, 2006.01] 
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6/00 §Öm hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®Ó gi¶m sãc khi nhÈy, thùc hiÖn c¸c bµi tËp thÓ dôc 
hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 

6/02 . ®Ó tiÕp ®Êt, vÝ dô ®Ó nh¶y víi sµo [5, 2006.01] 
7/00 Dông cô thÓ dôc dông cô treo tù do [1, 2006.01] 
7/02 . Vßng treo; Xµ treo [1, 2006.01] 
7/04 . D©y ®Ó leo trÌo [1, 2006.01] 
7/06 . §u quay [1, 2006.01] 
7/08 . Dông cô dïng cho ®i trªn d©y [1, 2006.01] 
9/00 Sµo, khung, hoÆc giµn ®Ó trÌo leo [1, 2006.01] 
15/00 GËy cho thÓ dôc dông cô hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/02 . cã thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
17/00 Dông cô tËp luyÖn ®îc cÊu t¹o tõ mét sè bé phËn, nh thang, sµo, sµn nghiªng, 

xµ [1, 2006.01] 
17/02 . kÕt nèi cøng [1, 2006.01] 
17/04 . l¾p ghÐp ®îc [1, 2006.01] 
19/00 Dông cô tËp víi vßng, vµnh [1, 2006.01] 
19/02 . Vßng l¨n tù do, vÝ dô b¸nh con quay [1, 2006.01] 
19/04 . ®îc g¾n tù do trªn khung [1, 2006.01] 
21/00 C¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp ®Ó t¨ng cêng hoÆc cñng cè hÖ c¬ hoÆc khíp trong c¬ thÓ 

b»ng c¸ch ho¹t ®éng chèng l¹i søc c¶n, cã hoÆc kh«ng cã dông cô ®o (®iÒu khiÓn 
b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn tö dïng cho c¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp nµy A63B 24/00) [1, 2006.01] 

21/002 . cïng kÝch thíc hoÆc c©n ®éng häc, tøc lµ thay ®æi lùc mét c¸ch c¬ b¶n mµ kh«ng 
cÇn cö ®éng nhiÒu c¬ b¾p [5, 2006.01] 

21/005 . sö dông c¸c dông cô tËp kh¸ng lùc b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn tõ [5, 2006.01] 
21/008 . sö dông c¸c dông cô tËp kh¸ng lùc dïng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 2006.01] 
21/012 . sö dông dông cô tËp kh¸ng lùc ma s¸t [5, 2006.01] 
21/015 . . bao gåm c¸c bé phËn xoay hoÆc dao ®éng [5, 2006.01] 
21/018 . . bao gåm mét sîi d©y chuyÓn ®éng t¬ng quan víi bÒ mÆt cña c¸c bé phËn [5, 

2006.01] 
21/02 . sö dông dông cô kh¸ng lùc ®µn håi [1, 5, 2006.01] 
21/04 . . g¾n chÆt cè ®Þnh mét ®Çu [1, 2006.01] 
21/045 . . cã bé phËn xo¾n [5, 2006.01] 
21/05 . . C¸c bé phËn nÐn tuyÕn tÝnh [5, 2006.01] 
21/055 . . kiÓu bé phËn kÐo gi·n [5, 2006.01] 
21/06 . T¹ do ngêi tËp ®iÒu khiÓn [1, 5, 2006.01] 
21/062 . . bao gåm gi¸ ®Ó dÉn híng t¹ th¼ng ®øng [5, 2006.01] 
21/065 . . ®îc ®eo vµo ngêi tËp [5, 2006.01] 
21/068 . . sö dông träng lîng c¬ thÓ ngêi tËp [5, 2006.01] 
21/072 . . T¹, t¹ ®«i hoÆc c¸c dông cô t¬ng tù [5, 2006.01] 
21/075 . . . víi c¸c träng lîng thay ®æi [5, 2006.01] 
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21/078 . . ThiÕt bÞ ®Ó tËp Ðp t¹ ë t thÕ n»m trªn ghÕ b¨ng [5, 2006.01] 
21/08 . . g¾n chÆt mét ®Çu [1, 2006.01] 
21/16 . Gi¸ treo dông cô tËp [1, 2006.01] 
21/22 . Dông cô cã bé phËn quay [1, 2006.01] 
21/28 . Dông cô tËp luyÖn cho hai ngêi ®èi diÖn nhau [1, 2006.01] 
22/00 C¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®iÒu hoµ hÖ tim m¹ch, ®Ó luyÖn tËp 

sù nhanh nhÑn hoÆc ®Ó phèi hîp c¸c ®éng t¸c (c¸c ho¹t ®éng kh¸ng lùc A63B 
21/00; ®iÒu khiÓn ®iÖn hoÆc ®iÖn tö c¸c thiÕt bÞ nµy A63B 24/00) [5, 2006.01] 

22/02 . víi c¸c ®ai v« tËn di ®éng [5, 2006.01] 
22/04 . víi c¸c bËc di ®éng [5, 2006.01] 
22/06 . víi chuyÓn ®éng cã chu kú xoay (gi¸ tùa cho xe ®¹p A63B 69/16; xe ®¹p mét b¸nh  

B62K 1/00) [5, 2006.01] 
22/08 . . dïng cho ch©n [5, 2006.01] 
22/10 . . dïng cho tay [5, 2006.01] 
22/12 . . dïng cho ch©n vµ tay ®ång thêi [5, 2006.01] 
22/14 . BÖ cho chuyÓn ®éng quay tÞnh tiÕn qua l¹i xung quanh mét trôc th¼ng ®øng [5, 

2006.01] 
22/16 . BÖ dïng cho chuyÓn ®éng ®u ®a xung quanh mét trôc ngang; Trèng th¨ng b»ng; 

V¸n th¨ng b»ng hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
22/18 . víi c¸c bé phËn cã chuyÓn ®éng tuÇn hoµn hoÆc quay, sinh ra do chuyÓn ®éng ®u 

®a cña ngêi tËp (dông cô tËp víi vßng A63B 19/00) [5, 2006.01] 
22/20 . sö dông con l¨n, b¸nh xe, b¸nh xe nhá hoÆc t¬ng tù ®Ó chuyÓn ®éng trªn sµn hoÆc 

c¸c bÒ mÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh tËp [5, 2006.01] 
23/00 C¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp chuyªn dïng ®Ó tËp tõng bé phËn riªng cña c¬ thÓ (A63B 

22/00 ®îc u tiªn; dông cô tËp kh¸ng lùc A63B 21/00; ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ luyÖn 
tËp b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn tö A63B 24/00; dông cô luyÖn tËp hoÆc lµm khoÎ c¸c ngãn 
tay hoÆc tay khi thao t¸c trªn bµn phÝm G09B, vÝ dô G09B 15/06) [1, 5, 2006.01] 

23/02 . cho bông, cét sèng, th©n, vai [1, 2006.01] 
23/025 . cho ®Çu hoÆc cæ [5, 2006.01] 
23/03 . . cho c¸c c¬ mÆt [5, 2006.01] 
23/035 . luyÖn tËp ch©n tay, vÝ dô mét c¸ch ®ång thêi [5, 2006.01] 
23/04 . . cho ch©n [1, 5, 2006.01] 
23/08 . . . cho khíp m¾t c¸ ch©n [5, 2006.01] 
23/10 . . . cho bµn ch©n hoÆc ngãn ch©n [5, 2006.01] 
23/12 . . cho tay [5, 2006.01] 
23/14 . . . cho khíp cæ tay [5, 2006.01] 
23/16 . . . cho bµn tay hoÆc ngãn tay [5, 2006.01] 
23/18 . ®Ó c¶i thiÖn chøc n¨ng h« hÊp [5, 2006.01] 
23/20 . cho c¸c c¬ ©m ®¹o [5, 2006.01] 
24/00 §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn tö dïng cho c¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp ®· nªu ë c¸c 

nhãm A63B 1/00 ®Õn 23/00 [5, 2006.01] 
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25/00 Cµ kheo hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/02 . Cµ kheo ®µn håi [1, 2006.01] 
25/04 . cã b¸nh xe [1, 2006.01] 
25/06 . GiÇy cã cµ kheo ®Ó t¨ng ®é dµi bíc ®i [1, 2006.01] 
25/08 . GËy nh¶y, vÝ dô cµ kheo cã lß xo kiÓu "pogo" [1, 2006.01] 
25/10 . GiÇy cã lß xo ®Ó nh¶y [1, 2006.01] 
26/00 C¸c thiÕt bÞ luyÖn tËp cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm A63B 1/00 ®Õn 25/00 [5, 

2006.01] 

TrÌo; Leo nói 

27/00 ThiÕt bÞ trÌo cét, c©y, hoÆc t¬ng tù (th¾t lng an toµn cho ngêi leo trÌo A62B 
35/00) [1, 2006.01] 

27/02 . ThiÕt bÞ leo trÌo cét trßn cã thÓ ®îc g¾n vµo ch©n [1, 2006.01] 
27/04 . ThiÕt bÞ leo trÌo cét nh½n cã thÓ ®îc g¾n vµo ch©n [1, 2006.01] 
29/00 ThiÕt bÞ leo nói (mò b¶o hé A42B 3/00; thiÕt bÞ chèng trît hoÆc thiÕt bÞ phô trî cho 

®å ®i ch©n, vÝ dô ®inh ®Õ giµy, A43C 15/00; mÆt n¹ hoÆc mò chôp dïng ®Ó thë trªn 
cao A62B 18/00; cuèc chim B25D 7/00) [1, 3, 2006.01] 

29/02 . Thõng, ch·o vµ phô trî kh¸c ®Ó leo nói, vÝ dô d©y leo nói; Ph¬ng tiÖn chØ b¸o vÞ trÝ 
ngêi bÞ vïi lÊp, vÝ dô tuyÕt lë [1, 2006.01] 

29/04 . Mãc ®Ó trÌo (®Ó ®ãng vµo têng E06C 9/04) [1, 2006.01] 
29/08 . Trang bÞ cho tay cña ngêi leo trÌo [1, 2006.01] 

B¬i 

31/00 Dông cô ®Ó hç trî b¬i (d¹y b¬i A63B 69/10 ®Õn 69/14; cøu hé díi níc B63C 
9/00) [1, 2006.01] 

31/02 . G¨ng tay b¬i [1, 2006.01] 
31/04 . . cã phÇn phô lµm t¨ng diÖn tÝch s¶i níc [1, 2006.01] 
31/08 . Ch©n nh¸i hoÆc phô trî hç trî b¬i kh¸c, ®îc gi÷ hoÆc g¾n chÆt vµo bµn tay, tay 

tay, ch©n hoÆc bµn ch©n (A63B 31/18 ®îc u tiªn; ®Ó ®eo nh g¨ng tay A63B 
31/02) [1, 3, 2006.01] 

31/10 . . ®îc gi÷ hoÆc g¾n chÆt vµo bµn tay hoÆc vµo bµn ch©n [1, 3, 2006.01] 
31/11 . . . chØ ®îc g¾n chÆt vµo bµn ch©n [3, 2006.01] 
31/12 . . ®îc gi÷ hoÆc g¾n chÆt vµo tay hoÆc vµo ch©n [1, 3, 2006.01] 
31/14 . . cã n¾p van [1, 2006.01] 
31/16 . . cã bé phËn lµm thay ®æi ®é lín bÒ mÆt s¶i níc [1, 2006.01] 
31/18 . Dông cô b¬i víi hiÖu qu¶ chuyÓn ®éng ®ång thêi cña tay vµ ch©n ngêi b¬i [1, 

2006.01] 
33/00 Dông cô b¬i ®îc ®Ýnh vµo ®Çu, vÝ dô mò b¬i, kÝnh b¬i (mÆt n¹ lÆn B63C 11/12; 

®Ó hç trî thë, vÝ dô èng th«ng h¬i, B63C 11/18) [1, 2006.01] 
35/00 ThiÕt bÞ b¬i, chuyÓn ®éng nhê ngêi b¬i hoÆc ®éng c¬ (tµu biÓn hoÆc c¸c cÊu tróc 

næi t¬ng tù ®Ó gi¶i trÝ hoÆc thÓ thao B63B 35/71, 35/73; c¸i n©ng cña thî lÆn hoÆc 
ph¬ng tiÖn b¬i t¬ng tù B63C 11/46) [1, 2006.01] 
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35/02 . d¹ng ®u«i c¸ [1, 2006.01] 
35/04 . cã guång [1, 2006.01] 
35/06 . cã m¸i chÌo kÐp hoÆc vËt næi [1, 2006.01] 
35/08 . cã ch©n vÞt [1, 2006.01] 
35/10 . . chuyÓn ®éng nhê søc ngêi [1, 2006.01] 
35/12 . . chuyÓn ®éng nhê ®éng c¬ [1, 2006.01] 

Qu¶ bãng 

37/00 Bãng ®Æc; Bãng nhá (t¹ ®Èy A63B 65/06) [1, 2006.01] 
37/02 . Lâi ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
37/04 . . Lâi cøng [1, 2006.01] 
37/06 . . Lâi ®µn håi [1, 2006.01] 
37/08 . . Lâi b»ng chÊt láng; Lâi b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
37/10 . . víi träng t©m bÞ ph©n bè lÖch [1, 2006.01] 
37/12 . Vá bäc ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
37/14 . BÒ mÆt ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
39/00 Bãng rçng kh«ng b¬m h¬i [1, 2006.01] 
39/02 . C¬ cÊu gi÷ ¸p suÊt [1, 2006.01] 
39/04 . . Kim ®Ó b¬m bãng [1, 2006.01] 
39/06 . Vá bäc ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
39/08 . . cÊu t¹o tõ hai phÇn [1, 2006.01] 
41/00 Bãng rçng b¬m ®îc [1, 2006.01] 
41/02 . X¨m [1, 2006.01] 
41/04 . . Van dïng cho x¨m [1, 2006.01] 
41/08 . Vá bäc bãng; Bé phËn ®ãng kÝn vá [1, 2006.01] 
41/10 . X¨m vµ vá bäc liÒn khèi [1, 2006.01] 
41/12 . Dông cô vµ thiÕt bÞ ®Ó b¬m hoÆc ®Ëy n¾p bãng [1, 2006.01] 
43/00 Bãng cã c¬ cÊu ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
43/02 . cã tay cÇm [1, 2006.01] 
43/04 . cã träng t©m ph©n bè lÖch hoÆc cã c¬ cÊu ®Ó thay ®æi vÞ trÝ träng t©m (bãng ®Æc 

A63B37/10) [1, 2006.01] 
43/06 . cã thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
45/00 ThiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt bãng (b»ng chÊt dÎo hoÆc chÊt ë tr¹ng th¸i 

dÎo B29) [1, 2006.01] 
45/02 . Trang trÝ bãng [1, 2006.01] 
47/00 Phô trî b¶o qu¶n hoÆc xö lý bãng [1, 2006.01] 
47/02 . ®Ó chän lùa [1, 2006.01] 
47/04 . ®Ó lµm s¹ch bãng (thiÕt bÞ lµm s¹ch bãng, nh phô trî lµm s¹ch bµn ch¬i ki hoÆc 

s©n ch¬i ki A63B 5/10) [1, 2006.01] 
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Vît, gËy, hoÆc c¸c phô kiÖn kh¸c ®Ó ch¬i bãng 

        Ghi chú [2015.01] 
  1. Đối tượng kỹ thuật liên quan đến các chi tiết hoặc phụ kiện của gậy đánh gôn, gậy 

bóng chày, vợt hoặc tương tự đã được phân loại vào các nhóm A63B 49/00, A63B 
53/00 hoặc A63B 59/00 thì cũng được phân loại thêm vào nhóm A63B 60/00.  

  2. Khi phân loại vào các nhóm A63B 49/00-A63B 60/00, thì cũng cần thêm các mã 
chỉ số của nhóm A63B 102/00. 

 

49/00  Vît, vÝ dô ®Ó ch¬i tennis (sîi dïng ®Ó c¨ng vît A63B 51/00) [1, 2006.01, 2015.01] 
49/02 . Khung vît [1, 2006.01, 2015.01] 
49/022  .  . Dông cô dÉn híng sîi trªn khung, vÝ dô c¸c vßng d©y [2015.01] 
49/025  .  . C¸c ph¬ng tiÖn trªn khung ®Ó kÑp c¸c ®Çu sîi [2015.01] 
49/028  .  . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn tÝnh di ®éng lín h¬n cña mÆt vît [2015.01] 
49/03 . . ®Æc trng bëi ®o¹n cæ vît, nghÜa lµ ®o¹n hoÆc thµnh phÇn n»m gi÷a ®Çu vît vµ 

th©n vît [2015.01] 
49/032  .  .  . Thµnh phÇn kÕt nèi ch÷ -T [2015.01] 
49/035 . . cã c¸c bé phËn th¸o rêi ®îc dÔ dµng, vÝ dô ®Çu, th©n hoÆc c¸n vît [2015.01] 
49/038  .  . cã khung phô cña ®Çu vît ®Ó thay sîi [2015.01] 
49/08 . . c¸n vît cã cÊu tróc ®Æc biÖt [1, 2006.01, 2015.01] 
49/10 . . lµm tõ vËt liÖu phi kim lo¹i, trõ gç [1, 2006.01, 2015.01] 
49/11  .  .  . b»ng c¸c èng b¬m phång ®îc, vÝ dô b¬m phång ®îc trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o 

    [2015.01] 
49/12 . . lµm tõ kim lo¹i [1, 2006.01, 2015.01] 
49/14 . . Dông cô b¶o vÖ trªn khung [1, 2006.01, 2015.01] 
51/00 C¨ng vît tennis, cÇu l«ng hoÆc c¸c vît t¬ng tù; Sîi dïng ®Ó c¨ng vît; B¶o qu¶n 

sîi vît [1, 2006.01, 2015.01] 
51/005  . Dông cô ®Ó ®o ®é c¨ng cña sîi (®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng trong qu¸ tr×nh c¨ng sîi 

   A63B 51/14) [2015.01] 
51/01  . Bé sîi dÖt s¬ bé s½n ®Ó lång vµo khung [2015.01] 
51/015  . Dông cô s¾p sîi cho th¼ng hµng [2015.01] 
51/02 . Sîi; VËt liÖu thay thÕ sîi; C¸c s¶n phÈm b«i lªn sîi, vÝ dô ®Ó b¶o vÖ chèng l¹i sù Èm 

ít hoÆc hao mßn [1, 2006.01, 2015.01] 
51/04 . . VËt liÖu thay thÕ sîi cã cÊu tróc d¹ng tÊm 
51/06 . C¨ng sîi hai mÆt [1, 2006.01] 
51/08 .  C¨ng sîi chÐo [1, 2006.01] 
51/10 . T¨ng søc c¨ng [1, 2006.01, 2015.01] 
51/11  .  . C¸c chi tiÕt trung gian ®Ò lµm c¸c ®iÓm chÐo cña sîi [2015.01] 
51/12 . Dông cô bè trÝ trong hoÆc trªn vît ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña sîi [1, 2006.01] 
51/14 . ThiÕt bÞ dïng ®Ó c¨ng, vÝ dô ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña sîi trong khi c¨ng [1, 

2006.01] 
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51/16 . .  ThiÕt bÞ ®Ó c¨ng sîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sîi [1, 2006.01] 
53/00 GËy ®¸nh g«n [1, 2006.01, 2015.01] 
53/02 . KÕt cÊu nèi gi÷a ®Çu vµ th©n gËy [1, 2006.01, 2015.01] 
53/04 . §Çu gËy [1, 2006.01, 2015.01] 
53/06 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01, 2015.01] 
53/08 . cã c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó ®iÒu chØnh søc ®Ëp [1, 2006.01, 2015.01] 
53/10 . Th©n gËy kh«ng b»ng kim lo¹i [1, 2006.01, 2015.01] 
53/12 . Th©n gËy b»ng kim lo¹i [1, 2006.01, 2015.01] 
53/14 . C¸n gËy [1, 2006.01, 2015.01] 
55/00 Tói ®ùng gËy ®¸nh g«n; Gi¸ dùa gËy sö dông trªn s©n ch¬i; Xe ®Èy cã b¸nh xe 

chuyªn dông cho tói ®ùng gËy ®¸nh g«n [1, 2006.01, 2015.01] 
55/10 . Gi¸ dùa gËy sö dông trªn s©n ch¬i [1, 2006.01] 
55/20 . cã hép chuyªn dông ®Ó ®ùng bãng [2015.01] 
55/30  .  Tói cã b¸nh xe [2015.01] 
55/40  .  Tói cã v¸ch ng¨n hoÆc gi¸ ®ì gËy [2015.01] 
55/50  .  Gi¸ ®ì, vÝ dô cã phô kiÖn ®Ó c¾m xuèng ®Êt [2015.01] 
55/53  .  .  cã c¸c ch©n më tù ®éng khi ®Æt tói trªn mÆt ®Êt [2015.01] 
55/57  .  .  Tói cã ba ch©n hoÆc gi¸ xÕp ®Æt t¬ng tù [2015.01] 
55/60  .  Xe ®Èy cã b¸nh xe chuyªn dông cho tói ®ùng gËy ®¸nh g«n [2015.01] 
57/00 §å dïng phô kiÖn ®Ó ch¬i g«n [1, 2006.01, 2015.01] 
57/10 .  VËt nhá nhän ®Ó ®Æt bãng tríc khi ph¸t bãng [2015.01] 
57/12  .  .  ®îc g¾n víi d©y [2015.01] 
57/13  .  .  cã thÓ gËp ®îc hoÆc t¸ch ra ®îc [2015.01] 
57/15  .  .  ®iÒu chØnh ®îc chiÒu cao [2015.01] 
57/16  .  .  VËt nhá nhän ®Ó ®Æt bãng d¹ng bµn ch¶i [2015.01] 
57/18  .  .  cã ph¬ng tiÖn ®Ó viÕt [2015.01] 
57/19  .  .  cã dông cô chØ b¸o híng [2015.01] 
57/20  .  Dông cô gi÷, vÝ dô ®Ó gi÷ vËt nhá nhän ®Ó ®Æt bãng tríc khi ph¸t bãng hoÆc ®Ó gi÷  

   bãng [2015.01] 
57/30  .  Dông cô ®¸nh dÊu [2015.01] 
57/35  .  .  cã nam ch©m [2015.01] 
57/40  .  Cèc c¾m cê hoÆc lç g«n [2015.01] 
57/50  .  chuyªn dïng ®Ó b¶o tr× s©n ch¬i [2015.01] 
57/60  .  Lµm s¹ch hoÆc b¶o dìng gËy ®¸nh g«n, gËy putter, giµy hoÆc c¸c phô kiÖn ch¬i 

   g«n kh¸c (dông cô ®Ó lµm s¹ch tay cÇm hoÆc c¸n gËy ®¸nh g«n hoÆc gËy putter 
   A63B 60/36) [2015.01] 

59/00 GËy, vît hoÆc dông cô t¬ng tù dïng cho c¸c trß ch¬i kh¸c [1, 2006.01, 2015.01] 
 
         Ghi chú [2015.01]  
  Trong nhóm này, thuật ngữ “quả bóng” cũng bao hàm bóng khúc côn cầu hoặc các 

vật khác được dùng để đánh trong khi chơi. 
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59/20  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn, vÝ dô tói ®ùng, c¸c bÒ mÆt d¹ng líi hoÆc chÊt kÕt dÝnh ®Ó b¾t 
   hoÆc gi÷ bãng , vÝ dô dïng cho m«n thÓ thao dïng vît ®Ó b¾t vµ nÐm bãng hoÆc 
   m«n quÇn vît pelot [2015.01] 

59/30  .  t¹o ra c¸c thiÕt bÞ hç trî cho viÖc b¾t hoÆc nÐm b»ng tay ®Ó sö dông cïng víi vßng, 
   ®Üa, b¸nh xe hoÆc vËt nÐm h×nh trô hoÆc ®Ó sö dông víi qu¶ bãng cã mét lç khoan ë 
   t©m [2015.01] 

59/40  .  Vît hoÆc t¬ng tù cã bÒ mÆt ph¼ng Ên tîng ®Ó ®¸nh bãng vµo kh«ng trung, vÝ dô 
   ®Ó ch¬i bãng bµn [2015.01] 

59/42  .  .  cã bÒ mÆt r¾n [2015.01] 
59/45  . . . PhÇn b»ng cao su ®îc ®Æc trng bëi sù g¾n kÕt gi÷a phÇn cao su vµ th©n vît 

       [2015.01] 
59/48  .  .  cã bÒ mÆt ®ôc lç [2015.01] 
59/50  .  GËy cã d¹ng gÇn nh c¸i gËy ®Ó ®¸nh ®¸nh bãng vµo kh«ng trung, vÝ dô ®Ó ch¬i 

   bãng chµy [2015.01] 
59/51  .  .  lµm b»ng kim lo¹i [2015.01] 
59/52  .  .  lµm b»ng gç hoÆc tre [2015.01] 
59/54  .  .  lµm b»ng chÊt dÎo [2015.01] 
59/55  .  .  víi mÆt c¾t kh«ng trßn [2015.01] 
59/56  .  .  ®Æc trng bëi ®Çu gËy [2015.01] 
59/58  .  .  ®Æc trng bëi h×nh d¹ng (A63B 59/55, A63B 59/56 ®îc u tiªn) [2015.01] 
59/59 .  .  cã c¬ cÊu t¹o ©m thanh, vÝ dô cã bé phËn di chuyÓn bªn trong dïng cho môc ®Ých 

      nµy [2015.01] 
59/60  .  cã d¹ng c¸i vå, vÝ dô ®Ó ch¬i m«n bãng vå [cr«-kª] [2015.01] 
59/70  . cã phÇn díi gãc c¹nh hoÆc cong ®Ó ®¸nh bãng trªn mÆt ®Êt, trªn mÆt b¨ng hoÆc 

   trong kh«ng trung, vÝ dô ®Ó ch¬i m«n khóc c«n cÇu hoÆc m«n bãng gËy cong 
   [2015.01] 

59/80  .  GËy hoÆc m¸i chÌo trßn cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm A63B 59/20-A63B 59/70  
   [2015.01] 

60/00  C¸c chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cña gËy ®¸nh g«n, gËy, vît hoÆc t¬ng tù [2015.01] 
60/02  .  C¬ cÊu c©n b»ng ®Ó ®iÒu chØnh träng t©m cña vËt (A63B 60/24, A63B 60/54 ®îc 

   u tiªn) [2015.01] 
60/04  .  .  C¬ cÊu c©n b»ng di ®éng [2015.01] 
60/06  .  Tay cÇm [2015.01] 
60/08  .  .  ®Æc trng bëi vËt liÖu [2015.01] 
60/10  . . cã ph¬ng tiÖn chØ b¸o chÝnh x¸c c¸c vÞ trÝ gi÷ (A63B 60/12 ®îc u tiªn) 

     [2015.01] 
60/12  .  .  ®îc bao theo cÊu t¹o bµn tay ngêi sö dông [2015.01] 
60/14  . . Líp bäc chuyªn dïng cho c¸n, vÝ dô èng bäc ngoµi hoÆc ruy-b¨ng ®Ó bäc 

      [2015.01] 
60/16  .  .  N¾p; S¾t bÞt ®Çu c¸n [2015.01] 
60/18  .  . cã ph¬ng tiÖn lµm l¹nh, th«ng giã hoÆc gi¶m må h«i, vÝ dô c¸c lç hoÆc dông cô 

     ph©n phèi bét [2015.01] 

357 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A63B 

60/20  .  .  cã hai c¸n [2015.01] 
60/22  .  .  C¸n ®iÒu chØnh ®îc [2015.01] 
60/24  .  .  .  C¸n cã träng lîng [2015.01] 
60/26  .  .  .  cã ®é cøng ®iÒu chØnh ®îc [2015.01] 
60/28  .  .  .  cã chiÒu dµi ®iÒu chØnh ®îc [2015.01] 
60/30  .  .  .  cã chu vi ®iÒu chØnh ®îc [2015.01] 
60/32  .  .  cã c¬ cÊu ®Ó thay ®æi vÞ trÝ gãc cña c¸n xung quanh trôc däc cña nã [2015.01] 
60/34  .  .  cã trôc c¸n kh¸c víi trôc chÝnh cña dông cô [2015.01] 
60/36  .  Dông cô lµm s¹ch c¸n hoÆc tay cÇm [2015.01] 
60/38  .  Ph¬ng tiÖn liªn kÕt vÒ kÕt cÊu ®Ó lu gi÷ vµ ph©n phèi bãng [2015.01] 
60/40  .  cã ph¬ng tiÖn gi÷ ®îc bè trÝ bªn trong, trªn c¹nh hoÆc mÆt sau cña bÒ mÆt Ên 

    tîng [2015.01] 
60/42  .  Dông cô ®Ó ®o, kiÓm nghiÖm, söa ch÷a hoÆc tïy chØnh c¸c ®Æc tÝnh riªng cña gËy 

   ®¸nh g«n, gËy, vît hoÆc t¬ng tù, vÝ dô ®o lùc xo¾n tèi ®a mµ trôc gËy cã thÓ chÞu 
   ®îc [2015.01] 

60/44  .  .  ThiÕt bÞ nÐn Ðp vît d©y [2015.01] 
60/46  .  Dông cô ®o kÕt hîp víi gËy ®¸nh g«n, gËy, vît hoÆc t¬ng tù ®Ó ®o c¸c th«ng sè 

    vËt lý liªn quan ®ªn ho¹t ®éng thÓ thao, vÝ dô gËy ch¬i bãng chµy cã dông cô chØ  
    b¸o lùc va ®Ëp hoÆc vßng ®eo tay ®Ó ®o có xoay ngêi ®¸nh bãng [2015.01] 

60/48  .  cã mÆt c¾t ngang lîn sãng [2015.01] 
60/50  . cã c¸c lç thñng (A63B 60/18 ®îc u tiªn; cho môc ®Ých c¨ng d©y 49/00) 

    [2015.01] 
60/52  .  cã c¸c kÏ hë [2015.01] 
60/54  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chèng rung [2015.01] 
60/56  . C¸c thiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ, b¶o qu¶n hoÆc vËn chuyÓn, vÝ dô gi¸ ®ì hoÆc hép, tói  

   [2015.01] 
60/58  .  .  chuyªn dïng cho vît [2015.01] 
60/60  .  .  chuyªn dïng cho gËy [2015.01] 
60/62  .  .  chuyªn dïng cho gËy ®¸nh g«n, vÝ dô vá bäc b¶o vÖ ®Çu gËy ®¸nh g«n [2015.01] 
60/64  .  .  .  Vá bäc gËy ®¸nh g«n [2015.01] 
61/00 Líi hoÆc phô trî dïng cho m«n tennis hoÆc c¸c m«n thÓ thao t¬ng tù [1, 

2006.01] 
61/02 . Cét däc; Cét däc l¾p ®Æt quay ®îc [1, 2006.01] 
61/04 . ThiÕt bÞ kÐo c¨ng hoÆc ®iÒu chØnh líi [1, 2006.01] 
63/00 Môc tiªu hoÆc cÇu m«n dïng cho trß ch¬i víi bãng (cèc c¾m cê A63B 57/40) [1, 

2006.01] 
63/02 . g¾n cè ®Þnh (A63B 63/08 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
63/04 . ®iÒu chØnh ®îc hoÆc quay ®îc (A63B 63/08 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
63/06 . Môc tiªu di ®éng [1, 2006.01] 
63/08 . cã lç n»m ngang cho bãng, vÝ dô bãng ræ [3, 2006.01] 
 

65/00 Dông cô ®Ó nÐm, phãng (®å ch¬i ®Ó nÐm, phãng A63H 33/18) [1, 2006.01] 
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65/02 . Phi tiªu, gi¸o m¸c hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
65/04 . T¹ l¨ng [1, 2006.01] 
65/06 . T¹ ®Èy [1, 2006.01] 
65/08 . Bu-mª-r¨ng [1, 2006.01] 
65/10 . §Üa nÐm; Vßng nÐm [1, 2006.01] 
65/12 . ThiÕt bÞ nÐm bãng cã hoÆc kh«ng cã líi ®Ó thu bãng [1, 2006.01] 
67/00 C¸c m«n thÓ thao vµ phô kiÖn cña chóng kh«ng thuéc c¸c nhãm A63B 1/00 ®Õn 

65/00 [1, 2006.01] 
67/02 . §Êu g«n ®Æc biÖt, vÝ dô ®Êu g«n thu nhá [1, 2006.01] 
67/04 . Trß ch¬i trªn bµn nh»m t¨ng cêng thÓ lùc, m« pháng thÓ thao ngoµi trêi, vÝ dô 

bãng bµn (trß ch¬i trªn bµn kh¸c A63F) [1, 2006.01] 
67/06 . Trß ch¬i nÐm vßng hay nÐm ®Üa [1, 2006.01] 
67/08 . Trß ch¬i tung høng hoÆc xoay trßn bãng ®ßi hái tÝnh khÐo lÐo [1, 2006.01] 
67/10 . Trß ch¬i víi c¸c vËt treo trªn sîi chØ hoÆc vËt dao ®éng, vÝ dô bãng, vËt cã ®Çu 

nhän, h×nh con chim, ®éng vËt hoÆc t¬ng tù ®Ó nh»m vµ nÐm vµo chóng (trß ch¬i 
sö dông gËy cã buéc bãng A63B 67/20; trß ch¬i ®¸nh ky cã bãng buéc víi nhau 
A63D 7/00) [1, 2006.01] 

67/12 . Trß ch¬i nÐm c¸c vËt [1, 2006.01] 
67/14 . Hßn ®¸ ®Ó l¨n; Trß ch¬i víi c¸c vËt trît trªn bµn; Trß ch¬i trît t¬ng tù [1, 

2006.01] 
67/16 . Trß ch¬i “diabolo” vµ “bilboke” [1, 2006.01] 
67/18 . CÇu l«ng hoÆc c¸c trß ch¬i t¬ng tù víi vËt phãng cã l«ng vò [1, 2006.01, 2016.01] 
67/183  .  .  vËt phãng cã l«ng vò [2016.01] 
67/187  .  .  .  Qu¶ cÇu ®¸ [2016.01] 
67/19  .  .  .  .  víi mét vµi l«ng vò ®îc liªn kÕt víi nhau [2016.01] 
67/193  .  .  .  .  víi tÊt c¶ c¸c l«ng t¹o thµnh mét m¶nh [2016.01] 
67/197  .  .  .  Cã c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt, vÝ dô t¹o ra ©m thanh hoÆc ph¸t s¸ng [2016.01] 
67/20 . Trß ch¬i sö dông gËy cã buéc bãng [3, 2006.01] 
67/22 . . GËy ®¸nh cã mét hoÆc nhiÒu lç [3, 2006.01] 
69/00 ThiÕt bÞ hoÆc dông cô tËp luyÖn c¸c d¹ng thÓ thao ®Æc biÖt (huÊn luyÖn nh¶y dï 

B64D 23/00) [1, 2006.01] 
69/02 . cho m«n ®Êu kiÕm [1, 2006.01] 
69/04 . B¾t chíc chuyÓn ®éng cña ngùa (®å ch¬i d¹ng ®éng vËt ®Ó cìi A63G 19/00) [1, 

2006.01] 
69/06 . cho m«n ®ua thuyÒn [1, 2006.01] 
69/08 . . trong bÓ b¬i ®Çy níc [1, 2006.01] 
69/10 . ThiÕt bÞ ®Ó d¹y b¬i trªn c¹n [1, 2006.01] 
69/12 . Dông cô ®Ó d¹y b¬i trong bÓ b¬i [1, 2006.01] 
69/14 . . Khung d¹y b¬i [1, 2006.01] 
69/16 . cho thÓ thao xe ®¹p [1, 2006.01] 
69/18 . cho m«n trît tuyÕt [1, 2006.01] 
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69/20 . Qu¶ bãng ®Ó tËp ®Êm  [1, 2006.01] 
69/22 . . l¾p ®Æt hoÆc treo vµo gi¸ ®ì cè ®Þnh [1, 2006.01] 
69/24 . . l¾p ®Æt hoÆc treo vµo gi¸ ®ì di ®éng [1, 2006.01] 
69/26 . . . ®eo trªn th©n ngêi [1, 2006.01] 
69/28 . . Phô kiÖn ®Ó ®Þnh vÞ trªn bãng t¹i nh÷ng vÞ trÝ ®èi xøng nhau [1, 2006.01] 
69/30 . . . Phô kiÖn ®µn håi [1, 2006.01] 
69/32 . . cã dông cô chØ b¸o [1, 2006.01] 
69/34 . H×nh ném cho ®Êm bèc hoÆc bãng ®¸ [1, 2006.01] 
69/36 . ®Ó ch¬i ®¸nh g«n [1, 2006.01] 
69/38 . ®Ó ch¬i tennis [1, 2006.01] 
69/40 . ThiÕt bÞ ®îc bè trÝ cè ®Þnh ®Ó nÐm bãng (thiÕt bÞ phãng môc tiªu lªn cao F41J 

9/18) [1, 2006.01] 
71/00 Phô kiÖn dµnh cho c¸c trß ch¬i hoÆc c¸c m«n thÓ thao, cha ®îc ph©n vµo c¸c 

nhãm A63B 1/00 ®Õn 69/00 (dông cô xuÊt ph¸t A63K 3/02) [1, 2006.01] 
71/02 . cho thi ®Êu thÓ thao ë trong phßng réng hoÆc ngoµi trêi [1, 2006.01] 
71/04 . cho thi ®Êu thÓ thao trong phßng nhá hoÆc trong nhµ [1, 2006.01] 
71/06 . ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc tÝnh ®iÓm dïng cho trß ch¬i hoÆc ngêi ch¬i [1, 2006.01] 
71/08 . ThiÕt bÞ phßng hé cho c¬ thÓ ngêi thi ®Êu hoÆc vËn ®éng viªn (quÇn ¸o b¶o hé 

hoÆc quÇn ¸o cho môc ®Ých thÓ thao A41D 13/00) [1, 2006.01] 
71/10 . . cho ®Çu (d¹ng mò A42B 1/08; mò chôp A42B 3/00) [1, 2006.01] 
71/12 . . cho th©n hoÆc ch©n [1, 2006.01] 
71/14 . . cho tay, vÝ dô g¨ng tay cho m«n bãng chµy, g¨ng ®Êm bèc hoÆc ®¸nh g«n (®Öm 

ngãn tay cho ngêi b¾n cung F41B 5/16) [1, 2006.01] 
71/16 . . . chøa kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
 
Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm A63B 49/00-A63B 61/00 liên quan đến các loại hình 
thể thao [2015.01] 
102/00  Sö dông gËy ®¸nh g«n, gËy, vît hoÆc t¬ng tù cho c¸c ho¹t ®éng thÓ thao             

[2015.01] 
102/02  . Tennis [2015.01] 
102/04  . CÇu l«ng [2015.01] 
102/06  . Bãng quÇn [2015.01] 
102/08  . Tennis lång [2015.01] 
102/10  . Trß ch¬i cÇu l«ng [2015.01] 
102/12  . Trß ch¬i ®¸nh cÇu Hanetsuki NhËt B¶n [2015.01] 
102/14  . M«n bãng vît [Lacrosse] [2015.01] 
102/16  . Bãng bµn [2015.01] 
102/18  . Bãng chµy, m«n bãng run®¬ hoÆc trß ch¬i t¬ng tù [2015.01] 
102/20  . M«n bãng gËy [Cricket] [2015.01] 
102/22  . Khóc c«n cÇu (ch¬i víi ®Üa trßn) [2015.01] 
102/24  . Khóc c«n cÇu trªn b¨ng (ch¬i víi ®Üa trßn) [2015.01] 
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102/26  . M«n bãng gËy cong [2015.01] 
102/28   . Khóc c«n cÇu trªn b¨ng (ch¬i víi qu¶ bãng) [2015.01] 
102/30  . M«n bãng sµn [2015.01] 
102/32  . G«n [2015.01] 
102/34  . M«n m· cÇu [Polo] [2015.01] 
102/36  . M«n bãng vå [Croquet] [2015.01] 
102/38  . M«n bãng cæng [Gateball] [2015.01] 
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A63C GiÇy trît; V¸n trît tuyÕt; patanh; KiÓu d¸ng hoÆc s¬ ®å bè 
trÝ S©n ch¬i, s©n b¨ng hoÆc t¬ng tù (v¸n lít níc B63B 35/81) [5] 

Néi dung ph©n líp 

giµy trît 
Giµy trît b¨ng ........................................................................................................... 1/00, 3/00 
Patanh ................................................................................................................................ 17/00 

v¸n trît tuyÕt, giµy ®i trªn tuyÕt 
V¸n trît tuyÕt ................................................................................................... 5/00 ®Õn 11/00 
Giµy ®i trªn tuyÕt ............................................................................................................... 13/00 

s©n ch¬i, s©n b¨ng, b·i ch¬i bãng gç hoÆc khu 
vùc ®Ó lít v¸n, tÊm phñ dïng cho s©n ch¬i, 
s©n b¨ng ...................................................................................................................................... 19/00 

 

GiÇy trît; C¸c phô kiÖn kÌm theo cho giµy trît 

1/00 GiÇy trît (patanh hoÆc v¸n trît cã b¸nh xe A63C 17/00) [1, 2006.01] 
1/02 . g¾n cè ®Þnh vµo ®Õ giÇy èng [1, 2006.01] 
1/04 . g¾n chÆt b»ng ph¬ng tiÖn kÑp [1, 2006.01] 
1/06 . . víi c¸c tÊm ®Õ giÇy vµ gãt giÇy cã kÑp [1, 2006.01] 
1/08 . . víi kÑp ®Õ giÇy vµ gãt giÇy th¾t chÆt mét c¸ch ®ång thêi [1, 2006.01] 
1/10 . . th¾t chÆt nhê cö ®éng bµn ch©n [1, 2006.01] 
1/12 . . th¾t chÆt khi quay hoÆc di ®éng lìi giÇy trît hay c¶ giÇy [1, 2006.01] 
1/14 . . th¾t chÆt nhê lß xo [1, 2006.01] 
1/16 . . KÕt cÊu ®Æc biÖt cña bé phËn kÑp chÆt [1, 2006.01] 
1/18 . g¾n chÆt b»ng d©y ®ai [1, 2006.01] 
1/20 . víi ph¬ng tiÖn g¾n chÆt lªn c¸c phÇn kim lo¹i ®Æc biÖt cña giÇy [1, 2006.01] 
1/22 . víi tÊm lãt giÇy ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
1/24 . . TÊm lãt ®µn håi [1, 2006.01] 
1/26 . . ®îc ph©n lµm hai phÇn cho phÐp ®iÒu chØnh theo cì ch©n [1, 2006.01] 
1/28 . . TÊm lãt xoay ®îc [1, 2006.01] 
1/30 . cã lìi dao trît ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
1/32 . . KÕt cÊu ®Æc biÖt cña lìi dao trît th« s¬ [1, 2006.01] 
1/34 . . Lìi dao trît cÊu t¹o tõ nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
1/36 . . cã nhiÒu lìi dao trît [1, 2006.01] 
1/38 . d¹ng èng [1, 2006.01] 
1/40 . ®îc s¶n xuÊt tõ mét miÕng vËt liÖu [1, 2006.01] 
1/42 . S¶n xuÊt giÇy trît [1, 2006.01] 
3/00 Phô kiÖn dµnh cho giÇy trît [1, 2006.01] 
3/02 . C¸i ®ì khíp bµn ch©n (®å ®i ch©n cã c¸c bé phËn ®ì bµn ch©n A43B 7/14) [1, 

2006.01] 
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3/04 . Khung ®ì dµnh cho ngêi trît b¨ng [1, 2006.01] 
3/06 . C¸i ®ì sö dông lóc buéc giÇy trît vµo giµy èng [1, 2006.01] 
3/08 . §inh ®Õ giµy ®Æc biÖt cña lìi dao trît [1, 2006.01] 
3/10 . ThiÕt bÞ hç trî ®Ó mµi lìi dao trît [1, 2006.01] 
3/12 . Bao ®ùng lìi dao trît [1, 2006.01] 
3/14 . Ch×a kho¸ cho giÇy trît [1, 2006.01] 

V¸n trît tuyÕt; C¸c phô kiÖn kÌm theo cho v¸n trît tuyÕt 

5/00 V¸n trît tuyÕt hoÆc v¸n trît tuyÕt hai ch©n (xe trît tuyÕt cã cµng B62B 13/00; 
cµng cho xe trît tuyÕt B62B 17/02; cµng cho xe cé cã b¸nh ®Ó thuËn tiÖn ®i l¹i trªn 
tuyÕt hoÆc b¨ng B62B 19/00) [1, 2006.01] 

5/02 . cã thÓ gÊp ®îc; cÊu t¹o tõ c¸c phÇn riªng [1, 2006.01] 
5/025 . V¸n trît ng¾n [4, 2006.01] 
5/03 . V¸n trît ®¬n; V¸n trît tuyÕt hai ch©n [4, 2006.01] 
5/035  .  cã c¸c b¸nh xe hoÆc d©y ®ai tiÕp xóc víi ®Êt [4, 2006.01] 
5/04 . CÊu tróc cña bÒ mÆt v¸n trît [1, 4, 2006.01] 
5/044 . . cña ®Õ ch¹y [4, 2006.01] 
5/048 . . cña c¸c c¹nh [4, 2006.01] 
5/052 . . cña ®Çu mót tríc hoÆc sau [4, 2006.01] 
5/056 . . VËt liÖu dïng cho ®Õ ch¹y [4, 2006.01] 
5/06 . víi c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt trªn v¸n trît, vÝ dô thiÕt bÞ l¸i [1, 2006.01] 
5/065 . . ThiÕt bÞ chèng giao nhau [4, 2006.01] 
5/07 . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh ®é cøng [1, 2006.01] 
5/075 . . Bé gi¶m rung [4, 2006.01] 
5/08 . dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ (A63C 5/035 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
5/11 . kÕt hîp víi buåm hoÆc t¬ng tù [4, 2006.01] 
5/12 . S¶n xuÊt v¸n trît; Lùa chän c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt (c¸c vËt liÖu dïng cho ®Õ ch¹y 

A63C 5/056) [1, 4, 2006.01] 
5/14 . . sö dông vËt liÖu tæng hîp; cã nhiÒu líp liªn kÕt [4, 2006.01] 
5/16 . C¸c dông cô cã thÓ lµm v¸n trît ®îc sö dông ë mét h×nh d¹ng cô thÓ cã liªn quan 

víi nhau, vÝ dô cho môc ®Ých luyÖn tËp [4, 2006.01] 
7/00 Dông cô ng¨n ngõa v¸n trît giËt lïi l¹i; Bé phËn dõng hoÆc h·m v¸n trît [1, 

4, 2006.01] 
7/02 . Líp vá; VËt liÖu thay thÕ cho líp vá [1, 2006.01] 
7/04 . Dông cô g¾n chÆt cho líp vá [1, 2006.01] 
7/06 . BÒ mÆt ch¹y d¹ng khÝa r¨ng ca [1, 2006.01] 
7/08 . Dao h·m l¾p vµo v¸n trît sao cho nã lu«n lu«n lµm viÖc [1, 2006.01] 
7/10 . Dao h·m cã b¶n lÒ l¾p vµo v¸n trît trong ®ã chóng cã thÓ ®îc di chuyÓn ra khái 

vÞ trÝ lµm viÖc [1, 2006.01] 
7/12 . §inh ®Øa v¸n trît ng¨n ngõa trît ngang [1, 2006.01] 
9/00 Mèi buéc v¸n trît [1, 2006.01, 2012.01] 
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9/02 . Mèi buéc kh«ng tù cëi cã tÊm quay díi ®Õ giÇy hoÆc bé phËn quay, tøc lµ mèi 
buéc Ellefsen [1, 2006.01, 2012.01] 

9/04 . Mèi buéc kh«ng tù cëi cã d©y dµi [1, 2006.01, 2012.01] 
9/06 . Mèi buéc kh«ng tù cëi dµnh cho gãt ch©n, ®îc kÐo tõ ®Çu mót tríc cña v¸n trît 

[1, 2006.01, 2012.01] 
9/08 . Mèi buéc láng ra hoÆc tù cëi khi ng·, tøc lµ mèi buéc an toµn [1, 2006.01, 

2012.01] 
9/081 . . cã tÊm ®Õ giÇy quay [1, 2006.01, 2012.01] 
9/082 . . cã tÊm gãt quay [1, 2006.01, 2012.01] 
9/083 . . cã d©y tù láng [1, 2006.01, 2012.01] 
9/084 . . cã mèi buéc ë gãt, vÝ dô khíp nèi [1, 2006.01, 2012.01] 
9/085 . . cã mèi buéc vµo ®Õ giÇy, vÝ dô khíp nèi [1, 2006.01, 2012.01] 
9/086 . . sö dông c¸c bé phËn ®îc cè ®Þnh vµo giÇy vµ cã thÓ rêi ra tõ mèi buéc v¸n trît 

[1, 2006.01, 2012.01] 
9/088 . . víi bé phËn kho¸ ®îc ®iÒu chØnh b»ng ®iÖn tö [4, 2006.01, 2012.01] 
9/10 . M¸ ®Çu bµn ch©n kh«ng tù rêi; Mãc buéc kh«ng tù rêi ®îc lµm tõ mét khèi liÒn 

[1, 2006.01, 2012.01] 
9/12 . D©y buéc gãt ®µn håi kh«ng tù rêi [1, 2006.01, 2012.01] 
9/14 . Mèi buéc kh«ng tù rêi kh«ng cã d©y buéc gãt, nhng cã r·nh dÉn híng vµ cã d©y 

ë mòi giÇy [1, 2006.01, 2012.01] 
9/16 . Mèi buéc kh«ng tù rêi kh«ng cã d©y buéc, nhng cã r·nh dÉn híng [1, 2006.01, 

2012.01] 
9/18 . Mèi buéc kh«ng tù rêi kh«ng cã d©y buéc gãt, nhng cã thiÕt bÞ kÑp ®Æt ë tríc 

hoÆc sau mèi buéc [1, 2006.01, 2012.01] 
9/20 . Mèi buéc kh«ng tù rêi cã c¸i kÑp c¹nh ®Õ giÇy ®Æc biÖt, thay cho d©y ë mòi giÇy [1, 

2006.01, 2012.01] 
9/22 . C¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh kÑp mòi giÇy [1, 2006.01, 2012.01] 
9/24 . ThiÕt bÞ kÐo chÆt cho mèi buéc v¸n trît (thiÕt bÞ kÐo chÆt cho mèi buéc tù rêi cña 

v¸n trît A63C 9/08) [1, 2006.01, 2012.01] 
10/00  Mèi buéc v¸n trît tuyÕt hai ch©n [2012.01] 
10/02  .  ®Æc trng bëi c¸c chi tiÕt cña c¸i gi÷ giµy [2012.01] 
10/04  .  .  C¸i gi÷ giµy ®Ó bá qua giµy [2012.01]  
10/06  .  .  .  D©y ®ai cña chóng, vÝ dô d©y ®ai ®iÒu chØnh [2012.01] 
10/08  .  .  Quai ch÷ U ë ngãn ch©n hoÆc ë gãt ch©n; KÑp [2012.01] 
10/10  .  .  sö dông c¸c bé phËn ®îc cè ®Þnh trªn giµy, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¹o thuËn 

    lîi cho viÖc xá ch©n vµo [2012.01] 
10/12  .  cã thÓ biÕn d¹ng hoÆc tù gi¶i phãng trong trêng hîp x¶y ra tai n¹n, nghÜa lµ mèi 

 buéc an toµn [2012.01] 
10/14  .  MÆt tiÕp xóc, vÝ dô ë d¹ng tÊm [2012.01] 
10/16  .  HÖ thèng ®Ó ®iÒu chØnh híng hoÆc vÞ trÝ cña mèi buéc [2012.01] 
10/18  .  .  vÒ trôc qu¶y th¼ng ®øng so víi v¸n trît [2012.01] 
10/20  .  .  theo híng däc trôc hoÆc híng ngang so víi v¸n trît [2012.01] 
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10/22  .  .  ®Ó phï hîp víi kÝch thíc cña giµy (A63C 10/06 ®îc u tiªn) [2012.01] 
10/24  .  Chi tiÕt hç trî b¾p ch©n hoÆc gãt ch©n, vÝ dô: Quai gãt ch©n cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh 

®îc [2012.01] 
10/26  .  Bé gi¶m chÊn hoÆc chèng va ®Ëp [2012.01] 
10/28  .  ®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ hoÆc chi tiÕt phô trî trªn c¸c mèi buéc [2012.01] 
11/00 Phô kiÖn ®Ó trît tuyÕt (phô kiÖn trªn xe ®Ó chuyªn chë v¸n trît tuyÕt B60R 9/12) 

[1, 2006.01] 
11/02 . ThiÕt bÞ kÐo c¨ng, kÑp hoÆc Ðp v¸n trît khi vËn chuyÓn hoÆc b¶o qu¶n [4, 2006.01] 
11/04 . ®Ó gi÷ g×n v¸n trît [1, 2006.01] 
11/06 . . Phô kiÖn ®Ó gät, c¾t r×a [1, 2006.01] 
11/08 . . Dông cô b«i s¸p hoÆc lau s¹ch s¸p  [1, 2006.01] 
11/10 . Dông cô ®Ó kÐo (hÖ thèng c¸p vËn chuyÓn dïng cho ngêi trît tuyÕt B61B 11/00) 

[1, 2006.01] 
11/12 . Phô kiÖn ®Ó mãc phÇn gãt giÇy vµo v¸n [1, 2006.01] 
11/14 . Dông cô söa ch÷a v¸n trît bÞ háng [1, 2006.01] 
11/16 . ThiÕt bÞ ®Æc biÖt trªn giÇy ®Ó buéc v¸n trît vµo (A63C 9/00 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
11/18 . ThiÕt bÞ g¹t tuyÕt khái v¸n trît, giµy hoÆc mèi buéc [1, 2006.01] 
11/20 . Dông cô b¶o vÖ khái tuyÕt dÝnh vµo v¸n trît [1, 2006.01] 
11/22 . G©y chèng ®Ó trît tuyÕt [1, 2006.01] 
11/24 . . Vµnh nhá ®Ó cho gËy chèng [1, 2006.01] 
11/26 . ThiÕt bÞ ®Ó g¾n c¸c mèi buéc víi v¸n trît, vÝ dô ®å g¸ l¾p [4, 2006.01] 
 

13/00 GiÇy ®i trªn tuyÕt [1, 2006.01] 
13/02 . Vµnh cho giÇy ®i trªn tuyÕt [1, 2006.01] 
17/00 Patanh; V¸n trît cã b¸nh xe [1, 4, 2006.01] 
17/01 . V¸n trît cã b¸nh xe (A63C 17/02 ®Õn 17/28 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
17/02 . cã c¸c b¸nh xe bè trÝ tõng ®«i mét [1, 2006.01] 
17/04 . cã c¸c b¸nh xe bè trÝ kh¸c víi kiÓu tõng ®«i mét [1, 2006.01] 
17/06 . . kiÓu mét ®êng [1, 2006.01] 
17/08 . . . kiÓu mét b¸nh xe [1, 2006.01] 
17/10 . cã mÆt trît v« tËn [1, 2006.01] 
17/12 . cã ®éng c¬ dÉn ®éng [1, 2006.01] 
17/14 . cã phanh, vÝ dô phanh mòi giÇy, ly hîp víi b¸nh l¨n tù do [1, 2006.01] 
17/16 . dïng ®Ó sö ®ông trªn ®êng ®ua cã h×nh d¸ng hoÆc sù bè trÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
17/18 . cã thÓ biÕn ®æi thµnh giÇy trît b¨ng hoÆc trît tuyÕt [1, 2006.01] 
17/20 . cã c¸c b¸nh xe cã thÓ cè ®Þnh ®îc cho phÐp giµy trît ®îc sö dông ®Ó ®i bé [1, 

2006.01] 
17/22 . B¸nh xe cho giÇy patanh [1, 2006.01] 
17/24 . . cã mÆt trît cong hoÆc h×nh cÇu [1, 2006.01] 
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17/26 . cã c¬ cÊu phô trî ®Æc biÖt, vÝ dô thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, d·n nh·n hiÖu hoÆc phô trî ®Èy 
[1, 2006.01] 

17/28 . cã c¬ cÊu ®Ó ngåi [1, 2006.01] 
19/00 KiÓu d¸ng hoÆc s¬ ®å bè trÝ s©n ch¬i, s©n b¨ng, b·i ®¸nh bãng gç hoÆc khu vùc 

lít v¸n níc; TÊm phñ dïng cho môc ®Ých nµy [1, 4, 2006.01] 
19/02 . T¹o d¸ng cho bÒ mÆt cña s©n ch¬i phï hîp víi yªu cÇu c¸c trß ch¬i kh¸c nhau  [1, 

2006.01] 
19/04 . §Öm hoÆc th¶m dµnh cho s©n ch¬i [1, 2006.01] 
19/06 . Dông cô ®Ó giíi h¹n hoÆc chia s©n ch¬i [1, 2006.01] 
19/08 . . C¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó ®¸nh dÊu [1, 2006.01] 
19/10 . S©n b¨ng dïng cho giÇy trît b¨ng hoÆc giÇy patanh; Dèc hoÆc ®êng ®Ó trît, 

trît nh¶y hoÆc cho xe trît b¨ng [1, 4, 2006.01] 
19/12 . TÊm phñ b¶o vÖ th¸o ®îc dïng cho s©n ch¬i, s©n b¨ng, chç ph¸t bãng hoÆc t¬ng 

tù [1, 4, 2006.01] 
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A63D TRÒ CHƠI BÓNG GỖ, ví dụ TRÒ CHƠI KY, NÉM BÓNG TRÒN (NÉM BÓNG 
BOCCE) HOẶC BÓNG GỖ; TRANG THIẾT BỊ CHO CHÚNG; TRÒ CHƠI 
BAGATEN HOẶC TƯƠNG TỰ; BI-A (qu¶ bãng A63B 37/00) 

 
1/00 Trang thiÕt bÞ cho trß ch¬i bãng gç, vÝ dô b·i ®¸nh bãng gç hoÆc s©n ch¬i nÐm 

bãng trßn [nÐm bãng bocce] (b·i ch¬i bãng gç A63C 19/00) [1, 2006.01] 
1/02 . gÊp ®îc; cÇm tay ®îc [1, 2006.01] 
1/04 . D¹ng hoÆc vËt liÖu mÆt s©n ch¬i; Gi¸ dùa trô ky liÒn víi mÆt s©n ch¬i [1, 2006.01] 
1/06 . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh; Chç dµnh cho ngêi ch¬i [1, 2006.01] 
1/08 . §êng tr¶ bãng l¹i hoÆc dÉn bãng ®i vßng [1, 2006.01] 
3/00 Bµn ch¬i bãng gç; Bµn ch¬i bãng gç mi-ni; C¸c trß ch¬i bãng gç (ch¬i ky A63D 

7/00) [1, 2006.01] 
3/02 . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ nÐm hoÆc ®Èy bãng [1, 2006.01] 
5/00 ThiÕt bÞ phô trî cho s©n ch¬i hoÆc bµn ch¬i bãng gç [1, 2006.01] 
5/02 . Dông cô nhËn hoÆc n©ng bãng; ThiÕt bÞ tr¶ bãng l¹i [1, 2006.01] 
5/04 . ThiÕt bÞ chØ b¸o [1, 2006.01] 
5/06 . Gi¸ dùa trô ky [1, 2006.01] 
5/08 . C¬ cÊu bè trÝ hoÆc thu dän trô ky [1, 2006.01] 
5/09 . . c¸c trô ky ®îc tËp hîp theo thø tù tríc khi ®Æt xuèng [1, 2006.01] 
5/10 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch bãng, ky hoÆc b·i ®¸nh ky [1, 2006.01] 
7/00 Ch¬i ky, vÝ dô ch¬i ky chÝn con cã bãng buéc víi nhau [1, 2006.01] 
9/00 Con ky [1, 2006.01] 
13/00 Trß ch¬i bagaten hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/00 Bi-a, vÝ dô bi-a b¨ng hoÆc bi-a lç; Bµn bi-a (trß ch¬i bagaten A63D 13/00) [1, 

2006.01] 
15/02 . Bµn ch¬i bi-a lµ bµn thêng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/04 . Bµn ch¬i bi-a cã thÓ chuyÓn thµnh lo¹i bµn kh¸c, hoÆc t¬ng tù (chuyÓn thµnh 

giêng A47C 17/62) [1, 2006.01] 
15/06 . C¹nh bµn bi-a hoÆc liªn kÕt cña nã [1, 2006.01] 
15/08 . GËy ch¬i bi-a [1, 2006.01] 
15/10 . . Dông cô ®Ó treo hoÆc gi÷ gËy ch¬i bi-a [1, 2006.01] 
15/12 . . DÝnh tÊm da lãt vµo ®Çu gËy ch¬i bi-a [1, 2006.01] 
15/14 . . Ph¬ng tiÖn t¹o bÒ mÆt nh¸m cña ®Çu gËy ch¬i bi-a [1, 2006.01] 
15/16 . Gi¸ gi÷ phÊn [1, 2006.01] 
15/20 . ThiÕt bÞ ghi ®iÓm hoÆc ghi cho trß ®Êu bi-a [1, 2006.01] 
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A63F Ch¬i bµi, trß ch¬i trªn b¶ng hoÆc trß ch¬i kiÓu RulÐt; c¸c trß 
ch¬i trong nhµ sö dông vËt nhá di ®éng; trß ch¬i  VIDEO; c¸c 
trß ch¬i cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c ®Ò môc kh¸c [5] 

 
 

1/00 Ch¬i bµi l¸ (c¸c d¹ng trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu chiÒu ®Ó thÓ 
hiÖn trß ch¬i A63F 13/00) [1, 7, 2006.01] 

1/02 . Bµi ®Ó ch¬i; C¸c d¹ng ®Æc biÖt cña bµi l¸ (c¸ch thøc in bµi l¸ B41K, B41M) [1, 
2006.01] 

1/04 . Bµi l¸ kÕt hîp víi c¸c trß ch¬i kh¸c [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c ph¬ng tiÖn phô trî ®Ó ch¬i bµi [1, 2006.01] 
1/08 . . C¸i ®Ì bµi [1, 2006.01] 
1/10 . . Gi¸ gi÷ bµi [1, 2006.01] 
1/12 . . ThiÕt bÞ x¸o trén bµi [1, 2006.01] 
1/14 . . ThiÕt bÞ ph¸t bµi [1, 2006.01] 
1/16 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o qu©n bµi ph¸t [1, 2006.01] 
1/18 . . ThiÕt bÞ ghi ®iÓm hoÆc ghi; C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o (A63F 1/16 ®îc u tiªn; dông cô 

theo dâi thêi gian G07C) [1, 2006.01] 
3/00 Trß ch¬i trªn b¶ng; Trß ch¬i xæ sè (c¸c trß ch¬i ®ua, trß ch¬i giao th«ng hoÆc trß 

ch¬i vît chíng ng¹i vËt ®Æc trng bëi c¸c vËt di ®éng do t¸c ®éng cña ngêi ch¬i 
A63F 9/14; c¸c trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu chiÒu ®Ó thÓ hiÖn 
trß ch¬i A63F 13/00) [1, 7, 2006.01] 

3/02 . Cê vua; C¸c trß ch¬i trªn b¶ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/04 . Trß ch¬i ®Þa lý hoÆc c¸c trß t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/06 . Trß ch¬i xæ sè hoÆc bing«; HÖ thèng, thiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Ó kiÓm tra c¸c trß ch¬i 

nµy [1, 5, 2006.01] 
3/08 . Trß ch¬i xæ sè dµnh cho sè ®«ng ngêi ch¬i [1, 2006.01] 
5/00 Trß ch¬i RulÐt (c¸c d¹ng trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu chiÒu ®Ó 

thÓ hiÖn trß ch¬i A63F 13/00) [1, 7, 2006.01] 
5/02 . Trß ch¬i víi c¸c qu¶ bãng t¬ng tù RulÐt [1, 2006.01] 
5/04 . RulÐt ®Üa; RulÐt cã mòi tªn; Con xóc x¾c quay; Xóc x¾c quay [1, 2006.01] 
7/00 Trß ch¬i trong nhµ sö dông vËt nhá di ®éng, vÝ dô bãng, ®Üa hoÆc khèi lËp 

ph¬ng (trß ch¬i trªn b¶ng, trß ch¬i xæ sè A63F 3/00; trß ch¬i rulet A63F 5/00; c¸c 
d¹ng trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu chiÒu ®Ó thÓ hiÖn trß ch¬i 
A63F 13/00; trß ch¬i bãng gç thu nhá A63D 3/00; trß ch¬i bagaten hoÆc t¬ng tù 
A63D 13/00; bi-a; bi-a bá tói A63D 15/00) [1, 7, 2006.01] 

7/02 . cã vËt r¬i hoÆc l¨n trªn mÆt ph¼ng nghiªng, vÝ dô trß ch¬i pin-p«n [1, 2006.01] 
7/04 . cã c¸c qu¶ cÇu bÞ l¾c hoÆc l¨n trong hép nhá [1, 2006.01] 
7/06 . C¸c trß ch¬i pháng theo c¸c m«n thÓ thao víi bãng ngoµi trêi, vÝ dô khóc qu©n cÇu 

(trß ch¬i ph¸t triÓn thÓ lùc A63B 67/00) [1, 2006.01] 
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7/07 . . trong ®ã vËt ch¬i liªn tôc tiÕp xóc víi bÒ mÆt s©n ch¬i hoÆc ®îc ®ì bëi nã, vÝ dô 
sö dông ®Öm kh«ng khÝ [3, 2006.01] 

7/20 . . trong ®ã vËt ®Ó ch¬i ®îc nÐm trong kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
7/22 . C¸c thiÕt bÞ phô trî; C¸c chi tiÕt [3, 2006.01] 
7/24 . . ThiÕt bÞ ®îc ngêi ch¬i ®iÒu khiÓn ®Ó nÐm hoÆc l¨n vËt ch¬i (bè trÝ thiÕt bÞ nµy 

trªn bµn ch¬i bãng gç, bµn ch¬i bãng gç thu nhá, trß ch¬i bãng gç A63D 3/02; 
trong trß ch¬i bagaten hoÆc bi-a A63D 13/00, 15/00) [3, 2006.01] 

7/26 . . . dïng ®iÖn hoÆc tõ [3, 2006.01] 
7/28 . . . sö dông träng lùc [3, 2006.01] 
7/30 . . VËt c¶n; §Ých; ThiÕt bÞ ®Õm hoÆc thiÕt bÞ thu nhÆt vËt r¬i ®· dïng; Bé c¶m biÕn 

lµm viÖc khi cã vËt ch¬i ®éng vµo, vÝ dô c«ng t¾c; C¬ cÊu chØ b¸o khi tróng ®Ých 
[3, 2006.01] 

7/32 . . . ThiÕt bÞ lµm thay ®æi chØ sè m¸y ®Õm [3, 2006.01] 
7/34 . . ThiÕt bÞ kh¸c ®Ó ®iÒu khiÓn vËt ch¬i, vÝ dô ph¬ng tiÖn thu l¹i bi ®· dïng [3, 

2006.01] 
7/36 . . C¸c chi tiÕt cÊu t¹o, cha ®îc ®a vµo c¸c nhãm A63F 7/24 ®Õn 7/34, vÝ dô 

khung, b¶ng ®Ó ch¬i, r·nh dÉn híng [3, 2006.01] 
7/38 . . . BÒ mÆt ®Ó ch¬i cã thÓ chuyÓn ®éng ®îc trong lóc ch¬i [3, 2006.01] 
7/40 . . . Bãng hoÆc c¸c vËt ®Ó ch¬i di ®éng kh¸c, vÝ dô pin-p«n, ®Üa [3, 2006.01] 
9/00 C¸c trß ch¬i cha ®îc nªu trong c¸c ®Ò môc kh¸c (c¸c d¹ng trß ch¬i sö dông 

hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu chiÒu ®Ó thÓ hiÖn trß ch¬i A63F 13/00) [1, 7, 
2006.01] 

9/02 . Ch¬i nÐm hoÆc phãng c¸c vËt thÓ (dông cô nÐm dïng trong môc ®Ých thÓ thao hoÆc 
tiªu khiÓn A63B 65/00; ®å ch¬i ®Ó nÐm hoÆc phãng A63H 33/18; bia, trêng b¾n, 
thiÕt bÞ thu håi ®¹n F41J) [1, 3, 2006.01] 

9/04 . Ch¬i xóc x¾c (xóc x¾c quay A63F 5/04); Hép ®ùng xóc x¾c; Dông cô c¬ häc ®Ó 
nÐm xóc x¾c [1, 2006.01] 

9/06 . Ch¬i xÕp bµi; C¸c trß ch¬i kh¸c ®Ó tù gi¶i trÝ (qu¶ cÇu ®îc l¾c trong hép nhá A63F 
7/04) [1, 2006.01] 

9/08 . . Trß ch¬i ®è víi nh÷ng phÇn tö chuyÓn ®éng t¬ng ®èi so víi nhau [1, 2006.01] 
9/10 . . Trß ch¬i r¸p h×nh hai chiÒu [1, 2006.01] 
9/12 . . Trß ch¬i r¸p h×nh ba chiÒu [1, 2006.01] 
9/14 . C¸c trß ch¬i ®ua, trß ch¬i giao th«ng, hoÆc trß ch¬i cã vËt c¶n ®Æc trng bëi vËt 

ch¬i ®îc chuyÓn ®éng do t¸c ®éng cña ngêi ch¬i (trß ch¬i sö dông xóc x¾c A63F 
3/00) [1, 2006.01] 

9/16 . Trß ch¬i víi con quay [1, 2006.01] 
9/18 . Trß ch¬i hái -®¸p [1, 2006.01] 
9/20 . §«min« hoÆc trß ch¬i t¬ng tù; Trß ch¬i “m¹t chîc” [1, 2006.01] 
9/24 . Trß ch¬i cã sö dông m¹ch ®iÖn tö cha ®îc nªu ë c¸c ®Ò môc kh¸c [5, 2006.01] 
9/26 . Trß ch¬i th¨ng b»ng, tøc lµ ®a c¸c vËt vµo hoÆc ra khái mét kÕt cÊu th¨ng b»ng [7, 

2006.01] 
9/28 . Trß ch¬i ph¶n øng d©y chuyÒn lµm ®æ hµng lo¹t c¸c vËt; Dông cô ph©n phèi hoÆc 

bè trÝ dïng cho trß ch¬i nµy [7, 2006.01] 
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9/30 . Trß ch¬i b¾t gi÷ ®Ó b¾t tãm hoÆc bÉy vËt ch¬i, vÝ dô trß ch¬i c©u c¸ [7, 2006.01] 
9/32 . Trß ch¬i víi mét tËp hîp c¸c gËy dµi, vÝ dô trß ch¬i mikado (A63F 9/30 ®îc u 

tiªn) [7, 2006.01] 
9/34 . Trß ch¬i sö dông c¸c m¶nh hoÆc mÈu ®îc gi÷ hoÆc di chuyÓn nhê tõ tÝnh, cha 

®îc ®Ò cËp trong c¸c ph©n nhãm kh¸c cña nhãm A63F 9/00 [7, 2006.01] 
11/00 Phô kiÖn sö dông chung cho c¸c trß ch¬i [7, 2006.01] 

 Ghi chó [7] 

C¸c phô kiÖn cña trß ch¬i ®Æc biÖt thÝch hîp cho mét d¹ng trß ch¬i cô thÓ th× ®îc 
ph©n lo¹i vµo mét trong c¸c nhãm tõ A63F 1/00 ®Õn 9/00 bao gåm trß ch¬i cô thÓ 
nµy 
 

13/00 C¸c d¹ng trß ch¬i video, c¸c trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö cã hai hoÆc nhiÒu 
chiÒu [7, 2006.01, 2014.01] 

13/20  . CÊu h×nh ®Çu vµo cho thiÕt bÞ trß ch¬i video [2014.01] 
13/21  . . ®Æc trng bëi c¶m biÕn, môc ®Ých hoÆc kiÓu cña chóng [2014.01] 
13/211  . . . sö dông c¶m biÕn qu¸n tÝnh, vÝ dô c¶m biÕn gia tèc hoÆc c¶m biÕn con quay håi 

       chuyÓn [2014.01] 
13/212  . . . sö dông c¶m biÕn do ngêi ch¬i mÆc, vÝ dô ®Ó ®o nhÞp tim hoÆc ho¹t ®éng cña 

       ch©n [2014.01] 
13/213  . . . bao gåm ph¬ng tiÖn c¶m biÕn h×nh ¶nh, vÝ dô m¸y ¶nh, ®i-èt quang ®iÖn hoÆc 

       c¶m biÕn hång ngo¹i (A63F 13/219, A63F 13/655 ®îc u tiªn) [2014.01] 
13/214  . . . ®Ó ®Þnh vÞ tiÕp xóc trªn bÒ mÆt, vÝ dô c¶m øng bÒ mÆt hoÆc c¶m øng tiÕp xóc 

       [2014.01] 
13/2145 . . . . bÒ mÆt còng ®ång thêi lµ thiÕt bÞ hiÓn thÞ, vÝ dô mµn h×nh c¶m øng [2014.01] 
13/215  . . . bao gåm ph¬ng tiÖn ®Ó dß tÝn hiÖu ©m thanh, vÝ dô sö dông èng vi ©m [2014.01] 
13/216  . . . sö dông th«ng tin ®Þa lý, vÝ dô vÞ trÝ cña thiÕt bÞ trß ch¬i hoÆc ngêi ch¬i sö dông 

       GPS [2014.01] 
13/217  . . . sö dông c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn m«i trêng, tøc lµ c¸c th«ng tin kh«ng ®îc 

       t¹o ra bëi ngêi ch¬i, vÝ dô nhiÖt ®é hoÆc ®é Èm m«i trêng xung quanh  
       [2014.01] 

13/218  . . . sö dông c¶m biÕn ¸p suÊt, vÝ dô t¹o ra mét tÝn hiÖu tû lÖ víi ¸p lùc t¹o bëi ngêi 
       ch¬i [2014.01] 

13/219  . . . ®Ó nh»m vµo c¸c khu vùc cô thÓ trªn mµn h×nh hiÓn thÞ, vÝ dô sóng ¸nh s¸ng 
       [2014.01] 

13/22  . . Cµi ®Æt c¸c ho¹t ®éng, vÝ dô hiÖu chØnh, cÊu h×nh hoÆc s¾p xÕp nót bÊm [2014.01] 
13/23  . . ®Ó giao tiÕp víi thiÕt bÞ trß ch¬i, vÝ dô giao tiÕp cô thÓ gi÷a bé ®iÒu khiÓn trß ch¬i 

     vµ b¶ng ®iÒu khiÓn [2014.01] 
13/235  . . . sö dông kÕt nèi kh«ng d©y, vÝ dô hång ngo¹i hoÆc piconet [2014.01] 
13/24  . . KÕt cÊu chi tiÕt cña chóng, vÝ dô bé ®iÒu khiÓn trß ch¬i víi cÇn ®iÒu khiÓn cã thÓ 

     th¸o rêi [2014.01] 
13/245  . . . phï hîp víi mét lo¹i trß ch¬i cô thÓ, vÝ dô l¸i xe [2014.01] 
13/25  . ThiÕt bÞ ®Çu ra dïng cho trß ch¬i video [2014.01] 
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13/26  . . cã Ýt nhÊt mét thiÕt bÞ hiÓn thÞ bæ sung, vÝ dô trªn bé ®iÒu khiÓn hoÆc bªn ngoµi 
     gian ch¬i trß ch¬i [2014.01] 

13/27  . . ®îc ®Æc trng b»ng mµn hiÓn thÞ lín ë ®Þa ®iÓm c«ng céng, vÝ dô trong r¹p chiÕu 
     phim, s©n vËn ®éng hoÆc ®Êu trêng ch¬i trß ch¬i [2014.01] 

13/28  . . ®¸p øng c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nhËn ®îc tõ thiÕt bÞ trß ch¬i ®Ó t¸c ®éng ®Õn ®iÒu 
    kiÖn xung quanh, vÝ dô ®Ó rung ghÕ cña ngêi ch¬i, kÝch ho¹t bé phËn cung cÊp 
  mïi th¬m hoÆc t¸c ®éng ®Õn nhiÖt ®é hoÆc ¸nh s¸ng (®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra 
  dùa trªn tiÕn tr×nh cña trß ch¬i A63F 13/50) [2014.01] 

13/285  . . . T¹o ra c¸c tÝn hiÖu ph¶n håi xóc gi¸c th«ng qua thiÕt bÞ ®Çu vµo trß ch¬i, vÝ dô 
       ph¶n håi lùc [2014.01] 

13/30  . ThiÕt bÞ kÕt nèi gi÷a m¸y chñ vµ m¸y ch¬i trß ch¬i; ThiÕt bÞ kÕt nèi gi÷a c¸c m¸y 
   ch¬i trß ch¬i; ThiÕt bÞ kÕt nèi gi÷a c¸c m¸y chñ ch¬i trß ch¬i [2014.01] 

13/31  . . C¸c khÝa c¹nh kÕt nèi cô thÓ víi trß ch¬i video, vÝ dô gi÷a mét sè thiÕt bÞ ch¬i trß 
    ch¬i cÇm tay ë kho¶ng c¸ch gÇn [2014.01] 

13/32  . . sö dông kÕt nèi m¹ng côc bé [LAN] [2014.01] 
13/323  . . . gi÷a c¸c thiÕt bÞ ch¬i trß ch¬i cã ®Æc tÝnh phÇn cøng kh¸c nhau, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ  

       trß ch¬i cÇm tay cã thÓ kÕt nèi víi c¸c m¸y ch¬i trß ch¬i console hoÆc arcade 
       [2014.01] 

13/327  . . . sö dông m¹ng kh«ng d©y, vÝ dô m¹ng Wi-Fi hoÆc piconet [2014.01] 
13/33  . . sö dông m¹ng kÕt nèi diÖn réng [WAN] [2014.01] 
13/332  . . . sö dông m¹ng kh«ng d©y, vÝ dô m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng [2014.01] 
13/335  . . . sö dông internet [2014.01] 
13/338  . . . sö dông m¹ng truyÒn h×nh [2014.01] 
13/34  . . sö dông c¸c kÕt nèi m¹ng ngang hµng [2014.01] 
13/35  . . Chi tiÕt vÒ m¸y chñ trß ch¬i [2014.01] 
13/352  . . . bao gåm viÖc s¾p xÕp c¸c m¸y chñ trß ch¬i ®Æc biÖt, vÝ dô c¸c m¸y chñ khu vùc   

       kÕt nèi víi m¸y chñ quèc gia hoÆc nhiÒu m¸y chñ qu¶n lý c¸c ph©n vïng cña thÕ  
       giíi trß ch¬i [2014.01] 

13/355  . . . Thay mÆt kh¸ch hµng thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng xö lý h¹n chÕ, vÝ 
       dô m¸y chñ biÕn ®æi chuyÓn c¶nh trß ch¬i thµnh luång MPEG ®Ó truyÒn sang 
       ®iÖn tho¹i di ®éng hoÆc mét m¸y tÝnh ngêi dïng cã cÊu h×nh tèi thiÓu [2014.01] 

13/358  . . . ThÝch øng tiÕn tr×nh trß ch¬i th«ng qua lu lîng t¶i cña m¹ng hoÆc m¸y chñ, vÝ 
       dô lµm gi¶m ®é trÔ v× tèc ®é kÕt nèi kh¸c nhau gi÷a c¸c m¸y kh¸ch [2014.01] 

13/40  .  Xö lý tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Çu vµo cña thiÕt bÞ trß ch¬i video, vÝ dô c¸c tÝn hiÖu ®îc  
   t¹o ra bëi ngêi ch¬i hoÆc xuÊt ph¸t tõ m«i trêng [2014.01] 

13/42  . . b»ng c¸ch lËp b¶n ®å c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo vµo c¸c lÖnh cña trß ch¬i, vÝ dô lËp b¶n 
    ®å sù dÞch chuyÓn cña bót trªn mµn h×nh c¶m øng víi gãc l¸i cña mét ph¬ng tiÖn 
    ¶o [2014.01] 

13/422  . . . tù ®éng trong viÖc trî gióp ngêi ch¬i, vÝ dô tù ®éng phanh trong trß ch¬i l¸i xe 
       [2014.01] 

13/424  . . . bao gåm tÝn hiÖu ©m thanh ®Çu vµo, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông ©m thanh ®êng pÝt, 
      nhÞp ®iÖu hoÆc nhËn d¹ng giäng nãi [2014.01] 

13/426  . . . bao gåm th«ng tin vÞ trÝ trªn mµn h×nh, vÝ dô mµn h×nh täa ®é cña mét vïng mµ 
       ngêi ch¬i ng¾m b¾n b»ng sóng ¸nh s¸ng [2014.01] 
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13/428  . . . bao gåm tÝn hiÖu ®Çu vµo vÒ chuyÓn ®éng hoÆc vÞ trÝ, vÝ dô tÝn hiÖu tîng trng 
       cho chuyÓn ®éng quay cña bé ®iÒu khiÓn ®Çu vµo hoÆc sù dÞch chuyÓn cña tay 
       ngêi ch¬i ®îc nhËn biÕt b»ng m¸y gia tèc hoÆc con quay håi chuyÓn [2014.01] 

13/44  . . bao gåm thêi gian ho¹t ®éng, vÝ dô thùc hiÖn mét hµnh ®éng trong mét kho¶ng 
     thêi gian [2014.01] 

13/45  . KiÓm so¸t tiÕn tr×nh cña trß ch¬i video [2014.01] 
13/46  . . TÝnh ®iÓm cña trß ch¬i [2014.01] 
13/47  . . bao gåm viÖc chia nh¸nh, vÝ dô lùa chän mét trong mét sè kÞch b¶n cã thÓ t¹i mét 

     thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian [2014.01] 
13/48  . . B¾t ®Çu trß ch¬i, vÝ dô kÝch ho¹t thiÕt bÞ ch¬i trß ch¬i hay chê ®îi ngêi ch¬i kh¸c 

     trong trß ch¬i cã nhiÒu ngêi cïng ch¬i [2014.01] 
13/49  . . Lu tr¹ng th¸i trß ch¬i; T¹m dõng hoÆc kÕt thóc trß ch¬i [2014.01] 
13/493  . . . TiÕp tôc trß ch¬i, vÝ dô sau khi t¹m dõng, trôc trÆc hoÆc mÊt ®iÖn [2014.01] 
13/497  . . . Ch¬i l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé trß ch¬i tríc ®ã [2014.01] 
13/50  . KiÓm so¸t tÝn hiÖu ®Çu ra dùa trªn tiÕn tr×nh cña trß ch¬i [2014.01] 
13/52  . . bao gåm c¸c khÝa c¹nh cña c¶nh trß ch¬i ®îc hiÓn thÞ [2014.01] 
13/525  . . . Thay ®æi c¸c th«ng sè cña camera ¶o [2014.01] 
13/5252 . . . . sö dông hai hoÆc nhiÒu camera ¶o cïng lóc hoÆc liªn tôc, vÝ dô tù ®éng chuyÓn 

         gi÷a c¸c camera ¶o cè ®Þnh khi mét nh©n vËt thay ®æi ®é phãng ®¹i hoÆc hiÓn 
         thÞ chÕ ®é chiÕu hËu trong trß ch¬i l¸i xe « t« [2014.01] 

13/5255  . . . . theo c¸c híng dÉn dµnh riªng tõ phÝa ngêi ch¬i, vÝ dô sö dông cÇn ®iÒu khiÓn 
        thø cÊp ®Ó quay camera xung quanh nh©n vËt cña ngêi ch¬i [2014.01] 

13/5258 . . . . b»ng c¸ch tù ®éng ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña camera ¶o ®Ó gi÷ mét ®èi tîng hoÆc  
           nh©n vËt trß ch¬i trong khung h×nh cña nã, vÝ dô ®Ó theo dâi mét nh©n vËt hay 
          mét qu¶ bãng [2014.01] 

13/53  . . bao gåm c¸c th«ng tin thÞ gi¸c bæ sung ®îc cung cÊp cho c¶nh trß ch¬i, vÝ dô 
     b»ng mét líp phñ ®Ó m« pháng hiÓn thÞ head-up (HUD) hoÆc hiÓn thÞ ®êng ng¾m 
     laser trong trß ch¬i b¾n sóng [2014.01] 

13/533  . . . ®Ó nh¾c ngêi ch¬i, vÝ dô b»ng c¸ch hiÓn thÞ danh môc trß ch¬i [2014.01] 
13/537  . . . sö dông c¸c chØ sè, vÝ dô hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña mét nh©n vËt trß ch¬i trªn mµn 

       h×nh [2014.01] 
13/5372 . . . . ®Ó g¾n thÎ nh©n vËt, ®å vËt hoÆc vÞ trÝ trong c¶nh trß ch¬i, vÝ dô hiÓn thÞ mét  

          vßng trßn díi nh©n vËt ®îc ®iÒu khiÓn bëi ngêi ch¬i [2014.01] 
13/5375 . . . . dïng ®Ó gîi ý mét hµnh ®éng b»ng ®å häa hoÆc ch÷, vÝ dô b»ng c¸ch hiÓn thÞ 

         mét mòi tªn chØ dÉn rÏ tr¸i hay ph¶i trong trß ch¬i l¸i xe [2014.01] 
13/5378  . . . . ®Ó hiÓn thÞ mét chÕ ®é xem kh¸c, vÝ dô mµn h×nh radar hoÆc b¶n ®å (sö dông hai 

        hoÆc nhiÒu camera ¶o ®ång thêi A63F 13/5252) [2014.01] 
13/54  . . bao gåm c¸c tÝn hiÖu ©m thanh, vÝ dô ®Ó m« pháng vßng quay mçi phót [RPM] phô 

    thuéc vµo ©m thanh ®éng c¬ trong mét trß ch¬i l¸i xe hoÆc tiÕng déi l¹i tõ mét bøc  
    têng ¶o [2014.01] 

13/55  . §iÒu khiÓn c¸c nh©n vËt trß ch¬i hoÆc c¸c ®èi tîng trß ch¬i dùa trªn tiÕn tr×nh cña 
   trß ch¬i [2014.01] 
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13/56  . . TÝnh to¸n chuyÓn ®éng cña c¸c nh©n vËt trß ch¬i liªn quan ®Õn c¸c nh©n vËt trß 
     ch¬i kh¸c, c¸c ®èi tîng trß ch¬i hoÆc c¸c yÕu tè cña c¶nh trß ch¬i, vÝ dô ®Ó m« 
     pháng hµnh vi cña mét nhãm lÝnh ¶o hoÆc ®Ó t×m kiÕm ®êng [2014.01] 

13/57  . . M« pháng ®Æc tÝnh, hµnh vi hoÆc chuyÓn ®éng cña c¸c ®èi tîng trong thÕ giíi trß 
    ch¬i, vÝ dô tÝnh to¸n t¶i cho lèp trong mét trß ch¬i ®ua xe (A63F 13/56 ®îc u 
    tiªn) [2014.01] 

13/573  . . . sö dông quü ®¹o cña c¸c ®èi tîng trß ch¬i, vÝ dô cña qu¶ bãng golf theo ®iÓm 
       t¸c ®éng [2014.01] 

13/577  . . . sö dông sù x¸c ®Þnh liªn hÖ gi÷a c¸c nh©n vËt hoÆc ®èi tîng cña trß ch¬i, vÝ dô  
       ®Ó tr¸nh va ch¹m gi÷a nh÷ng chiÕc xe ®ua ¶o [2014.01] 

13/58  . . b»ng c¸ch tÝnh to¸n c¸c tr¹ng th¸i cña c¸c nh©n vËt trß ch¬i, vÝ dô søc chÞu ®ùng,  
     søc m¹nh, ®éng c¬ thóc ®Èy hoÆc møc n¨ng lîng [2014.01] 

13/60  . ThiÕt lËp hoÆc söa ®æi néi dung trß ch¬i tríc hoÆc trong khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 
   trß ch¬i, vÝ dô c¸c c«ng cô ®Æc biÖt chuyªn dïng ®Ó ph¸t triÓn trß ch¬i hoÆc tr×nh 
   chØnh söa tÝch hîp trß ch¬i theo cÊp ®é [2014.01] 

13/61  . . sö dông th«ng tin qu¶ng c¸o [2014.01] 
13/63  . . bëi ngêi ch¬i, vÝ dô t¸c gi¶ sö dông tr×nh chØnh söa cÊp ®é [2014.01] 
13/65  . . tù ®éng b»ng thiÕt bÞ ch¬i game hoÆc m¸y chñ tõ d÷ liÖu thÕ giíi thùc, vÝ dô ®o 

     lêng trùc tiÕp sù c¹nh tranh trªn ®êng ®ua [2014.01] 
13/655  . . . b»ng c¸ch nhËp ¶nh, vÝ dô cña ngêi ch¬i [2014.01] 
13/67  . . thÝch øng hoÆc b»ng c¸ch häc tõ c¸c hµnh ®éng cña ngêi ch¬i, , vÝ dô kü n¨ng 

     ®iÒu chØnh cÊp ®é hoÆc b»ng c¸ch lu tr÷ c¸c trËn ®Êu thµnh c«ng liªn tiÕp ®Ó sö  
     dông l¹i [2014.01] 

13/69  . . b»ng c¸ch cho phÐp hoÆc cËp nhËt c¸c yÕu tè trß ch¬i cô thÓ, vÝ dô më khãa c¸c 
     tÝnh n¨ng, môc, cÊp ®é hoÆc phiªn b¶n Èn [2014.01] 

13/70  . C¸c khÝa c¹nh b¶o mËt trß ch¬i hoÆc qu¶n lý trß ch¬i [2014.01] 
13/71  . . sö dông giao tiÕp an toµn gi÷a c¸c thiÕt bÞ trß ch¬i vµ c¸c m¸y chñ trß ch¬i, vÝ dô  

    b»ng c¸ch m· hãa d÷ liÖu trß ch¬i hoÆc x¸c thùc ngêi ch¬i [2014.01] 
13/73  . . CÊp phÐp c¸c ch¬ng tr×nh trß ch¬i hoÆc c¸c thiÕt bÞ trß ch¬i, vÝ dô kiÓm tra tÝnh 

     x¸c thùc [2014.01] 
13/75  . . Thùc thi c¸c quy t¾c, vÝ dô ph¸t hiÖn ch¬i xÊu hoÆc t¹o ra danh s¸ch ngêi ch¬i 

     gian lËn [2014.01] 
13/77  . . bao gåm d÷ liÖu liªn quan ®Õn thiÕt bÞ trß ch¬i hoÆc m¸y chñ trß ch¬i, vÝ dô d÷ liÖu 

    cÊu h×nh, phiªn b¶n phÇn mÒm hoÆc dung lîng bé nhí [2014.01] 
13/79  . . bao gåm d÷ liÖu liªn quan ®Õn ngêi ch¬i, vÝ dô danh tÝnh, tµi kho¶n, së thÝch hoÆc  

    lÞch sö ch¬i [2014.01] 
13/792  . . . víi môc ®Ých thanh to¸n, vÝ dô ®¨ng ký hµng th¸ng [2014.01] 
13/795  . . . ®Ó t×m kiÕm ngêi ch¬i kh¸c; ®Ó x©y dùng ®éi; ®Ó cung cÊp danh s¸ch b¹n th©n 

      [2014.01] 
13/798 . . . ®Ó ®¸nh gi¸ kü n¨ng hoÆc xÕp h¹ng ngêi ch¬i, vÝ dô ®Ó t¹o ra mét ®¹i s¶nh danh 

     väng (tÝnh ®iÓm c¸c trß ch¬i A63F 13/46) [2014.01] 
13/80  . ThÝch øng ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn mét thÓ lo¹i trß ch¬i hoÆc chÕ ®é trß ch¬i cô thÓ 

   [2014.01] 
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13/803  . . §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i hoÆc thiÕt bÞ bay, vÝ dô « t«, m¸y bay, tµu thñy, r«- 
    bèt hoÆc xe t¨ng [2014.01] 

13/807  . . Lít hoÆc trît trªn bÒ mÆt, vÝ dô dö dông v¸n trît, giµy trît hoÆc v¸n [2014.01] 
13/812  . . Trß ch¬i víi bãng, vÝ dô bãng ®¸ hoÆc bãng chµy [2014.01] 
13/814  . . BiÓu diÔn ©m nh¹c, vÝ dô b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña ngêi ch¬i theo mét ký 

    hiÖu [2014.01] 
13/816  . . §iÒn kinh, vÝ dô c¸c m«n thÓ thao phèi hîp [2014.01] 
13/818  . . C©u c¸ [2014.01] 
13/822  . . C¸c trß ch¬i chiÕn lîc; C¸c trß ch¬i nhËp vai (A63F 13/825, A63F 13/828 ®îc 

     u tiªn) [2014.01] 
13/825  . . Nu«i c¸c nh©n vËt ¶o [2014.01] 
13/828   . . Qu¶n lý c¸c ®éi thÓ thao ¶o [2014.01] 
13/833  . . §¸nh gi¸p l¸ cµ, vÝ dô thi ®Êu vâ thuËt (A63F 13/837 ®îc u tiªn) [2014.01] 
13/837  . . B¾n môc tiªu [2014.01] 
13/843  . . bao gåm ®ång thêi hai hoÆc nhiÒu ngêi ch¬i trªn cïng mét thiÕt bÞ trß ch¬i, vÝ dô  

     yªu cÇu mçi ngêi ch¬i sö dông nhiÒu bé ®iÒu khiÓn hoÆc xem mét c¸ch cô thÓ d÷  
     liÖu trß ch¬i [2014.01] 

13/847  . . Ch¬i hîp t¸c, vÝ dô ®ßi hái hµnh ®éng phèi hîp tõ nhiÒu ngêi ch¬i ®Ó ®¹t ®îc 
    mét môc tiªu chung [2014.01] 

13/85  . Cung cÊp dÞch vô bæ sung cho ngêi ch¬i [2014.01] 
13/86  . . Xem c¸c trß ch¬i cña nh÷ng ngêi ch¬i kh¸c [2014.01] 
13/87  . . Giao tiÕp víi nh÷ng ngêi ch¬i kh¸c khi ch¬i trß ch¬i, vÝ dô b»ng e-mail hoÆc trß  

    chuyÖn [2014.01] 
13/88  . . Trß ch¬i mini ®îc thùc hiÖn ®éc lËp trong khi trß ch¬i chÝnh ®ang ®îc t¶i 

      [2014.01] 
13/90  . Chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc s¾p xÕp c¸c thiÕt bÞ trß ch¬i video kh«ng ®îc cung cÊp trong 

  nhãm A63F 13/20 hoÆc A63F 13/25, vÝ dô vá bäc, ®êng d©y, c¸c kÕt nèi hoÆc tñ  
  [2014.01] 

13/92  . . C¸c thiÕt bÞ trß ch¬i video ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó cÇm tay khi ch¬i [2014.01] 
13/95  . . Ph¬ng tiÖn lu tr÷ ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó lu tr÷ th«ng tin trß ch¬i, vÝ dô b¨ng trß  

     ch¬i video [2014.01] 
13/98  . . Phô kiÖn, tøc lµ c¸c chi tiÕt cã thÓ th¸o rêi tïy theo viÖc sö dông thiÕt bÞ trß ch¬i  

     video, vÝ dô tay cÇm hç trî bé ®iÒu khiÓn trß ch¬i [2014.01] 
 

 

374 
 



B¶ng ph©n lo¹i IPC – phiªn b¶n 2018.01               A63G 

A63G Trß ch¬i ®u quay ngùa gç; xÝch ®u; Ngùa gç bËp bªnh (xÝch ®u hoÆc 
ngùa gç bËp bªnh nh lµ ®å gç cña nhµ trÎ A47D 13/10); CÇu trît; §êng xe löa 
h×nh ch÷ chi; ThiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó gi¶i trÝ tËp thÓ 

Néi dung ph©n líp 

vßng ngùa gç ..................................................................................................................... 1/00-7/00 
XÝch ®u, v¸n bËp bªnh, vßng quay lín ........................................ 9/00, 11/00, 13/00, 27/00 
ngùa gç bËp bªnh, c¸c ®å ch¬i kh¸c d¹ng con 
vËt ®Ó cìi ....................................................................................................................... 13/00-19/00 
CÇu trît, ®êng trît trªn tuyÕt, vµ c¸c 
thiÕt bÞ t¬ng tù .................................................................................... 21/00, 23/00, 25/00, 29/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c .......................................................................................................... 31/00, 33/00 

 

Trß ch¬i ®u quay ngùa gç hoÆc vßng ngùa gç 

1/00 Vßng ngùa gç [1, 2006.01] 
1/02 . cã ®êng hÇm kÝn [1, 2006.01] 
1/04 . cã gi¸ trît [1, 2006.01] 
1/06 . cã mét sè vßng quay ®ång t©m [1, 2006.01] 
1/08 . cã ®éng c¬ dÉn ®éng [1, 2006.01] 
1/10 . . ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
1/12 . ®îc quay nhê ngêi ch¬i tù lµm cho nã chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
1/14 . . quay nhê dïng ch©n ®Ëp vµo mÆt ph¼ng cè ®Þnh hoÆc ch¹y t¹i chç [1, 2006.01] 
1/16 . . quay nhê n¾m vµo c¸c vßng [1, 2006.01] 
1/18 . . quay nhê m¸i chÌo [1, 2006.01] 
1/20 . . quay nhê chuyÓn ®éng ®u ®a hoÆc l¾c l [1, 2006.01] 
1/22 . cã xe ®¹p dïng lµm chç ngåi [1, 2006.01] 
1/24 . víi chç ngåi chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang, kh«ng ph¶i chuyÓn ®éng trßn [1, 

2006.01] 
1/26 . . chç ngåi chuyÓn ®éng kiÓu hµnh tinh trªn mÆt ph¼ng n»m ngang [1, 2006.01] 
1/28 . cã chç ngåi ®îc treo vµ cã thÓ l¾c ®îc nhê lùc ly t©m [1, 2006.01] 
1/30 . cã chç ngåi chuyÓn ®éng lªn xuèng [1, 2006.01] 
1/32 . cã c¸c chç ngåi mµ trong ®ã hai chç trë lªn t¹o thµnh v¸n bËp bªnh [1, 2006.01] 
1/34 . cã chç ngåi chuyÓn dÞch theo quÜ ®¹o gîn sãng [1, 2006.01] 
1/36 . víi chç ngåi kiÓu xÝch ®u cã gi¸ di ®éng, chuyÓn ®éng kh«ng theo híng ly t©m [1, 

2006.01] 
1/38 . cã c¸c vßng quay chao ®¶o [1, 2006.01] 
1/40 . . quay nghiªng [1, 2006.01] 
1/42 . . t¹o thµnh h×nh nãn [1, 2006.01] 
1/44 . cã c¸c vßng quay di ®éng lªn xuèng [1, 2006.01] 
1/46 . . dÉn ®éng nhê trôc xo¾n [1, 2006.01] 
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1/48 . cã c¸c chç ngåi ®îc s¾p ®Æt ®éng trªn c¸c vßng quay vµ di ®éng ra phÝa ngoµi khi 
quay [1, 2006.01] 

3/00 Vßng ngùa gç díi níc, vÝ dô vßng ngùa gç næi [1, 2006.01] 
3/02 . cã chç ngåi næi [1, 2006.01] 
3/04 . dµnh cho ngêi b¬i [1, 2006.01] 
3/06 . Vßng ngùa gç ch×m díi níc [1, 2006.01] 
4/00 Phô kiÖn cho vßng ngùa gç, kh«ng bÞ giíi h¹n ë mét trong c¸c nhãm A63G 1/00 

hoÆc 3/00 [1, 2006.01] 
5/00 Trß ch¬i trªn vßng ngùa gç  [1, 2006.01] 
7/00 C¸c ®êng ray lªn xuèng dèc; §êng xe löa h×nh ch÷ chi [1, 2006.01] 

XÝch ®u; V¸n bËp bªnh; Ngùa gç bËp bªnh; C¸c con thó ®å ch¬i kh¸c ®Ó cìi [3] 

9/00 XÝch ®u [1, 2006.01] 
9/02 . cã hai trôc treo [1, 2006.01] 
9/04 . cã c¸c ®iÓm tùa di ®éng [1, 2006.01] 
9/06 . XÝch ®u leo [1, 2006.01] 
9/08 . XÝch ®u v¹ch thµnh ®êng vßng [1, 2006.01] 
9/10 . cã chç ngåi cã d¹ng ngùa cìi, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/12 . C¸c kiÓu buéc mèi nèi ®Æc biÖt ®Ó treo ®u treo [1, 2006.01] 
9/14 . ®îc treo ®µn håi [1, 2006.01] 
9/16 . ThiÕt bÞ dÉn ®éng, nh lµ d©y c¸p, b¸nh r¨ng, ®ai, ®éng c¬ truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
9/18 . . kiÓu cµng trît dao ®éng [1, 2006.01] 
9/20 . . §u chÌo [1, 2006.01] 
9/22 . H·m [1, 2006.01] 
11/00 V¸n bËp bªnh  [1, 2006.01] 
13/00 N«i ®ung ®a; Ngùa gç bËp bªnh; ThiÕt bÞ t¬ng tù cã ®iÓm tùa trªn mÆt ®Êt [1, 

2006.01] 
13/02 . N«i ®ung ®a [1, 2006.01] 
13/04 . . N«i ®ung ®a ®îc treo b»ng lß xo [1, 2006.01] 
13/06 . Ngùa gç bËp bªnh [1, 2006.01] 
13/08 . . ®îc ®Æt trªn khíp nèi hoÆc lß xo [1, 2006.01] 
13/10 . . cµng trît th¸o gì ®îc ®Ó sö dông cho môc ®Ých kh¸c [1, 2006.01] 
15/00 Ngùa gç bËp bªnh di ®éng trªn thanh trît [1, 2006.01] 
15/02 . cã thanh trît gåm nhiÒu bé phËn [1, 2006.01] 
15/04 . cã c¬ cÊu ®Ó ®Èy vÒ phÝa tríc [1, 2006.01] 
17/00 GËy ®Çu ngùa [1, 2006.01] 
19/00 Thó ®å ch¬i ®Ó cìi [1, 2006.01] 
19/02 . truyÒn ®éng nhê c¬ cÊu pháng theo chuyÓn ®éng cña ngêi cìi ngùa kh«ng ph¶i 

nhê b¸nh cãc [1, 2006.01] 
19/04 . cã b¸nh xe lÖch t©m [1, 2006.01] 
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19/06 . ®å ch¬i d¹ng con vËt ®Ó cìi ®îc cã gi¸ di ®éng, truyÒn ®éng nhê h×nh b×nh hµnh 
di ®éng [1, 2006.01] 

19/08 . truyÒn ®éng nhê c¬ cÊu b¸nh cãc, vÝ dô nhê duçi ch©n [1, 2006.01] 
19/10 . . b»ng c¸ch Ên lªn ghÕ ngåi hoÆc yªn lÇn lît lªn vµ xuèng [1, 2006.01] 
19/12 . . nhê dao ®éng [1, 2006.01] 
19/14 . . nhê dÞch chuyÓn bµn ®¹p hoÆc pª ®an [1, 2006.01] 
19/16 . truyÒn ®éng b»ng c¸ch ®Èy sµo [1, 2006.01] 
19/18 . truyÒn ®éng khi bíc ®i [1, 2006.01] 
19/20 . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ [1, 2006.01] 

CÇu trît; §êng trît; C¸c thiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó gi¶i trÝ tËp thÓ 

21/00 CÇu trît; §êng trît xo¾n èc [1, 2006.01] 
21/02 . kh«ng cã ®êng ray [1, 2006.01] 
21/04 . cã ®êng ray cè ®Þnh [1, 2006.01] 
21/06 . cã ®êng chia nhiÒu nh¸nh cho c¸c toa nhá [1, 2006.01] 
21/08 . cã thªm chç quay toa [1, 2006.01] 
21/10 . cã ®êng xo¸y tr«n èc [1, 2006.01] 
21/12 . cã toa kiÓu ®Æc biÖt,vÝ dô toa d¹ng ngùa [1, 2006.01] 
21/14 . cã ®êng lÊy ®µ ®Ó trît [1, 2006.01] 
21/16 . cã bé phËn ®Èy hµnh kh¸ch khái chç ngåi [1, 2006.01] 
21/18 . CÇu ®Ó trît xuèng níc [1, 2006.01] 
21/20 . §êng trît cã treo c¸c toa di ®éng, hoÆc c¸c toa chuyÓn ®éng däc theo d©y c¸p 

hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
21/22 . §êng trît treo [1, 2006.01] 
23/00 ThiÕt bÞ (b¸nh xe) quay hoÆc dao ®éng ®Ó l¨n trªn nã [1, 2006.01] 
25/00 Xe tù hµnh kiÓu xe « t«; §êng cho chóng [1, 2006.01] 
27/00 XÝch ®u kiÓu Nga; Vßng quay lín, vÝ dô vßng quay Pherris [1, 2006.01] 
27/02 . víi bÖ ngåi cã chuyÓn ®éng ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
27/04 . cã trôc cã thÓ nghiªng ®îc [1, 2006.01] 
27/06 . quay trªn mÆt ph¼ng ngang [1, 2006.01] 
27/08 . l¾p trªn vßng ngùa gç [1, 2006.01] 
29/00 Tang trèng quay vµ nhµo lén víi chç ngåi quay vßng hoÆc kh«ng quay [1, 

2006.01] 
29/02 . cã chç ngåi ë díi ®¸y tang trèng [1, 2006.01] 

C¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó gi¶i trÝ c«ng céng 

31/00 C¸c thiÕt bÞ gi¶i trÝ tËp thÓ [1, 2006.01] 
31/02 . cã ®Õ di ®éng [1, 2006.01] 
31/04 . . cã ®Õ rung ®éng [1, 2006.01] 
31/06 . . cã ®Õ chuyÓn ®éng sãng [1, 2006.01] 
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31/08 . . cã ®Õ chuyÓn ®éng lîn vßng, nh¶y, nÐm [1, 2006.01] 
31/10 . . cã thang cuèn hoÆc ®Õ di ®éng t¬ng tù [1, 2006.01] 
31/12 . . cã ®Õ b¬m h¬i di ®éng (liªn kÕt cña van víi khèi ®µn håi b¬m phång ®îc B60C 

29/00) [1, 2006.01] 
31/14 . . cã mÆt ph¼ng ®îc ®Æt trªn lß xo; cã mÆt ph¼ng di ®éng [1, 2006.01] 
31/16 . t¹o nªn ¶o gi¸c ®i xe [1, 2006.01] 
33/00 ThiÕt bÞ ®Ó thi ®Êu gi÷a mét sè ngêi, cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c ®Ò môc kh¸c 

[1, 2006.01] 
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A63H §å ch¬i, vÝ dô con quay, bóp bª, vßng, c¸c khèi xÕp h×nh 

Néi dung ph©n líp 

§å Ch¬i nh©n vËt cã dÉn ®éng c¬ häc hoÆc 
b»ng träng lùc ................................................................................................. 11/00, 13/00, 15/00 
®å ch¬i kiÓu ph¬ng tiÖn giao th«ng 

M« h×nh ®êng ray, ®å ch¬i tµu löa ........................................................................ 19/00, 21/00 
§å ch¬i ph¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c; ®êng ray cho 
chóng; ®å ch¬i ®éng c¬ ......................................................... 17/00, 23/00, 27/00; 18/00; 25/00 

Con quay; bóp bª, ®å ch¬i d¹ng con vËt ............................................................. 1/00; 3/00 
C¸c ®å ch¬i kh¸c .................................................................................................. 5/00, 7/00, 33/00 
S¶n xuÊt bóp bª hoÆc ®å ch¬i nh©n vËt ....................................................................... 9/00 
C¬ cÊu dÉn ®éng; ®iÒu khiÓn; c¬ cÊu truyÒn 
®éng ........................................................................................................................ 29/00; 30/00; 31/00 
C¸c ®å ch¬i kh¸c 

Con quay, bóp bª, ®éng vËt .........................................................................................1/00, 3/00 
§å ch¬i kh¸c ................................................................................................... 5/00, 7/00, 33/00 
S¶n xuÊt bóp bª hoÆc ®å ch¬i ............................................................................................... 9/00 

§å ch¬i kh«i hµi, hoa giÊy .................................................................................................. 37/00 
 

1/00 Con quay (Con quay bay A63H 27/127) [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¬ cÊu cuén d©y th¸o ®îc [1, 2006.01] 
1/04 . . víi c¬ cÊu cuén d¶i hoÆc b¨ng [1, 2006.01] 
1/06 . cã c¬ cÊu cuén d©y liÒn khèi [1, 2006.01] 
1/08 . cã c¬ cÊu ®Ó cuén d©y b»ng c¸ch thæi [1, 2006.01] 
1/10 . cã thÓ ®îc quay trßn b»ng c¸ch xoay trôc gi÷a hai bµn tay [1, 2006.01] 
1/12 . Con quay b»ng roi; Roi cho con quay [1, 2006.01] 
1/16 . Con quay nh¶y, móa hoÆc vÏ ra nh÷ng ®êng cong [1, 2006.01] 
1/18 . Con quay kÐp; Con quay gåm nhiÒu phÇn ®Æt trong hoÆc lªn trªn nhau [1, 2006.01] 
1/20 . cã c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau; cã c¸c vËt chuyÓn ®éng, c¸c con gièng nãi chung [1, 

2006.01] 
1/22 . Con quay mµu [1, 2006.01] 
1/24 . cã bé phËn chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
1/26 . ph¸t ra vô næ hoÆc næ [1, 2006.01] 
1/28 . Con quay nh¹c [1, 2006.01] 
1/30 . Con quay leo trÌo, vÝ dô lo¹i Yo-Yo [1, 2006.01] 
1/32 . §Üa xo¸y hoÆc quay trßn ®îc dÉn ®éng nhê sîi chØ quÊn [1, 2006.01] 

Bóp bª; §å ch¬i nh©n vËt; §å ch¬i nh¹c 

3/00 Bóp bª [1, 2006.01] 

 Ghi chó 

Trong nhãm nµy, "bóp bª" bao gåm c¶ kh¸i niÖm "®å ch¬i b»ng con vËt" 
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3/02 . lµm tõ v¶i hoÆc tõ chÊt liÖu v¶i [1, 2006.01] 
3/04 . cã khung cã thÓ thay ®æi h×nh d¹ng ®îc [1, 2006.01] 
3/06 . §å ch¬i chøa ®Çy kh«ng khÝ hoÆc thæi phång ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c h×nh d¸ng ®îc gÊp hoÆc c¾t, hoÆc ®Ó mÆc, b»ng giÊy ph¼ng [1, 2006.01] 
3/10 . H×nh d¸ng ph¼ng cã nhiÒu ch©n, cã hoÆc kh«ng cã c¬ cÊu ®Ó ®Æt nã ®øng (A63H 

3/08 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/12 . Bóp bª cã hai mÆt [1, 2006.01] 
3/14 . Bóp bª lång vµo ngãn tay, vÝ dô con rèi ®iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
3/16 . Bóp bª l¾p ghÐp tõ c¸c phÇn riªng biÖt [1, 2006.01] 
3/18 . Con rèi [1, 2006.01] 
3/20 . cã c¸c phÇn chuyÓn ®éng liªn quan víi nhau, vÝ dô ch©n tay [1, 2006.01] 
3/24 . Bóp bª biÕt uèng; Bóp bª biÕt khãc; Bóp bª biÕt ®¸i dÇm [1, 2006.01] 
3/26 . Bóp bª næi [1, 2006.01] 
3/28 . Bè trÝ c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ph¸t ©m trong bóp bª; Bé phËn ph¸t ©m trong bóp bª [1, 

2006.01] 

3/31 . . èng bÔ, trôc quay vµ c¸c dông cô t¬ng tù ®Ó ph¸t ©m [1, 2006.01] 
3/33 . . Ph¬ng tiÖn ph¸t ©m kh¸c chuyªn dïng cho bóp bª [1, 2006.01] 
3/36 . C¸c chi tiÕt; Phô kiÖn kÌm theo [1, 2006.01] 
3/38 . . M¾t bóp bª [1, 2006.01] 
3/40 . . . cã thÓ khÐp më [1, 2006.01] 
3/42 . . . Lµm m¾t cho bóp bª [1, 2006.01] 
3/44 . . Tãc hoÆc tãc gi¶ cho bóp bª; L«ng mi; L«ng mµy [1, 2006.01] 
3/46 . . Khíp tay, ch©n [1, 2006.01] 
3/48 . . L¾p c¸c phÇn kh¸c nhau vµo bóp bª, vÝ dô l¾p m¾t tù ®éng [1, 2006.01] 
3/50 . . Khung, gi¸ hoÆc b¸nh xe cho bóp bª hoÆc ®å ch¬i con vËt [1, 2006.01] 
3/52 . . Nhµ cho bóp bª, ®å gç hoÆc ®å dïng kh¸c cho bóp bª; QuÇn ¸o cho bóp bª (®å ®i 

ch©n cho bóp bª A43B 3/28) [1, 2006.01] 
5/00 §å ch¬i cã nh¹c cô vµ ®å ch¬i ph¸t tiÕng cã thªm hiÖu øng kh¸c ngoµi ©m thanh 

(con quay nh¹c A63H 1/28; t¹o ©m b»ng t¸c ®éng næ khi ®Ëp b»ng tay F42B 4/16) [1, 
2006.01] 

5/04 . §å ch¬i sóng lôc hoÆc sóng m¸y kh«ng cã ngßi næ; Ph¸o (ph¸o ®èt F42B 4/04) [1, 
2006.01] 

7/00 §å ch¬i nh©n vËt dÉn ®éng b»ng ngêi ch¬i [1, 2006.01] 
7/02 . dÉn ®éng b»ng c¸ch ®Èy hoÆc kÐo [1, 2006.01] 
7/04 . . chuyÓn ®éng ®ång thêi víi xe ®å ch¬i [1, 2006.01] 
7/06 . . cã d¹ng ch©n nhê c¸c bé phËn quay [1, 2006.01] 
9/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bóp bª, ®å ch¬i con vËt, ®å ch¬i 

nh©n vËt, hoÆc c¸c bé phËn cña chóng [1, 2006.01] 
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§å ch¬i nh©n vËt chuyÓn ®éng nhê c¬ häc hoÆc nhê träng lùc 

11/00 §å ch¬i nh©n vËt tù di chuyÓn ®îc [1, 2006.01] 
11/02 . chuyÓn ®éng nhê rung ®éng ®îc sinh ra khi quay vËt nÆng ®Æt lÖch t©m [1, 

2006.01] 
11/04 . §å ch¬i leo lªn vµ leo xuèng [1, 2006.01] 
11/06 . §å ch¬i nh¶y [1, 2006.01] 
11/08 . §å ch¬i nhµo lén [1, 2006.01] 
11/10 . §å ch¬i nh©n vËt kiÓu xe cã mét hoÆc nhiÒu trôc vµ nh©n vËt bíc ®i khi ®å ch¬i di 

chuyÓn trªn mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
11/12 . . §å ch¬i cã b¸nh xe víi c¸c nh©n vËt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i khi ®å ch¬i 

chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
11/14 . §å ch¬i nh©n vËt c¬ häc bíc ®îc, ®îc gi÷ c©n b»ng theo hiÖu øng con quay [1, 

2006.01] 
11/18 . §å ch¬i d¹ng chuyÓn ®éng bíc [4, 2006.01] 
11/20 . . víi c¸c ®«i ch©n, vÝ dô con ngùa [4, 2006.01] 
13/00 §å ch¬i nh©n vËt cã c¸c phÇn tù chuyÓn ®éng, cã hoÆc kh«ng cã chuyÓn ®éng 

cña c¶ ®å ch¬i [1, 2006.01] 
13/02 . b¾t chíc c¸c ®éng t¸c tù nhiªn, vÝ dô mÌo vå chuét, ®¸ hËu [1, 2006.01] 
13/03 . . §å ch¬i c¸c d¹ng ®éng vËt ®Î trøng [4, 2006.01] 
13/04 . . §å ch¬i nh©n vËt b¾t chíc c¸c chuyÓn ®éng cña vËn ®éng viªn hoÆc c«ng nh©n 

[1, 2006.01] 
13/06 . . . b¾t chíc ®Êm bèc hoÆc giao ®Êu [1, 2006.01] 
13/08 . . . b¾t chíc c¸c ®éng t¸c qu©n sù [1, 2006.01] 
13/10 . . . b¾n tªn hoÆc c¸c lo¹i ®¹n bay kh¸c [1, 2006.01] 
13/12 . . . §å ch¬i nh©n vËt tËp thÓ dôc hoÆc biÓu diÔn nhµo lén [1, 2006.01] 
13/14 . . . §å ch¬i trªn d©y kiÓu diÔn viªn nh¶y móa [1, 2006.01] 
13/15 . . . b¾t chíc vÏ hoÆc viÕt [4, 2006.01] 
13/16 . Hép víi c¸c h×nh tîng nh¶y [1, 2006.01] 
13/18 . §å ch¬i kiÓu ghÕ ®u; §å ch¬i l¾c l [1, 2006.01] 
13/20 . §å ch¬i vßng ngùa gç víi c¸c nh©n vËt di ®éng; §å ch¬i m« h×nh héi chî hoÆc 

t¬ng tù, cã c¸c nh©n vËt di ®éng [1, 2006.01] 
15/00 C¸c ®å ch¬i nh©n vËt kh¸c ho¹t ®éng b»ng träng lùc [1, 2006.01] 
15/02 . C¸c nh©n vËt ®å ch¬i trît xuèng theo mÆt ph¼ng nghiªng [1, 2006.01] 
15/04 . §å ch¬i nh©n vËt ®u ®a quanh ®iÓm n»m cao h¬n träng t©m [1, 2006.01] 
15/06 . Bóp bª kh«ng ng· [1, 2006.01] 
15/08 . §å ch¬i l¾c l ho¹t ®éng nhê vßng bi n»m trong nã [1, 2006.01] 

§å ch¬i xe cé; §éng c¬ ®å ch¬i 

17/00 §å ch¬i xe cé, vÝ dô cã ®éng c¬ tù ®éng; Phô kiÖn cho nã [1, 2006.01] 
17/02 . cã thÓ biÕn ®æi thµnh d¹ng kh¸c khi bÞ va ch¹m hoÆc ch¹m m¹nh, vÝ dô thiÕt bÞ m« 

pháng tai n¹n [1, 2006.01] 
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17/045 . cã h×nh d¹ng nh xe bäc s¾t, xe t¨ng hoÆc t¬ng tù [4, 2006.01] 
17/05 . Xe t¶i [1, 2006.01] 
17/06 . . cã thïng xe tù ®æ [1, 2006.01] 
17/08 . . cã bËc lªn xuèng tù ®éng bËt ra [1, 2006.01] 
17/10 . . cã xi tÐc ®Ó chë chÊt láng [1, 2006.01] 
17/12 . cã cÇn trôc, têi hoÆc dông cô t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/14 . Xe b¸nh xÝch [1, 2006.01] 
17/16 . Xe ®¹p, cã hoÆc kh«ng cã ngêi ®i [1, 2006.01]  
17/18 . Xe ba b¸nh cã nh©n vËt di ®éng [1, 2006.01] 
17/21 . cã d¹ng nh xe m¸y, cã hoÆc kh«ng cã nh©n vËt [4, 2006.01] 
17/22 . Xe xcut¬ cã ngêi l¸i, chuyÓn ®éng nhê b¸nh xe hoÆc ngêi l¸i [1, 2006.01] 
17/24 . cã d¹ng nh xe trît tuyÕt, hoÆc xe trît b¨ng, cã hoÆc kh«ng cã ngêi trªn ®ã [1, 

2006.01] 
17/25 . §å ch¬i kiÓu ph¬ng tiÖn giao th«ng cã b¸nh kh¸c, cã c¸c nh©n vËt di ®éng [1, 

2006.01] 
17/26 . Chi tiÕt; Phô kiÖn (cã cÊu dÉn ®éng A63H29/00) [1, 2006.01] 
17/267 . . G¾n chÆt b¸nh xe trªn khung gÇm [4, 2006.01] 
17/273 . . C¬ cÊu më hoÆc ®ãng cöa hoÆc t¬ng tù [4, 2006.01] 
17/28 . . HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
17/30 . . ThiÕt bÞ chØ híng [1, 2006.01] 
17/32 . . C¬ cÊu tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc quang häc [1, 2006.01] 
17/34 . . C¬ cÊu b¾t chíc tiÕng næ ®éng c¬ [1, 2006.01] 
17/36 . . C¬ cÊu l¸i cho ®å ch¬i xe cé [1, 2006.01] 
17/38 . . . ®iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
17/385 . . . ®iÒu khiÓn tõ xa [4, 2006.01] 
17/39 . . . . ®iÒu khiÓn b»ng ra®io [4, 2006.01] 
17/395 . . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ch¬ng tr×nh [4, 2006.01] 
17/40 . . . §å ch¬i xe cé l¸i tù ®éng hoÆc tù quay l¹i khi gÆp chíng ng¹i vËt [1, 2006.01] 
17/41 . . . §å ch¬i xe cé ng¨n ngõa sù r¬i khái bÒ mÆt ®ì nhê l¸i tù ®éng hoÆc tù quay l¹i 

[4, 2006.01] 
17/42 . . C¬ cÊu phanh hoÆc dõng tù ®éng [1, 2006.01] 
17/44 . . BÕn ®ç ®å ch¬i dïng cho c¸c ®å ch¬i xe cé; Tr¹m cÊp x¨ng [1, 2006.01] 
18/00 §êng « t« hoÆc ®êng ray dµnh cho ®å ch¬i (®êng ray A63H 19/30; dµnh cho 

®êng s¾t ®Æc biÖt A63H 21/00); DÉn ®éng nhê t¸c ®éng qua l¹i ®Æc biÖt gi÷a 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ®êng ray [1, 2006.01] 

18/02 . KÕt cÊu hoÆc s¾p ®Æt nÒn ®êng ray [1, 2006.01] 
18/04 . . §êng ray lªn xuèng dèc (A63H 18/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
18/06 . . ®îc thiÕt kÕ sao cho chuyÓn ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i thùc hiÖn khi thay ®æi 

®é nghiªng nÒn ®êng ray [1, 2006.01] 
18/08 . cã ph¬ng tiÖn c¬ khÝ ®Ó dÉn híng hoÆc l¸i [1, 2006.01] 
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18/10 . cã ph¬ng tiÖn tõ ®Ó l¸i [1, 2006.01] 
18/12 . CÊp dßng ®iÖn cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®å ch¬i qua nÒn ®êng ray [1, 2006.01] 
18/14 . Bé dÉn ®éng ®îc bè trÝ vµo ®êng ray, vÝ dô ph¬ng tiÖn b¨ng t¶i v« tËn, nam 

ch©m, ®Üa dÉn ®éng  [1, 2006.01] 
18/16 . §iÒu khiÓn sù dÉn ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i b»ng c¸ch t¸c ®éng qua l¹i gi÷a 

ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ®êng ray; §iÒu khiÓn c¸c bé phËn ®êng ray nhê ph¬ng 
tiÖn vËn t¶i [1, 2006.01] 

19/00 M« h×nh ®êng s¾t (dÉn ®éng nhê t¸c ®éng qua l¹i ®Æc biÖt gi÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
vµ ®êng ray A63H 18/00) [1, 2006.01] 

19/02 . §Çu m¸y; Toa ®éng c¬ [1, 2006.01] 
19/04 . . ®îc dÉn ®éng b»ng lß xo [1, 2006.01] 
19/06 . . §Çu m¸y h¬i níc; §éng c¬ h¬i níc cho chóng [1, 2006.01] 
19/08 . . . Nåi h¬i cho ®Çu m¸y h¬i níc [1, 2006.01] 
19/10 . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
19/12 . . . cã c¬ cÊu ®¶o chiÒu ®iÖn [1, 2006.01] 
19/14 . . C¬ cÊu m« pháng c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Çu m¸y, vÝ dô cßi, ph¸t tÝn hiÖu, phôt h¬i 

níc [1, 2006.01] 
19/15 . C¸c kiÓu toa ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
19/16 . Chi tiÕt cña m« h×nh ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s¾t [1, 2006.01] 
19/18 . . C¬ cÊu nèi vµ th¸o toa [1, 2006.01] 
19/20 . . C¬ cÊu chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
19/22 . . B¸nh xe; Trôc b¸nh xe; Gi¸ chuyÓn híng [1, 2006.01] 
19/24 . §å ch¬i ®êng s¾t ch¹y ®iÖn; HÖ thèng dïng cho nã [1, 2006.01] 

19/26 . . §å ch¬i xe cé cã dÉn ®éng nèi vµo m¹ch ®iÖn; « t« ®iÖn [1, 2006.01] 
19/28 . HÖ thèng ®å ch¬i ®êng s¾t c¬ häc [1, 2006.01] 
19/30 . §êng s¾t; Ray; Mèi nèi ray [1, 2006.01] 
19/32 . . Ghi; C¬ cÊu bÎ ghi [1, 2006.01] 
19/34 . CÇu; Ga; HÖ thèng tÝn hiÖu [1, 2006.01] 
19/36 . CÊu tróc ®å ch¬i ®êng s¾t m« h×nh, vÝ dô nhãm, th©n m¸y ®Æt trong ®å ®ùng, hoÆc 

trªn v¸n, hoÆc kÕt hîp víi c¶nh vËt cho môc ®Ých ®å ch¬i [1, 2006.01] 
21/00 §å ch¬i ®êng s¾t kh¸c [1, 2006.01] 
21/02 . víi ph¬ng tiÖn giao th«ng treo trªn d©y c¸p hoÆc ray [1, 2006.01] 
21/04 . §êng ray mét ®êng, vÝ dô víi ph¬ng tiÖn giao th«ng b¸m vµo phÝa trªn ray kiÓu 

yªn ngåi (A63H 21/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/00 ThuyÒn ®å ch¬i; §å ch¬i næi; C¸c ®å ch¬i níc kh¸c [1, 2, 2006.01] 
23/02 . ThuyÒn; ThuyÒn buåm [1, 2006.01] 
23/04 . . ThuyÒn tù hµnh, tµu thñy hoÆc tµu ngÇm [1, 2006.01] 
23/06 . . . chuyÓn ®éng nhê ph¶n lùc [1, 2006.01] 
23/08 . §å ch¬i lÆn theo thuyÕt §ª-c¸c-t¬ hoÆc kiÓu kh¸c [1, 2006.01] 
23/10 . C¸c ®å ch¬i díi níc kh¸c, ®å ch¬i næi, hoÆc ®å ch¬i næi t¬ng tù [1, 2006.01] 
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23/12 . . §å ch¬i tµu phãng ng l«i; §å ch¬i tù vì khi cã ng l«i ch¹m vµo; §å ch¬i tµu tù 
næ [1, 2006.01] 

23/14 . . DÉn ®éng kiÓu ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
23/16 . . §å ch¬i c«ng tr×nh thuû lîi; ThiÕt bÞ c¶ng [1, 2006.01] 
25/00 §å ch¬i ®éng c¬ h¬i níc, khÝ hoÆc khÝ nÐn (dµnh cho ®Çu m¸y h¬i níc A63H 

19/06) [1, 2006.01] 
25/02 . C¬ cÊu ph©n phèi [1, 2006.01] 
27/00 §å ch¬i m¸y bay; C¸c ®å ch¬i bay kh¸c (®å ch¬i cã dï A63H 33/20) [1, 2006.01] 
27/01 . §å ch¬i m¸y bay cã c¸nh dÎo hoÆc gÊp ®îc [4, 2006.01] 
27/04 . §å ch¬i tµu lîn cã d©y kÐo [1, 2006.01] 
27/08 . DiÒu giÊy [1, 2006.01] 
27/10 . Bãng bay [1, 2006.01] 
27/127 . §å ch¬i bay cã thÓ h¹ c¸nh hoÆc cÊt c¸nh lªn th¼ng; §å ch¬i bay [4, 2006.01] 
27/133 . . M¸y bay lªn th¼ng; M¸y bay håi chuyÓn (A63H 27/04 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
27/14 . C¬ cÊu khëi ®éng vµ phãng dµnh cho ®å ch¬i m¸y bay; C¬ cÊu trªn ®å ch¬i m¸y 

bay ®Ó khëi ®éng hoÆc phãng [1, 2006.01] 
27/16 . §å ch¬i bay lµm tõ giÊy gÊp [4, 2006.01] 
27/18 . C¸c ®Æc ®iÓm vÒ kÕt cÊu cña th©n m¸y bay, c¸nh m¸y bay hoÆc t¬ng tù, vÝ dô cho 

m« h×nh m¸y bay [4, 2006.01] 
27/20 . HÖ thèng truyÒn ®Ó khëi ®éng bÒ mÆt ®iÒu khiÓn bay, t¨ng lùc n©ng cña c¸nh hoÆc 

t¬ng tù [4, 2006.01] 
27/22 . §å ch¬i m¸y bay tù hµnh, vÝ dô víi d¶i b¨ng cao su cã thÓ më réng (A63H 27/04, 

27/127 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
27/24 . . ®îc ®Èy nhê ®éng c¬ ®èt trong hoÆc ®éng c¬ ®iÖn [4, 2006.01] 
27/26 . . . §å ch¬i bay ®îc ®Èy b»ng ph¶n lùc, vÝ dô m¸y bay (A63H 27/04, 27/127 ®îc 

u tiªn) [4, 2006.01] 
27/28 . §å ch¬i m¸y bay vç c¸nh [4, 2006.01] 
27/30 . C¸c ®Æc ®iÓm chung cho bé dÉn tiÕn cña m« h×nh m¸y bay, vÝ dô c¸c ®Æc ®iÓm vÒ 

kÕt cÊu (cho m¸y bay lªn th¼ng A63H 27/133) [4, 2006.01] 
27/32 . C¬ cÊu h¹ xuèng cho ®å ch¬i m¸y bay, vÝ dô d¹ng b¸nh xe, phao [4, 2006.01] 

DÉn ®éng vµ ®iÒu khiÓn ®å ch¬i, vÝ dô ®å ch¬i xe cé 

29/00 C¬ cÊu dÉn ®éng cho ®å ch¬i (c¬ cÊu chung) [1, 2006.01] 
29/02 . C¬ cÊu ®ång hå [1, 2006.01] 
29/04 . . C¬ cÊu dÉn ®éng cã lß xo xo¾n [1, 2006.01] 
29/06 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh¸c cho chóng [1, 2006.01] 
29/08 . C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng nhê bi hoÆc vËt nÆng [1, 2006.01] 
29/10 . C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng nhê m«i trêng ch¶y [1, 2006.01] 
29/12 . . dßng c¸t [1, 2006.01] 
29/14 . . dßng níc [1, 2006.01] 
29/16 . . h¬i níc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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29/18 . C¬ cÊu dÉn ®éng cã d¶i b¨ng cao su gi·n ®îc [1, 2006.01] 
29/20 . C¬ cÊu dÉn ®éng cã b¸nh ®µ [1, 2006.01] 
29/22 . DÉn ®éng ®iÖn (cÊp ®iÖn qua ®êng ray A63H 18/20) [1, 2006.01] 
29/24 . C¸c chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cho c¬ cÊu dÉn ®éng trong ®å ch¬i, vÝ dô ph¬ng tiÖn lªn 

d©y hoÆc khëi ®éng ®éng c¬ ®å ch¬i [1, 2006.01] 
30/00 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®å ch¬i, vÝ dô ®å ch¬i xe cé (c¬ 

cÊu l¸i ®iÒu khiÓn tõ xa cho ®å ch¬i xe cé A63H 17/385; dïng cho m« h×nh ®å ch¬i 
giao th«ng ®êng s¾t A63H 19/24, 19/28) [1, 4, 2006.01] 

30/02 . §iÒu khiÓn ®iÖn [1, 2006.01] 
30/04 . . sö dông sù truyÒn v« tuyÕn [1, 2006.01] 
30/06 . §iÒu khiÓn b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
31/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng dµnh cho ®å ch¬i [1, 2006.01] 
31/02 . C¬ cÊu trôc vÝt [1, 2006.01] 
31/04 . C¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng ma s¸t [1, 2006.01] 
31/06 . C¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng ®ai hoÆc d©y truyÒn [1, 2006.01] 
31/08 . §iÒu khiÓn sù truyÒn ®éng. TruyÒn ®éng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 
31/10 . C¬ cÊu truyÒn ®éng ho¹t ®éng nhê d©y chuyÓn ®éng ®îc theo chiÒu däc èng uèn 

®îc [1, 2006.01] 
 

33/00 C¸c ®å ch¬i kh¸c [1, 2006.01] 
33/02 . §å ch¬i vßng; Que ®Ó ®Èy chóng [1, 2006.01] 
33/04 . Bé ®å xÕp nhµ, c¸c d¶i hoÆc c¸c chi tiÕt x©y dùng t¬ng tù [1, 2006.01] 
33/06 . . l¾p r¸p kh«ng cÇn thªm chi tiÕt phô trî [1, 2006.01] 
33/08 . . . trong c¸c chi tiÕt cã s½n lç, hoÆc méng, hoÆc chç låi, vÝ dô méng ®u«i Ðn 
33/10 . . l¾p r¸p cÇn thªm c¸c chi tiÕt phô trî kh«ng dÝnh chÆt [1, 2006.01] 
33/12 . . . D¶i ®ôc lç hoÆc t¬ng tù, ®îc l¾p ghÐp nhê que lâi, èc vÝt hoÆc t¬ng tù [1, 

2006.01] 
33/14 . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®îc l¾p r¸p nhê chÊt kÕt dÝnh hoÆc xi m¨ng [1, 2006.01] 
33/16 . MÉu ®å ch¬i lµm tõ giÊy gÊp [1, 2006.01] 
33/18 . §å ch¬i nÐm hoÆc phãng (sóng lß xo ®å ch¬i B41B 7/08) [1, 2006.01] 
33/20 . §å ch¬i víi dï; Dï ®å ch¬i [1, 2006.01] 
33/22 . §å ch¬i quang häc, mµu hoÆc bãng tèi s¸ng (kÝnh v¹n hoa G02B 27/08) [1, 

2006.01] 
33/26 . §å ch¬i tõ hoÆc ®iÖn (dÉn ®éng ®iÖn A63H 29/22) [1, 2006.01] 
33/28 . §å ch¬i thæi bãng xµ phßng; §å ch¬i khãi (c¬ cÊu ®Ó t¹o vßng trßn khãi khi nh¶ 

khãi A24F 13/30) [1, 2006.01] 
33/30 . §å ch¬i m« pháng, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c, vÝ dô m¸y ®iÖn tho¹i, c©n, m¸y 

tÝnh tiÒn [1, 3, 2006.01] 
33/32 . Khu«n, khu«n mÉu, xÎng, hoÆc t¬ng tù, ®Ó ch¬i c¸t [1, 2006.01] 
33/36 . §å ch¬i vËt dÉn löa [1, 2006.01] 
33/38 . S¸ch tranh cã t¸c dông phô lµm ®å ch¬i, vÝ dô víi sù chiÕu phim ®Ìn chiÕu [1, 4, 

2006.01] 
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33/40 . Cèi xay giã; C¸c ®å ch¬i kh¸c ho¹t ®éng nhê dßng khÝ (c¬ cÊu dÉn ®éng dµnh cho 
®å ch¬i ho¹t ®éng nhê h¬i níc hoÆc kh«ng khÝ nÐn A63H 29/16) [1, 2006.01] 

33/42 . §å ch¬i m« h×nh hay trang trÝ cha ®a vµo c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 
37/00 Trß ch¬i kh«i hµi; Hoa giÊy; D¶i giÊy ngo»n ngoÌo, hoÆc c¸c vËt dông dµnh cho 

vò héi [4, 2006.01] 
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A63J Trang thiÕt bÞ nhµ h¸t, r¹p xiÕc hoÆc t¬ng tù; ThiÕt bÞ biÓu 
diÔn ¶o thuËt hoÆc t¬ng tù  

Néi dung ph©n líp 

trang bÞ s©n khÊu ...................................................................................................... 1/00 ®Õn 5/00 
c¸c d¹ng gi¶i trÝ trùc quan ...................................................... 13/00 ®Õn 19/00, 25/00, 99/00 
c¸c d¹ng gi¶i trÝ kh¸c .................................................................................... 9/00, 11/00, 99/00 
thiÕt bÞ hç trî diÔn viªn ............................................................................................7/00, 21/00 

 
 
1/00 Trang bÞ s©n khÊu [1, 2006.01]  
1/02 . C¸nh gµ; Ph«ng mµn; C¸c trang trÝ kh¸c; Ph¬ng tiÖn dÞch chuyÓn [1, 2006.01] 
3/00 Trang bÞ r¹p xiÕc, s©n biÓu diÔn xiÕc, hoÆc bè trÝ chóng [1, 2006.01] 
5/00 Ph¬ng tiÖn phô ®Ó t¹o hiÖu øng ®Æc biÖt trªn s©n khÊu, hoÆc trong r¹p xiÕc 

hoÆc s©n biÓu diÔn  [1, 2006.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ t¹o hiÖu øng s©n khÊu; Phô kiÖn cho s©n khÊu [1, 2006.01] 
5/04 . . ThiÕt bÞ ®Ó t¹o hiÖu øng ©m thanh [1, 2006.01] 
5/10 . ThiÕt bÞ lµm t¨ng kh¶ n¨ng nh×n vµ nghe [1, 2006.01] 
5/12 . ThiÕt bÞ n©ng ngêi lªn hoÆc h¹ xuèng  [1, 2006.01] 
7/00 ThiÕt bÞ phô cho diÔn viªn [1, 2006.01] 
9/00 §êng vßng, thiÕt bÞ ®Ó bay lén vßng, hoÆc t¬ng tù  [1, 2006.01] 
11/00 C¸c mª cung [1, 2006.01] 
13/00 Tranh toµn c¶nh, tranh tÇm s©u, tranh næi, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/00 Trß xem ¶nh qua lç nhßm; KÝnh v¹n hoa hoÆc c¸c hiÖu øng mµu kh¸c [1, 

2006.01] 
17/00 ThiÕt bÞ t¹o nh¹c mµu [1, 2006.01] 
19/00 Nhµ h¸t bóp bª, nhµ móa rèi vµ nhµ t¹o ¶nh b»ng bãng tèi [1, 2006.01] 
21/00 ThiÕt bÞ ®Ó biÓu diÔn ¶o thuËt; Phô kiÖn ®Ó biÓu diÔn ¶o thuËt [1, 2006.01] 
25/00 C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó chiÕu phim (ph¬ng tiÖn chiÕu phim G03B) [2009.01] 
99/00 C¸c thiÕt bÞ cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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A63K Cuéc ®ua; ThÓ thao cìi ngùa; Trang bÞ vµ phô kiÖn kÌm theo 
(®ång hå bÊm giê G04F 7/06; thiÕt bÞ theo dâi thêi gian G07C 1/22; c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o cho 
th«ng tin cã thÓ thay ®æi ®îc nhê chän läc hoÆc kÕt hîp c¸c phÇn tö riªng lÎ G09F 9/00) 

1/00 Trêng ®ua; §êng ®ua [1, 2006.01] 
1/02 . dµnh cho chã s¨n thá hoÆc chã kh¸c [1, 2006.01] 
3/00 Trang thiÕt bÞ hoÆc phô kiÖn dµnh cho cuéc ®ua hoÆc thÓ thao cìi ngùa [1, 

2006.01] 
3/02 . ThiÕt bÞ xuÊt ph¸t, vÝ dô tÊm xuÊt ph¸t [1, 2006.01] 
3/04 . Barie (chíng ng¹i vËt) hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
99/00 C¸c trang thiÕt bÞ cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 

[2006.01] 
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A99 C¸c ®èi tîng cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn nµy 
[2006.01] 

A99Z C¸c ®èi tîng cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn nµy [2006.01] 
 
Ghi chú [2006.01] 
 Phân lớp này bao gồm các đối tượng:  
 a. chưa được đưa vào các vị trí phân loại khác, nhưng có liên quan gần nhất với các đối 

tượng thuộc các phân lớp của phần này, và 
 b. chưa được đề cập rõ ràng ở bất kỳ phân lớp nào của phần khác.  
 
99/00 C¸c ®èi tîng cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn nµy [2006.01] 
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kéo, các công đoạn phụ được sử dụng trong gia công kim loại không ra phoi B21C; 
bó các sản phẩm B65B 13/00 ) .............................................................................................140 

B21G SẢN XUẤT KIM KHÂU, ĐINH GHIM HOẶC ĐINH BẰNG KIM LOẠI .......................144 
B21H SẢN XUẤT CÁC ĐỒ VẬT KIM LOẠI ĐẶC BIỆT BẰNG CÁCH CÁN, VÍ DỤ 

VÍT, BÁNH XE, VÒNG, THÙNG, BI CẦU (chủ yếu từ kim loại tấm B21D) ...................146 
B21J RÈN; RÈN THỦ CÔNG; DẬP KIM LOẠI; TÁN RI-VÊ; LÒ RÈN (cán kim loại 

B21B; sản xuất các sản phẩm đặc biệt bằng rèn hoặc dập B21K; tráng hoặc mạ 
B23K; hoàn thiện các bề mặt bằng rèn thủ công B23P 9/04; làm chắc các bề mặt 
bằng cách phun vật liệu dạng hạt B24C 1/10; các đặc tính chung của máy ép, máy 
ép phế liệu B30B; các lò nung nói chung F27 ) ....................................................................148 

B21K SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI RÈN HOẶC DẬP, VÍ DỤ CÁC 
MÓNG NGỰA, ĐINH RI-VÊ, CHỐT HOẶC BÁNH XE (sản xuất các sản phẩm 
đặc biệt bằng cách gia công kim loại tấm không sinh phoi B21D; gia công dây 
B21F; sản xuất đinh ghim, kim hoặc đinh B21G; sản xuất các sản phẩm đặc biệt 
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bằng cách cán B21H; các máy rèn, các máy dập, các máy rèn thủ công nói chung 
B21J; sản xuất xích B21L; mạ B23K) ..................................................................................152 

B21L CHẾ TẠO XÍCH KIM LOẠI (chế tạo xích hoặc các mắt xích bằng cách đúc B22D 
25/02; xích nói chung F16G) ................................................................................................156 

B22 NGÀNH ĐÚC; LUYỆN KIM BỘT ...................................................................................158 
B22C CHẾ TẠO KHUÔN ĐÚC (các vật liệu chịu lửa làm khuôn nói chung B 28B)...................158 
B22D ĐÚC KIM LOẠI; ĐÚC CÁC CHẤT KHÁC BẰNG CÙNG CÁC PHƯƠNG 

PHÁP HOẶC CÁC THIẾT BỊ (tạo hình chất dẻo hoặc các chất ở trạng thái dẻo 
B29C; quy trình luyện kim, chọn các chất phụ gia để đúc kim loại C21, C22)....................163 

B22F LUYỆN KIM BỘT; CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM TỪ BỘT KIM LOẠI; SẢN 
XUẤT BỘT KIM LOẠI (sản xuất hợp kim bằng luyện kim bộ

 

 

 ...................................................171 
B23 MÁY CÔNG CỤ; GIA CÔNG KIM LOẠI CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở  

CÁC VỊ TRÍ KHÁC ...........................................................................................................174 
B23B TIỆN; KHOAN (sử dụng một điện cực thay cho một dụng cụ B23H, ví dụ tạo các 

lỗ B23H 9/14; gia công bằng tia laze B23K 26/00; các thiết bị để chép hình hoặc 
điều khiển B23Q) ..................................................................................................................174 

B23C PHAY (chuốt B23D; phay chuốt trong chế tạo bánh răng B23F; cơ cấu chép hình 
hoặc cơ cấu điều khiển B23Q) ..............................................................................................184 

B23D BÀO; XẺ RÃNH; CẮT; DOA; CƯA; GIŨA; CẠO; CÁC NGUYÊN CÔNG 
TƯƠNG TỰ ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI CÓ PHOI KHÔNG THUỘC CÁC 
PHÂN LỚP KHÁC (chế tạo bánh răng hoặc các sản phẩm tương tự B23F; cắt kim 
loại bằng cách áp dụng sự đốt nóng cục bộ B23K; các cơ cấu chép hình hoặc điều 
khiển B23Q) ..........................................................................................................................186 

B23F CHẾ TẠO BÁNH RĂNG HOẶC THANH RĂNG (bằng cách dập B21D; bằng 
cách cán B21H; bằng cách rèn hoặc dập B21K; bằng cách đúc B22; các cơ cấu 
chép hình hoặc điều khiển B23Q; các máy hoặc các thiết bị để mài hoặc đánh bóng 
nói chung B24B) ...................................................................................................................197 

B23G CẮT REN; GIA CÔNG VÍT, BU LÔNG HOẶC ĐAI ỐC KẾT HỢP VỚI CẮT 
REN (tạo ren bằng cách uốn sóng các ống B21D15/04; cán ren B21H3/02; bằng 
rèn, ép hoặc dập B21K1/56; tạo các rãnh xoắn trên máy tiện B23B5/48; bằng phay 
B23C3/02; bằng mài B24B19/02; cơ cấu chép hình và điều khiển  B23Q) .........................201 

B23H GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG TÁC DỤNG CỦA SỰ TẬP TRUNG CAO ĐỘ 
CỦA DÒNG ĐIỆN TRÊN PHÔI GIA CÔNG SỬ DỤNG MỘT ĐIỆN CỰC 
THAY CHO DỤNG CỤ CẮT; VIỆC GIA CÔNG NÀY KẾT HỢP VỚI CÁC 
HÌNH THỨC GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC (các quy trình sản xuất các lớp phủ 
bằng điện phân hoặc điện di, đúc điện, hoặc các thiết bị dùng cho mục đích này 
C25D; các quy trình điện phân để tách vật liệu ra khỏi các sản phẩm C25F; sản 
xuất các mạch in sử dụng các kỹ thuật kết tủa để quét vật liệu dẫn tạo thành các 
mẫu dẫn dòng cần thiết H05K 3/18) [4] ...............................................................................204 

B23K HÀN VẢY HOẶC LÀM BONG MỐI HÀN VẢY; HÀN; BAO HOẶC PHỦ BỂ 
MẶT BẰNG HÀN VẢY HOẶC HÀN; CẮT BẰNG ĐỐT NÓNG CỤC BỘ, VÍ 
DỤ CẮT BẰNG NGỌN LỬA; GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG TIA LAZE (chế 
tạo các sản phẩm có lớp phủ kim loại bằng cách đúc ép kim loại B21C 23/22; đắp 
lớp phủ mặt hoặc phủ bằng cách đúc B22D 19/08; đúc bằng cách nhúng B22D 
23/04; chế tạo các lớp composite bằng cách thiêu kết bột kim loại B22F 7/00; các 
cơ cấu để chép hình hoặc điều khiển trên các máy công cụ B23Q; phủ các kim loại 
hoặc các vật liệu bằng các kim loại không thuộc lớp C23C; đèn xì F23D) ..........................207 

5 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B23P CÁC GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC; CÁC NGUYÊN CÔNG KẾT HỢP; MÁY 
CÔNG CỤ VẠN NĂNG (các cơ cấu chép hình hoặc điều khiển B23Q) .............................218 

B23Q CÁC CHI TIẾT, CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HOẶC CÁC TRANG BỊ PHỤ 
CHO MÁY CÔNG CỤ, VÍ DỤ TRANG BỊ ĐỂ CHÉP HÌNH HOẶC ĐIỂU 
KHIỂN (các dụng cụ loại dùng trong các máy tiện hoặc máy doa B23B 27/00); 
MÁY CÔNG CỤ NÓI CHUNG ĐẶC TRƯNG BỞI KẾT CẤU CỦA CÁC CHI 
TIẾT HOẶC CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH ĐẶC BIỆT; CÁC TỔ HỢP HOẶC 
KẾT HỢP CỦA CÁC MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÔNG DÙNG CHO MỘT 
KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT NÀO ................................................................................................222 

B24 MÀI; ĐÁNH BÓNG ...........................................................................................................231 
B24B MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẶC CÁC QUI TRÌNH MÀI HOẶC ĐÁNH BÓNG 

(bằng ăn mòn điện B23H; mài hoặc phun cát B24C; khắc ăn mòn hoặc đánh bóng 
bằng điện phân C25F 3/00); CHỈNH SỬA HOẶC XỬ LÝ CÁC BỂ MẶT MÀI; 
DẪN VẬT LIỆU MÀI, ĐÁNH BÓNG HOẶC MÀI NGHIẾN [2] .....................................231 

B24C GIA CÔNG PHUN CÁT HOẶC PHUN VẬT LIỆU DẠNG HẠT .....................................243 
B24D    CÁC DỤNG CỤ ĐỂ MÀI, ĐÁNH BÓNG HOẶC MÀI SẮC (vật mài chuyên dụng 

cho các thiết bị mài nhẵn, ví dụ các bi mài B24B 31/14; dụng cụ

 

 

 

 .................................................................................245 B25 CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY; CÁC DỤNG CỤ DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ; DỤNG CỤ TRONG PHÂN XƯỞNG; CÁC TAY MÁY .....................................................................................................................................248 B25B CÁC DỤNG CỤ HOẶC CÁC THIẾT BỊ ĐỂ KẸP, NỐI, THÁO HOẶC KẸP ĐỠ CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC .................................................................248 B25C CÁC DỤNG CỤ ĐÓNG ĐINH HOẶC KẸP GHIM CẦM TAY; CÁC DỤNG CỤ KẸP GHIM DI ĐỘNG THAO TÁC BẰNG TAY (sản xuất giày dép A43D) .....................254 B25D CÁC DỤNG CỤ VA ĐẬP [2] ..............................................................................................256 B25F CÁC DỤNG CỤ LIÊN HỢP HOẶC VẠN NĂNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC; CÁC CHI TIẾT HOẶC CÁC BỘ PHẬN CỦA DỤNG CỤ XÁCH TAY DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THAO TÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG  ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐÉN Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC [4] ....................................................................................................259 B25G TAY CẦM CHO CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY (kẹp lưỡi cắt hoặc tương tự vào tay cầm của các công cụ gia công đất A01B 1/22; tay cầm của công cụ thu hoạch cầm tay A01D 1/14; tay cầm tích hợp với đồ dùng để chải A46B)..............................................260 B25H THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG, VÍ DỤ ĐỂ ĐÁNH DẤU LÊN SẢN PHẨM; CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO QUẢN CHO PHÂN XƯỞNG .........................................................262 B25J TAY MÁY; BUỒNG CÓ TRANG BỊ TAY MÁY (các thiết bị robot để hái hoa quả, rau, cây hoa bia hoặc tương tự A01D 46/30; tay máy điều khiển kim khâu phẫu thuật A61B 17/062; Tay máy kết hợp với máy cán B21B 39/20; tay máy kết hợp với máy rèn B21J 13/10; các phương tiện để giữ bánh xe hoặc các bộ phận của nó B60B 30/00; cần cẩu B66C; các thiết bị xử lý nhiên liệu hoặc các vật liệu khác được sử dụng bên trong lò phản ứng hạt nhân G21C 19/00; sự liên kết về kết cấu của các tay máy với các buồng hoặc các phòng được bảo vệ chống lại phóng xạ G21F 7/06) [5] ......................................................................................................................263 B26 DỤNG CỤ CẮT CẦM TAY; CẮT; CHIA CẮT..............................................................266 B26B DỤNG CỤ CẮT CẦM TAY KHÔNG THUỘC CÁC LỚP KHÁC (để thu hoạch mùa màng A01D, để làm vườn, cho lâm nghiệp A01G; để giết thịt gia súc hoặc xử lý thịt A22; để sản xuất hoặc sửa chữa giày A43D; kìm hoặc dụng cụ cắt móng tay A45D 29/02, dụng cụ làm bếp A47J; cho các mục đích phẫu thuật A61B 17/00; 
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cho kim loại B23D; cắt bằng vòi phun chất lỏng mang vật liệu mài B24C 5/02; các 
dụng cụ giống kìm để cắt mép B25B 7/22; kìm cắt B25C 11/02; tay cầm cho các 
dụng cụ cầm tay nói chung B25G; máy xén giấy B26D; để xóa B43L 19/00; cho 
vật liệu dệt D06H) ................................................................................................................266 

B26D CẮT; CÁC CHI TIẾ
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B27K CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÁC THIẾT BỊ HOẶC SỰ LỰA CHỌN CÁC CHẤT ĐỂ 
TẨM, NHUỘM MÀU, SƠN, TẨY TRẮNG GỖ HOẶC ĐỂ XỬ LÝ GỖ BẰNG 
CÁC CHẤT LỎNG THẤM ƯỚT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở CÁC VỊ TRÍ 
KHÁC; XỬ LÝ HÓA HOẶC LÝ HỌC GỖ XỐP, CÓI, SẬY, RƠM RẠ HOẶC 
CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ [2] .......................................................................................293 

B27L BÓC VỎ CÂY HOẶC LOẠI BỎ CÁC ĐẦU CÀNH (ngành lâm nghiệp A01G); 
TÁCH GỖ; SẢN XUẤT GỖ DÁN, CÁC THANH GỖ, PHOI BÀO, SỢI GỖ 
HOẶC BỘT GỖ ...................................................................................................................295 

B27M GIA CÔNG GỖ KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP B27B - B27L; SẢN XUẤT 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT TỪ GỖ ................................................................................297 

B27N SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BẰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÔ, CÓ HOẶC 
KHÔNG CÓ CHẤT LIÊN KẾT HỮU CƠ, LÀM TỪ CÁC HẠT HOẶC SỢI GỖ 
HOẶC VẬT LIỆU LIGNOXENLULOZA KHÁC HOẶC VẬT LIỆU HỮU CƠ 
TƯƠNG TỰ (chứa vật liệu kết dính B28B; tạo hình các chất ỏ trạng thái dẻo 
B29C; các tấm sợi sản xuất từ huyền phù sợi D21J; sấy khô F26B 17/00) [4] ....................299 

B28 GIA CÔNG XI MĂNG, ĐẤT SÉT HOẶC ĐÁ ................................................................301 
B28B TẠO HÌNH ĐẤT SÉT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GỐM KHÁC, XỈ HOẶC 

CÁC HỖN HỢP CÓ CHỨA VẬT LIỆU KẾT DÍNH, VÍ DỤ THẠCH CAO (tạo 
hình bằng đúc B22C; gia công đá hoặc vật liệu tương tự đá B28D; tạo hình các 
chất ở trạng thái dẻo nói chung B29C; sản xuất các sản phẩm dạng lớp mà thành 
phần cấu tạo của chúng không chỉ là các chất này B32B; tạo hình tại chỗ, xem các 
lớp tương ứng của phần E)....................................................................................................301 

B28C CHUẨN BỊ ĐẤT SÉT; PHA CHẾ CÁC HỖN HỢP CHỨA ĐẤT SÉT HOẶC 
CÁC VẬT LIỆU KẾT DÍNH, VÍ DỤ THẠCH CAO (chuẩn bị vật liệu cho khuôn 
đúc B22C 5/00) .....................................................................................................................308 

B28D GIA CÔNG ĐÁ HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ ĐÁ (máy móc dùng cho 
mục đích này, hoặc các phương pháp để khai thác mỏ hoặc mỏ lộ thiên E21C) ..................311 

B29 XỬ LÝ CÁC CHẤT DẺO; XỬ LÝ CÁC CHẤT Ở TRẠNG THÁI DẺO NÓI 
CHUNG ...............................................................................................................................313 

B29B CHUẨN BỊ HOẶC XỬ LÝ SƠ BỘ VẬT LIỆU TRƯỚC KHI TẠO HÌNH; CHẾ 
TẠO CÁC HẠT HOẶC CÁC PHÔI ĐƯỢC TẠO HÌNH TRƯỚC; THU HỒI CÁC 
CHẤT DẺO HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CỦA VẬT LIỆU PHẾ THẢI CHỨA 
CHẤT DẺO [4] .....................................................................................................................313 

B29C TẠO HÌNH HOẶC LIÊN KẾT CÁC CHẤT DẺO; TẠO HÌNH Ở TRẠNG THÁI 
DẺO, chưa được phân loại vào các vị trí khác; XỬ LÝ TIẾP THEO CÁC SẢN 
PHẨM ĐÃ TẠO HÌNH, ví dụ SỬA CHỮA (chế tạo phôi tạo hình trước 
B29B11/00; chế tạo các sản phẩm nhiều lớp bằng cách kết hợp các lớp không được 
liên kết trước để trở thành một sản phẩm mà các lớp của nó được liên kết với nhau 
B32B37/00-B32B41/00) [4] .................................................................................................317 

B29D CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT TỪ CÁC CHẤT DẺO HOẶC CÁC 
CHẤT Ở TRẠNG THÁI DẺO NÓI CHUNG (chế tạo hạt B29B 9/00; chế tạo phôi 
tạo hình trước B29B 11/00) [4] ............................................................................................339 

B29K SƠ ĐỒ CÁC CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI CÁC PHÂN LỚP B29B, B29C HOẶC 
B29D, LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU LÀM KHUÔN HOẶC VẬT LIỆU GIA 
CỐ, CÁC CHẤT ĐỘN HOẶC CÁC PHẦN ĐƯỢC TẠO HỈNH TRƯỚC, VÍ DỤ 
CÁC VẬT LỒNG VÀO [4]..................................................................................................343 

B29L SƠ ĐỔ CÁC CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI PHÂN LỚP B29C, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC 
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT [4] .................................................................................................356 

B30 MÁY ÉP ...............................................................................................................................358 
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B30B MÁY ÉP NÓI CHUNG; MÁY ÉP KHÔNG THUỘC CÁC LỚP KHÁC (máy ép 
áp lực cao hoặc áp lực cực cao kèm nhiệt độ cao để biến hình vật liệu, ví dụ để sản 
xuất kim cương nhân tạo B01J 3/00) [2] ..............................................................................358 

B31 CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC 
XỬ LÝ CƠ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY; 
XỬ LÝ CƠ HỌC GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ CƠ 
HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ GIẤY ..............................................362 

B31B CHẾ TẠO CÁC ĐỒ CHỨA BẰNG GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU 
ĐƯỢC XỬ LÝ CƠ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY 
(chế tạo các sản phẩm bằng cách quấn, ví dụ ống dạng quấn B31C; chế tạo kết hợp 
với đóng gói B65B) ..............................................................................................................362 

B31C SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM QUẤN, VÍ DỤ ỐNG QUẤN BẰNG GIẤY, BÌA 
CỨNG HOẶC VẬT LIÊU ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG 
TỰ NHƯ VỚI GIẤY ............................................................................................................367 

B31D SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GIẤY, BÌA CỨNG HOĂC VẬT LIỆU ĐƯỢC 
GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY, CHƯA 
ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC PHÂN LỚP B31B HOẶC B31C (sản xuất các sản phẩm 
từ hạt hoặc sợi gỗ hoặc các vật liệu lignoxelulo hay các vật liệu hữu cơ tương tự 
bằng phương pháp khô B27N; sản xuất các sản phẩm có lớp không hoàn toàn bằng 
giấy hoặc bìa cứng B32B; sản xuất các sản phẩm từ xơ xelulo thể huyền phù, ví dụ 
bột gỗ, D21J) ........................................................................................................................369 

B31F XỬ LÝ CƠ HỌC HOẶC LÀM BIẾN DẠNG GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT 
LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY 
(sản xuất các sản phẩm có lớp không hoàn toàn từ giấy hoặc bìa cứng B32B) ....................370 

B32 CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP ...............................................................................................371 
B32B CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP, TỨC LÀ CÁC SẢN PHẨM CẤU TẠO TỪ CÁC 

LỚP CÓ DẠNG PHẲNG HOẶC HÌNH KHỐI, VÍ DỤ TỪ CÁC LỚP CÓ CẤU 
TRÚC XỐP HOẶC TỔ ONG ..............................................................................................371 

B33 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐẮP LỚP [2015.01] ...............................................................381 
B33Y   Chế tạo đắp lớp, tức là chế tạo các vật thể ba chiều [3D] bằng cách lắng đọng đắp 

dần,  kết tụ đắp lớp hoặc đặt các lớp đắp chồng lên nhau, ví dụ công nghệ in 3D, 
công nghệ polyme quang hóa hoặc thiêu kết có chọn lọc tia laze [2015.01] ........................381 

B41 THIẾT BỊ IN; CÁC LOẠI MÁY KẺ DÒNG; CÁC LOẠI MÁY CHỮ; CÁC 
LOẠI KHUÔN DẤU [4] .....................................................................................................382 

B41B MÁY HOẶC PHỤ TÙNG ĐỂ CHẾ TẠO, SẮP CHỮ, THÁO DỠ VÀ SẮP XẾP 
BỘ CHỮ CHÌ; BỘ CHỮ CHÌ; CÁC THIẾT BỊ SẮP CHỮ CHỤP ẢNH HOẶC 
QUANG ĐIỆN (máy chụp ảnh nói chung G03) ...................................................................382 

B41C CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO HOẶC IN LẠI BẢN IN (các phương pháp chế 
tạo bản in dạng in chụp G03F; các phương pháp chế tạo bản in dạng quang điện 
G03G) ...................................................................................................................................390 

B41D CÁC THIẾT BỊ IN LẠI BẢN IN NỔI DẠNG CƠ HỌC; CHẾ TẠO BẢN IN TỪ 
CÁC VẬT LIỆU DẺO HOẶC ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG (khắc kim loại dưới tác động 
của dòng điện tập trung cao độ B23H 9/06; bộ chữ chì, máy hoặc các thiết bị để 
chế tạo, sắp chữ, tháo dỡ hoặc sắp xếp bộ chữ chì B41B; các phương pháp chế tạo 
hoặc tái tạo bản in B41C; các thiết bị để khắc hoặc chạm nói chung B44B3/00, 
B44B5/00; ăn mòn điện phân C25F 3/00; ăn mòn hóa học kim loại C23F 3/00; kỹ 
thuật in chụp lại G03F) .........................................................................................................391 

B41F MÁY IN (các thiết bị sao chép hoặc máy in dùng trong văn phòng B41L) [4]....................393 
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B41G CÁC THIẾT BỊ ĐỂ MẠ ĐỒNG, KẺ DÒNG, VIỂN HOẶC TẠO MÉP TỜ IN VÀ 
TƯƠNG TỰ; CÁC THIẾT BỊ PHỤ ĐỂ ĐỘT LỖ TRONG QUÁ TRÌNH IN (đột lỗ 
nói chung B26D; tạo hiệu ứng trang trí B44C; gấp hoặc vuốt thẳng nếp gấp vật liệu 
mỏng B65H 45/00, B65H 47/00; đục lỗ kết hợp với việc nạp các tấm hoặc dải 
B65H 35/00) .........................................................................................................................403 

B41J MÁY CHỮ; CÁC CƠ CẤU IN SẮP CHỮ KHÔNG SỬ DỤNG KHUÔN IN; SỬA 
CHỮA CÁC LỖI IN (sắp chữ B41B; in trên các bề mặt đặc biệt B41F; đánh dấu 
đồ giặt là B41K; thiết bị xóa, tẩy B43L 19/00; chất dạng lỏng để chữa lỗi in bằng 
cách phủ C09D 10/00; ghi kết quả đo G01; nhận biết hoặc tái hiện các số liệu; đánh 
dấu vật mang tin dưới dạng số hóa, ví dụ bằng cách đục lỗ G06K; các thiết bị để in 
và lấy vé ra G07B; cái ngắt mạch cho bảng điều khiển điện nói chung H01H 13/70; 
H03K 17/94; mã hóa nối liền với bảng điều khiển hay các thiết bị tương tự nói 
chung H03M 11/00; máy thu hoặc máy phát để liên lạc điện báo H04L; truyền hay 
tạo lại tư liệu hay tương tự, ví dụ truyền fax H04N 1/00; các cơ cấu in dùng cho 
máy có công dụng đặc biệt, ví dụ để cho máy đếm tiền, các thiết bị cân, đảm bảo 
việc ghi các chỉ tiêu vận hành, xem các phân lớp tương ứng) ..............................................404 

B41K KHUÔN DẤU; CÁC THIẾT BỊ ĐỂ ĐÓNG DẤU HOẶC ĐÁNH SỐ (đánh dấu  
thịt A22C 17/10; dập kết hợp với in B41F 19/00; đánh dấu hoặc mã hóa các loại 
bao gói đã sản xuất B65B 61/26; cơ cấu in sắp chữ B41J; dập nổi đồ trang trí hoặc 
nhãn hiệu B44B 5/00; các thiết bị để in và xuất vé, các thiết bị để kiểm tra việc trả 
tiền tầu xe, các thiết bị giao hàng không có thiết bị để in G07B) .........................................425 

B41L CÁC THIẾT BỊ ĐỂ SAO CHÉP, NHÂN BẢN HAY IN SỬ DỤNG TRONG VĂN 
PHÒNG HAY CHO CÁC MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI KHÁC; CÁC MÁY IN 
ĐỊA CHỈ HAY CÁC MÁY IN DÃY SỐ TƯƠNG TỰ (các máy in ấn  dùng cho 
các mục đích công nghiệp B41F; các con dấu, các thiết bị đóng dấu hay đánh số 
B41K) ...................................................................................................................................428 

B41M CÁC PHƯƠNG PHÁP IN, NHÂN BẢN, ĐÁNH DẤU; IN NHIỀU MẦU (in trên 
vải D06P; sửa các lỗi in B41J; đắp các ảnh truyền hay tương tự B44C 1/16; môi 
trường lỏng để sửa lỗi in bằng cách phủ C09D 10/00) .........................................................439 

B41N BẢN IN HAY TẤM DẬP IN (các vật liệu nhậy sáng G03); VẬT LIỆU DÙNG 
LÀM BỀ MẶT SỬ DỤNG TRONG CÁC MÁY IN ĐỂ IN, TRẢI MỰC, LÀM 
ẨM HAY CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ; CHUẨN BỊ CÁC BỀ MẶT IN ĐỂ SỬ 
DỤNG VÀ BẢO QUẢN ......................................................................................................442 

B42 ĐÓNG SÁCH; AN-BUM; HỒ SƠ, TÀI LIỆU; SẢN PHẨM IN ĐẶC BIỆT ................444 
B42B ĐÓNG CÁC TỜ RỜI, THẾP GIẤY HOẶC TAY SÁCH (ghép nối bằng đinh hoặc 

khâu nối bằng các móc dây thép nói chung B25C, B27F; các máy đồng thời sắp bộ 
hoặc kiểm tra thứ tự trang sách và đóng các tờ rời hoặc tay sách B42C 1/12; gắn 
tạm thời các tờ với nhau B42F) ............................................................................................444 

B42D SÁCH; BÌA SÁCH; CÁC TỜ RƠI; CÁC ẤN PHẨM ĐẶC TRƯNG BỞI TÍNH 
NĂNG NHẬN DẠNG HAY BẢO MẬT; CÁC ẤN PHẨM CÓ KÍCH THƯỚC 
VÀ CÔNG DỤNG ĐẶC BIỆT CHƯA ĐƯỢC NÊU TRONG CÁC PHÂN LỚP 
KHÁC; THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐI KÈM VỚI CHÚNG CHƯA ĐƯỢC NÊU 
TRONG PHÂN LỚP NÀO; THIẾT BỊ ĐỂ ĐỌC VÀ VIẾT NHỜ CÁC BĂNG DI 
ĐỘNG ...................................................................................................................................447 

B42F GẮN TẠM THỜI CÁC TỜ RỜI VỚI NHAU; DỤNG CỤ ĐỂ ĐÓNG THÀNH 
TẬP; PHIẾU THƯ MỤC; ĐÁNH CHỈ SỐ (bàn đọc A47B19/00; giá đọc sách 
A47B23/00) ..........................................................................................................................451 

B43 DỤNG CỤ VIẾT HOẶC VẼ; DỤNG CỤ PHỤ TRỢ DÙNG CHO BÀN GIẤY ..........455 

10 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B43K CÁC DỤNG CỤ VIẾT HOẶC VẼ (đồ chứa, vỏ bọc hoặc dụng cụ phụ trợ cho các 
chất mỹ phẩm, ví dụ như xà phòng cạo râu, son, đồ trang điểm A45D 34/00, 
A45D40/00) ..........................................................................................................................455 

B43L ĐỒ DÙNG ĐỂ VIẾT HOẶC VẼ; ĐỒ DÙNG PHỤ TRỢ ĐỂ VIẾT VÀ VẼ (dụng 
cụ của xưởng cho các công việc đánh dấu B25H 7/00; dạy viết chữ, viết tốc ký hay 
vẽ G09B 11/00) .....................................................................................................................460 

B43M DỤNG CỤ PHỤ TRỢ DÙNG CHO BÀN GIẤY KHÔNG THUÔC CÁC PHÂN 
LỚP KHÁC (các dụng cụ đóng bằng đinh kẹp B25C, B27F; dụng cụ gắn tạm thời 
các tờ giấy với nhau B42F; các dụng cụ để phân phối băng dính B65H 35/07) ...................464 
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TIỂU PHẦN: TÁCH; TRỘN 

Ghi chú 
 Các ghi chú này nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng phần này của Bảng phân loại, và là bổ 

sung cho phần giới thiệu. 
(1) Ở tiểu phần này, tách các vật liệu khác nhau có nghĩa là tách các vật liệu có thành 

phần, kích thước hay trạng thái khác nhau, hầu hết có thể tìm thấy trong các phân lớp 
sau đây: 

B01D 
B03B, B03C, B03D 
B04B, B04C 
B07B, B07C 

(2) Các dấu hiệu được phân loại trong các phân lóp này là: 
 i) Trạng thái vật lý của vật liệu cần tách 
 ii) Nguyên lý của quy trình được sử dụng 
 iii) Các loại thiết bị đặc biệt 
 Dấu hiệu thứ nhất trong các dấu hiệu trên bao gồm 6 quan hệ khác nhau, các quan hệ 

này được nhóm thành 3 nhóm: 
 a) lỏng/lỏng hay lỏng/khí và khí/khí 
 b) rắn/lỏng hay rắn/khí 
 c) rắn/rắn 
(3) Các phân lớp này cần được sử dụng theo các quy tắc chung dưới đây: 
 - Phân lớp B01D là phân lớp chung nhất về tách vật liệu từ vật liệu rắn. 
 - Thiết bị để tách vật liệu rắn được phân vào B03B, trong trường hợp các thiết bị đó 

được sử dụng trong công đoạn rửa của công nghiệp khai thác mỏ. Được phân vào lớp 
B03B còn có cả các thiết bị khí nén, đặc biệt là bàn tuyển tinh và máy làm lắng. Các 
loại sàng, rây được phân vào B07B kể cả khi chúng được sử dụng để tách bằng 
phương pháp ướt. Các thiết bị khác để tách vật liệu rắn bằng phương pháp khô cũng 
được phân vào B07B. 

 - Nếu việc tách là kết quả của sự thăm dò hay đo đạc một số tính chất quan trọng của 
vật liệu hay sản phẩm thì được phân vào B07C. 

 Cần lưu ý việc tách các chất đồng vị của cùng nguyên tố hóa học luôn được phân vào 
B01D 59/00 mà không phụ thuộc vào quy trình hay thiết bị được sử dụng. 

Nội dung của tiểu phần 
TÁCH CHẤT LỎNG/CHẤT LỎNG, 
CHẤT LỎNG/CHẤT KHÍ HOẶC  
CHẤT KHÍ/CHẤT KHÍ 

Phương pháp 
Các quy trình chung ..................................................................................................... B01D 

bằng lực ly tâm, sử dụng máy ly tâm hay thiết 
bị tạo nóng .............................................................................................................. B01D 
sử dụng hiệu ứng từ hay tĩnh điện .......................................................................... B03C 

Thiết bị 
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Các quy trình chung ..................................................................................................... B01D 
bằng lực ly tâm, sử dụng máy ly tâm hay thiết 
bị tạo xoáy .................................................................................................... B04B,B04C 
sử dụng hiệu ứng từ hay tĩnh điện .......................................................................... B03C 

 
TÁCH CHẤT RẮN/CHẤT LỎNG 
HOẶC CHẤT RẮN/KHÍ 

Phương pháp 
Các quy trình chung ..................................................................................................... B01D 

bằng lực ly tâm ....................................................................................................... B01D 
       sử dụng máy ly tâm hay thiết bị tạo xoáy ........................................................ B01D 
sử dụng hiệu ứng từ hay tĩnh điện .......................................................................... B03C 

 Thiết bị 
Các quy trình chung ..................................................................................................... B01D 

bằng lực ly tâm ....................................................................................................... B01D 
       sử dụng máy ly tâm hay thiết bị tạo xoáy ............................................. B04B, B04C 
sử dụng hiệu ứng từ hay tĩnh điện .......................................................................... B03C 

TÁCH CHẤT RẮN/CHẤT RẮN 
Phương pháp 

Phương pháp khô 
          cho vật liệu chất đống ........................................................................................ B07B 
           Phân loại riêng lẻ .............................................................................................. B07C 

             Sàng, rây, tách kiểu khí nén ....................................................................... B07B 
                       sử dụng các bàn tuyến tính hay   

máy làm lắng kiểu khí nén ............................................................. B03B 
              bằng hiệu ứng từ hay tĩnh điện ................................................................. B03C 
              bằng lực ly tâm ......................................................................................... B07B 
                        sử dụng máy ly tâm hay thiết bị 

tạo xoáy .......................................................................................... B07B 
Phương pháp ướt 

Quy trình chung ...................................................................................................... B03B 
tuyến nổi và lắng từng phần ................................................................................... B03D 
sàng ......................................................................................................................... B07B 

Kết hợp phương pháp khô và ướt ................................................................................ B03B 
Thiết bị 

Phương pháp khô 
          cho vật liệu chất đống ........................................................................................ B07B 
           Phân loại riêng lẻ .............................................................................................. B07C 

             Sàng, rây, tách kiểu khí nén ....................................................................... B07B 
                       sử dụng các bàn tuyến tính hay   

máy làm lắng kiểu khí nén ............................................................. B03B 
              bằng hiệu ứng từ hay tĩnh điện ................................................................. B03C 
              bằng lực ly tâm ......................................................................................... B07B 
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                        sử dụng máy ly tâm hay thiết bị 
tạo xoáy .......................................................................................... B07B 

Phương pháp ướt 
Quy trình chung ...................................................................................................... B03B 
tuyến nổi và lắng từng phần ................................................................................... B03D 
sàng ......................................................................................................................... B07B 

Kết hợp phương pháp khô và ướt ................................................................................ B03B 
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B01B 

B01 CÁC QUY TRÌNH HOẶC THIẾT BỊ VẬT LÝ HOẶC HÓA HỌC NÓI 
CHUNG 

B01B ĐUN SÔI; CÁC THIẾT BỊ ĐUN SÔI 
 

1/00 Đun sôi; Các thiết bị đun sôi cho các mục đích vật lý hoặc hóa học (sản xuất tinh 
bột C08B 30/00; công nghiệp sản xuất đường C13; sinh hơi F22; nồi đun nước nóng 
trong gia đình F24) [1,2,2006.01] 

1/02 . Ngăn ngừa sủi bọt (nói chung B01D 19/02) [1,2006.01] 
1/04 . . bằng các phương tiện hóa học [1,2006.01] 
1/06 . Ngăn ngừa sôi dữ dội [1,2006.01] 
1/08 . Các thiết bị đun sôi kèm theo thiết bị ngưng tụ trở lại [1,2006.01] 
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B01D TÁCH (tách các chất rắn khỏi các chất rắn bằng các phương pháp ướt B03B, B03D, 
bằng các máy sàng khí nén hoặc các bàn B03B, bằng các phương pháp khô khác 
B07; tách các vật liệu rắn khỏi các vật liệu rắn hoặc các chất lỏng bằng từ tính hay 
tĩnh điện, tách bằng các điện trường cao áp B03C; các máy ly tâm B04B, các thiết bị 
tạo xoáy B04C; ép chất lỏng từ các vật liệu  có chứa chất lỏng B30B 9/02) [5] 

Ghi chú [5] 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - bay hơi, chưng cất, kết tinh, lọc, làm lắng bụi, làm sạch khí, hấp thụ, hấp phụ; 
 - các quy trình tương tự không liên quan đến, hoặc không chỉ giới hạn bằng tách 

(ngoại trừ  trường hợp hấp thụ hoặc hấp phụ) 
(2) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác 

định: 
 - "lọc" và các thuật ngữ tương tự bao gồm việc lọc các chất rắn khỏi các chất lỏng; 
 - "môi trường lọc" là một vật liệu xốp hoặc một kết cấu xốp của vật liệu được sử 

dụng để lọc các chất rắn khỏi các chất lỏng;  
 - "bộ phận lọc" là một phần của môi trường lọc được thêm vào những phần để môi 

trường được cố định một cách bền vững hoặc không bền vững, bao gồm cả những 
phần khác của môi trường; các nắp, khung ngoại vi hoặc thanh nẹp rìa, nhưng ngoại 
trừ các vỏ bọc;  

 - "vỏ lọc" là bình chứa không cho chất lỏng thấm qua, ngay cả khi mở hoặc đóng, nó 
chứa, hoặc thích ứng để chứa một hoặc nhiều thành phần lọc hoặc môi trường lọc; 

 - "ngăn lọc" là khoảng không bên trong vỏ lọc, là nơi các thành phần lọc hoặc môi 
trường lọc được đặt trong đó. Các vách ngăn có thể chia một vỏ lọc đơn thành nhiều 
ngăn;  

 - "thiết bị lọc" bao gồm các thành phần lọc được kết hợp với các vỏ, các thiết bị làm 
sạch, mô tơ hoặc các bộ phận tương tự mang tính chất riêng của các dạng thiết bị đặc 
biệt. Các thiết bị phụ trợ như các máy bơm hoặc các van được xem như một phần của 
một thiết bị lọc nếu như nó nằm trong thiết bị. Các thiết bị phụ trợ thực hiện thao tác 
tương tự hoặc khác nhau hoặc đơn giản như máy nghiền, máy trộn hoặc các thiết bị 
tách không lọc, mặc dù có hoặc không nằm trong thiết bị lọc, vẫn không được xem 
như là một phần của thiết bị lọc. Thuật ngữ không mở rộng ra các thiết bị, ví dụ các 
máy giặt, trong đó bộ lọc chỉ là một bộ phận của nó.  

(3) Đối với các thiết bị dùng để sấy hoặc bay hơi, lớp F26 được ưu tiên hơn phân lớp 
này. 

(4) Nhóm B01D 59/00 được ưu tiên hơn các nhóm khác của phân lớp này và các phân 
lớp khác trong lớp B01. 

Nội dung phân lớp 
BỐC HƠI, CHUNG CẤT, THĂNG HOA  ............................................................. 1/00, 3/00, 5/00, 7/00 
CÁC BẪY LẠNH, CÁC VÁCH LẠNH ............................................................................................ 8/00 
KÉT TINH .........................................................................................................................................  9/00 
CHIẾT BẰNG DƯNG MÔI ............................................................................................................. 11/00 
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XỬ LÝ CHẤT LỎNG: DỊCH CHUYỂN, HẤP THỤ, TÁCH, 
TÁCH KHÍ, SẮC KÝ ..................................................................................... 12/00, 15/00, 17/00, 19/00 
XỬLÝ KHÍ HOẶC HƠI: TÁCH, TÁI SINH, LÀM SẠCH KHÍ 
THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC HOẶC SINH HỌC ..................................................... 53/00 
TÁCH CÁC PHẦN TỬ LƠ LỦNG KHỎI CHẤT LỎNG ........................................................................  

Bằng kết tủa ......................................................................................................................  21/00 
Bằng lọc 

các qui trình lọc ...........................................................................................................  37/00 
các bộ lọc trọng lực, các bộ lọc tạo thành từ các 
thành phần lọc, các bộ lọc áp lực hoặc hút ............................................ 24/00, 25/00, 29/00 
các bộ lọc có lõi ............................................................................................................ 27/00 
các bộ lọc có các thành phần lọc di chuyển được ......................................................... 33/00 
các thiết bị lọc ............................................................................................................... 35/00 
các sơ đồ lọc hoặc tổ hợp lọc ........................................................................................ 36/00 

Bằng các quy trình khác .................................................................................................... 43/00 
TÁCH CÁC PHÂN TỬ KHUẾCH TÁN KHỎI KHÍ HOẶC 
HƠI 

Xử lý sơ bộ khí hoặc hơi .................................................................................................... 51/00 
Bằng trọng lực, quán tính, lực ly tâm; bằng lọc; bằng 
két hợp các thiết bị ...................................................................................... .45/00,46/00, 50/00 
Bằng các phương pháp khác ................................................................................... 47/00, 49/00 

CÁC VẬT LIỆU ĐỂ LỌC  .................................................................................................... 39/00, 41/00 
TÁCH CÁC ĐỒNG VỊ ..................................................................................................................... 59/00 
HẤP THỤ, HẤP PHỤ, SẮC KÝ; CÁC PHƯƠNG PHÁP 
TÁCH KHÁC ....................................................................................... 15/00, 15/08, 53/02, 53/14, 57/00 
TÁCH SỬ DỤNG MÀNG BÁN THẤM; 
THẨM TÁCH, THẨM THẤU, SIÊU LỌC............................................................................61/00 71/00 

 

1/00 Bay hơi (làm khô các vật liệu rắn hoặc các vật bằng cách làm bay hơi chất lỏng từ  
chúng F26B) [1,2006.01] 

1/02 . Thiết bị bay hơi có các ống xoắn nung nóng [1,2006.01] 
1/04 . Thiết bị bay hơi có các ống ngang [1,2006.01] 
1/06 . Thiết bị bay hơi có các ống đứng [1,2006.01] 
1/08 . . có các ống ngắn (B01D 1/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/10 . . có các ống dài, ví dụ thiết bị bay hơi Kestner (B01D 1/12 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/12 . . và tuần hoàn cưỡng bức [1,2006.01] 
1/14 . có các khí hoặc hơi nóng tiếp xúc với chất lỏng [1,2006.01] 
1/16 . bằng cách phun (B01D 1/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/18 . .  để thu nhận các chất rắn (B01D 1/24 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/20 . . Các vòi phun [1,2006.01] 
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1/22 . bằng cách cho một lớp mỏng của chất lỏng tiếp xúc với bề mặt được nung nóng 
[1,2006.01] 

1/24 . . để thu nhận các chất rắn khô [1,2006.01] 
1/26 . Bay hơi nhiều hiệu ứng [1,2006.01] 
1/28 . có sự nén hơi [1,2006.01] 
1/30 . Các phụ kiện cho các thiết bị bay hơi [1,2006.01] 

3/00 Chưng cất hoặc các quy trình trao đổi liên quan, trong đó các chất lỏng tiếp xúc 
với môi trường khí, ví dụ tẩy rửa [1,2,2006.01] 

3/02 . trong nồi hơi hoặc thiết bị chưng cất [1,2,2006.01] 
3/04 . thiết bị chưng cất kiểu ống [1,2006.01] 
3/06 . Chưng cất tức thời [1,2,2006.01] 
3/08 . trong các bình quay; Phun lên các đĩa quay (B01D 3/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/10 . Chưng cất trong chân không (B01D 3/12 được ưu tiên) [1,2,2006.01] 
3/12 . Chưng cất phân tử [1,2,2006.01] 
3/14 . Chưng cất phân đoạn [1,2006.01] 
3/16 . . Các tháp chưng cất phân đoạn trong đó hơi sủi bọt qua chất lỏng [1,2006.01] 
3/18 . . . có các đĩa sủi bọt nằm ngang [1,2006.01] 
3/20 . . . . Các nắp sủi bọt; Ông dẫn cho hơi; Các ống xả chất lỏng [1,2006.01] 
3/22 . . . có các lưới hoặc đĩa sàng nằm ngang; Kết cấu các lưới hoặc đĩa sàng 

[1,2006.01] 
3/24 . . . có các đĩa nằm nghiêng hoặc các bộ phận xếp thành bậc thang [1,2006.01] 
3/26 . . Các tháp nhưng cất phân đoạn trong dó hơi và dòng chất lỏng lần lượt đi qua, 

hoặc chất lỏng phun thành hơi, hoặc hỗn hợp hai pha đi qua cùng chiều 
[1,2006.01] 

3/28 . . . Các tháp nhưng cất phân đoạn có sự tiếp xúc bề mặt và các thiết bị dẫn hướng 
thẳng đứng, ví dụ hoạt động của màng [1,2006.01] 

3/30 . . Các tháp chưng cất phân đoạn có các phần di động hoặc trong đó có chuyển động 
ly tâm [1,2006.01] 

3/32 . . Các đặc điểm khác của tháp chưng cất phân đoạn [1,2006.01] 
3/34 . có một hoặc nhiều chất phụ khác [1,2006.01] 
3/36 . . Chưng cất đồng sôi [1,2006.01] 
3/38 . . Chưng cất hơi [1,2006.01] 
3/40 . . Chưng cất chiết ly [1,2006.01] 
3/42 . Điều chỉnh, Điều khiển [1,2006.01] 

5/00 Ngưng tụ hơi; Thu hồi các chất dung môi bay hơi bằng cách ngưng tụ (B01D 
8/00 được ưu tiên; thiết bị ngưng tụ F28B) [1,3,2006.01] 

7/00 Thăng hoa (B01D 8/00 được ưu tiên; làm khô bằng cách làm đóng băng F26) 
[1,2006.01] 

7/02 . Kết tinh trực tiếp từ pha hơi (thành tinh thể đơn C30B 23/00) [2,2006.01] 
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8/00 Các bẫy lạnh; Các vách làm lạnh [3,2006.01] 

9/00 Kết tinh (kết tinh trực tiếp từ pha hơi B01D 7/02; tạo ra các tinh thể đơn C30B) 
[1,2006.01] 

9/02 . từ dung dịch [1,2006.01] 
9/04 . . Cô đặc các dung dịch bằng cách lấy dung môi đã đông lạnh ra khỏi các dung dịch 

[1,2006.01] 

11/00 Chiết tách bằng dung môi [1,2006.01] 
11/02 . của các chất rắn [1,2006.01] 
11/04    . của các chất lỏng [1,2006.01] 

12/00 Dịch chuyển chất lỏng, ví dụ từ các chất rắn ẩm hoặc từ các chất lỏng phân tán 
hoặc từ  các chất  rắn trong các chất lỏng, bằng các phương tiện của chất lỏng 
khác [1,2006.01] 

15/00 Các quy trình tách bao gồm việc xử lý các chất lỏng với các chất hấp thụ rắn; 
Các thiết bị dùng cho các quy trình này [1,4,2006.01] 

15/02 . với chất hấp thụ chuyển động [1,2006.01] 
15/04 .  với các vật liệu trao đổi ion là chất hấp thụ (B01D 15/36 được ưu tiên) [1,2006.01]  
15/08 . Hấp thụ chọn lọc, ví dụ sắc ký [1,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Để nhóm B01D 15/08 có thể tạo ra cơ sở cho việc tra cứu đầy đủ khía cạnh sắc ký 

nói chung, tất cả các đối tượng kỹ thuật có liên quan chung được phân loại vào nhóm 
này kể cả khi nó được phân loại sơ bộ vào các nhóm được định hướng ứng dụng, ví 
dụ các sản phẩm từ sữa A23C 9/148, xử lý máu ví dụ A61M 1/36, các hợp chất hữu 
cơ hoạt hóa quang học C07B 57/00 hoặc peptid C07K 1/16.  

 
15/10 . . đặc trưng bởi các đặc điểm kết cấu hoặc hoạt động [2006.01]  
15/12 . . . liên quan đén việc chuẩn bị nguyên liệu [2006.01]  
15/14 . . . liên quan đến việc đưa nguyên liệu tới thiết bị [2006.01]  
15/16 . . . liên quan đến việc xử lý vật mang chất lưu [2006.01]  
15/18 . . . liên quan đến mô hình dòng chảy [2006.01]  
15/20 . . . liên quan đến việc xử lý vật liệu hấp thụ [2006.01]  
15/22 . . . liên quan đến kết cấu của cột [2006.01]  
15/24 . . . liên quan tới việc xử lý phần cất được phân phối [2006.01]  
15/26 . . đặc trưng bởi cơ cấu tách [2006.01]  
15/30 . . . Sắc ký phân bố [2006.01]  
15/32 . . . Sắc ký pha liên kết, ví dụ với pha liên kết bình thường, pha đảo hoặc sự tương 

tác kỵ nước [2006.01]  
15/34 . . . Tách lựa chọn theo kích thước, ví dụ sắc ký rây phân tử; Lọc gel; Thấm thấu 

[2006.01]  

19 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B01D 

15/36 . . . có sự tương tác ion, ví dụ sự trao đổi ion, cặp ion, triệt ion hoặc loại trừ ion 
[2006.01]  

15/38 . . . có sự tương tác đặc biệt không thuộc về một hoặc nhiều nhóm B01D 15/30 - 
B01D 15/36, ví dụ ái lực, sự trao đổi phối tử, hoặc sắc ký không đối xứng 
[2006.01]  

15/40 . . . sử dụng chất lưu siêu tới hạn như là pha di động hoặc dung môi rửa giải 
[2006.01]  

15/42 . . đặc trưng bởi phương thức phát triển, ví dụ bằng cách dịch chuyển hoặc bằng 
cách giải hấp [2006.01]  

17/00 Tách các chất lỏng chưa được nêu ra ở các đề mục khác, ví dụ bằng cách 
khuyếch tán nhiệt [1,2006.01] 

17/02 . Tách các chất lỏng không trộn lẫn với nhau [1,2006.01] 
17/022 . . bằng cách tiếp xúc với một chất rắn có khả năng thấm ướt có lựa chọn 

[4,2006.01]  
17/025 . . bằng trọng lực, trong bể lắng [4,2006.01]  
17/028 . . . với một bộ tán chắn [4,2006.01]  
17/032 . . . với một dụng cụ đặc biệt để tách ít nhất một chất lỏng ra khỏi các chất lỏng đã 

tách khác [4,2006.01]  
17/035 . . bằng cách sử dụng bọt khí hoặc các chất rắn chuyển động được đưa vào trong 

hỗn hợp [4,2006.01]  
17/038 . bằng lực ly tâm (các máy ly tâm B04B; các máy tạo xoáy B04C) [4,2006.01]  
17/04 . . Phân lớp nhũ tương [1,2006.01] 
17/05 . . . bằng xử lý hóa học [4,2006.01] 
17/06 . Tách các chất lỏng bằng phương pháp điện [1,2006.01] 
17/09 . bằng cách khuyếch tán nhiệt [4,2006.01]  
17/12 . Dụng cụ phụ trợ chuyên dùng để sử dụng với các thiết bị tách chất lỏng, ví dụ các 

mạch điều khiển [4,2006.01]  

19/00 Loại khí khỏi các chất lỏng [1,2006.01] 
19/02 . Phân tán bọt hoặc ngăn ngừa sủi bọt [1,2006.01] 
19/04 . . bằng cách cho thêm các chất hóa học [1,2006.01] 

21/00 Tách các phần tử rắn lơ lửng khỏi chất lỏng bằng cách làm lắng đọng (làm lắng 
đọng B03D 3/00) [1,2006.01] 

21/01 . sử dụng các chất keo tụ [1,2,2006.01]  
21/02 .  Các bể lắng [1,4,2006.01] 
21/04 . . có các cào di động [1,2006.01] 
21/06 . . . có các cào quay [1,2006.01] 
21/08 . . được trang bị các khoang keo tụ [1,2006.01] 
21/18 . Kết cấu của cào hay cơ cấu dẫn động cho các bể lắng [1,2006.01] 
21/20 . . Các cơ cấu dẫn động [1,2006.01] 
21/22 . . Các cơ cấu an toàn [1,2006.01] 
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21/24 . Các cơ cấu cấp liệu hoặc các cơ cấu xả cho các bể lắng [1,2006.01] 
21/26 . Tách chất kết tủa bằng lực ly tâm [1,2006.01] 
21/28 . Dụng cụ phụ trợ cơ học để tăng tốc sự lắng, ví dụ bằng các máy tạo rung hoặc 

tương tự [4,2006.01] 
21/30 . Dụng cụ điều khiển [4,2006.01] 
21/32 . . Điển khiển tỷ trọng của chất lỏng sạch hoặc chất kết tủa, ví dụ điều khiển bằng 

quang học [4,2006.01]  
21/34 . . Điều chỉnh sự phân phối cấp liệu; Điều chỉnh mức chất lỏng [4,2006.01]  

Lọc; Vật liệu lọc; Tái sinh vật liệu lọc [2] 

24/00 Các thiết bị lọc chứa vật liệu lọc rời, tức là vật liệu lọc không có bất kỳ chất kết 
dính nào giữa các hạt riêng lẻ hoặc các sợi của chúng (B01D 27/02 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

24/02 . có lớp lọc cố định trong quá trình lọc [5,2006.01]  
24/04 . . vật liệu lọc được kẹp giữa các vách ngăn cố định thấm qua được (B01D 24/10, 

B01D 24/20 được ưu tiên) [5,2006.01]  
24/06 . . các vách ngăn thấm qua có một loạt các mái hắt hoặc các khe hở [5,2006.01]  
24/08 . . . vật liệu lọc được đỡ bởi ít nhất hai vách ngăn đồng trục thấm qua được 

[5,2006.01]  
24/10 . . vật liệu lọc được giữ trong một thùng chứa kín [5,2006.01]  
24/12 . . . Lọc hướng xuống, vật liệu lọc được đỡ bởi các bể mặt thấm qua được (B01D 

24/18 được ưu tiên) [5,2006.01]  
24/14 . . . Lọc hướng xuống, thùng chứa gồm có các ống phân phối hoặc thu hổi hoặc các 

đường ống thấm qua được (B01D 24/18 được ưu tiên) [5,2006.01]  
24/16 . . . Lọc hướng lên trên (B01D 24/18 được ưu tiên) [5,2006.01]  
24/18 . . . Lọc hướng lên trên và hướng xuống được kết hợp với nhau [5,2006.01]  
24/20 . . vật liệu lọc được chứa trong một thùng mở [5,2006.01]  
24/22 . . . Lọc hướng xuống, vật liệu lọc được đỡ bằng các bề mặt thấm qua được 

[5,2006.01]  
24/24 . . . Lọc hướng xuống, thùng chứa có các ống phân phối hoặc thu hồi hoặc các 

đường ống thấm qua được [5,2006.01]  
24/26 . . . Lọc hướng lên trên [5,2006.01]  
24/28 . có lớp lọc di động trong quá trình lọc (có lớp lọc đã được hóa lỏng B01D 24/36) 

[5,2006.01]  
24/30 . . Tịnh tiến [5,2006.01]  
24/32 . . Quay [5,2006.01]  
24/34 . có vật liệu lọc và trụ đỡ thấm qua được của nó di động (các gàu lật, các máng hoặc 

các bộ phận tương tự B01D 33/327) [5,2006.01]  
24/36 . có lớp lọc đã được hóa lỏng trong quá trình lọc (có lớp lọc cố định B01D 24/02) 

[5,2006.01]  
24/38 . Các thiết bị cấp hoặc xả nguyên liệu [5,2006.01]  
24/40 . . để cấp nguyên liệu [5,2006.01]  
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24/42 . . để xả phần lọc [5,2006.01]  
24/44 . . để xả bã lọc, ví dụ máng nghiêng [5,2006.01]  
24/46 . Tái sinh vật liệu lọc trong thiết bị lọc (B01D 24/44 được ưu tiên) [5,2006.01]  
24/48 . được kết hợp toàn bộ với các thiết bị để điều khiển việc lọc [5,2006.01]  

25/00 Các thiết bị lọc được tạo thành bằng cách kẹp một số bộ phận lọc hoặc các phần 
của các bộ phận lọc này với nhau (các đĩa lọc B01D 29/39) [1,5,2006.01]  

25/02 . trong đó các bộ phận lọc được chế tạo trước độc lập với các bộ lọc, ví dụ các hệ 
thống dạng mođun [1,2006.01] 

25/12 . Thiết bị ép lọc, tức là thiết bị lọc dạng tấm hoặc dạng tấm và khung [1,2006.01] 
25/127 . . có một hoặc nhiều dải lọc có khả năng di động được sắp xếp để giữa các tấm ép 

hoặc giữa một tấm và một khung trong quá trình lọc, ví dụ hình chữ chi vô tận 
(B01D 25/172, B01D 25/176, B01D 25/19 được ưu tiên) [5,2006.01]  

25/133 . . . có ép bánh bã lọc, ví dụ bằng các màng có thể thổi phồng [5,2006.01]  
25/164 . . Buồng ép dạng tấm, tức là các mặt bên của các bộ phận lọc được lắp giữa hai tấm 

lọc kế tiếp (B01D 25/127, B01D 25/172, B01D 25/176, B01D 25/19 được ưu 
tiên) [5,2006.01]  

25/168 . . . có ép bánh bã lọc, ví dụ bằng các màng có thể thổi phồng [5,2006.01]  
25/172 . . Các phương tiện trải tấm (loại bỏ các bánh bã lọc B01D 25/32) [5,2006.01]  
25/176 . . gắn thành phần lọc với các tấm ép lọc, tức là gắn xung quanh lỗ cấp nguyên liệu 

ở trung tâm các tấm [5,2006.01]  
25/19 . . Các phương tiện kẹp để đóng thiết bị lọc ép, ví dụ các kích nâng thúy lực 

[5,2006.01]  
25/21 . . Tấm và khung ép (B01D 25/172, B01D 25/176, B01D 25/19 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
25/22 . Các thiết bị lọc dạng tổ ong [1,2006.01] 
25/24 . . Các thiết bị lọc dạng tổ ong hình trống [1,2006.01] 
25/26 . . Các thiết bị lọc dạng tổ ong xếp chồng nhau [1,2006.01] 
25/28 . Ngâm chiết hoặc rửa các bánh bã lọc trong thiết bị lọc [1,2006.01] 
25/30 . Các thiết bị cấp liệu [1,2006.01] 
25/32 . Loại bỏ các bánh bã lọc [1,2006.01] 
25/34 . . bằng các bộ phận lọc di động [1,2006.01] 
25/36 . . .  bằng lực li tâm [1,2006.01] 
25/38 . . bằng các bộ phận di động, ví dụ cái nạo tiếp xúc với các bộ phận lọc tĩnh 

[1,2006.01] 

27/00 Các thiết bị lọc kiểu ống dùng một lần [1,5,2006.01]  
27/02 . có các ống làm từ khối vật liệu rời [1,2006.01] 
27/04 . có các ống làm từ một phần của vật liệu đồng nhất, ví dụ giấy lọc [1,2006.01] 
27/06 . . có vật liệu lượn sóng, uốn gấp hoặc quấn [1,2006.01] 
27/07 . . . có một dòng chảy đồng trục qua bộ phận lọc [5,2006.01]  
27/08 . Kết cấu của vỏ [1,2006.01] 
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27/10 . Các thiết bị an toàn, ví dụ ống vòng xả ra [1,2006.01] 
27/14 . có số bộ phận lọc nhiều hơn một [5,2006.01]  

29/00 Các thiết bị lọc có các bộ phận lọc tĩnh trong quá trình lọc, ví dụ các thiết bị lọc 
áp lực hoặc lọc hút không thuộc các nhóm B01D 24/00 - B01D 27/00; Các bộ 
phận lọc dùng cho các thíêt bị này [1,2006.01] 

29/01 . có các bộ phận lọc phẳng (B01D 29/39 được ưu tiên) [5,2006.01]  
29/03 . . tự chống đỡ [5,2006.01]  
29/05 . . được đỡ [5,2006.01]  
29/07 . . . có các tấm lọc lượn sóng, uốn gấp hoặc quấn [5,2006.01]  
29/075 . . được bố trí trong vỏ kín và có cái cào hoặc máy khuấy trên bánh bã lọc của bộ 

phận lọc, ví dụ các thiết bị lọc kiểu Nutsche hoặc Rosenmund để thực hiện các 
công đoạn nhiều bậc như phản ứng hóa học, lọc và xử lý bã lọc [5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Nếu đối tượng kỹ thuật đã được phân loại vào nhóm này còn chứa thông tin thích 

hợp thuộc các phân nhóm khác của nhóm B01D 29/00 thì cũng được phân loại vào 
các phân nhóm thích hợp khác của nhóm B01D 29/00.  

 
29/085 . Phễu lọc; Giá giữ phễu lọc [5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Nếu đối tượng kỹ thuật đã được phân loại vào nhóm này còn chứa thông tin thích 

hợp thuộc các phân nhóm khác của nhóm B01D 29/00 thì cũng được phân loại vào 
các phân nhóm thích hợp khác của nhóm B01D 29/00.  

 
29/09 . có các dải băng lọc, ví dụ di chuyển được giữa các công đoạn lọc [5,2006.01]  
29/11 . có túi, lồng, ống mềm, ống, ống ngoài hoặc các bộ phận lọc tương tự [5,2006.01]  
29/13 . . Các bộ phận lọc được đỡ [5,2006.01]  
29/15 . . . được sắp xếp để dòng nước lọc hướng vào trong [5,2006.01]  
29/17 . . . . đầu cuối mở [5,2006.01]  
29/19 . . . . trên khung rắn có rãnh bề mặt hoặc tương tự [5,2006.01]  
29/21 . . . . có các tấm lượn sóng, uốn gấp hoặc quấn [5,2006.01]  
29/23 . . . được sắp xếp để dòng nước lọc hướng ra ngoài [5,2006.01]  
29/25 . . . . đầu cuối mở [5,2006.01]  
29/27 . . . . Các túi lọc [5,2006.01]  
29/31 . . Các bộ phận lọc tự đỡ [5,2006.01]  
29/33 . . . được sắp xếp để dòng nước lọc hướng vào trong [5,2006.01]  
29/35 . . . được sắp xếp để dòng nước lọc hướng ra ngoài [5,2006.01]  
29/37 . . . đầu cuối mở [5,2006.01]  
29/39 . có các đĩa rỗng được đặt cạnh nhau trên hoặc xung quanh một hoặc nhiều ống, ví 

dụ ở dạng lá [5,2006.01]  
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29/41 . . được đặt ngang trên ống [5,2006.01]  
29/43 . . không đặt ngang trên ống [5,2006.01]  
29/44 . Các bộ phận lọc kiểu khe, tức là sử dụng các bề mặt không thấm kề nhau 

[4,2006.01]  
29/46 . . của các vật phảng, xếp chồng lên nhau [4,2006.01]  
29/48 . . của các vật xoắn ốc hoặc cuộn xoắn ốc [4,2006.01]  
29/50 . có nhiều bộ phận lọc, đặc trưng bởi cách bố trí tương hỗ của chúng (B01D 29/39 

được ưu tiên) [5,2006.01] 
29/52 . . bố trí song song [5,2006.01]  
29/54 . . . được sắp xếp đồng tâm hoặc đồng trục [5,2006.01]  
29/56 . . bố trí nối tiếp [5,2006.01]  
29/58 . . . được sắp xếp đồng tâm hoặc đồng trục [5,2006.01]  
29/60 . được kết hợp toàn bộ với các thiết bị để điều khiển sự lọc [5,2006.01]  
29/62  . Tái sinh vật liệu lọc trong thiết bị lọc (các thiết bị để ngắt hoạt động của một hoặc 

nhiêu bộ phận khỏi máy lọc nhiều bộ phận, ví dụ để tái sinh B01D 35/12) 
[5,2006.01]  

29/64  . . bằng cái cào, bàn chải hoặc tương tự tác dụng lên bánh lọc của bộ phận lọc 
[5,2006.01]  

29/66   . . bằng cách rửa bằng tia nước, ví dụ các lỗ hổng không khí dòng nước ngược 
[5,2006.01]   

29/68   . . . với các giá, tấm hoặc vòi phun dòng rửa ngược [5,2006.01]  
29/70   . . bằng lực được tạo thành bởi chuyển động của bộ phận lọc [5,2006.01]   
29/72   . .  . kéo theo sự rung [5,2006.01]   
29/74  . . . kéo theo lực ly tâm [5,2006.01]  
29/76 . Xử lý bánh lọc sau khi lọc trong thiết bị lọc cho các mục đích khác không phải là 

để tái sinh (B01D 29/94 được ưu tiên) [5,2006.01]  
29/78 . . để rửa [5,2006.01]  
29/80 . . để sấy khô [5,2006.01]  
29/82 . . . bằng cách nén ép [5,2006.01]  
29/84 . . . bằng khí hoặc bằng cách nung nóng [5,2006.01]  
29/86 . . Làm chậm sự kết tủa bánh lọc trong thiết bị lọc trong thời gian lọc, ví dụ sử dụng 

máy khuấy [5,2006.01]  
29/88 . có các thiết bị cấp liệu hoặc dỡ tải [5,2006.01]  
29/90 . . để cấp liệu [5,2006.01]  
29/92 . . để dỡ phần lọc ra [5,2006.01]  
29/94 . . để dỡ bánh lọc, ví dụ máng đỡ [5,2006.01]  
29/96 . trong đó các bộ phận lọc được di chuyển giữa các công đoạn lọc riêng biệt, các 

biện pháp đặc biệt để loại bỏ hoặc dịch chuyển các bộ phận lọc; Các hệ thống vận 
chuyển máy lọc (B01D 29/09, B01D 29/70 được ưu tiên) [5,2006.01]  
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33/00 Thiết bị lọc có các bộ phận lọc chuyển động trong quá trình lọc (thiết bị lọc có 
chứa vật liệu lọc rời di động hoặc hóa lỏng trong quá trình lọc B01D 24/28 - B01D 
24/36; các máy li tâm B04B) [1,5,2006.01]  

33/01 . có các bộ phận lọc chuyển động định tiến, ví dụ pittông (B01D 33/04 -  B01D 
33/327 được ưu tiên) [5,2006.01]  

33/03 . . có các bộ phận lọc rung [5,2006.01]  
33/04 . có các băng lọc hoặc tương tự được tựa trên xi lanh không thấm để lọc 

[1,5,2006.01]  
33/044 . có các băng lọc hoặc tương tự được tựa trên xi lanh thấm được để lọc [5,2006.01]  
33/048 . . có các băng lọc truyền vô tận [5,2006.01]  
33/052 . . . được kết hợp với thiết bị ép (B01D 33/64 được ưu tiên) [5,2006.01]  
33/056 . Kết cấu của các băng lọc hoặc các băng tải dỡ, ví dụ các thiết bị để định tâm, lắp 

ráp hoặc bịt kín các băng lọc hoặc các băng tải đỡ [5,2006.01]  
33/06 . có các bề mặt lọc hình trụ quay, ví dụ tang trống rỗng (B01D 33/044 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
33/067 . . Kết cấu của tang trống lọc, ví dụ các thiết bị lắp ráp hoặc bịt kín [5,2006.01]  
33/073 . . được bố trí để dòng lọc hướng vào trong [5,2006.01]  
33/09 . . . có các ô mạng bề mặt được kết nối không phụ thuộc với sự phân bố áp lực 

[5,2006.01]   
33/11   . . được bố trí để dòng lọc hướng ra ngoài [5,2006.01]  
33/13 . . . có các ô mạng bề mặt được kết nối độc lập với sự phân bố áp lực [5,2006.01]  
33/15 . có các bề mặt lọc phẳng quay [5,2006.01] 
33/17 . . có các bàn lọc xoay (các bàn được phân chia thành những máng nghiêng, khay 

hoặc các bộ phận tương tự B01D 33/327) [5,2006.01]  
33/19 . . .  bề mặt bàn được chia thành các bộ phận nghiêng nối tiếp hoặc các ô, ví dụ để 

dỡ bánh lọc sau khi lọc [5,2006.01]  
33/21 . . có các đĩa lọc rỗng được lắp ráp nằm ngang trên một trục xoay rỗng [5,2006.01]  
33/23 . . .  Kết cấu đĩa hoặc các bộ phận cấu thành của nó [5,2006.01]  
33/25 . . có các khung rỗng được bố trí nằm dọc trên trục xoay rỗng [5,2006.01]  
33/27 . có các bề mặt lọc quay không phải là hình trụ hoặc phẳng, ví dụ các bề mặt xoắn ốc 

[5,2006.01]  
33/29 . chuyển động của các bộ phận lọc là sự kết hợp của các chuyển động (B01D 33/19 

được ưu tiên) [5,2006.01]  
33/31 . . Chuyển động hành tinh [5,2006.01]  
33/327 . . Các máng nghiêng, khay hoặc các bộ phận tương tự [5,2006.01]  
33/333 . có các bộ phận lọc riêng biệt chuyển động dọc theo đường khép kín (các máng 

nghiêng, khay hoặc các bộ phận tương tự B01D 33/327) [5,2006.01]  
33/35 . có nhiều bộ phận lọc đặc trưng bởi sự bố trí của chúng với nhau (B01D 33/21 được 

ưu tiên) [5,2006.01]  
33/37 . . bố trí song song [5,2006.01]  
33/39 . . . đồng tâm hoặc đồng trục [5] 
33/41 . . bố trí nối tiếp [5,2006.01]  
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33/42 . . . được sắp xếp đồng tâm hoặc đồng trục [5,2006.01]  
33/44 . Tái sinh vật liệu lọc trong thiết bị lọc (các thiết bị dừng hoạt động của một hoặc 

nhiều bộ phận của thiết bị lọc đa bộ lọc, ví dụ để tái sinh B01D 35/12) [5,2006.01]  
33/46 . . bằng cái nạo, bàn chải hoặc tương tự tác động lên bánh lọc của bộ phận lọc 

[5,2006.01]  
33/48 . . bằng cách phun rửa, ví dụ các lỗ hổng không khí ngược dòng [5,2006.01]  
33/50 . . . với các giá, tấm hoặc vòi phun dòng rửa ngược [5,2006.01]  
33/52 . . bằng lực được tạo thành bởi chuyển động của bộ phận lọc [5,2006.01]  
33/54 . . . kéo theo sự rung [5,2006.01]  
33/56 . . .  kéo theo lực ly tâm [5,2006.01]  
33/58 . Xử lý bánh lọc trong thiết bị lọc cho các mục đích khác không phải là tái sinh 

(B01D 33/76 được ưu tiên) [5,2006.01] [5] 
33/60 . . để rửa [5,2006.01]  
33/62 . . để sấy [5,2006.01]   
33/64   . . . bằng cách nén ép [5,2006.01]  
33/66 . . . bằng khí hoặc bằng cách nung nóng [5,2006.01]  
33/68 . . Làm chậm sự kết tủa bánh lọc trong thiết bị lọc trong thời gian lọc, ví dụ sử dụng  

máy khuấy [5,2006.01]  
33/70 . có các thiết bị cấp liệu hoặc dỡ tải (B01D 33/82 được ưu tiên) [5,2006.01]  
33/72 . . để cấp liệu [5,2006.01]  
33/74 . . để tháo phần lọc ra [5,2006.01]  
33/76 . . để tháo bánh lọc, ví dụ máng đỡ [5,2006.01] 
33/80 . Thiết bị phụ trợ [5,2006.01]  
33/82 . .  Các phương tiện phân áp [5,2006.01]  

35/00 Các thiết bị lọc có các đặc điểm không thuộc về các nhóm B01D 24/00 - B01D 
33/00, hoặc các ứng dụng không thuộc về các nhóm B01D 24/00 - B01D 33/00; 
Các thiết bị phụ để lọc; Kết cấu của vỏ thiết bị lọc [1,2006.01] 

35/01 . Các thiết bị để tách khí, ví dụ các hệ thống làm sạch không khí [5,2006.01]  
35/02 . Các thiết bị lọc thích hợp để đặt vào các vị trí đặc biệt, ví dụ các đường ống, các 

máy bơm, các van đóng (B01D 35/05 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/027 . . được đặt cố định trong hoặc trên bình chứa hoặc bể chứa (B01D 35/04 được ưu 

tiên) [5,2006.01]  
35/04 . . Các thiết bị lọc ở đầu ống, vòi hoặc van [1,2006.01] 
35/05 . Các thiết bị lọc nổi [5,2006.01]  
35/06 . Các thiết bị lọc sử dụng điện hoặc từ (siêu lọc, vi lọc B01D 61/14; thấm tách bằng 

điện, điện thẩm B01D 61/42; sự kết hợp các thiết bị lọc và máy chia tách từ tính 
B03C 1/30) [1,5,2006.01]  

35/10 . Các thiết bị lọc kiểu bàn chải [1,2006.01] 
35/12 . Các thiết bị để dừng hoạt động của một hay nhiều bộ phận trong thiết bị lọc đa bộ 

lọc, ví dụ để tái sinh [1,2006.01] 

26 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B01D 

35/14 . Các thiết bị an toàn, chuyên dùng cho quá trình lọc; Các thiết bị để chỉ báo sự bít 
kín (được gắn vào thiết bị lọc chỉ dùng một lần B01D 27/10) [1,2006.01] 

35/143 . Các dụng cụ chỉ báo tình trạng của thiết bị lọc [5,2006.01]  
35/147 . . Các van phụ hoặc van an toàn [5,2006.01]  
35/15 . . Các thiết bị lọc làm việc hai chiều [5,2006.01]   
35/153  .  . Các van chống rò ri hoặc quay trở lại [5,2006.01]  
35/157 . . Các van điều khiển dòng chảy; Các rãnh chống rung hoặc định cỡ [5,2006.01]  
35/16 . Các thiết bị làm sạch [1,2006.01] 
35/18 . Nung nóng hoặc làm nguội các thiết bị lọc [1,2006.01] 
35/20 . Rung các thiết bị lọc (tái sinh vật liệu lọc bằng sự rung trong thiết bị lọc có các bộ 

phận lọc tĩnh B01D 29/72; Dỡ các bánh lọc bằng cách rung trong các thiết bị lọc có 
các bộ phận lọc di động B01D 33/54, B01D 33/76) [1,5,2006.01]  

35/22 . Làm sạch các thiết bị lọc bằng cách đưa hỗn hợp cần lọc vào [1,2006.01] 
35/24 . Đưa vật liệu lọc rời dạng hạt tới các thiết bị lọc để cọ sát làm sạch các thiết bị lọc 

[1,2006.01] 
35/26 . Các thiết bị lọc có các bơm được lồng vào [1,2006.01] 
35/28 . Các thiết bị lọc chưa được đề cập đến ở các vị trí khác [1,2006.01] 
35/30 . Kết cấu của vỏ thiết bị lọc [4,2006.01]  
35/31 . . . bao gồm các trang bị để bảo vệ môi trường, ví dụ đặc tính chịu áp suất 

[5,2006.01]  
35/32 . . . chống lại sự phóng xạ [5,2006.01]  
35/34 . . được mở phần trên (B01D 35/31 được ưu tiên) [5,2006.01]  

36/00 Các sơ đồ thiết bị lọc hoặc kết hợp các thiết bị lọc vói các thiết bị chia tách khác 
(các thiết bị để tách khí, ví dụ hệ thống làm sạch không khí B01D 35/0l; các thiết bị 
tách từ tính hoặc tĩnh điện kết hợp với các thiết bị lọc B03C) [4,5,2006.01] 

36/02 . Kết hợp các thiết bị lọc khác loại (B01D 29/50, B01D 33/35 được ưu tiên) 
[4,5,2006.01]  

36/04 . Kết hợp các thiết bị lọc vói các bể lắng [4,2006.01]  

37/00 Các quy trình lọc (các quy trình chuyên dùng để lọc khí B01D 46/00) [1,2006.01] 
37/02 . Phủ trước một lớp lên các bộ lọc hoặc vật liệu lọc; Cho thêm chất tăng tốc quá trình 

lọc vào các chất lỏng cần lọc [1,2006.01] 
37/03 . sử dụng các tác nhân keo tụ [5,2006.01]  
37/04 . Điều khiển quá trình lọc [1,2006.01] 

39/00 Các vật liệu lọc dùng cho các chất lỏng hoặc các chất lưu dạng khí [1,2006.01] 
39/02 . Vật liệu lọc rời, ví dụ các sợi rời [1,2006.01] 
39/04 . . Vật liệu hữu cơ, ví dụ xenlulô, bông [1,2006.01] 
39/06 . . Vật liệu vô cơ, ví dụ sợi amiăng, các hạt thúy tinh hoặc sợi thúy tinh [1,2006.01] 
39/08 . Vải để lọc, tức là các vật liệu dệt, dệt kim hoặc bện (kim loại B01D 39/10) 

[1,2006.01] 
39/10 . Các sàng để lọc được làm chủ yếu từ kim loại [1,2006.01] 
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39/12 . . từ lưới kim loại; từ các sợi kim loại dệt kim; từ kim loại được dát và kéo thành 
mắt lưới [1,2006.01] 

39/14 . Vật liệu lọc tự đỡ khác [1,2006.01] 
39/16 . . từ vật liệu hữu cơ, ví dụ sợi tổng hợp [1,2006.01] 
39/18 . . . từ vật liệu xenlulô hoặc các dẫn xuất của nó [1,2006.01] 
39/20 . . từ vật liệu vô cơ, ví dụ giấy amiăng hoặc vật liệu lọc kim loại từ các sợi không 

dệt [1,2006.01] 

41/00 Tái sinh các vật liệu lọc hoặc các bộ phận lọc bên ngoài thiết bị lọc chất lỏng 
hoặc chất lưu dạng khí [1,2006.01] 

41/02 . vật liệu lọc rời [1,2006.01] 
41/04 . vật liệu lọc cứng tự đỡ [1,2006.01] 

43/00 Tách các phần tử ra khỏi chất lỏng, hoặc các chất lỏng ra khỏi các chất rắn 
bằng các phương pháp khác với lọc hay làm lắng (các phương pháp tuyển nổi 
B03D 1/00; sấy các vật liệu rắn hoặc các vật rắn F26B) [1,2006.01] 

Tách các phần tử phân tán ra khỏi các chất khí hoặc hơi  

45/00 Tách các phần tử phân tán khỏi các chất khí hoặc hơi bằng trọng lực, lực quán 
tính hoặc lực li tâm [1,2006.01] 

45/02 . bằng cách sử dụng lực hấp dẫn [1,2006.01] 
45/04 . bằng cách sử dụng lực quán tính (B01D 45/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
45/06 . . bằng cách đảo chiều hướng của dòng [1,2006.01] 
45/08 . . bằng cách va vào các vách của thiết bị tách [1,2006.01] 
45/10 . . . các vách được làm ướt [1,2006.01] 
45/12 . bằng lực li tâm (các máy li tâm B04B; các máy tạo xoáy B04C) [1,2006.01] 
45/14 . . được tạo ra bằng cách quay các cánh, các đĩa, các trống hoặc các bàn chải 

[1,2006.01] 
45/16 . . được tạo ra bằng cách uốn hành trình của dòng khí [1,2006.01] 
45/18 . Các thiết bị để làm sạch [1,2006.01] 

46/00 Các quy trình hoặc các thiết bị lọc chuyên dùng để lọc các phần tử phân tán 
khỏi các chất khí hoặc hơi (các bộ phận lọc B01D 24/00 - B01D 35/00; các vật liệu 
lọc B01D 39/00; phục hồi các vật liệu lọc bên ngoài các thiết bị lọc B01D 41/00) 
[1,2006.01] 

46/02 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi có các thiết bị lọc rỗng 
làm từ vật liệu mềm dẻo [1,2006.01] 

46/04 . . Các bộ lọc làm sạch [1,2006.01] 
46/06 . . có các phương tiện giữ cho bề mặt làm việc phẳng [1,2006.01] 
46/08 . . . các mặt làm việc tạo thành hình ngôi sao [1,2006.01] 
46/10 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy tách bụi sử dụng các bản mỏng, các 

tấm hoặc các lớp đệm có các bề mặt phẳng để lọc [1,2006.01] 
46/12 . . được bố trí theo nhiều cách [1,2006.01] 
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46/14 . . được bố trí theo hình sao [1,2006.01] 
46/16 . . được bố trí trên các băng tải không lọc [1,2006.01] 
46/18 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng băng lọc 

[1,2006.01] 
46/20 . . các băng kết hợp với các trống [1,2006.01] 
46/22 . . các băng di chuyển trong quá trình lọc [1,2006.01] 
46/24 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng vật thể rỗng cứng 

để lọc [1,2006.01] 
46/26 . . quay [1,2006.01] 
46/28 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng bàn chải lọc 

[1,2006.01] 
46/30 . Các bộ phân li để tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi có vật liệu lọc rời 

[1,2006.01] 
46/32 . . vật liệu chuyển động trong quá trình lọc [1,2006.01] 
46/34 . . . không theo chiều ngang, ví dụ sử dụng các máng nằm nghiêng [1,2006.01] 
46/36 . . . gần như một lớp nằm ngang, ví dụ trên các bàn, trống, các băng tải quay 

[1,2006.01] 
46/38 . . . dạng lớp hóa lỏng [1,2006.01] 
46/40 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng các bộ lọc cạnh, 

tức là sử dụng các bề mặt không thấm áp sát vào nhau [1,2006.01] 
46/42 . Các thiết bị phụ hoặc các công đoạn [1,2006.01] 
46/44 . . điều chỉnh quá trình lọc [1,2006.01] 
46/46 . . . tự động [1,2006.01] 
46/48 . . Khử bụi không sử dụng thiết bị lọc làm sạch [1,2006.01] 
46/50 . . Các phương tiện để khử các điện tích tĩnh [1,2006.01] 
46/52 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng bộ lọc có các vật 

liệu uốn nếp [1,2006.01] 
46/54 . Các thiết bị tách các phần tử, ví dụ các máy làm lắng bụi sử dụng các tấm hoặc các 

màng siêu lọc [1,2006.01] 

47/00 Tách các phần tử phân tán ra khỏi các chất khí, không khí hoặc hơi bằng chất 
lỏng như là chất tách (B01D 45/10 được ưu tiên; các cột cất phân đoạn hoặc các bộ 
phận kết cấu của chúng B01D 3/16) [1,2006.01] 

47/02 . bằng cách cho khí, không khí hoặc hơi đi trên hay đi qua bể chất lỏng [1,2006.01] 
47/04 . bằng cách cho khí, không khí hoặc hơi đi qua lớp bọt [1,2006.01] 
47/05 . bằng cách ngưng kết chất tách [3,2006.01]  
47/06 . Làm sạch bằng nước phun [1,2006.01] 
47/08 . . có các vòi phun quay [1,2006.01] 
47/10 . Các thiết bị rửa khí Venturi [1,2006.01] 
47/12 . Các thiết bị rửa có dãy các bộ phận rửa khác nhau (B01D 47/14 được ưu tiên) 

[1,3,2006.01]  
47/14 . Các thiết bị rửa khí đã nạp [1,3,2006.01]  
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47/16 . Các thiết bị có các phương tiện quay không phải là các vòi phun quay, để phun chất 
lỏng làm sạch [1,2006.01] 

47/18 . . có các trục nằm ngang [1,2006.01] 

49/00 Tách các phần tử phán tán ra khỏi các chất khí, không khí hoặc hơi bằng các 
phương pháp khác [1,2006.01] 

49/02 . bằng cách đẩy bằng nhiệt [1,2006.01] 

50/00 Sự kết hợp các thiết bị để tách các phần tử ra khỏi các chất khí hoặc hơi 
[1,2006.01] 

51/00 Xử lý sơ bộ các chất khí hoặc hơi phải làm sạch khỏi các phần tử phân tán 
[1,6,2006.01]  

51/02 . Tích tụ các phần tử, ví dụ bằng cách làm keo tụ [1,2006.01] 
51/04 . . bằng cách gây mầm kết linh, ví dụ bằng cách cho thêm các phần tử hạt 

[1,2006.01] 
51/06 . . bằng cách thay đổi áp suất của khí hoặc hơi [1,2006.01] 
51/08 . . . bằng âm thanh hoặc siêu âm [1,2006.01] 
51/10 . Điểu hòa khí cần làm sạch [1,2006.01] 

53/00 Tách các chất khí hoặc hơi; Thu hồi hơi của các dung môi bay hơi ra khỏi các 
chất khí; Làm sạch khí thải bằng phương pháp hóa học hoặc sinh học, ví dụ khí 
xả từ động cơ, khói, khí từ ống khói hoặc xon khí (thu hồi các dung môi bay hơi 
bằng cách làm ngưng tụ B01D 5/00, làm thăng hoa B01D 7/00; các bẫy lạnh, các 
cánh tản nhiệt B01D 8/00; tách các chất khí khó làm ngưng tụ hoặc không khí bằng 
cách hóa lỏng F25J 3/00) [1,3,5,2006.01]  

Ghi chú 
 Nhóm B01D 53/34 được ưu tiên so với các nhóm từ B01D 53/02- B01D 53/32 
 
53/02 . bằng hấp thụ, ví dụ sắc ký khí [1,2006.01] 
53/04 . . có các chất hấp thụ tĩnh [1,2006.01] 
53/047 . . . Hấp thụ dao động áp lực [6,2006.01]  
53/053 . . . . có nơi tích giữ hoặc các bình đệm [6,2006.01]  
53/06 . . có các chất hấp thụ di động [1,2006.01] 
53/08 . . . theo phương pháp "lớp di động" [1,2006.01] 
53/10 . . . có các chất hấp thụ phân tán [1,2006.01] 
53/12 . . . . theo "kỹ thuật hóa lỏng" [1,2006.01] 
53/14 . bằng hấp thụ [1,2006.01] 
53/18 . . Bộ phận hấp thụ; Dụng cụ phân phối chất lỏng cho chúng (B01D 3/16, B01D 

3/26, B01D 3/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
53/22 . bằng khuyếch tán [1,2006.01] 
53/24 . bằng lực li tâm (các máy li tâm B04B; các máy tạo xoáy B04C) [1,2006.01] 
53/26 . Làm khô khí hoặc hơi [1,2006.01] 
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53/28 . . Lựa chọn các vật liệu để sử dụng làm các tác nhân làm khô [1,2006.01] 
53/30 . Điều khiển bằng các bộ phân tích khí [1,2006.01] 
53/32 . bằng các hiệu ứng điện khác chưa được đề cập trong nhóm B01D 61/00 

[1,5,2006.01]  
53/34 . Tinh chế khí thải bằng phương pháp hóa học hoặc sinh học [1,3,6,2006.01]  
53/38 . . Loại bỏ các thành phần có cấu trúc không xác định [6,2006.01]  
53/40 . . . Các thành phần axit (B01D 53/44 được ưu tiên) [6,2006.01]  
53/42 . . . Các thành phần bazơ (B01D 53/44 được ưu tiên) [6,2006.01]  
53/44 . . . Các thành phần hữu cơ [6,2006.01]  
53/46 . . Loại bỏ các thành phần có cấu trúc xác định [6,2006.01]  
53/48 . . . Các hợp chất lưu huỳnh [6,2006.01]  
53/50 . . . . Oxít lưu huỳnh (B01D 53/60 được ưu tiên) [6,2006.01]  
53/52 . . . . Hydro sunfit [6,2006.01]  
53/54 . . . Các hợp chất nitơ [6,2006.01]  
53/56 . . . . Oxit nitơ (B01D 53/60 được ưu tiên) [6,2006.01]  
53/58 . . . . Amoniac [6,2006.01]  
53/60 . . . Loại bỏ đồng thời các oxit lưu huỳnh và oxit nitơ [6,2006.01]  
53/62 . . . Oxit cacbon [6,2006.01]  
53/64 . . . Các kim loại nặng hoặc các hợp chất của chúng, ví dụ thủy ngân [6,2006.01]  
53/66 . . . Ozôn [6,2006.01]  
53/68 . . . Các halogen hoặc các hợp chất của halogen [6,2006.01] 
53/70 . . . . Các hợp chất halogen hữu cơ [6,2006.01]  
53/72 . . . Các hợp chất hữu cơ chưa được đề cập trong các nhóm B01D 53/48 - B01D 

53/70, ví dụ hydrocacbon [6,2006.01]  
53/73 . . Xử lý tiếp theo các thành phần đã tách [6,2006.01]  
53/74 . . Các quy trình chung để tinh chế các khí thải: các thiết bị hoặc máy móc chuyên 

dùng để tinh chế khí thải (B01D 53/92 được ưu tiên) [6,2006.01] 
53/75 . . . Các quy trình nhiều bậc [6,2006.01]  
53/76 . . . Các quy trình có sử dụng pha khí, ví dụ sử dụng xon khí [6,2006.01]  
53/77 . . . Các quy trình có sử dụng pha chất lỏng [6,2006.01]  
53/78 . . . . có tiếp xúc khí – chất lỏng [6,2006.01]  
53/79 . . . . Phun các chất phản ứng [6,2006.01]  
53/80 . . . Các quy trình có sử dụng pha bán rắn, tức là sử dung các chất sền sệt 

[6,2006.01]  
53/81 . . . Các quy trình có sử dụng pha rắn [6,2006.01]  
53/82 . . . . có các chất phản ứng cố định [6,2006.01]  
53/83 . . . . có các chất phản ứng di động [6,2006.01]  
53/84 . . . Các quy trình sinh học [6,2006.01]  
53/85 . . . . có tiếp xúc khí – chất lỏng [6,2006.01]  
53/86 . . . Các quy trình xúc tác [6,2006.01]  
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53/88 . . . . Xử lý hoặc đặt các chất xúc tác [6,2006.01]  
53/90 . . . . Phun các chất phản ứng [6,2006.01]  
53/92 . . Các khí xả của động cơ (các thiết bị xả có các phương tiện để làm sạch hoặc xử lý 

khí xả F01N 3/00) [6,2006.01]  
53/94 . . . bằng các quy trình xúc tác [6,2006.01]  
53/96 . . Tái sinh, tái hoạt hóa hoặc tái sử dụng các chất phản ứng [6,2006.01]  

57/00 Tách, không phải là tách các chất rắn không được phân loại toàn bộ vào một 
nhóm hoặc một phân lớp riêng biệt, ví dụ B03C [1,2006.01] 

57/02 . bằng cách điện di [3,5,2006.01] 

59/00 Tách các chất đồng vị khác nhau của cùng một nguyên tố hóa học [1,2006.01] 
59/02 . Tách bằng cách chuyển đổi pha [1,2006.01] 
59/04 . . bằng chưng cất [1,2006.01] 
59/06 . . bằng nấu chảy phân đoạn; bằng nấu luyện từng vùng [1,2006.01] 
59/08 . . bằng cách làm kết tinh phân đoạn, bằng cách làm lắng đọng, bằng cách làm lạnh 

từng vùng [1,2006.01] 
59/10 . Tách bằng cách khuyếch tán [1,2006.01] 
59/12 . . bằng cách khuyếch tán qua các màng ngăn [1,2006.01] 
59/14 . . . Kết cấu các màng ngăn [1,2006.01] 
59/16 . . bằng khuyếch tán nhiệt [1,2006.01] 
59/18 . . bằng các dòng phun tách [1,2006.01] 
59/20 . Tách bằng cách ly tâm [1,2006.01] 
59/22 . Tách bằng cách chiết [1,2006.01] 
59/24 . . bằng cách chiết dung môi [1,2006.01] 
59/26 . . bằng cách hút, tức là hấp thụ, bằng hấp phụ [1,2006.01] 
59/28 . Tách bằng cách trao đổi hóa học [1,2006.01] 
59/30 . . bằng trao đổi ion [1,2006.01] 
59/32 . . bằng trao đổi giữa các chất lỏng [1,2006.01] 
59/33 . . .  trong đó sự trao đổi xảy ra ở nhiệt độ kép [2,2006.01] 
59/34 . Tách bằng các phương pháp quang hóa [1,2006.01] 
59/36 . Tách bằng các phương pháp sinh học [1,2006.01] 
59/38 . Tách bằng các phương pháp điện hóa [1,2006.01] 
59/40 . . bằng cách điện phân [1,2006.01] 
59/42 . . bằng cách di chuyển điện; bằng điện di [1,2006.01] 
59/44 . Tách bằng các khối phổ ký (quang phổ kế cho các hạt hoặc các ống tách H01J 

49/00) [1,2006.01] 
59/46 . . sử dụng điện trường tĩnh [1,2006.01] 
59/48 . . sử dụng điện trường tĩnh và từ trường 
59/50 . Tách bằng cách phối hợp hai hoặc nhiều quy trình thuộc các nhóm được lựa chọn 

từ B01D 59/02, B01D 59/10, B01D 59/20, B01D 59/22, B01D 59/28, B01D 59/34, 
B01D 59/36, B01D 59/38, B01D 59/44 [1,2006.01] 
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Các quy trình tách sử dung các màng bán thấm, ví dụ thấm tách, thẩm thấu hoặc siêu 
lọc; Các thiết bị chuyên dùng cho việc này; Các màng bán thấm hoặc việc sản xuất 
chúng [5] 

Ghi chú [5]    
 Trong các nhóm, B01D61/00-B01D71/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

61/00 Các quy trình tách sử dụng các màng bán thấm, ví dụ thấm tách, thẩm thấu 
hoặc siêu lọc; Các thiết bị, các phụ kiện hoặc các công đoạn phụ trợ chuyên 
dùng cho việc này [5,2006.01] 

61/02 . Thẩm thấu ngược; Siêu lọc [5,2006.01]  
61/04 . . Xử lý sơ bộ vật liệu được cấp [5,2006.01]  
61/06 . . Thu hồi năng lượng [5,2006.01]  
61/08 . . Các thiết bị dùng cho việc này [5,2006.01]  
61/10 . . Các phụ kiện; Các công đoạn phụ trợ [5,2006.01]  
61/12 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh [5,2006.01]  
61/14 . Siêu lọc; Vi lọc [5,2006.01]  
61/16 . . Xử lý sơ bộ vật liệu được cấp [5,2006.01]  
61/18 . . Các thiết bị dùng cho việc này [5,2006.01]  
61/20 . . Các phụ kiện; Các công đoạn phụ trợ [5,2006.01]  
61/22 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh [5,2006.01] 
61/24 . Thấm tách [5,2006.01]  
61/26 . . Dòng dung dịch thấm tách, ví dụ chuẩn bị, tái sinh [5,2006.01]  
61/28 . . Các thiết bị dùng cho việc này [5,2006.01]  
61/30 . . Các phụ kiện; Các công đoạn phụ trợ [5,2006.01]  
61/32 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh [5,2006.01]  
61/34 . . .  Đo phần siêu lọc trong quá trình thấm tách [5,2006.01]  
61/36 . Bay hơi qua màng; Chưng chất sử dụng màng; Sự thấm chất lỏng [5,2006.01]  
61/38 . Tách sử dụng màng lỏng [5,2006.01]  
61/40 . . sử dụng màng dạng nhũ tương [5,2006.01]  
61/42 . Thấm tách điện; Thẩm thấu điện [5,2006.01]  
61/44 . . Thấm tách điện lựa chọn ion [5,2006.01]  
61/46 . . . Các thiết bị dùng cho việc này [5,2006.01]  
61/48 . . . . có một hoặc nhiều khoang được chất đầy vật liệu trao đổi ion [5,2006.01]  
61/50 . . . Các chồng dạng tấm và khung [5,2006.01]  
61/52 . . . Các phụ tùng; Các công đoạn phụ trợ [5,2006.01]  
61/54 . . . Điều khiển hoặc điều chỉnh [5,2006.01]  
61/56 . . Khử nước bằng thẩm thấu điện [5,2006.01]  
61/58 . Các quy trình đa bậc [5,2006.01]  
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63/00 Các thiết bị chung cho các quy trình tách sử dụng các màng bán thấm 
[5,2006.01]  

63/02 . Các bộ phận bằng sợi rỗng [5,2006.01]  
63/04 . . có một số bộ phận lắp ráp bằng sợi rỗng [5,2006.01]  
63/06 . Các bộ phận màng dạng ống [5,2006.01]  
63/08 . Các bộ phận màng phẳng [5,2006.01]  
63/10 . Các bộ phận màng hình xoắn ốc [5,2006.01]  
63/12 . . có một số bộ phận lắp ráp hình xoắn ốc [5,2006.01]  
63/14 . Các bộ phận màng dạng xếp nếp [5,2006.01]  
63/16 . Các bộ phận chuyển động quay, tịnh tiến hoặc dao động [5,2006.01]  

65/00 Các phụ kiện hoặc các công đoạn phụ trợ chung cho các quy trình tách sử dụng 
các màng bán thấm [5,2006.01]  

65/02 . Làm sạch hoặc tiệt trùng màng [5,2006.01]  
65/04 . . có các vật thể di động, ví dụ các quả cầu bọt [5,2006.01]  
65/06 . . với các hợp phần rửa đặc biệt [5,2006.01]  
65/08 . Ngăn ngừa sự tắc nghẽn hoặc phân cực tập trung của màng [5,2006.01]  
65/10 . Thử nghiệm màng hoặc các thiết bị màng; Phát hiện hoặc khắc phục các lỗ rò 

[5,2006.01]  

67/00 Các quy trình chuyên dùng để sản xuất các màng bán thấm dùng cho các quy 
trình hoặc các thiết bị tách [5,2006.01]  

69/00 Các màng bán thấm dùng cho các quá trình tách hoặc các thiết bị tách đặc 
trưng bởi hình dáng, cấu trúc hoặc các đặc tính; Các quy trình sản xuất chuyên 
dùng cho mục đích này [5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
(1) Trong nhóm này, các thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác định: 
 -  "đặc tính" bao gồm các tính chất cơ học, lý học hoặc hóa học.  
(2) Nếu các phương pháp sản xuất được quan tâm, thì cũng được phân loại vào nhóm 

B01D 67/00.  
 
69/02 . đặc trưng bởi đặc tính [5,2006.01]  
69/04 . Các màng hình ống [5,2006.01]  
69/06 . Các màng phẳng [5,2006.01]  
69/08 . Các màng có dạng sợi rỗng (sản xuất sợi rỗng D01D 5/24, D01F 1/08) [5,2006.01]  
69/10 . Các màng được đỡ; Giá đỡ các màng [5,2006.01]  
69/12 . Các màng composite; Các màng siêu mỏng [5,2006.01]  
69/14 . Các màng động lực học [5,2006.01]  
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71/00 Các màng bán thấm dùng cho các quy trình hoặc các thiết bị tách đặc trưng bởi 
vật liệu; Các phương pháp sản xuất đặc biệt thích hợp cho mục đích này 
[5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
(1) Trong nhóm này, nếu vật liệu là một hợp phần thì phân loại theo thành phần có tỷ lệ 

cao nhất. Thành phần này được phân loại theo quy tắc vị trí thích hợp cuối cùng 
(xem Ghi chú trước nhóm B01D 61/00). Nếu có nhiều thành phần có cùng một tỷ lệ 
lớn nhất như nhau, thì khi đó mỗi thành phần này được phân loại theo quy tắc vị trí 
thích hợp cuối cùng.  

(2) Nếu các phương pháp sản xuất được quan tâm, thì cũng được phân loại vào nhóm 
B01D 67/00.  

 
71/02 . Vật liệu vô cơ [5,2006.01]  
71/04 . . Thủy tinh [5,2006.01]  
71/06 . Vật liệu hữu cơ [5,2006.01]  
71/08 . . Polysacarit [5,2006.01]  
71/10 . . . Xenluloza; Xenluloza biến tính [5,2006.01]  
71/12 . . . Các dẫn xuất của xenluloza [5,2006.01]  
71/14 . . . . Các este của các axit hữu cơ [5,2006.01]  
71/16 . . . . . Xenluloza axetat [5,2006.01]  
71/18 . . . . . Các este đã trộn, ví dụ xenluloza axetat-butyrat [5,2006.01]  
71/20 . . . .  Các este của các axit vô cơ, ví dụ xenluloza nitrat [5,2006.01]  
71/22 . . . . Các ete của xenluloza [5,2006.01]  
71/24 . . Cao su [5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác định: 
 - "cao su" bao gồm: 
 (a) cao su tự nhiên hoặc cao su đien liên hợp 
 (b) cao su nói chung (đối với cao su đặc biệt, xem nhóm dành cho hợp chất cao phân 

tử này). 
 
71/26 . . Polyalken [5,2006.01]  
71/28 . . Polyme của các hợp chất vinyl thơm [5,2006.01]  
71/30 . . Polyalkenyl halogenua [5,2006.01]  
71/32 . . . có chứa các nguyên tử flo [5,2006.01]  
71/34 . . . . Polyvinylidien florua [5,2006.01]  
71/36 . . . . Polytetrafloroethen [5,2006.01]  
71/38 . . Polyalkenylalcohol; Polyalkenyleste; Polyalkenylete; Polyalkenylaldehyt; 

Polyalkenylxeton; Polyakenylaxetal; Polyalkenylketal [5,2006.01]  
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71/40 . . Polyme của các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ các muối, amit, 
imit, nitril; anhydrit, este [5,2006.01]  

71/42 . . . Polyme của nitril, ví dụ polyacrylonitril [5,2006.01]  
71/44 . . Polyme thu được bằng các phản ứng chỉ có các liên kết các bon - các bon không 

no, chưa được nêu ra trong một phân nhóm từ B01D 71/26 - B01D 71/42 
[5,2006.01]  

71/46 . . Nhựa epoxy [5,2006.01]  
71/48 . . Polyeste [5,2006.01]  
71/50 . . Polycacbonat [5,2006.01]  
71/52 . . Polyete [5,2006.01]  
71/54 . . Polyure; Polyuretan [5,2006.01]  
71/56 . . Polyamit, ví dụ polyeste- amit [5,2006.01]  
71/58 . . Các polyme khác có nitơ trong mạch chính, có hoặc không có oxi hoặc chỉ có 

cácbon [5,2006.01]  
71/60 . . . Polyamin [5,2006.01]  
71/62 . . . Polyme ngưng tụ có nhân dị vòng có chứa nitơ trong mạch chính [5,2006.01]  
71/64 . . . . Polyimit; Polyamit - imit; Polyeste - imit; Polyamit axit hoặc các tiền chất  

polyimit tương tự [5,2006.01]  
71/66 . . Polyme có lưu huỳnh trong mạch chính, có hoặc không có nitơ hoặc oxy hoặc chỉ 

có cácbon [5,2006.01]  
71/68 . . . Polysunfon; Polyetesunfon [5,2006.01]  
71/70 . . Polyme có silic trong mạch chính, có hoặc không có lưu huỳnh, nitơ, oxy hoặc 

chỉ có cácbon [5,2006.01]  
71/72 . . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ có liên kết cácbon - 

cácbon không no, chưa được đề cập đến trong một phân nhóm nào của các nhóm 
B01D 71/46 B01D 71/70 [5,2006.01]  

71/74 . . Vật liệu cao phân tử tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng (B01D 71/08, B01D 
71/24 được ưu tiên) [5,2006.01]  

71/76 . . Vật liệu cao phân tử chưa được đặc biệt đề cập đến trong một trong số các phân 
nhóm B01D 71/08 B01D 71/74 (cao su nói chung B01D 71/24) [5,2006.01]  

71/78 . . . Polyme ghép [5,2006.01]  
71/80 . . . Polyme khối [5,2006.01]  
71/82 . . . đặc trưng bởi sự có mặt của các nhóm đặc biệt, ví dụ được đưa vào bằng xử lý 

hóa học tiếp theo [5,2006.01]  
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B01F TRỘN, VÍ DỤ HÒA TAN, NHŨ TƯƠNG HÓA, PHÂN TÁN (trộn sơn B44D 
3/06) 

Ghi chú [2] 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác định: 
 - "trộn" bao gồm việc trộn khuấy một loại vật liệu.  

Nội dung phân lớp 
HÒA TAN ........................................................................................................................................... 1/00 
TRỘN, PHÂN TÁN, NHŨ TƯƠNG HÓA 

Các quy trình ........................................................................................................................ 3/00 
Các thiết bị 

các máy trộn dòng ........................................................................................................... 5/00 
các máy trộn có hoạt động quay ............................................................................7/00, 9/00 
các máy trộn khác .............................................................................................. 11/00, 13/00 
các thiết bị phụ .............................................................................................................. 15/00 

CÁC CHẤT PHÂN TÁN HOẶC NHŨ TƯƠNG HÓA ................................................................... 17/00 
 

1/00 Hòa tan (tách bằng cách hòa tan B01D; hòa tan có sự làm lạnh F25D 5/00) 
[1,2,2006.01] 

3/00 Trộn, ví dụ phân tán, nhũ tương hóa theo các pha được trộn [1,2006.01] 
3/02 . khí với khí hoặc hơi [1,2006.01] 
3/04 . khí hoặc hơi vói chất lỏng (trộn đổ uống không cồn với khí A23L 2/54) [1,2006.01] 
3/06 . khí hoặc hơi với chất rắn [1,2006.01] 
3/08 . chất lỏng với chất lỏng; Nhũ tương hóa [1,2006.01] 
3/10 . . trộn các chất lỏng rất nhớt [1,2006.01] 
3/12 . chất lỏng với chất rắn (đẩy một chất lỏng ra bằng một chất lỏng khác ở thể phân tán 

của chất rắn trong chất lỏng B01D 12/00) [1,2006.01] 
3/14 . . trộn các chất lỏng rất nhớt với chất rắn [1,2006.01] 
3/18 . chất rắn với các chất rắn [1,2006.01] 
3/20 . Xử lý sơ bộ các vật liệu bị trộn [1,2006.01] 
3/22 . Xử lý tiếp theo các hỗn hợp [1,2006.01] 

Các máy trộn 

5/00 Các máy trộn dòng (các thiết bị phun, các vòi phun B 05 B); Các máy trộn cho các 
vật liệu lắng; ví dụ các phần tử rắn (B01F 13/04 được ưu tiên; các máy trộn ly tâm 
B04) [1,2006.01] 

5/02 . Các máy trộn phun [1,2006.01] 
5/04 . Các máy trộn phụt [1,2006.01] 
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5/06 . Các máy trộn trong đó các thành phần bị trộn được đẩy qua các khe hở, các lỗ hoặc 
các sàng (máy trộn kiểu tuốcbin B01F 5/16; máy nghiền keo B02C; các van trộn 
F16K 11/00) [1,2006.01] 

5/08 . . Các vòi phun để đồng thể hóa hoặc nhũ tương hóa [1,2006.01] 
5/10 . Các máy trộn tuần hoàn [1,2006.01] 
5/12 . Các máy trộn bơm [1,2006.01] 
5/14 . . kiểu bánh răng [1,2006.01] 
5/16 . . kiểu máy trộn tuốc bin [1,2006.01] 
5/18 . Các máy trộn – phun [1,2006.01] 
5/20 . . có các vòi phun [1,2006.01] 
5/22 . . có các đĩa quay [1,2006.01] 
5/24 . Các máy trộn các phần tử làm lắng có hoạt động lặp lại [1,2006.01] 
5/26 . Các máy trộn các phần tử làm lắng có các phương tiện chuyển động, ví dụ các que 

khuấy để trộn nhanh hơn [1,2006.01] 

7/00 Các máy trộn có các thiết bị trộn quay trong các đồ đựng bất động; Các máy 
nhào trộn (B01F 13/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 

7/02 . có các bộ phận khuấy quay quanh một trục nằm ngang hoặc nghiêng [1,2006.01] 
7/04 . . có các cánh khuấy hoặc các thanh khuấy [1,2006.01] 
7/06 . . có các cánh quạt [1,2006.01] 
7/08 . . có các mặt xoắn ốc [1,2006.01] 
7/10 . . có các đĩa quay [1,2006.01] 
7/12 . . có các xi lanh [1,2006.01] 
7/14 . . có các bộ phận khuấy có chuyển động vệ tinh [1,2006.01] 
7/16 . có các bộ phận khuấy quay quanh một trục thẳng đứng [1,2006.01] 
7/18 . . có các cánh khuấy hoặc các thanh khuấy [1,2006.01] 
7/20 . . . có các trục bất động [1,2006.01]   
7/22 . . có các cánh quạt [1,2006.01] 
7/24 . . có các mặt xoắn ốc [1,2006.01] 
7/26 . . có các đĩa quay [1,2006.01] 
7/28 . . có các xi lanh [1,2006.01] 
7/30 . . có các bộ phận khuấy có chuyển động vệ tinh [1,2006.01] 
7/32 . . có các khung hoặc vỏ có các lỗ hở [1,2006.01] 

9/00 Các máy trộn có các đồ đựng quay (B01F 13/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
9/02 . quay quanh một trục nằm ngang hoặc nghiêng, ví dụ máy trộn kiểu thùng quay 

[1,2006.01] 
9/04 . . không có các dao nghiền [1,2006.01] 
9/06 . . có các dao nghiền cố định [1,2006.01] 
9/08 . . có các thiết bị khuấy quay [1,2006.01] 
9/10 . quay quanh một trục thẳng đứng [1,2006.01] 
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9/12 . . có các cánh khuấy hoặc các thanh khuấy [1,2006.01] 
9/14 . . có các cánh quạt [1,2006.01] 
9/16 . . có các mặt xoắn ốc [1,2006.01] 
9/18 . . có các đĩa quay [1,2006.01] 
9/20 . . có các xi lanh [1,2006.01] 
9/22 . có các bộ phận khuấy có chuyển động hành tinh [1,2006.01] 

11/00 Các máy trộn có các cơ cấu lắc, dao động hoặc rung (B01F 13/04 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

11/02 . Trộn bằng các phương tiện dao động siêu âm [1,2006.01] 
11/04 . có các bộ phận khuấy lắc [1,2006.01] 

13/00 Các máy trộn khác; Các thiết bị trộn, bao gồm sự kết hợp nhiều máy trộn khác 
dạng [1,2006.01] 

13/02 . Các máy trộn có sự trộn khí, ví dụ có các ống đưa không khí vào [1,2006.01] 
13/04 . Các máy trộn kết hợp với các thiết bị bảo vệ [1,2006.01] 
13/06 . Các máy trộn thích ứng để làm việc dưới áp suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn áp suất khí 

quyển [1,2006.01] 
13/08 . Các máy trộn từ [1,2006.01] 
13/10 . Các thiết bị trộn bao gồm sự kết hợp từ nhiều máy trộn khác dạng [1,2006.01] 

15/00 Các thiết bị phụ cho các máy trộn [1,2006.01] 
15/02 . Các cơ cấu dẫn nạp hoặc dỡ tải [1,2006.01] 
15/04 . Tạo ra một tỷ lệ xác định trước của các chất cần trộn (điều chỉnh tỷ lệ của hai hoặc 

nhiều dòng chất lưu hoặc vật liệu chảy G05D 11/02) [1,2006.01] 
15/06 . Các hệ thống để nung nóng hoặc làm lạnh [1,2006.01] 

17/00 Sử dụng các chất tạo nhũ tương, chất thấm ướt, chất phân tán hoặc chất tạo bọt 
(chất tuyển nổi B03D 1/001; sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt, xem các phân lớp 
tương ứng, ví dụ sử dụng các chất làm chất tẩy rửa C11D) [1,3,5,2006.01] 

17/02 . Ankyl sunfonat hoặc muối este của axít sunfuric được dẫn xuất từ rượu monohydro 
[1,2006.01] 

17/04 . Các sunfonat hoặc các muối este của axít sunfuric được dẫn xuất từ rượu 
polyhydro, rượu amin hoặc từ các dẫn xuất của chúng (các mỡ dầu được sunfat hóa 
hoặc sunfonat hóa B01F 17/08) [1,2006.01] 

17/06 . Este của các axit béo cao cấp với các axit sulfonic hyđroxyalkylat hóa hoặc với các 
muối của chúng [1,2006.01] 

17/08 . Các sản phẩm của sự sunfat hóa hoặc sunfonat hóa các mỡ, dầu, sáp, hoặc các axit 
  béo cao cấp hoặc các este của chúng với rượu một lần [1,2006.01] 
17/10 . Các dẫn xuất của các axít sunfocacboxylic hoặc các axít sunfopolycacbonxylic 

phân tử thấp [1,2006.01] 
17/12 . Các sunfonat của các hợp chất thơm hoặc ankyl thơm [1,2006.01] 
17/14 . Các dẫn xuất của axit phosphoric [1,2006.01] 
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17/16 . Các amin hoặc các polyamin [1,2006.01] 
17/18 . Các hợp chất amoni bậc bốn [1,2006.01] 
17/20 . Các hợp chất gốc phosphoni hoặc gốc sunfoni [1,2006.01] 
17/22 . Các amít hoặc hidrazit [1,2006.01] 
17/24 . . Các amít của các axit béo cao cấp vói các axit sunfonic aminoankyl [1,2006.01] 
17/26 . Các sunfonamit [1,2006.01] 
17/28 . Các axit aminocacbonxylic (các sản phẩm của sự thủy phân protein B01F 17/30) 

[1,2006.01] 
17/30 . Các protein; Các sản phẩm của sự thủy phân protein [1,2006.01] 
17/32 . Các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
17/34 . Các este của các axit cacboxylic cao phân tử (B01F 17/06 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
17/36 . . Các este của các axit polycacboxylic [1,2006.01] 
17/38 . Các rượu, ví dụ các sản phẩm của sự ôxy hóa parafin [1,2006.01] 
17/40 . Các phenol [1,2006.01] 
17/42 . Các ete, ví dụ các ete polyglycol của các rượu hoặc các phenol [1,2006.01] 
17/44 . . Các ete của các axit cacboxylic [1,2006.01] 
17/46 . . Các ete của các rượu amin [1,2006.01] 
17/48 . . Các ete của xenluloza [1,2006.01] 
17/50 . Các dẫn xuất của lignin [1,2006.01] 
17/52 . Các nhựa tự nhiên hoặc tổng hợp hoặc các muối của chúng [1,2006.01] 
17/54 . Các hợp chất của silic [1,2006.01] 
17/56 . Các glucozit; Các chất nhầy sinh học; Các saponin [1,2006.01] 
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B01J CÁC QUY TRÌNH VẬT LÝ HOẶC HÓA HỌC, VÍ DỤ SỰ XÚC TÁC, HÓA 
KEO; CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG [2] 

Ghi chú [2,3,6] 
(1) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác 

định: 
 - "các phần tử rắn" bao gồm các phần tử của các chất xúc tác, các chất phản ứng hoặc 

các phần tử trơ ở trạng thái rắn, bán rắn hoặc bột nhão;  
 - "các phần tử giả lỏng" nghĩa là các phần tử rắn bị chia nhỏ được nâng lên hoặc 

được trộn bằng một luồng chất lỏng;  
 - "kỹ thuật tầng giả lỏng" nghĩa là kỹ thuật tiếp xúc giữa chất lỏng-chất khí, trong đó 

các phần tử bị chia nhỏ được nâng lên và được trộn bằng một dòng chất khí hay chất 
lỏng đi lên, dòng này có vận tốc dẫn đến việc tạo ra một pha đặc ở dưới ("tầng") và 
một pha giả lỏng ở trên lỏng hơn chứa "các phần tử giả lỏng";  

 - "các quy trình được tiến hành với sự có mặt các phần tử rắn" không bao gồm các 
quy trình, trong đó các phần tử rắn chỉ được tạo ra trong quá trình phản ứng 

(2) Trong phân lớp này, các tên thương mại thường tìm thấy trong các tài liệu khoa học 
hoặc tài liệu sáng chế được sử dụng để xác định chính xác phạm vi của các nhóm.  

Nội dung phân lớp 
CÁC QUY TRÌNH HOẶC CÁC THÉT BỊ HÓA HỌC, VẬT 
LÝ HOẶC LÝ- HÓA .......................................................................... 3/00, 4/00, 6/00, 7/00, 8/00, 19/00 
CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC ĐÒI HỎI SỰ CÓ MẶT CỦA 
MỘT CHẤT KHÍ ............................................................................................... 8/00, 10/00, 12/00,15/00 
CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC ĐÒI HỎI SỰ CÓ MẶT CỦA 
MỘT CHẤT LỎNG ........................................................................................... 8/00, 10/00, 14/00,16/00 
CÁC CHẤT XÚC TÁC 

chứa các nguyên tố hóa học hoặc các hợp chất vô cơ ................................... 21/00,23/00,27/00 
Các chất xúc tác dạng Renei .............................................................................................. 25/00 
Các mạng phân tử .............................................................................................................. 29/00 
Chứa các hyđrit, các phức chất phối hoặc các hợp chất 
hữu cơ ................................................................................................................................ 31/00 
Các vật mang xúc tác nói chung ........................................................................................ 32/00 
Pha chế .................................................................................................................... 33/00, 37/00 
Tái sinh hoặc tái hoạt hóa các chất xúc tác nói chung ....................................................... 38/00 

CÁC CHẤT HẤP THỤ, CÁC CHẤT TRỢ LỌC............................................................................. 20/00 
CÁC QUY TRÌNH TRAO ĐỔI ION ............................................................................... 39/00 đến 49/00 
HÓA KEO  ........................................................................................................................................ 13/00 
SỰTẠO HẠT ...................................................................................................................................... 2/00 

 

2/00 Các quy trình hoặc các thiết bị để tạo hạt các vật liệu nói chung; Trát lót các vật 
liệu dạng hạt chảy tự do nói chung, ví dụ làm cho chúng kỵ nước [1,4,2006.01] 
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2/02 . bằng cách chia vật liệu lỏng thành các giọt, ví dụ bằng cách phun hoặc làm hóa rắn 
các giọt [1,2006.01] 

2/04 . . trong một môi trường khí [1,2006.01] 
2/06 . . trong một môi trường chất lỏng [1,2006.01] 
2/08 . . . Tạo gel của một dung dịch keo [1,2006.01] 
2/10 . trong các trống hoặc các máng bất động, có các thiết bị nhào hoặc trộn [1,2006.01] 
2/12 . trong các trống quay [1,2006.01] 
2/14 . trong các đĩa hoặc các nồi quay [1,2006.01] 
2/16 . bằng cách làm vẩn các vật liệu dạng bột trong một chất khí, ví dụ trong tầng giả 

lỏng hoặc như một màn che hạ [1,2006.01] 
2/18 . sử dụng thiết bị rung [1,2006.01] 
2/20 . bằng cách ép vật liệu, ví dụ qua sàng và ép từng đoạn [1,2006.01] 
2/22 . bằng cách ép trong khuôn hoặc giữa các trục [1,2006.01] 
2/24 . Thu được các sợi bằng cách nạo bề mặt lớp rắn [1,2006.01] 
2/26 . trên băng đai liên tục [1,2006.01] 
2/28 . sử dụng các chất kết dính đặc biệt [1,2006.01] 
2/30 . sử dụng các chất để ngăn ngừa các hạt dính vào nhau; Trát lót các vật liệu đặc biệt 
  chảy tự do nói chung, ví dụ làm cho chúng kỵ nước [1,4,2006.01]  

3/00 Các quy trình sử dụng khi làm việc vớii áp suất thấp hơn hoặc cao hơn áp suất 
khí quyển để gây ra biến đổi hóa học hoặc lý học của các chất; Các thiết bị dùng 
cho mục đích này (các bình cao áp để đựng hoặc bảo quản khí đã hóa lỏng hoặc hóa 
rắn F17C) [1,2,2006.01]  

3/02 . Các thiết bị chất liệu hoặc dỡ tải cho chúng [1,2006.01] 
3/03 . Các bình áp suất, hoặc các bình chân không, có các bộ phận đậy hoặc bịt kín đặc 

biệt thích ứng với chúng [3,2006.01]  
3/04 . Các bình áp suất, ví dụ các nồi hấp [2,2006.01] 
3/06 . Các quy trình sử dụng áp suất cao, ví dụ để chế tạo kim cương; Các thiết bị dùng 

cho mục đich này, ví dụ các khuôn đúc hoặc khuôn (B01J 3/04 được ưu tiên) 
[2,2006.01] 

3/08 . . Sử dụng sóng xung kích để tiến hành các phản ứng hóa học hoặc làm biến đổi cấu 
trúc tinh thể của các chất [3,2006.01] 

4/00 Các thiết bị chất liệu; Các thiết bị điều chỉnh sự nạp liệu hoặc dỡ liệu (các thiết 
bị nạp liệu hay dỡ liệu dùng cho các bình áp suất B01J 3/02) [1,2006.01] 

4/02 . để nạp một cách định lượng các chất phản ứng [1,2006.01] 
4/04 . sử dụng áp suất thẩm thấu [4,2006.01]  

6/00 Nung; Làm nóng chảy [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị tạo ra khí (sản xuất các hỗn hợp khí trơ B01J 19/14; để tạo ra các khí 
đặc biệt, xem các phân lớp tương ứng, ví dụ C01B, C10J) [1,2006.01] 

7/02 . bằng các phương pháp ướt [1,2006.01] 
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8/00 Các quy trình hóa học hoặc vật lý nói chung được thực hiện với sự có mặt của 
chất lỏng hoặc khí và các phần tử rắn; Các thiết bị dùng cho các quy trình này 
[2,2006.01] 

8/02 . có các phần tử bất động, ví dụ trong các lớp cố định [2,2006.01]  
8/04 . . chất lỏng hoặc khí lần lượt đi qua hai hay nhiều lớp [2,2006.01]  
8/06 . . trong các lò phản ứng dạng ống; các phần tử rắn được bố trí trong các ống 

[2,2006.01]  
8/08 . có các phần tử chuyển động (có các phần tử giả lỏng B01J 8/18) [2,2006.01]  
8/10 . . chuyển động bằng các máy khuấy hoặc bằng các trống quay hoặc các bình quay 

[2,2006.01]  
8/12 . . chuyển động bằng trọng lực trong dòng đi lên [2,2006.01]  
8/14 . . chuyển động trong các thiết bị dòng xoáy tự do (các thiết bị dòng xoáy tự do nói 

chung B04C) [2,2006.01] 
8/16 . có các phần tử bị tác động rung hoặc xung động (B01J 8/40 được ưu tiên) 

[2,2006.01]  
8/18      . có các phần tử giả lỏng [2,2006.01]  
8/20 . . có chất lỏng là môi trường giả lỏng [2,2006.01]  
8/22 . . . khí được đưa vào chất lỏng [2,2006.01]  
8/24 . . theo kỹ thuật "lớp giả lỏng" (B01J 8/20 được ưu tiên) [2,2006.01] 
8/26 . . . có hai hoặc nhiều lớp giả lỏng, ví dụ lò phản ứng và các thiết bị để tái sinh 

[2,2006.01]  
8/28 . . . . được bố trí lớp nọ trên lớp kia [2,2006.01] 
8/30 . . . . . với ranh giới lớp dưới nhô ra so với ranh giới lớp trên ngay sát [2,2006.01]  
8/32 . . . có đưa một vài dạng các phần tử chuyển động vào lớp giả lỏng [2,2006.01]  
8/34 . . . có vật liệu đệm kín bất động trong lớp giả lỏng, ví dụ dạng bánh, vòng dây kim 

loại, tấm [2,2006.01]  
8/36 . . . có lớp giả lỏng chứa chủ yếu là luồng chảy ngang của các phần tử [2,2006.01]  
8/38 . . . có lớp giả lỏng chứa thiết bị quay được hoặc là đối tượng quay [2,2006.01]  
8/40 . . . có lớp giả lỏng bị tác động rung hay xung động [2,2006.01]  
8/42 . . . có lớp giả lỏng bị tác động của dòng điện hay phóng xạ [2,2006.01]  
8/44 . . . Các lưới để làm giả lỏng [2,2006.01]  
8/46 . . . để xử lý vật liệu có chiều dài vô tận dạng sợi, dải băng hoặc vật liệu dạng tấm 

[2,2006.01]  

10/00   Các quy trình hóa học chung để tác động qua lại chất lỏng với môi trường khí 
không có sự tham gia các phần tử rắn, hoặc các thiết bị chuyên dùng cho mục 
đích này (B01J 19/08 được ưu tiên, tách, ví dụ chưng cất, trong đó có sự kết hợp với 
các phản ứng hóa học B01D) [3, 2006.01] 

10/02 . của dạng lớp mỏng [3, 2006.01]  

12/00 Các quy trình hóa học chung để tác động qua lại giữa các môi trường khí; Các 
thiết bị chuyên dùng cho mục đích này (B01J 3/08, B01J 8/00, B01J 19/08 được 
ưu tiên) [3, 2006.01]  
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12/02 . để thu được ít nhất là một sản phẩm của phản ứng, mà sản phẩm này ở nhiệt độ 
bình thường ở trạng thái rắn [3, 2006.01]  

13/00 Hóa keo, ví dụ sản xuất các vật liệu keo hoặc dung dịch của chúng chưa được đề 
cập đến ở các vị trí khác; Chế tạo các vi nang hoặc các vi cầu [1,2006.01] 

13/02 . Sản xuất các vi nang hoặc các vi cầu [1, 2006.01] 
13/04 . . bằng các quy trình vật lý, ví dụ làm khô, phun [5,2006.01]  
13/06 . . bằng cách tách pha [5,2006.01]  
13/08 . . . Tạo giọt tụ đơn giản, tức là thêm vật liệu có tính ưa nước cao [5,2006.01]  
13/10 . . . Tạo giọt tụ phức hợp, tức là tương tác giữa các hạt mang điện đối nghịch nhau 

[5,2006.01]  
13/12 . . . tách dung môi ra khỏi dung dịch chất tạo thành tường ngân [5,2006.01]   
13/14   . . .  Polyme hóa, tạo liên kết ngang [5,2006.01]   
13/16    . . . . Polyme hóa mặt phân cách [5,2006.01]  
13/18 . . . . Polyme hóa tại chỗ với tất cả các thành phần phản ứng có mặt trong cùng một 

pha [5,2006.01]  
13/20 . . Xử lý tiếp các bức thành của vi nang, ví dụ làm cứng [5,2006.01]  
13/22 . . . Phủ [5,2006.01]  

14/00 Các quy trình hóa học nói chung để tương tác giữa chất lỏng với chất lỏng; Các 
thiết bị chuyên dùng cho mục đích này (B01J 8/00, B01J 19/08 được ưu tiên) 
[3,2006.01] 

15/00 Các quy trình hóa học chung để tương tác giữa môi trường dạng khí với các 
chất rắn không ở dạng các phần tử, ví dụ vật liệu dạng tấm; Các thiết bị chuyên 
dùng cho mục đích này (B01J 19/08 được ưu tiên) [3,2006.01]  

16/00 Các quy trình hóa học nói chung để tương tác giữa các chất lỏng với các chất 
rắn không ở dạng các phần tử, ví dụ vật liệu dạng tấm; Các thiết bị chuyên 
dùng cho mục đích này (B01J 19/08 được ưu tiên) [3,2006.01]  

19/00 Các quy trình hóa học, vật lý hoặc lý hóa nói chung; Các thiết bị để thực hiện 
chúng [3, 2006.01] 

19/02 . Các thiết bị đặc trưng bởi vật liệu cấu tạo được lựa chọn vì tính chất bền hóa học 
nó) [3,2006.01] 

19/06 . Làm đông đặc các chất lỏng (sản xuất các vi nang B01J 13/02) [3, 2006.01] 
19/08 . Các phương pháp có sử dụng trực tiếp năng lượng điện hoặc năng lượng sóng hoặc 

bức xạ hạt; Các thiết bị dùng cho mục đích này (sử dụng sóng xung kích B01J 
3/08) [3, 2006.01] 

19/10 . . sử dụng dao động sóng âm hoặc siêu âm [3,2006.01] 
19/12 . . sử dụng sóng điện từ [3,2006.01]  
19/14 . Sản xuất các hỗn hợp khí trơ; Sử dụng các khí trơ nói chung [3,2006.01] 
19/16 . Ngăn ngừa sự bay hơi hoặc ôxy hóa các chất lỏng phi kim loại bằng cách sử dụng  

lớp nổi, ví dụ các vi cầu [3,2006.01] 
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19/18 . Các lò phản ứng cố định có các bộ phận chuyển động bên trong (B01J 19/08; B01J 
19/26 được ưu tiên) [3,2006.01]  

19/20 . . ở dạng các vòng xoắn ốc, ví dụ các lò phản ứng dạng vít  [3,2006.01] 
19/22 . . ở dạng dải băng vô tận [3,2006.01]  
19/24 . Các lò phản ứng tĩnh không có các bộ phận chuyển động bên trong (B01J 19/08, 

B01J 19/26 được ưu tiên; có các phần tử bất động B01J 8/02) [3,2006.01]  
19/26 . Các lò phản ứng dạng vòi phun, tức là sự phân phối các chất phản ứng ban đầu bên 

trong lò phản ứng được tiến hành bằng cách đưa hay phun chúng qua các vòi phun 
[3,2006.01]  

19/28 . Các lò phản ứng di động, ví dụ các trống quay (B01J 19/08 được ưu tiên) 
[3,2006.01] 

19/30 . Các thành phần bịt kín rời hoặc được tạo hình, ví dụ các vòng Raschig hoặc vật 
hình yên Berl, để rót vào thiết bị truyền khối hoặc truyền nhiệt [5,2006.01] 

19/32 . Các thành phần bịt kín ở dạng lưới hoặc các thành phần được lắp ráp để tạo thành 
một khối hoặc một modun bên trong thiết bị chuyển khối hoặc truyền nhiệt 
[5,2006.01] 

Các thành phần chất hấp thụ rắn; Các thành phần trợ lọc; Các chất hấp thụ dùng cho 
phép sắc ký; Các chất xúc tác [3] 

Ghi chú [2,5] 
                                         1. Trong các nhóm B01J20/00-B01J31/00, các muối kim loại có một 

anion chỉ gồm có kim loại và oxy, ví dụ molipdat, được xem như các 
hỗn hợp liên kết hóa học của thành phần các oxit kim loại.  

  2. Cần chú ý đến các định nghĩa về các nhóm nguyên tố hóa học dưới 
tên của phần C.  

  3. Trong nhóm B01J20/00 và mỗi cặp nhóm B01J21/00-B01J31/00 và 
B01J32/00-B01J 38/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 
nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

  4. Các hợp chất hoặc các nguyên tố tinh khiết hoặc việc thu hồi chúng 
từ các thành phần của các chất hấp thụ rắn, các thành phần trợ lọc 
hoặc các chất xúc tác được phân loại vào các phân lớp tương ứng cho 
các hợp chất hóa học hoặc các nguyên tố hóa học. Tuy nhiên, nếu hợp 
chất hoặc nguyên tố tinh khiết ở dạng xác định được chỉ ra rằng có thể 
sử dụng chủ yếu làm chất hấp thụ rắn, chất trợ lọc hoặc chất xúc tác 
thì cần phân loại thêm chúng vào nhóm  B01J 20/00 hoặc B01J 35/00. 

20/00 Các thành phần chất hấp thụ rắn hoặc các thành phần trợ lọc; Các chất hấp thụ 
dùng cho phép sắc ký; Các phương pháp để điều chế, tái sinh hoặc tái hoạt hóa 
của chúng [3,2006.01]  

20/02 . chứa vật liệu vô cơ [3,2006.01]  
20/04 . . chứa các hợp chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hoặc magie [3,2006.01]  
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20/06 . . chứa các ôxit hoặc các hiđrôxít của các kim loại không thuộc phân nhóm 
B01J20/04 [3,2006.01]  

20/08 . . . chứa ôxit hoặc hiđrôxít nhôm; chứa bôxit [3,2006.01]  
20/10 . . chứa điôxit silic hoặc silicat [3,2006.01]  
20/12 . . . Các đất sét tự nhiên hoặc đất biến trắng [3,2006.01]  
20/14 . . . Đất chứa tảo cát [3,2006.01]  
20/16 . . . Các silicat nhôm (B01J 20/12 được ưu tiên) [3,2006.01]  
20/18 . . . . Các sàng rây phân tử zeôlit tổng hợp [3,2006.01]  
20/20 . . chứa cacbon tự do; chứa cacbon thu được bằng các quá trình cacbon hóa (cacbon 

hoạt tính C01B 31/08 [3,2006.01]  
20/22 . chứa vật liệu hữu cơ [3,2006.01]  
20/24 . . Các hợp chất cao phân tử có nguồn gốc tự nhiên, ví dụ các axit humic hoặc các 

chất dẫn xuất của chúng [3,2006.01]  
20/26 . .  Các hợp chất cao phân tử tổng hợp [3,2006.01] 
20/28 . đặc trưng bởi hình dạng hoặc các tính chất lý học của chúng [3,2006.01]  
20/281 . Các chất hấp thụ chuyên dùng cho phép sắc ký chuẩn bị, phân tích hoặc nghiên cứu 

[2006.01]  
20/282 . . Các chất hấp thụ xốp (sự trao đổi ion B01J 39/00 - B01J 41/00) [2006.01]  
20/283 . . . trên cơ sở silic [2006.01]  
20/284 . . . trên cơ sở nhôm [2006.01]  
20/285 . . . trên cơ sở polyme [2006.01]  
20/286 . . Các pha có liên kết hóa học với một chất nền, ví dụ với silic đioxít hoặc với các 

chất polyme [2006.01]  
20/287 . . . Các pha không có cực; Các pha đảo ngược [2006.01]  
20/288 . . . Các pha có cực [2006.01]  
20/289 . . . liên kết qua một miếng đệm [2006.01]  
20/29 . . Chiral phase [2006.01]  
20/291 . . Các chất hấp thụ gel [2006.01]  
20/292 . . Các chất hấp thụ chất lỏng [2006.01]  
20/30 . Các qui trình điêu chế, tái sinh hoặc tái hoạt hóa [3,2006.01]  
20/32 . . Tẩm hoặc phủ [3,2006.01]  
20/34 . . Tái sinh hoặc tái hoạt hóa [3,2006.01]  

Ghi chú [2,4,5] 
(1) Trong các nhóm B01J 21/00 B01J 38/00, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa 

xác định: 
 - "chất xúc tác" cũng bao gồm cả chất mang tạo nên một phần của chất xúc tác.  
(2) Phân loại của: 
 - các chất mang 
 - các hình dạng hoặc các tính chất vật lý 
 - việc điều chế hoặc hoạt hóa 
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 - việc tái sinh hoặc tái hoạt hóa  
  của các chất xúc tác theo nhiều hơn một trong các nhóm chính từ B01J 21/00 - B01J 

31/00 được đưa vào các nhóm chung sau đây: 
 - B01J 32/00 cho các chất mang này; 
 - B01J 35/00 cho các hình dạng hoặc tính chất vật lý này; 
 - B01J 37/00 cho việc sản xuất hay hoạt hóa này; 
 - B01J 38/00 cho việc tái sinh hoặc tái hoạt hóa này.  

21/00 Các chất xúc tác chứa các nguyên tố, các ôxit hoặc hiđrôxit magiê, bo, nhôm, 
cacbon, silic, titan, ziriconi hoặc hafini [2,2006.01] 

21/02 . Bo hoặc nhôm; Các ôxit hoặc các hiđrôxit của chúng [2,2006.01] 
21/04 . . Nhôm [2,2006.01]  
21/06 . Silic, titan, ziriconi hoặc hafini; Các ôxit hoặc hiđrôxit của chúng [2,2006.01]  
21/08 . . Silic [2,2006.01]  
21/10 . Magie; Các ôxit hoặc hiđrôxit của nó [2,2006.01]  
21/12 . Điôxit silic và ôxit nhôm [2,2006.01]  
21/14 . Điôxit silic và ôxit magiê [2,2006.01]  
21/16 . Đất sét hoặc các silicat khoáng [2,2006.01]  
21/18 . Các bon [2,2006.01]  
21/20 . Tái sinh hay tái hoạt hóa [2,2006.01]  

23/00 Các chất xúc tác chứa các kim loại hoặc các ôxit hoặc các hiđrôxit kim loại 
không thuộc nhóm B01J 21/00 (B01J 21/16 được ưu tiên) [2,2006.01]  

23/02 . của các kim loại kiềm hoặc kiểm thổ hoặc Berili [2,2006.01]  
23/04 . . Các kim loại kiềm [2,2006.01]  
23/06 . của kẽm, cađimi hoặc thủy ngân [2,2006.01]  
23/08 . của gali, inđi hoặc tali [2,2006.01]  
23/10 . của các nguyên tố đất hiếm [2,2006.01]  
23/12 . của actini [2,2006.01]  
23/14 . của gecmani, thiếc hoặc chì [2,2006.01]  
23/16 . của asen, antimon, bitmut, vanađi, niôbi, tantali, poloni, crôm, molipđen, vonfram, 

mangan, tecneti hoặc reni [2,2006.01]  
23/18 . . Asen, antimon hoặc bitmut [2,2006.01]  
23/20 . . Vanađi, niobi hoặc tantali [2,2006.01]  
23/22 . . . Vanađi [2,2006.01]  
23/24 . .  Crôm, molipđen hoặc vonfram [2,2006.01]  
23/26 . . . Crôm [2,2006.01]  
23/28 . . . Molipđen [2,2006.01]  
23/30 . . . Vonfram [2,2006.01]  
23/31 . . . kết hợp với bitmut [2,2006.01]  
23/32 . . Mangan, tecneti hoặc reni [2,2006.01]  
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23/34 . . . Mangan [2,2006.01]  
23/36 . . . Reni [2,2006.01]  
23/38 . của kim loại quý [2,2006.01]  
23/40 . . của các kim loại nhóm bạch kim [2,2006.01]  
23/42 . . . Bạch kim [2,2006.01]  
23/44 . . . Palađi [2,2006.01]  
23/46 . . . Ruteni, roti, osmi hoặc iridi [2,2006.01]  
23/48 . . Bạc hay vàng [2,2006.01]  
23/50 . . . Bạc [2,2006.01] 
23/52 . . . Vàng [2,2006.01] 
23/54 . . kết hợp với các kim loại, các ôxit hoặc các hiđrôxit thuộc các nhóm B01J 23/02, 

B01J 23/36 [2,2006.01]  
23/56 . . . các kim loại nhóm bạch kim [2,2006.01]  
23/58 . . . . với các kim loại kiềm hoặc kiềm thổ hoặc berili [2,6,2006.01]  
23/60 . . . . với kẽm, cađimi, hoặc thủy ngân [2,2006.01]  
23/62 . . . . với gali, inđi, tali, gacmani, thiếc hoặc chì [2,2006.01]  
23/63 . . . . với đất hiếm hoặc actinit [6,2006.01] 
23/64 . . . . với asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tectini hoặc reni [2,2006.01]  
23/644 . . . . . Asen, antimon hoặc bitmut [6,2006.01]  
23/648 . . . . . Vanadi, niobi hoặc tantali [6,2006.01]  
23/652  . . . . . Crôm, molipden hoặc vonfram [6,2006.01]  
23/656  . . . . . Mangan, tecteni hoặc reni [6,2006.01]  
23/66 . . . Bạc hoặc vàng [2,2006.01]  
23/68 . . . . với asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tectini hoặc reni [2,2006.01]  
23/70 . của các kim loại nhóm sắt hoặc đồng [2,2006.01]  
23/72 . . Đồng [2,2006.01]  
23/74 . . Các kim loại nhóm sắt [2,2006.01]  
23/745 . . . Sắt [6,2006.01]  
23/75 . . . Coban [6,2006.01]  
23/755 . . . Niken [6,2006.01]  
23/76 . . kết hợp với các kim loại, ôxit hoặc hidrôxit thuộc các nhóm B01J 23/02 - B01J 

23/36 [2,2006.01]  
23/78 . . . với kim loại kiềm hoặc kiềm thổ hoặc berili [2,6,2006.01]  
23/80 . . . với kẽm, cađini, hoặc thủy ngân [2,2006.01]  
23/825 . . . với gali, inđi hoặc tali [6,2006.01]  
23/83 . . . với đất hiếm hoặc actinit [6,2006.01]  
23/835 . . . với germani, thiếc hoặc chì [6,2006.01]  
23/84 . . . với asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tectini hoặc reni [2,2006.01]  
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23/843 . . . . Asen, antimon hoặc bitmut [6,2006.01]  
23/847 . . . . Vanađi, niobi hoặc tantali [6,2006.01] 
23/85 . . . . Crôm, molipđen hoặc vonfram [3,2006.01]  
23/86 . . . . . với crôm [2,3,2006.01]  
23/88 . . . . . với môlipđen [2,3,2006.01]  
23/881 . . . . . . và sắt [6,2006.01]  
23/882 . . . . . . và coban [6,2006.01]  
23/883 . . . . . . và niken [6,2006.01]  
23/885 . . . . . . và đồng [6,2006.01]  
23/887 . . . . . . chứa thêm các kim loại, oxit hay hiđrôxit khác cho ở các nhóm B01J 

23/02 - B01J 23/36 [6,2006.01]  
23/888  . . . . . Vonfram [6,2006.01]  
23/889 . . . . Mangan, tecteni hoặc reni [6,2006.01]  
23/89 . . kết hợp với các kim loại quý [3,2006.01]  
23/90 . Tái sinh hoặc tái hoạt hóa [2,2006.01] 
23/92 . . của các chất xúc tác chứa các kim loại, các ôxit hay hiđrôxit thuộc các nhóm 

B01J 23/02 - B01J 23/36 [2,2006.01]  
23/94 . . của các chất xúc tác chứa các kim loại, các ôxit hay hiđrôxit của các kim loại 

nhóm sắt hoặc đồng [2,2006.01]  
23/96 . . của các chất xúc tác chứa kim loại, ôxit hoặc hiđrôxit của các kim loại quý 

[2,2006.01] 

25/00 Các chất xúc tác dạng Reni [2,2006.01]  
25/02 . Niken reni [2,2006.01] 
25/04 . Tái sinh hoặc tái hoạt hóa [2,2006.01]  

27/00 Các chất xúc tác chứa các thành phần hoặc các hợp chất của halogen, lưu 
huỳnh, selen, telua, phốtpho hoặc nitơ, các chất xúc tác chứa các hợp chất của 
các bon [4,2006.01] 

Ghi chú [2,5] 
 Các chất xúc tác kim loại hoặc xúc tác ôxit kim loại được hoạt hóa hoặc xử lý bằng 

halogen, lưu huỳnh hoặc phốt pho, hoặc các hợp chất của chúng được phân loại ở các 
nhóm thích hợp dành cho các xúc tác kim loại hoặc xúc tác ôxit kim loại.  

 
27/02 . Lưu huỳnh, selen hoặc telua; Các hợp chất của chúng [4,2006.01]  
27/04 . . Các sunfua [2,2006.01] 
27/043 . . . với các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc các kim loại thuộc nhóm bạch kim 

[4,2006.01]  
27/045 . . . . các kim loại thuộc nhóm bạch kim [4,2006.01]  
27/047 . . . với crôm, molipđen, vonfram hoặc poloni [4,2006.01]  
27/049 . . . . với các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc các kim loại thuộc nhóm bạch kim 

[4,2006.01]  
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27/051 . . . . molipđen [4,2006.01]  
27/053 . . Sunfat [4,2006.01]  
27/055 . . . với các kim loại kiềm, đồng, vàng hoặc bạc [4,2006.01]  
27/057 . . Selen hoặc telua; Các hợp chất của chúng [4,2006.01]  
27/06 . Halogen; Các hợp chất của chúng [4,2006.01]  
27/08 . . Các halogenua [2,2006.01]  
27/10 . . . Các clorua [2,2006.01]  
27/12 . . . Các florua [2,2006.01]  
27/122 . . . của đồng [4,2006.01]  
27/125 . . với scanđi, ytri, nhôm, gali, inđi hoặc tali [4,2006.01]  
27/128 . . với các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc các kim loại thuộc nhóm bạch kim 

[4,2006.01]  
27/13 . . . các kim loại thuộc nhóm bạch kim [4,2006.01]  
27/132 . . với crôm, molipđen, vonfram hoặc poloni [4,2006.01]  
27/135 . . với titan, zirconi, hafini, germani, thiếc hoặc chì [4,2006.01]  
27/138 . . với các kim loại kiềm thổ, magiê, beri, kẽm, cađimi hoặc thủy ngân [4,2006.01]  
27/14 . Phốtpho; Các hợp chất của nó [4,2006.01]  
27/16 . . chứa ôxy [2,2006.01]  
27/18 . . .  với các kim loại [2,2006.01]  
27/182 . . với silic [4,2006.01]  
27/185 . . với các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc các kim loại thuộc nhóm bạch kim 

[4,2006.01]  
27/186 . . với asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, crôm, molipđen, vonfram, 

mangan, tecteni hoặc reni [5,2006.01]  
27/187 . . . với mangan, tecteni hoặc reni [5,2006.01]  
27/188 . . . với crôm, molipđen, vonfram hoặc poloni [4,5,2006.01]  
27/19 . . . . Molipden [4,5,2006.01]  
27/192 . . . . . với bitmut [4,5,2006.01]  
27/195 . . . với vanađi, niobi hoặc tantali [4,5,2006.01]  
27/198 . . . . Vanađi [4,5,2006.01]  
27/199 . . . . . với crôm, molipden, vonfram hoặc poloni [5,2006.01]  
27/20 . Các hợp chất chứa cacbon [2,2006.01]  
27/22 . . Các cacbua [2,5,2006.01]  
27/224 . . . Cacbua silic [4,2006.01]  
27/228 . . . . với phốtpho, asen, antimon hoặc bitmut [4,2006.01]  
27/232 . . Các cacbonat [4,2006.01]  
27/236 . . .  Các hydroxy cacbonat [4,2006.01]  
27/24 . Các hợp chất chứa nitơ [2,2006.01] 
27/25 . . Các nitrat [4,2006.01]  
27/26 . . Các xyanua [2,2006.01]  

50 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B01J 

27/28 . Tái sinh hoặc tái hoạt hóa [2,2006.01]  
27/30 . . của các chất xúc tác chứa các hợp chất của lưu huỳnh, selen hoặc telua 

[2,2006.01]  
27/32 . . của các chất xúc tác chứa các hợp chất của halogen [2,2006.01]  

29/00 Các chất xúc tác chứa các mạng phân tử [2,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa xác định:  
 - "zeolit" nghĩa là:  
 (i) alumosilicat tinh thể có khả năng trao đổi bazơ và các tính chất dây phân tử, có 

cấu trúc khung mạng vi lỗ xốp ba chiều; 
 (ii) hợp chất đồng hình với loại trước, trong đó các nguyên tử nhôm hay silic trong 

khung được thay thế một phần hoặc toàn bộ bằng nguyên tử của các nguyên tố khác, 
ví dụ bằng gali, germani, phốtpho hoặc bo.  

 
29/03 . không có các đặc tính trao đổi bazơ [6,2006.01] 
29/035 . . Các chất đa hình điôxít silic tinh thể, ví dụ các silicalit [6,2006.01]  
29/04 . có các đặc tính trao đổi bazơ, ví dụ các zeolit tinh thể, các đất sét cột [2,6,2006.01]  
29/06 . . Các zeolit nhôm silicat dạng tinh thể; Các hợp chất dạng đồng hình của chúng 

[2,2006.01]  
29/064 . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/068 . . . . các kim loại quý [6,2006.01] 
29/072 . . . . các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
29/076 . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipden, 

vonfram, mangan, tecteni hoặc reni [6,2006.01]  
29/08 . . . dạng fauzasit, ví dụ kiểu X hoặc Y [2,2006.01]  
29/10 . . . . chứa các kim loại nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [2,2006.01]  
29/12 . . . . . Các kim loại quý [2,2006.01]  
29/14 . . . . . Các kim loại nhóm sắt hoặc đồng [2,2006.01]  
29/16 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tectini, hoặc reni [2,2006.01]  
29/18 . . . dạng morđenit [2,2006.01]  
29/20 . . . . chứa các kim loại nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [2,2006.01]  
29/22 . . . . . Các kim loại quý [2,2006.01]  
29/24 . . . . . Các kim loại nhóm sắt hoặc đồng [2,2006.01]  
29/26 . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tectini, hoặc reni [2,2006.01]  
29/40 . . . dạng pentasit, ví dụ dạng ZSM-5, ZSM-8 hoặc ZSM-11 [6,2006.01]  
29/42 . . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/44 . . . . . Các kim loại quý [6,2006.01]  
29/46  . . . . . Các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
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29/48 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 
vonfram, mangan, tecteni, hoặc reni [6,2006.01]  

29/50 . . . dạng erionit hay ofretit, ví dụ Zeolit T [6,2006.01]  
29/52 . . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/54 . . . . . Các kim loại quý [6,2006.01]  
29/56 . . . . . Các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
29/58 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tecteni, hoặc rêni [6,2006.01]  
29/60 . . . dạng L [6,2006.01]  
29/61 . . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/62 . . . . . Các kim loại quý [6,2006.01]  
29/63 . . . . . Các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
29/64 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tecteni, hoặc rêni [6,2006.01]  
29/65 . . . dạng ferrierit, ví dụ dạng ZSM-21, ZSM-35 hoặc ASM-38 [6,2006.01]  
29/66 . . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/67 . . . . . Các kim loại quý [6,2006.01]  
29/68 . . . . . Các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
29/69 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tecteni, hoặc rêni [6,2006.01]  
29/70 . . . của các dạng đặc trưng bằng cấu trúc đặc biệt của chúng không thuộc các nhóm 

B01J 29/08 B01J 29/65 [6,2006.01]  
29/72 . . . . chứa các kim loại thuộc nhóm sắt, các kim loại quý hoặc đồng [6,2006.01]  
29/74 . . . . . Các kim loại quý [6,2006.01]  
29/76 . . . . . Các kim loại thuộc nhóm sắt hoặc đồng [6,2006.01]  
29/78 . . . . chứa asen, antimon, bitmut, vanađi, niobi, tantali, poloni, crôm, molipđen, 

vonfram, mangan, tecteni, hoặc rêni [6,2006.01]  
29/80 . . . Hỗn hợp các Zeolit khác nhau [6,2006.01]  
29/82 . Các phốtphat [6,2006.01]  
29/83 . . Các nhôm phốtphát (các hợp chất APO) [6,2006.01]  
29/84 . . Các nhôm phốtphát chứa các nguyên tố khác, ví dụ các kim loại, bo [6,2006.01]  
29/85 . . . Các silic-nhôm phốtphát (các hợp chất SAPO) [6,2006.01]  
29/86 . Các bo silicat; Các nhôm-bo silicat [6,2006.01]  
29/87 . Các galosilicat; Các aluminogalosilicat; các galoborosilicat [6,2006.01]  
29/88 . Các ferosilicat; Các feroaluminosilicat [6,2006.01]  
29/89 . Các Silicat, alumino silicat hay borosilicat của titan, zừconi hoặc hafini [6,2006.01]  
29/90 . Tái tạo hoặc tái hoạt hóa [6,2006.01]  

31/00 Các chất xúc tác chứa các hydrua, các phức chất phối trí hoặc các hợp chất hữu 
cơ (các thành phần xúc tác chỉ sử dụng trong các phản ứng polyme hóa C08) 
[2,2006.01]  
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Ghi chú [2] 
 Trong nhóm này, sự có mặt của nước không có vai trò cho mục đích phân loại.  
 
31/02 . chứa các hợp chất hữu cơ hoặc các hiđrua kim loại [2,2006.01] 
31/04 . . chứa các axit cacboxilic hoặc các muối của chúng [2,2006.01]  
31/06 . . chứa các polyme [2,2006.01]  
31/08 . . . Các nhựa trao đổi ion [2,2006.01]  
31/10 . . . . được sunfonat hóa [2,2006.01]  
31/12 . . chứa các hợp chất hữu cơ kim loại hoặc các hydrua kim loại [2,2006.01]  
31/14 . . . của nhôm hoặc bo [2,2006.01]  
31/16 . chứa các phức chất phối trí [2,2006.01]  
31/18 . . chứa nitơ, phốtpho, asen hoặc antimon [2,2006.01]  
31/20 . . Các cacbonila [2,2006.01]  
31/22 . . Các phức chất hữu cơ [2,2006.01]  
31/24 . . Các photphin [2,2006.01]  
31/26 . chứa bổ sung các hợp chất vô cơ của kim loại không thuộc các nhóm B01J 31/02, 

B01J 31/24 [2,2006.01]  
31/28 . . của các kim loại nhóm bạch kim, của cấc kim loại nhóm sắt hoặc đồng 

[2,2006.01]  
31/30 . . . Các hợp chất halogenua [2,2006.01]  
31/32 . . của mangan, tectini hoặc reni [2,2006.01]  
31/34 . . của crôm, molipđen hoặc vonfram [2,2006.01]  
31/36 . . của vanađi, niobi hoặc tantali [2,2006.01]  
31/38 . . của titan, ziconi hoặc hafini [2,2006.01]  
31/40 . Tái sinh hoặc tái hoạt hóa [2,2006.01]  

Ghi chú [6,2006.01] 
(1) Khi phân loại các nhóm B01J 32/00 - B01J 38/00, nếu mỗi phần của một chất xúc tác 

không được xác định bằng phân loại này, và bản thân nó được xác định là mới và 
không hiển nhiên, cũng phải được phân loại vào các nhóm B01J 21/00 - B01J 31/00. 
Phần này của chất xúc tác có thể là một chất đơn lẻ, hoặc một thành phần trong chính 
nó  

(2) Mỗi phần của một chất xúc tác không được xác định bởi việc phân loại theo Ghi chú 
(1) trên đây, và được xem là thông tin được quan tâm để tra cứu, cũng có thể được 
phân loại. Điều này có thể, ví dụ, trường hợp khi nó được xem là cần được quan tâm 
để tra cứu các chất xúc tác sử dụng một tập hợp các ký hiệu phân loại. Phân loại 
không bắt buộc này cần được đưa ra như là “thông tin bổ sung”.  

32/00 Các vật mang xúc tác nói chung [4,2006.01] 

33/00 Bảo vệ các chất xúc tác, ví dụ bằng cách phủ [2,2006.01]  
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35/00 Các chất xúc tác, nói chung, đặc trưng bởi hình dạng hoặc các tính chất vật lý 
của chúng [2,2006.01]  

35/02 . Rắn [2,2006.01]  
35/04 . . các cấu trúc có lỗ, sàng, lưới, dạng tổ ong [2,2006.01]  
35/06 . . dạng vải hoặc dạng sợi [2,2006.01]  
35/08 . . dạng hình cầu [2,2006.01]  
35/10 . . được đặc trưng bởi các tính chất bề mặt hoặc độ xốp [2,2006.01]  
35/12 . Các chất lỏng hoặc chất nóng chảy [2,2006.01] 

37/00 Các quy trình chung để điều chế các chất xúc tác; Các quy trình chung để hoạt 
hóa các chất xúc tác [4,2006.01] 

37/02 . Thấm, phủ hoặc làm kết tủa (bảo vệ bằng cách phủ B01J 33/00) [2,2006.01]  
37/025 . . sử dụng một lớp trung gian riêng biệt, ví dụ một lớp hoạt tính mang chất nền 

[6,2006.01] 
37/03 . . Kết tủa; Đồng kết tủa [4,2006.01] 
37/04 . Trộn [2,2006.01]  
37/06 . Rửa [2,2006.01]  
37/08 . Xử lý nhiệt [2,2006.01]  
37/10 . . có nước, ví dụ có hơi [2,2006.01]  
37/12 . Ôxy hoá [2,2006.01]  
37/14 . . với các khí chứa ôxy tự do [2,2006.01]  
37/16 . Khử [2,2006.01]  
37/18 . . với các khí chứa ôxy tự do [2,2006.01]  
37/20 . Sulfua hóa [2,2006.01]  
37/22 . Halogen hóa [2,2006.01]  
37/24 . . Clorua hóa [2,2006.01]  
37/26 . . Florua hoá [2,2006.01]  
37/28 . Phốtpho hóa [2,2006.01]  
37/30 . Trao đổi ion [2,2006.01]  
37/32 . Sấy khô ở nhiệt độ dưới 0°C, tức là đông khô nhanh [2,2006.01]  
37/34 . Chiếu hoặc sử dụng năng lượng điện, từ hoặc năng lượng sóng, ví dụ sóng siêu âm 

[2,2006.01]  
37/36 . Các phương pháp sinh hóa [2,2006.01]  

38/00 Tái tạo hoặc tái hoạt hóa các chất xúc tác nói chung [4,2006.01] 
38/02 . Xử lý nhiệt [4,2006.01]  
38/04 . Xử lý hơi hoặc khí; Xử lý bằng cách sử dụng các chất lỏng có khả năng bốc hơi khi 

tiếp xúc với các chất xúc tác đã sử dụng [4,2006.01]  
38/06 . . sử dụng hơi [4,2006.01]  
38/08 . . sử dụng amôniăc hoặc các dẫn xuất của nó [4,2006.01]  
38/10 . . sử dụng nguyên tố hydro [4,2006.01]  
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38/12 . . Xử lý với khí chứa ôxi tự do [4,2006.01]  
38/14 . . . có kiểm tra lượng ôxi trong khí ôxi hóa [4,2006.01]  
38/16 . . . Khí ôxi hóa chứa chủ yếu hơi và ôxi [4,2006.01]  
38/18 . . . có xử lý khí sau phản ứng [4,2006.01]  
38/20 . . . Nhiều giai đoạn ôxi hóa riêng biệt [4,2006.01]  
38/22 . . . Tầng di động, ví dụ khối chuyển động dọc hoặc ngang [4,2006.01]  
38/24 . . . . có dòng khí chứa ôxi và nguyên liệu chủ yếu chảy ngang, tức là chảy ở mặt 

bên [4,2006.01]  
38/26 . . . . có dòng khí chứa ôxi và nguyên liệu chủ yếu chảy ngược dòng [4,2006.01]  
38/28 . . . . có dòng khí chứa ôxi và nguyên liệu chủ yếu cùng chảy [4,2006.01]  
38/30 . . . trong huyền phù khí, ví dụ lớp giả lỏng [4,2006.01]  
38/32 . . . . Nguyên liệu làm nóng hoặc lạnh gián tiếp trong vùng tái tạo hoặc trước khi 

vào vùng tái tạo [4,2006.01]  
38/34 . . . . có nhiều giai đoạn đốt cháy xếp theo dãy riêng biệt [4,2006.01]  
38/36 . . . . và với sự ôxi hóa căn bản toàn bộ cacbon ôxit thành cacbon điôxit trong vùng 

tái tạo [4,2006.01]  
38/38 . . . và thêm nhiệt nhờ chất mang nhiệt rắn [4,2006.01]  
38/40 . . . và tạo thành các sản phẩm có ích [4,2006.01]  
38/42 . . sử dụng nguyên liệu chứa halogen [4,2006.01]  
38/44 . . . và thêm đồng thời hoặc kế tiếp ôxi tự do; sử dụng các hợp chất ôxi halogen 

[4,2006.01]  
38/46 . . . chứa Flo [4,2006.01]  
38/48 . Xử lý lỏng hoặc xử lý trong pha lỏng, ví dụ bị hòa tan hoặc huyền phù hóa 

[4,2006.01]  
38/50 . . sử dụng các chất lỏng hữu cơ [4,2006.01]  
38/52 . . .  chứa ôxi [4,2006.01]  
38/54 . . .  chứa halogen [4,2006.01]  
38/56 . . .  Các hyđrocacbon [4,2006.01]  
38/58 . . .  và thêm khí vào đó [4,2006.01]  
38/60 . . sử dụng các axit [4,2006.01]  
38/62 . . .  hữu cơ [4,2006.01]  
38/64 . . sử dụng các nguyên liệu kiềm; sử dụng các muối [4,2006.01]  
38/66 . . .  sử dụng amoniac hoặc các dẫn xuất của nó [4,2006.01]  
38/68 . . bao gồm sự hòa tan thực chất hoặc kết tủa hóa học một thành phần xúc tác trong 

việc tái cấu trúc cuối cùng chất xúc tác [4,2006.01]  
38/70 . . ôxi hóa ướt nguyên liệu chìm trong chất lỏng [4,2006.01]  
38/72 . bao gồm việc chia tách các hạt phân tán [4,2006.01]  
38/74 . dùng sự trao đổi ion [4,2006.01]  
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Trao đổi ion [3] 

Ghi chú [3] 
            1. Trong các nhóm B01J 39/00-B01J 49/00:  

• sự trao đổi ion bao gồm tất cả quy trình, trong đó các ion được trao 
đổi giữa chất trao đổi rắn và chất lỏng cần được xử lý và trong đó chất 
trao đổi không hòa tan trong chất lỏng cần được xử lý;  

• các quy trình trao đổi ion cũng bao gồm cả sự trao đổi ion có kết hợp 
với các phản ứng tạo ra phức chất hoặc chelat.  

 2. Trong các nhóm B01J 39/00-B01J 49/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

39/00 Trao đổi cation; Sử dụng vật liệu là các chất trao đổi cation; Xử lý vật liệu để 
làm tăng các tính chất trao đổi cation (các phương pháp ghi sắc ký trao đổi ion 
B01D 15/36) [3,2006.01] 

39/02 . Các phương pháp sử dụng các chất trao đổi vô cơ [3,2006.01]  
39/04 . Các phương pháp sử dụng các chất trao đổi hữu cơ [3,2006.01,2017.01]  
39/05 . . ở dạng axit mạnh [2017.01] 
39/07 . . ở dạng axit yếu [2017.01] 
39/08 . Sử dụng vật liệu là các chất trao đổi cation; Xử lý vật liệu để gia tăng các tính chất 

trao đổi cation [3,2006.01,2017.01]  
39/09 . . Vật liệu vô cơ [2017.01] 
39/10 . . Các ôxit hoặc hiđrôxit [3,2006.01]  
39/12 . . Các hợp chất chứa phôtpho [3,2006.01]  
39/14 . . Các silicat trao đổi bazơ, ví dụ các zeolit [3,2006.01]  
39/16 . . Các vật liệu hữu cơ [3,2006.01,2017.01]  
39/17 . . . cũng chứa vật liệu vô cơ, ví dụ vật liệu trơ được phủ bằng nhựa trao đổi ion 

[2017.01] 
39/18 . . .  Các hợp chất cao phân tử (B01J39/17 được ưu tiên) [3,2006.01,2017.01] 
39/19 . . . . thu được bằng phản ứng khác với phản ứng chỉ có sự tham gia của của các liên 

kết carbon-carbon không bão hòa [2017.01]  
39/20 . . . . thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các mối liên kết cacbon-

cacbon không báo hòa [3,2006.01]  
39/22 . . . . Xenlulo hoặc gỗ; Các dẫn xuất của chúng [3,2006.01]  
39/24 . . Cacbon, than hoặc nhựa đường [3,2006.01]  
39/26 .  Các chất trao đổi cation dùng cho các quy trình ghi sắc ký [3,2006.01]  

41/00 Trao đổi anion; Sử dụng vật liệu là các chất trao đổi anion; Xử lý vật liệu để gia 
tăng các tính chất trao đổi anion (các phương pháp ghi sắc ký trao đổi ion B01D 
15/36) [3,2006.01]  

41/02 . Các phương pháp sử dụng các chất trao đổi vô cơ [3,2006.01]  
41/04 . Các phương pháp sử dụng các chất trao đổi hữu cơ [3,2006.01,2017.01]  

56 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B01J 

41/05 . . ở dạng axit mạnh [2017.01] 
41/07 . . ở dạng axit yếu [2017.01] 
41/08 . Sử dụng vật liệu là các chất trao đổi anion; Xử lý vật liệu để gia tăng các tính chất 

trao đổi anion [3,2006.01,2017.01] 
41/09 . . Vật liệu hữu cơ [2017.01] 
41/10 . . Vật liệu vô cơ [3,2006.01] 
41/12    .  . Các hợp chất cao phân tử [3,2006.01,2017.01] 
41/13 . . . thu được bằng phản ứng khác với phản ứng chỉ bao gồm liên kết carbon-carbon 

không bão hòa [2017.01] 
41/14 . . . thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các mối liên kết cacbon-

cacbon không bão hòa [3,2006.01] 
41/16 . . . Xenlulô hoặc gỗ; Các dẫn xuất của chúng [3,2006.01]  
41/18 . . Cacbon, than hoặc nhựa đường [3,2006.01]  
41/20 . Trao đổi anion dùng cho phương pháp ghi sắc ký [2006.01] 

43/00 Trao đổi ion lưỡng tính, tức là sử dụng các chất trao đổi ion có các nhóm cation 
và anion; Sử dụng vật liệu là các chất trao đổi ion lưỡng tính; Xử lý vật liệu để 
gia tăng tăng các tính chất trao đổi ion lưỡng tính (các phương pháp ghi sắc ký 
trao đổi ion B01D 15/36) [3,2006.01]  

45/00 Trao đổi ion, trong đó một phức chất hoăc một chelate được tạo ra; Sử dụng vật 
liệu là các chất trao đổi ion lưỡng tính; Xử lý vật liệu để gia tăng các tính chất 
trao đổi ion lưỡng tính của chúng (các phương pháp ghi sắc ký trao đổi ion B01D 
15/36) [3,2006.01]  

47/00 Các quy trình trao đổi ion nói chung; Các thiết bị để thực hiện chúng (các quy 
trình hoặc thiết bị ghi sắc ký trao đổi ion B01D 15/08) [3,2006.01,2017.01] 

47/011 . sử dụng các quy trình phân đoạn [2017.01] 
47/012 . sử dụng thiết bị trao đổi ion cầm tay [2017.01] 
47/014 . trong đó các đặc tính hấp thụ của các chất trao đổi ion được quan tâm, ví dụ thu hồi 

protein hoặc các hợp chất cao phân tử khác [2017.01] 
47/015 . Các chất trao đổi electron [2017.01] 
47/016 . Làm biến tính hoặc xử lý tinh các chất trao đổi ion [2017.01] 
47/018 . Tạo hạt; Sự kết hợp của các chất trao đổi ion trong chất nền; Trộn với vật liệu trơ 

[2017.01] 
47/019 . . Hỗn hợp ở dạng viên nén [2017.01] 
47/02 . Các quy trình trong cột hoặc trong tầng [3,2006.01,2017.01]  
47/022 . . đặc trưng bởi kết cấu của cột hoặc đồ đựng [2017.01] 
47/024 . . . trong đó các chất trao đổi ion ở trong hộp tháo ra được [2017.01] 
47/026 . . sử dụng cột hoặc tầng có vật liệu trao đổi ion khác nhau trong cùng hệ [2017.01] 
47/028 . . . có các chất trao đổi anion và cation được sắp xếp lần lượt [2017.01] 
47/04 . . Các quy trình pha trộn trong một số tầng [3,2006.01] 
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47/06 . . trong quy trình này, vật liệu trao đổi ion bị xử lý lý học, ví dụ nung nóng, xử lý 
bằng dòng điện, chiếu sáng, rung (điện thẩm tách, điện thẩm B01D 61/42) 
[3,2006.01] 

47/08 . . . Xử lý bằng dòng điện một chiều [3,2006.01]  
47/10 . bằng vật liệu trao đổi ion di động; bằng vật liệu trao đổi ion thể huyền phù hoặc giả 

lỏng [3,2006.01,2017.01] 
47/11 . . trong tầng quay [2017.01] 
47/12 . đặc trưng bởi việc sử dụng vật liệu trao đổi ion ở dạng dải băng, tơ, sợi hoặc tấm ví 

dụ, màng (điện thẩm tách hoặc điện thẩm B01D 61/42) [3,2006.01,2017.01] 
47/127 . . ở dạng tơ hoặc sợi [2017.01]  
47/14 . Điều khiển hoặc điều chỉnh [3,2006.01,2017.01] 
47/15 . . để thu nhận dung dịch có độ pH cố định [2017.01] 

49/00 Tái sinh hoặc tái hoạt hóa các chất trao đổi ion; Các thiết bị dùng cho mục đích 
này (các quy trình hoặc thiết bị ghi sắc ký trao đổi ion B01D 15/08) 
[3,2006.01,2017.01]  

49/05 . bằng các tầng cố định [2017.01] 
49/06 . . có chứa các chất trao đổi cation [2017.01] 
49/07 . . có chứa các chất trao đổi anion [2017.01] 
49/08 . . có chứa các chất trao đổi anion và cation trong các tầng riêng biệt [2017.01] 
49/09 . . có các tầng pha trộn [2017.01] 
49/10 . bằng các tầng di động [2017.01] 
49/12 . . có chứa các chất trao đổi cation [2017.01] 
49/14 . . có chứa các chất trao đổi anion [2017.01] 
49/16 . . có chứa các chất trao đổi anion và cation trong các tầng riêng biệt [2017.01] 
49/18 . . có các tầng pha trộn [2017.01] 
49/20 . bằng các màng [2017.01] 
49/30 . Tái sinh bằng điện [2017.01] 
49/40 . Tái sinh bằng nhiệt [2017.01] 
49/45 . . bằng các chất trao đổi ion lưỡng tính [2017.01] 
49/50 . đặc trưng bởi các chất phản ứng tái sinh [2017.01] 
49/53 . . cho các chất trao đổi cation [2017.01] 
49/57 . . cho các chất trao đổi anion [2017.01] 
49/60 . Làm sạch hoặc rửa các tầng trao đổi ion [2017.01] 
49/70 . dùng cho các quy trình hoặc ứng dụng ở qui mô công nghiệp lớn [2017.01] 
49/75 . bằng chất làm mềm nước [2017.01] 
49/80 . Tái sinh tự động [2017.01] 
49/85 . . Thiết bị điều khiển và điều chỉnh dùng cho mục đích này [2017.01] 
49/90 . có các thiết bị để ngăn ngừa sự chảy ngược của khối trao đổi ion trong khi tái sinh 

[2017.01] 
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B01L CÁC QUY TRÌNH HOẶC THIẾT BỊ CHO CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA 
HỌC HOẶC VẬT LÝ NÓI CHUNG (các thiết bị dùng cho các mục đích y, dược 
A61; các thiết bị dùng cho các mục đích hoặc các thiết bị phòng thí nghiệm có kết 
cấu và tính năng tương tự với các thiết bị công nghiệp xem các lớp tương ứng cho 
các thiết bị công nghiệp, cụ thể là các lóp B01 và C12; các thiết bị để tách hoặc 
chưng cất B01D; các thiết bị để trộn hoặc khuấy B01F; các thiết bị để phun B05B; 
các sàng B07B; các nút đậy, nút thùng B65D; đổ chất lỏng nói chung B67; các bơm 
chân không F04; các ống xiphông F04F 10/00; các van, khóa vòi F16K; thiết bị để 
nghiên cứu hoặc phân tích các vật liệu G01, cụ thể G01N; các thiết bị điện hoặc thiết 
bị quang học, xem các lớp tương ứng trong phần G và H) 

Ghi chú  
              Phân lớp này chỉ bao gồm các thiết bị phòng thí nghiệm chỉ được sử dụng cho các 

mục đích thí nghiệm hoặc các thiết bị mà vì kết cấu hoặc khả năng áp dụng đơn giản 
của chúng không thích hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp. 

 

1/00 Các buồng; Các kết cấu ngăn cách (các tủ xông khói B08B; các hộp hình địa cầu 
được trang bị các thiết bị thao tác bằng tay B25J; các buồng làm lạnh F25D) 
[1,2006.01] 

1/02 . Các buồng không khí nén; Các nút không khí dùng cho chúng [1,2006.01] 
1/04 . Các buồng hoặc các kết cấu không thấm bụi [1,2006.01] 

3/00 Bình hoặc đĩa dùng cho mục đích thí nghiệm, ví dụ đồ thúy tinh cho phòng thí 
nghiệm (các chai B65D; các thiết bị dùng cho công nghệ enzym hoặc công nghệ vi 
sinh C12M 1/00); Các ống nhỏ giọt (các bình dùng để đo thể tích G01F) [1,2006.01] 

3/02 . Các buret; Các pipet [1,2006.01] 
3/04 . Các chén nung [1,2006.01] 
3/06 . Các đĩa kết tinh [1,2006.01] 
3/08 . Các bình (chuyên dùng để chưng cất B01D) [1,2006.01] 
3/10 . Rửa chai [1,2006.01] 
3/12 . Các bình hoặc các xylanh chứa khí [1,2006.01] 
3/14 . Các ống thử nghiệm [1,2006.01] 
3/16 . Các bình chưng cất [1,2006.01] 
3/18 . Các dao trộn [1,2006.01] 

5/00 Thiết bị làm việc với khí (các bình hoặc các xylanh chứa khí B01L 3/12; các ống 
hoặc các cánh làm lạnh B01D 8/00; tách khí hoặc hơi B01D 53/00; các lò sinh khí 
B01J 7/00; các bẫy hơi nước F16T) [1,2006.01] 

5/02 . Thiết bị thu khí, ví dụ bằng cách làm sủi bọt dưới nước (để lấy mẫu G01N) 
[1,2006.01] 

5/04 . Thiết bị rửa khí, ví dụ bằng cách làm sủi bọt [1,2006.01] 
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7/00 Thiết bị nung nóng hoặc làm lạnh (các thiết bị làm bay hơi B01D 1/00; làm khô 
khí hoặc hơi, ví dụ các tủ sấy B01D 53/26; các nồi hấp B01J 3/04; lò sấy F26B; các 
lò sưởi, lò nướng F27); Các thiết bị cách nhiệt [1,3,2006.01]  

7/02 . Nồi chưng cách thủy; Nồi chưng cách cất; Nồi chưng cách không khí [1,2006.01] 
7/04 . Thiết bị cách nhiệt, ví dụ, vỏ bọc dùng cho bình [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị đỡ; Các giá đỡ (các clip, các kẹp B25B) [1,2006.01] 
9/02 . Các bệ hoặc các bàn thí nghiệm; Các phụ tùng dùng cho chúng [1,2006.01] 
9/04 . Các giá cho các lò chưng; Các thiết bị kẹp lò chưng [1,2006.01] 
9/06 . Các giá cho các ống nghiệm; Các giá đỡ cho các ống nghiệm [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến ở các nhóm khác của phân lớp 
này [2010.01] 
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B02 ĐẬP VỠ VỤN, NGHIỀN THÀNH BỘT HOẶC NGHIỀN VỤN, SƠ CHẾ 
NGUYÊN LIỆU HẠT ĐỂ NGHIỀN 

B02B CHUẨN BỊ HẠT ĐỂ NGHIẾN; LÀM SẠCH TRÁI CÂY DẠNG HẠT THÀNH 
CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA BẰNG XỬ LÝ BỂ MẶT (chế biến bột nhào trực 
tiếp từ ngũ cốc A21C, bảo quản hoặc khử trùng ngũ cốc A23B, làm sạch hoa quả 
A23N, chế biến mạch nha C12C) 

 

1/00 Chuẩn bị hạt để nghiền hoặc cho các quy trình tương tự (bóc vỏ, bỏ trấu, xay xát, 
làm bóng, loại bỏ mầm hoặc tách mầm B02B 3/00) [1,2006.01] 

1/02 . Xử lý khô (sàng hoặc phân loại nói chung B07) [1,2006.01] 
1/04 . Xử lý ướt, ví dụ rửa, tẩm ướt, làm mềm [1,2006.01] 
1/06 . . Các thiết bị có các bộ phận quay [1,2006.01] 
1/08 . Xử lý hạt theo nhiệt độ hoặc hàm lượng nước bên trong (điều hòa không khí hoặc 

thông gió các xilô F24F; các thiết bị sấy F26B; các máy đo độ ẩm G01N) 
[1,2006.01] 

3/00 Bóc vỏ; Bỏ trấu; Xay xát (tách các sợi dệt D01B 1/14); Đánh bóng; Loại bỏ mầm 
(trong các máy tuốt hạt A01F 12/42); Tách mầm [1,2006.01] 

3/02 . bằng các phương tiện đĩa [1,2006.01] 
3/04 . bằng các phương tiện trục [1,2006.01] 
3/06 . bằng các phương tiện đinh vít hoặc trục vít [1,2006.01] 
3/08 . bằng các phương tiện thanh đập hoặc cánh đập [1,2006.01] 
3/10 . bằng các phương tiện bàn chải [1,2006.01] 
3/12 . bằng các phương tiện chất lưu [1,2006.01] 
3/14 . Sản xuất bột mịn hoặc bột chưa mịn trực tiếp [1,2006.01] 

5/00 Xử lý hạt chưa được đề cập đến ở các vị trí khác [1,2006.01] 
5/02 . Các quy trình kết hợp [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 
7/02 . Các thiết bị chất tải hoặc dỡ tải [1,2006.01] 
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B02C NGHIỀN THÔ, NGHIỀN MỊN, HOẶC NGHIỀN VỤN NÓI CHUNG, 
NGHIẾN HẠT (sản xuất bột kim loại bằng cách đập vỡ vụn, nghiền vụn hoặc 
nghiền cán B22F 9/04) 

Nội dung phân lớp 
NGHIỀN VỤN NÓI CHUNG 

Sử dụng máy nghiền chuyển động định tiến hoặc quay .............................................1/00, 2/00 
Sử dụng các trục lăn ............................................................................................................. 4/00 
Sử dụng các đĩa .................................................................................................................... 7/00 
Sử dụng các thanh đập quay .............................................................................................. 13/00 
Bằng trộn đảo ..................................................................................................................... 17/00 
Các phương pháp khác ................................................................................ 15/00, 18/00, 19/00 
Các phương pháp, phụ tùng phụ ........................................................................................ 23/00 

CÁC THIẾT BỊ ĐỂ NGHIỀN VỤN; CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU 
KHIỂN .................................................................................................................................. 21/00; 25/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN HOẶC MÁY NGHIỀN 
CHUYÊN DÙNG CHO NGŨ CỐC; CÁC  PHỤ TÙNG DÙNG 
CHO CHÚNG ................................................................... 4/06, 4/16, 4/24, 4/38, 7/13, 7/18, 9/00; 11/00 

 

1/00 Nghiền thô hoặc nghiền vụn bằng các bộ phận chuyển động tịnh tiến [1,2006.01] 
1/02 . Các máy nghiền thô hoặc nghiền vụn kiểu hàm nhai [1,2006.01] 
1/04 . . có hàm nhai tác động đơn [1,2006.01] 
1/06 . . có hàm nhai tác động kép [1,2006.01] 
1/08 . . có các hàm nhai tác động tương hỗ với trục quay [1,2006.01] 
1/10 . . Hình dạng hoặc kết cấu của hàm nhai [1,2006.01] 
1/12 . Các máy nghiền có các bộ phận làm việc có đầu nhọn không quay được 

[1,2006.01] 
1/14 . Các máy nghiền quặng [1,2006.01] 

2/00 Nghiền thô hoặc nghiền vụn bằng các máy nghiền thô hồi chuyến hoặc hình nón 
[1,2006.01] 

2/02 . chuyển động lệch tâm [1,2006.01] 
2/04 . . có các trục thẳng đứng [1,2006.01] 
2/06 . . . và có ổ bi ở trên [1,2006.01] 
2/08 . . có các trục nằm ngang [1,2006.01] 
2/10 . chuyển động đồng tâm; Các máy nghiền thô có băng truyền [1,2006.01] 

4/00 Nghiền thô hoặc nghiền vụn bằng các máy nghiền cán (có các bộ phận nghiền 
dạng trục cán hoặc quả cầu tác động tương hỗ với các vòng hoặc các đĩa B01C 
15/00; các máy nghiền cán hoặc các máy cán tinh chế dùng để làm sôcôla A23G 
1/12) [1,2006.01] 

4/02 . có hai hoặc nhiều trục cán [1,2006.01] 
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4/04 . . chuyên dùng để nghiền vật liệu dạng nhão, ví dụ sơn, sôcôla, chất keo 
[1,2006.01] 

4/06 . . chuyên dùng để nghiền hạt [1,2006.01] 
4/08 . . có các trục cán-nghiền dạng khía hoặc có răng tác động tương hỗ [1,2006.01] 
4/10 . có một trục cán tác động tương hỗ với một bộ phận bất động [1,2006.01] 
4/12 . . ở dạng tấm [1,2006.01] 
4/14 . . . chuyên dùng để nghiền vật liệu dạng nhão, ví dụ sơn, sôcôla, chất keo 

[1,2006.01] 
4/16 . . . chuyên dùng để nghiền hạt [1,2006.01] 
4/18 . . ở dạng thanh [1,2006.01] 
4/20 . . . trong đó trục cán có khía hoặc răng [1,2006.01] 
4/22 . . . chuyên dùng để nghiền vật liệu dạng nhão, ví dụ sơn, sôcôla, chất keo 

[1,2006.01] 
4/24 . . . chuyên dùng để nghiền hạt [1,2006.01] 
4/26 . . ở dạng vỉ hoặc lưới [1,2006.01] 
4/28 . Các chi tiết [1,2006.01] 
4/30 . . Hình dạng hoặc kết cấu trục [1,2006.01] 
4/32 . . Điều chỉnh, tạo ra áp suất lên các bộ phận làm việc, hoặc điều khiển khoảng cách 

giữa các bộ phận của máy nghiền [1,2006.01] 
4/34 . . . trong các máy xay, các trục cán tác động tương hỗ với một bộ phận bất động 

[1,2006.01] 
4/36 . . . trong các máy xay chuyên dùng cho các vật liệu dạng nhão [1,2006.01] 
4/38 . . . trong các máy xay hạt [1,2006.01] 
4/40 . . Các thiết bị phụ để làm sạch trục, ví dụ các cái nạo [1,2006.01] 
4/42 . . Các cơ cấu truyền động; Điều khiển tốc độ quay của trục cán [1,2006.01] 
4/44 . . Làm nguội hoặc làm nóng các trục cán hoặc các thanh [1,2006.01] 

7/00 Nghiền thô hoặc nghiền vụn bằng máy nghiền dạng đĩa (các thiết bị chuyên dùng 
để sản xuất hoặc chế biến ca cao và các sản phẩm chỉ làm từ ca cao A23G 1/04) 
[1,2006.01] 

7/02 . có các đĩa đồng trục [1,2006.01] 
7/04 . . với các bánh đồng tâm có răng khớp với nhau [1,2006.01] 
7/06 . . vói trục nằm ngang (B02C 7/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/08 . . với trục thẳng đứng (B02C 7/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/10 . có các đĩa lệch tâm [1,2006.01] 
7/11 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
7/12 . . Hình dạng hoặc kết cấu của các đĩa [1,2006.01] 
7/13 . . . dùng cho các máy nghiền hạt [1,2006.01] 
7/14 . . Điều chỉnh, tạo ra áp suất lên các đĩa hoặc điều khiển khoảng cách các đĩa 

[1,2006.01] 
7/16 . . Các cơ cấu truyền động [1,2006.01] 
7/17 . . Làm lạnh hoặc sấy nóng các đĩa [1,2006.01] 
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7/175 . Các máy nghiền dạng đĩa chuyên dùng cho vật liệu dạng nhão, ví dụ sơn, sôcôla, 
chất keo [1,2006.01] 

7/18 . Các máy nghiền dạng đĩa chuyên dùng để nghiền hạt [1,2006.01] 

9/00 Các phương pháp hoặc thiết bị khác chuyên dùng để nghiền hạt [1,2006.01] 
9/02 . Cắt hoặc đập nhỏ hạt [1,2006.01] 
9/04 . Các hệ thống hoặc trình tự các thao tác; Các dụng cụ [1,2006.01] 

11/00 Các thiết bị hỗ trợ khác hoặc các thiết bị phụ chuyên dùng để nghiền hạt 
[1,2006.01] 

11/02 . Nghiền xay các hạt chất đống, ví dụ các vảy [1,2006.01] 
11/04 . Các thiết bị nạp liệu [1,2006.01] 
11/06 . Các thiết bị để ngăn ngừa hỏa hoạn hoặc nổ (các phương pháp để ngăn ngừa hoặc 

dập tắt lửa, các thiết bị dùng cho việc này A62C) [1,2006.01] 
11/08 . Làm nguội, sưởi ấm, thông gió, điều hòa khi xét đến nhiệt độ hoặc hàm lượng nước 

chứa trong đó (xử lý hạt trước khi nghiền B02B 1/08; điều hòa không khí hoặc 
thông gió nói chung F24F) [1,2006.01] 

13/00 Nghiền bằng các máy nghiền có các bộ phận quay đập [1,2006.01] 
13/02 . có trục rôto nằm ngang (với dòng vật liệu chuyển động dọc trục B02C 13/10) 

[1,2006.01] 
13/04 . . có các thanh đập gắn treo vào rôto; Các máy nghiền kiểu búa [1,2006.01] 
13/06 . . có các thanh đập gắn chặt vào rôto [1,2006.01] 
13/08 . . . và hoạt động như một cái quạt [1,2006.01] 
13/09 . . . và đổ vật liệu để nghiền nhỏ ra cái đe hoặc tấm đập [1,2006.01] 
13/10 . có trục rôto nằm ngang và dòng vật liệu chuyển động dọc trục [1,2006.01] 
13/12 . . với buồng xoáy [1,2006.01] 
13/13 . có trục rôto nằm ngang và được kết hợp với thiết bị sàng, ví dụ để sản xuất nhiên 

liệu dạng bột [1,2006.01] 
13/14 . có trục rôto thẳng đứng, ví dụ được hợp với thiết bị sàng [1,2006.01] 
13/16 . . có các thanh đập gắn treo vào rôto [1,2006.01] 
13/18 . . có các thanh đập gắn chặt vào rôto [1,2006.01] 
13/20 . có hai hoặc nhiều rôto tác động tương hỗ [1,2006.01] 
13/22 . có các chốt ăn khớp vào nhau [1,2006.01] 
13/24 . . được bố trí xung quanh trục thằng đứng [1,2006.01] 
13/26 . Các chi tiết [1,2006.01]  
13/28 . . Hình dạng hoặc kết cấu của các bộ phận đập [1,2006.01] 
13/282 . . Hình dạng hoặc bề mặt trong của các thùng-nghiền [1,2006.01] 
13/284 . . . Các sàng được lắp vào bên trong [1,2006.01] 
13/286 . . Cấp liệu vào hoặc tháo liệu ra [1,2006.01] 
13/288 . . Thông gió, hoặc tác động tới sự lưu thông không khí [1,2006.01] 
13/30 . . Các cơ cấu truyền động [1,2006.01] 

64 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B02C 

13/31 . . Các thiết bị bảo hiểm hoặc đo lường [1,2006.01] 

15/00 Nghiền vụn bằng các bộ phận nghiền có dạng trục cán hoặc quả cầu tác động 
tương hỗ với các vành hoặc đĩa [1,2006.01] 

15/02 . Các máy nghiền kiểu bánh lắc li tâm [1,2006.01] 
15/04 . Các máy nghiền có các trục cán lắp kiểu bánh lắc bị ép, ví dụ lò xo ép 

[1,4,2006.01]  
15/06 . Các máy nghiền có các trục cán bị ép vào mặt trong của vành quay, ví dụ dưới tác 

động của lò xo (B02C 15/04 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
15/08 . Các máy nghiền các quả cầu hoặc các trục cán bị ép dưới tác động của lực ly tâm 

vào mặt trong của vành, các quả cầu hoặc các trục cán của chúng được dẫn động 
nhờ một bộ phận được bố trí ở trung tâm (B02C 15/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

15/10 . Các máy nghiền có các quả cầu hoặc các trục cán bị ép dưới tác động của lực ly 
tâm vào mặt trong của vành, các quả cầu hoặc các trục cán của chúng được dẫn  
động nhờ các phương tiện khác không phải là bộ phận được bố trí ở trung tâm 
[1,2006.01] 

15/12 . Các máy nghiền có ít nhất hai đĩa và các quả cầu hoặc các trục cán được bố trí 
giống như các ổ bi hoặc ổ trục cán[1,4,2006.01] 

15/14 . Các máy nghiền bánh lăn, ví dụ máy nghiền quặng Chilê [1,2006.01] 
15/16 . có các bộ phận nghiền thường có vận tốc góc khác nhau và có dạng của hình trụ 

hoặc hình nón rỗng và một trục cán hoặc hình nón trong [1,2006.01] 

17/00 Nghiền vụn bằng các máy nghiền kiểu tang trống, ví dụ các máy nghiền có 
thùng được chất vật liệu cần nghiền nhỏ, có hoặc không có các bộ phận nghiền 
đặc biệt, chẳng hạn sỏi hoặc quả cầu (máy nghiền kiểu tang trống có vận tốc cao 
B02C 19/11) [1,2006.01] 

17/02 . có thùng chứa đục lỗ [1,2006.01] 
17/04 . có thùng chứa không đục lỗ [1,2006.01] 
17/06 . . có một số vách ngăn [1,2006.01] 
17/07 . . . được bố trí hướng tâm [1,2006.01] 
17/08 . . có các thùng chứa chuyển động kiểu hành tinh [1,2006.01] 
17/10 . có một hoặc một số bộ phận nghiền được bố trí trong thùng chứa [1,2006.01] 
17/14 . Các máy nghiền, trong đó khối vật liệu nghiền được đảo bằng chuyển động của 

thùng chứa khác với bằng chuyển động quay, ví dụ lắc, rung, đảo [1,2006.01] 
17/16 . Các máy nghiền, trong đó các phương tiện lật đảo khối vật liệu nghiền trong một 

thùng chứa bất động [1,2006.01] 
17/18 . Các chi tiết [1,2006.01] 
17/20 . . Các bộ phận nghiền vụn [1,2006.01] 
17/22 . . Lớp ốp mặt trong dùng cho các thùng chứa [1,2006.01] 
17/24 . . Các cơ cấu dẫn động [1,2006.01] 

18/00 Nghiền vụn bằng dao hoặc các bộ phận cắt hoặc xé khác để chặt vật liệu thành 
các mảnh nhỏ (thái lát mỏng B26D); Các máy nghiền hoặc các thiết bị tương tự 
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(các máy dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác A47J 43/04; các máy đa 
chức năng để chế biến thực phẩm A47J 44/00) [1,2006.01] 

18/02 . có các dao chuyển động tịnh tiến [1,2006.01] 
18/04 . . Các chi tiết [1,2006.01] 
18/06 . có các dao quay [1,2006.01] 
18/08 . . trong thùng chứa thẳng đứng [1,2006.01] 
18/10 . . . có cơ cấu truyền động đặt trên thùng chứa [1,2006.01] 
18/12 . . . có cơ cấu truyền động đặt dưới thùng chứa [1,2006.01] 
18/14 . . trong thùng chứa nằm ngang [1,2006.01] 
18/16 . . Các chi tiết [1,2006.01] 
18/18 . . . Các dao; Lắp đặt dao [1,2006.01] 
18/20 . . . Các dao dạng lưỡi liềm [1,2006.01] 
18/22 . . . Các phương tiện cấp liệu hoặc tháo liệu ra [1,2006.01] 
18/24 . . . Các cơ cấu dẫn động [1,2006.01] 
18/26 . có các dao chuyển động tịnh tiến và quay [1,2006.01] 
18/28 . có các xi lanh đầu nhọn [1,2006.01] 
18/30 . Các thiết bị nghiền có các đĩa được đục lỗ và các guồng xoắn dẫn liệu [1,2006.01] 
18/32 . . có thiết bị mài sắc dao [1,2006.01] 
18/34 . . có các phương tiện để làm sạch đĩa được đục lỗ [1,2006.01] 
18/36 . . Các dao hoặc các đĩa được đục lỗ [1,2006.01] 
18/38 . . Các cơ cấu dẫn động [1,2006.01] 

19/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị khác để nghiền vụn (dùng cho hạt B02C 9/00) 
[1,2006.01] 

19/06 . Các máy nghiền dạng phun [1,2006.01] 
19/08    .  Các chày và cối [1,2006.01] 
19/10 . Các máy nghiền trong đó khối cọ sát kéo dài theo bề mặt của bộ phận hình trụ hoặc 

hình vành [1,2006.01] 
19/11 . Các máy nghiền hình tang trống vận tốc cao (để tách B04B) [1,2006.01] 
19/16 . Các máy nghiền rung (máy xay tang trống quay B01C 17/14) [1,2006.01] 
19/18 . Sử dụng các hiệu ứng vật lý phụ, ví dụ siêu âm, chiếu tia để nghiền [1,2006.01] 
19/20 . Nghiền vụn bằng cách sát, miết [1,2006.01] 
19/22 . Các máy nghiền thô có các phương tiện đập nhỏ kiểu vít xoắn [1,2006.01] 

21/00 Các thiết bị nghiền vụn có hoặc không có việc sấy vật liệu (dùng cho hạt B02C 
9/04) [1,2006.01] 

21/02 . Các thiết bị nghiền di động [1,2006.01] 

23/00 Các phương pháp, thiết bị hoặc phụ tùng bổ trợ chuyên dùng để nghiền thô 
hoặc nghiền mịn thuộc các nhóm B02C 1/00 - B02C 21/00 hoặc không chuyên 
dùng cho các thiết bị chỉ thuộc một trong các nhóm B02C 1/00 - B02C 21/00 
(tách hoặc phân loại nói chung B03, B04, B07) [1,2006.01] 
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23/02 . Thiết bị cấp liệu (các thiết bị vận chuyển nói chung B65G) [1,2006.01] 
23/04 . Các thiết bị an toàn (nói chung F16P) [1,2006.01] 
23/06 . Lựa chọn hoặc sử dụng các chất phụ gia để trợ nghiền [1,2006.01] 
23/08 . Tách hoặc phân loại vật liệu liên quan đến nghiền thô hoặc nghiền vụn (B02C 

23/18 được ưu tiên) [2,2006.01] 
23/10 .  . có thiết bị tách được bố trí ở chỗ lấy vật liệu ra từ vùng nghiền thô hoặc nghiền 

vụn [2,2006.01] 
23/12 . . . đưa vật liệu có kích thước lớn trở lại vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn 

[2,2006.01]  
23/14 . . có nhiều hơn một thiết bị tách [2,2006.01] 
23/16 . . có thiết bị tách xác định việc kết thúc vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn, ví dụ 

sàng để loại ra vật liệu có kích thước lớn [2,2006.01] 
23/18 . Cho thêm chất lưu để nghiền thô hoặc nghiền vụn bằng áp lực chất lưu (các thiết bị 

cấp liệu B02C 23/02) [2,2006.01] 
23/20 . . sau khi nghiền thô hoặc nghiền vụn [2,2006.01] 
23/22 . . . có đưa vật liệu trở lại vào vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn [2,2006.01] 
23/24 . . Đưa khí đi qua vùng nghiền thô hoặc nghiến vụn (B02C 23/38, B02C 23/40 được 

ưu tiên) [2, 2006.01] 
23/26 . . . đặc trưng bởi điểm đưa khí vào hoặc thoát khí ra hoặc hướng của dòng khí 

[2,2006.01] 
23/28 . . . các phương tiện để làm khí chuyển động liên kết với, hoặc gắn với bộ phận 

nghiền thô hoặc nghiền vụn [2, 2006.01] 
23/30 . . . sử dụng khí làm tăng hiệu quả tách vật liệu (B02C 23/34 được ưu tiên) 

[2,2006.01] 
23/32 . . . có đưa vật liệu trở lại vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn (B02C 23/34 được ưu 

tiên) [2, 2006.01] 
23/34 . . . khí được tuần hoàn trở lại vùng đập nghiền thô hoặc nghiền vụn [2, 2006.01] 
23/36 . . vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn ngập trong chất lỏng [2, 2006.01] 
23/38 . . trong thiết bị có nhiều vùng nghiền thô hoặc nghiền vụn [2, 2006.01] 
23/40 . . có nhiều hơn một phương tiện để cho thêm chất lưu vào vật liệu cần nghiền thô 

hoặc nghiền vụn [2, 2006.01] 

25/00 Các thiết bị điều khiển chuyên dùng để nghiền thô hoặc nghiền vụn [1,2006.01] 
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B03 TÁCH CÁC VẬT LIỆU RẮN SỬ DỤNG CHẤT LỎNG HOẶC SỬ DỤNG 
CÁC BÀN MÁY HOẶC CÁC MÁY SÀNG KHÍ NÉN; TÁCH CÁC VẬT LIỆU 
RẮN TỪ CÁC VẬT LIỆU RẮN HOẶC CÁC CHẤT LỎNG BẰNG TỪ TÍNH 
HOẶC ĐIỆN TĨNH; TÁCH BẰNG CÁC ĐIỆN TRƯỜNG CAO THẾ [5] 

B03B TÁCH CÁC VẬT LIỆU RẮN SỬ DỤNG CHẤT LỎNG HOẶC CÁC BÀN 
MÁY HOẶC CÁC MÁY SÀNG KHÍ NÉN (loại các chất lưu khỏi vật liệu rắn 
B01D, tách các vật liệu rắn ra khỏi các vật liệu rắn hoặc các chất lưu bằng từ tính 
hoặc tĩnh điện, tách bằng cách sử dụng điện trường cao thế B03C; tuyển nổi, làm 
lắng từng phần B03D; tách bằng các phương pháp khô B07; sàng hoặc rây B07B; 
bằng cách lựa chọn B07C; tách các vật liệu đặc biệt không được đề cập đến ở một 
phân lớp khác, xem các phân lớp tương ứng) 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ SƠ BỘ .................................................................................................................................... 1/00 
RỬA, TÁCH ƯỚT, TÁCH BẰNG CÁC MÁY SÀNG KHÍ 
NÉN; DẤN NẠP VÀ THÁO DỠ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC 
XỬ LÝ BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NÀY ............................................................... 4/00, 5/00, 11/00 
KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẶC CÁC THIẾT BỊ  .............................................................. 7/00 
BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ ..................................................................................................................... 9/00 
ĐIỀU KHIỂN BẰNG CÁC HIỆU ỨNG VẬT LÝ .......................................................................... 13/00 

 

1/00 Xử lý để làm dễ dàng quá trình tách bằng cách thay đổi các tính chất vật lý của 
chất cần xử lý (xử lý sơ bộ quặng nói chung C22B) [1,2006.01] 

1/02 . Sấy nóng sơ bộ [1,2006.01] 
1/04 . bằng các chất phụ gia [1,2006.01] 
1/06 . bằng thay đổi áp suất khí quyển bao quanh [1,2006.01] 

4/00 Tách bằng các bàn máy hoặc các máy sàng kiểu khí nén (tách chìm-nổi sử dụng 
môi trường khô nặng B03B 5/46) [2,2006.01] 

4/02 . sử dụng các bàn dao động hoặc rung [6,2006.01] 
4/04 . sử dụng các bàn quay hoặc các bàn được tạo ra bằng các băng chuyền dịch chuyển 

(tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn sử dụng các luồng khí và các thùng hình tang 
trống quay B07B 4/06) [6,2006.01] 

4/06 . sử dụng các bàn dốc và cố định [6,2006.01] 

5/00 Rửa các vật liệu dạng hạt, bột hoặc miếng nhỏ; Tách ướt (tách bằng các bàn máy 
hoặc các máy sàng kiểu khi nén B03B 4/00) [2, 2006.01] 

5/02 . sử dụng các tầng rung, lắc hoặc chuyển động như các phương tiện tách chính 
(B03B 5/28, B03B 5/48 được ưu tiên) [2,2006.01] 

5/04 . . trên các bàn rung (trên các sàng B03B 5/08) [2,2006.01] 
5/06 . . . Các chi tiết kết cấu của các bàn rung, ví dụ các rãnh xoắn [2,2006.01] 
5/08 . . trên các sàng [2,2006.01] 
5/10 . . trên các máy sàng [2,2006.01] 
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5/12 . . . sử dụng các xung được tạo ra một cách cơ học trong chất lưu [2,2006.01] 
5/14 . . . . Các máy sàng kiểu trụ trượt [2,2006.01]  
5/16 . . . . Các máy sàng kiểu màng ngăn [2,2006.01]  
5/18 . . . . Các máy sàng có sàng chuyển động [2,2006.01]  
5/20 . . . sử dụng các xung được tạo ra bằng cách thổi khí [2,2006.01]  
5/22 . . . sử dụng xung được tạo ra bằng cách phun chất lỏng [2,2006.01]  
5/24 . . . Các chi tiết cơ cấu của các máy sàng, ví dụ các thiết bị điều khiển xung 

[2,2006.01]  
5/26 . . ở các rãnh cửa [2,2006.01]  
5/28 . bằng cách tách chìm-nổi [2,2006.01]  
5/30 . . sử dụng các chất lỏng nặng hoặc dung dịch huyền phù [2,2006.01]  
5/32 . . .  sử dụng lực li tâm (các máy li tâm B04B; máy tạo xoáy B04C) [2,2006.01]  
5/34 . . . . Sử dụng máy tạo nước xoáy [2,2006.01]  
5/36 . . . Các thiết bị cho mục đích trên không sử dụng lực li tâm (các máy sàng B03B 

5/10) [2,2006.01]  
5/38 . . . . của các bể chứa dạng hình côn [2,2006.01]  
5/40 . . . . của các máng xối [2,2006.01]  
5/42 . . . . của các tang trống hoặc dạng bánh xe nâng [2,2006.01]  
5/44 . . . Sử dụng các môi trường đặc biệt cho mục đích này [2,2006.01]  
5/46 . . sử dụng môi trường khô nặng; Các thiết bị cho mục đích này [2,2006.01]  
5/48 . bằng các máy phân loại cơ học (các khía cạnh tách chìm-nổi B05B 5/28) 

[2,2006.01]  
5/50 . . Các máy phân loại bằng cào [2,2006.01]  
5/52 . . Các máy phân loại xoắn ốc [2,2006.01]  
5/54 . . Các máy phân loại có băng truyền cào [2,2006.01]  
5/56 . . Các máy phân loại dạng trống [2,2006.01]  
5/58 . . Các máy phân loại kiểu gáo [2,2006.01]  
5/60 . bằng các máy phân loại không phải là cơ học, ví dụ các thùng chứa ngăn (sử dụng 

các tầng rung, lắc hoặc chuyển động như phương tiện tách chính B03B 5/02; các 
máy phân loại thủy lực B03B 5/62; các máy phân loại sử dụng xung lực nước 
B03B 5/68) [2,2006.01]  

5/62 . bằng các máy phân loại thúy lực, ví dụ kiểu máng rót, thùng chứa, máng cô đặc 
dạng xoắn hoặc xoắn ốc [2,2006.01]  

5/64 . . kiểu lắng tự do [2,2006.01]  
5/66 . . kiểu lắng cưỡng bức [2,2006.01]  
5/68 . bằng xung lực dòng nước (các bàn rung B03B 5/04; các máy sàng B03B 5/10; các 

máy phân loại thúy lực B03B 5/62) [2,2006.01]  
5/70 . . trên bàn rung hoặc nền nghiêng [2,2006.01]  
5/72 . . . chuyển động được [2,2006.01] 
5/74 . . . . Các bàn quay tròn [2,2006.01]  
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7/00 Kết hợp các quy trình hoặc các thiết bị ướt với các quy trình khác hoặc dụng cụ 
khác, ví dụ để làm sạch quặng hoặc phế liệu [1,2006.01] 

9/00 Bố trí chung của máy tách, ví dụ các sơ đồ quy trình công nghệ [1,2006.01] 
9/02 . chuyên dùng cho cát-dầu, phấn-dầu, đá-dầu, ôzôkerit, bitum hoặc tương tự 

[1,2006.01] 
9/04 . chuyên dùng cho phế liệu lò nung, nóng chảy hoặc xỉ đúc [1,2006.01] 
9/06 . chuyên dùng cho phế liệu [1,2006.01] 

11/00 Các thiết bị cấp liệu hoặc tháo liệu tích hợp với thiết bị rửa hoặc tách ướt (các 
thiết bị nạp vào hoặc tháo ra xem B65G 65/30) [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị điều khiển chuyên dùng cho các thiết bị tách ướt hoặc các thiết bị 
tuyển quặng, sử dụng các hiệu ứng vật lý (các thiết bị phát hiện, đo lường, hoặc 
phân tích G01) [1,2006.01] 

13/02 . sử dụng các hiệu ứng quang học [1,2006.01] 
13/04 . sử dụng các hiệu ứng điện hoặc điện từ [1,2006.01] 
13/06 . sử dụng sự hấp thụ hoặc sự phản xạ của phát xạ phóng xạ [1,2006.01] 
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B03C TÁCH CÁC VẬT LIỆU RẮN RA KHỎI CÁC VẬT LIỆU RẮN HOẶC CÁC 
CHẤT LỎNG BẰNG TỪ TÍNH HOẶC TĨNH ĐIỆN; TÁCH BẰNG ĐIỆN 
TRƯỜNG CAO THẾ (các bộ lọc sử dụng điện hoặc từ tính B01D 35/06; tách các 
chất đồng vị B01D 59/00; kết hợp tách bằng từ tính hoặc tĩnh điện với việc tách các 
chất rắn bằng các phương tiện khác B03B, B07B; tách các tấm từ đống B65H 3/00; 
các nam châm hoặc cuộn cảm ứng xem H01F) [5] 

 

1/00 Tách bằng từ [1,2006.01] 
1/005 . Xử lý sơ bộ chuyên dùng cho việc tách bằng từ tính [6,2006.01] 
1/01 . . bằng cách thêm các phụ gia từ tính [6,2006.01]  
1/015 . . bằng cách xử lý hóa học truyền tính chất từ tính cho các vật liệu cần tách, ví dụ 

nung, khử, ôxi hóa [6,2006.01]  
1/02 . tác động trực tiếp lên chất cần tách [1,5,2006.01]  
1/021 . . Tách sử dụng hiệu ứng Meissner, tức là làm lệch các hạt siêu dẫn trong từ trường 

[6,2006.01]  
1/023 . . Tách sử dụng lực Lorent, tức là làm lệch các hạt tích điện trong từ trường 

[6,2006.01]  
1/025 . . Máy tách bằng từ tính có gradien cao [5,2006.01]  
1/027 . . . có hộp chuyển động qua lại [6,2006.01]  
1/029 . . . có ma trận hoặc các phần tử ma trận luân chuyển (các phần tử ma trận B03C 

1/034) [6,2006.01]  
1/03 . . . . quay, ví dụ kiểu carousel [5,6,2006.01] 
1/031 . . . Các chi tiết cấu thành; Các thao tác phụ trợ [6,2006.01]  
1/032 . . . . Hệ thống làm sạch ma trận [6,2006.01]  
1/033 . . . . đặc trưng bởi mạch từ [6,2006.01]  
1/034  . . . . . đặc trưng bởi các phần tử ma trận [6,2006.01]  
1/035 . . Máy tách bằng từ tính có građien mở, tức là các máy tách, trong đó khe hở thông 

suốt, đặc trưng bởi hình dạng của khe hở đó [5,2006.01]  
1/0355 . . . sử dụng các cuộn dây siêu dẫn [6,2006.01]  
1/04 . . có các vật mang vật liệu kiểu máng hoăc có các bàn [1,2006.01] 
1/06 . . . có các nam châm chuyển động trong quá trình làm việc [1,2006.01] 
1/08 . . . có các nam châm bất động [1,2006.01] 
1/10 . . có vật mang vật liệu hình trụ (B03C 1/247 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
1/12 . . . có các nam châm di động trong quá trình làm việc có cực di động [1,2006.01] 
1/14 . . . có các nam châm bất động [1,2006.01] 
1/16 . . có các vật mang vật liệu kiểu băng truyền [1,2006.01] 
1/18 . . . có các nam châm di động trong quá trình làm việc [1,2006.01] 
1/20 . . . . dạng băng truyền, ví dụ dạng các băng chéo nhau [1,2006.01] 
1/22 . . . có các nam châm bất động [1,2006.01] 
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1/23 . . có vật liệu được tải bằng trường dao động; có vật liệu được tải bằng trường di 
động, ví dụ được sinh ra bằng các cuộn cảm tĩnh; Máy tách Eddy-dòng, ví dụ cầu 
trượt [5,2006.01]  

1/24 . . . có vật liệu được tải bằng trường di động [1,5,2006.01]  
1/247 . . . . tạo thành nhờ một trống từ quay [6,2006.01]  
1/253 . . . . tạo thành nhờ một môtơ tuyến tính [6,2006.01]  
1/26 . . có vật liệu rơi tự do (B03C 1/035 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/28 . . Các chốt và que thăm từ tính [1,2006.01] 
1/30 . . Phối hợp với các thiết bị khác chưa được đề cập đến ở các vị trí khác [1,2006.01] 
1/32 . tác động lên môi trường chứa chất cần tách, ví dụ tách nhờ từ-trọng lực, từ thúy 

tĩnh, hoặc từ thúy động lực [5,2006.01]  

3/00 Tách các phần tử phân tán ra khỏi các chất khí hoặc hơi, ví dụ ra khỏi không 
khí bằng hiệu ứng tĩnh điện (các thiết bị xả khí hoặc tiêu âm dùng cho máy hoặc 
động cơ có các phương tiện để loại bỏ các thành phần rắn của khí xả, sử dụng các 
thiết bị tách điện hoặc tĩnh điện F01N 3/01) [1,2006.01] 

3/01 . Xử lý sơ bộ khí trước khi làm lắng bằng tĩnh điện [1,2006.01] 
3/011 . . Lọc thô; Điều chỉnh dòng [6,2006.01]  
3/013 . . Điều hòa bằng các phụ gia hóa học, ví dụ bằng S03 [6,2006.01]  
3/014 . . Thêm nước; Trao đổi nhiệt, ví dụ bằng ngưng tụ [6,2006.01]  
3/016 . . bằng năng lượng âm thanh hoặc năng lượng điện từ, ví dụ ánh sáng tử ngoại 

[6,2006.01]  
3/017 . Kết hợp tách tĩnh điện với các quy trình khác chưa được đề cập đến ở các vị trí 

khác [6,2006.01]  
3/019 . Xử lý tiếp các khí [6,2006.01]  
3/02 . Các máy hoặc thiết bị có nguồn cung cấp năng lượng điện bên ngoài (cấu trúc các 

điện cực B03C 3/40) [1,2006.01] 
3/04 . . kiểu khô [1,2006.01] 
3/06 . . . đặc trưng bởi sự có mặt của các điện cực dạng ống cố định [1,2006.01] 
3/08 . . . đặc trưng bởi sự có mặt của các điện cực cố định được bố trí để các mặt phẳng 

của chúng song song với dòng khí [1,2006.01] 
3/09 . . . đặc trưng bởi sự có mặt của các điện cực dạng tấm cố định, được bố trí để các 

mặt phẳng của chúng đó vuông góc với dòng khí [1,2006.01] 
3/10 . . . đặc trưng bởi sự có mặt của các điện cực chuyển động trong quá trình tách 

[1,2006.01] 
3/12 . . . đặc trưng bởi sự phân chia các trạm ion hóa hoặc các trạm thu góp [1,2006.01] 
3/14 . . . đặc trưng bởi việc tiếp tục sử dụng các hiệu ứng cơ học, ví dụ trọng lực (B03C 

3/32 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/145 . . . . Quán tính [6,2006.01]  
3/15 . . . . Lực li tâm [6,2006.01]  
3/155 . . . . Lọc [6,2006.01]  
3/16 . . kiểu ướt [1,2006.01] 
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3/28 . Máy hoặc thiết bị không có nguồn cung cấp điện, ví dụ sử dụng các điện châm 
[1,2006.01] 

3/30 . . trong đó điện tích tĩnh điện được tạo ra ra bằng dòng khí đi qua, tức là tĩnh điện 
ma sát [1,2006.01] 

3/32 . Các thiết bị di động, ví dụ để làm sạch không khí trong phòng (các máy điều hòa 
không khí trong phòng có bậc tách tĩnh điện F24F) [1,2006.01] 

3/34 . Các chi tiết kết cấu hoặc phụ kiện của chúng [1,2006.01] 
3/36 . . Điều khiển các dòng khí hoặc hơi [1,2006.01] 
3/38 . . Các thiết bị để tích điện hoặc ion hóa các hạt, ví dụ sử dụng sự phóng điện, phát 

xạ phóng xạ, ngọn lửa (kết cấu các điện cực B03C 3/40, ion hóa khí H05H)  
[1,2006.01] 

3/40 . . Kết cấu các điện cực [1,2006.01] 
3/41 . . . Các điện cực ion hóa [1,2006.01] 
3/43 . . . . phóng xạ [1,2006.01] 
3/45 . . . Các điện cực góp [1,2006.01] 
3/47 . . . . phẳng, ví dụ tấm, đĩa, lưới [1,2006.01] 
3/49 . . . . hình ống [1,2006.01] 
3/51 . . . . Các điện cực có không gian góp, ví dụ dạng hộp có rãnh [1,2006.01] 
3/53 . . . . Các điện cực chất lỏng hoặc các điện cực chất lỏng-màng [1,2006.01] 
3/60 . . . Sử dụng các vật liệu đặc biệt khác với các chất lỏng [1,2006.01] 
3/62 . . . . gốm [1,2006.01] 
3/64 . . . . nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
3/66 . . Sử dụng các kỹ thuật cấp điện [1,2006.01] 
3/68 . . . Các hệ thống điều khiển dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
3/70 . . . Cách ly trong các thiết bị tách điện (B03C 3/53 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/72 . . Các hệ thống điều khiển trong trường hợp khẩn cấp [1,2006.01] 
3/74 . . Làm sạch các điện cực [1,2006.01] 
3/76 . . . sử dụng máy rung cơ học, ví dụ bánh răng gỗ [1,2006.01] 
3/78 . . . bằng cách rửa [1,2006.01] 
3/80 . . . bằng cách thổi khí hoặc dòng hạt cứng [1,2006.01] 
3/82 . . Các hộp vỏ [1,2006.01] 
3/84 . . . Các lớp phủ bảo vệ [1,2006.01] 
3/86 . . Các phương tiện mang điện cực (B03C 3/40 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/88 . . Làm sạch các hạt đã gom lại [1,2006.01] 

5/00 Tách các phần tử phân tán ra khỏi các chất lỏng bằng hiệu ứng tĩnh điện (kết 
hợp với các máy ly tâm B04B 5/10) [1,2,2006.01]  

5/02 . Các máy tách [1,2006.01] 

7/00 Tách các chất rắn ra khỏi các chất rán bằng hiệu ứng tĩnh điện [1,2006.01] 
7/02 . Các máy tách [1,2006.01] 
7/04 . . có vật mang vật liệu dạng khay, máng, hoặc bàn [1,2006.01] 
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7/06 . . có vật mang vật liệu hình trụ [1,2006.01] 
7/08 . . có vật mang vật liệu dạng băng truyền [1,2006.01] 
7/10 . . có vật liệu rơi vào các bậc thang [1,2006.01] 
7/12 . . có vật liệu rơi tự do [1,2006.01] 

9/00 Tách bằng hiệu ứng tĩnh điện chưa được đề cập đến trong bất cứ phân nhóm 
nào của các nhóm chính khác trong phân lớp này [1,2006.01] 

11/00 Tách bằng các điện trường cao thế chưa được đề cập đến trong các nhóm khác 
của phân lớp này [2006.01] 
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B03D TUYỂN NỔI; LÀM LẮNG TỪNG PHẦN (kết hợp với các phương pháp tách chất 
rắn khác B03B; tách chìm-nổi B03B 5/2) 

 

1/00 Tuyển nổi [1,2006.01] 
1/001 . Các chất tuyển nổi [5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 1. Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là tại mỗi mức 

thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối 
cùng.  

       2. Trong nhóm này, cần bổ sung các mã chỉ số thích hợp của mỗi nhóm trong các nhóm 
B03D 101/00 hoặc B03D 103/00. 

 
1/002 . . Các hợp chất vô cơ [5,2006.01] 
1/004 . . Các hợp chất hữu cơ [5,2006.01]  
1/006 . . .  Hyđrocacbon [5,2006.01] 
1/008 . . .  chứa oxy [5,2006.01]  
1/01 . . .  chứa nitơ [5,2006.01]  
1/012 . . .  chứa lưu huỳnh [5,2006.01]  
1/014 . . .  chứa phốt pho [5,2006.01]  
1/016 . . .  Các hợp chất cao phân tử [5,2006.01]  
1/018 . . Hỗn hợp các hợp chất vô cơ và các hợp chất hữu cơ [5,2006.01]  
1/02 . Các quy trình tuyển bọt [1,2006.01] 
1/04 . . bằng thay đổi áp suất khí quyển xung quanh [1,2006.01] 
1/06 . . từng phần [1,2006.01] 
1/08 . Bước xử lý tiếp theo các sản phẩm đậm đặc [1,2006.01] 
1/10 . . Loại bỏ chất lỏng dính ra khỏi các vật liệu được tách  [1,2006.01] 
1/12 . Thu hồi chất tuyển nổi [1,2006.01] 
1/14 . Các máy tuyển nổi (các thiết bị cung cấp lượng chất phản ứng đã được đo B01J 

4/02) [1,2006.01] 
1/16 . . có các cánh khuấy; Các máy không khí áp thấp [1,2006.01] 
1/18 . . . không được cung cấp không khí [1,2006.01] 
1/20 . . . có các máy bơm khí lắp bên trong [1,2006.01] 
1/22 . . . có thiết bị thổi ở ngoài máy [1,2006.01] 
1/24 . . kiểu khí nén [1,2006.01] 
1/26 . . . Các máy nâng không khí [1,2006.01] 

3/00 Lắng từng phần [1,2006.01] 
3/02 . Đông tụ [1,2006.01] 
3/04 . . được trợ giúp bởi việc làm rung động [1,2006.01] 
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3/06 . Keo tụ [1,2006.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm B03D 1/001 liên quan đến các hiệu quả được tạo ra và các 
vật liệu được xử lý [5] 
 
101/00 Các hiệu quả đặc biệt được tạo ra bởi các chất tuyển nổi [5,2006.01]  
101/02 . Các chất tập hợp [5,2006.01]  
101/04 . Các chất tạo bọt [5,2006.01]  
101/06 . Các chất ức chế [5,2006.01]  

103/00 Các vật liệu đặc biệt được xử lý nhờ các chất tuyển nổi [5,2006.01]  
103/02 . Các loại quặng [5,2006.01]  
103/04 . . Các quặng không chứa sunfit [5,2006.01]  
103/06 . . .  Các quặng photphat [5,2006.01]  
103/08 . . .  Các quặng than [5,2006.01]  
103/10 . . .  Các quặng kali [5,2006.01]  
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B04 CÁC MÁY LI TÂM HOẶC CÁC MÁY DÙNG CHO CÁC QUY TRÌNH VẬT 
LÝ HOẶC HÓA HỌC 

Ghi chú [4] 
Cần lưu ý tới Ghi chú dưới tiêu đề cúa tiểu phần “TÁCH; TRỘN” 

B04B CÁC MÁY LY TÂM (các máy nghiền hình trống tốc độ cao B02C 19/11) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các máy hoặc thiết bị để tách, trộn, sấy, chiết tách, làm sạch 

hoặc các phương pháp xử lý tương tự, trong đó các hiệu ứng ly tâm được tạo ra bằng 
các tang trống hoặc các rôto quay khác. Khi các máy hoặc các thiết bị này có liên 
quan đến hiệu ứng bơm, thì các hiệu ứng này được xem là ngẫu nhiên hoặc phụ trợ 
cho việc xử lý. 

 

Các kiểu máy ly tâm: Các máy ly tâm đặc trưng bởi các phương tiện tháo 

1/00 Các máy ly tâm có các tang trống quay với các lớp vỏ cứng để tách chủ yếu các 
hỗn hợp lỏng có hoặc không có các hạt rắn [1,2006.01] 

1/02 . không có các vách phân tách được lồng vào [1,2006.01] 
1/04 . có các vách phân tách được lồng vào [1,2006.01] 
1/06 . . dạng hình trụ [1,2006.01] 
1/08 . . dạng hình côn [1,2006.01] 
1/10 . có các lỗ thoát ra trong mặt phẳng có đường kính lớn nhất của tang trống 

[1,2006.01] 
1/12 . . tháo ra liên tục [1,2006.01] 
1/14 . . tháo ra theo chu kỳ [1,2006.01] 
1/16 . . . với các lỗ thoát ra được điều khiển bằng vận tốc quay của tang trống 

[1,2006.01] 
1/18 . . . . được điều khiển bằng lực ly tâm của chất lỏng phụ[1,2006.01] 
1/20 . tháo các hạt cứng ra khỏi tang trống bằng băng truyền vít xoắn đồng trục với trục 

buồng vắt và quay tương đối với tang trống [1,2006.01] 

3/00 Các máy ly tâm với các tang trống quay trong đó các phần tử rắn hoặc các vật 
được phân tách bằng lực ly tâm và đồng thời với sàng hoặc lọc [1,2006.01] 

3/02 . lấy các hạt rắn ra khỏi tang trống bằng các phương tiện đồng trục với trục tang 
trống và chuyển động qua và lại, tức là là máy ly tâm kiểu đẩy [1,2006.01] 

3/04 . lấy các hạt rắn ra khỏi tang trống bằng băng truyền vít xoắn đồng trục vói trục tang 
trống và quay tương đối với tang trống [1,2006.01] 

3/06 . lấy các hạt rắn ra bằng cách rung tang trống [1,2006.01] 
3/08 . lấy các hạt rắn ra bằng thành tang trống dạng dải băng vô tận [1,2006.01] 

5/00 Các máy ly tâm khác [1,2006.01] 
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5/02 . Các máy ly tâm cấu tạo từ nhiều tang trống riêng biệt quay quanh trục đặt ở giữa 
các tang trống đó [1,2006.01] 

5/04 . Các thiết bị có các khoang bố trí hướng tâm để tách chủ yếu là các hỗn hợp chất 
lỏng, ví dụ các dụng cụ đo bơ [1,2006.01] 

5/06 . Thiết bị ly tâm làm việc ngược dòng [1,2006.01] 
5/08 . Các máy ly tâm để tách chủ yếu là các hỗn hợp khí [1,2006.01] 
5/10 . Các máy ly tâm kết hợp với các thiết bị khác, ví dụ với các máy tách tĩnh điện; Các 

loại hoặc các hệ thống máy ly tâm (B04B 5/12 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
5/12 . Các máy ly tâm trong đó roto khác không phải lả các tang trống tạo ra hiệu ứng ly 

tâm trong các thùng cố định [1,2006.01] 

Các chi tiết: Các phụ tùng 

7/00 Các chi tiết của máy ly tâm (các bộ truyền động B04B 9/00; các thiết bị hoặc phụ 
tùng cấp liệu, nạp liệu, hoặc dỡ liệu B04B 11/00) [1,2006.01] 

7/02 . Vỏ hộp; Nắp [1, 2006.01] 
7/04 . . Các vỏ hộp làm quá trình dỡ liệu được dễ dàng [1,2006.01] 
7/06 . . Các thiết bị an toàn [1,2006.01] 
7/08 . Các tang trống quay [1, 2006.01] 
7/10 . . Các tang trống để tạo hình chất rắn [1,2006.01] 
7/12 . . Các đệm, ví dụ các tấm gia cường [1,2006.01] 
7/14 . . . dùng cho các thành phân tách hình côn [1,2006.01] 
7/16 . . . Sàng hoặc các bộ lọc [1, 2006.01] 
7/18 . . được tạo thành hoặc được phủ bởi các chi tiết sàng hoặc lọc [1, 2006.01] 

9/00 Các bộ truyền động chuyên dùng cho các máy ly tâm; Bố trí hoặc sắp đặt hộp số 
truyền động; Treo hoặc làm cân bằng các thùng tang trống quay [1,2006.01] 

9/02 . Truyền động bằng động cơ điện [1,2006.01] 
9/04 . . Truyền động trực tiếp [1,2006.01] 
9/06 . Truyền động thủy lực [1,2006.01] 
9/08 . Sắp đặt hoặc bố trí hộp số truyền động [1,2006.01] 
9/10 . Điểu khiển bộ truyền động; Điều chỉnh tốc độ quay [1,2006.01] 
9/12 . Treo các thùng tang trống quay [1,2006.01] 
9/14 . Làm cân bằng các tang trống quay [1,2006.01] 

11/00 Cấp liệu, dẫn liệu, hoặc dỡ liệu cho các thùng tang trống (B04B 1/00, B04B 3/00, 
B04B 7/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 

11/02 . Cấp liệu hoặc dỡ liệu liên tục; Các thiết bị điều khiển dùng cho mục đích này 
[1,2006.01] 

11/04 . Cấp liệu hoặc dỡ liệu theo chu kỳ; Các thiết bị điều khiển dùng cho mục đích này 
[1,2006.01] 

11/05 . . Dỡ liệu chất lắng [1,2006.01] 
11/06 . Bố trí các máy phân tách hoặc máy thu thập trong các máy ly tâm [1,2006.01] 

78 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B04B 

11/08 . Xẻng hoặc máy cạo rà dùng để dỡ liệu [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị điều khiển chuyên dùng cho các máy ly tâm; Điều khiển các máy ly 
tâm theo chương trình (các thiết bị điều khiển cấp liệu, dẫn liệu, hoặc dỡ liệu B04B 
11/00) [1,2006.01] 

15/00 Các phụ tùng khác dùng cho các máy ly tâm [1,2006.01] 
15/02 . để làm lạnh, để sưởi hoặc cách nhiệt [1,2006.01] 
15/04 . để ngăn ngừa việc tạo bọt [1,2006.01] 
15/06 . để làm sạch tang trống, các bộ lọc, sàng, đệm hoặc tương tự [1,2006.01] 
15/08 . để thông hơi hoặc tạo chân không trong máy ly tâm [1,2006.01] 
15/10 . để tạo ra các lớp lọc trong tang trống quay [1,2006.01] 
15/12 . để sấy hoặc rửa các phân tử rắn được phân tách [1,2006.01] 
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B04C  CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG DÒNG XOÁY TỰ DO, VÍ DỤ CÁC MÁY TẠO 
XOÁY (các thiết bị xả hoặc giảm thanh dùng cho máy hoặc động cơ có các phương 
tiện để tách các phần tử xả rắn, sử dụng các máy tách quán tính hoặc ly tâm F01N 
3/037; thiết bị đốt kiểu xoáy F23) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các thiết bị tách, trộn hoặc xử lý tương tự, trong đó các hiệu 

ứng ly tâm được tạo ra bởi dòng xoáy tự do, nhưng không phải bằng các tang trống 
quay, các rôto hoặc các rãnh uốn cong. 

 

1/00 Các thiết bị trong đó hướng chính của dòng là đường xoáy chôn ốc phẳng 
[1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị trong đó hướng trục của dòng xoáy không thay đổi [1,2006.01] 
3/02 . có các phương tiện nung nóng hoặc làm lạnh, ví dụ làm nguội [1,2006.01] 
3/04 . Bố trí nhiều lần các thiết bị [1,2006.01] 
3/06 . Kết cấu của các ống vào hoặc các ống ra của khoang xoáy [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị trong đó hướng trục của dòng xoáy đảo chiều [1,2006.01] 
5/02 . Kết cấu của các ống vào tạo dòng xoáy [1,2006.01]  
5/04 . . Các ống vào hướng tiếp tuyến [1,2006.01] 
5/06 . . Các ống vào hướng trục [1,2006.01] 
5/08 . Kết cấu của các buồng xoáy [1,2006.01] 
5/081 . . Hình dạng hoặc kích thước [1,2006.01] 
5/085 . . có các bộ phận chống ăn mòn [1,2006.01] 
5/087 . . có các thành dẻo kín khí [1,2006.01] 
5/10 . . có các thành được đục lỗ [1,2006.01] 
5/103 . . Thân hoặc các bộ phận, ví dụ các tấm ngăn, tường dẫn trong buồng xoáy (các chi 

tiết bên trong B04C 5/107) [1,2006.01] 
5/107 . . Các chi tiết bên trong; Các thiết bị dùng để đưa không khí vào trong các máy tạo 

xoáy thúy lực (tạo thành một phần của ống ra B04C 5/13) [1,2006.01] 
5/12 . Kết cấu của ống trào, ví dụ lối ra khuyếch tán hoặc xoáy trôn ốc [1,2006.01] 
5/13 . . được tạo ra như máy dò xoáy và mở rộng vào buồng xoáy; Dỡ liệu từ máy dò 

xoáy khác với trong phần trên của máy tạo xoáy; Các thiết bị để điều khiển ống 
trào [1,2006.01] 

5/14 . Kết cấu ống thoát dưới; Kết cấu nắp; Bố trí ống thoát [1,2006.01] 
5/15 . . có các nắp lắc hoặc các cửa tháo quay; Cửa tháo; Van kiểm tra [1,2006.01] 
5/16 . . có các ống ra từ ống dẫn ra dưới có kích thước thay đổi được [1,2006.01] 
5/18 . . có ống thoát ra tiếp bằng chất lỏng phụ [1,2006.01] 
5/181 . . Các vách ngăn hoặc các chi tiết trung tâm ở miệng ống thoát [1,2006.01] 
5/185 . . Các máy gom bụi [1,2006.01] 
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5/187 . . . tạo thành một phần của buồng xoáy [1,2006.01] 
5/20 . có các phương tiện nung nóng hoặc làm lạnh, ví dụ làm nguội [1,2006.01] 
5/22 . có các phương tiện làm sạch [1,2006.01] 
5/23 . . sử dụng các chất lỏng [1,2006.01] 
5/24 . Bố trí nhiều lần các thiết bị [1,2006.01] 
5/26 . . cho dòng nối tiếp [1,2006.01] 
5/28 . . cho dòng song song [1,2006.01] 
5/30 . . Các cấu trúc đối lưu trong hoặc với các máy tạo xoáy để có thể thực hiện đối lưu 

từng phần, ví dụ bằng các phương tiện của ống dẫn [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị chưa được nêu trong nhóm B04C 1/00, B04C 3/00 hoặc B04C 5/00; 
Bố trí nhiều lần chưa được nêu ở một trong các nhóm B04C 1/00, B04C 3/00 
hoặc B04C 5/00; Phối hợp các thiết bị thuộc hai hoặc nhiều nhóm B04C 1/00, 
B04C 3/00 hoặc B04C 5/00 [1,2006.01] 

9/00 Phối hợp với các thiết bị khác, ví dụ quạt (phối hợp vói các bộ lọc để tách các 
phần tử ra khỏi các khí hoặc hơi B01D 50/00; có sự làm lắng tĩnh điện khô để tách 
các phần tử ra kgỏi các khí hoặc hơi B03C 3/15) [1,2006.01] 

11/00 Các phụ tùng, ví dụ các thiết bị an toàn hoặc điều khiển, chưa được nêu ở các vị 
trí khác [1,2006.01] 
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B05 PHUN HOẶC PHUN MÙ NÓI CHUNG; TRÁNG CHẤT LỎNG HOẶC CÁC 
VẬT LIỆU CHẢY LỎNG KHÁC LÊN BỂ MẶT NÓI CHUNG [2] 

B05B CÁC THIẾT BỊ PHUN; CÁC THIẾT BỊ PHUN MÙ; CÁC VÒI PHUN (các 
máy phun-trộn có các vòi phun B01F 5/20; các quy trình đưa chất lỏng hoặc các vật 
liệu chảy lỏng khác lên bề mặt bằng cách phun B05D) [2] 

Ghi chú [2] 
 Phân lớp này chủ yếu bao gồm các thiết bị để làm nhỏ giọt hoặc phun giọt hoặc phun 

bụi trong không gian hoặc trong buồng kín để tạo lớp sương mù hoặc tương tự. Để 
đạt được mục đích này, vật liệu phun có thể được đưa trong dòng khí hoặc hơi.  

Nội dung phân lớp 
CÁC THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG BỞI CẤU TRÚCCỦA CHÚNG ................................. 3/00, 9/00, 11/00 
CÁC THẾT BỊ ĐỂ DẪN CÁC CHẤT LƯU TỪ HAI HOẶC 
NHIỀU NGUỒN ................................................................................................................................. 7/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN HOẶC TĨNH ĐIỆN ....................................................................................... 5/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐẶC TRUNG BỞI VIỆC THAO TÁC 
CHÚNG ................................................................................................................................  11/00, 13/00 
CÁC THIẾT BỊ KHÁC ..................................................................................................................... 17/00 
CÁC VÒI RA HOẶC CÁC CHI TIẾT KHÁC ........................................................................1/00, 15/00 
ĐỀU KHIỂN VIỆC PHÂN PHỐI ..................................................................................................... 12/00 

 

1/00 Các vòi phun, đầu phun hoặc các vòi ra khác, có hoặc không có các thiết bị phụ 
như các van, các phương tiện làm nóng (B05B 3/00, B05B 5/00, B05B 7/00 được 
ưu tiên; các thiết bị để đưa các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên các bề 
mặt bằng tiếp xúc B05C; các vòi phun cho các cơ cấu in phun B41J 2/135; các vòi 
phun dùng cho việc phân phối chất lỏng, ví dụ ở các trạm dịch vụ xe cộ, B67D 7/42) 
[1,2006.01] 

1/02 . được thiết kế để phun thành tia, phun mù, hoặc kiểu đưa vật liệu ra khác có hình 
dạng hoặc bản chất riêng, ví dụ ở dạng các giọt đơn lẻ (B05B 1/26, B05B 1/28, 
B05B 1/34 được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/04 . . dạng phẳng, ví dụ dạng quạt hoặc dạng tấm [1,2006.01] 
1/06 . . dạng hình vành, hình ống hoặc hình nón rỗng [1,2006.01] 
1/08 . . có bản chất dạng xung, ví dụ phân phối chất lỏng lần lượt theo từng số lượng 

riêng biệt [1,2006.01] 
1/10 . . dạng vòi phun mảnh, ví dụ để sử dụng trong máy rửa kính chắn [1,2006.01] 
1/12 . có khả năng tạo các kiểu phun khác nhau, ví dụ hoặc để phun thành tia, hoặc để 

phun bụi (B05B 1/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/14 . có nhiều lỗ phun (B05B 1/02, B05B 1/26 được ưu tiên); có các lưới lọc ở trong hay 

ngoài lỗ phun [1,2006.01] 
1/16 . . có sự lựa chọn vòi ra hiệu quả [1,2006.01] 
1/18 . . Vòi phun mưa; Vòi hoa sen để tắm [1,2006.01] 
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1/20 . . Các ống được đục lỗ hoặc ống xối, ví dụ cần phun; Các chi tiết đầu ra phục vụ 
cho việc đó [1,2006.01] 

1/22 . Các miệng phun (các thiết bị chống bắn tung tóe cho các vòi nước E03C 1/08) 
[1,2006.01] 

1/24 . kết hợp với các phương tiện để đun nóng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác, ví 
dụ bằng điện năng [1,2006.01] 

1/26 . có các phương tiện để ngắt dòng hoặc làm lệch dòng của vòi phun sau khi tháo ra, 
ví dụ có các dụng cụ dẫn dòng cố định; Ngắt dòng chất lỏng tháo ra hoặc vật liệu 
chảy lỏng khác bằng cách gạt các tia [1,2006.01] 

1/28 . có các phương tiện kèm theo để chắn chất lỏng tháo ra hoặc các vật liệu chảy lỏng 
khác, ví dụ để giới hạn diện tích phun; có các phương tiện kèm theo để giữ các giọt 
và gom chất lỏng dư cũng như vật liệu chảy lỏng khác dư ra [1,2006.01] 

1/30 . được thiết kế để điều khiển độ lớn của dòng, ví dụ với các lối ra được điều chỉnh  
(B05B 1/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/32 . . trong đó van tạo thành một phần của lối thoát ra [1,2006.01] 
1/34 . được thiết kế để gây ảnh hưởng đến bản chất của dòng chất lỏng hoặc các vật liệu 

chảy lỏng khác, ví dụ để tạo ra dòng xoáy (B05B 1/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/36 . Các lối thoát ra bằng hiện tượng tràn [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị phun hoặc tưới có các chi tiết thoát ra di động hoặc các chi tiết làm 
lệch dòng di động (B05B 5/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

3/02 . có các chi tiết quay [1,2006.01] 
3/04 . . được truyền động bằng chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác được tháo ra, 

ví dụ chất lỏng khởi động môtơ trước khi qua lối thoát ra [1,2006.01] 
3/06 . . . bằng phản lực phun ra [1,2006.01] 
3/08 . . liên kết với các chi tiết thoát ra cố định hoặc các chi tiết làm lệch dòng 

[1,2006.01] 
3/10 . . tháo chất lỏng ra theo toàn bộ chu vi của bộ phận quay [1,2006.01] 
3/12 . . có các cần phun hoặc tương tự quay quanh một trục bằng các phương tiện không 

phụ thuộc vào chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được tháo ra [1,2006.01] 
3/14 . có các chi tiết dao động; có hoạt động không liên tục [1,2006.01] 
3/16 . . được truyền động hoặc được điều khiển bằng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng 

khác được tháo ra, ví dụ chất lỏng khởi động môto trước khi đi qua chỗ thoát ra 
[1,2006.01] 

3/18 . có các chi tiết chuyển động thẳng, ví dụ dọc theo một đường dẫn; Các bình tưới di 
động [1,2,2006.01]  

5/00 Các thiết bị phun tĩnh điện; Các thiết bị phun có các phương tiện nạp liệu để 
phun điều khiển bằng điện; Các thiết bị để phun chất lỏng hoặc vật liệu chảy 
lỏng khác bằng các phương tiện điện khác [1,2006.01] 

5/025 . Thiết bị phun, ví dụ súng phun tĩnh điện [5,2006.01]  
5/03 . . đặc trưng bởi việc sử dụng khí [5,2006.01]  
5/035 . . đặc trưng bởi phun không sử dụng khí [5,2006.01]  
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5/04 . . đặc trưng bởi có các thiết bị vòi phun ra quay hoặc các chi tiết làm lệch dòng 
[5,2006.01] 

5/043 . . sử dung việc nạp liệu cảm ứng [5,2006.01]  
5/047 . . sử dụng việc nạp liệu ma sát [5,2006.01]  
5/053 . . Các thiết bị để cung cấp năng lượng, ví dụ năng lượng nạp [5,2006.01]  
5/057 . . Thiết bị để phun các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác không sử dụng 

súng phun hoặc vòi phun [5,2006.01]  
5/06 . sử dụng hồ quang điện [1,2006.01] 
5/08 . Thiết bị để đưa các chất lỏng hoặc các vật liệu lỏng khác lên các vật [1,2006.01] 
5/10 . Các thiết bị cung cấp năng lượng, ví dụ năng lượng nạp (B05B 5/053 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
5/12 . . chuyên dùng để phủ mặt trong của các vật thể rỗng [5,2006.01]  
5/14 . . chuyên dùng để phủ các vật thể dài chuyển động đều đặn, ví dụ các dây dẫn, các 

dải, đường ống dẫn [5,2006.01]  
5/16 . Thiết bị cung cấp các chất lỏng hay các vật liệu chảy lỏng khác [5,2006.01]  

7/00 Các thiết bị phun để phun các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác từ hai 
hoặc nhiều nguồn, ví dụ chất lỏng và không khí, bột và hơi (B05B 3/00, B05B 
5/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

7/02 . Các súng phun; Các thiết bị để phun (B05B 7/14, B05B 7/16, B05B 7/24 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

7/04 . . có các thiết bị để trộn các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác trước khi 
phun [1,2,2006.01]  

7/06 . . với một lỗ thoát ra bao quanh các lỗ khác gần cùng một mặt phảng (B05B 7/10 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

7/08 . . với một lỗ thoát ra riêng biệt, ví dụ để tạo các đường phun thẳng song song, tạo 
các đường phun chéo nhau [1,2006.01] 

7/10 . . tạo đường phun xoáy [1,2006.01] 
7/12 . . được thiết kế để điều khiển độ lớn dòng phun, ví dụ có dòng chảy qua có thể điều 

chỉnh được [1,2006.01] 
7/14 . được thiết kế để phun các vật liệu dạng hạt (B05B 7/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/16 . kết hợp với các phương tiện để nung nóng vật liệu để phun [1,2006.01] 
7/18 . . vật liệu có dạng ban đầu là dây, thanh hoặc tương tự [1,2006.01] 
7/20 . . bằng ngọn lửa hoặc bằng cách đốt [1,2006.01] 
7/22 . . bằng điện, ví dụ hồ quang điện [1,2006.01] 
7/24 . có các phương tiện, ví dụ một bể chứa để cung cấp chất lỏng hoặc vật liệu lỏng 

khác cho thiết bị phun (B05B 7/14, B05B 7/16, B05B 11/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

7/26 . . Các thiết bị trong đó các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác từ các nguồn 
khác nhau được trộn với nhau trước khi đi vào thiết bị phun [1,2006.01] 

7/28 . . . trong đó một chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được đưa qua hoặc tiếp qua 
một miệng để vào dòng mang chất lưu [1,2006.01] 
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7/30 . . . . chất lỏng thứ nhất hoặc vật liệu lỏng khác được đưa vào bằng trọng trường 
hoặc được tiếp vào dòng mang chất lưu [1,2006.01] 

7/32 . . . . chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được đưa vào dưới áp suất [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị phun dùng để phun chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác không  
cần trộn với khí hay hơi (B05B 11/00 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  

9/01 . Các súng phun (B05B 9/03 được ưu tiên) [3,2006.01]  
9/03 . đặc trưng bởi các phương tiện cung cấp chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng 

[3,2006.01]  
9/04 . . với thùng chứa chịu áp lực hoặc có thể nén được (các thùng chứa son khí B65D 

83/14); có máy bơm [1,3,2006.01]  
9/043 . . .  có máy bơm dễ tách khỏi thùng chứa [2,3,2006.01]  
9/047 . . .  việc cung cấp được điều khiển bằng bộ theo dõi trong thùng chứa, ví dụ màng 

ngăn hoặc pistong nổi [2,3,2006.01]  
9/06 . . .  việc phân phối liên quan tới chuyển động của xe, ví dụ máy bơm được truyền 

động bằng bánh răng của xe [1,3,2006.01]  
9/08 . . .  Thiết bị để người sử dụng đeo trên người, ví dụ kiểu ba lô đeo [1,3,4,2006.01]  

11/00 Các thiết bị đơn chiếc, ví dụ thiết bị nguyên khối, thiết bị cầm tay trong đó dòng 
chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác do người sử dụng tạo ra lúc sử dụng 
[1,2,2006.01]  

11/02 . dòng phun được tác động bởi bộ theo dõi, ví dụ màng ngăn, pistong nổi trong thùng 
chứa chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác [2,2006.01]  

11/04 . dòng phun được tác động bởi sự biến dạng của thùng chứa chất lỏng hoặc các vật 
liệu chảy lỏng khác [2,2006.01]  

11/06 . việc phun được tác động bởi dòng khí hoặc hơi, ví dụ từ thùng chứa có thể nén 
được [2,3,2006.01]  

12/00 Thiết bị  điều khiển việc phun; Thiết bị điều khiển phạm vi phun 
[2,2006.01,2018.01] 

12/02 . để điều khiển thời gian, hoặc trình tự quy trình phun [2,2006.01] 
12/04 . . cho công đoạn có trình tự hoặc sự phun ra ở nhiều đầu ra [2,2006.01]  
12/06 . . để tạo dòng phun kiểu xung [2,2006.01] 
12/08 . phụ thuộc vào trạng thái của chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng được phun khác, của 

môi trường xung quanh hoặc phạm vi ảnh hưởng [2,2006.01]  
12/10 . . phụ thuộc vào nhiệt độ hoặc độ nhớt của chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác 

được phun [2,2006.01] 
12/12 . . phụ thuộc vào trạng thái của môi trường xung quanh hoặc phạm vi ảnh hưởng, ví 

dụ độ ẩm, nhiệt độ [2,2006.01]  
12/14 . để cung cấp một chất lỏng đã được chọn từ một số các chất lỏng hoặc các vật liệu 

chảy lỏng khác vào một vòi phun ra [3,2006.01]  
12/16 . để điều khiển phạm vi phun (B05B3/00 được ưu tiên)  [2018.01] 
12/18 . . sử dụng chất lưu, ví dụ, dòng khí [2018.01] 
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12/20 . . Bộ phận che, nghĩa là các bộ phận xác định phạm vi không được bao phủ trên một 
vật thể cần được bao phủ [2018.01] 

12/22 . . . có thể di động tương đối với phạm vi phun [2018.01] 
12/24 . . . làm bằng vật liệu có ít nhất một phần là vật liệu mềm dẻo, nghĩa là tờ giấy hoặc 

tấm vải [2018.01] 
12/26 . . . để che các lỗ hổng [2018.01] 
12/28 . . . để xác định phạm vi không được bao phủ mà không được che chắn nằm trong 

phạm vi được bao phủ hoặc ngược lại, ví dụ, để xác định đường biên có dạng 
chữ U [2018.01] 

12/30 . . . chuyên dụng cho bánh xe của phương tiện vận tải [2018.01] 
12/32 . . Bộ phận che chắn, nghĩa là bộ phận ngăn ngừa việc phun quá mức từ phạm vi 

rộng trừ vật thể cần được phun (vòi phun có bộ phận chắn kèm theo B05B1/28) 
[2018.01] 

12/34 . . . có thể di động tương đối với phạm vi phun [2018.01] 
12/36 . . . Tấm chắn bên, nghĩa là tấm chắn kéo dài theo hướng gần như song song với vòi 

phun [2018.01] 

13/00 Các máy móc hoặc thiết bị để tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng lên 
bề mặt các vật hoặc công việc khác không thuộc các nhóm B05B 1/00 B05B 
11/00 (các quy trình để tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên bề 
mặt nói chung B05D; các phương tiện để cấp hoặc đưa thoát chất lỏng hoặc vật liệu 
lỏng lỏng khác cho mục đích này, xem nhóm tương ứng trong các nhóm B05B 1/00, 
B05B 12/00) [1,3,2006.01]  

13/02 . Các phương tiện để giữ vật cần phun; Bố trí hoặc lắp đặt các đầu phun; Làm thích 
ứng hoặc bố trí các phương tiện để nạp vật cần phun (B05B 13/06 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

13/04 . . các đầu phun chuyển động trong quá trình làm việc [1,2006.01] 
13/06 . chuyên dùng để xử lý bên trong các vật thể lõm trong (các đầu phun B05B 1/00 

B05B 7/00) [1,2006.01] 
14/00 Thiết bị thu gom, tái sử dụng hoặc loại trừ vật liệu phun dư (thiết bị có vòi phun 

kèm theo B05B1/28) [2018.01] 
14/10 . vật liệu dư thừa là dạng hạt (dùng cho buồng phun) [2018.01] 
14/20 . từ băng tải di động, ví dụ, băng tải lọc hoặc băng tải chuyền [2018.01] 
14/30 . bao gồm vật che chắn gần với hoặc tiếp xúc với vật thể cần phun và bao quanh 

hoặc giới hạn vòi phun hoặc sự phun nhưng không phải là vật thể cần phun 
[2018.01] 

14/40 . để dùng trong buồng phun mù [2018.01] 
14/41 . . bằng cách làm sạch các vách của buồng phun [2018.01] 
14/42 . . sử dụng phương tiện tĩnh điện [2018.01] 
14/43 . . bằng cách lọc không khí được nạp vật liệu thừa [2018.01] 
14/435 . . . với phương tiện làm sạch thiết bị lọc bằng luồng khí, ví dụ, luồng không khí 

[2018.01] 
14/44 . . sử dụng các vách ngăn chuyên dụng để cải thiện việc tách vật liệu dư từ không 

khí, ví dụ, các tấm vách ngăn (sử dụng vách thấm ướt B05B14/465) [2018.01] 
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14/45 . . sử dụng thiết bị tách kiểu xoáy [2018.01] 
14/46 . . bằng cách rửa không khí được nạp vật liệu thừa [2018.01] 
14/462 . . . và tách vật liệu thừa từ chất lỏng rửa, ví dụ, để thu hồi [2018.01] 
14/465 . . . sử dụng chủ yếu màn ngăn chất lỏng thẳng đứng hoặc vách thấm ướt ở phía sau 

vật thể cần phun [2018.01] 
14/468 . . . có phương tiện cọ rửa bố trí ở dưới sàn buồng máy [2018.01] 
14/48 . . chuyên dùng cho vật liệu dạng hạt [2018.01] 
14/49 . . chuyên dùng cho dung môi [2018.01] 

15/00 Các chi tiết của các thiết bị hoặc máy phun chưa được đề cập đến ở các vị trí 
khác; Các thiết bị phụ trợ [1,4,2006.01,2018.01] 

15/14 . Thiết bị để ngăn ngừa hoặc kiểm tra sự hư hại về cấu trúc của thiết bị phun hoặc 
đầu ra của thiết bị này, ví dụ, để ngắt tại vị trí cần thiết; Thiết bị để xử lý hoặc thay 
thế các bộ phận hỏng hóc [2018.01] 

15/16 . . để ngăn ngừa sự tiếp xúc không có mục đích giữa đầu hoặc vòi phun và các vật lạ, 
ví dụ, tấm chắn bảo vệ vòi phun [2018.01] 

15/18 . . để cải thiện tính chịu mòn, ví dụ, chi tiết đệm hoặc lớp phủ; để chỉ báo sự mài 
mòn; để xử lý hoặc thay thế bộ phận bị mài mòn [2018.01] 

15/20 . Thiết bị để khuấy trộn vật liệu cần phun, ví dụ, khuấy, trộn hoặc làm đồng nhất 
[2018.01] 

15/25 . . sử dụng bộ phận di động, ví dụ, lưỡi quay [2018.01] 
15/30 . Ống nhúng [2018.01] 
15/33 . . đối trọng [2018.01] 
15/37 . . có bộ phận trang trí [2018.01] 
15/40 . Bộ phận lọc đặt hướng lên đầu ra của vòi phun [2018.01] 
15/50 . Thiết bị làm sạch; Thiết bị ngăn ngừa chất lắng đọng, khô cạn hoặc tắc nghẽn; 

Thiết bị phát hiện sự phun không chính xác do xuất hiện chất lạ [2018.01] 
15/52 . . để loại bỏ hạt làm tắc [2018.01] 
15/522 . . . sử dụng bộ phận làm sạch xuyên qua lỗ phun [2018.01] 
15/525 . . . bằng cách tăng thêm mặt cắt của lỗ phun [2018.01] 
15/528 . . . bằng cách làm biến dạng đàn hồi vòi phun [2018.01] 
15/531 . . . sử dụng dòng chảy ngược [2018.01] 
15/534 . . . . bằng cách đảo ngươc vòi phun tương đối với đường ống cấp [2018.01] 
15/55 . . sử dụng chất lưu sạch [2018.01] 
15/555 . . . được xả bằng vòi phun sạch [2018.01] 
15/58 . . ngăn ngừa chất lắng đọng, làm khô cạn hoặc tắc nghẽn bằng cách tái tuần hoàn 

chất lưu cần phun từ hướng lên của lỗ xả ngược với phương tiện cấp [2018.01] 
15/60 . Thiết bị lắp ráp, đỡ hoặc giữ thiết bị phun [2018.01] 
15/62 . . Thiết bị đỡ thiết bị phun, ví dụ, giác hút [2018.01] 
15/622 . . . xuyên đất [2018.01] 
15/625 . . . được thiết kế đặt trên mặt đất [2018.01] 
15/628 . . . có chiều dài thay đổi [2018.01] 
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15/63 . . Tay cầm [2018.01] 
15/65 . . Thiết bị lắp để kết nối chất lưu của thiết bị phun hoặc đầu ra của nó với đường 

ống đẫn dòng [2018.01] 
15/652 . . . bằng cách tia phun có thể được định hướng [2018.01] 
15/654 . . . . sử dụng các mối nối vạn năng [2018.01] 
15/656 . . . bằng cách chiều dài ống dẫn dòng có thể thay đổi [2018.01] 
15/658 . . . trục thiết bị phun hoặc đầu ra của nó vuông góc với ống dẫn dòng [2018.01] 
15/68 . . Thiết bị điều chỉnh vị trí của đầu phun (B05B15/628, B05B15/652, B05B15/656 

được ưu tiên) [2018.01] 
15/70 . Thiết bị để dịch chuyển tự động đầu phun vào hoặc ra khỏi vị trí làm việc [2018.01] 
15/72 . . sử dụng phương tiện thủy lực hoặc khí nén [2018.01] 
15/74 . . . được dẫn động bằng chất lưu tháo ra [2018.01] 
15/80 . Thiết bị trong đó khu vực phun không được bao quanh, ví dụ phun bàn [2018.01] 
16/00 Buồng phun (thiết bị thu gom, tái sử dụng hoặc loại trừ vật liệu phun dư trong 

buông phun B05B14/40) [2018.01] 
16/20 . Thiết bị phun kết hợp với các thao tác khác, ví dụ, sấy khô; Thiết bị có thể kết hợp 

với thao tác sấy [2018.01] 
16/40 . Các bộ phận kết cấu đặc biệt thích hợp cho, ví dụ, sàn, tường hoặc trần (bộ phận 

trần lọc dòng không khí vào buồng phun B05B16/60; vách ngăn chuyên dụng để 
cải thiện sự tách vật liệu dư thừa B05B14/44) [2018.01] 

16/60 . Thiết bị thông gió chuyên dụng cho mục đích này [2018.01] 
16/80 . Buồng phun di động [2018.01] 

17/00 Các thiết bị để phun hoặc phun mù các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng 
khác chưa được đề cập đến trong các nhóm trước (thả hoặc giải phóng các chất 
lỏng, bột, khí ra khỏi máy bay B64D 1/16) [1,2,2006.01] 

17/04 . thực hiện bằng các phương pháp đặc biệt [1,2006.01] 
17/06 . . sử dụng các rung động siêu âm [1,2006.01] 
17/08 . Các vòi phun nước (vòi nước uống E03B 9/20, vòi phun nước rửa E03C 1/16) 

[1,2006.01] 
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B05C CÁC THIẾT BỊ ĐỂ TRÁNG CÁC CHẤT LỎNG HOẶC CÁC VẬT LIỆU 
CHẢY LỎNG KHÁC LÊN BỂ MẶT NÓI CHUNG (các thiết bị phun, các thiết bị 
phun mù, các vòi phun B05B; các máy để đưa các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy 
lỏng khác lên các vật thể bằng phun tĩnh điện B05B 5/08) [2] 

Ghi chú [2,2009.01] 
(1) Phân lớp này bao gồm các thiết bị hoặc các dụng cụ cầm tay nói chung để đưa các 

chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên bế mặt hoặc một phần của bề mặt 
bằng bất cứ phương pháp cơ học hoặc vật lý nào, đặc biệt là các thiết bị để đạt được 
sự phân phối đồng đều các chất lỏng hoặc các chất chảy lỏng khác lên bề mặt. [2] 

(2) Các dụng cụ cầm tay hoặc các thiết bị sử dụng các dụng cụ cầm tay được phân loại 
trong nhóm B05C 17/00.  

Nội dung phân lớp 
CÁC THIẾT BỊ ĐẶC TRUNG BỞI CÁC PHƯƠNG TIỆN SỬ 
DỤNG ..................................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 9/00 
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CÔNG VIỆC 
HOẶC CÁC VẬT LIỆU ĐẶC BIỆT  ......................................................................................7/00, 19/00 
CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY ............................................................................................................ 17/00 
CÁC CHI TIẾT HOẶC PHỤ KIỆN .................................................... 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 21/00 

 

1/00 Các thiết bị trong đó chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được tráng lên bề 
mặt vật thể bằng cách tiếp xúc với bộ phận mang chất lỏng hoặc vật liệu chảy 
lỏng khác, ví dụ bộ phận xốp rỗ được dìm vào một chất lỏng để tráng một lớp 
phủ (B05C 5/02, B05C 7/00, B05C 19/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

1/02 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng lên khác các sản phẩm riêng biệt 
[1,2006.01] 

1/04 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác lên các vật thể có chiều dài không 
xác định [1,2006.01] 

1/06 . . bằng tiếp xúc cọ sát, ví dụ bằng các chổi lông, bằng các tấm đệm ngấm ép 
[1,2006.01] 

1/08 . . sử dụng một ống trụ lăn [1,2,2006.01]  
1/10 . . . chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được cung cấp từ bên trong ống trụ lăn 

[1,2006.01] 
1/12 . . . vật thể được dẫn xung quanh ống trụ lăn (B05C 1/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/14 . . sử dụng băng truyền [1,2,2006.01]  
1/16 . . chỉ ở những phần đặc biệt của vật thể [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị trong đó vật thể được đưa đến tiếp xúc với nơi chứa chất lỏng hoặc 
vật liệu chảy lỏng khác (B05C 19/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

3/02 . vật thể được nhúng vào chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác [1,2006.01] 
3/04 . . với bộ phận riêng để khuấy vật thể hoặc chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác 

[1,2006.01] 
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3/05 . . . bằng cách sử dụng các dao động cơ học [1,2006.01] 
3/08 . . . vật thể và chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được khuấy đồng thời trong 

thùng chứa, ví dụ lắc đảo (B05C 3/05 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/09 . . để xử lý các vật thể riêng biệt [1,2006.01] 
3/10 . . . các vật thể chuyển động qua chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác [1,2006.01] 
3/109 . . . Đưa các chất lỏng hoặc các chất chảy lỏng khác vào trong hoặc đi qua các ngăn  

có chứa các vật cố định [1,2006.01] 
3/12 . . để xử lý vật thể có chiều dài không xác định [1,2006.01] 
3/132 . . . được đỡ trên các phương tiện vận chuyển [1,2006.01] 
3/15 . . . không được đỡ trên các phương tiện vận chuyển [1,2006.01] 
3/152 . . . . vật thể được dẫn theo đường đích dắc trên trục lăn [1,2006.01] 
3/172 . . . . ở dạng khép kín [1,2006.01] 
3/18 . chỉ có một phía của vật thể đi vào tiếp xúc với chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng 

khác (B05C 3/02 được un tiên) [1,2,2006.01]  
3/20 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác lên một số phần của vật thể (B05C 

3/02 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

5/00 Các thiết bị trong dó chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được phun, rót hoặc 
để chảy lên bề mặt vật thể (B05C 7/00, B05C 19/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/02 . từ một thiết bị ra ở vị trí tiếp xúc hoặc gần như tiếp xúc với vật thể (B05C 5/04 
được ưu tiên) [1,3,2006.01]  

5/04 . chất lỏng hoặc chất chảy lỏng khác được đưa vào thiết bị ở trạng thái rắn và được 
làm nóng chảy trước khi sử dụng [3,2006.01]  

7/00 Thiết bị được thiết kế chuyên dùng để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng 
khác lên bề mặt bên trong của vật thể rỗng (B05C 19/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

7/02 . chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác được phun ra [1,2006.01] 
7/04 . chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác chảy hoặc chuyển động qua vật thể; vật thể 

được nạp chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác và cho thoát ra hết [1,2006.01] 
7/06 . bằng các thiết bị chuyển động đồng thời tiếp xúc với vật thể [1,2006.01] 
7/08 . . để tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên mặt trong của các ống 

[1,2006.01] 

9/00 Các máy hoặc thiết bị để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác lên các bề 
mặt bằng các phương tiện chưa được nêu trong các nhóm B05C 1/00 - B05C 
7/00, hoặc trong đó các phương tiện để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng là 
không quan trọng (B05C 19/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

9/02 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng lên các bề mặt bằng những phương tiện 
nhất định chưa được nêu trong các nhóm B05C 1/00 - B05C 7/00, hoặc cũng không 
sử dụng các phương tiện khác [1,2006.01] 

9/04 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng lên bề mặt đối diện của vật thể 
[1,2006.01] 
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9/06 . để tráng hai chất lỏng khác nhau hoặc các vật liệu chảy lỏng khác, hoặc cùng chất 
lỏng đó và vật liệu chảy lỏng khác hai lần, lên cùng một phía của vật thể 
[1,2006.01] 

9/08 . để tráng chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác và tiến hành công việc phụ 
[1,2,2006.01]  

9/10 . . công việc phụ được tiến hành trước khi tráng (B05C 9/14 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

9/12 . . công việc phụ được tiến hành sau khi phun (B05C 9/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
9/14 . . công việc phụ bao gồm việc nung nóng [1,2006.01] 

11/00 Các thành phần hợp thành, các chi tiết hoặc phụ kiện chưa được đề cập đến 
trong các nhóm B01C 1/00 - B05C 9/00 (B05C 19/00 được ưu tiên; các phương 
tiện để giữ hoặc chuyển vật thể B05C 13/00; các vật che chắn cho thiết bị, buồng 
B05C 15/00) [1,2,2006.01] 

11/02 . Thiết bị để rải hoặc phân phối chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác đã được 
tráng lên bề mặt (B05C 7/00 được ưu tiên; Các dụng cụ cầm tay dùng cho các mục 
đích này B05C 17/10); Kiểm soát độ dày lớp phủ [1,2,2006.01] 

11/04 . . có các lưỡi ủi [1,2006.01] 
11/06 . . có sự thổi khí hoặc hơi [1,2,2006.01]  
11/08 . . Rải chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng bằng tay, ví dụ làm nghiêng [1,2006.01] 
11/10 . Cất giữ, cung cấp hoặc điều khiển chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác; Thu hồi 

chất lỏng thừa và vật liệu chảy lỏng thừa khác [1,2006.01] 
11/105 . . bằng hiện tượng mao dẫn, ví dụ sử dụng bấc [1,2006.01] 
11/11 . Các bể hoặc các thùng chứa cho các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác 

[1,2006.01] 
11/115 . . Các phương tiện bịt kín dùng để đưa vật thể vào hoặc ra [1,2006.01] 
 

13/00 Các phương tiện để chuyển hoặc giữ vật thể, ví dụ các vật thể riêng biệt 
[2,2006.01]  

13/02 . cho các vật thể đặc biệt [2,2006.01]  

15/00 Các vật che chắn thiết bị; Các buồng (buồng phun B05B 16/00) [4,2006.01]  

17/00 Các dụng cụ cầm tay hoặc các thiết bị sử dụng dụng cụ cầm tay để tráng chất 
lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng lên bề mặt, để san chất lỏng hoặc các vật liệu 
chảy lỏng đã tráng trên bề mặt hoặc lấy đi một phần từ bề mặt (các chổi quét 
A46B) [4, 2006.01]  

17/005 . để phun nguyên liệu qua một lỗ xả bằng áp lực (B05C 17/02 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

17/01 . . có pittông khởi động bằng cơ học hoặc bằng điện hoặc tương tự [5,2006.01]  
17/015 . . có pịttông khởi động bằng khí nén hoặc tương tự [5,2006.01]  
17/02 . Các trục lăn [2,2006.01]  
17/025 . . có bình tự chứa [5,2006.01]  
17/03 . . có hệ thống cung cấp nguyên liệu từ một nguồn bên ngoài [5,2006.01]  

91 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B05C 

17/035 . . .  trực tiếp tới mặt ngoài của trục lăn [5,2006.01]  
17/04 . . Các trục lăn mẫu [2,2006.01]  
17/06 . Các mẫu (B05C 17/04 được ưu tiên) [2, 2006.01]  
17/08 . . Các cặp giữ mẫu [2,2006.01]  
17/10 . Các dụng cụ cầm tay để lấy đi một phần hoặc để san đều hoặc quét lại các chất 

lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng đã tráng lên bề mặt, ví dụ dụng cụ cạo màu 
[2,2006.01]  

17/12 . Các dụng cụ cầm tay khác để sản xuất mẫu [2,2006.01]  

19/00 Các thiết bị chuyên dùng để tráng vật liệu dạng hạt lên bề mặt [2,2006.01]  
19/02 . sử dụng các kỹ thuật tầng giả lỏng [2,2006.01] 
19/04 . nguyên liệu dạng hạt được phóng, rót hoặc cho chảy lên trên bề mặt của vật thể 

(B05C 19/02 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/06 . Bảo quản, cung cấp hoặc kiểm tra việc sử dụng vật liệu dạng hạt; Thu hồi vật liệu 

hạt dư thừa [5, 2006.01] 

 21/00 Các phụ kiện hoặc các dụng cụ để sử dụng cho việc tráng các chất lỏng hoặc các 
vật liệu chảy lỏng khác lên bề mặt, chưa được đề cập đến trong các nhóm 
B05C1/00 - B05C 19/00 [2,2006.01] 
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B05D CÁC QUY TRÌNH TRÁNG CHẤT LỎNG HOẶC CÁC VẬT LIỆU CHẢY 
LỎNG LÊN BỂ MẶT NÓI CHUNG (vận chuyển các sản phẩm hoặc các vật cần 
gia công qua các bồn chứa chất lỏng B65G, ví dụ B65G 49/02) [2] 

Ghi chú [2] 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - các quy trình tráng chất lỏng hoăc các vật liệu chảy lỏng khác lên bề mặt hoặc một 

phần của bề mặt nói chung bằng bất cứ phương pháp cơ học hoặc vật lý nào và đặc 
biệt là các phương pháp phân bố đồng đều chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác 
lên bề mặt; 

 - xử lý bề mặt trước khi tráng chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng; 
 - xử lý lớp phủ sau khi tráng.  

Nội dung phân lớp 
CÁC QUY TRÌNH ĐẶC TRƯNG BỞI 

các phương tiện được sử dụng ............................................................................................. 1/00 
các kết quả đặc biệt đạt được ............................................................................................... 5/00 
các bề mặt được xử lý .......................................................................................................... 7/00 

XỬ LÝ SƠ BỘ BỀ MẶT; XỬ LÝ TINH CÁC LỚP PHỦ  ............................................................... 3/00 
 

1/00 Các quy trình tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác (B05D 5/00, 
B05D 7/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

1/02 . được tiến hành bằng cách phun [2,2006.01]  
1/04 . . có sử dụng trường tĩnh điện [2,2006.01]  
1/06 . . . Tráng vật liệu dạng hạt [2,2006.01]  
1/08 . . Phun lửa [2,2006.01]  
1/10 . . . Tráng vật liệu dạng hạt [2,2006.01]  
1/12 . . Tráng vật liệu ở dạng hạt (B05D 1/06, B05D 1/10 được ưu tiên) [2,2006.01]  
1/14 . . . Kết tụ [2,2006.01]  
1/16 . Kết tụ khác với bằng cách phun [2,2006.01]  
1/18 . được tiến hành bằng cách nhúng [2,2006.01]  
1/20 . . các chất để tráng nổi trên chất lỏng [2,2006.01]  
1/22 . . sử dụng kỹ thuật tầng giả hóa lỏng [2, 2006.01] 
1/24 . . . Tráng vật liệu ở dạng hạt [2,2006.01]  
1/26 . được tiến hành bằng cách đưa chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác từ thiết bị ra 

có tiếp xúc với, hoặc gần như tiếp xúc với bề mặt [2,2006.01]  
1/28 . được tiến hành bằng cách chuyển từ bề mặt của các chi tiết mang chất lỏng hoặc 

vật liệu chảy lỏng khác, ví dụ các bàn chải, các gối, các trục [2,2006.01]  
1/30 . được tiến hành chỉ bằng trọng lực, ví dụ lớp phủ chảy [2,2006.01]  
1/32 . sử dụng các phương tiện để bảo vệ các phần không cần phủ của bề mặt, ví dụ sử 

dụng mẫu tô, chất cản mầu [2,2006.01]  
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1/34 . Tráng đồng thời các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác nhau [2,2006.01]  
1/36 . Tráng lần lượt các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng, ví dụ không có bước xử lý 

trung gian [2,2006.01]  
1/38 . . có bước xử lý trung gian [2, 2006.01]  
1/40 . Phân phối các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác bằng các bộ phận chuyển 

động tương đối so với bể mặt [2,2006.01]  
1/42 . . bằng các bộ phận không quay [2,2006.01]  

3/00 Xử lý sơ bộ bề mặt để tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên 
đó; Xử lý tiếp theo các lớp phủ đã tráng, ví dụ xử lý trung gian lóp phủ đã tráng 
chuẩn bị để tiếp tục tráng các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác 
[2,2006.01] 

3/02 . bằng cách nung [2,2006.01]  
3/04 . bằng cách phơi ra khí [2,2006.01]  
3/06 . bằng cách phơi ra bức xạ (B05D 3/02 được ưu tiên) [2,2006.01]  
3/08 . bằng ngọn lửa [2,2006.01]  
3/10 . bằng các phương tiện hóa học khác [2,2006.01]  
3/12 . bằng các phương tiện cơ học [2,2006.01]  
3/14 . bằng các phương tiện điện [2,2006.01]  

5/00 Các phương pháp để tráng chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên bề 
mặt để đạt được hiệu ứng bề mặt đặc biệt về hình thức hoặc cấu trúc [2,2006.01]  

5/02 . để thu nhận bề mặt mờ hoặc ráp [2,2006.01]  
5/04 . để thu nhận bề mặt hấp thụ được mực hoặc chất lỏng khác (B05D 5/02 được ưu 

tiên) [2,2006.01]  
5/06 . để thu nhận các hiệu ứng đa màu hoặc các hiệu ứng quang học khác (B05D 5/02 

được ưu tiên) [2,2006.01]  
5/08 . để thu nhận bề mặt chống ma sát hoặc chống kết dính [2,2006.01] 
5/10 . để thu nhận bề mặt kết dính [2,2006.01]  
5/12 . để thu nhận lớp phủ có các tính chất điện đặc biệt [2,2006.01]  

7/00 Các quy trình khác với kết tụ, chuyên dùng để tráng các chất lỏng hoặc các vật 
liệu chảy lỏng khác lên những bề mặt đặc biệt hoặc để tráng các chất lỏng hoặc 
các vật liệu chảy lỏng đặc biệt [2,2006.01]  

7/02 . cho các chất cao phân tử, ví dụ cao su [2,2006.01] 
7/04 . . lên các bề mặt của các màng hoặc các tấm  [2,2006.01] 
7/06 . cho gỗ [2,2006.01]  
7/08 . . sử dụng các loại sơn tổng hợp hoặc sơn dầu [2,2006.01]  
7/10 . . .  trên cơ sở các dẫn xuất xenluloza [2,2006.01]  
7/12 . cho da [2,2006.01] 
7/14 . cho kim loại, ví dụ thân xe ô tô [2,2006.01] 
7/16 . . sử dụng các loại sơn tổng hợp hoặc sơn dầu [2,2006.01]  
7/18 . . .  trên cơ sở các dẫn xuất xenluloza[2,2006.01]  
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7/20 . cho dây điện [2,2006.01] 
7/22 . cho các bề mặt trong, ví dụ của các ống [2,2006.01]  
7/24 . để tráng các chất lỏng đặc biệt hoặc các vật liệu chảy lỏng khác [2,2006.01]  
7/26 . . các loại sơn tổng hợp hoặc sơn dầu (B05D 7/08, B05D 7/16 được ưu tiên) 

[2,2006.01]  
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B06 TẠO RA HOẶC TRUYỀN CÁC DAO ĐỘNG CƠ HỌC NÓI CHUNG 

B06B TẠO RA HOẶC TRUYỀN CÁC DAO ĐỘNG CƠ HỌC NÓI CHUNG (cho các 
quy trình vật lý hoặc hóa học đặc biệt xem các phân lớp tương ứng, ví dụ B07B 1/40, 
B22C 19/06, B23Q 17/12, B24B 31/06, E01C 19/22; đo các dao động cơ học, bao 
gồm cả sự kết hợp việc tạo ra và đo G01H; các hệ thống sử dụng sự phản xạ hoặc tái 
bức xạ của sóng âm G01S 15/00; tạo ra năng lượng địa chấn để thăm dò G01V 1/02; 
điều khiển các dao động cơ học G05D 19/00; các phương pháp hoặc thiết bị truyền, 
dẫn, dẫn hướng âm thanh nói chung G10K 11/00; tổng hợp sóng âm G10K 15/02; 
dụng cụ áp điện, điện giảo, từ giao H01L 41/00; động cơ điện có nam châm rung, lõi 
hoặc cuộn dây H02K 33/00; động cơ sử dụng hiệu ứng áp điện, điện giảo hoặc từ 
giảo H02N 2/00; tạo ra các dao động điện H03B; các máy cộng hưởng cơ điện dùng 
làm mạch cộng hưởng H03H; loa, micrô, đầu lọc máy quay đĩa hoặc các bộ biến đổi 
âm thanh cơ điện tương tự H04R) [2] 

Ghi chú [6] 
(1) Phân lớp này đề cập đến các thiết bị để tạo ra các dao động cơ học trong các vật rắn, 

ví dụ để thực hiện các công việc cơ khí.  
(2) Phân lớp này không đề cập đến các thiết bị để tạo ra các dao động cơ học trong các 

chất lỏng, vấn đề này được để cập đến trong phân lớp G10K.  
 

1/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị để tạo ra các dao động cơ học có tần số hạ 
âm, âm thanh hoặc siêu âm [1,2006.01] 

1/02 . sử dụng năng lượng điện (B06B 1/18, B06B 1/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/04 . . hoạt động bằng điện từ (các động cơ điện động có nam châm dao động, hệ thống 

lõi hoặc cuộn dây H02K 33/00) [1,2006.01] 
1/06 . . hoạt động bằng hiệu ứng áp điện hoặc điện giảo (các thiết bị áp điện hoặc điện 

giảo nói chung H01L 41/00) [1,2006.01] 
1/08 . . hoạt động bằng hiệu ứng từ giảo (các thiết bị từ giảo nói chung H01L 41/00) 

[1,2006.01] 
1/10 . sử dụng năng lượng cơ học (B06B 1/18, B06B 1/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/12 . . hoạt động với các hệ thống có vật dao động [1,2006.01] 
1/14 . . . các vật được kết nối đàn hồi [1,2006.01] 
1/16 . . hoạt động với các hệ thống có các vật không cân bằng quay [1,2006.01] 
1/18 . trong đó máy tạo dao động được khởi động bằng áp lực chất lưu (B06B 1/20 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
1/20 . sử dụng chất lưu rung động [1,2006.01] 

3/00 Các quy trình hoặc các thiết bị chuyên dùng để truyền các rung động cơ học có 
tần số hạ âm, âm thanh hoặc siêu âm [1,2006.01] 

3/02 . có sự biến đổi biên độ dao động [1,2006.01] 
3/04 . có sự hội tụ hoặc phản xạ [1,2006.01] 
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B07 TÁCH CÁC CHẤT RẮN RA KHỎI CÁC CHẤT RẮN; PHÂN LOẠI  

B07B TÁCH CÁC CHẤT RẮN RA KHỎI CÁC CHẤT RẮN BẰNG CÁCH SÀNG, 
RÂY HOẶC BẰNG SỬ DỤNG DÒNG KHÍ; CÁC CÁCH TÁCH KHÁC 
BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH KHÔ ÁP DỤNG CHO VẬT LIỆU CHẤT 
ĐỐNG, VÍ DỤ CÁC SẢN PHẨM RỜI RẠC THÍCH HỢP ĐỂ XỬ LÝ NHƯ 
VẬT LIỆU CHẤT ĐỐNG (các quy trình tách ướt, phân loại bằng các quy trình sử 
dụng các vật liệu chảy lỏng như là chất lỏng B03; kết hợp thiết bị tách khô với thiết 
bị tách ướt B03B; phân loại các vật liệu rắn ra khỏi các vật liệu rắn hoặc chất lưu 
bằng cách tách từ tính hoặc tĩnh điện, tách bằng điện trường cao áp B03C; các máy 
ly tâm hoặc các thiết bị tạo xoáy để thực hiện các quy trình vật lý; phân loại thủ 
công, phân loại bưu kiện bưu điện, phân loại bằng chuyển mạch hoặc các thiết bị 
khác hoạt động gắn liền vói việc phát hiện hoặc đo một số đặc điểm của các vật hoặc 
các mẫu vật liệu B07C) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - bất kỳ sự phân loại hoặc xếp vật liệu chất đống hoặc đồ vật rời có thể xử lý như vật 

liệu chất đống được thực hiện bởi kết cấu của thiết bị hoặc tính chất của vật liệu, ví 
dụ bằng một bẫy sẽ mở ra khi vật thể có một trọng lượng tối thiểu nào đó hoặc bằng 
một lỗ có kích thước tăng dần; 

 - việc phân loại trong đó có thể áp dụng các điều kiện giống nhau, ví dụ phân loại các 
thanh gỗ xẻ bằng cách đẩy chúng đi qua một cửa mở có độ dài tăng dần, các đồ vật 
trong quá trình phân loại có thể hoặc không có thể định hướng. 

Nội dung phân lớp 
TÁCH CÁC CHẤT RẮN RA KHỎI CÁC CHẤT RẮN 
SỬDỤNG LUỚI, SÀNG, HOẶC LƯỚI SÀNG ................................................................................. 1/00 
TÁCH CÁC CHẤT RẮN RA KHỎI CÁC CHẤT RẮN SỬ 
DỤNG CÁC DÒNG KHÍ ..................................................................................... 4/00, 7/00, 9/00, 11/00 
CÁC CÁCH TÁCH KHÁC; SỰ PHỐI HỢP  ........................................................................ 13/00, 15/00 

 

1/00 Sàng, rây, giần, hoặc phân loại các vật liệu rắn sử dụng lưới, sàng, lưới sàng, 
hoặc tương tự [1,2006.01] 

1/02 . Các rây thủ công [1,2006.01] 
1/04 . Các rây phẳng tĩnh [1,2006.01] 
1/06 . Các rây có dạng hình côn hoặc đĩa [1,2006.01] 
1/08 . Các rây quay trong mặt phảng của chúng [1,2006.01] 
1/10 . Các rây ở dạng băng dài vô hạn chuyển động [1,2006.01] 
1/12 . Các thiết bị chỉ có các cơ cấu song song [1,2006.01] 
1/14 . . Các rây hình trụ [1,2006.01] 
1/15 . . . sử dụng các trục có rãnh lượn, rãnh thẳng hoặc gân nổi [2,2006.01]  
1/16 . . các chi tiết chuyển động được và có dạng khác với hình trụ [1,2006.01] 
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1/18 . Các rây dạng tang trống [1,2006.01] 
1/20 . . Các tang trống cố định có các bộ phận khuẩy trộn chuyển động bên trong 

[1,2006.01] 
1/22 . . Các tang trống quay [1,2006.01] 
1/24 . . . có các bộ phận khuấy trộn bên trong cố định hoặc chuyển động [1,2006.01] 
1/26 . . . có chuyển động hướng trục hoặc hướng tâm của tang trống [1,2006.01] 
1/28 . Các rây chuyển động chưa được đề cập ở các nhóm khác, ví dụ các rây chuyển 

động lắc, qua lại, đu đưa, lật hoặc lắc lư [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Nhóm B07B 1/40 được ưu tiên so với các nhóm B07B 1/30 - B07B 1/38. 
 
1/30 . . sàng hoặc chuyển động lắc lư trong hoặc gần với hướng vận chuyển [1,2006.01] 
1/32 . . sàng hoặc chuyển động lắc lư trong mặt phẳng của nó ngang với hướng vận 

chuyển [1,2006.01] 
1/34 . . sàng hoặc chuyển động lắc lư vuông góc hoặc gần vuông góc với mặt phẳng của 

rây [1,2006.01] 
1/36 . . sàng hoặc chuyển động lắc lư theo nhiều hơn một hướng [1,2006.01] 
1/38 . . dao động trong một cung tròn trong mặt phẳng của nó; Các sàng phẳng 

[1,2006.01] 
1/40 . . Các rây dao động cộng hưởng [1,2006.01] 
1/42 . Cơ cấu truyền động, các thiết bị điều chỉnh hoặc điếu khiển hoặc các thiết bị cân 

bằng chuyên dùng cho các rây [1,2006.01] 
1/44 . . Các thiết bị cân bằng [1,2006.01] 
1/46 . Các chi tiết kết cấu của rây nói chung; Làm sạch hoặc sấy nóng rây [1,2006.01] 
1/48 . . Các thiết bị để kéo căng rây [1,2006.01] 
1/49 . . . kéo căng hai rây trở lên hoặc bộ phận rây bằng phương tiện kéo căng cùng loại 

hoặc khác loại [2,2006.01]  
1/50 . . Làm sạch [1,2006.01] 
1/52 . . . bằng các bàn chải hoặc các cái nạo [1,2006.01] 
1/54 . . . bằng các thiết bị đập [1,2006.01] 
1/55 . . . bằng các vòi phun chất lưu [3,2006.01]  
1/56 . . Các rây được sấy nóng [1,2006.01] 
1/58 . . . được sấy nóng bằng chất lưu được sấy nóng [1,2006.01] 
1/60 . . . được sấy nóng bằng ngọn lửa nóng [1,2006.01] 
1/62 . . . được sấy nóng trực tiếp bằng điện [1,2006.01] 

Tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn bằng cách sử dung các dòng khí 

4/00 Tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn bằng cách đưa các hỗn hợp của chúng  
vào các dòng khí (sử dụng các bàn hoặc máy sàng B03B) [1,2006.01] 

4/02 . trong khi hỗn hợp rơi tự do [1,2006.01] 
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4/04 . . theo từng đợt [1,2006.01] 
4/06 . . sử dụng các tang trống quay [1,2006.01] 
4/08 . trong khi các hỗn hợp được đưa bằng các lưới, rây, sàng hoặc các cơ cấu cơ khí 

tương tự [1,2006.01] 

7/00 Tách có chọn lọc các vật liệu rắn được mang bằng dòng khí hoặc đã khuyếch 
tán trong dòng khí (các lưới hoặc bộ lọc để tách các hạt khuyếch tán từ các khí hoặc 
hơi B01D) [1,2006.01] 

7/01 . sử dụng trọng lực [1,2006.01] 
7/02 . bằng sự đảo chiều của hướng dòng [1,2006.01] 
7/04 . bằng sự va đập vào thành máy tách [1,2006.01] 
7/06 . bằng va đập vào các lưới [1,2006.01] 
7/08 . sử dụng lực li tâm [1,2006.01] 
7/083 . . được tạo ra bằng các van quay, đĩa quay, các tang trống quay hoặc các bàn chải 

quay [1,2006.01] 
7/086 . . được tạo ra bằng chuyển động xoáy của dòng khí [1,2006.01] 
7/10 . . có không khí tuần hoàn bên trong thiết bị [1,2006.01] 
7/12 . với các dòng khí rung động [1,2006.01] 

9/00 Kết hợp các thiết bị sàng hoặc rây để tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn sử 
dụng các dòng khí; Bố trí các thiết bị nói chung, ví dụ phiếu quy trình công 
nghệ [1,2006.01] 

9/02 . Kết hợp các thiết bị giống nhau hoặc khác nhau để tách các chất rắn ra khỏi các 
chất rắn sử dụng các dòng khí [1,2006.01] 

11/00 Bố trí phụ tùng trong thiết bị để tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn sử dụng 
các dòng khí [1,2006.01] 

11/02 . Các thiết bị để xử lý không khí hoặc vật liệu [1,2006.01] 
11/04 . Các thiết bị điều khiển [1,2006.01] 
11/06 . Các thiết bị để cấp liệu hoặc dỡ liệu [1,2006.01] 
11/08 . Các thiết bị làm sạch [1,2006.01] 

Các cách tách khác, ví dụ phân loại là kết quả tự động từ cấu trúc của các thiết bị được 
sử dụng và các tính chất của vật liệu; Sự kết hợp 

13/00 Phân loại hoặc tuyển chọn các vật liệu rắn bằng các phương pháp khô không 
thuộc các nhóm khác; Phân loại các vật không sử dụng các thiết bị điều khiển 
gián tiếp [1,2006.01] 

13/02 . Các thiết bị phân loại sử dụng các túi đựng để lấy ra các hạt từ khối vật liệu 
[1,2006.01] 

13/04    .  theo kích thước [1,2006.01] 
13/05 . . sử dụng thiết bị chuyển vật liệu tương tác với chi tiết hãm, bộ phận làm lệch hoặc 

bộ phận dỡ liệu (B07B 13/065 - B07B 13/075 được ưu tiên) [3,2006.01]  

99 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B07B 

13/065 . . Các thiết bị phân loại hoặc tuyển chọn sử dụng các băng truyền hoặc dây cáp 
phân tán [3,2006.01] 

13/07 . . Các thiết bị trong đó khối vật liệu hoặc các vật chuyển động dọc theo các lỗ hoặc 
đi qua các lỗ có kích thước lớn dần theo chiều chuyển động [3,2006.01]  

13/075 . . Thiết bị có các lỗ tiếp nhận vật vào chuyển động, kích thước của chúng thay đổi 
trong quá trình chuyển động [3,2006.01]  

13/08 . theo khối lượng (B07B 13/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
13/10 . sử dụng các hiệu ứng quán tính [1,2006.01] 
13/11 . . gây ra sự dịch chuyển của các hạt trên các bề mặt tách rời nhau bằng lực ly tâm 

hoặc bằng ma sát tương đối giữa các hạt và các bề mặt này, ví dụ các máy tuyển 
chọn hình xoắn ốc [2,2006.01]  

13/14 . . Các chi tiết hoặc các phụ tùng [1,2006.01] 
13/16 . . Các thiết bị cấp liệu hoặc dỡ liệu [1,2006.01] 
13/18 . . Điều khiển [1,2006.01] 

15/00 Sự kết hợp các thiết bị để tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn bằng các 
phương pháp khô áp dụng cho vật liệu chất đống, ví dụ các vật rời rạc thích 
hợp để xử lý như vật liệu chất đống (sử dụng các dòng khí B07B 9/00) [1,2006.01] 

 

100 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B07C 

B07C PHÂN LOẠI BƯU KIỆN; PHÂN LOẠI CÁC VẬT RIÊNG LẺ HOẶC VẬT 
LIỆU CHẤT ĐỐNG THÍCH HỢP ĐỂ PHÂN LOẠI TỪNG CÁI MỘT, VÍ DỤ 
BẰNG CÁCH CHỌN (phân loại dùng cho các mục đích đặc biệt thuộc một lớp 
khác, xem vị trí tương ứng, ví dụ A43D 33/06, B23Q 7/12) 

Ghi chú 
 Phân lớp này đề cập đến việc phân loại vật liệu hoặc các vật bằng tay hoặc bằng các 

thiết bị điều khiển bằng tay hoặc hoàn toàn tự động nhờ việc kiểm tra hoặc phát hiện 
hoặc đo một số đặc điểm của vật liệu hoặc của các vật. 

Nội dung phân lớp 
PHÂN LOẠI ĐẶC TRƯNG BỞI PHUƠNG PHÁP ..................................................... 5/00, 7/00, 99/00 
PHÂN LOẠI THEO NƠI NHẬN ..............................................................................................1/00, 3/00 

 

Phân loại bưu kiện; Phân loại các tài liệu, ví dụ séc  

1/00 Các xử lý trước khi phân loại thư hoặc tài liệu theo nơi nhận [1,2006.01] 
1/02 . Xếp các vật thành hàng; Bố trí các vật trong hàng, ví dụ xác định khoảng cách, 

hướng [1,2006.01] 
1/04 . . Tạo hàng cho hàng hóa; Điều chỉnh hàng, ví dụ đặt khoảng cách giữa các vật  

[1,2006.01] 
1/06 . . Định hướng; Căn chỉnh hàng [1,2006.01] 
1/10 . Phân loại theo kích thước hoặc độ mềm dẻo [1,2006.01] 
1/12 . . Tách thư ra khỏi các bưu kiện [1,2006.01] 
1/14 . . Phân loại theo chiều dài hoặc chiều rộng [1,2006.01] 
1/16 . . Phân loại theo độ dày hoặc độ cứng [1,2006.01] 
1/18 . Định hướng các vật khác với theo hàng lối [1,2006.01] 
1/20 . Phân loại theo định hướng, ví dụ theo vị trí con dấu [1,2006.01] 

3/00 Phân loại thư hoặc tài liệu theo nơi nhận [1,2006.01] 
3/02 . Các thiết bị đặc trưng bởi các phương tiện được sử dụng để phân loại [1,2006.01] 
3/04 . . Các máy phân loại kiểu tang trống [1,2006.01] 
3/06 . . Các máy phân loại tuyến tính, trong đó các vật được lấy ra khỏi hàng tại các điểm 

chọn trước [1,2006.01] 
3/08 . . sử dụng các thiết bị của băng chuyển [1,2006.01] 
3/10 . Các thiết bị đặc trưng bởi các phương tiện sử dụng để nhận biết nơi nhận (các 

phương pháp hoặc thiết bị để đọc hoặc nhận dạng các chữ in hoặc các chữ viết tay 
hoặc các ảnh hình học G06K 9/00) [1,2006.01] 

3/12 . . sử dụng các phương tiện dò điện hoặc điện tử (B07C 3/14 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

3/14 . . sử dụng phương tiện dò nhạy ánh sáng [1,2006.01] 
3/16 . . sử dụng phương tiện dò từ tính [1,2006.01] 
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3/18 . Các máy hoặc thiết bị để chỉ báo nơi nhận, ví dụ bằng các ký hiệu mã hóa 
[1,2006.01] 

3/20 . Các thiết bị để trợ giúp việc đọc địa chỉ, ví dụ các thiết bị hiển thị [1,2006.01] 
 

5/00 Phân loại theo đặc trưng hoặc tính chất của các vật hoặc vật liệu cần phân loại, 
ví dụ bằng cách kiểm tra bằng những thiết bị  để phát hiện hoặc đo những đặc 
trưng hoặc tính chất này; Phân loại bằng những thiết bị điều khiển bằng tay, ví 
dụ cái ngắt điện (phân loại chỉ bằng tay B07C 7/00, tách các chất rắn ra khỏi các 
chất rắn bằng lưới, sàng hoặc rây hoặc bằng cách sử dụng các dòng khí hoặc các 
phương thức tách khác bằng các phương pháp khô áp dụng cho vật liệu chất đống 
B07B; phân loại tiền xu G07D) [1,3,2006.01]  

5/02 . Các xử lý trước khi phân loại, ví dụ xếp các vật thành hàng, định hướng 
[1,2006.01] 

5/04 . Phân loại theo kích thước [1,2006.01] 
5/06 . . được đo bằng cơ học [1,2006.01] 
5/07 . . . bằng thước cặp sử dụng các phương tiện giữ vật được phân loại chuyển động 

tương đối vói nhau, ví dụ các gá kẹp [2,2006.01]  
5/08 . . được đo bằng điện hoặc điện tử (B07C 5/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/10 . . được đo bằng các phương tiện nhạy ánh sáng [1,2006.01] 
5/12 .  . đặc trưng bởi việc áp dụng cho các vật đặc biệt, chưa được đề cập ở các đề mục 

khác (phân loại trứng A01K 43/00) [1,2006.01] 
5/14 . . . Phân loại cây gỗ hoặc khúc gỗ  
5/16 . Phân loại theo khối lượng (phân loại trứng A01K 43/00; các thiết bị cân xem 

G01G) [1,2006.01] 
5/18 . . sử dụng cơ cấu cân đơn giản cố định [1,2006.01] 
5/20 . . . để tách các vật có khối lượng nhỏ hơn một khối lượng xác định trước ra khỏi 

các vật có khối lượng lớn hơn [1,2006.01] 
5/22 . . sử dụng nhiều cơ cấu cân cố định [1,2006.01] 
5/24 . . sử dụng cơ cấu cân chuyển động, ví dụ chuyển động theo đường tròn [1,2006.01] 
5/26 . . . trong đó, hiệu ứng cân bằng của cơ cấu cân thay đổi trong quá trình chuyển 

động [1,2006.01] 
5/28 . . sử dụng các phương tiện điều khiển điện [1,2006.01] 
5/30 . . có liên kết với các phương tiện tính toán toán [1,2006.01] 
5/32 . . có liên kết với các phương tiện kiểm tra khối lượng [1,2006.01] 
5/34 . Phân loại theo các tính chất đặc biệt khác [1,2006.01] 
5/342 . . theo các tính chất quang học, ví dụ màu sắc [1,2006.01] 
5/344 . . theo các tính chất điện hoặc điện từ [1,2006.01] 
5/346 . . theo các tính chất phóng xạ [1,2006.01] 
5/36 . Các thiết bị phân loại đặc trưng bởi các phương tiện được sử dụng để phân phối 

[1,2006.01] 
5/38 . . Thu thập hoặc bố trí các vật theo các nhóm [1,2006.01] 

7/00 Phân loại chỉ bằng tay [1,2006.01] 
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7/02 . Các đồ gỗ có ngăn, ví dụ ngăn kéo (các giá cất giữ B65G) [1,2006.01] 
7/04 . Các thiết bị hoặc dụng cụ để chọn bằng tay [1,2006.01] 

9/00 Vấn đề kỹ thuật chưa được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.1] 
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B08 LÀM SẠCH 

B08B LÀM SẠCH NÓI CHUNG, NGĂN NGỪA Ô NHIỄM NÓI CHUNG (bàn chải 
A46; các thiết bị để làm sạch trong gia đình hoặc tương tự A47L; tách các hạt từ các 
chất lỏng hoặc chất khí B01D; tách các chất rắn B03; B07; phun hoặc đưa các chất 
lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên bề mặt nói chung B05; các thiết bị làm 
sạch băng truyền B65G 45/10; làm sạch, nạp đầy và đóng nắp chai  lọ đồng thời 
B67C 7/00; ngăn ngừa ăn mòn hoặc đóng cặn nói chung C23; làm sạch đường xá, 
các đường ray E01H, các bãi biển hoặc đất đai E01H; các bộ phận, chi tiết hoặc phụ 
tùng của bể bơi hoặc bể tắm chuyên dùng để làm sạch E04H 4/16; ngăn ngừa hoặc 
giải phóng sự tích tĩnh điện H05F) 

Ghi chú 
 Phân lớp này chỉ đề cập đến việc làm sạch thường được phân loại theo một (hoặc 

nhiều) khía cạnh được nêu sau đây, nếu nó không được phân loại đầy đủ vào một 
phân lớp liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào sau:  

 - các vật được làm sạch, ví dụ chậu đại tiện, chậu tiểu tiện hoặc các thiết bị vệ sinh 
khác dùng cho bệnh nhân nằm A61G 9/02, các thiết bị lọc, các màng bán thấm  
B01D, các vật đúc hoặc khuôn đúc B22D 29/00, xe cộ B60S, các lò luyện than cốc 
C10B 43/00, các khuôn đúc xây dựng E04G, các nồi hơi F22, các thiết bị đốt trong 
F23, các lò nung F27; 

 - bản chất chung của việc làm sạch, ví dụ chuẩn bị cho sản xuất đường A23N, làm 
sạch trong gia đình A47L, xử lý vải sợi D06, giặt D06F, điều hòa không khí F24F; 

 - thao tác làm sạch đặc biệt, ví dụ lọc B01D, tách các chất rắn B03, B07, phun cát 
B24C; 

 - máy hoặc thiết bị làm sạch đặc biệt, ví dụ bàn chải A46B, đĩa đánh bóng bọc  vải 
A47L, các máy li tâm B04, các dụng cụ cầm tay B25; 

 - chất được làm sạch, ví

 

 

C14B, sợi dệt D01; 
 - chất bị loại bỏ, (hoặc bị ngăn ngừa kết tủa hoặc tạo thành), ví dụ dụng cụ hoặc thiết 

bị để cạo sơn khô khỏi các bề mặt B44D 3/16, các phương tiện hóa học để cạo sơn 
C09D 9/00, ngăn ngừa gỉ C23F; 

 - thao tác thực hiện đồng thời với việc làm sạch, ví dụ cán kim loại B21B, khoan kim 
loại B23B, hàn B23K, sản xuất vải sợi D01G, D01H, D03J, D04B; 

 - làm sạch hoặc giữ sạch xung quanh bề mặt cần làm sạch, ví dụ nước ở trong nồi hơi 
C02F, không khí ở trong phòng F24F. 

Nội dung phân lớp 
LÀM SẠCH ĐẶC TRƯNG BỞI CÁC PHUƠNG TIỆN SỬ 
DỤNG  ........................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 6/00, 7/00 
LÀM SẠCH CÁC VẬT THỂ RỖNG, MỀM DẺO HOẶC 
DỄ VỠ ......................................................................................................................................9/00, 11/00 
CÁC PHỤ KIỆN HOẶC CÁC CHI TIẾT MÁY .............................................................................. 13/00 
NGĂN NGỪA CÁC CHẤT THẢI, HOẶC RÒ RỈ 
CHẤT BẨN HOẶC KHÓI .................................................................................................... 15/00, 17/00 
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1/00 Làm sạch bằng các phương pháp sử dụng các dụng cụ, các bàn chải hoặc các 
chi tiết tương tự (B08B 3/12, B08B 6/00, B08B 9/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]   

1/02 . Làm sạch các vật chuyển động, ví dụ vải dệt, các vật trên băng chuyền [1,2006.01] 
1/04 . sử dụng các bộ phận làm việc quay (B08B 1/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

3/00 Làm sạch bằng các phương pháp sử dụng chất lỏng hoặc hơi nước (B08B 9/00 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

3/02 . Làm sạch bằng lực của vòi phun hoặc bình phun [1,2006.01] 
3/04      .  Làm sạch bằng tiếp xúc với chất lỏng [1,2006.01] 
3/06 . . sử dụng các tang trống được đục lỗ trong đó đặt vật hoặc vật liệu [1,2006.01] 
3/08 . . chất lỏng có hiệu ứng hóa học hoặc hòa tan (các chất được sử dụng, xem các lớp 

tương ứng) [1,2006.01] 
3/10 . . có bước xử lý bổ sung chất lỏng hoặc vật thể cần làm sạch, ví dụ bằng nhiệt, bằng 

điện, bằng dao động [1,2006.01] 
3/12 . . . bằng dao động âm thanh hoặc siêu âm (các máy rửa hoặc tráng bát đĩa hoặc  bộ 

đồ ăn sử dụng sóng âm thanh hoặc sóng siêu âm A47L 15/13; răng tự nhiên, 
răng giả dùng kỹ thuật siêu âm tương tự như các kỹ thuật dùng cho răng tự 
nhiên A61C 17/20; ứng dụng dao động siêu âm cho các quá trình hóa học, vật 
lý hoặc hóa lý nói chung B01J 19/10) [2,5,2006.01]  

3/14 . . . Loại bỏ chất thải, ví dụ các nhãn, khỏi chất lỏng cần làm sạch (xử lý nước nói 
chung C02F) [5,2006.01]  

5/00 Làm sạch bằng các phương pháp sử dụng dòng không khí hoặc dòng khí (B08B 
6/00, B08B 9/00 được ưu tiên) [1,2,7,2006.01]  

5/02 . Làm sạch bằng lực của các vòi phun, ví dụ thổi ra qua các lỗ hổng [1,2006.01] 
5/04 . Làm sạch bằng cách hút, có hoặc không có thao tác phụ khác (máy hút bụi A47L) 

[1,2006.01] 

6/00 Làm sạch bằng các phương tiện tĩnh điện (các dụng cụ làm sạch trong gia đình 
làm việc bằng lực hút tĩnh điện A47L 13/40; làm sạch vật mang bản ghi có rãnh 
G11B 3/58) [2,2006.01]  

7/00 Làm sạch bằng các phương pháp không thuộc một nhóm của phân lớp này hoặc 
một phân lớp khác [1,2006.01] 

7/02 . bằng biến dạng, đập hoặc rung bề mặt cần làm sạch [1,2006.01] 
7/04 . bằng sự  kết hợp các phương pháp [1,2006.01] 

9/00 Làm sạch các vật rỗng bằng các phương pháp hoặc các thiết bị chuyên dụng 
(B08B 3/12, B08B 6/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

9/02 . Các ống dẫn hoặc các ống làm sạch hoặc các hệ thống ống dẫn hoặc các hệ thống  
ống làm sạch (thiết bị làm sạch ống dẫn kim loại bằng các phương pháp hóa học 
C23G 3/04) [1,5,2006.01]  

9/023 . . Làm sạch các mặt ngoài [7,2006.01]  
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9/027 . . Làm sạch các mặt trong; Thông những chỗ tắc [7,2006.01]  
9/032 . . . Bằng tác động cơ học của chất chảy chuyển động, ví dụ bằng cách xả (B08B 

9/04 được ưu tiên) [7,2006.01]  
9/035 . . . . bằng cách hút [7,2006.01]  
9/04 . . . sử dụng các thiết bị làm sạch được đưa vào trong và dịch chuyển dọc theo các 

ống [1,7,2006.01]  
9/043 . . . . dịch chuyển bằng mối nối cơ học có tác động lực bên ngoài, ví dụ đẩy hoặc 

kéo xuyên qua các ống [7,2006.01]  
9/045 . . .  . . các thiết bị làm sạch quay trong khi dịch chuyển (B08B 9/047 được ưu tiên) 

[7,2006.01]  
9/047 . . . . các thiết bị làm sạch có mô tơ để cung cấp điện cho các dụng cụ làm sạch [7] 
9/049 . . . . có các phương tiện đẩy bên trong để dịch chuyển các thiết bị làm sạch dọc 

theo các ống [7] 
9/051 . . . . . các thiết bị làm sạch có mô tơ để cung cấp điện cho các dụng cụ làm sạch 

[7] 
9/053 . . . . dịch chuyển dọc theo các ống dẫn bằng chất chảy lỏng, ví dụ bằng áp suất 

chất chảy lỏng, hoặc bằng cách hút [7,2006.01]  
9/055 . . . . . các thiết bị làm sạch thích hợp với hoặc có thể thích hợp với hầu hết các 

thiết diện ngang của các ống, ví dụ các thỏi hoặc các vật chắn [7,2006.01]  
9/057 . . . . . các thiết bị làm sạch là các phần tử rời bị cuốn theo, ví dụ quả cầu, chi tiết 

nghiền, bàn chải [7,2006.01]  
9/08 . Làm sạch các thùng chứa, ví dụ các bể chứa [1,2006.01] 
9/087 . . bằng các phương pháp bao gồm việc sử dụng các công cụ, ví dụ bàn chải, dụng 

cụ nạo (B08B 9/20 được ưu tiên) [5,2006.01]  
9/093 . . bằng lực của vòi phun tia hoặc vòi phun bụi (B08B 9/20 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
9/20 . . bằng cách sử dụng các thiết bị mà các thùng chứa, ví dụ chai, lọ, can được đưa 

vào trong hoặc lên trên các thiết bị đó [5,2006.01]  
9/22 . . .  thiết bị làm sạch chỉ bằng cách ngâm [5,2006.01]  
9/24 . . . . và có băng chuyền [5,2006.01] 
9/26 . . . . . Các băng chuyền quay [5,2006.01] 
9/28 . . . thiết bị làm sạch bằng cách phun bắn, phun bụi hoặc phun tia, có hoặc không có 

sự ngâm [5,2006.01]  
9/30 . . . . và có băng chuyền [5,2006.01] 
9/32 . . . . . Các băng chuyền quay [5,2006.01] 
9/34 . . . . Bố trí các đường ống dẫn hoặc các vòi phun [5,2006.01]  
9/36 . . . thiết bị làm sạch bằng cách sử dụng bàn chải [5,2006.01]  
9/38 . . . thiết bị làm sạch bằng cách sử dụng các dụng cụ nạo, xích, các hạt bi, cát hoặc 

các phương tiện mài mòn khác (phun cát nói chung B24C) [5,2006.01]  
9/40 . . .  thiết bị làm sạch bằng cách đốt cháy [5,2006.01]  
9/42 . . .  thiết bị đặc trưng bởi các phương tiện để vận chuyển hoặc mang các thùng 

chứa [5,2006.01]  
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9/44 . . . . các phương tiện là các thiết bị chất tải hoặc dỡ tải [5,2006.01]  
9/46 . . Kiểm tra độ sạch của các thùng chứa đã được làm sạch [5,2006.01]  

11/00 Làm sạch các vật mềm dẻo hoặc dễ vỡ bằng các phương pháp hoặc các thiết bị 
chuyên dụng (B08B 3/12, B08B 6/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

11/02 . Các thiết bị để giữ các vật trong quá trình làm sạch [1,2006.01] 
11/04 . chuyên dụng cho thúy tinh tấm, ví dụ trước khi sản xuất thúy tinh chắn gió (làm 

sạch khe giữa các tấm kính được bảo vệ thường xuyên E06B 3/677) [1,2006.01] 

13/00 Các phụ kiện hoặc chi tiết nói chung dùng cho các máy hoặc thiết bị làm sạch 
[1,2006.01] 

15/00 Ngăn chặn việc thoát bụi bẩn hoặc hơi từ không gian tạo ra chúng; Thu gom 
hoặc loại bỏ bụi bẩn hoặc hơi từ các nơi này (các thành phần, các chi tiết hoặc các 
phụ tùng của các bình nấu để rút hoặc ngưng tụ hơi từ các bình này A47J 36/38; loại 
bỏ chất thải B65F; các thiết bị dẫn khói hoặc hơi, ví dụ ống dẫn khói F23J 11/00; loại 
bỏ hơi nấu ra khỏi lò hoặc bếp gia đình F24C 15/20; điều hòa không khí, thông gió 
F24F) [1,5,2006.01]  

15/02 . sử dụng các khoang hoặc nắp đậy để che không gian này [1,2006.01]  
15/04    . từ một không gian nhỏ, ví dụ một dụng cụ [1,2006.01] 

17/00 Các phương pháp ngăn ngừa ô nhiễm [1,2006.01] 
17/02 . Ngăn ngừa việc thải ra chất ô nhiễm  hoặc bụi [1,2006.01] 
17/04 . . bằng cách sử dụng các vật che phủ tháo đi được [1,2006.01] 
17/06 . . bằng cách làm cho các vật thể bị ô nhiễm một hình dạng đặc biệt để lắp ráp 

[1,2006.01] 

 

107 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B09B 

B09 LOẠI BỎ CHẤT THẢI RẮN; CẢI TẠO ĐẤT NHIỄM BẨN [3,6] 

B09B LOẠI BỎ CHẤT THẢI RẮN [3] 

Ghi chú [3,5,7,2006.01] 
1. Phân lớp này chỉ bao gồm một công đoạn riêng lẻ hoặc kết hợp, ví dụ, gồm nhiều 

giai đoạn mà không thể phân loại trọn vẹn trong một phân lớp nào khác. 
2. Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “loại bỏ” có nghĩa là, ví dụ, gom chất thải hoặc phá hủy chất thải hoặc biến đổi nó 

thành chất gì đó có ích hoặc vô hại; 
 - “chất thải rắn” bao gồm chất thải có thể có thành phần lỏng trong đó, nhưng trong 

thực tế được xử lý như chất thải rắn. 
3. Cần chú ý tới những vị trí sau đây: 
 A23J1/16 Thu nhận protein từ nước thải của nhà máy sản xuất   tinh bột hoặc các 

chất thải tương tự 
 A23K10/26, Thức ăn cho động vật từ vật liệu phế thải 
 A23K10/37 
 A23K10/28 Thức ăn cho động vật từ sản phẩm phế thải của nhà máy chế biến sữa  
 A23K10/38 Thức ăn cho động vật từ chất thải của nhà máy rượu hoặc bia 
 A43B1/12 Giày dép làm từ cao su phế liệu 
 A61L11/00 Phương pháp khử trùng hoặc tiệt trùng chuyên dụng cho chất thải 
 A62D3/00 Quy trình làm cho chất hóa học độc hại thành vô hại hoặc ít độc hại 

hơn bằng cách tao ra một sự thay đổi hóa học trong chất này 
 B01D53/34 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hóa học hoặc sinh học 
 B02C18/00 Nghiền vụn bằng dao hoặc chi tiết cắt hoặc xé khác để chặt vật liệu 

thành các mảnh vụn  
 B03B7/00 Kết hợp các quy trình hoặc các thuết bị ướt với các quy trình hoặc các 

thiết bị khác, ví dụ, để làm sạch quặng hoặc rác thải 
 B03B9/06 Bố trí các thiết bị để tách nói chung, ví dụ tách từng tấm, chuyên dụng 

để xử lý chất thải 
 B05B12/16, Điều khiển phạm vi phun của máy phun, ví dụ, che, chắn biên;  
 B05B14/00 Phương tiện để thu gom hoặc tái sử dụng vật liệu thừa 
 B08B15/00 Ngăn ngừa bụi hoặc khói từ nơi tạo ra chúng; Thu gom hoặc loại bỏ bụi 

hoặc khói ra khỏi khu vực đó 
 B22F8/00 Sản xuất các sản phẩm từ vụn rìa hay hạt kim loại phế thải 
 B23D25/14 Máy hoặc thiết bị để cắt vật liệu từ nguồn cung cấp trong khi vật liệu 

không chuyển động theo chiều cắt không cần để ý đến các kích thước của vật liệu sau 
khi cắt, ví dụ, để cắt vụn phế liệu 

 B24B55/12 Thiết bị thu hồi vật liệu sau khi nghiền hoặc đánh bóng 
 B27B33/20 Lưỡi cưa cắt rìa hoặc dụng cụ kết hợp với phương tiện cắt nghiền phế 

liệu 
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 B29B17/00 Thu hồi chất dẻo hoặc các thành phần khác từ vật liệu phế thải có chứa 
chất dẻo 

 B30B9/32 Máy ép để nén phế liệu kim loại hoặc để ép ô tô đã sử dụng 
 B62D67/00 Tháo rời một cách có hệ thống các phương tiện giao thông dùng để thu 

hồi các bộ phận có thể thu nhặt, ví dụ, để tái sinh 
 B63B17/06 Loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, ví dụ, tro 
 B63J4/00 Bố trí các thiết bị xử lý nước thải hoặc nước cống trên các thùng chứa 
 B65F1/00 Thùng đựng chất thải 
 B65F3/00 Phương tiện giao thông chuyên dụng để thu gomchất thải 
 B65F5/00 Thu gom hoặc loại bỏ chất thải khác với cách dùng các thùng đựng 

 hoặc các phương tiện giao thông 
 B65F7/00 Thiết bị làm sạch hoặc khử trùng kết hợp với thùng chứa chất thải hoặc 

xe thu gom chất thải 
 C03C1/00 Thành phẩm ứng dụng chung để sản xuất thủy tinh, men sứ hoặc men 

thủy tinh  
 C04B7/24 Xi măng thủy lực làm từ đá phiến dầu, chất dư thừa hoặc chất thải khác 

với xỉ 
 C04B11/26 Xi măng canxi sulfat làm từ thạch cao photpho hoặc từ chất thải, ví dụ, 

sản phẩm làm sạch khói  
 C04B18/04 Chất thải hoặc vật liệu phế thải được sử dụng làm chất độn cho vữa, bê 

tông, đá nhân tạo hoặc tương tự 
 C04B33/132 Vật liệu phế thải hợc chất thải được sử dụng làm hợp phần cho đồ gốm 

sứ 
 C05F  Phân bón từ chất thải hoặc rác thải 
 C08B16/00 Tái sinh xenluloza 
 C08J9/33 Kết tụ bọt, ví dụ, bọt rác 
 C08J11/00 Thu hồi vật liệu phế thải của các chất cao phân tử 
 C08L17/00 Hợp phần của cao su tái sinh 
 C09K11/01 Thu hồi vật liệu phát quang 
 C10B53/00 Chưng cất phân hủy chuyên dụng cho vật liệu rắn thô đặc biệt hoặc vật 

liệu rắn thô có dạng đặc biệt 
 C10B57/00 Các quy trình khác chưa được đề cập ở trên; Các đặc điểm của các quy 

trình chưng cất phân hủy nói chung 
 C10G1/10 Sản xuất các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ cao su hoặc cao su phế thải 
 C10G73/23 Thu hồi dung môi đã sử dụng 
 C10L5/48 Nhiên liệu rắn, chủ yếu dựa trên phế liệu công nghiệphoặc vật liệu phế 

thải 
 C10M175/02 Xử lý dầu bôi trơn đã sử dụng trên dầu khoáng 
 C11B13/00 Thu hồi mỡ, dầu mỡ hoặc axit béo từ vật liệu phế thải 
 C11D19/00 Thu hồi glyxerin từ dung dịch xà phòng hóa 
 C12F3/00 Thu hồi sản phẩm phụ 
 C12F3/08 Thu hồi rượu từ chất thải sau khi ép hoặc vật liệu thải khác 
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 C12P7/08 Sản xuất etanol bằng phương pháp sinh hóa từ chất thải 
 C22B7/00 Xử lý nguyên liệu thô trừ quặng, ví dụ, phế liệu kim loại để sản xuất 

 kim loại màu hoặc hợp chất của chúng  
 C22B19/28 Thu hồi kẽm hoặc oxit kẽm từ cặn của lò nung cách lửa  
 C22B19/30 Thu hồi kẽm hoặc oxit kẽm từ cặn kim loại hoặc phế liệu kim loại 
 C22B25/06 Thu hồi thiếc từ phế liêu kim loại 
 C25D13/24 Tái sinh chất lỏng đã sử dụng trong quy trình mạ điện di 
 C25D21/16 Tái sinh dung dịch đã sử dụng trong quy trình mạ điện phân 
 D01B  Xử lý cơ học sợi tự nhiên hoặc vật liệu dạng sợi để sản xuất xơ sợi 

hoặc chỉ, ví dụ, để kéo sợi 
 D01C5/00 Thấm carbon vào mảnh giẻ để tái sinh xơ có nguồn gốc động vật 
 D01C13/00 Tái sinh vật liệu ban đầu, vật liệu phế thải hoặc dung môi trong quá 

trình sản xuất sợi nhân tạo hoặc tương tự 
 D01G11/00 Nghiền sản phẩm có sợi với mục đích thu hồi sợi để sử dụng lại 
 D01H11/00 Thiết bị để hạn chế hoặc khủ bụi, xơ vụn hoặc tương tự 
 D06L1/10 Phục hồi bể hóa chât đã sử dụng để làm sạch khô hặc rửa sợi, vải hoặc 

tương tự  
 D21B1/08 Xử lý khô giấy phế liệu hoặc giẻ để sản xuất giấy hoặc sản xuất 

xenluloza 
 D21B1/32 Tách sợi từ giấy thải 
 D21C5/02 Phương pháp thu hồi xenluloza bằng cách chế biến giấy phế liệu 
 D21C11/14 Tái sinh dung dịch bột giấy bằng đốt ướt 
 D21F1/66 Tái sử dụng nước bột giấy trong giai đoạn ướt của máy sản xuất giấy 

cuộn liên tục 
 D21H17/01 Sản phẩm thải được bổ sung vào bột giấy hoặc được dùng trong nguyên 

liệu tẩm giấy 
 E03F  Hệ thống thoát nước, giếng nước thải 
 E04F17/10 Thiết bị trong tòa nhà để thải rác 
 F23G  Tiêu hủy chất thải bằng cách đốt 
 F23J  Khử hoặc xử lý sản phẩm đốt hoặc ccặn thải của quá trình cháy 
 G03C11/24 Loại bỏ nước nhũ tương từ vật liệu làm phim ảnh phế thải  
 G03G21/10 Thu hồi hoặc tái sử dụng lượng thuốc hiện ảnh phế thải được sử dụng 

trong điện ký, chụp ảnh điện, từ ký 
 G21F9/28 Xử lý chất rắn bị nhiễm phóng xạ 
 H01B15/00 Thiết bị hay quá trình để tận dụng vật liệu cáp điện 
 H01J9/52 Thu hồi vật liệu từ ống phóng điện hoặc đèn phóng điện 
 H01M6/52 Tái chế các chi tiết còn dùng được từ các loại pin hoặc nguồn pin khô 

phế thải 
 H01M10/54 Tái chế các chi tiết còn dùng được từ ắc quy phế  thải 

 

1/00 Thu gom chất thải rắn [3,2006.01] 
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3/00 Hủy chất thải rắn hoặc biến đổi chất thải rắn thành chất gì đó có ích hoặc vô hại 
[3,2006.01]  

5/00 Các quy trình không thuộc bất kỳ một phân lớp nào khác hoặc một nhóm nào 
khác trong phân lớp này [3,2006.01]  
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B09C CẢI TẠO ĐẤT NHIỄM BẨN (thiết bị thu gom để loại bỏ đá hoặc tương tự ra khỏi 
đất A01B 43/00; khử trùng đất bằng hơi A01G 11/00; tách nói chung B01B; làm 
sạch bãi biển E01H 12/00; loại bỏ các chất không mong muốn, ví dụ rác ra khỏi đất 
E01H 15/00) [6] 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: [6] 
 - "cải tạo" có nghĩa là loại bỏ từng phần hoặc hoàn toàn hoặc cố định các chất gây ô 

nhiễm trong đất.   
 

1/00 Làm sạch đất nhiễm bẩn (các quy trình làm cho các chất hóa học độc hại thành 
không độc hại hoặc ít độc hại hơn bằng cách tác động một sự thay đổi hóa học trong 
các chất A62D 3/00) [6,2006.01] 

1/02 . Chiết tách sử dụng các chất lỏng, ví dụ rửa, ngâm chiết [6,2006.01]  
1/04      .  Tuyển nổi [6,2006.01]  
1/06 . bằng nhiệt (các lò thiêu đất nhiễm bẩn F23G 7/14) [6,2006.01]  
1/08 . bằng hóa học [6,2006.01]  
1/10 . bằng vi sinh vật hoặc bằng cách sử dụng enzim [6,2006.01]  
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B21 GIA CÔNG CƠ KHÍ KIM LOẠI MÀ KHÔNG LOẠI BỎ ĐÁNG KỂ VẬT 
LIỆU; DẬP KIM LOẠI  

Ghi chú [2015.01] 
 1. Lớp này bao gồm:  

• gia công vật liệu kim loại;  
• gia công vật liệu phi kim loại bằng các phương pháp tương tự như các 

phương pháp sử dụng trong gia công kim loại mà chưa được đưa vào 
các vị trí phân loại khác. 

 2. Lớp này không bao gồm:  
• sự kết hợp của các công đoạn đã được đề cập ở các phân lớp khác 

của lớp B21, cụ thể là phân lớp B23P;  
• sự kết hợp của các công đoạn đã được đề cập ở bất kỳ một phân lớp 

cụ thể của lớp B21 với các công đoạn đã được đề cập trong các lớp 
khác, ví dụ với công đoạn bao gồm việc loại bỏ phoi mà đã được đưa 
vào phân lớp B23P, trừ khi các công đoạn này được đưa vào các lớp 
khác phụ trợ cho các công đoạn hoàn toàn thuộc một phân lớp đơn lẻ 
của lớp B21 thì sự kết hợp sẽ được phân loại vào chính phân lớp này. 

B21B CÁN KIM LOẠI (các công đoạn phụ được sử dụng gắn liền với các công đoạn gia 
công kim loại thuộc B21, xem B21C; uốn bằng cách cán B21D, sản xuất các vật thể 
đặc biệt, ví dụ các vít, bánh răng, vòng đệm, thùng, vòng bi bằng phương pháp cán B 
21 H, hàn áp lực bằng máy cán B 23 K 20/04) 

Ghi chú [2] 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "cán" có nghĩa là các công đoạn cán, trong đó xảy ra sự biến dạng chất dẻo 
 - "quy trình liên tục" có nghĩa là một quy trình sử dụng bộ truyền động cán được 

thiết kế sao cho phôi cán đi vào một đôi trục cán trước khi ra khỏi đôi trục cán trước   

Nội dung phân lớp 
CÁN KIM LOẠI NÓI CHUNG 

Các phương pháp hoặc các thiết bị nói chung ................................... 1/00, 11/00, 13/00, 15/00 
Điều khiển hoặc thao tác ....................................................... 35/00, 37/00, 38/00, 39/00, 41/00 
Bảo hiểm, làm nguội, bảo dưỡng ............................................................... .28/00, 33/00, 43/00 
Các chi tiết của các thiết bị cán. .................................................................. 27/00, 29/00, 31/00 

CÁN KIM LOẠI TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT .......................................................................... 9/00 
CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN LIÊN QUAN 
ĐẾN CÁN KIM LOẠI ............................................................................................... 15/00, 45/00, 47/00 
CÁN CÁC HỢP KIM ĐẶC BIỆT ...................................................................................................... 3/00 
CÁN ĐỂ TẠO RA CÁC HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 

Các ống 
Các phương pháp cán ........................................................................................ 17/00  23/00 
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Các trục cán, phụ kiện .................................................................................................. 25/00 
Kéo thép hình kín ................................................................................................................. 5/00 

CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN 
TRONG CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN LỚP NÀY  .................................................................. 99/00 

 

1/00 Các phương pháp cán kim loại hoặc các máy cán để sản xuất bán thành phẩm 
hoặc thanh kim loại định hình (B21B 17/00 B21B 23/00 được ưu tiên, có tính đến 
thành phần vật liệu cần cán B21B 3/00; kéo các hình dạng kín từ các dải kim loại 
bằng cán đồng thời ở hai hoặc nhiều chỗ B21B 5/00; cán kim loại như B21B 13/00; 
đúc liên tục vào các khuôn có các vách được tạo bởi các trục cán chuyển động B22D 
11/06); Trình tự các công đoạn trong dây chuyền cán; Sơ đồ các nhà máy cán, ví 
dụ bố trí các máy cán; Dãy các rãnh cán liên tục hoặc dãy các rãnh cán luân 
phiên [1,2006.01] 

1/02 . để cán sản phẩm nặng, ví dụ các thỏi đúc, phôi tấm, phôi cán nhỏ, trong đó dạng 
mặt cắt ngang không đóng vai trò quan trọng [1,2006.01] 

1/04 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
1/06 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
1/08 . để cán sản phẩm có biên dạng đặc biệt, ví dụ thép góc (cán kim loại có chiều dài 

không xác định với hình dạng lặp lại được thiết kế chuyên dụng để sản xuất các vật 
thể đặc biệt B21H 8/00) [1,2006.01]  

1/082 . .  Mặt cắt của cọc có các gờ bên chuyên dụng để cài vào nhau tạo thành một bức
 tường [2006.01]  

1/085 . .  Các biên dạng ray [2006.01]  
1/088 . .  Các biên dạng hình chữ H hoặc chữ I [2006.01]  
1/09 . .  Các biên dạng hình chữ L [2006.01]  
1/092  . .  Các biên dạng hình chữ T [2006.01]  
1/095 . .  Các biên dạng hình chữ H hoặc hình máng [2006.01]  
1/098 . .  Các biên dạng hình chữ Z [2006.01]  
1/10 . . trong một máy cán hai trục hoặc máy cán vạn năng [1,2006.01] 
1/12 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
1/14 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
1/16 . để cán dây thép hoặc vật liệu có biên dạng nhỏ tương tự [1,2006.01] 
1/18 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
1/20 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
1/22 . để cán các dải hoặc các tấm kim loại có chiều dài không xác định (B21B 1/42 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
1/24 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
1/26 . . . bằng cán nóng [1,2006.01] 
1/28 . . . bằng cán nguội [1,2006.01] 
1/30 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
1/32 . . . trong máy cán đảo chiều, ví dụ có trục quấn giữ trung gian để thu gom sản 

phẩm [1,2006.01] 
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1/34 . . . bằng cán nóng [1,2006.01] 
1/36 . . . bằng cán nguội [1,2006.01] 
1/38 . để cán các tấm kim loại có chiều dài giới hạn, ví dụ các tấm kim loại lượn sóng, 

các tấm kim loại chập đôi (B21B 1/40 được ưu tiên; sắp xếp các tấm kim loại trước 
khi cán hoặc tách các lớp sau khi cán B21B 47/00) [1,2,2006.01]  

1/40 . để cán các lá kim loại có các vấn đề đặc biệt, ví dụ vì quá mỏng [1,2006.01] 
1/42 . Cán từng bước một hoặc cán kiểu hành tinh (sản xuất các ống bằng cách cán bước 

răng cưa B21B 21/00) [1,2006.01] 
1/46 . để cán kim loại sau khi đúc liên tục (máy cán kim loại B21B 13/22, đúc liên tục 

B22D 11/00, ví dụ vào các khuôn có các trục cán B22D 11/06) [3,2006.01]  

3/00 Cán các vật liệu làm từ các hợp kim đặc biệt, nếu thành phần của hợp kim đòi 
hỏi hoặc cho phép các phương pháp hoặc kỹ thuật cán đặc biệt (thay đổi các tính 
chất luyện kim đặc biệt của hợp kim, khác với các tính chất làm ảnh hưởng tói sự 
vững chắc của cấu trúc hoặc các tính chất cơ học C21D, C22F) [1,2006.01] 

3/02 . Cán các hợp kim sắt đặc biệt [1,2006.01] 

5/00 Kéo các dải kim loại có hình dạng khép kín bằng cách cán (sản xuất các vật hình 
dạng tròn, ví dụ các vành bánh xe B21H 1/06) [1,2006.01] 

9/00 Các biện pháp để thực hiện các công đoạn cán trong điều kiện đặc biệt, ví dụ 
trong chân không hoặc trong môi trường khí trơ để ngăn ngừa sản phẩm bị ôxy 
hóa; Các biện pháp đặc biệt để loại bỏ hơi ra khỏi các máy cán [1,2006.01] 

11/00 Hỗ trợ quá trình cán bằng cách rung các trục cán hoặc sản phẩm cán 
[1,2006.01] 

13/00 Các máy cán kim loại, tức là hệ thốngbao gồm khung máy, bệ, các trục cán và 
các linh kiện (B21B 17/00 - B21B 23/00 được ưu tiên, các chi tiết, các bộ phận hợp 
thành, các phụ kiện, các phương tiện phụ trợ, các quy trình gắn liền với cán kim loại, 
xem các nhóm tương ứng) [1,2006.01] 

13/02 . có các trục của trục cán được bố trí nằm ngang [1,2006.01] 
13/04 . . Thiết bị ba trục cán [1,2006.01] 
13/06 . có các trục của trục cán được bố trí thẳng đứng [1,2006.01] 
13/08 . có các trục cán được bố trí theo các hướng khác nhau, ví dụ dùng cho các quy trình 

cán “vạn năng” [1,2006.01] 
13/10 . . tất cả các trục được bố trí trong một mặt phẳng [1,2006.01] 
13/12 . . các trục quay được bố trí trong các mặt phẳng khác nhau [1,2006.01] 
13/14 . có các thiết bị đối áp lực tác dụng lên các trục cán để ngăn ngừa sự  uốn cong của 

chúng dưới tác dụng của tải trọng (cấc thiết bị đối áp lực giống như B21B 29/00) 
[1,2006.01] 

13/16 . có các trục cán làm việc theo sự lựa chọn [1,2006.01] 
13/18 . cán từng bước một hoặc cán kiểu hành tinh (các phương pháp B21B 1/42; sản xuất 

ống bằng cách cán bước răng cưa B21B 21/00) [1,2006.01] 
13/20 . . để cán kiểu hành tinh [1,2006.01] 
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13/22 . để cán kim loại ngay sau khi đúc liên tục (các phương pháp dùng cho việc này 
B21B 1/46; đúc liên tục B22D 11/00, ví dụ vào các khuôn đúc có các trục cán 
B22D 11/06) [1,2006.01] 

15/00 Các thiết bị để tiến hành các công đoạn bổ trợ cho gia công kim loại chuyên kết 
hợp với hoặc được bố trí trong các máy cán kim loại hoặc chuyên dụng để sử 
dụng kết hợp với máy cán kim loại [1,2006.01] 

15/02 . trong đó vật cần cán chịu tác dụng của lực xoắn trong liên tục, ví dụ để sản xuất các 
thanh thép chịu lực bê tông [1,2006.01] 

Các phương pháp cán hoặc các máy cán được thiết kế chuyên dụng để sản xuất hoặc xử 
lý ống  

17/00 Cán ống bằng các trục cán mà các trục quay của chúng được bố trí chủ yếu 
vuông góc với trục của ống, ví dụ cán ống "hướng trục" [1,2006.01] 

17/02 . có trục tâm (B21B 17/08 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  
17/04 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
17/06 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
17/08 . có trục tâm có một hoặc nhiều bậc nhô ra [1,2,2006.01]  
17/10 . . trong quy trình liên tục [1,2006.01] 
17/12 . . trong quy trình không liên tục [1,2006.01] 
17/14 . không có trục tâm [1,2006.01] 

19/00 Cán ống bằng các trục cán được bố trí bên ngoài sản phẩm và có các trục của 
chúng không vuông góc với trục của sản phẩm (nắn thẳng bằng các trục cán 
B21D) [1,2006.01] 

19/02 . các trục của các trục cán được bố trí chéo với trục của sản phẩm, ví dụ cán ống 
"trục nghiêng" [1,2006.01] 

19/04 . . Cán vật liệu nguyên khối, tức là các cấu trúc không rỗng; Đột lỗ [1,2006.01]    
19/06    . . Cán vật liệu khối rỗng (B21B 19/04 được ưu tiên; tách sản phẩm khỏi trục tâm 

B21C 45/00) [1,2006.01] 
19/08 . . . Mở rộng đường kính ống [1,2006.01] 
19/10 . . . Hoàn thiện, ví dụ làm nhẵn, định cỡ [1,2006.01] 
19/12 . các trục của trục cán được bố trí song song với trục của sản phẩm [1,2006.01] 
19/14 . . Cán ống bằng các phương tiện của các trục cán bổ sung được bố trí bên trong các 

ống [1,2006.01] 
19/16 . . Cán ống không có các trục cán bổ sung được bố trí bên trong các ống [1,2006.01] 

21/00 Cán ống bước răng cưa [1,2006.01] 
21/02 . Các trục cán dung cho phương pháp này [1,2006.01] 
21/04 . Cơ cấu dẫn liệu để cán bước răng cưa (B21B 1/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/06 . Các thiết bị để quay sản phẩm giữa các bước [1,2006.01] 
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23/00 Cán ống không thuộc về các phương pháp được nêu ở một trong các nhóm 
B21B 17/00 B21B 21/00, ví dụ các quy trình kết hợp (B21B 25/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

25/00 Các trục tâm dùng cho các máy cán ống kim loại, ví dụ các trục tâm kiểu sử 
dụng trong các phương pháp thuộc nhóm B21B 17/00; Các phụ kiện hoặc các 
phương tiện bổ trợ cho mục đích này [1,2006.01] 

25/02 . Các thanh dẫn hướng, các giá đỡ hoặc các trụ đỡ cho các trục tâm, ví dụ các bộ 
phận chuyển động; Các thiết bị điều chỉnh các trục tâm [1,2006.01] 

25/04 . Làm nguội hoặc bôi trơn các trục tâm trong quá trình cán [1,2,2006.01]  
25/06 . Thay đổi các trục tâm [1,2006.01] 

27/00 Các trục cán (hình dạng của các bề mặt gia công yêu cầu có quy trình cán đặc biệt 
B21B 1/00); Bôi trơn, làm nguội, hoặc sấy nóng các trục cán trong quá trình sử 
dụng [1,2006.01] 

27/02 . Hình dạng hoặc cấu trúc của các trục cán (để cán kim loại có chiều dài không xác 
định có hình dạng lặp lại được thiết kế chuyên dùng để sản xuất các vật thể đặc biệt 
B21H 8/02) [1,2006.01] 

27/03 . . Trục cán có lắp ống lót [5,2006.01] 
27/05 . . . ống lót có khả năng uốn cong [5,2006.01]  
27/06 . Bôi trơn, làm nguội, hoặc sấy nóng các trục cán [1,2006.01] 
27/08 . . bên trong [1,2006.01] 
27/10 . . bên ngoài [1,2006.01] 

28/00 Bảo dưỡng các trục cán hoặc các thiết bị cán trong điều kiện làm việc (bôi trơn, 
làm nguội hoặc sấy nóng các trục cán khi sử dụng B21B 27/06) [2,2006.01]  

28/02 . Bảo dưỡng các trục cán trong điều kiện làm việc, ví dụ phục hồi khả năng làm việc 
[2,2006.01]  

28/04 . . trong khi sử dụng, ví dụ đánh bóng [2,2006.01]  

29/00 Các thiết bị đối áp lực tác dụng lên các trục cán để hạn chế sự uốn cong của các 
trục cán dưới  tác dụng của tải trọng, ví dụ các trục đỡ [1,2006.01] 

31/00 Các cấu trúc của máy cán; Lắp ráp, điều chỉnh hoặc thay đổi các trục cán, lắp 
đặt các trục cán hoặc các khung máy cán [1,2006.01] 

31/02 . Các khung máy cán; Lắp đặt các trục cán [1,2006.01] 
31/04 . . với các thanh nối, ví dụ các thanh nối chịu ứng suất [1,2006.01] 
31/06 . . Gắn chặt khung hoặc trụ đỡ vào bệ máy, ví dụ vào các tấm bệ (nói chung F16M) 

[1,2006.01] 
31/07 . Lắp các ổ đỡ trục (các ổ đỡ nói chung F16C) [2,2006.01]  
31/08 . Thay đổi các trục cán, lắp đặt các trục cán hoặc các khung bệ máy cán 

[1,2,2006.01]  
31/10 . . bằng dịch chuyển ngang [1,2006.01] 
31/12 . . bằng dịch chuyển dọc [1,2006.01] 
31/14 . . bằng dịch chuyển quay quanh chốt [1,2006.01] 
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31/16 . Điều chỉnh các trục cán (các thiết bị điều khiển B21B 37/00) [1,2006.01] 
31/18 . . bằng chuyển động hướng trục của trục cán [1,2006.01] 
31/20 . . bằng chuyển động của trục cán vuông góc với trục quay của nó [1,2006.01] 
31/22 . . .  cơ học [1,2006.01] 
31/24 . . .  . bằng các vít [1,2006.01] 
31/26 . . .  . Điều chỉnh các ổ đỡ trục cán cho đồng tâm [1,2006.01] 
31/28 . . . . bằng cơ cấu nâng đòn bẩy [1,2006.01] 
31/30 . . . . bằng các nêm hoặc các vật tương tự [1,2006.01] 
31/32 . . . bằng áp suất chất lỏng [1,2006.01] 

33/00 Các thiết bị bảo hiểm chưa được đề cập đến ở nhũng vị trí khác (các thiết bị bảo 
hiểm nói chung F16P); Các thỏi để đập vỡ; Các thiết bị để tháo các trục cán bị 
kẹt [1,2,2006.01]  

33/02 . ngăn ngừa các trục cán bị gãy [2,2006.01]  

35/00 Các bộ truyền động cho máy cán kim loại [1,2006.01] 
35/02 . cho các máy cán làm việc liên tục (B21B 35/10, B21B 35/12 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
35/04 . . mỗi máy có một động cơ hoặc nhiều động cơ riêng [1,2006.01] 
35/06 . cho các máy cán làm việc không liên tục hoặc cho từng máy riêng (B21B 35/10, 

B25B 35/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/08 . . cho các máy cán đảo chiều [1,2006.01] 
35/10 . Các thiết bị truyền động cho các trục cán chỉ có một bộ truyền động công suất thấp; 

Các thiết bị truyền động cho các trục cán nhận công suất truyền từ trục của trục cán 
khác [1,2,2006.01]  

35/12 . Các bộ truyền động bánh răng chuyên dùng cho các máy cán kim loại; Các vỏ bọc 
hoặc khung giá dùng cho chúng  [1,2006.01] 

35/14 . Các bộ nối, trục quay dẫn động, hoặc trục mang chuyên dùng cho hoặc được đặc 
biệt bố trí trong các máy cán kim loại (các bộ nối hoặc các trục truyền nói chung 
F16) [1,2006.01] 

37/00 Các thiết bị hoặc các phương pháp điều khiển chuyên dụng cho các máy cán 
kim loại hoặc các sản phẩm được sản xuất bằng máy đó (các phương pháp hoặc 
các thiết bị đo chuyên dụng cho các máy cán kim loại B21B 38/00) [1,2006.01] 

37/16 . Điều khiển độ dày, độ rộng, đường kính hoặc các kích thước ngang khác (B21B 
37/58 được ưu tiên) [6,2006.01]  

37/18 . . Điều khiển kích cỡ tự động [6,2006.01]  
37/20 . . . trong máy cán tiếp đôi [6,2006.01]  
37/22 . . điều khiển độ mở bên; Điều khiển độ rộng, ví dụ bằng cách cán uốn mép 

[6,2006.01]  
37/24 . . Biến thiên tự động độ dày theo một chương trình định trước [6,2006.01]  
37/26 . . . để thu nhận một dải có các chiều dài lần lượt có độ dày không đổi khác nhau 

[6,2006.01]  
37/28 . Điều khiển độ phẳng hoặc profin trong khi cán các dải, lá hoặc tấm [6,2006.01]  
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37/30 . . sử dụng sự điều khiển độ cong vênh của trục cán [6,2006.01]  
37/32 . . . bằng cách làm nguội, làm nóng hoặc bôi trơn trục cán [6,2006.01]  
37/34 . . . bằng cách làm dãn nở thủy lực các trục cán [6,2006.01]  
37/36 . . . bằng cách dịch chuyển xuyên tâm các ống lót trục cán trên một dầm trục cán 

tĩnh bằng các phương tiện trợ giúp thúy lực [6,2006.01]  
37/38 . . sử dụng sự uốn trục cán (B21B 37/42 được ưu tiên) [6,2006.01]  
37/40 . . sử dụng sự dịch chuyển hướng trục của các trục cán (B21B 37/42 được ưu tiên) 

[6,2006.01]  
37/42 . . sử dụng sự kết hợp việc uốn trục cán và sự dịch chuyển hướng trục của các trục 

cán [6,2006.01]  
37/44 . . sử dụng sự làm nóng, bôi tròm hoặc phun nước làm nguội sản phẩm [6,2006.01]  
37/46 . Điều khiển động cơ truyền động hoặc tốc độ của trục cán (B21B 37/52, B21B 

37/60 được ưu tiên) [6,2006.01]  
37/48 . Điều khiển sức căng; Điều khiển sự nén [6,2006.01]  
37/50 . . bằng cách điều khiển vòng [6,2006.01]  
37/52 . . bằng cách điều khiển động cơ truyền động [6,2006.01]  
37/54 . . . bao gồm việc điều khiển sự truyền động ống xoắn, ví dụ máy cán đảo chiều 

[6,2006.01]  
37/56 . Điều khiển độ giãn dài [6,2006.01]  
37/58 . Điều khiển lực của trục cán; Điều khiển khoảng hở giữa các trục cán [6,2006.01]  
37/60 . . bằng cách điều khiển một động cơ dẫn động một vít điều chỉnh [6,2006.01]  
37/62 . . bằng cách điều khiển một thiết bị điểu chỉnh thủy lực [6,2006.01]  
37/64 . . Các hệ thống bù trừ lò xo máy cán hoặc lò xo trục cán, ví dụ điều khiển giá cán 

có ứng suất trước [6,2006.01]  
37/66 . . Các hệ thống bù trừ độ lệch tâm của trục cán [6,2006.01]  
37/68 . Điểu khiển việc lái hoặc độ cong vênh cho các dải, lá hoặc tấm, ví dụ ngă ngừa các  

đường quanh co [6,2006.01]  
37/70 . Điều khiển độ dài (B21B 37/56 được ưu tiên) [6,2006.01]  
37/72 . Điều khiển phần cuối; Điều khiển phần đầu [6,2006.01]  
37/74 . Điều khiển nhiệt độ, ví dụ bằng cách làm lạnh hoặc làm nóng các trục cán hoặc sản 

phẩm (B21B 37/32, B21B 37/44 được ưu tiên) [6,2006.01]  
37/76 . . Điều khiển việc làm nguội trên bàn lệch tâm [6,2006.01]  
37/78 . Điều khiển sự cán ống [6,2006.01]  

38/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị đo chuyên dụng cho các nhà máy cán kim 
loại, ví dụ phát hiện vị trí, kiểm tra sản phẩm [6,2006.01]  

38/02 . để đo độ phẳng hoặc biên dạng của các dải [6,2006.01]  
38/04 . để đo độ dày, độ rộng, đường kính hoặc các kích thước ngang khác của sản phẩm 

[6,2006.01]  
38/06 . để đo sức căng hoặc sức nén [6,2006.01]  
38/08 . để đo lực của trục cán [6,2006.01]  
38/10 . để đo khoảng hở giữa các trục cán, ví dụ các dụng cụ chỉ báo rãnh cán [6,2006.01]  
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38/12 . để đo độ cong vênh của trục cán [6,2006.01]  

39/00 Các thiết bị để dịch chuyển, gá đỡ hoặc định vị sản phẩm hoặc điều khiển 
chuyển động của nó, được kết hợp hoặc được bố trí trong, hoặc chuyên dùng để 
sử dụng kết hợp với các máy cán kim loại (dẫn, chuyển hoặc thu gom các sản 
phẩm dễ uốn cong thành vòng hoặc đường cong B21B 41/00, liên kết với bệ làm 
lạnh B21B 43/00; dẫn liệu hoặc chuyển liệu nói chung B65G) [1,2006.01] 

39/02 . Nạp hoặc đỡ sản phẩm; Thiết bị phanh hoặc kéo căng [1,2006.01] 
39/04 . . Nâng hoặc hạ sản phẩm dùng cho mục đích vận chuyển, ví dụ các bàn nâng được 

bố trí ngay ở trước hoặc sau rãnh cán (các phương tiện lật hoặc thao tác như ở 
B21B 39/20) [1,2006.01] 

39/06 . . Đẩy hoặc ép sản phẩm vào rãnh cán [1,2006.01] 
39/08 . . Các phương tiện phanh hoặc kéo căng [1,2006.01] 
39/10 . . Các thiết bị hoặc lắp đặt các trục cán nạp liệu trong các máy cán [1,2006.01] 
39/12 . . Các thiết bị hoặc lắp đặt bàn trục cán liền với máy cán [1,2006.01] 
39/14 . Dẫn, định vị trí hoặc định tâm sản phẩm (B21B 43/12 được ưu tiên, các bộ dẫn 

trong đó sản phẩm được tác động bằng nội lực xoắn liên tục B21B 15/02) 
[1,2006.01] 

39/16 . . ngay trước khi vào hoặc ngay sau khi ra khỏi rãnh cán [1,2006.01] 
39/18 . . Các thiết bị lái đường đi của sản phẩm trong máy cán kim loại hoặc giàn máy cán 

[1,2006.01] 
39/20 . Quay, lật hoặc thao tác tương tự của sản phẩm (các bộ dẫn, trong đó sản phẩm 

được tác động bằng nội lực xoắn liên tục B21B 15/02) [1,2006.01] 
39/22 . . bằng cách lật, ví dụ bằng cách nâng một bên lên bằng các đòn bẩy hoặc các nệm 

(B21B 39/26, B21B 39/28 được ưu tiên) [1,2006.01] 
39/24 . . bằng cặp hoặc kìm [1,2006.01] 
39/26 . . bằng các bộ phận, ví dụ có rãnh gài sản phẩm ở phía đối diện và chuyển động 

tương đối với nhau để quay sản phẩm đó [1,2006.01] 
39/28 . . bằng các phương tiện của bộ phận định hướng có dạng cho trước để quay sản 

phẩm khi qua rãnh cán [1,2006.01] 
39/30 . . bằng cách đặt nó trong bộ đảo phôi quay vòng hoặc trong bộ đảo phôi quay trên 

cung tròn [1,2006.01] 
39/32 . . Các thiết bị chuyên dùng để quay các tấm [1,2006.01] 
39/34 . Các thiết bị hoặc sự kết hợp các cơ cấu chuyên dùng để thực hiện các chức năng 

thuộc nhiều hơn một nhóm B21B 39/02, B21B 39/14, B21B 39/20 [1,2006.01] 

41/00 Dẫn, chuyển hoặc thu gom sản phẩm dễ uốn cong, ví dụ dây điện, băng kim loại 
dạng uốn cong hoặc uốn vòng; Máy nâng các vòng dây [1,2006.01] 

41/02 . Đưa sản phẩm trở lại rãnh cán hoặc các rãnh cán [1,2006.01] 
41/04 . . ở trên hoặc dưới máy cán hoặc các trục cán [1,2006.01] 
41/06 . trong đó hướng chuyển động của sản phẩm được quay khoảng 180 độ [1,2006.01] 
41/08 . không có sự thay đổi toàn bộ trong hướng chuyển động chính của sản phẩm 

[1,2006.01] 
41/10 . . Các bộ dẫn vòng [1,2006.01] 
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41/12 . Các thiết bị chỉ nhằm mục đích trang bị cho các công đoạn chỉ báo hoặc điều khiển 
[1,2006.01] 

43/00 Các tầng làm nguội cố định hoặc di động; Các phương tiện đặc biệt nối liền với 
các tầng làm nguội, ví dụ để phanh sản phẩm hoặc để chuyển nó đến tầng làm 
nguội hoặc chuyển từ đó đi (các phương tiện vận chuyển nói chung B65G) 
[1,2006.01] 

43/02 . Các tầng làm nguội có các thanh cào hoặc các thanh nâng (B21B 43/10 được ưu 
tiên) [1,2,2006.01]  

43/04 . Các tầng làm nguội có các trục hoặc các rãnh xoắn [1,2006.01] 
43/06 . Các tầng làm nguội có các xe mang (B21B 43/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
43/08 . Các tầng làm nguội có các tang trống quay hoặc các xích lặp lại chu trình 

[1,2006.01] 
43/10 . Các tầng làm nguội với các bộ phận vận chuyển sản phẩm khác nhô ra qua tầng 

làm nguội [1,2006.01] 
43/12 . Các thiết bị để định vị các sản phẩm gia công vào một mặt phẳng, tức là với tất cả 

các đầu trục của chúng được sắp xếp thẳng hàng trên các tầng làm nguội hoặc trên 
băng tải vận chuyển phối hợp [1,2,2006.01]  

45/00 Các thiết bị để xử lý bề mặt sản phẩm, chuyên kết hợp với hoặc được bố trí 
trong, hoặc được làm thích ứng đặc biệt để sử dụng kết hợp với các máy cán 
kim loại (B21B 15/00 được ưu tiên; các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị cạo gỉ 
B21C 43/00) [1,2006.01] 

45/02 . để bôi trơn, làm nguội hoặc làm sạch [1,2006.01] 
45/04 . để cạo gỉ [1,2006.01] 
45/06 . . của vật liệu dạng dải (B21B 45/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
45/08 . . bằng thủy lực [1,2006.01] 

47/00 Các máy, các thiết bị hoặc các phương pháp phụ gắn liền với việc cán các tấm 
kim loại nhiều lớp (các hố ủ nhiệt C21D 9/70) [1,2,2006.01]  

47/02 . để gấp các tấm trước khi cán [1,2006.01] 
47/04 . để tách các lớp sau khi cán [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến trong các nhóm khác của phân 
lớp này [2006.01]  
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B21C SẢN XUẤT CÁC TẤM, DÂY, THANH, ỐNG HOẶC PROFIN KIM LOẠI 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÁC VỚI CÁN; CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤ ĐƯỢC 
SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN GIA CÔNG KIM LOẠI KHÔNG PHOI 

Nội dung phân lớp 
KÉO KIM LOẠI 

Các phương pháp chung ...................................................................................................... 1/00 
Các công đoạn phụ ......................................................................................................5/00, 9/00 
Thiết bị .......................................................................................................................3/00,19/00 

KÉO ÉP KIM LOẠI 
Các phương pháp chung .................................................................................................... 23/00 
Các công đoạn phụ ...................................................................................... 29/00, 33/00, 35/00 
Thiết bị ........................................................................................................ 25/00, 26/00, 27/00 
Điều khiển .......................................................................................................................... 31/00 

CÁC CHI TIẾT CHUNG ĐỂ KÉO HOẶC KÉO ÉP KIM 
LOẠI ................................................................................................................................................. 43/00 
SẢN XUẤT CHƯA ĐUỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở VỊ TRÍ KHÁC ......................................................... 37/00 
CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG LIÊN QUAN 
ĐÊN GIA CÔNG KIM LOẠI KHÔNG PHOI 

Quấn ................................................................................................................................... 47/00 
Các công đoạn phụ khác ......................................................................................... 45/00, 51/00 
Thiết bị phụ ............................................................................................................. 19/00, 49/00 

 

Kéo kim loại 

1/00 Sản xuất các tấm, dây, thanh, ống kim loại hoặc các bán thành phẩm tương tự 
bằng cách kéo [1,2006.01] 

1/02 . Kéo dây kim loại hoặc vật liệu kim loại dẻo tương tự bằng các máy kéo hoặc các 
thiết bị trong đó động tác kéo được tiến hành bằng các tang trống [1,2006.01] 

1/04 . . có hai hoặc nhiều khuôn hoạt động nối tiếp nhau [1,2006.01] 
1/06 . . . trong đó vật liệu trượt trên các tang trống [1,2006.01] 
1/08 . . . trong đó vật liệu không trượt trên các tang trống [1,2006.01] 
1/10 . . . . có thu gom vật liệu giữa các khuôn được sắp xếp liên tục [1,2006.01] 
1/12 . . Điều chỉnh hoặc điều khiển tốc độ tang trống kéo, ví dụ, để tác động lên sức 

căng; Bộ truyền động; Cơ cấu dừng hoặc giảm tốc (khớp nối cho tang trống 
B21C 1/14; thiết kế hoặc kết cấu  của thiết bị điện, xem các lớp tương ứng) 
[1,2006.01] 

1/14 . . Các tang trống, ví dụ tời (tời hoặc ống quấn nói chung B66D); Sự kết nối các kẹp 
vào tang trống; Các kẹp chuyên dùng cho các máy kéo dây hoặc các thiết bị dạng 
tang trống; Các khớp nối chuyên dụng cho các tang trống này [1,2006.01] 

1/16 . Kéo kim loại bằng các máy hay thiết bị trong đó việc kéo được tiến hành bằng các 
phương tiện khác với tang trống, ví dụ bằng các xe chỉ chuyển động thẳng kéo hoặc 
đẩy sản phẩm hoặc phôi để sản xuất tấm, thanh hoặc ống kim loại [1,2006.01] 
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1/18 . . từ phôi có chiều dài giới hạn (B21C 1/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/20 . . từ phôi có chiều dài không giới hạn (B21C 1/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/22 . . chuyên dụng để sản xuất các vật hình ống (uốn kim loại tấm thành hình ống bằng 

cách kéo B21D 5/10) [1,2006.01] 
1/24 . . . bằng các trục tâm (các trục tâm B21C 3/16) [1,2006.01] 
1/26 . . . . Kéo bằng máy đẩy ống [1,2006.01] 
1/27 . . Các xe chở; Các bộ truyền động [1,2006.01] 
1/28 . . . Các xe chở; Nối các dụng cụ kẹp vào; Các dụng cụ kẹp (dùng cho các máy kéo 

kiểu tang trống B21C 1/14) [1,2006.01] 
1/30 . . . Các bộ truyền động, ví dụ cơ cấu xe kéo ngang: các chi tiết truyền động, ví dụ 

xích kéo; Điều khiển bộ truyền động [1,2006.01] 
1/32 . . Nạp hoặc dỡ vật liệu hoặc trục tâm [1,2006.01] 
1/34 . . Dẫn hoặc dỡ vật liệu hoặc trục tâm [1,2006.01] 

3/00 Các dụng cụ tạo hình để kéo kim loại; Kết hợp các khuôn và các trục tâm để 
kéo kim loại [1,2006.01] 

3/02 . Các khuôn; Chọn vật liệu làm khuôn; Làm sạch khuôn [1,2006.01] 
3/04 . . có tiết diện không điều chỉnh được (B21C 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/06 . . có tiết diện điểu chỉnh được (B21CD 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/08 . . có tiết diện được xác định bởi các trục cán, các quả cầu hoặc tương tự 

[1,2006.01] 
3/10 . . có thủy lực tác dụng trực tiếp lên sản phẩm [1,2006.01] 
3/12 . . Các vật giữ khuôn; Các khuôn quay [1,2006.01] 
3/14 . . . Các vật giữ khuôn kết hợp với các thiết bị để dẫn vật liệu kéo hoặc kết hợp vói 

các thiết bị để làm nguội, sấy nóng, hoặc bôi trơn [1,2006.01] 
3/16 . Các trục tâm (tách các trục tâm ra khỏi sản phẩm B21C 45/00); Lắp ráp hoặc điều 

chỉnh trục tâm [1,2006.01] 
3/18 . Sản xuất các dụng cụ bằng các thao tác chưa được nêu ở phân lớp khác; Sửa chữa 

[1,2006.01] 

5/00 Mài nhọn hoặc mài nhọn – đẩy kéo sản phẩm hoặc kéo vật liệu [1,2006.01] 

9/00 Làm nguội, sấy nóng hoặc bôi trơn vật liệu kéo (B21C 3/14 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

9/02 . Chọn các thành phần cho việc đó [1,2006.01] 
 

19/00 Các thiết bị để nắn thẳng dây kim loại hoặc sản phẩm tương tự, kết hợp với 
hoặc chuyên dùng để sử dụng kết hợp với các máy hoặc thiết bị kéo hoặc cuộn 
[1,2006.01]  

Đúc ép kim loại  

23/00 Đúc ép kim loại; Đúc ép bằng va đập [1,2006.01] 
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23/01 . Vật liệu ban đầu có dạng hoặc hình dạng đặc biệt, ví dụ được sơ chế cơ học trước 
(B21C 23/22 được ưu tiên; xử lý nhiệt hoặc kết hợp xử lý nhiệt với xử lý cơ học, 
xem các lớp tương ứng) [1,2006.01] 

23/02 . Sản xuất các sản phẩm được phủ bề mặt [1,2006.01] 
23/03 . . bằng cả hai kiểu đúc ép thẳng và ngược lại [1,2006.01] 
23/04 . . bằng đúc ép thẳng [1,2006.01] 
23/06 . . . Sản xuất các tấm [1,2006.01] 
23/08 . . . Sản xuất dây, thanh hoặc ống [1,2006.01] 
23/10 . . . . Sản xuất ống có đường gân [1,2006.01] 
23/12 . . . . Đúc ép uốn cong ống hoặc thanh [1,2006.01] 
23/14 . . . Sản xuất các sản phẩm khác [1,2006.01] 
23/16 . . . .  Sản xuất cánh tuốc bin hoặc cánh quạt [1,2006.01] 
23/18 . . bằng đúc ép va đập [1,2,2006.01]  
23/20 . . bằng đúc ép lùi [1,2006.01] 
23/21 . Các máy ép chuyên dùng để đúc ép kim loại (các máy đúc ép nói chung B30B 

11/22) [1,2006.01] 
23/22 . Sản xuất các sản phẩm có lớp phủ kim loại; Sản xuất các sản phẩm từ hai hoặc 

nhiều kim loại [1,2006.01] 
23/24 . . Phủ lên bề mặt vật liệu kim loại hoặc vật liệu không phải là kim loại có chiểu dài 

không xác định một lớp phủ kim loại [1,2006.01] 
23/26 . . . Tráng các lóp phủ kim loại lên các dây cáp, ví dụ các dây cáp cách điện 

[1,2006.01] 
23/28 . . . . trên máy đúc ép làm việc gián đoạn [1,2006.01] 
23/30 . . . . trên máy đúc ép làm việc liên tục [1,2006.01] 
23/32 . Bôi trơn kim loại cần đúc ép hoặc các khuôn đúc, hoặc tương tự, ví dụ trạng thái 

vật lý của dầu bôi trơn, tại chỗ dầu bôi trơn được sử dụng (thành phần hóa học, 
xem các lớp tương ứng) [1,2006.01] 

25/00 Các dụng cụ tạo hình để đúc ép kim loại [1,2006.01] 
25/02 . Các khuôn [1,2006.01] 
25/04 . Các trục tâm [1,2006.01] 
25/06 . Các đầu ép, các khuôn hoặc các trục tâm cho sản phẩm có lớp phủ [1,2006.01] 
25/08 . Các khuôn hoặc các trục tâm có tiết diện thay đổi trong quá trình đúc ép để sản 

xuất sản phẩm hình côn; Điều khiển sự thay đổi [1,2006.01] 
25/10 . Sản xuất các dụng cụ bằng các thao tác chưa được nêu ra ờ một phân lớp khác 

[1,2006.01] 

26/00 Các khuôn dập hoặc chày đập; Các đĩa dùng cho việc này [2,2006.01] 

27/00 Các thùng để đựng kim loại được đúc ép (B21C 29/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 
27/02 . để sản xuất các sản phẩm được phủ mặt [1,2006.01] 
27/04 . Thông gió thùng chứa kim loại [1,2006.01] 
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29/00 Làm nguội hoặc làm nóng sản phẩm hoặc các chi tiết của máy đúc ép 
[1,2006.01] 

29/02 . của các thùng đựng kim loại được đúc ép [1,2006.01] 
29/04 . của các đầu ép, các khuôn ép hoặc các trục tâm [1,2006.01] 

31/00 Các thiết bị điều khiển dùng để đúc ép kim loại, ví dụ để điều chỉnh tốc độ ép 
hoặc nhiệt độ của kim loại (B21C 25/08 được ưu tiên); Các thiết bị đo, ví dụ đo 
nhiệt độ của kim loại, kết hợp với hoặc chuyên dụng để nối liền với các máy đúc 
ép đùn (các thiết bị đo có ý nghĩa chung trong khuôn khổ phân lớp B21C, xem nhóm 
B21C 51/00) [1,2006.01] 

33/00 Cung cấp kim loại đúc ép cho máy đúc ép đùn [1,2006.01] 
33/02 . kim loại ở trạng thái lỏng [1,2006.01] 

35/00 Tháo dỡ sản phẩm hoặc phế liệu từ máy đúc ép đùn; Lấy sản phẩm đã đúc ép 
ra (liên kết với việc đúc ép các ống hoặc thanh uốn cong B21C 23/12); Làm sạch 
các khuôn, các ống dẫn, các thùng đựng hoặc các trục tâm [1,2,2006.01]  

35/02 . Tháo dỡ hoặc lấy sản phẩm ra [1,2006.01] 
35/03 . . Nắn thẳng sản phẩm (nắn thẳng kim loại nói chung B21D) [1,2006.01] 
35/04 . Cắt hoặc loại bỏ phế liệu [1,2006.01] 
35/06 . Làm sạch các khuôn, các ống dẫn, các thùng đựng hoặc các trục tâm [1,2,2006.01] 

37/00 Sản xuất các tấm, thanh, dây, ống, thanh định hình kim loại hoặc các bán thành 
phẩm tương tự chưa được nêu ra nơi ở nào khác (bằng cách cán B12B; bằng cách 
gia công hoặc xử lý các tấm, thanh định hình, ống hoặc dây kim loại bán thành phẩm 
B21D, B21F; bằng cách đúc B22; bằng các máy công cụ cắt gọt ra phoi B23; bằng 
cách hàn, ví dụ phủ hoặc bọc, B23K; bằng cách mài hoặc đánh bóng B24B; bằng 
cách điện phân C25D 1/00); Sản xuất các ống có hình dạng đặc biệt [1,2,2006.01]  

37/02 . các tấm [1,2006.01] 
37/04 . các thanh hoặc dây [1,2006.01] 
37/06 . các ống hoặc các ống dây kim loại; Các quy trình sản xuất ống kết hợp, ví dụ để 

sản xuất ống nhiều lớp (uốn các tấm để sản xuất ống B21D 5/00; mối hàn xếp 
B21D 39/02) [1,2006.01] 

37/08 . . Sản xuất ống với vết hàn nóng hoặc hàn vảy (chỉ đòi hỏi công đoạn hàn nóng 
hoặc hàn vảy B23K) [1,2006.01] 

37/083 . . . Cấp liệu hoặc các công đoạn kết hợp với cấp vật liệu dạng dải [1,2006.01] 
37/087 . . . sử dụng các thanh hoặc các dải vật liệu hàn vảy [1,2006.01] 
37/09 . . . của vật liệu dạng dải có lớp phủ [1,2006.01] 
37/10 . . Sản xuất các ống có vết tán đinh ri vê [1,2006.01] 
37/12 . . Sản xuất các ống hoặc các ống mềm kim loại với các mối hàn xoắn ốc 

[1,2006.01] 
37/14 . . Sản xuất các ống từ vật liệu tấm kép [1,2006.01] 
37/15 . . Sản xuất các ống có hình dạng đặc biệt; Sản xuất phụ tùng ống [1,2006.01] 
37/16 . . . Sản xuất các ống có đường kính thay đổi theo chiều dọc [1,2006.01] 
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37/18 . . . . ống hình côn [1,2006.01] 
37/20 . . . Sản xuất các thước dẫn xoắn ốc hoặc các thước dẫn tương tự ở trên hoặc ở 

trong ống không cần loại bỏ vật liệu, ví dụ bằng cách kéo trên các trục tâm, 
bằng cách kéo đùn qua khuôn kéo [1,2006.01] 

37/22 . . . Sản xuất các ống có đường gân hoặc có cánh bằng cách gắn chặt dải hoặc vật 
liệu tương tự lên ống (sản xuất bộ trao đổi nhiệt B21D 53/02) [1,2006.01] 

37/24 . . . . các ống có đường gân hình vành khăn [1,2006.01] 
37/26 . . . . các ống có đường gân hình xoắn ốc [1,2006.01] 
37/28 . . . Sản xuất phụ tùng của ống để nối các đường ống, ví dụ các cút chữ U 

[1,2006.01] 
37/29 . . . . Sản xuất các cút nối, ví dụ cút chữ T [1,2006.01] 
37/30 . . Hoàn thiện các ống, ví dụ đo kích thước, mài nhẵn [1,2006.01] 

43/00 Các thiết bị làm sạch các sản phẩm kim loại kết hợp với hoặc chuyên dụng cho 
các máy móc hoặc thiết bị  được nêu trong phân lớp này [1,2006.01] 

43/02 . kết hợp với hoặc chuyên dụng cho các máy hoặc thiết bị kéo hoặc quấn [1,2006.01] 
43/04 . . Các thiết bị để cạo gỉ dây kim loại hoặc sản phẩm mềm dẻo tương tự [1,2006.01] 

Các công đoạn phụ được sử dụng gắn liền với việc gia công kim loại không ra phoi 

45/00 Tách các trục tâm khỏi sản phẩm hoặc ngược lại [1,2006.01] 

47/00 Quấn, cuộn hoặc tháo dây kim loại, dải băng kim loại hoặc vật liệu kim loại 
mềm dẻo khác đặc trưng bởi các tính chất chỉ liên quan tới gia công kim loại 
(quấn dây kim loại theo những hình dạng riêng B21F 3/00; các máy cuốn nóng nối 
liền với thiết bị nhiệt luyện C21D 9/68) [1,2006.01] 

47/02 . Quấn hoặc cuộn [1,2006.01] 
47/04 . . lên tang quấn hoặc tang trống không sử dụng cơ cấu dẫn hướng chuyển động (các 

tang quấn hoặc tang trống B21C 47/28) [1,2006.01] 
47/06 . . . có các trục chịu tải, các chốt, hoặc các phương tiện tương tự để giữ vật liệu trên 

tang quấn hoặc tang trống [1,2006.01] 
47/08 . . không sử dụng tang quấn hoặc tang trống, vòng quấn đầu tiên được tạo thành 

bằng một cơ cấu dẫn hướng cố định [1,2006.01] 
47/10 . . bằng các phương tiện của cơ cấu dẫn hướng chuyển động [1,2006.01] 
47/12 . . . cơ cấu dẫn hưóng chuyển động song song với trục quay cuộn dây (B21C 47/14 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
47/14 . . . bằng các phương tiện của cơ cấu dẫn hướng quay, ví dụ dặt vật liệu vòng quanh 

tang quấn hoặc tang trống cố định [1,2006.01] 
47/16 . Tháo dây ra hoặc nhả dây ra [1,2006.01] 
47/18 . . từ tang quấn hoặc tang trống [1,2006.01] 
47/20 . . . vật liệu tháo ra chuyển động hướng trục theo tiếp tuyến tang trống, ví dụ theo 

trục hoặc hướng tâm [1,2006.01] 
47/22 . . Tháo dây ra không cần tang quấn hoặc tang trống [1,2006.01] 
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47/24 . Chuyển các cuộn dây đến hoặc ra khỏi các thiết bị quấn, hoặc đến hoặc ra khỏi vị 
trí làm việc trong thiết bị quấn; Ngăn chặn sự nhả dây ra trong khi vận chuyển 
[1,2006.01] 

47/26 . Các thiết bị đặc biệt gắn liền với gia công vật liệu ngay lúc đó hoặc sau đó 
[1,2006.01] 

47/28 . Các tang quấn hoặc các vật mang cuộn dây khác (các phương tiện cặp B21C 47/32) 
[1,2006.01] 

47/30 . . giãn nở hoặc co ngót được [1,2006.01] 
47/32 . Các kìm hoặc các phương tiện cặp chuyên dụng cho các công đoạn quấn dây 

[1,2006.01] 
47/34 . Các thiết bị cấp liệu hoặc dẫn liệu không chuyên dụng cho loại máy quấn đặc biệt 

nào [1,2006.01] 

49/00   Các thiết bị để tạm trữ vật liệu [1,2006.01] 

51/00 Các thiết bị đo đạc, kiểm tra, chỉ báo, đếm hoặc đánh dấu chuyên dụng trong 
sản xuất hoặc vận chuyển vật liệu tương ứng với các phân lớp B21B - B21F 
[1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến trong các nhóm khác của phân 
lớp này [2009.01] 
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B21D SẢN XUẤT HOẶC GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI HOẶC ỐNG KIM LOẠI, 
THANH  KIM LOẠI HOẶC THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH KHÔNG 
PHOI; ĐỘT DẬP KIM LOẠI  (sản xuất hoặc gia công dây kim loại B21F) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm việc cắt hoặc đột kim loại dạng tấm hoặc nguyên vật liệu phôi 

khác 
(2) Phân lớp này không bao gồm việc gia công các lá kim loại mỏng giống như cách gia 

công giấy, đã được phân vào các lớp B26, B31. 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ ĐẶC TRƯNG BỞI CHÚC NĂNG 

Nắn thẳng ........................................................................................................ 1/00, 3/00, 25/00 
Uốn cong ............................................................................................................................ 11/00 

tấm .......................................................................................................................5/00, 13/00 
thanh ....................................................................................................................7/00, 13/00 
ống .......................................................................................................................9/00, 15/00 

Xoắn ................................................................................................................................... 11/00 
Uốn sóng hoặc tạo rãnh hoặc uốn cong thành dạng 
sóng  ............................................................................................................ 13/00, 15/00, 17/00 
Đột dập, dập, dàn mỏng, tán xoay, sự tạo hình năng 
lượng cao .................................................................................................................22/00 28/00 

XỬ LÝ MÉP, NỐI CÁC BỘ PHẬN .......................................................................... 19/00, 41/00, 39/00 
CÁC PHUƠNG PHÁP KHÁC .................................................................................. 25/00, 31/00, 41/00 
CÁC QUY TRÌNH KẾT HỢP ............................................................................................... 21/00, 35/00 
ĐIỀU KHIỂN ......................................................................................................................... 43/00, 45/00 
CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤ TRỢ KHÁC ........................................................................................... 33/00 
CÁC DỤNG CỤ ............................................................................................................................... 37/00 
AN TOÀN ......................................................................................................................................... 55/00 
XỬ LÝ ĐẶC BIỆT ĐỂ SẢN XUẤT CÁC ĐỒ VẬT NHẤT 
ĐỊNH .................................................................................................................................... 47/00 - 53/00 

 

Nắn thẳng; Phục hồi dạng; Uốn cong; Uốn sóng; Gấp mép 

1/00 Nắn thẳng, phục hồi dạng hoặc loại trừ sự biến dạng vùng của kim loại tấm 
hoặc các đồ vật nhất định làm từ kim loại tấm (B21D 3/00 được ưu tiên); Dàn 
phẳng kim loại tấm kết hợp với cán [1,2,2006.01]  

1/02 . bằng các trục cán (B21D 1/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/05 . Kéo căng kết hợp với cán [1,2,2006.01]  
1/06 . Loại bỏ biến dạng vùng [1,2006.01] 
1/08 . . của các vật thể rỗng được làm từ kim loại tấm (của các vật thể có thể mở được 

B21D 1/10) [1,2006.01] 
1/10 . . các đồ vật đặc biệt được làm từ kim loại tấm, ví dụ các chắn bùn [1,2006.01] 
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1/12 . Nắn thẳng các phần vỏ khung xe hoặc cả vỏ xe (B21D 1/14 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

1/14 . Nắn thẳng cấu trúc khung [1,2006.01] 

3/00 Nắn thẳng hoặc phục hồi dạng các thanh kim loại, các ống kim loại, các thanh 
kim loại định hình, hoặc các đồ vật đặc biệt làm từ chúng, kết hợp hoặc không 
kết hợp với các bộ phận kim loại tấm [1,2006.01] 

3/02 . bằng các trục cán [1,2006.01] 
3/04 . . được bố trí trên các trục nghiêng chéo với đường chuyển động của sản phẩm 

[1,2006.01] 
3/05 . . được bố trí trên các trục vuông góc với đường chuyển động của sản phẩm 

[2,2006.01]  
3/06 . . được bố trí nghiêng so với trục cán của bánh đà quay [1,2006.01] 
3/08 . . chuyển động theo quỹ đạo không quay quanh sản phẩm [1,2006.01] 
3/10 . giữa các đầm nện và đe hoặc đế tựa [1,2006.01] 
3/12 . bằng cách kéo có hoặc không có sự vặn xoắn [1,2006.01] 
3/14 . Tiện lại theo đường viền [1,2006.01] 
3/16 . các đồ vật đặc biệt được chế tạo từ các thanh, các ống hoặc các thanh kim loại định 

hình, ví dụ trục khuỷu, bằng các phương pháp hoặc các phương tiện chuyên dụng 
[1,2006.01] 

5/00 Uốn kim loại tấm dọc theo đường thẳng, ví dụ để tạo thành các đường cong đơn 
giản (B21D 11/06 B21D 11/18 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/01 . giữa các đầm nện và đe hoặc đế tựa [1,2006.01] 
5/02 . trên các dụng cụ hãm máy ép không sử dụng các phương tiện kẹp chặt [1,2006.01] 
5/04 . trên các dụng cụ hãm sử dụng các phương tiện kẹp chặt ở một phía của sản phẩm 

[1,2006.01] 
5/06 . bằng quy trình kéo sử dụng các khuôn hoặc các trục cán tạo hình, ví dụ để sản xuất 

các các thanh định hình [1,2006.01] 
5/08 . . sử dụng các trục cán tạo hình (B21D 5/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/10 . . để sản xuất ống [1,2006.01] 
5/12 . . . sử dụng trục các trục cán tạo hình [1,2006.01] 
5/14 . bằng cách đi qua giữa các trục cán (B21D 5/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/16 . Gấp nếp; Xếp nếp [1,2006.01] 

7/00 Uốn các thanh, các thanh định hinh, hoặc các ống (B21D 11/02 - B21D 11/18 
được ưu tiên; sử dụng các trục tâm hoặc tương tự B21D 9/00) [1,2006.01] 

7/02 . trên bộ phận tạo hình cố định; bằng cách sử dụng bộ phận tạo hình  lắc đảo hoặc 
các đế tựa [1,2,2006.01]  

7/022 . . chỉ trên bộ phận tạo hình cố định [2,2006.01]  
7/024 . . bằng bộ phận tạo hình lắc đảo [1,2006.01] 
7/025 . . . và kéo hoặc đẩy các đầu của sản phẩm [1,2006.01] 
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7/028 . . . và thay đổi các thanh định hình đồng thời, ví dụ tạo hình các bộ giảm chấn 
[1,2006.01] 

7/03 . . Các thiết bị có các phương tiện giữ hình dạng thanh định hình [1,2006.01] 
7/04 . trên bộ phận tạo hình được bố trí chuyển động được (B21D 7/02 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
7/06 . trong các dụng cụ hãm máy ép hoặc giữa các đầm nện, các đe hoặc các đế tựa; Các 

kìm có khuôn tạo hình [1,2006.01] 
7/08 . bằng cách đi qua giữa các trục cán hoặc qua một khuôn ép cong [1,2006.01] 
7/10 . bằng các bộ phận tựa và các phương tiện uốn mềm dẻo, ví dụ với các xích hoặc dây 

cáp [1,2006.01] 
7/12 . có điều khiển theo chương trình [1,2006.01] 
7/14 . kết hợp với việc đo độ cong hoặc chiều dài [1,2006.01] 
7/16 . Các thiết bị phụ, ví dụ để sấy nóng hoặc làm nguội các vật được uốn cong 

[1,2006.01] 

9/00 Uốn cong các ống sử dụng các trục tâm hoặc tương tự (B21D 11/02 - B21D 11/18 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

9/01 . trục tâm mềm và gắn với cả chiều dài ống [1,2006.01] 
9/03 . . và tạo thành từ các chi tiết tự do, ví dụ một loạt bi cầu [1,2006.01] 
9/04 . trục tâm cứng [2,2006.01]  
9/05 . cùng làm việc vói các bộ phận tạo hình [1,2006.01] 
9/07 . . với một hoặc nhiều bộ phận uốn lắc chỉ gắn với các đầu ống [1,2006.01] 
9/08 . trong các bộ phận hãm máy ép hoặc giữa các đầm nện và các đe hoặc các đế tựa; 

Các kìm có khuôn tạo hình [1,2006.01] 
9/10 . bằng cách đi qua giữa các trục cán [1,2006.01] 
9/12 . bằng cách đẩy qua một trục tâm cong; bằng cách đẩy qua một khuôn cong 

[1,2006.01] 
9/14 . Uốn đường sóng lượn, tức là uốn bằng tạo sóng lượn [1,2006.01] 
9/15 . . sử dụng vật liệu độn có hình dạng không xác định, ví dụ cát, vật liệu dẻo 

[2,2006.01]  
9/16 . Các thiết bị phụ, ví dụ các máy để cho cát vào ống [1,2006.01] 
9/18 . . sấy nóng hoặc làm nguội các vật được uốn cong [1,2006.01] 

11/00 Uốn không giói hạn bởi dạng vật liệu được nêu ở một trong các nhóm B21D 
5/00, B21D 7/00, B21D 9/00; Uốn chưa được nêu trong các nhóm B21D 5/00 - 
B21D 9/00; Vặn xoắn [1,2,2006.01]  

11/02 . Uốn bằng kéo căng hoặc kéo qua khuôn [1,2006.01] 
11/06 . Uốn thành dạng xoắn ốc hoặc dạng vòng; Tạo một loạt các vật uốn cong đảo chiều, 

ví dụ dạng xecpintrin [1,2006.01] 
11/07 . . Sản xuất các vật có dạng xoắn xecpintrin bằng uốn, chủ yếu ở trong một mặt 

phẳng [1,2006.01] 
11/08 . Uốn bằng thay đổi độ dày phần tiết diện cắt của sản phẩm (B21D 11/06 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
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11/10 . Uốn chuyên dụng để sản xuất các vật đặc biệt, ví dụ các lò xo lá [1,2006.01] 
11/12 . . các vật làm cốt bê tông [1,2006.01] 
11/14 . Vặn xoắn [1,2006.01] 
11/15 . . Các thanh làm cốt bê tông [1,2006.01] 
11/16 . . Các trục khuỷu [1,2006.01] 
11/18 . Nối bằng vấu nối [1,2006.01] 
11/20 . Uốn kim loại tấm, chưa được đề cập đến ở các vị trí khác [1,2006.01] 
11/22 . Các thiết bị phụ, ví dụ các thiết bị định vị [1,2006.01] 

13/00 Uốn sóng kim loại tấm, các thanh hoặc các thanh định hình;  Uốn kim loại tấm, 
các thanh hoặc các thanh định hình thành dạng sóng [1,2006.01] 

13/02 . bằng cách ép [1,2006.01] 
13/04 . bằng cách cán [1,2006.01] 
13/06 . bằng cách kéo [1,2006.01] 
13/08 . bằng các phương pháp kết hợp [1,2006.01] 
13/10 . thành dạng định hình đặc biệt [1,2006.01] 

15/00 Uốn sóng các ống  [1,2,2006.01]  
15/02 . theo chiều dọc [1,2006.01] 
15/03 . . bằng cách sử dụng áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
15/04 . theo chiều ngang, ví dụ xoắn ốc [1,2006.01] 
15/06 . . theo hình vòng [1,2006.01] 
15/10 . . bằng cách sử dụng áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
15/12 . Uốn các ống thành dạng sóng [1,2006.01] 

17/00 Tạo các đường rãnh đơn trên kim loại tấm hoặc các vật hình ống hoặc các vật 
rỗng [1,2006.01] 

17/02 . bằng cách ép [1,2006.01] 
17/04 . bằng cách cán [1,2006.01] 

19/00 Gấp mép hoặc xử lý mép khác, ví dụ mép của ống [1,2006.01] 
19/02 . bằng các dụng cụ làm việc liên tục chuyển động theo cạnh mép [1,2006.01] 
19/04 . . có dạng như các trục cán [1,2006.01] 
19/06 . . . làm việc phía trong [1,2006.01] 
19/08 . bằng tác động đơn lẻ hoặc lần lượt của các dụng cụ ép, ví dụ các mỏ cặp 

[1,2006.01] 
19/10 . . làm việc phía trong [1,2006.01] 
19/12 . Quấn mép [1,2006.01] 
19/14 . . Tăng độ cứng các mép uốn, ví dụ, 

 

 [1,2006.01] 
19/16 . Đảo chiều uốn mép các đuôi ống [1,2006.01] 

21/00 Các quy trình kết hợp theo các phương pháp nêu ra trong các nhóm B21D 1/00 
- B21D 19/00 [1,2006.01] 
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Dập nổi; Ép; Vuốt sâu; Gia công kim loai tấm có chiều dài giới hạn bằng cách kéo căng; 
Đột dập 

22/00 Tạo hình không cần cắt, bằng cách dập nổi, ép hoặc vuốt sâu (khác với việc sử 
dụng các thiết bị hoặc các dụng cụ cứng hoặc các đệm đàn hồi B21D 26/00) 
[1,2006.01] 

22/02 . Dập nổi sử dụng các thiết bị hoặc các dụng cụ cứng [1,2006.01] 
22/04 . . để làm trũng (kết hợp với đục lỗ B21D 28/24) [1,2006.01] 
22/06 . . có các phần của khuôn chuyển động tương đối với nhau [1,2006.01] 
22/08 . . với các phần của khuôn trên giá đỡ quay [1,2006.01] 
22/10 . Dập nổi sử dụng các đệm cứng hoặc đàn hồi [1,2006.01] 
22/12 . . sử dụng các buồng dẻo kín [1,2006.01] 
22/14 . Ép [1,2006.01] 
22/16 . . qua các trục tâm hoặc khuôn định hình [1,2006.01] 
22/18 . . sử dụng các dụng cụ dẫn hướng để sản xuất thanh định hình cần thiết [1,2006.01] 
22/20 . Vuốt sâu (các thiết bị vuốt sâu đặc biệt ở trong, hoặc gắn với máy ép B21D 24/00) 

[1,2006.01] 
22/21 . . không cần kẹp chặt mép của phoi [2,2006.01]  
22/22 . . với các thiết bị để giữ mép các phoi (B21D 22/24 - B21D 22/30 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
22/24 . . gồm hai công đoạn kéo tác động theo hướng ngược lại nếu nhìn từ phôi 

[1,2006.01] 
22/26 . . để sản xuất các vật đặc biệt, ví dụ các vật có hình dạng không đều [1,2006.01] 
22/28 . . các vật hình trụ sử dụng các khuôn từng bậc [1,2006.01] 
22/30 . . để hoàn thiện các vật được tạo thành bằng cách vuốt sâu [1,2006.01] 

24/00 Các thiết bị đặc biệt để vuốt sâu ở trong máy ép hoặc nối liền với máy ép 
[1,2006.01] 

24/02 . Các đệm khuôn [1,2006.01] 
24/04 . Giá giữ phôi; Các phương tiện lắp ráp dùng cho việc này [1,2006.01] 
24/06 . . Các giá giữ phôi cơ học bằng lò xo [1,2006.01] 
24/08 . . Các giá giữ phôi bằng khí nén hoặc thúy lực [1,2006.01] 
24/10 . Các thiết bị điều khiển hoặc vận hành các giá giữ phôi độc lập, hoặc gắn liền với 

các khuôn [1,2006.01] 
24/12 . . cơ học [1,2006.01] 
24/14 . . khí nén hoặc thủy lực[1,2006.01] 
24/16 . Thiết bị phụ trợ kèm theo các dụng cụ, ví dụ để cắt, để tỉa [1,2006.01] 

25/00 Gia công kim loại tấm có chiều dài giới hạn bàng cách kéo căng, ví dụ để nắn 
thẳng [2,2006.01]  

25/02 . bằng kéo qua khuôn [2,2006.01]  
25/04 . Các thiết bị kẹp chặt [2,2006.01]  
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26/00 Tạo hình không cắt khác với cách sử dụng các thiết bị hoặc dụng cụ cứng hoặc 
mềm hoặc các đệm đàn hồi, tức là sử dụng áp suất chất lưu hoặc lực từ tính 
[1,2006.01] 

26/02 . bằng cách sử dụng áp suất chất lưu [1,2,2006.01,2011.01] 
26/021 . . Làm biến dạng các vật thể hình tấm [2011.01] 
26/023 . . . bao gồm việc xử lý bổ sung được thực hiện bằng áp suất chất lưu, ví dụ đục lỗ 

[2011.01] 
26/025 . . . Các phương tiện để điều khiển việc kẹp chặt hoặc mở các khuôn [2011.01] 
26/027 . . . Các phương tiện để điều khiển các thông số của chất lưu, ví dụ áp suất hoặc 

nhiệt độ [2011.01] 
26/029 . . .  Các phương tiện đóng hoặc bịt kín [2011.01] 
26/031 . . .  Kết cấu của khuôn (B21D 26/025 - B21D 26/029 được ưu tiên) [2011.01] 
26/033 . . Làm biến dạng các vật thể hình ống (uốn sóng ống bằng cách sử dụng áp suất 

chất lưu B21D 15/03, B2D 15/10) [2011.01] 
26/035 . . . bao gồm việc xử lý bổ xung được thực hiện bằng áp suất chất lưu, ví dụ đục lỗ 

[2011.01]  
26/037 . . . Tạo ra các ống phân nhánh [2011.01]  
26/039 . . . Các phương tiện để đóng hoặc mở các khuôn [2011.01] 
26/041 . . . Các phương tiện để điều khiển các thông số của chất lưu, ví dụ áp suất hoặc 

nhiệt độ [2011.01] 
26/043 . . . Các phương tiện để điều khiển cơ cấu đẩy trục [2011.01]  
26/045 . . . Các phương tiện đóng hoặc bịt kín [2011.01] 
26/047 . . . Kết cấu của khuôn (B21D 26/037 - B21D 26/045 được ưu tiên) [2011.01] 
26/049 . . . Làm biến dạng các vật thể có một đầu được đóng [2011.01] 
26/051 . . . Làm biến dạng các vật thể có thành kép [2011.01] 
26/053 . .  đặc trưng bởi vật liệu của các phôi [2011.01] 
26/055 . . . Các phôi có các tính chất siêu dẻo [2011.01] 
26/057 . . . Các phôi làm sẵn [2011.01] 
26/059 . . . Các phôi có lớp [2011.01] 
26/06 . . bằng sóng xung [1,2006.01] 
26/08 . . . tạo ra bởi sự nổ, ví dụ nổ hóa chất [1,2006.01] 
26/10 . . . tạo ra bởi sự bay hơi, ví dụ của dây hoặc chất lỏng [1,2006.01] 
26/12 . . . tạo ra bằng lửa hồ quang [1,2,2006.01]  
26/14 . sử dụng lực từ trường [1,2006.01] 

28/00 Tạo hình bằng ép – cắt; Đục lỗ [1,2006.01] 
28/02 . Đột dập các phôi hoặc các sản phẩm có hoặc không có phế liệu; Cắt rãnh 

[1,2006.01] 
28/04 . . Lấy tâm phôi; Định vị các dụng cụ [1,2006.01] 
28/06 . . Sản xuất từ hai chi tiết trở lên từ cùng một phôi; Gia công không phế liệu 

[1,2006.01] 
28/08 . . . Gia công theo trình tự zíc zắc [1,2006.01] 
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28/10 . . Đột dập không trọn vẹn theo kiểu các phần được đột dập vẫn còn dính vào vật gia 
công [1,2006.01] 

28/12 . . Đột dập sử dụng các bệ gá giữ quay [1,2006.01] 
28/14 . . Các khuôn (thiết bị đẩy ra hoặc kéo vào được bố trí trên các máy hoặc dụng cụ 

đột dập B21D 45/00) [1,2006.01] 
28/16 . . Ngăn chặn đầu thừa hoặc gờ ráp [1,2006.01] 
28/18 . . Đột dập các đệm đàn hồi, ví dụ đệm cao su [1,2006.01] 
28/20 . . Sử dụng các bộ truyền động [1,2006.01] 
28/22 . . Cắt rãnh mép cạnh của các phôi tròn, ví dụ các tấm mỏng dùng cho các máy điện 

- động [1,2006.01] 
28/24 . Đục lỗ, tức là đột dập lỗ [1,2006.01] 
28/26 . . trên các tấm hoặc các chi tiết phẳng [1,2006.01] 
28/28 . . trên các ống hoặc các vật thể rỗng khác [1,2006.01] 
28/30 . . trên các chi tiết hình vòng, ví dụ các vành [1,2006.01] 
28/32 . . trên các vật thể có hình dạng đặc biệt khác [1,2006.01] 
28/34 . . Các dụng cụ đục lỗ; Bộ gá giữ khuôn [1,2006.01] 
28/36 . . sử dụng các gá quay giữ sản phẩm hoặc dụng cụ [1,2006.01] 

31/00 Các phương pháp khác để gia công kim loại tấm, các ống kim loại hoặc các 
thanh  kim loại định hình (làm biến dạng xoắn một mặt của các ống bằng cách cán 
B21H 3/00; rèn chồn B21J 5/08; dập nổ

 

 
[1,2006.01] 

31/02 . Chọc lỗ hoặc đục lỗ, ví dụ để sản xuất các sàng  [1,2006.01] 
31/04 . Nong rộng bằng phương pháp khác với các phương pháp được nêu trong các nhóm 

B21D 1/00 B21D 28/00; ví dụ để sản xuất kim loại được nong rộng (B21D 47/00 
được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

31/06 . Làm biến dạng kim loại tấm, các ống hoặc các thanh định hình bằng va đập liên 
tục, ví dụ đập búa, đập gõ, tạo thành bằng rèn đập [1,2006.01]  

33/00 Các phương pháp đặc biệt liên quan đến gia công kim loại dát mỏng, ví dụ vàng 
lá (cắt hoặc đục lỗ kim loại dát mỏng tương tự như giấy B26) [1,2006.01] 

35/00 Các quy trình kết hợp theo các phương pháp thuộc các nhóm B21D 1/00 đến 
B21D 31/00 (B21D 21/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

37/00 Các dụng cụ hoặc các chi tiết của các máy thuộc phân lớp này (hình dạng hoặc 
kết cấu của các dụng cụ chuyên dùng cho các công đoạn riêng xem ở các nhóm liên 
quan cho các công đoạn này) [1,2006.01] 

37/01 . Chọn vật liệu [2,2006.01]  
37/02 . Cầu trúc khuôn để có khả năng lắp các chi tiết khuôn lại bằng các cách khác nhau 

(B21D 37/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
37/04 . Lắp ráp di động được hoặc thay đổi được dùng cho các dụng cụ [1,2006.01] 
37/06 . . các dụng cụ được bố trí quay được, ví dụ tháo ra được (bộ khuôn với các khuôn 

có chốt xoay từ cái nọ vào cái kia B21D 37/12) [1,2006.01] 
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37/08 . Các khuôn với các chi tiết khác nhau cho một số bước trong quy trình [1,2006.01] 
37/10 . Các bộ khuôn; Các cột dẫn [1,2006.01] 
37/12 . . Các thiết bị dẫn đặc biệt; Các thiết bị đặc biệt để nối hoặc phối hợp của các 

khuôn [1,2006.01] 
37/14 . Các thiết bị đặc biệt để chuyển và giữ khuôn tại chỗ [1,2006.01] 
37/16 . Sấy nóng hoặc làm nguội [1,2006.01] 
37/18 . Bôi trơn [1,2006.01] 
37/20 . Sản xuất các dụng cụ bằng các công đoạn chưa được nêu  một phân lớp khác 

[1,2006.01] 

39/00 Áp dụng các quy trình để nối các vật hoặc các chi tiết, ví dụ phủ bằng kim loại 
tấm khác với tráng (nối bằng đinh tán B21J; nối các bộ phận bằng rèn hoặc ép để 
tạo ra các thành phần của tổng thể B21K 25/00); Các thiết bị nong ống  [1,2006.01]  

39/02 . kim loại tấm bằng cách uốn cong, ví dụ nối các mép của tấm để tạo thành ống hình 
trụ [1,2006.01] 

39/03 . kim loại tấm khác với bằng cách uốn cong [2,2006.01]  
39/04 . ống với ống; ống với thanh [1,2006.01] 
39/06 . ống ở các lỗ hổng, ví dụ cán vào [1,2006.01] 
39/08 . Các thiết bị nong ống [1,2006.01] 
39/10 . . chỉ có các trục cán để dàn rộng [1,2006.01] 
39/12 . . có các trục cán để dàn rộng và uốn mép [1,2006.01] 
39/14 . . có các quả cầu [1,2006.01] 
39/16 . . có các thiết bị hạn chế mômen xoắn [1,2006.01] 
39/18 . . Các trục cán hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 
39/20 . . có các trục tâm, ví dụ có khả năng nong rộng ra được [2,2006.01]  

41/00 Sử dụng các quy trình để thay đổi đường kính các đầu ống (39/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

41/02 . Mở rộng [1,2006.01] 
41/04 . Thu nhỏ; Đóng kín [1,2006.01] 

43/00 Các thiết bị nạp liệu, định vị, cất giữ được kết hợp với, hoặc được bố trí trong 
hoặc chuyên dụng để sử dụng liêb kết với các thiết bị gia công hoặc xử lý kim 
loại tấm, các ống kim loại, hoặc các thanh kim loại định hình; Liên kết các máy 
và thiết bị nói trên với thiết bị cắt (các thiết bị cắt kết hợp với dụng cụ, xem nhóm 
tương ứng cho dụng cụ) [1,2006.01] 

43/02 . Chuyển dịch sản phẩm cho vào đúng vị trí nén dập của khuôn hoặc dụng cụ 
[1,2006.01] 

43/04 . . bằng các phương tiện nối cơ học với sản phẩm [1,2006.01] 
43/05 . . . chuyên dụng cho các máy ép nhiều tầng [1,2006.01] 
43/06 . . . bằng cách làm ăn khớp dương hoặc âm các chi tiết tương tác vói các chi tiết 

tương ứng của tấm hoặc vật tương tự để gia công, ví dụ các chốt mang vật hoặc 
mặt cắt rãnh trên các vật mang [1,2006.01] 
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43/08 . . . bằng các trục cán [1,2006.01] 
43/09 . . . . bằng một hoặc nhiều cặp trục để cấp vật liệu dạng tấm hoặc dải [2,2006.01]  
43/10 . . . bằng các dụng cụ cặp giữ [1,2006.01] 
43/11 . . . . để cấp vật liệu dạng tấm hoặc dải [2,2006.01]  
43/12 . . . bằng xích hoặc băng chuyền [1,2006.01] 
43/13 . . . bằng các bàn chuyển động thẳng [2,2006.01]  
43/14 . . . bằng các thiết bị quay, ví dụ các bàn quay [1,2006.01] 
43/16 . . bằng trọng lực, ví dụ các máng thả [1,2006.01] 
43/18 . . bằng các phương tiện kết nối với sản phẩm bằng khí nén hoặc từ tính [1,2006.01] 
43/20 . Thiết bị cất giữ; Xếp đống hoặc không xếp đống [1,2006.01] 
43/22 . . Các thiết bị để xếp đống các tấm [1,2006.01] 
43/24 . . Các thiết bị để lấy các tấm ra từ chống [1,2006.01] 
43/26 . Cái chặn [1,2006.01] 
43/28 . Liên kết các thiết bị cắt với chúng [1,2006.01] 

45/00 Các thiết bị đưa ra hoặc dỡ khuôn được bố trí trong các máy hoặc các dụng cụ 
liên quan trong phân lớp này [1,2006.01] 

45/02 . Các thiết bị đưa ra [2,2006.01]  
45/04 . . có quan hệ với chuyển động của dụng cụ [2,2006.01]  
45/06 . Các thiết bị dỡ khuôn [2,2006.01]  
45/08 . . có quan hệ với chuyển động của dụng cụ [2,2006.01]  
45/10 . Kết hợp các thiết bị đưa ra và các thiết bị dỡ khuôn [2,2006.01]  

Gia công kim loại tấm hoặc các ống kim loại, hoặc gia công các thanh kim loại định hình 
theo bất kỳ nhóm nào từ B21D 1/00 - B21D 45/00, trong khi sản xuất các thành phẩm 
hoặc bán thành phẩm 

47/00 Sản xuất các phần tử hoặc tổ hợp kết cấu cứng, ví dụ các cấu trúc dạng tổ ong 
[1,2006.01] 

47/01 . các dầm hoặc các cột [2,2006.01]  
47/02 . bằng cách nong rộng [1,2,2006.01]  
47/04 . sản xuất thanh kim loại định hình tấm ghép [1,2006.01] 

49/00 Bọc phủ hoặc tăng cứng các vật thể [1,2006.01] 

51/00 Sản xuất các vật thể rỗng (từ các ống thành dầy hoặc các ống dạng không đồng 
nhất B21K 21/00) [1,2006.01] 

51/02 . đặc trưng bởi cấu trúc của các vật thể [1,2006.01] 

Ghi chú [2009.01] 
 Sản xuất các vật thể rỗng đặc trưng bởi cả cấu trúc và việc sử dụng của chúng được 

phân loại chỉ vào nhóm B21D 51/16.  
51/04 . . các vật thể đã được lắp ghép, ví dụ các vật có đáy hoặc nắp đã được gắn cứng 

[1,2006.01] 
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51/06 . . các vật đã được gấp [1,2006.01] 
51/08 . . các vật hình cầu [1,2006.01] 
51/10 . . các vật hình nón hoặc hình trụ [1,2006.01] 
51/12 . . các vật có thành hình sóng lượn [1,2006.01] 
51/14 . . Làm phẳng các vật thể rỗng để vận chuyển hoặc cất giữ; Tạo lại hình dạng của 

chúng [1,2006.01] 
51/16 . đặc trưng bởi việc sử dụng các vật thể (sản xuất các thiết bị trao đổi nhiệt B21D 

53/02) [1,2006.01] 
51/18 . . các thùng đựng, ví dụ chậu, bình chứa, bể chứa, bồn chứa hoặc tương tự 

[1,2006.01] 
51/20 . . .  các thùng tròn [1,2006.01] 
51/22 . . .   các nồi, ví dụ để nấu nướng [1,2006.01] 
51/24 . . các thùng chứa áp suất cao, ví dụ nồi hơi, chai [1,2006.01] 
51/26 . . cái can hoặc vỏ đồ hộp; Đóng kín chúng lâu dài (sản xuất các bộ phận đưa ra 

B21D 51/38) [1,2,2006.01]  
51/28 . . . Gấp mép dọc [1,2006.01] 
51/30 . . . Gấp mép theo đường viền xung quanh [1,2006.01] 
51/32 . . . . bằng cách cán [1,2006.01] 
51/34 . . . . bằng cách ép [1,2006.01] 
51/36 . . các ống thành mỏng có thể làm bẹp được hoặc tương tự, ví dụ để đựng thuốc 

đánh răng [1,2006.01] 
51/38 . . Sản xuất phương tiện cho vào hoặc lấy ra của các can, vỏ đồ hộp, bồn đựng, chai 

hoặc các đồ chứa khác; Sản xuất các nắp can; Sản xuất nút đậy [1,2006.01] 
51/40 . . . Sản xuất các lỗ ra, ví dụ các lỗ có nút đóng mở [1,2006.01] 
51/42 . . . Sản xuất hoặc gắn máng tháo ra [1,2006.01] 
51/44 . . . Sản xuất nút đậy, ví dụ nắp (uốn từ lá kim loại mỏng bằng phương pháp như 

làm mũ giấy B31D 5/00; sản xuất nút đóng gắn liền với việc sử dụng nó B67B) 
[1,2006.01]  

51/46 . . . Đặt các vật bịt kín hoặc vật liệu bịt kín [1,2006.01] 
51/48 . . . . Sản xuất nắp hình vánh khăn [1,2006.01] 
51/50 . . . . Sản xuất nắp hình đinh vít [1,2006.01] 
51/52 . . các hộp, bao đựng thuốc lá, hoặc tương tự [1,2006.01] 
51/54 . . bao đựng, ví dụ dùng cho đạn được, dùng cho các hệ thống ống chuyển thư dùng 

khí nén [1,2006.01] 

53/00 Sản xuất các vật phẩm đặc biệt khác (sản xuất xích hoặc các chi tiết của xích 
B21L) [1,2006.01] 

53/02 . bộ phận trao đổi nhiệt, ví dụ bộ tản nhiệt, bình ngưng (sản xuất ống có gờ hoặc 
đường gân bằng cách cố định vật liệu dạng dải hoặc tương tự lên ống B21C 37/22) 
[1,2,2006.01] 

53/04 . . từ kim loại tấm [1,2006.01] 
53/06 . . từ ống kim loại [1,2006.01] 
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53/08 . . từ cả ống kim loại  và kim loại tấm [1,2006.01] 
53/10 . các chi tiết của ổ trục; khớp nối; đế van hoặc tương tự [1,2006.01] 
53/12 . . lồng cho các ổ trục [1,2006.01] 
53/14 . các dây đeo, ví dụ dây đeo cho súng [1,2006.01] 
53/16 . các vòng đệm, ví dụ đai của thùng [1,2006.01] 
53/18 . . của tiết diện rỗng hoặc tiết diện hình chữ C, ví dụ dùng cho màn , lỗ xâu dây 

[1,2006.01] 
53/20 . . vòng đệm, ví dụ để bít kín [1,2006.01] 
53/22 . . . có các phương tiện ngăn ngừa sự quay [1,2006.01] 
53/24 . đai ốc hoặc các chi tiết tương tự để bắt vít [1,2006.01] 
53/26 . các bánh xe hoặc tương tự [1,2006.01] 
53/28 . . các bánh răng [1,2006.01] 
53/30 . . vành xe [1,2006.01] 
53/32 . . cái chắn bánh xe [1,2006.01] 
53/34 . . các trống phanh [1,2006.01] 
53/36 . đồ kẹp, các cặp hoặc các thiết bị kẹp chặt hoặc gắn chặt khác, ví dụ để lắp đặt 

đường điện [1,2006.01] 
53/38 . các đồ dùng của thợ khớa, ví dụ tay quay [1,2006.01] 
53/40 . . các bản lề, ví dụ bản lề tấm của cửa ra vào [1,2006.01] 
53/42 . . các chìa khóa [1,2006.01] 
53/44 . các đồ dùng trang trí, ví dụ đồ trang sức [1,2006.01] 
53/46 . đồ hàng xén, ví dụ khóa thắt lưng, lược, cái móc có răng, ví dụ đinh móc 

[1,2006.01] 
53/48 . . cúc áo, ví dụ nút bấm, khuy bấm [1,2006.01] 
53/50 . . các chi tiết khóa rút kim loại [1,2006.01] 
53/52 . . . các chi tiết giữ chặt; Gắn chặt các chi tiết này nếu quy trình này kết hợp với quá 

trình sản xuất các chi tiết [1,2006.01]  
53/54 . . . các khóa rút [1,2006.01] 
53/56 . . . các cái chặn [1,2006.01] 
53/58 . các đoạn đầu dùng cho dây buộc hoặc dây chão [1,2006.01] 
53/60 . đồ dao kéo; các dụng cụ làm vườn hoặc tương tự [1,2006.01] 
53/62 . . thìa; dĩa ăn [1,2006.01] 
53/64 . . dao, kéo, lưỡi dao cắt (B21D 53/72 được ưu tiên; phần tay cầm B21D 53/70) 

[1,2006.01] 
53/66 . . cái mai, xẻng (phần tay cầm 53/70) [1,2006.01] 
53/68 . . cái cào, xỉa làm vườn hay tương tự (phần tay cầm B21D 53/70) [1,2006.01] 
53/70 . . tay cầm (B21D 53/72 được ưu tiên) [1,2006.01] 
53/72 . . cái liềm; cái hái [1,2006.01]  
53/74 . khung cho các lỗ hổng, ví dụ cho cửa sổ, cửa ra vào, túi xách tay [1,2006.01] 
53/76 . các dụng cụ viết hoặc vẽ, ví dụ bút viết, bút có tẩy [1,2006.01] 
53/78 . cánh chân vịt; cánh tuabin [1,2006.01] 
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53/80 . nắp đậy chống bụi, nắp đậy an toàn [1,2006.01] 
53/82 . tấm nhạc đục lỗ; tấm mẫu, ví dụ để kiểm tra, khuôn tô [1,2006.01] 
53/84 . các chi tiết máy khácdùng cho động cơ, ví dụ các thanh nối [1,2006.01] 
53/86 . các chi tiết khác của xe đạp hoặc xe máy [1,2006.01] 
53/88 . các chi tiết khác của xe cộ, ví dụ mái che, chắn bùn [1,2006.01] 
53/90 . . vỏ che trục truyền [1,2006.01] 
53/92 . các chi tiết khác của máy bay [1,2006.01] 
 

55/00 Các thiết bị bảo hiểm để bảo vệ máy hoặc người vận hành chuyên dụng cho máy  
hoặc thiết bị được đề cập đến trong phân lớp này [1,2006.01] 
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B21F SẢN XUẤT HOẶC GIA CÔNG DÂY KIM LOẠI (cán kim loại B21B; bằng cách 
kéo, các công đoạn phụ được sử dụng trong gia công kim loại không ra phoi B21C; 
bó các sản phẩm B65B 13/00 )  

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT DÂY ĐẶC TRƯNG BỞI CÁC CÔNG ĐOẠN 
ĐƯỢC THỤC HIỆN 

Uốn, nắn thẳng, quấn; vặn ................................................................................ 1/00, 3/00, 7/00 
Chồn, căng ..................................................................................................................5/00, 9/00 
Cắt, chẻ, nối ................................................................................................ 11/00, 13/00, 15/00 
Các vật được quấn dây hoặc gia cố bằng dây .................................................................... 17/00 
Phủ mặt dây ....................................................................................................................... 19/00 
Các xử lý khác ................................................................................................................... 99/00 
Đưa dây vào thiết bị ........................................................................................................... 23/00 

SẢN XUẤT DÂY ĐẶC TRƯNG BỞI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC 
BiỆT ĐƯỢC TẠO RA 

Dây thép gai; lưới, hàng rào; tấm lưới thép ................................................. 25/00, 27/00 33/00 
Lò xo, vòng ............................................................................................................. 35/00, 37/00 
Các sản phẩm khác ............................................................................................... 39/00 - 45/00 

 

Sản xuất dây đặc trưng bởi các công đoạn được thực hiện 

1/00 Uốn dây bằng cách khác với quấn; Nắn thẳng dây [1,2006.01] 
1/02 . Nắn thẳng [1,2006.01] 
1/04 . Uốn sóng [1,2006.01] 
1/06 . Uốn mắt dây [1,2006.01] 

3/00 Cuộn dây thành những hình dạng riêng [1,2006.01] 
3/02 . xoắn ốc [1,2006.01] 
3/027 . . với đầu kéo dài tạo thành hình dạng đặc biệt, ví dụ cho các kẹp phơi quần áo 

[1,2006.01] 
3/04 . . bên ngoài trên trục tâm hoặc tương tự [1,2006.01] 
3/06 . . bên trong ở dạng lõm [1,2006.01] 
3/08 . làm lò xo phẳng [1,2006.01] 
3/10 . làm các lò xo khác không phảng, ví dụ hình côn [1,2006.01] 
3/12 . các lò xo xoắn ốc được nối với nhau [1,2006.01] 

5/00 Chồn dây (trong sản xuất đinh hoặc ghim B21G 3/12) [1,2006.01] 

7/00 Vặn xoắn dây; Xoắn dây với nhau (để nối dây có kích thước giới hạn B21F 15/04) 
[1,2006.01] 
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9/00 Căng dây (căng dây ứng lực trước cho bê tông E04G 21/12; nối hoặc gắn liền để 
căng dây F16G 11/00) [1,2006.01] 

9/02 . bằng các dụng cụ đồng thời cũng dùng để nối [1,2006.01] 

11/00 Cắt dây (dụng cụ cắt cầm tay B23D 29/00; các dụng cụ cắt cầm tay có hai lưỡi cắt 
đối tiếp B26B 17/00) [1,2006.01] 

13/00 Tách dây [1,2006.01] 

15/00 Nối dây với dây hoặc với vật liệu hoặc các vật thể kim loại khác; Nối các chi tiết 
bằng các phương tiện dây (các dụng cụ để căng và nối dây B21F 9/00; bọc hoặc gia 
cố B21F 17/00; sản xuất lưới dây B21F 27/00; sản xuất băng vòng B21F 43/00) 
[1,2006.01] 

15/02 . dây với dây [1,2006.01] 
15/04 . . không cần thêm các phần tử nối hoặc vật liệu nối, ví dụ bằng cách vặn xoắn 

[1,2006.01] 
15/06 . . có thêm phần các tử nối hoặc vật liệu nối [1,2006.01] 
15/08 . . . bằng cách hàn nguội hoặc hàn nóng [1,2006.01] 
15/10 . dây với tấm kim loại [1,2006.01] 

17/00 Bọc hoặc gia cố các vật bằng dây (bằng cách quấn B65H 54/00, B65H 81/00, bằng 
cách bện dây D04C) [1,2006.01] 

19/00 Phủ mặt dây bằng kim loại (bằng cách đúc ép B21C 23/24, bằng hàn nguội hoặc 
hàn nóng B23K, bằng các phương tiện không cơ học khác C23; mạ điện C25D) 
[1,2006.01] 

23/00 Dẫn dây vào máy hoặc thiết bị gia công dây (cũng được dùng để dẫn thanh hoặc 
dải B21D 43/00) [1,2006.01] 

Sản xuất dây đặc trưng bởi các sản phẩm đặc biệt được tạo ra 

25/00 Sản xuất dây thép gai [1,2006.01] 

27/00 Sản xuất lưới dây, tức là mạng lưới dây (lưới móc vòng B21F 31/00; sản xuất dây 
vòng B21F 43/00; sử dụng các máy dệt D03D) [1,2006.01] 

27/02 . không cần thêm các phần tử nối hoặc vật liệu nối ở các chỗ giao nhau, ví dụ nối 
bằng cách đan vào nhau [1,2006.01] 

27/04 . . Sản xuất trên các máy có cánh hoặc quay [1,2006.01] 
27/06 . . Sản xuất trên các máy truyền động xoắn [1,2006.01] 
27/08 . có thêm các phần tử nối hoặc vật liêu nối ở các chỗ giao nhau [1,2006.01] 
27/10 . . có các mối hàn nguội hoặc hàn nóng [1,2006.01] 
27/12 . Sản xuất các loại lưới hoặc các phần lưới đặc biệt bằng các phương pháp hoặc các 

phương tiện chuyên dụng cho mục đích này [1,2006.01] 
27/14 . . Uốn hoặc làm biến dạng đặc biệt phần đầu dây tự do [1,2006.01] 
27/16 . . cho các đệm lò xo [1,2006.01] 
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27/18 . . lưới cho phin lọc hoặc sàng [1,2006.01] 
27/20 . . lưới mang thạch cao [1,2006.01] 
27/22 . . lưới để làm cốt gia cố thúy tinh hoặc tương tự [1,2006.01] 

29/00 Sản xuất hàng rào hoặc vật liệu tương tự được làm một phần bằng dây (B21F 
25/00, B21F 27/00 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  

29/02 . có các thanh trụ hoặc tương tự được liên kết bằng dây [1,2006.01] 

31/00 Sản xuất lưới móc vòng từ dây [1,2006.01] 

33/00 Các dụng cụ hoặc thiết bị chuyên dụng để sản xuất hoặc gia công các tấm lưới 
thép hoặc tương tự [1,2006.01] 

33/02 . Lắp ráp lưới dây lên các khung [1,2006.01] 
33/04 . Nối các đầu của lò xo xoắn cho các đệm [1,2006.01] 

35/00 Sản xuất lò xo từ dây (bằng cách quấn dây B21F 3/00, sản xuất các vòng đàn hồi 
B21F 37/02) [1,2006.01] 

35/02 . Uốn cong hoặc làm biến dạng các đầu của cuộn lò xo thành hình dạng đặc biệt 
[1,2006.01] 

35/04 . Sản xuất các lò xo phẳng, ví dụ lò xo hình sin [1,2006.01] 

37/00 Sản xuất các vòng từ dây (trong sản xuất xích B21L; sản xuất vành hoặc cốt của 
mép lốp B29D 30/48) [1,2006.01] 

37/02 . hoặc các vòng dàn hồi, ví dụ vòng treo chìa khóa [1,2006.01] 
37/04 . các vòng đệm (B21F 37/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

39/00 Sản xuất nan hoa bánh xe từ dây [1,2006.01] 

41/00 Sản xuất khung hoặc các bộ phận của ô từ dây [1,2006.01] 

43/00 Sản xuất băng, vòng, ví dụ vòng đeo tay hoặc dây đeo (sản xuất xích B21L; sử 
dụng các máy dệt D03D) [1,2006.01] 

45/00 Gia công dây trong sản xuất các vật thể đặc biệt khác (đinh ghim, kim khâu, đinh, 
cặp tóc B21G; xích B21L) [1,2006.01] 

45/02 . móc treo áo [1,2006.01] 
45/04 . các vật, ví dụ các đòn bẩy hoặc các mắt xích dùng cho nắp chai [1,2006.01] 
45/06 . các trục mềm dẻo hoặc các ống dẫn rỗng, ví dụ dùng cho cơ cấu Bowden 

[1,2006.01] 
45/08 . các dây go máy dệt [1,2006.01] 
45/10 . các bàn chải dùng cho máy chải vải [1,2006.01] 
45/12 . các lưỡi câu cá [1,2006.01] 
45/14 . các đầu dây đăng ten kim loại hoặc dây buộc [1,2006.01] 
45/16 . các thiết bị dùng cho các mục đích giữ chặt hoặc bảo hiểm [1,2006.01] 
45/18 . . các chi tiết của khóa kéo [1,2006.01] 
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45/20 . . móc lò xo, móc lò xo an toàn [1,2006.01] 
45/22 . . cái cặp giấy hoặc kẹp giấy (đinh kẹp B21F 45/24) [1,2006.01] 
45/24 . . đinh kẹp, các chi tiết khóa chặt đai [1,2006.01] 
45/26 . . các cúc áo [1,2006.01] 
45/28 . . .  kiểu cúc bấm hoặc cúc ấn [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật không thuộc các nhóm khác của phân lớp này [2009.01] 
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B21G SẢN XUẤT KIM KHÂU, ĐINH GHIM HOẶC ĐINH BẰNG KIM LOẠI 
 

1/00 Sản xuất kim khâu sử dụng để thực hiện các quy trình công nghệ (tạo dáng đầu 
đinh ghim như kim khâu B21G 3/12, sản xuất cặp tóc hình chữ U B21G 7/04) 
[1,2006.01] 

Ghi chú 
 Nhóm B21G 1/12 được ưu tiên hơn các nhóm B21G 1/02 - B21G 1/10. 
 
1/02 . các kim có lỗ, ví dụ kim khâu, dùi khâu [1,2006.01] 
1/04 . . các kim khâu chuyên dụng để sử dụng trong các máy hoặc các dụng cụ 

[1,2006.01] 
1/06 . các kim có móc hoặc có ngạnh, ví dụ các kim móc [1,2006.01] 
1/08 . các kim rỗng hoặc các kim có đuôi rỗng, ví dụ kim tiêm dưới da, kim để tra dầu 

(B21G 1/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/10 . có các trang bị khóa để giữ chặt vật liệu kéo qua, ví dụ để sửa chữa lốp không săm 

[1,2006.01] 
1/12 . Giữ an toàn, làm sạch bavia, sửa sang, đánh bóng, mài [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất đinh ghim, đinh hoặc tương tự (đinh ghim có mũ lắp riêng B21G 5/00; 
dạng chữ U B21G 7/00; có mũ chẻ B21G 7/08) [1,2,2006.01]  

3/02 . các đinh ghim loại được sử dụng trong may mặc hoặc nội trợ [1,2006.01] 
3/04 . . với phương tiện đóng hoặc bảo vệ ở đầu đinh ghim, ví dụ kim băng [1,2006.01] 
3/06 . các đinh có vai gò [1,2006.01] 
3/08 . các đinh có đầu và hai hoặc nhiều thân hoặc thân khứa [1,2006.01] 
3/10 . các đinh hoặc đinh ghim lượn sóng [1,2006.01] 
3/12 . Rèn chồn; Tạo đầu đinh [1,2006.01] 
3/14 . Giảm đường kính của các bộ phận bằng cách khác với cán [1,2006.01] 
3/16 . Làm nhọn bằng cắt hoặc không cần cắt [1,2006.01] 
3/18 . bằng các công đoạn không hạn chế trong một nhóm từ các nhóm B21G 3/12 - 

B21G 3/16 (B21G 3/06 - B21G 3/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/20 . . từ dây có chiều dài vô hạn (bằng cách cán B21G 3/30) [1,2006.01] 
3/22 . . .  trong các cặp được bố trí đầu đối đầu [1,2006.01] 
3/24 . . .  bằng cách đồng thời tạo mũ của một đinh và đầu nhọn của đinh kia [1,2006.01] 
3/26 . . bằng cách cắt từ vật liệu dạng dải hoặc dạng tấm [1,2006.01] 
3/28 . . bằng cách rèn hoặc ép [1,2006.01] 
3/30 . . bằng cách cán [1,2006.01] 
3/32 . Đưa vật liệu cần gia công vào máy làm đinh hoặc đinh ghim [1,2006.01] 

5/00 Sản xuất đinh hoặc đinh ghim có mũ ghép hoặc đầu bọc [1,2006.01] 
5/02 . đinh bấm hoặc đinh kiểu tương tự [1,2006.01] 
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7/00 Sản xuất đinh ghim hình chữ U hoặc các chốt giữ (đinh kẹp giấy hoặc ghim đóng 
sách B21D 53/46; B21F 45/16) [1,2006.01] 

7/02 . hình chữ U [1,2006.01] 
7/04 . . cặp tóc [1,2006.01] 
7/06 . . . cặp uốn tóc [1,2006.01] 
7/08 . các chốt giữ, ví dụ chốt định vị [1,2006.01] 
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B21H SẢN XUẤT CÁC ĐỒ VẬT KIM LOẠI ĐẶC BIỆT BẰNG CÁCH CÁN, VÍ DỤ 
VÍT, BÁNH XE, VÒNG, THÙNG, BI CẦU (chủ yếu từ kim loại tấm B21D) 

Ghi chú 
 Phân lớp này chỉ bao gồm các công đoạn cán chuyên dụng để sử dụng trong sản xuất 

các đồ vật đặc biệt và chúng không được kết hợp vối bất cứ công đoạn gia công kim 
loại nào khác, trừ trường hợp công đoạn nói tới là công đoạn phụ trợ được thực hiện 
trên cùng một máy. 

 

1/00 Sản xuất các sản phẩm có hình dạng các vật thể quay tròn (cán ống B21B 17/00 - 
B21B 25/00) [1,2006.01] 

1/02 . các đĩa; các đĩa bánh xe [1,2006.01] 
1/04 . . có vành bánh xe, ví dụ bánh xe tàu hỏa [1,2006.01] 
1/06 . các vòng có độ dài trục giới hạn (dàn rộng các dạng khép kín của các dải băng kim 

loại bằng cách cán đồng thời ở hai hoặc nhiều vùng B21B 5/00) [1,2006.01] 
1/08 . . các vành bánh xe tàu hỏa [1,2006.01] 
1/10 . . các vành bánh xe cho lốp hơi [1,2006.01] 
1/12 . . các vòng cho các ổ bi hoặc ổ trụ [1,2006.01] 
1/14 . các bi cầu, trụ cán, trụ côn, hoặc các vật thể tương tự [1,2006.01] 
1/16 . . dùng cho ổ trục [1,2006.01] 
1/18 . các ống trụ, ví dụ các ống trụ được cán ngang [1,2006.01] 
1/20 . . được cán dọc [1,2006.01] 
1/22 . đặc trưng bởi việc sử dụng các dụng cụ cán có biên dạng thay đổi theo chu vi 

[2,2006.01]  

3/00 Sản xuất các vật thể hình xoắn ốc hoặc các vật thể có các bộ phận hình xoắn ốc 
(bánh răng xoắn ốc B21H 5/00; uốn cong xoắn dải hoặc tương tự B21D 11/06; tạo 
hình  các ống hoặc các thành ống thành dạng xoắn ốc B21D 15/04) [1,2006.01] 

3/02 . các ren ốc ngoài [1,2006.01] 
3/04 . . Sản xuất bằng các phương tiện của các trục cán được định hình [1,2006.01] 
3/06 . . Sản xuất bằng các phương tiện của các bộ phận được định hình khác với trục cán, 

ví dụ các vấu kẹp chuyển động tương đối với nhau theo chiều dọc hoặc theo 
đường cong [1,2006.01] 

3/08 . các ren ốc trong [1,2006.01] 
3/10 . các mũi khoan xoắn; ta rô [1,2006.01] 
3/12 . các vật thể có bề mặt xoắn ốc [1,2006.01]  

5/00 Sản xuất các bánh răng [1,2006.01] 
5/02 . có đường biên hình trụ [1,2006.01] 
5/04 . các bánh răng hình côn [1,2006.01] 
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7/00 Sản xuất các vật thể chưa được nêu ra trong các nhóm B21H 1/00 B21H 5/00, ví 
dụ các dụng cụ nông nghiệp, các dao, dĩa, thìa ăn (đinh, đinh ghim B21G 3/30) 
[1,2006.01] 

7/02 . mai; xẻng [1,2006.01] 
7/04 . cuốc [1,2006.01] 
7/06 . lưỡi cày; rìu [1,2006.01] 
7/08 . chĩa; các cào [1,2006.01] 
7/10 . dao; liềm; các hái hớt cỏ [1,2006.01] 
7/12 . móng ngựa; các vật có hình dạng tương tự, ví dụ để chống mòn đế giày dép 

[1,2006.01] 
7/14 . các vật thể có khía [1,2006.01] 
7/16 . cánh tua bin; cánh máy nén; cánh quạt [1,2006.01] 
7/18 . các chốt rãnh; Rành cán, ví dụ rãnh tra dầu trên các vật thể [1,2006.01] 

8/00 Cán kim loại chiều dài không giới hạn dạng lặp lại chuyên dùng để sản xuất các 
vật thể đặc biệt [1,2006.01] 

8/02 . Các trục cán có hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 

9/00 Thiết bị nạp liệu cho các máy cán hoặc các thiết bị cán sản xuất các vật thể được 
nêu ra trong phân lớp này [1,2006.01] 

9/02 . dùng cho các máy cán ren [1,2006.01] 
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B21J RÈN; RÈN THỦ CÔNG; DẬP KIM LOẠI; TÁN RI-VÊ; LÒ RÈN (cán kim loại 
B21B; sản xuất các sản phẩm đặc biệt bằng rèn hoặc dập B21K; tráng hoặc mạ 
B23K; hoàn thiện các bề mặt bằng rèn thủ công B23P 9/04; làm chắc các bề mặt 
bằng cách phun vật liệu dạng hạt B24C 1/10; các đặc tính chung của máy ép, máy ép 
phế liệu B30B; các lò nung nói chung F27 ) 

Nội dung phân lớp 
CHUẨN BỊ PHÔI KIM LOẠI ............................................................................................................ 1/00 
RÈN; RÈN THỦ CÔNG; DẬP 

Các phương pháp chung, các thiết bị dùng cho mục 
đích này ................................................................................................................................ 5/00 
Các máy , máy ép, búa máy .................................................................................... 7/00 - 13/00 
Bôi trơn ................................................................................................................................ 3/00 
Các lò nung .......................................................................................................................  17/00 

TÁN RIVÊ ........................................................................................................................................ 15/00 
CÁC DỰNG CỤ RÈN KHÁC .......................................................................................................... 19/00 

 

1/00 Chuẩn bị phôi kim loại [1,2006.01] 
1/02 . Xử lý sơ bộ phôi kim loại không có tạo hình đặc biệt, ví dụ gia công các vùng tách 

biệt, rèn hoặc dập thô (thay đổi các tính chất vật lý bằng cách làm biến dạng C21D 
7/00, C22F 1/00) [1,2006.01] 

1/04 . Tạo hình thô chủ yếu bằng rèn hoặc đập [1,2006.01] 
1/06 . Các phương pháp hoặc thiết bị nung nóng hoặc làm nguội chuyên dụng để thực 

hiện các nguyên công rèn hoặc dập [1,2006.01] 

3/00 Bôi trơn trong quá trình rèn hoặc dập (bôi trơn nói chung F16N) [1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp rèn, rèn thủ công hoặc dập (để gia công kim loại tấm hoặc các 
ống kim loại, các thanh hoặc thanh kim loại định hình B21D; để gia công dây B21F); 
Các thiết bị đặc biệt hoặc các phụ kiện dùng cho việc này [1,2006.01] 

5/02 . Khuôn rèn; cắt gở bằng sử dụng các khuôn đặc biệt [1,2006.01] 
5/04 . bằng cách sử dụng trực tiếp áp lực thúy khí hoặc áp lực nổ [1,2006.01] 
5/06 . để thực hiện các nguyên công đặc biệt [1,2006.01] 
5/08 . . Rèn chồn [1,2006.01] 
5/10 . . Đục lỗ phôi (kết hợp vói đúc ép B21C 23/00) [1,2006.01] 
5/12 . . Tạo hình các thanh định hình ở mặt ngoài hoặc mặt trong (sản xuất ren ốc bằng 

rèn, dập hoặc rèn thủ công B21K) [1,2006.01] 

7/00 Búa máy; Máy rèn với đầu búa hoặc vấu kẹp khuôn tác động bằng va đập (búa 
cầm tay B25D; Các tính chất điện phần H) [1,2006.01] 

7/02 . Các thiết kế hoặc kết cấu đặc biệt [1,2006.01] 
7/04 . . Các búa máy [1,2006.01] 
7/06 . . Các búa rơi [1,2006.01] 
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7/08 . . . có búa được dẫn động cứng [1,2006.01] 
7/10 . . có cả bộ dẫn động và búa được nối với đòn bẩy tựa, ví dụ búa có cán [1,2006.01] 
7/12 . . . đòn bẩy là lò xo, ví dụ búa lò xo [1,2006.01] 
7/14 . . Các máy rèn làm việc với nhiều búa [1,2006.01] 
7/16 . . . trên các thiết bị quay tròn [1,2006.01] 
7/18 . . Máy rèn làm việc với vấu kẹp khuôn, ví dụ được quay, chuyển động đều theo 

hướng rèn hoặc dập, ví dụ để rèn khuôn [1,2006.01] 
7/20 . Các bộ truyền động dùng cho búa máy; Cấc phương tiện truyền động dùng cho việc 

này [1,2006.01] 
7/22 . . cho các búa máy [1,2006.01] 
7/24 . . . hoạt động bằng áp suất hơi, không khí, hoặc áp suất các chất khí khác 

[1,2006.01] 
7/26 . . . . hoạt động bằng đốt trong [1,2006.01] 
7/28 . . . hoạt động bằng thúy lực hoặc áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
7/30 . . . hoạt động bằng nam châm điện [1,2006.01] 
7/32 . . . hoạt động bằng bộ truyền động quay, ví dụ động cơ điện [1,2006.01] 
7/34 . . . điều khiển đồng thời cả búa và đe, được gọi là tời búa rơi ngược dòng 
7/36 . . dùng cho các búa rơi [1,2006.01] 
7/38 . . . được dẫn động bằng áp suất hoi, không khí hoặc áp suất các chất khí khác 

[1,2006.01] 
7/40 . . . được dẫn động bằng thủy lực hoặc áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
7/42 . . . hoạt động bằng bộ truyền động quay, ví dụ các động cơ điện [1,2006.01] 
7/44 . . . được trang bị băng truyền, dây, cáp hoặc xích [1,2006.01] 
7/46 . . Thiết bị điều khiển chuyên dùng cho các búa rèn không giới hạn ở một trong số 

các phân nhóm trước [1,2006.01] 

9/00 Các máy rèn dập [1,2006.01] 
9/02 . Các thiết kế hoặc kết cấu đặc biệt [1,2006.01] 
9/04 . . Các máy dập đột lỗ [1,2006.01] 
9/06 . . Các máy dập cưa; Các máy rèn chồn [1,2006.01] 
9/08 . . . được trang bị các thiết bị nung nóng các phôi gia công (nung nóng các chi tiết 

bằng điện H05B) [1,2006.01] 
9/10 . Các bộ truyền động dùng cho các máy rèn dập [1,2006.01] 
9/12 . . hoạt động bằng thủy lực hoặc áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
9/14 . . . nối liền với năng lượng điện [1,2006.01] 
9/16 . . . nối liến với năng lượng hơi hoặc khí [1,2006.01] 
9/18 . . hoạt động bằng cách sử dụng cơ cấu truyền động, ví dụ đòn bẩy, các trục động, 

trục khuỷu, bộ lệch tâm, đòn bảy kép, thanh răng [1,2006.01] 
9/20 . . Các thiết bị điều khiển chuyên dùng cho các máy rèn dập không giới hạn ở một 

trong số các phân nhóm trước [1,2006.01] 
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11/00 Các búa rèn kết hợp với các máy rèn dập; Các máy rèn có bộ phận để rèn hoặc 
dập [1,2006.01] 

13/00 Các chi tiết của máy rèn, dập, hoặc rèn đập [1,2006.01] 
13/02 . Các khuôn hoặc khung gá dùng cho chúng [2,2006.01]  
13/03 . . Các khung gá khuôn [2,2006.01]  
13/04 . Các khung máy; Sống trượt của máy [1,2006.01] 
13/06 . Quả búa; Đe; Khối đe [1,2006.01] 
13/08 . Các phương tiện để vận chuyển sản phẩm hoặc dụng cụ [1,2006.01] 
13/10 . . Tay máy (nói chung B25J) [1,2006.01] 
13/12 . . . Các phương tiện quay [1,2006.01] 
13/14 . . Các thiết bị đẩy ra [1,2006.01] 

15/00 Tán rivê [1,2006.01] 
15/02 . Các quy trình tán rivê [1,2006.01] 
15/04 . . Tán đinh rivê rỗng bằng cơ học [1,2006.01] 
15/06 . . Tán đinh rivê rỗng bằng các phương tiện thúy lực, áp suất chất lỏng hoặc chất khí 

[1,2006.01] 
15/08 . . Tán đinh rivê sử dụng nhiệt ở các phần đầu của đinh rivê để tạo mũ đinh 

[1,2006.01] 
15/10 . Máy tán đinh rivê (nung nóng các chi tiết bằng điện H05B) [1,2006.01] 
15/12 . . có các dụng cụ hoặc các phần của dụng cụ có một chuyển động bổ sung vào 

chuyển động nạp liệu, ví dụ spin [1,2006.01] 
15/14 . . chuyên dùng để tán rivê các vật đặc biệt, ví dụ máy tán rivê cho má phanh 

[1,2006.01] 
15/16 . . Các bộ truyền động dùng cho các máy tán rivê; Các phương tiện truyền động 

dùng cho việc này [1,2006.01] 
15/18 . . . hoạt động bằng áp suất không khí hoặc áp suất chất khí khác, ví dụ áp lực nổ 
15/20 . . hoạt động bằng thúy lực hoặc áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
15/22 . . . hoạt động bằng cả thủy lực hoặc cả áp suất chất lỏng và áp suất chất khí 

[1,2006.01] 
15/24 . . . hoạt động bằng các nam châm điện [1,2006.01] 
15/26 . . . hoạt động bằng bộ truyền động quay, ví dụ động cơ điện [1,2006.01] 
15/28 . . Các thiết bị điều khiển chuyên dụng cho các máy tán rivê không giới hạn ở một 

trong số những phân nhóm trước [1,2006.01] 
15/30 . . Các chi tiết đặc biệt, ví dụ các giá đỡ; thiết bị treo chuyên dụng cho máy tán rivê 

di động [1,2006.01] 
15/32 . . . Các thiết bị để đưa vào hoặc giữ đinh rivê tại vị trí có hoặc không có thiết bị 

nạp liệu [1,2006.01] 
15/34 . . . . để lắp đặt rivê ống [1,2006.01] 
15/36 . . Trang thiết bị tán rivê, dụng cụ tạo hình các đầu đinh; Các trục tâm để nới rộng 

các phần của đinh rivê rỗng  [1,2006.01] 
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15/38 . Các phương tiện để sử dụng gắn liền với tán rivê, ví dụ các kìm dùng để rèn chồn; 
Các dụng cụ cầm tay để tán rivê [1,2006.01] 

15/40 . . để tạo hình đầu đinh rivê [1,2006.01] 
15/42 . . Các thiết bị cặp đặc biệt để giữ các vật để tán rivê với nhau, ví dụ tác động qua 

các lỗ tán rivê [1,2006.01] 
15/44 . . Thiết bị định vị lỗ tán rivê [1,2006.01] 
15/46 . . Thiết bị định vị đinh rive để sản xuất các đầu nối ống [1,2006.01] 
15/48 . . Thiết bị để lăn nhám rivê [1,2006.01] 
15/50 . . Các thiết bị tháo hoặc cắt đinh rivê [1,2006.01] 

17/00 Các lò rèn (các lò để nhiệt luyện C21D 9/00, các lò nung nói chung F27) 
[1,2006.01] 

17/02 . nung nóng bằng điện (nung nóng các chi tiết bằng điện H05B) [1,2006.01] 

19/00 Các dụng cụ rèn chưa được nêu ra ở các vị trí khác [1,2006.01] 
19/02 . Các buồng lò; Các thiết bị chuyên dùng để cấp khí cho lò [1,2006.01] 
19/04 . Các cái đe; Các vật dụng kèm theo [1,2006.01] 
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B21K SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI RÈN HOẶC DẬP, VÍ DỤ CÁC 
MÓNG NGỰA, ĐINH RI-VÊ, CHỐT HOẶC BÁNH XE (sản xuất các sản phẩm 
đặc biệt bằng cách gia công kim loại tấm không sinh phoi B21D; gia công dây B21F; 
sản xuất đinh ghim, kim hoặc đinh B21G; sản xuất các sản phẩm đặc biệt bằng cách 
cán B21H; các máy rèn, các máy dập, các máy rèn thủ công nói chung B21J; sản 
xuất xích B21L; mạ B23K) 

Ghi chú 
 Phân lớp này chỉ bao gồm các công đoạn rèn, dập, hoặc rèn đập thủ công chuyên sử 

dụng trong sản xuất các sản phẩm đặc biệt và không kết hợp với bất cứ công đoạn 
gia công kim loại nào khác, trừ trường hợp công đoạn này là công đoạn phụ thực 
hiện trên cùng một máy 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT CÁC CHI TIẾT MÁY HOẶC CÁC DỤNG CỤ ............................. 1/00, 3/00, 5/00, 19/00 
SẢN XUẤT ĐƯỜNG RAY .......................................................................................................7/00, 9/00 
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM RÈN .................................................................................... 13/00, 15/00 
SẢN XUẤT CÁC VẬT PHẨM KHÁC ................................................ 7/00, 11/00, 17/00, 21/00, 23/00 
TẬP HỢP CÁC CHI TIẾT................................................................................................................ 25/00 
LINH KIỆN, CÁC THẾT BỊ PHỤ ............................................................................ 27/00, 29/00, 31/00 

 

Sản xuất các vật phẩm đặc biệt bằng rèn, dập hoặc rèn dập thủ công; Các thiết bị cho 
việc đó 

1/00 Sản xuất các chi tiết máy [1,2006.01] 
1/02 . các bi, trục hoặc trục cán, ví dụ dùng cho ổ trục [1,2006.01] 
1/04 . các vòng ổ bi [1,2006.01] 
1/05 . các lồng ổ trục [2,2006.01]  
1/06 . các trục xe hoặc các trục [1,2006.01] 
1/08 . . các trục khuỷu [1,2006.01] 
1/10 . . dạng hình trụ [1,2006.01] 
1/12 . . có mặt cắt ngang dạng đặc biệt [1,2006.01] 
1/14 . các khớp nối ống [1,2006.01] 
1/16 . . các chi tiết nối ống cứng hoặc ống mềm [1,2006.01] 
1/18 . các pit tông hoặc pit tông trụ trượt [1,2006.01] 
1/20 . các chi tiết của van [1,2006.01] 
1/22 . . các van đĩa, ví dụ dùng cho động cơ đốt trong [1,2006.01] 
1/24 . . các thân van; các đế van [1,2006.01] 
1/26 . các vỏ hộp hoặc các phần đỡ, ví dụ các vỏ che trục truyền động, các giá gắn động 

cơ [1,2006.01] 
1/28 . các bánh xe, đĩa tròn [1,2006.01] 
1/30 . . có răng [1,2006.01] 
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1/32 . . các đĩa tròn, ví dụ bánh xe đĩa [1,2006.01] 
1/34 . . các bánh xe có nan hoa [1,2006.01] 
1/36 . . có cánh [1,2006.01] 
1/38 . . các vành xe; các lốp [1,2006.01] xe 
1/40 . . các mayơ [1,2006.01] 
1/42 . . các puli, ví dụ puli cáp [1,2006.01] 
1/44 . vít, chốt, hoặc tương tự (sản xuất ren vít B21K 1/56; sản xuất vít hình chữ U 

B21K1/74) [1,2006.01] 
1/46 . . có mũ [1,2006.01] 
1/48 . . . Các máy làm việc với búa, ví dụ nện theo chiều xuyên tâm, để tạo các mũ 

[1,2006.01] 
1/50 . . . cắt mép hoặc cắt các mũ được tạo thành, vi dụ gia công bằng khuôn [1,2006.01] 
1/52 . . có hai đầu, ví dụ có các mũ trên cả hai đầu (tạo thành các mũ B21K 1/46) 

[1,2006.01] 
1/54 . . có các rãnh hoặc các khấc [1,2006.01] 
1/56 . các chi tiết có ren [1,2,2006.01]  
1/58 . các đinh rivê [1,2006.01] 
1/60 . . các đinh rivê rỗng hoặc nửa rỗng [1,2006.01] 
1/62 . . các đinh rivê đặc biệt, ví dụ có các công tắc điện [1,2006.01] 
1/64 . các đai ốc (sản xuất ren ốc B21K 1/56) [1,2006.01] 
1/66 . . từ các  thanh dạng dải [1,2006.01] 
1/68 . . từ các thanh tròn hoặc các thanh có biên dạng [1,2006.01] 
1/70 . . có dạng đặc biệt, ví dụ các đai ốc tự xiết, đai ốc tai hồng [1,2006.01] 
1/72 . các móc, ví dụ móc cần cẩu, đinh giữ đường ray (sản xuất đinh nói chung B21G) 

[1,2006.01] 
1/74 . các bộ phận có hình chạc, hoặc các bộ phận có hai hoặc nhiều nhánh, ví dụ các vít 

hình chữ U, các neo [1,2006.01] 
1/76 . các chi tiết chưa được nêu ra ở một trong các nhóm trước [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất động cơ hoặc các chi tiết máy chưa được nêu ra trong nhóm 
B21K1/00; Sản xuất cánh quạt hoặc tương tự [1,2006.01] 

3/02 . các đầu xi lanh [1,2006.01] 
3/04 . các cánh, ví dụ cánh tua bin; Rèn chồn các chân cánh [1,2006.01] 

5/00 Sản xuất các dụng cụ hoặc các chi tiết của dụng cụ, ví dụ kìm [1,2006.01] 
5/02 . các dụng cụ khoan hoặc các dụng cụ khác để sản xuất hoặc gia công lỗ [1,2006.01] 
5/04 . . các dụng cụ xoắn, ví dụ các mũi khoan, mũi doa [1,2006.01] 
5/06 . . Sửa chữa, ví dụ mài sắc mũi khoan đá [1,2006.01] 
5/08 . . các dụng cụ đào [1,2006.01] 
5/10 . . Tạo hình cụm giữ mũi khoan [1,2006.01] 
5/12 . các dụng cụ cắt khác (đồ dao kéo B21K 11/00) [1,2006.01] 
5/14 . các búa cầm tay [1,2006.01] 
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5/16 . các dụng cụ để vặn ốc [1,2006.01] 
5/18 . các tay nắm hoặc các chi tiết dùng cho chúng [1,2006.01] 
5/20 . Sản xuất các bề mặt công tác của khuôn, được làm hoặc lõm xuống hoặc lồi lên 

[1,2006.01] 

7/00 Sản xuất các cấu kiện đường sắt phụ; Sản xuất các bộ phận của xe [1,2006.01] 
7/02 . các bộ phận cho đường ray (các đinh giữ ray B21K 1/72) [1,2006.01] 
7/04 . . các lưỡi ghi chỗ đổi đường ray [1,2006.01] 
7/06 . . tà vẹt [1,2006.01] 
7/08 . . các đĩa đệm cho đường ray, ví dụ cái gối đường ray [1,2006.01] 
7/10 . . các mối nối đường ray [1,2006.01] 
7/12 . các chi tiết của đầu tàu hoặc toa xe, ví dụ khung, bệ đỡ [1,2006.01] 
7/14 . . các hệ đòn phanh hoặc các chi tiết của phanh [1,2,2006.01]  

9/00 Sửa chữa các cấu kiện đường sắt, ví dụ đường ray [1,2006.01] 

11/00 Sản xuất dao kéo; Sản xuất dụng cụ làm vườn hoặc tương tự [1,2006.01] 
11/02 . dao [1,2006.01] 
11/04 . cái thìa, dĩa ăn [1,2006.01] 
11/06 . cái kéo [1,2006.01] 
11/08 . cái liềm; cái hái cắt cỏ [1,2006.01] 
11/10 . cái rìu; cái cuốc [1,2006.01] 
11/12 . cái mai; cái xẻng [1,2006.01] 
11/14 . cái cào; cái xỉa làm vườn [1,2006.01] 

13/00 Sản xuất hàng kim khí, ví dụ tay nắm tủ [1,2006.01] 
13/02 . các bản lề [1,2006.01] 

15/00 Sản xuất hàng rèn [1,2006.01] 
15/02 . các móng ngựa; Các phụ kiện dùng cho việc này [1,2006.01] 
15/04 . . các mấu để giữ móng [1,2006.01] 
15/06 . các phần kim loại cho giày dép, ví dụ đệm cho khỏi mòn gót giày [1,2006.01] 

17/00 Sản xuất các dụng cụ thể thao, ví dụ dày trượt băng [1,2006.01] 

19/00 Sản xuất các chi tiết cho máy nông nghiệp [1,2006.01] 
19/02 . các lưỡi cuốc; các lưỡi cày [1,2006.01] 

21/00 Sản xuất các vật rỗng chưa được nêu ra ở một trong số các nhóm B21K 1/00 - 
B21K 19/00 (chủ yếu từ kim loại tấm hoặc các ống thành mỏng giống nhau B21D, ví 
dụ B21D 41/00, B21D 51/00) [1,2006.01] 

21/02 . Sản xuất các phôi ở dạng đĩa hoặc chén như các bán thành phẩm dùng để sản xuất 
các vật rỗng, ví dụ để vuốt sâu hoặc đúc ép [1,2006.01] 

21/04 . Tạo hình các vật rỗng thành mỏng, ví dụ vỏ đạn [1,2006.01] 
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21/06 . Tạo hình các vật rỗng thành dày, ví dụ đạn [1,2006.01] 
21/08 . Gia công các vật rỗng có tiết diện ngang khác nhau theo chiều dài, ví dụ vòi phun, 

bugi [1,2006.01] 
21/10 . . các vật hình côn hoặc hình chuông, ví dụ các đầu cách điện [1,2006.01] 
21/12 . tạo hình phần đuôi các vật thể rỗng [1,2006.01] 
21/14 . . có phần đuôi kín hoặc gần kín, ví dụ các đáy hộp đựng [1,2006.01] 
21/16 . Tái mô hình hóa các vật thể rỗng có chú ý đến dạng của tiến diện cắt ngang (chỉ tái 

mô hình hóa phần đuôi B21K 21/12) [1,2006.01] 

23/00 Sản xuất các vật thể khác [1,2006.01] 
23/02 . các bộ phận của băng truyền vô tận, ví dụ bộ phận dẫn băng, con trượt (được sản 

xuất từ kim loại tấm B21D) [1,2006.01] 
23/04 . các vật có mặt bích (B21K 1/28 được ưu tiên; các  ống mặt bích B21D) [1,2006.01] 

25/00 Lắp các chi tiết tạo các bộ phận liên kết, ví dụ bánh xe tua bin và các trục, các 
mấu giữ với các phần gài vào, có hoặc không có sự tạo hình các chi tiết (lắp bằng 
kéo dãn hoặc nén chặt B23P 11/02, B23P 19/02) [1,2006.01] 

Các linh kiện; Các thiết bị phụ trợ 

27/00 Các thiết bị xử lý, ví dụ để nạp liệu, định tâm, tháo liệu; Phương tiện cắt mép; 
Bố trí các thiết bị này [1,2006.01] 

27/02 . Các thiết bị nạp liệu dùng cho thanh, dây, hoặc dải băng [1,2006.01] 
27/04 . . cho phép tiến hành lần lượt từng bước gia công [1,2006.01] 
27/06 . Các phương tiện cắt mép; Bố trí các thiết bị này [1,2006.01] 

29/00 Các thiết bị để nung nóng hoặc làm nguội trong quá trình gia công (để chuẩn bị 
phôi kim loại cho rèn hoặc dập B21J 1/06; các thiết bị nung nóng nói chung, xem các 
phân lớp tương ứng, ví dụ H05B) [1,2006.01] 

31/00 Các thiết bị điều khiển chuyên dùng để định vị dụng cụ gá giữ [1,2006.01] 
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B21L CHẾ TẠO XÍCH KIM LOẠI (chế tạo xích hoặc các mắt xích bằng cách đúc B22D 
25/02; xích nói chung F16G) 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NÓI CHUNG 

Xích được làm từ các mắt xích riêng biệt ................................................ 1/00, 3/00, 7/00, 9/00 
Xích với các mắt xích liền ................................................................................................... 5/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT LOẠI XÍCH ĐẶC BỆT 
HOẶC CÁC CHI TIẾT CỦA CHÚNG ................................................................................. 11/00, 13/00 
CÁC DỤNG CỤ ĐỂ SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA ............................................................. 19/00, 21/00 
HOÀN THIỆN .................................................................................................................................. 15/00 
SẢN XUẤT THEO CÁCH KHÁC ................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Sản xuất xích hoặc các mắt xích bằng cách uốn các vật cần gia công từ thanh, 
đây hoặc dải băng để tạo mắt xích hình ovan hoặc các hình đơn giản khác 
(B21L 3/00, B21L 7/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/02 . bằng cách uốn tiếp xúc đầu đuôi của các vật cần gia công [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách uốn và nối liên tiếp các đầu của các vật cần gia công có hoặc không có 

các chi tiết nối đặc biệt [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất xích hoặc các mát xích bằng cách uốn các mắt xích hoặc các chi tiết nối 
và tiếp sau đó hàn nóng hoặc hàn nguội đầu tiếp xúc (B21L 7/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

3/02 . Các máy hoặc thiết bị để hàn nóng các mắt xích [1,2006.01] 
3/04 . . sử dụng hàn rèn hoặc hàn áp lực [1,2006.01] 

5/00 Sản xuất xích hoặc các mắt xích bằng cách gia công vật liệu ban đầu theo 
phương pháp liền toàn bộ , tức là không nối các mắt xích được tạo thành 
[1,2006.01] 

5/02 . theo phương pháp các mắt xích tạo thành đã được nối với nhau [1,2006.01] 

7/00 Sản xuất xích hoặc các mắt xích bằng cắt từng vòng khuyết hoặc một phần vòng 
từ các cuộn, nối liền các phần đã cắt bằng cách vặn xoắn có hàn hoặc không cần 
hàn [1,2006.01] 

9/00 Sản xuất xích hoặc các mắt xích, các mắt xích được tạo thành từ hai hoặc nhiều 
chi tiết khác nhau, ví dụ xích truyền động (B21L 1/04, 7/00, B21L 11/14, B21L 
13/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

9/02 . xích lăn hoặc kiểu khác có mắt xích đĩa [1,2006.01] 
9/04 . . Đục lỗ hoặc uốn cong các phần khác nhau của mắt xích [1,2006.01] 
9/06 . . Phân loại, chuyển, lắp, tán rivê hoặc hoàn thiện các bộ phận của xích [1,2006.01] 
9/08 . Kết hợp các mắt xích với các chi tiết phụ, ví dụ hàn thêm các bộ phận chống mòn 

[1,2006.01] 
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11/00 Sản xuất xích hoặc các mắt xích hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 
11/02 . mỗi một mắt xích được tạo ra bằng một chi tiết mà cả hai đầu của nó được uốn 

hoặc tạo hình để nối vào phần giữa của mắt xích sau [1,2006.01] 
11/04 . . các đầu được khoét lỗ hoặc đục lỗ để tạo mắt nối [1,2006.01] 
11/06 . . .  vật gia công được làm từ dải kim loại mỏng [1,2006.01] 
11/08 . . các đầu được nối với các chi tiết khác của chính mắt xích đó [1,2006.01] 
11/10 . các mắt xích có các chi tiết tương ứng đối xứng dạng hình trụ và các chi tiết tương 

tự móc, trong đó một chi tiết tạo thành đệm tựa trên khớp cho mắt xích tiếp theo 
(B21L 11/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

11/12 . Tạo thành các xích gấp [1,2006.01] 
11/14 . Sản xuất các mắt xích có đinh tán được lồng vào hoặc được tạo ra liền khối 

[1,2006.01] 

13/00 Sản xuất các mắt xích cuối hoặc ở giữa có dạng đặc biệt; Sản xuất các mắt nối 
xích, ví dụ khớp khuyên quay, cái khóa chận [1,2006.01] 

15/00 Hoàn thiện hoặc mài nhẵn xích hoặc các mắt xích, ví dụ loại bỏ vật liệu ria xờm, 
kiểm chuẩn (B21L 9/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 

15/02 . Vặn xoắn các mắt xích đã đóng [1,2006.01] 

19/00 Các thiết bị để sản xuất xích không giới hạn ở bất cứ quy trình đặc biệt nào 
[1,2006.01] 

21/00 Các dụng cụ hoặc các đồ gá để sửa chữa xích sử dụng các công đoạn gia công 
kim loại, ví dụ để tháo các mắt xích bị biến dạng [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến trong các nhóm khác của phân 
lớp này [2009.01] 
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B22 NGÀNH ĐÚC; LUYỆN KIM BỘT 

B22C CHẾ TẠO KHUÔN ĐÚC (các vật liệu chịu lửa làm khuôn nói chung B 28B) 

Ghi chú 
 Phân lớp này gồm: 
 - sản xuất các khuôn để đúc kim loại hoặc các khuôn chịu lửa khác 
 - lựa chọn hoặc chuẩn bị vật liệu làm khuôn 
 - các mẫu, các quy trình, các máy, các thiết bị hoặc các dụng cụ cần thiết 

Nội dung phân lớp 
CÁC MẪU ĐÚC, CHẾ TẠO CÁC MẪU ĐÚC ........................................................................7/00, 3/00 
CÁC KHUÔN, RUỘT, CÁC QUY TRÌNH LÀM KHUÔN 
NÓI CHUNG; CÁC THÀNH PHẦN LÀM KHUÔN VÀ 
RUỘT ............................................................................................................................... 1/00, 3/00, 9/00 
CÁC MÁY LÀM KHUÔN; CÁC QUY TRÌNH LÀM KHUÔN 
BẰNG CÁC MÁY TRÊN................................................................................................ 11/00 đến 19/00 
CÁC THIẾT BỊ LÀM KHUÔN ........................................................................................................ 25/00 
CÁC DỰNG CỤ HOẶC CÁC THẾT BỊ KHÁC ......................................................... 5/00, 21/00,23/00 

 

1/00 Các thành phần của khuôn chịu lửa hoặc các vật liệu làm ruột khuôn; Cấu trúc 
dạng hạt của chúng (các vật liệu chịu lửa nói chung C04B 35/00); Các đặc điểm 
hóa học hoặc vật lý trong quy trình chế tạo hoặc sản xuất các khuôn đúc 
[1,2006.01] 

1/02 . đặc trưng bởi các phụ gia dùng cho các mục đích đặc biệt, ví dụ các chất chỉ thị, 
các chất phụ gia làm tơi [1,2006.01] 

1/04 . . để bảo vệ vật đúc, ví dụ ngăn ngừa sự khử các bon [1,2006.01] 
1/06 . . . để đúc kim loại dễ bị ôxy hóa [1,2006.01] 
1/08 . . để giảm độ ngót của khuôn, ví dụ để đúc bằng mẫu chảy 
1/10 . . để tác động lên mức độ đông cứng của vật liệu làm khuôn (chỉ tác động lên mức 

độ đông cứng của chất kết dính B22C 1/16) [1,2006.01] 
1/12 . . để chế tạo các khuôn đúc hoặc các ruột đúc ổn định [1,2006.01] 
1/14 . . để tách mẫu ra khỏi khuôn [1,2006.01] 
1/16 . đặc trưng bởi việc sử dụng các chất kết dính; Các hỗn hợp các chất kết dính 

[1,2006.01] 
1/18 . . của các chất kết dính vô cơ [1,2006.01] 
1/20 . . của các chất kết dính hữu cơ [1,2006.01] 
1/22 . . . của nhựa dẻo hoặc nhựa thông [1,2006.01] 
1/24 . . . từ các chất dầu hoặc các chất béo; từ các chất dư thừa khi chưng cất chúng 

[1,2006.01] 
1/26 . . . từ hiđrat cacbon; từ các chất dư thừa khi chưng cất chúng [1,2006.01] 

3/00 Chọn các thành phần để phủ lên bề mặt khuôn, ruột hoặc mẫu đúc [1,2006.01] 
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3/02 . chuyên dụng để làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  

5/00 Các máy hoặc thiết bị chuyên dùng để tráng hoặc xử lý các vật liệu làm khuôn 
chuyên dụng cho mục đích này (có ứng dụng chung - xem các vị trí tương ứng, ví 
dụ dùng cho vật liệu có các tính chất đông cứng trong nước B28C) [1,2006.01] 

5/02 . Tráng khuôn chỉ bằng ly tâm hoặc có ly tâm phụ [1,2006.01] 
5/04 . bằng cách nghiền nhỏ, trộn, tán nhỏ hoặc khuấy đảo [1,2006.01] 
5/06 . bằng cách sàng hoặc tách bằng từ trường [1,2006.01] 
5/08 . bằng cách phun tưới, làm lạnh hoặc sấy khô [1,2006.01] 
5/10 . bằng cách tách bụi [1,2006.01] 
5/12 . để lấp đầy hộp khuôn (kết hợp với đầm chặt B22C 15/20 B22C 15/28) [1,2006.01] 
5/13 . . trong khi làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
5/14 . Thiết bị để bảo quản hoặc xử lý vật liệu tráng khuôn đúc tạo thành một bộ phận của 

thiết bị chuẩn bị vật liệu này [1,2006.01] 
5/16 . . có các băng chuyền hoặc các thiết bị khác để cấp vật liệu  [1,2006.01] 
5/18 . Các thiết bị để chuẩn bị các vật liệu làm khuôn [1,2006.01] 

7/00 Các mẫu đúc; Chế tạo các mẫu đúc chưa được nêu ở các lớp khác [1,2006.01] 
7/02 . Các mẫu dùng một lần [1,2006.01] 
7/04 . Các tấm mẫu [1,2006.01] 
7/05 . . để làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
7/06 . Các ngăn đựng ruột [1,2006.01] 

9/00 Các khuôn hoặc ruột đúc (chỉ dùng cho các phương pháp đúc đặc biệt B22D); Các 
quy trình đúc (các quy trình yêu cầu sử dụng các máy làm khuôn đặc biệt, xem các 
nhóm tương ứng cho các máy này) [1,2006.01] 

9/02 . Các khuôn cát hoặc tương tự để đúc tạo hình [1,2006.01] 
9/03 . . được tạo thành bằng cách làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
9/04 . . Sử dụng các mẫu dùng một lần [1,2006.01] 
9/06 . Các khuôn ổn định để đúc tạo hình (khuôn đúc thép thỏi B22D 7/06) [1,2006.01] 
9/08 . Các đặc điểm liên quan đến việc cấp kim loại nóng chảy, ví dụ lỗ vào đậu rót, rãnh 

dẫn vòng, đậu rót [1,2006.01] 
9/10 . Ruột đúc; Chế tạo hoặc lắp ruột đúc [1,2006.01] 
9/11 . . để làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
9/12 . Xử lý các khuôn đúc hoặc ruột đúc, ví dụ sấy, làm cứng [1,2006.01] 
9/14 . . Cơ cấu hoặc thiết bị chuyên dụng để sấy khuôn hoặc ruột (B22C 13/08 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
9/16 . . . thiết bị sấy di động [1,2006.01] 
9/18 . Xử lý lần cuối [1,2006.01] 
9/20 . Các khuôn tầng, tức là thiết bị chứa nhiều khuôn hoặc hòm khuôn [1,2006.01] 
9/22 . Các khuôn để đúc các hình đặc biệt [1,2006.01] 
9/24 . . để đúc các sản phẩm rỗng [1,2006.01] 
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9/26 . . . để đúc các ống có gân; để đúc các bộ tản nhiệt [1,2006.01] 
9/28 . . để đúc các bánh xe, các con lăn hoặc các trục cán [1,2006.01] 
9/30 . . để đúc xích [1,2006.01] 

Các máy làm khuôn để chế tạo khuôn đúc hoặc ruột đúc 

11/00 Các máy làm khuôn để sản xuất khuôn đúc hoặc ruột đúc, đặc trưng bởi sự bố 
trí tương đối các bộ phận của chúng [1,2006.01] 

11/02 . Các máy trong đó các khuôn đúc dịch chuyển trong một chu trình các công đoạn 
liên tiếp [1,2006.01] 

11/04 . . bằng bàn máy hoặc cơ cấu mang quay trong mặt phẳng nằm ngang [1,2006.01] 
11/06 . . bằng cơ cấu mang quay trong mặt phẳng thẳng đứng [1,2006.01] 
11/08 . . bằng các phương tiện mang không quay, ví dụ nhờ các bệ di động [1,2006.01] 
11/10 . có một hoặc nhiều hòm khuôn tạo thành một phần của máy; khuôn cát được tháo ra 

khỏi phần đó sau khi được làm bằng cách nén ép [1,2006.01] 
11/12 . Máy làm khuôn di động [1,2006.01] 

13/00 Các máy làm khuôn để chế tạo khuôn đúc hoặc ruột đúc có hình dạng đặc biệt 
[1,2006.01] 

13/02 . được trang bị dưỡng gạt, ví dụ để làm khuôn mẫu [1,2006.01] 
13/04 . . có dưỡng gạt quay, ví dụ được bố trí trên cột [1,2006.01] 
13/06 . . có dưỡng gạt không quay và hòm khuôn quay [1,2006.01] 
13/08 . để chế tạo các khuôn vỏ mỏng hoặc ruột chuông [1,2006.01] 
13/10 . để chế tạo ống hoặc các vật thể rỗng có chiều dài lớn [1,2006.01] 
13/12 . để chế tạo ruột đúc [1,2006.01] 
13/14 . . bằng cách làm khuôn mẫu, bằng tiện hoặc phủ bề mặt [1,2006.01] 
13/16 . . bằng cách ép qua khuôn [1,2006.01] 

15/00 Các máy làm khuôn để chế tạo khuôn đúc hoặc ruột đúc, đặc trưng bởi có cơ 
cấu đầm; Các phụ kiện dùng cho chúng [1,2006.01] 

15/02 . Đầm chỉ bằng các thiết bị ép [1,2006.01] 
15/04 . . bằng sức của cơ bắp, ví dụ các đòn bẩy hoạt động bằng tay [1,2006.01] 
15/06 . . có dẫn động cơ khí, ví dụ bánh răng dẫn động (B22C 15/04 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
15/08 . . có các cơ cấu thúy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
15/10 . Đầm chỉ bằng các thiết bị dần [1,2006.01] 
15/12 . . có dẫn động cơ khí [1,2006.01] 
15/14 . . có các cơ cấu thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
15/16 . . . máy làm khuôn có các bộ phận giảm xóc đặc biệt đặt cho khung của máy 

[1,2006.01] 
15/18 . . . .   bằng các phương tiện của các bộ giảm xóc đặt riêng biệt [1,2006.01] 
15/20 . Đầm chỉ bằng lực ly tâm, ví dụ trong máy phun cát [1,2006.01] 
15/23 . Đầm bằng áp lực khí hoặc chân không [6,2006.01]  
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15/24 . . có các thiết bị thổi, trong đó vật liệu làm khuôn được đưa vào khuôn dưới dạng 
các hạt xốp [1,2006.01] 

15/26 . . có các thiết bị đẩy, trong đó vật liệu làm khuôn được đưa vào khuôn dưới dạng  
cột nhỏ đã được đầm chặt hoặc tương tự [1,2006.01] 

15/264 . . đầm sau khi nạp vật liệu làm khuôn [6,2006.01]  
15/268 . . . có sự cháy nổ [6,2006.01]  
15/272 . . . có sự bảo quản khí dưới áp suất [6,2006.01]  
15/276 . . . bằng chân không, ví dụ các quy trình làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
15/28 . Đầm chặt bằng các phương tiện khác nhau hoạt động đồng thời hoặc liên tiếp, ví dụ 

ban đầu thổi cát và kết thúc bằng nén [1,2006.01] 
15/30 . . bằng cách sử dụng đồng thời các thiết bị ép và rung [1,2006.01] 
15/32 . . . chỉ dẫn động bằng cơ khí [1,2006.01] 
15/34 . . . chỉ có các cơ cấu thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 

17/00 Các máy làm khuôn để chế tạo khuôn đúc hoặc ruột đúc, đặc trưng bởi các cơ 
cấu để tách mẫu ra khỏi khuôn hoặc để đảo hòm khuôn hoặc tấm mẫu 
[1,2006.01] 

17/02 . Các máy làm khuôn có thiết bị nâng chốt [1,2006.01] 
17/04 . Các máy làm khuôn hạ mẫu xuống [1,2006.01] 
17/06 . Các máy làm khuôn sử dụng các tấm nạo; Các tấm nạo [1,2006.01] 
17/08 . Các máy làm khuôn có cơ cấu để quay tấm mẫu hoặc khuôn quanh trục nằm ngang 

[1,2006.01] 
17/10 . . Chỉ quay tấm mẫu và hòm khuôn (B22C 17/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
17/12 . . Quay tấm mẫu, hòm khuôn và thiết bị đầm chặt như một tổng thể (B22C 17/14 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
17/14 . . được bố trí về một bên của bàn làm khuôn, được gọi là các máy làm khuôn có 

bàn lắc ngang [1,2006.01] 

19/00 Các yếu tố kết cấu hoặc các phụ tùng dùng cho máy làm khuôn để chế tạo 
khuôn hoặc ruột khuôn [1,2006.01] 

19/01 . Các thiết bị để tráng lớp phủ kín [6,2006.01]  
19/02 . Bàn làm khuôn [1,2006.01] 
19/04 . Các thiết bị điều khiển chuyên dụng cho các máy làm khuôn [1,2006.01] 
19/06 . Các thiết bị để gỡ mẫu hoặc nới lỏng mẫu [1,2006.01] 

21/00 Các hòm khuôn; Các phụ tùng dùng cho chúng (các tấm tuốt B22C 17/06) 
[1,2006.01] 

21/01 . để làm khuôn kín chân không [6,2006.01]  
21/02 . Các hòm khuôn tháo được, nghĩa là hòm khuôn có các bộ phận tháo được, hợp 

thành hoặc thay thế được [1,2006.01] 
21/04 . Các khung lật; Bảng đỡ mẫu đúc hoặc dưỡng gạt (tấm tháo khuôn B22C 7/04) 

[1,2006.01] 
21/06 . . Bảng dỡ mẫu đúc hoặc dưỡng gạt [1,2006.01] 
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21/08 . Cơ cấu kẹp [1,2006.01] 
21/10 . Cơ cấu dẫn hướng [1,2006.01] 
21/12 . Các phụ tùng [1,2006.01] 
21/14 . . để đặt cốt hoặc kẹp vật liệu làm khuôn hoặc ruột đúc, ví dụ các khóa móc, con mã 

đúc, chốt, thanh [1,2006.01]  

23/00 Các dụng cụ; Các thiết bị  làm khuôn đúc chưa được đề cập đến ở trên 
[1,2006.01] 

23/02 . Các thiết bị phủ khuôn đúc hoặc ruột đúc [1,2006.01] 

25/00 Các máy làm khuôn đúc hoặc ruột đúc (để chuẩn bị các vật liệu làm khuôn B22C 
5/18; kết hợp với các máy đúc B22D 47/02) [1,2006.01] 
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B22D ĐÚC KIM LOẠI; ĐÚC CÁC CHẤT KHÁC BẰNG CÙNG CÁC PHƯƠNG 
PHÁP HOẶC CÁC THIẾT BỊ (tạo hình chất dẻo hoặc các chất ở trạng thái dẻo 
B29C; quy trình luyện kim, chọn các chất phụ gia để đúc kim loại C21, C22) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, bất cứ vật liệu nào được đúc được hiểu là kim loại. 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ SƠ BỘ .................................................................................................................................... 1/00 
CHỈ BÁO HOẶC ĐO ......................................................................................................................... 2/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC NÓI CHUNG; THIẾT BỊ ĐÚC 

Đúc ly tâm .......................................................................................................................... 13/00 
Đúc khuôn áp lực hoặc đúc khuôn kiểu phun .................................................................... 17/00 
Đúc áp lực, đúc chân không ............................................................................................... 18/00 
Các phương pháp đúc khác ......................................................................................15/00,23/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẶC TRƯNG BỞI SẢN PHẨM ...............................................................  
Đúc thỏi ......................................................................................................................3/00, 5/00 
Đúc thanh .....................................................................................................................7/00,9/00 
Đúc liên tục ........................................................................................................................ 11/00 
Đúc mặt trong, trên hoặc xung quanh sản phẩm ................................................................ 19/00 
Đúc cho các mục đích đặc biệt khác .................................................................................. 25/00 

ĐÚC CÁC KIM LOẠI ĐẶC BIỆT ................................................................................................... 21/00 
SỰ GIA CÔNG TIẾP THEO 

Kim loại lỏng ..................................................................................................................... 27/00 
Lấy vật đúc ra khỏi khuôn. ................................................................................................ 29/00 
Làm nguội .......................................................................................................................... 30/00 
Cắt vật liệu dư thừa ............................................................................................................ 31/00 

CÁC THIẾT BỊ KHÁC 
Để chuyên chở, để rót ................................................ 29/00, 33/00, 35/00, 37/00, 39/00, 41/00 
Để làm sạch ........................................................................................................................ 43/00 
Cho các mục đích khác ...................................................................................................... 45/00 

KIỂM TRA HOẶC THEO DÕI ........................................................................................................ 46/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐÚC ........................................................................................................................ 47/00 

 

1/00 Xử lý khối kim loại nóng chảy trong các thùng rót hoặc trong các máng dẫn 
trước khi đúc (các đặc điểm liên quan đến việc thổi khí vào, được bố trí trên các 
thiết bị che chắn kiểu cửa trượt B22D 41/42, được bố trí trên lỗ rót B22D 41/58) 
[1,2006.01] 

2/00 Lắp đặt các thiết bị chỉ báo hoặc đo, ví dụ dùng cho nhiệt độ hoặc độ nhớt của 
khối kim loại nóng chảy [3,2006.01]  
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Đúc thỏi, tức là phôi đúc kim loại thích hợp để đúc lại; Các phương pháp đúc tương tự 

3/00 Đúc thỏi hoặc tương tự (thiết bị để vận chuyển kim loại nóng chảy B22D 35/00) 
[1,2006.01] 

3/02 . làm khuôn sàn đúc [1,2006.01] 

5/00 Máy hoặc thiết bị để đúc thỏi hoặc đúc tương tự [1,2006.01] 
5/02 . có bàn đúc quay [1,2006.01] 
5/04 . có băng chuyền đúc vô tận [1,2006.01] 

Đúc thanh, tức là đúc phôi kim loại dùng để cán hoặc rèn dập tiếp theo  

7/00 Đúc thanh (thiết bị để vận chuyển kim loại nóng chảy B22D 35/00) [1,2006.01] 
7/02 . Đúc thanh hỗn hợp từ hai hoặc nhiều kim loại nóng chảy khác nhau, tức là đúc 

nguyên khối [1,2006.01] 
7/04 . Đúc thanh rỗng [1,2006.01] 
7/06 . Các khuôn để đúc thanh hoặc việc chế tạo chúng [1,2006.01] 
7/08 . . Các khuôn đúc thanh tách được [1,2006.01] 
7/10 . . Các mũ giữ nhiệt cho khuôn đúc [1,2006.01] 
7/12 . Các thiết bị phụ, ví dụ để nung kết, để ngăn ngừa sự bắn tóe [1,2006.01] 

9/00 Các máy hoặc thiết bị để đúc thanh [1,2006.01] 

Các phương pháp đúc đặc biệt; Các máy hoặc thiết bi dùng cho việc này  

11/00 Đúc liên tục kim loại, tức là đúc các sản phẩm có chiều dài không hạn chế (kéo 
sợi kim loại, đúc ép kim loại B21C) [1,2006.01] 

11/01 . không sử dụng khuôn, ví dụ trên các bề mặt nóng chảy [2,2006.01]  
11/04 . đúc trong các khuôn đúc có đầu mở (B22D 11/06, B22D 11/07 được ưu tiên; các 

thiết bị để đúc liên tục, ví dụ để đúc dây từ dưới lên B22D 11/14) [1,3,2006.01]  
11/041 . . để đúc thẳng đứng (B22D 11/043, B22D 11/049 B22D 11/059 được ưu tiên) 

[7,2006.01]  
11/043 . . Các khuôn cong (B22D 11/049 B22D 11/059 được ưu tiên) [7,2006.01]  
11/045 . . để đúc ngang (B22D 11/049 B22D 11/059 được ưu tiên) [7,2006.01]  
11/047 . . . Các phương tiện để nối gàu chuyên với khuôn [7,2006.01]  
11/049 . . để đúc tôi trực tiếp, ví dụ đúc điện từ [7,2006.01]  
11/05 . . vào trong các khuôn đúc có các vách điều chỉnh được [7,2006.01]  
11/051 . . vào trong các khuôn đúc có vách dao động [7,2006.01]  
11/053 . . Các phương tiện dao động khuôn đúc [7,2006.01]  
11/055 . . Làm nguội khuôn đúc [7,2006.01]  
11/057 . . Chế tạo hoặc hiệu chỉnh các khuôn đúc [7,2006.01]  
11/059 . . Các vật liệu làm khuôn hoặc lớp mạ [7,2006.01]  
11/06 . vào trong các khuôn đúc có vách di động, ví dụ có con lăn, tấm, băng, dây xích 

(B22D 11/07 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
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11/07 . Bôi trơn các khuôn đúc [3,2006.01]  
11/08 . Các thiết bị phụ để bắt đầu quy trình đúc [1,2006.01] 
11/10 . Cấp hoặc xử lý kim loại nóng chảy (B22D 41/00 được ưu tiên) [1,7,2006.01] 
11/103 . . Phân phối kim loại nóng chảy, ví dụ sử dụng các rãnh, phao, thiết bị phân phối 

[7,2006.01]  
11/106 . . Chắn tia nóng chảy [7,2006.01]  
11/108 . . Cung cấp các chất phụ gia, bột hoặc tương tự [7,2006.01]  
11/11 . . xử lý kim loại nóng chảy [7,2006.01]  
11/111 . . . bằng cách sử dụng bột bảo vệ [7,2006.01]  
11/112 . . . bằng cách làm nguội nhanh [7,2006.01]  
11/113 . . . bằng cách xử lý chân không [7,2006.01]  
11/114 . . . bằng cách sử dụng các phương tiện khuấy hoặc rung (B22D 11/117 được ưu 

tiên) [7,2006.01]  
11/115 . . . . bằng cách sử dụng từ trường [7,2006.01]  
11/116 . . . Tinh chế kim loại [7,2006.01]  
11/117 . . . . bằng cách xử lý với các chất khí (B22D 11/118, B22D 11/119 được ưu tiên) 

[7,2006.01]  
11/118 . . . . bằng cách luân chuyển kim loại bên dưới, bên trên hoặc xung quanh đập tràn 

(B22D 11/119 được ưu tiên) [7,2006.01]  
11/119 . . . . bằng cách lọc [7,2006.01]  
11/12 . Các thiết bị phụ để xử lý hoặc gia công tiếp theo bán thành phẩm đúc tại chỗ (cán 

trực tiếp sau khi đúc liên tục B21B 1/46, B21B13/22) [1,3,2006.01]  
11/124 . . để làm lạnh [2,2006.01]  
11/126 . . để cắt [2,2006.01]  
11/128 . . để tháo ra [2,2006.01]  
11/14 . Các thiết bị đúc liên tục, ví dụ để đúc dây từ dưới lên [1,2006.01] 
11/16 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh các quy trình hoặc các công đoạn đúc [2,2006.01]  
11/18 . . để rót (B22D 11/20 được ưu tiên) [4,2006.01]  
11/20 . . để tháo bán thành phẩm đúc ra [4,2006.01]  
11/22 . . để làm nguội bán thành phẩm đúc hoặc khuôn đúc [4,2006.01]  

13/00 Đúc li tâm; Đúc bằng cách sử dụng lực li tâm [1,2006.01] 
13/02 . các vật thể dài đặc hoặc rỗng, ví dụ các ống trong khuôn quay quanh trục ngang 

của chúng [1,2006.01] 
13/04 . các vật thể thấp đặc hoặc rỗng, ví dụ các bánh răng hoặc các vòng trong các khuôn 

quay quanh trục đối xứng của chúng [1,2006.01] 
13/06 . các vật thể đặc hoặc rỗng trong các khuôn quay quanh trục được bố trí bên ngoài 

khuôn [1,2006.01] 
13/08 . trong đó một khuôn tĩnh được cấp đầy khối kim loại nóng chảy đang quay 

[1,2006.01] 
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13/10 . Các thiết bị phụ dùng cho thiết bị đúc li tâm, ví dụ khuôn đúc, lớp lót cho khuôn 
đó; Các phương tiện để cấp kim loại nóng chảy, làm sạch khuôn đúc hoặc tháo vật 
đúc ra (chế tạo hoặc lót khuôn đúc B22C) [1,2006.01] 

13/12 . Kiểm tra, giám sát chuyên dụng cho đúc ly tâm, ví dụ vì mục đích an toàn 
[3,2006.01]  

15/00 Đúc có sử dụng khuôn đúc hoặc ruột đúc, một bộ phận của chúng được thực 
hiện bằng phương pháp có tính dẫn nhiệt cao, ví dụ đúc thỏi; Khuôn đúc hoặc 
các thiết bị phụ trợ chuyên dụng cho việc này (đúc liên tục kim loại vào trong các 
khuôn có đầu hở để đúc thỏi trực tiếp B22D 1/049) [1,7,2006.01] 

15/02 . xylanh, pistông, vòng ổ bi hoặc các vật thể có thành mỏng tương tự [1,2006.01] 
15/04 . Các máy hoặc thiết bị đúc thỏi (B22D 15/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

17/00 Đúc áp lực hoặc đúc phun áp lực, tức là đúc trong đó kim loại bị đẩy vào khuôn 
dưới một áp suất cao [1,3,2006.01] 

17/02 . Các máy có buồng đốt áp lực, tức là có buồng ép áp lực được đốt nóng trong đó 
kim loại bị đun nóng chảy [1,2006.01] 

17/04 . . Các máy kiểu pistông [1,2006.01] 
17/06 . . Các máy phun cấp không khí [1,2006.01] 
17/08 . Các máy có buồng ép áp lực lạnh, tức là buồng ép áp lực không được đốt nóng mà 

kim loại nóng chảy được rót vào đó [1,2006.01] 
17/10 . . có hướng áp lực nằm ngang [1,2006.01] 
17/12 . . có hướng áp lực thẳng đứng [1,2006.01] 
17/14 . Các máy có lỗ hút không khí ra khỏi khuôn [1,2006.01] 
17/16 . chuyên dụng để đúc khóa phác mơ tuya hoặc các chi tiết của nó [1,2006.01] 
17/18 . Các máy được lắp ráp từ nhiều bộ phận tạo ra các tổ hợp khác nhau [1,2006.01] 
17/20 . Các thiết bị phụ; Các chi tiết [1,2006.01] 
17/22 . . Các khuôn dưới (chế tạo khuôn dưới, xem các lớp tương ứng, ví dụ B23P 15/24); 

Các tấm khuôn dưới; Các bệ cho các khuôn dưới; Thiết bị làm mát các khuôn 
dưới; Các thiết bị phụ tháo dỡ vật đúc ra khỏi khuôn dưới [1,2006.01] 

17/24 . . .  Các thiết bị phụ để định vị và giữ các ruột đúc hoặc các miếng đệm 
[1,2006.01] 

17/26 . . Các cơ cấu hoặc thiết bị để đóng hoặc mở các khuôn dưới [1,2006.01] 
17/28 . . Các nồi nấu chảy [1,2006.01] 
17/30 . . Các thiết bị phụ để cấp kim loại nóng chảy, ví dụ theo các phần định lượng 

[1,2006.01] 
17/32   .  . Thiết bị điều khiển [1,2006.01] 

18/00  Đúc áp lực; Đúc trong chân không (B22D 17/00 được ưu tiên; xử lý kim loại trong 
khuôn đúc bằng cách sử dụng áp lực hoặc chân không B22D 27/00) [3,2006.01]  

18/02 . Đúc áp lực sử dụng các thiết bị ép cơ khí, ví dụ đúc-rèn (B22D 18/04 được ưu tiên) 
[3,2006.01]  

18/04 . Đúc áp lực thấp, tức là đúc sử dụng áp lực đến vài barơ để đổ đầy khuôn 
[3,2006.01]  
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18/06 . Đúc chân không, tức là đúc sử dụng chân không để đổ đầy khuôn [3,2006.01]  
18/08 . Kiểm tra, giám sát, ví dụ với mục đích an toàn [3,2006.01]  

19/00 Đúc bên trong, bên trên hoặc xung quanh các vật thể (B22D 23/04 được ưu tiên; 
hàn nhiệt nhôm B23K 23/00, phủ bề mặt bằng cách láng lên một lớp kim loại mỏng 
lên bề mặt C23C 6/00) [1,2006.01] 

19/02 . để chế tạo sản phẩm có cốt (B22D 19/14 được ưu tiên) [1,3,2006.01] 
19/04 . để nối các chi tiết [1,2006.01] 
19/06 . để chế tạo hoặc sửa chữa các dụng cụ [1,2006.01] 
19/08 . để bồi đắp lớp ốp mặt hoặc lớp phủ, ví dụ từ kim loại chịu ma sát [1,2006.01] 
19/10 . Sửa chữa các vật thể có khuyết tật hoặc bị hư hại bằng kỹ thuật đúc kim loại (bằng 

các kỹ thuật khác B23P 6/04) [1,2006.01] 
19/12 . để chế tạo các vật thể, ví dụ các bản lề, có các chi tiết chuyển động tương đối với 

nhau [1,2006.01] 
19/14 . các vật thể có dạng sợi hoặc dạng hạt (sản xuất các hợp kim có chứa sợi bằng cách 

cho sợi tiếp xúc với kim loại nóng chảy C22C 47/08) [3,2006.01]  
19/16 . để chế tạo các vật thể hỗn hợp được đúc từ hai hoặc nhiều kim loại khác nhau, ví 

dụ để chế tạo trục cán cho các máy cán (đúc các thỏi thép hỗn hợp B22D 7/02) 
[3,2006.01]  

21/00 Đúc các kim loại màu hoặc các hợp kim mà các đặc tính luyện kim của chúng 
không là quan trọng đối với quy trình đúc (các thiết bị để đúc chân không B22D 
18/00); Chọn các hợp phần dùng cho việc này [1,2006.01] 

21/02 . Đúc các kim loại màu dễ bị ôxy hóa, ví dụ trong môi trường các chất trơ (sử dụng 
môi trường các chất trơ trong đúc kim loại nói chung B22D 23/00) [1,2006.01] 

21/04 . . Đúc nhôm hoặc magiê [1,2006.01] 
21/06 . Đúc các kim loại màu có nhiệt độ nóng chảy cao, ví dụ các cacbua kim loại (B22D 

21/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

23/00 Các phương pháp đúc không thuộc các nhóm B22D 1/00 - B22D 21/00 (chế tạo 
bột kim loại bằng phương pháp đúc B22F9/08; hàn nhiệt nhôm B23K 23/00; chế tạo 
bột kim loại bang đúc B 22 F 9/08; làm nóng chảy kim loại C22B 9/16) [1,2006.01]  

23/02 . Rót từ trên xuống [1,2006.01] 
23/04 . Đúc bằng cách nhúng (các quy trình nhúng nóng hoặc nhúng chìm để phủ bằng vật 

liệu trong trạng thái nóng chảy không làm thay đổi hình dạng C23C 2/00) 
[1,2006.01] 

23/06 . Làm nóng chảy kim loại, ví dụ các hạt kim loại trong khuôn [1,2006.01] 
23/10 . . đúc bằng xỉ lò điện [1,2006.01] 

 25/00 Đúc đặc biệt đặc trưng bởi bản chất của sản phẩm (B22D 15/02, B22D 17/16, 
B22D 19/00 được ưu tiên; đúc bản in B41D 3/00) [1,2,2006.01] 

25/02 . bởi hình dạng đặc biệt của sản phẩm; Đúc nghệ thuật [1,2006.01] 
25/04 . . Đúc tấm ắc quy điện kim loại hoặc tương tự (chế tạo chúng bằng phương pháp 

nhiều bậc H01 M4/82) [1,2,2006.01] 
 25/06 . bởi các tính chất vật lý (B22D 27/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
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25/08 . . bởi độ cứng đổng đều (B22D 15/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

27/00 Xử lý kim loại trong khuôn đúc khi kim loại đang nóng chảy  hoặc dễ uốn 
(B22D 7/12, B22D 11/10, B22D 18/00, B22D 43/00 được ưu tiên) [1,3,2006.01] 

27/02 . Sử dụng các tác động điện hoặc từ [1,2006.01] 
27/04 . Tác động đến nhiệt độ của kim loại, ví dụ bằng cách đốt nóng hoặc làm lạnh khuôn 

đúc (làm lạnh khuôn đúc có đẩu hở trong đúc liên tục B22D 11/055) [1,7,2006.01] 
 27/06 . . Đốt nóng đậu ngót của thỏi đúc (mũ giữ nhiệt khuôn đúc của thỏi đúc B22D 

7/10) [1,2006.01] 
27/08 . Lắc, rung hoặc quay các khuôn đúc (B21D 11/051, B22D 11/053 được ưu tiên) 

[1,7,2006.01] 
27/09 . bằng cách sử dụng áp lực [3,2006.01] 
27/11 . . sử dụng các thiết bị cơ khí để ép [3,2006.01] 
27/13 . . sử dụng áp lực khí [3,2006.01] 
27/15 . bằng cách sử dụng chân không [3,2006.01] 
27/18 . Các biện pháp sử dụng các quy trình hóa học để tác động lên thành phần lóp bề mặt 

của các vật đúc, ví dụ để tăng tính chịu axít [1,2006.01] 
27/20 . Các biện pháp khác chưa được đề cập ở trên tác động lên cấu trúc hạt hoặc kết cấu 

vật liệu; Chọn thành phần cho việc đó [1,2006.01] 

Các biện pháp cuối cùng sau khi đúc  

29/00 Dỡ các vật đúc ra khỏi khuôn, không giới hạn ở các phương pháp đúc được nêu 
trong một nhóm chính; Dỡ các ruột đúc; Chuyên chở thỏi đúc [1,2,2006.01] 

29/02 . Thiết bị rung chuyên dụng để tháo các hộp khuôn [1,2006.01] 
29/04 . Chuyên chở hoặc các tháo dỡ vật đúc hoặc các thỏi đúc (các thiết bị kẹp nói chung 

xem các phân lớp tương ứng, ví dụ B66C) [1,2006.01] 
29/06 . . Các thiết bị tháo dỡ bằng áp suất chất lưu [1,2006.01] 
29/08 . . Các thiết bị tháo dỡ cơ khí [2,2006.01] 

30/00 Làm nguội khuôn đúc, không giói hạn ở các phương pháp đúc được nêu trong 
một nhóm chính (các thiết bị phụ trợ để làm nguội bán thành phẩm đúc trong khi 
đúc liên tục kim loại B22D 11/124; điều khiển hoặc điều chỉnh các phương pháp 
hoặc các công đoạn làm nguội bán thành phẩm đúc hoặc khuôn đúc trong khi đúc 
liên tục kim loại B22D 11/22; đúc thỏi B22D 15/00) [5,2006.01] 

31/00 Cắt vật liệu thừa sau khi đúc, ví dụ đậu rót (làm sạch các khuôn đúc bằng cách 
phun cát B24C) [1,2006.01] 

Các thiết bị khác để đúc [3] 

33/00 Thiết bị để xử lý các khuôn đúc [1,2006.01] 
33/02 . Quay hoặc đảo các khuôn đúc [1,2006.01] 
33/04 . Lắp hoặc tháo các khuôn đúc [1,2006.01] 
33/06 . Chất tải hoặc dỡ tải khuôn đúc [1,2006.01] 
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35/00 Thiết bị để chuyên chở kim loại nóng chảy vào nền hoặc khuôn đức (B22D 37/00 
B22D 41/00 được ưu tiên; các phương pháp hoặc máy chuyên dùng cho mục đích 
này, xem các nhóm tương ứng) [1,2006.01] 

35/02 . vào nền [1,2006.01] 
35/04 . vào khuôn đúc, ví dụ tấm bệ, rãnh ngang [1,2006.01] 
35/06 . Thiết bị để đốt nóng hoặc làm lạnh [1,2006.01] 

37/00 Điều khiển hoặc điều chỉnh việc rót kim loại nóng chảy từ một thùng chứa kim 
loại đúc nóng chảy (B22D 39/00, B22D 41/00 được ưu tiên; chuyên dùng cho các 
phương pháp hoặc các máy đặc biệt, xem các nhóm tương ứng của phân lớp này) 
[1,3,5,2006.01] 

39/00 Thiết bị để rót kim loại nóng chảy theo định lượng (chuyên dùng cho các phương 
pháp hoặc các máy đặc biệt xem các nhóm tương ứng của phân lớp này) [1,2006.01] 

39/02 . có các phương tiện để điều khiển lượng kim loại nóng chảy theo thể tích 
[3,2006.01] 

39/04 . có các phương tiện để điều khiển lượng kim loại nóng chảy theo trọng lượng 
[3,2006.01]  

39/06 . có các phương tiện để điều khiển lượng kim loại nóng chảy bằng cách điều khiển 
áp lực ép lên kim loại nóng chảy [3,2006.01]  

41/00 Đúc các thùng chứa kim loại nấu chảy, ví dụ thùng rót, gàu chuyên, gáo rót 
hoặc tương tự (B22D 39/00, B22D 43/00 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  

41/005 . có các phương tiện đốt nóng hoặc làm nguội [5,2006.01]  
41/01 . . Các phương tiện làm nóng [5,2006.01]  
41/015 . . . có đốt nóng bên ngoài, tức là nguồn nhiệt không phải là một phần của thùng rót 

[5,2006.01]  
41/02 . Lớp lót [1,2006.01] 
41/04 . lật đảo được [1,2006.01] 
41/05 . . thùng rót có miệng rót kiểu ấm trà [5,2006.01]  
41/06 . Thiết bị lật đảo [1,2006.01] 
41/08 . cho lỗ rót ở đáy (B22D 41/14, B22D 41/50 được ưu tiên) [1,2006.01] 
41/12 . Thùng rót di động hoặc thùng chứa tương tự để rót; Goòng rót (đúc cần cẩu B66C) 

[1,2006.01] 
41/13 . . Mâm quay của thùng rót [7,2006.01]  
41/14 . Các thiết bị che chắn [5,2006.01]  
41/16 . . kiểu thanh chặn, tức là thanh chặn được đặt xuôi xuống qua thùng chứa và kim 

loại trong đó, để điều tiết có lựa chọn cửa rót [5,2006.01]  
41/18 . . . Các thanh chặn cho mục đích đó [5,2006.01]  
41/20 . . . Thiết bị thao tác thanh chặn [5,2006.01]  
41/22 . . kiểu cửa trượt, tức là có một tấm cố định và một tấm chuyển động được tiếp xúc 

trượt với nhau để điều tiết có lựa chọn các cửa mở của nó [5,2006.01]  
41/24 . . .  đặc trưng bởi một tấm có khả năng chuyển động thẳng (B22D 41/38 - B22D 

41/42 được ưu tiên) [5,2006.01]  
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41/26 . . .  đặc trưng bởi một tấm có khả năng chuyển động quay (B22D 41/38 B22D 
41/42 được ưu tiên) [5,2006.01]  

41/28 . . .  Các tấm dành cho mục đích đó (B22D 41/38 B22D 41/42 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

41/30  . . .  . Sản xuất hoặc sửa chữa chúng [5,2006.01]  
41/32 . . . . . đặc trưng bởi các nguyên liệu được sử dụng cho mục đích đó [5,2006.01]  
41/34 . . . . các phương tiện để đỡ, cố định hoặc định tâm cho mục đích đó [5,2006.01]  
41/36 . . . . Xử lý các tấm, ví dụ bôi trơn, làm nóng (các thùng rót, gáo rót hoặc tương tự 

Có các phương tiện làm nóng B22D 41/01) [5,2006.01]  
41/38 . . . Các phương tiện để thao tác cửa trượt [5,2006.01]  
41/40 . . . Các phương tiện để ép các tấm lại với nhau [5,2006.01]  
41/42 . . . Các đặc điểm liên quan đến việc thổi khí [5,2006.01]  
41/44 . . Các phương tiện che chắn có thể tiêu hủy được, tức là các phương tiện che chắn 

chỉ dùng được một lần [5,2006.01]  
41/46 . . . Các khối bít kín chịu lửa [5,2006.01]  
41/48 . . . Các cơ cấu chắn có thể nóng chảy [5,2006.01]  
41/50 . Các lỗ rót [5,2006.01]  
41/52 . . Chế tạo hoặc sửa chữa chúng [5,2006.01]  
41/54 . . . đặc trưng bởi vật liệu sử dụng cho mục đích đó [5,2006.01]  
41/56 . . Các phương tiện để đỡ, điều khiển bằng tay hoặc thay đổi một lỗ rót [5,2006.01]  
41/58 . . có các phương tiện thổi khí [5,2006.01]  
41/60 . . có các phương tiện đốt nóng hoặc làm nguội [5,2006.01]  
41/62 . . có các phương tiện khuấy hoặc rung [5,2006.01]  

43/00 Làm sạch bằng cơ khí, ví dụ tách xỉ nổi khỏi kim loại nóng chảy [1,2006.01]   

45/00   Các thiết bị đúc chưa được đề cập ở các vị trí khác [1,2006.01] 

46/00 Điều khiển, giám sát không giới hạn bởi phương pháp đúc một nhóm chính nào 
đó, ví dụ với các mục đích an toàn [3,2006.01]  

47/00 Các thiết bị đúc [1,2006.01] 
47/02 . dùng để cả làm khuôn và cả đúc [1,2006.01] 

 

170 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B22F 

B22F LUYỆN KIM BỘT; CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM TỪ BỘT KIM LOẠI; SẢN 
XUẤT BỘT KIM LOẠI (sản xuất hợp kim bằng luyện kim bột C22C); 

 

 

 

 Ghi chú [6] (1) Phân lớp này bao gồm việc sản xuất bột kim loại chỉ trong trường hợp bột được sản xuất ra có các tính chất vật lý đặc biệt. [6] (2) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được hiểu với các ý nghĩa xác định:  - "bột kim loại" bao gồm các bột có chứa tỷ lệ đáng kể các vật liệu phi kim;  - “bột" bao gồm cả hỗn hợp từ các hạt lớn được gia công, sản xuất hoặc có các tính chất tương tự như bột, ví dụ xơ.  1/00 Xử lý đặc biệt bột kim loại, ví dụ để giảm nhẹ việc gia công, cải thiện các tính chất; Các bột kim loại, ví dụ các hỗn hợp các hạt có thành phần khác nhau [1,2006.01] 1/02 . bao gồm cả việc phủ bột [2,2006.01]  3/00 Phương pháp và thiết bị chế tạo phôi hoặc sản phẩm từ bột kim loại đặc trưng bởi cách đầm chặt hoác thiêu kết; Các thiết bị chuyên dùng cho mục đích này [1,2006.01] 3/02 . Đầm chặt [1,2006.01] 3/03 . . Thiết bị làm khuôn ép cho mục đích đó [6,2006.01]  3/035 . . . có một hoặc nhiều phần của nó được lắp ráp kiểu trục xoay [6,2006.01]  3/04 . . bằng cách sử dụng áp lực chất lưu [1,2006.01] 3/06 . . bằng cách sử dụng lực ly tâm [1,2006.01] 3/08 . . bằng cách sử dụng xung lực nổ [1,2006.01] 3/087 . . sử dụng xung năng lượng cao, ví dụ các xung lượng từ trường [6,2006.01]  3/093 . . sử dụng dao động [6,2006.01]  3/10 . Chỉ thiêu kết [1,2006.01] 3/105 . . bằng cách sử dụng dòng điện, bức xạ laser hoặc plasma (B22F 3/11 được ưu tiên) [6,2006.01]  3/11 . . Sản xuất các sản phẩm hoặc các phôi xốp [6,2006.01]  3/115 . bằng cách phun kim loại nóng chảy, tức là phun thiêu kết, phun đúc [6,2006.01]  3/12 . Cả đầm chặt và thiêu kết (bằng cách rèn B22F 3/17) [6,2006.01]  3/14 . . đồng thời [6,2006.01]  3/15 . . . Ép đẳng tĩnh nóng [6,2006.01]  3/16 . . lần lượt hoặc lặp đi lặp lại các bước [1,2006.01] 3/17 . bằng cách rèn [6,2006.01]  3/18 . bằng cách sử dụng các trục ép [1,6,2006.01]  3/20 . bằng cách đúc ép [1,2006.01]  
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3/22 . để chế tạo vật đúc từ bột nhão [1,2006.01] 
3/23 . bao gồm bước tổng hợp cao nhiệt tự truyền hoặc thiêu kết phản ứng [6,2006.01]  
3/24 . Gia công tiếp theo các phôi hoặc các sản phẩm [1,2006.01] 
3/26 . . Thấm ướt [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo các phôi hoặc các sản phẩm từ bột kim loại đặc trưng bởi hình dạng 
đặc biệt của sản phẩm [1,2006.01] 

5/02 . các vòng găng pittong [1,2006.01] 
5/04 . các cánh quạt tua bin [1,2006.01] 
5/06 . các sản phẩm có ren, ví dụ các đai ốc [1,2006.01] 
5/08 . các sản phẩm có răng, ví dụ các bánh răng, cam đĩa [1,2006.01] 
5/10 . các sản phẩm có hốc hoặc lỗ thủng, chưa được để cập đến trong các phân nhóm 

trước [6,2006.01]  
5/12 . các ống hoặc dây kim loại [6,2006.01]  

7/00 Chế tạo các vật liệu dạng lớp, các phôi hoặc các sản phẩm có sử dụng bột kim 
loại bằng cách thiêu kết bột, có đầm chặt hoặc không đầm chặt [1,2006.01] 

7/02 . các vật liệu dạng lớp [1,2006.01] 
7/04 . . có một hoặc vài lớp được chế tạo không phải từ bột, ví dụ chế tạo từ kim loại đặc 

[1,2006.01] 
7/06 . các phôi hoặc các sản phẩm lắp ghép từ các chi tiết, ví dụ để tạo thành các dụng cụ 

có mũi bịt [1,2006.01] 
7/08 . . có một hoặc vài chi tiết được chế tạo không phải từ bột [1,2006.01] 

8/00 Sản xuất các sản phẩm từ vụn rìa hoặc các hạt kim loại phế thải [6,2006.01] 

9/00 Chế tạo bột kim loại hoặc thể huyền phù của nó

 

 

 [1,2006.01] 
9/02 . sử dụng các quá trình vật lý [3,2006.01]  
9/04 . . từ vật liệu rắn, ví dụ bằng cách đập nhỏ, tán nhỏ hoặc nghiến nhỏ  [3,2006.01]  
9/06 . . từ vật liệu lỏng [3,2006.01]  
9/08 . . . bằng cách đúc, ví dụ qua sàng hoặc trong nước, bằng phun bụi (sử dụng các 

điện tích B22F 9/14) [3,2006.01]  
9/10 . . . . có sử dụng lực ly tâm [3,2006.01]  
9/12 . . từ vật liệu thể khí [3,2006.01]  
9/14 . . sử dụng điện tích [3,2006.01]  
9/16 . sử dụng các quá trình hóa học [3,2006.01]  
9/18 . . bằng cách khử các hợp chất kim loại [3,2006.01]  
9/20 . . . từ các hợp chất kim loại rắn [3,2006.01]  
9/22 . . . . sử dụng các chất khử thể khí [3,2006.01]  
9/24 . . . từ các hợp chất kim loại lỏng, ví dụ các dung dịch [3,2006.01]  
9/26 . . . . có sử dụng các chất khử thể khí [3,2006.01]  
9/28 . . . từ các họp chất kim loại thể khí [3,2006.01]  
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9/30 . . có sự phân hủy các hợp chất kim loại, ví dụ bằng cách nhiệt phân [3,2006.01]  
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B23 MÁY CÔNG CỤ; GIA CÔNG KIM LOẠI CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở  
CÁC VỊ TRÍ KHÁC 

Ghi chú [2015.01] 
1. Lớp này bao gồm:  
 - gia công vật liệu kim loại;  
 - gia công vật liệu phi kim loại bằng các phương pháp tương tự như các phương pháp 

sử dụng trong gia công kim loại mà chưa được đưa vào các vị trí phân loại khác. 
 - Các đặc điểm đặc trưng của máy công cụ liên quan đến một điều kiện hoặc một vấn 

đề về bản chất là riêng biệt cho một loại máy công cụ cụ thể, ví dụ nạp sản phẩm 
hoặc dụng cụ được đưa vào phân lớp B23Q, mặc dù việc thực hiện các đặc điểm 
chức năng này có thể khác nhau tùy theo loại máy công cụ có liên quan. Phân lớp 
này cũng bao gồm các đặc điểm chức năng như vậy, nói chung, thậm chí nếu một 
đặc điểm chức năng hoặc một chức năng đặc biệt, trong trường hợp cụ thể bất kỳ đến 
một mức độ đặc biệt nào đó hoặc chỉ được yêu cầu bảo hộ cho máy công cụ được 
thiết kế cho một công đoạn cụ thể; chỉ trong các trường hợp ngoại lệ thì các đặc điểm 
chức năng như vậy mới được phân loại vào phân lớp dành cho máy công cụ có liên 
quan. Một số đặc điểm chức năng có bản chất chung này, mặc dù được đưa vào các 
phân lớp đề cập đến các công đoạn gia công kim loại, cụ thể là B23B, trong trường 
hợp mà các phân lớp được xem xét là không hạn chế trong mối quan hệ với các đặc 
điểm chức năng này, đối với loại máy công cụ mà chúng chủ yếu có liên quan đến. 

2. Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa là:  
 - “các công đoạn” và các thành ngữ tương tự liên quan đến các công đoạn gia công 

kim loại như vậy như doa lỗ, khoan lỗ, phay và mài;  
 - “loại máy” được hiểu là một máy được thiết kế cho một công đoạn gia công kim 

loại cụ thể (ví dụ máy tiện);  
 - "dạng máy" nghĩa là một loại máy cụ thể chuyên dùng hoặc được lắp ráp cho một 

phương pháp gia công cụ thể hoặc một công việc cụ thể, ví dụ máy tiện cụt, máy tiện 
ụ sau, máy tiện rơ-von-ve;  

 - “các máy khác” bao gồm các dạng khác của máy để thực hiện kiểu công đoạn gia 
công kim loại tương tự, ví dụ máy doa ngang và đứng.  

3. Nếu các chi tiết, bộ phận hoặc phụ tùng không có dấu hiệu cơ bản của máy công cụ 
thì thuộc về lớp chung hơn, ví dụ F16 được ưu tiên. 

B23B TIỆN; KHOAN (sử dụng một điện cực thay cho một dụng cụ B23H, ví dụ tạo các lỗ 
B23H 9/14; gia công bằng tia laze B23K 26/00; các thiết bị để chép hình hoặc điều 
khiển B23Q) 

Nội dung phân lớp 
TIỆN 

Các phương pháp ................................................................................................................. 1/00 
Các máy tiện 

máy tiện có công dụng chung  ........................................................................................ 3/00 
tự động hoặc bán tự động .......................................................................... 7/00, 9/00, 11/00 
dùng để gia công đặc biệt ............................................................................................... 5/00 
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chuyển dịch, điều chỉnh ..................................................................................... 13/00, 15/00 
các bộ phân hợp thành 

ụ trước, ụ sau, mâm cặp .................................................................... 19/00, 23/00, 31/00 
các dụng cụ hoặc các giá đỡ dùng cho chúng ............................................... 27/00, 29/00 
Các chi tiết khác... ............................................................................ 17/00, 21/00, 33/00 
Các cơ cấu phụ trợ ................................................................................................... 25/00 

KHOAN; DOA 
Các phương pháp .................................................................................................... 35/00, 37/00 
Các máy 

các máy có công dụng chung  ....................................................................................... 39/00 
dùng cho công việc đặc biệt .......................................................................................... 41/00 
các máy cầm tay............................................................................................................ 45/00 
các bộ phận cấu thành ............................................................................ 47/00, 49/00, 51/00 

CÁC THIẾT BỊ ĐỂ GẮN VÀO CÁC MÁY CÔNG CỤ ................................................................. 43/00 
 

Tiện 

1/00 Các phương pháp tiện hoặc gia công đòi hỏi việc sử dụng máy tiện; Sử dụng 
thiết bị phụ liên quan đến các phương pháp này [1,2006.01] 

3/00 Các máy hoặc các thiết bị có công chung, ví dụ máy tiện chống tâm có thanh 
dẫn tiến và vít bước tiến; Dây chuyền các máy tiện [1,2006.01] 

3/02 . Các máy tiện cỡ nhỏ, ví dụ để chế tạo dụng cụ (chuyên dùng cho thợ đồng hồ 
G04D 3/00) [1,2006.01] 

3/04 . Các máy tiện, khác biệt ở chỗ sản phẩm cần gia công quay được nhờ các phương 
tiện đặt cách ụ trước một khoảng nào đó [1,2006.01] 

3/06 . Các máy hoặc các thiết bị tiện đặc trưng chỉ bởi sự bố trí đặc biệt của các bộ phận 
kết cấu (B23Q 37/00 được ưu tiên; các dặc điểm kết cấu của các chi tiết, xem các 
nhóm tương ứng; các yếu tố kết cấu có công dụng chung B23Q) [1,2006.01] 

3/08 . Các máy tiện đặc trưng bởi việc sử dụng mâm cặp [1,2006.01] 
3/10 . . có mâm cặp nằm ngang, tức là các máy tiện và các máy doa đứng [1,2006.01] 
3/12 . . có mâm cặp thẳng đứng, tức là máy tiện cụt [1,2006.01] 
3/14 . . Các khung giá hoặc các bộ dẫn động của mâm cặp [1,2006.01] 
3/16 . Các máy tiện rơvonve để gia công các sản phẩm được cặp riêng trên mâm cặp 

[1,2006.01] 
3/18 . . có trục chinh nằm ngang [1,2006.01] 
3/20 . . có trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
3/22 . Các máy hoặc các thiết bị tiện có các đầu dụng cụ quay [1,2006.01] 
3/24 . . các dụng cụ của chúng không thực hiện dịch chuyển hướng tâm; Các đầu dụng cụ 

quay dùng cho chúng [1,2006.01] 
3/26 . . các dụng cụ của chúng thực hiện dịch chuyển hướng tâm; Các đầu dụng cụ quay 

dùng cho chúng [1,2006.01] 
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3/28 . Các máy tiện trong đó sự dẫn tiến được điều khiển bằng thiết bị chép hình, tức là 
các máy tiện chép hình (đặc điểm của các thiết bị chép hình B23Q 35/00) 
[1,2006.01] 

3/30 . Các máy tiện có hai hoặc nhiều trục chính, ví dụ có sự bố trí cố định [1,2006.01] 
3/32 . . để thực hiện đồng thời các nguyên công giống nhau trên hai hoặc nhiều phôi sản 

phẩm [1,2006.01] 
3/34 . Các máy tiện ngắn có một hoặc vài trục chính được phục vụ từ mặt đầu của máy 

(B23B 3/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/36 . Sự tổ hợp chỉ của các máy tiện được định hướng cho một kết quả gia công kim loại 

đặc biệt (nếu kết quả của việc gia công kim loại nói không cần thiết B23Q 39/00) 
[1,2006.01] 

5/00 Các máy tiện hoặc các thiết bị chuyên dụng cho công đoạn đặc biệt; Các thiết bị 
phụ chuyên dụng cho việc này [1,2006.01] 

5/02 . để tiện các moayơ hoặc các tang hãm (B23B 5/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/04 . để sửa các moayơ hoặc các tang hãm hoặc các đầu trục bánh xe mà không cần tháo 

chúng ra khỏi xe cộ [1,2006.01] 
5/06 . để tiện các van, hoặc các thân van [1,2006.01] 
5/08 . để tiện các thanh, trục, ống, trục cán, tức là các máy tiện trục quay, các máy tiện 

trục; Gia công tiện không tâm [1,2006.01] 
5/10 . . để tiện trục cán pilgrim [1,2006.01] 
5/12 . . để gia công tách lớp các thanh hoặc các ống bằng cách sử dụng dao bố trí xung 

quanh chi tiết cần gia công (gia công sản phẩm bằng dao bố trí xung quanh chi 
tiết cần gia công khác với gia công tiện B23D 79/12) [1,2,2006.01]  

5/14 . Máy tiện cắt (cắt xén B23D) [1,2006.01] 
5/16 . để cắt xiên cạnh, vát mép hoặc cắt rìa khỏi chuôi các thanh hoặc các ống 

[1,2006.01] 
5/18 . để gia công trục khuỷu, bánh lệch tâm hoặc cam, ví dụ máy tiện có lắp thanh truyền 

trục khuỷu [1,2006.01] 
5/20 . . không tháo chúng ra khỏi động cơ [1,2006.01] 
5/22 . . Kẹp sản phẩm cần gia công trên máy, ví dụ các thiết bị kẹp [1,2006.01] 
5/24 . để tiện pistông hoặc các sản phẩm khác để thu được độ méo không lớn trong mặt 

cắt ngang [1,2006.01] 
5/26 . để tiện đổng thời các mặt trong và mặt ngoài của thân [1,2006.01] 
5/28 . để tiện các bánh răng hoặc các cặp bánh răng hoặc các tay quay trên có lắp các 

bánh răng, tức là các máy tiện bánh răng [1,2006.01] 
5/30 . . Các cơ cấu điều khiển chuyển động của công cụ bằng các tấm mẫu [1,2006.01] 
5/32 . để sửa cặp bánh xe mà không tháo chúng ra khỏi xe cộ; Máy tiện để gia công bánh 

xe dùng cho các phương tiện giao thông đường sắt [1,2006.01] 
5/34 . . Giữ sản phẩm gia công trên máy, ví dụ các thiết bị kẹp dùng cho việc này; Các bộ 

truyền động dùng cho việc này [1,2006.01] 
5/36 . để tiện các mặt có hình dạng đặc biệt bằng sử dụng chuyển động tương đối của 

dụng cụ và sản phẩm cần gia công bằng các cơ cấu hình học, tức là máy tiện tạo 
hình [1,2006.01] 
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5/38 . . để tiện các mặt côn trong hoặc ngoài, ví dụ các chốt côn [1,2006.01] 
5/40 . . để tiện các mặt cầu trong hoặc ngoài [1,2006.01] 
5/42 . . để tiện các bề mặt hớt lưng, tức là các máy tiện hớt lưng [1,2006.01] 
5/44 . . để gia công các mặt nhiều cạnh hoặc các mặt không tròn xoay khác được điều 

khiển bằng cơ cấu bánh răng hoặc cơ cấu dẫn hướng, tức là các máy tiện lệch tâm 
[1,2006.01] 

5/46 . . để tiện các mặt xoắn ốc hoặc các mặt xoắn vít (cắt ren B23G) [1,2006.01] 
5/48 . . . để cắt rãnh, ví dụ để cắt các rãnh được bôi trơn có hình xoắn ốc [1,2006.01] 

7/00 Các máy tiện tự động hoặc bán tự động có một trục chính, ví dụ được điều 
khiển bằng cam; Cơ cấu phụ dùng cho chúng; Các yếu tố kết cấu chung cho 
máy tiện tự động hoặc bán tự động có một trục chính hoặc nhiều trục chính 
[1,2006.01] 

7/02 . Các máy tiện tự động hoặc bán tự động để tiện phôi [1,2006.01] 
7/04 . . Các máy tiện rơvonve [1,2006.01] 
7/06 . . có ụ trước di động [1,2006.01] 
7/08 . . có trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
7/10 . . Các thiết bị phụ, ví dụ rào che chắn [1,2006.01] 
7/12 . Các máy tiện tự động hoặc bán tự động để tiện các sản phẩm [1,2006.01] 
7/14 . . có trục chính nằm ngang [1,2006.01] 
7/16 . . có trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 

9/00 Các máy tiện tự động hoặc bán tự động có nhiều trục chính, ví dụ các máy tiện 
tự động nhiều trục có các trục được bố trí trên vật mang tang trống có khả năng 
dịch chuyển đến các vị trí định trước; Cơ cấu dùng cho chúng (cơ cấu cho các 
máy một trục chính B23B 7/00) [1,2006.01] 

9/02 . Các máy tiện tự động hoặc bán tự động để tiện phôi [1,2006.01] 
9/04 . . có trục chính nằm ngang [1,2006.01] 
9/06 . . có trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
9/08 . Các máy tiện tự động hoặc bán tự động để tiện sản phẩm [1,2006.01] 
9/10 . . có trục chính nằm ngang [1,2006.01] 
9/12 . . có trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 

11/00 Các máy tiện tự động hoặc bán tự động kết hợp với thiết bị phụ để thực hiện các 
công đoạn gia công khác, ví dụ tạo rãnh, phay, cán [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị đưa vào tự động, kẹp hoặc chuyển các phôi từ vật liệu dạng thanh 
[1,2006.01] 

13/02 . cho máy tiện một trục [1,2006.01] 
13/04 . cho máy tiện nhiều trục [1,2006.01] 
13/06 . Cơ cấu ngắt truyền động của máy tiện khi phôi đã hết [1,2006.01] 
13/08 . Cơ cấu giảm rung trong dành dẫn phôi hoặc giảm tiếng ồn (giảm tiếng ồn nói 

chung G10K) [1,2006.01] 
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13/10 . có ổ cấp phôi [1,2006.01] 
13/12 . Cơ cấu phụ, ví dụ cữ chặn, kẹp [1,2006.01] 

15/00 Các thiết bị dịch chuyển, chất tải, điều chỉnh, quay, kẹp hoặc dỡ tải các sản 
phẩm gia công chuyên dụng cho các máy tiện tự động hoặc bán tự động 
[1,2006.01] 

Các yếu tố kết cấu hoặc các cơ cấu phu dùng cho máy tiện 

17/00 Các bệ máy tiện (khung móng, bàn trượt dẫn hướng B23Q 1/00) [1,2006.01] 

19/00 Các ụ trước; Các chi tiết tương tự của bất kỳ loại máy công cụ nào [1,2006.01] 
19/02 . Các trục chính; Các đặc điểm liên quan tới các trục chính, ví dụ các thiết bị đỡ 

(B23B 13/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

21/00 Bàn dao của máy tiện; Bàn dao ngang; Giá dao (các giá đỡ dụng cụ B23B 
29/00); Các chi tiết tương tự cho bất kỳ loại máy công cụ nào [1,2006.01] 

23/00 Các ụ sau; Các mũi tâm [1,2006.01] 
23/02 . Các mũi tâm cố định [1,2006.01] 
23/04 . Các mũi tâm quay [1,2006.01] 

25/00 Các phụ tùng hoặc các cơ cấu phụ trợ cho máy tiện (cho máy công cụ nói chung 
B23Q; làm mát hoặc bôi trơn B23Q 11/12) [1,2006.01] 

25/02 . Các cơ cấu bẻ phoi trong các máy tiện (trên các dụng cụ cắt B23Q 27/22) 
[1,2006.01] 

25/04 . Cơ cấu an toàn chuyên dụng cho máy tiện (nói chung F16P) [1,2006.01] 
25/06 . Thiết bị đo, định cỡ, hoặc điều chỉnh trên các máy tiện dùng cho việc điều chỉnh, 

ăn dao, điều khiển hoặc theo dõi dụng cụ cắt hoặc sản phẩm gia công (dụng cụ đo 
hoặc ca lip G01B) [1,2006.01] 

27/00 Các dụng cụ dùng cho máy tiện hoặc doa (cho máy khoan B23B 51/00); Các dụng 
cụ cắt tương tự nói chung; Đồ gá cho chúng [1,2006.01] 

27/02 . Dụng cụ cắt có cán thẳng và lưỡi cắt phân bố theo một góc (B3B 27/04 B23B 
27/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 

27/04 . Các dụng cụ cắt đứt (B23B 27/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
27/06 . Các dụng cụ cắt định hình, tức là các dụng cụ tạo hình [1,2006.01] 
27/08 . Các dụng cụ cắt có lưỡi dạng mảnh hoặc đĩa như là bộ phận chính [1,2006.01] 
27/10 . Các dụng cụ cắt có bộ phận làm nguội [1,2006.01] 
27/12 . . có lưỡi cắt gọt quay liên tục theo dạng đường tròn; Giá đỡ cho chúng [1,2006.01] 
27/14 . Các dụng cụ cắt có mũi cắt hoặc đầu cắt làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
27/16 . . có các mũi cắt có thể thay thế dược, ví dụ có thể kẹp được [1,2006.01] 
27/18 . . có các mũi cắt hoặc đầu cắt được kẹp cố định, ví dụ bằng cách hàn liền vào 

[1,2006.01] 
27/20 . . có mũi cắt kim cương [1,2006.01] 
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27/22 . Các dụng cụ cắt có đồ gá để bẻ phoi [1,2006.01] 
27/24 . Các dụng cụ để cán lăn [1,2006.01] 

29/00 Các giá đỡ cho các dụng cụ cắt không quay (B23B 27/12 được ưu tiên); Các 
thanh doa hoặc các đầu doa; Các đồ gá cho các giá đỡ dụng cụ [1,2006.01] 

29/02 . Các trục doa [1,2006.01] 
29/03 . Các đầu doa [1,2006.01] 
29/034 . . có dụng cụ cắt chuyển động hướng tâm, ví dụ để làm cái rãnh xoi hoặc các đường 

cắt chân răng [1,4,2006.01]  
29/04 . Các giá đỡ cho các dụng cụ cắt đơn chiếc [1,2006.01] 
29/06 . . Các giá đỡ dụng cụ có các rãnh bố trí theo chiều dọc để đặt dụng cụ cắt 

[1,2006.01] 
29/08 . . Các giá đỡ dụng cụ có các rãnh bố trí theo chiều ngang để đặt dụng cụ cắt 

[1,2006.01] 
29/10 . . . có tấm đệm cho dụng cụ cắt có thể điều chỉnh được [1,2006.01] 
29/12 . . Đồ gá đặc biệt trên giá đỡ dụng cụ [1,2006.01] 
29/14 . . . tạo cữ chặn dàn hồi của dụng cụ cắt, ví dụ bằng cơ cấu kẹp lò xo [1,2006.01] 
29/16 . . . để đỡ sản phẩm gia công trong đệm tựa lưng [1,2006.01] 
29/18 . . . để lùi dụng cụ cắt [1,2006.01] 
29/20 . . . để định vị thân dụng cụ bằng cán trong ống bọc ngoài của đầu rơvonve 

[1,2006.01] 
29/22 . . . để điều chỉnh dụng cụ bằng các phương tiện của cái chêm hoặc miếng đệm 

[1,2006.01] 
29/24 . Các giá đỡ dụng cụ cho nhiều dụng cụ cắt, ví dụ các đầu rơvonve [1,2006.01] 
29/26 . . Các giá đỡ dụng cụ ở vị trí cố định [1,2006.01] 
29/28 . . Các đầu rơvonve xoay được bằng tay xung quanh một trục thẳng đứng 

[1,2006.01] 
29/30 . . Các đầu rơvonve xoay được bằng tay xung quanh trục một nằm ngang 

[1,2006.01] 
29/32 . . Các đầu rơvonve xoay được nhờ cơ cấu dẫn động, tức là các đầu rơvonve 

[1,2006.01] 
29/34 . . Các đầu rơvonve được trang bị chốt định vị để giải phóng các dụng cụ cắt 

[1,2006.01] 

31/00 Các mâm cặp; Các trục gá bung; Làm thích ứng chúng để điều khiển từ xa (các 
thiết bị để kẹp chặt sản phẩm hoặc các dụng cụ để sử dụng trên trục chính B23Q 
3/12; các thiết bị quay giữ sản phẩm gia công bằng lực từ trường hoặc điện trường  
tác động trực tiếp lên sản phẩm B23Q 3/152) [1,2006.01] 

31/02 . Các mâm cặp [1,2006.01] 
31/06 . . Các cơ cấu tháo dụng cụ hoặc sản phẩm; Đồ gá cho chúng [1,2006.01] 
31/07 . . . Cái nêm cho bộ phun [5,2006.01]  
31/08 . . kẹp các dụng cụ hoặc sản phẩm [1,2006.01] 
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31/10 . . đặc trưng bởi các thiết bị giữ hoặc kẹp hoặc các phương tiện thao tác tức thời của 
chúng [1,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Nhóm B23B 31/12 được ưu tiên trước các nhóm B23B 31/103 B23B 31/117.  
31/103 . . . Giữ bằng các chi tiết quay, ví dụ các vấu kẹp, các cơ cấu cóc [5,2006.01]  
31/107 . . . Giữ bằng các chốt hãm tác động theo chiều ngang, ví dụ các chốt, các bulông,  

các nêm; Giữ bằng các chi tiết nới lỏng, ví dụ quả bóng [5,2006.01]  
31/11 . . . Giữ bằng liên kết ren [5,2006.01]  
31/113 . . . Giữ bằng liên kết qua chốt cài [5,2006.01]  
31/117 . . . Giữ chỉ bằng ma sát, ví dụ sử dụng các lò xo, các ống lót đàn hồi, các côn 

[5,2006.01]  
31/12 . . . Các mâm cặp có vẩu tác động đồng thòi, có điều chỉnh hoặc không điều chỉnh 

từng chiếc một cách riêng biệt [1,2006.01] 
31/14 . . . . có sử dụng lực ly tâm [1,2006.01] 
31/16 . . . . dịch chuyển hướng tâm [1,2006.01] 
31/163 . . . . . khởi động bằng một hoặc nhiều rãnh xoáy [5,2006.01]  
31/165 . . . . . khỏi động bằng các cơ cấu vít me-và-đai ốc [5,2006.01]  
31/167 . . . . . khỏi động bằng các thanh răng nghiêng [5,2006.01]  
31/169 . . . . . khỏi động bằng cơ cấu truyền động bánh răng (B23B 31/167 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
31/171 . . . . . khởi động bằng một bề mặt cam trong một mặt phẳng xuyên tâm 

[5,2006.01]  
31/173 . . . . . khởi động bằng các bề mặt côn đồng trục (B23B 31/177 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
31/175 . . . . . khởi động bằng các tay gạt chuyển động nhờ một cần điều khiển dọc trục 

[5,2006.01]  
31/177 . . . . . khỏi động bằng các bề mặt nghiêng của một cần điều khiển dọc trục (B23B 

31/167 được ưu tiên) [5,2006.01]  
31/18 . . . . dịch chuyển xoay trong các mặt phẳng chứa các trục của mâm cặp 

[1,2006.01] 
31/19 . . . . dịch chuyển song song với trục mâm cặp [1,2006.01] 
31/20 . . . . ống bọc ngoài tách theo chiều dọc, vi dụ ống kẹp đàn hồi [1,2006.01] 
31/22 . . . . Vẩu kẹp ở dạng cầu [1,2006.01] 
31/24 . . đặc trưng bởi các đặc điểm liên quan chủ yếu đến việc điều khiển từ xa của các 

phương tiện kẹp [1,2006.01] 
31/26 . . . sử dụng sự truyền động cơ học đi qua trục chính [1,2006.01] 
31/28 . . . sử dụng các phương điện hoặc từ trong mâm cặp [1,2006.01] 
31/30 . . . sử dụng các phương tiện thúy lực hoặc khí nén trong mâm cặp [1,2006.01] 
31/32 . . có vẩu kẹp được mang bởi màng đàn hồi [1,2006.01] 
31/34 . . có các phương tiện xoay hoặc nghiêng sản phẩm gia công [1,2006.01] 
31/36 . . có các phương tiện để điều chỉnh vị trí mâm cặp so với trục chính [1,2006.01] 
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31/38 . . có khớp nối ly hợp hạn chế tải trọng [1,2006.01] 
31/39 . . các cơ cấu đổi vấu cặp [5,2006.01]  
31/40 . Trục gá bung [1,2006.01] 
31/42 . . đặc trưng bởi các đặc điểm liên quan chủ yếu đến việc điều khiển từ xa của các 

phương tiện kẹp [1,2006.01] 

33/00 Mâm cặp tốc; Mũi tâm dẫn; Tốc truyền dạng cam, ví dụ dụng cụ tốc của máy 
tiện [1,2006.01] 

Khoan; Doa [3] 

35/00 Các phương pháp để khoan hoặc doa, hoặc để gia công chủ yếu cần sử dụng các 
máy khoan hoặc máy doa; Sử dụng thiết bị phụ trợ liên kết  với các phương 
pháp này [1,2006.01] 

37/00 Doa bằng cách sử dụng các dao động có tần số siêu âm (gia công vật liệu bằng các 
dụng cụ mài  hoặc môi trường mài được truyền dao động, ví dụ mài với tần số siêu 
âm B24B 1/04) [1,2006.01] 

39/00 Các máy hoặc các thiết bị doa hoặc khoan có công dụng chung; Dây chuyền 
máy doa hoặc máy khoan [1,2006.01] 

39/02 . Các máy doa; Các máy tổ hợp doa ngang và phay [1,2006.01] 
39/04 . Các máy doa hoặc khoan tọa độ. Các máy khoan lỗ không cần lấy dấu trước 

[1,2006.01] 
39/06   . . Cơ cấu định vị phôi [1,2006.01] 
39/08 . . Các thiết bị để điều khiển theo chương trình [1,2006.01] 
39/10 . đặc trưng bởi bộ dẫn động, ví dụ bằng bộ dẫn động thúy lực hoặc bộ dẫn động khí 

nén [1,2006.01] 
39/12 . Các máy khoan tỏa tròn [1,2006.01] 
39/14 . có bộ phận di chuyển máy hoặc đầu khoan hoặc đầu doa vào bất cứ vị trí cần thiết 

nào, ví dụ đối với sản phẩm được gia công bất động [1,2006.01] 
39/16 . Các máy khoan có nhiều trục; Khoan tự động [1,2006.01] 
39/18 . . điều chỉnh vật mang sản phẩm hoặc dụng cụ chuyển động theo đường thẳng 

[1,2006.01] 
39/20 . . điều chỉnh vật mang sản phẩm hoặc dụng cụ chuyển động quay tròn; Các máy 

khoan có đầu khoan rơvonve [1,2006.01] 
39/22 . . có các trục chính trong các bệ đỡ trục quay đối diện [1,2006.01] 
39/24 . . được thiết kế để điều khiển theo chương trình [1,2006.01] 
39/26 . trong đó vị trí của dụng cụ hoặc phôi được điều khiển bằng cách sao lại các điểm 

riêng biệt của đường mẫu (các đặc điểm của các thiết bị chép hình B23Q 35/02) 
[1,2006.01] 

39/28 . Sự liên kết của chỉ máy khoan hoặc máy doa cho kết quả gia công kim loại đặc biệt 
(nếu không tạo ra kết quả gia công kim loại đặc biệt B23Q 39/00) [1,2006.01] 
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41/00 Các máy khoan hoặc máy doa chuyên dùng công việc đặc biệt; Các cơ cấu phụ 
chuyên dùng cho chúng [1,2006.01] 

41/02 . để khoan các lỗ sâu; Khoan lấy lõi, ví dụ của rãnh nòng súng hoặc pháo 
[1,2006.01] 

41/04 . để khoan các lỗ nhiều cạnh hoặc các lỗ không tròn khác [1,2006.01] 
41/06 . để khoan các lỗ côn [1,2006.01] 
41/08 . để doa, khoan hoặc tarô các lỗ trong ống chịu áp suất chất lỏng hoặc chất khí (làm 

kín lỗ hoặc các công đoạn kết hợp với định vị các bộ phận F16L 41/04) [1,2006.01] 
41/10 . để khoan lỗ trong nồi hơi [1,2006.01] 
41/12 . để tạo ra các bề mặt làm việc của xy lanh, vòng bi, ví dụ trong các đầu thanh truyền 

hoặc các bộ phận khác của động cơ [1,2006.01] 
41/14 . các lỗ rất nhỏ [1,2006.01] 
41/16 . để khoan các lỗ có chất lượng bề mặt cao [1,2006.01] 

43/00 Các thiết bị khoan hoặc doa có thể lắp vào máy công cụ, không phụ thuộc vào 
việc chúng thay thế hoặc không thay thế một bộ phận công tác nào đó của máy 
công cụ (nếu chuyên dùng cho công việc đặc biệt B23B 41/00) [1,2006.01] 

43/02 . vào ụ sau của máy tiện [1,2006.01] 

45/00 Các máy khoan cầm tay hoặc di chuyển được, ví dụ sung khoan. Đồ gá cho 
chúng (các chi tiết hoặc các bộ phận hợp thành, ví dụ vỏ, thân của các dụng cụ có bộ 
dẫn động xách tay không đặc biệt liên quan đến các công đoạn được thực hiện B25F 
5/00) [1,4,2006.01]  

45/02 . được dẫn động bằng điện [1,2006.01] 
45/04 . được dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
45/06 . được dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
45/08 . . để khoan đường ray hoặc thanh định hình [1,2006.01] 
45/10 . . bằng cách sử dụng cái vĩ hoặc dây đai [1,2006.01] 
45/12 . . bằng cách sử dụng khoan tay kiểu bánh cóc [1,2006.01] 
45/14 . Các phương tiện để giữ hoặc dẫn hướng các thiết bị khoan hoặc kẹp chúng vào sản 

phẩm gia công (B23B 41/08 được ưu tiên); Các bệ chặn [1,2006.01] 
45/16 . có cơ cấu va đập xếp chồng (các máy va đập xách tay có chuyển động quay xếp 

chồng B25D 16/00) [3,2006.01]  

Các bộ phận kết cấu hoặc phụ tùng cho máy khoan hoặc máy doa 

47/00 Các đặc điểm kết cấu của các bộ phận chuyên dùng cho các máy khoan hoặc 
máy doa (trục chính, ổ đỡ B23B 19/02; dùng cho các máy công cụ nói chung B23Q) 
[1,2006.01] 

47/02 . Các bộ dẫn động; Các bộ truyền động (B23B 39/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
47/04 . . để quay trục chính [1,2006.01] 
47/06 . . . để dẫn động chủ yếu bằng các phương tiện điện [1,2006.01] 
47/08 . . . để dẫn dộng chủ yếu bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
47/10 . . . . có  tua bin hoặc các máy quay khác [1,2006.01] 
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47/12 . . . . có pistông dao động [1,2006.01] 
47/14 . . . Hệ truyền biến tốc; Truyền động đảo chiều [1,2006.01] 
47/16 . . . Các bộ truyền động đai hoặc xích [1,2006.01] 
47/18 . . để dẫn tiến hoặc lùi dụng cụ hoặc sản phẩm cần gia công [1,2006.01] 
47/20 . . . được dẫn động chủ yếu bằng điện [1,2006.01] 
47/22 . . . được dẫn động chủ yếu bàng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
47/24 . . . Các cơ cấu dừng hoặc ngắt dẫn tiến do dụng cụ khoan hoặc doa bị vỡ hoặc quá 

tải [1,2006.01] 
47/26 . Các đầu khoan hoặc các ụ trục chính có thể nâng lên hoặc hạ xuống được; Các thiết 

bị cân bằng cho chúng [1,2006.01] 
47/28    .  Máy khoan lỗ cho các sản phẩm cần gia công (cơ cấu định vị hoặc hướng dẫn mũi 

khoan B23B 49/00) [1,2006.01] 
47/30 . Truyền động phụ bằng bánh răng có một hoặc vài trục liên kết với trục chính và  

lắp đặt bánh răng truyền động phụ này [1,2006.01] 
47/32 . Đồ gá để ngăn ngừa sự đảo hoặc gãy mũi khoan khi khoan thông [1,2006.01] 
47/34 . Đồ gá để thoát phoi từ lỗ khoan; Đồ gá bẻ phoi được gắn vào dụng cụ [1,2006.01] 

49/00 Các thiết bị đo hoặc định cữ dùng trong máy khoan và máy doa để định vị hoặc 
dẫn hướng mũi khoan; Các thiết bị chỉ báo khi mũi khoan hư hỏng trong quá 
trình khoan; Các thiết bị định tâm cho lỗ cần khoan (dụng cụ đánh dấu B25H 
7/00; các thiết bị đo, định cỡ G01B) [1,2006.01] 

49/02 . Đường khoan hoặc ống dẫn khoan [1,2006.01] 
49/04 . Các thiết bị khoan hoặc doa lỗ tâm trong sản phẩm [1,2006.01] 
49/06 . Các thiết bị khoan lỗ dùng trong băng hãm hoặc lớp lót hãm [1,2006.01] 

51/00 Các dụng cụ dùng cho máy khoan [1,2006.01] 
51/02 . Mũi khoan xoắn [1,2006.01] 
51/04 . để khoan lấy lõi [1,2006.01] 
51/05 . . để cắt các đĩa từ tấm [4,2006.01]  
51/06 . Mũi khoan có cơ cấu để làm mát hoặc bôi trơn [1,2006.01] 
51/08 . Mũi khoan liên hợp với các chi tiết của dụng cụ hoặc các dụng cụ để thực hiện các 

gia công phụ [1,2006.01] 
51/10 . Mũi khoan để khoét miệng lỗ [1,2006.01] 
51/12 . Thiết bị tiếp hợp mũi khoan hoặc mâm cặp mũi khoan; Ống lót trung gian 

[1,2006.01] 
51/14 . . Thiết bị tiếp hợp các mũi khoan bị gẫy [1,2006.01] 
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B23C PHAY (chuốt B23D; phay chuốt trong chế tạo bánh răng B23F; cơ cấu chép hình 
hoặc cơ cấu điều khiển B23Q) 

Nội dung phân lớp 
MÁY PHAY NÓI CHUNG ................................................................................................................ 1/00 
PHAY SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT ......................................................................................................... 3/00 
CÁC YẾU TỐ KẾT CẤU, CÁC CƠ CẤU PHỤ TÙNG ...........................................................5/00, 9/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐỂ GẮN VÀO BẤT CỨ MÁY NÀO ...................................................................... 7/00 

 

1/00 Các máy phay không được thiết kế cho sản phẩm hoặc các thao tác đặc biệt 
[1,2006.01] 

1/02 . có một trục chính nằm ngang [1,2006.01] 
1/025 . . có trục chính ở vị trí cố định [2,2006.01]  
1/027 . . có trục chính chuyển động theo phương thẳng đứng [2,2006.01]  
1/04 . có nhiều trục chính nằm ngang [1,2006.01] 
1/06 . có một trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
1/08 . có nhiều trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
1/10 . có cả trục chính nằm ngang và trục chính thẳng đứng [1,2006.01] 
1/12 . có trục chính điều chỉnh được theo các góc khác nhau, ví dụ hoặc nằm ngang hoặc 

thẳng đứng [1,2006.01] 
1/14 . có bàn công tác quay được (bàn công tác cho máy công cụ nói chung B23Q 1/00) 

[1,2006.01] 
1/16 . chuyên dùng để điều khiển bằng các thiết bị chép hình [1,2006.01] 
1/18 . . để phay trong khi quay sản phẩm cần gia công [1,2006.01] 
1/20 . Các thiết bị hoặc máy xách tay (các chi tiết hoặc các thành phần kết cấu, ví dụ vỏ, 

thân của các dụng cụ có bộ dẫn động xách tay không đặc biệt liên quan đến các quy 
trình công nghệ được thực hiện B25F 5/00) Các thiết bị hoặc máy được dẫn động 
bằng tay [1,4,2006.01]  

3/00 Phay các sản phẩm đặc biệt; Các thao tác phay đặc biệt (phay bánh răng B23F; 
cắt ren bằng phay B23G 1/32) [1,2,2006.01]  

3/02 . Phay các mặt quay (B23C 3/06, B23C 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/04 . . khi quay sản phẩm cần gia công [1,2006.01] 
3/05 . . Gia công lần cuối van hoặc đế van [2,2006.01]  
3/06 . Phay trục khuỷu [1,2006.01] 
3/08 . Phay cam, trục cam hoặc tương tự [1,2006.01] 
3/10 . Phay mặt hớt lưng (các máy tiện hoặc thiết bị tiện hớt lưng B23B 5/42) [1,2006.01] 
3/12 . Cắt mép hoặc làm sạch mép, ví dụ làm sạch các mối hàn góc [1,2006.01] 
3/13 . Phay bề mặt các tấm, lá hoặc dải [2,2006.01]  
3/14 . Làm sạch hoặc tách lớp mặt ngoài các thỏi đúc hoặc phôi tương tự [1,2006.01] 
3/16 . Gia công các bề mặt trong hai hướng [1,2006.01] 
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3/18 . . để tạo hình các chân vịt, cánh tua bin hoặc cánh quạt [1,2006.01] 
3/20 . . để tạo hình khuôn [1,2006.01] 
3/22 . Chế tạo các mối ghép chồng lên nhau, ví dụ của đầu vòng xéc măng [1,2006.01] 
3/24 . Chế tạo các đầu hình vuông hoặc hình đa giác của các sản phẩm, ví dụ chốt khóa 

trên  công cụ [1,2006.01] 
3/26 . Chế tạo các lỗ vuông hoặc lỗ đa giác trong sản phẩm, ví dụ các lỗ khóa trên các 

công cụ [1,2006.01] 
3/28 . Xoi rãnh các sản phẩm [1,2006.01] 
3/30 . . Phay các rãnh thẳng, ví dụ rãnh then [1,2006.01] 
3/32 . . Phay các rãnh xoắn, ví dụ để chế tạo mũi khoan xoắn [1,2006.01] 
3/34 . . Phay các rãnh có hình dạng khác, ví dụ rãnh vòng [1,2006.01] 
3/35 . . Phay các rãnh trên chìa khóa [1,2006.01] 
3/36 . Phay dao phay (B23C 3/28 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/00 Dao phay (để cắt răng bánh răng B23F 21/12) [1,2006.01] 
5/02 . đặc trưng bởi hình dạng phần cắt [1,2006.01] 
5/04 . . Dao phay, tức là có bề mặt cắt chủ yếu hình trụ hoặc hình côn có chiều dài thực 

chất (B23C 5/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/06 . . Dao phay mặt đầu, tức là chỉ có mặt cắt chủ yếu hoặc thực chất là mặt phẳng 

[1,2006.01] 
5/08 . . Dao phay dạng đĩa [1,2006.01] 
5/10 . . Dao phay dạng trục đứng, tức là có một trục tích phân [1,2006.01] 
5/12 . . Dao phay chuyên dụng để phay các định dạng đặc biệt (B23C 5/10 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
5/14 . . . chủ yếu gồm các đường cong [1,2006.01] 
5/16 . đặc trưng bởi các tính chất vật lý không phải là hình dạng [1,2006.01] 
5/18 . . có lưỡi dao hoặc lưỡi dao có răng cố định [1,2006.01] 
5/20 . . có lưỡi dao hoặc lưỡi dao có răng tháo ra lắp vào được [1,2006.01] 
5/22 . . . Cơ cấu kẹp lưỡi dao hoặc lưỡi dao có răng [1,2006.01] 
5/24 . . . . điều chỉnh được [1,2006.01] 
5/26 . Kẹp dao phay trên trục chính [1,2006.01] 
5/28 . Đồ gá để bôi trơn hoặc làm mát [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị phay có thể gắn được vào máy công cụ, không phụ thuộc vào việc có 
thay thế hoặc không thay thế một bộ phận làm việc nào đó của máy [1,2006.01] 

7/02 . cho máy tiện [1,2006.01] 
7/04 . cho máy bào hoặc máy cắt rãnh [1,2006.01] 

9/00 Các chi tiết hoặc các cơ cấu phụ chuyên dụng cho máy phay hoặc dao phay (bộ 
dẫn động, cơ cấu điều khiển hoặc các cơ cấu phụ nói chung B23Q) [1,2006.01] 

 

185 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B23D 

B23D BÀO; XẺ RÃNH; CẮT; DOA; CƯA; GIŨA; CẠO; CÁC NGUYÊN CÔNG 
TƯƠNG TỰ ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI CÓ PHOI KHÔNG THUỘC CÁC 
PHÂN LỚP KHÁC (chế tạo bánh răng hoặc các sản phẩm tương tự B23F; cắt kim 
loại bằng cách áp dụng sự đốt nóng cục bộ B23K; các cơ cấu chép hình hoặc điều 
khiển B23Q) 

Ghi chú [2] 
 Phân lớp này gồm các máy cắt kim loại tấm hoặc vật liệu dạng phôi, trừ kim loại ở 

dạng bản mỏng có thể gia công tương tự như giấy được phân vào lớp B26. 

Nội dung phân lớp 
BÀO; XẺ RÃNH 

Phương pháp gia công của máy ........................................................................ 1/00, 3/00, 5/00 
Các máy đặc trưng bởi các đặc điểm kết cấu của một 
bộ phận................................................................................................................................. 7/00 
Các thiết bị điều khiển bằng tay, cơ cấu xách tay ................................................................ 9/00 
Các thiết bị để bắt chặt vào bất kỳ máy công cụ nào ......................................................... 11/00 
Các dụng cụ, giá giữ dụng cụ ............................................................................................ 13/00 

CẮT  
Phương pháp gia công của các máy hoặc thiết bị ................... 15/00,17/00,19/00, 27/00, 31/00 
Các thiết bị cầm tay .................................................................................... 21/06, 27/02, 29/00 
Các dụng cụ, giá đỡ, mâm cặp ........................................................................................... 35/00 
Các phụ tùng ...................................................................................................................... 33/00 
Máy dùng để gia công đặc biệt ................................................................... 21/00, 23/00, 25/00 
Cơ cấu điều khiển .............................................................................................................  36/00 

DOA; CHÀ 
Phương pháp gia công của các máy hoặc thiết bị .............................................................. 37/00 
Các máy hoặc dụng cụ đặc trưng bởi các đặc điểm kết 
cấu của một bộ phận .......................................................................................................... 41/00 
Các dụng cụ ............................................................................................................ 43/00, 77/00 
Các phụ tùng  ....................................................................................................................  39/00 
Các máy hoặc thiết bị để doa các lỗ đã được tiện trong .................................................... 75/00 

CƯA 
Phương pháp gia công của các máy hoặc thiết bị 

sử dụng cưa đĩa .................................................................................................. 45/00, 47/00 
sử dụng lưỡi cưa thẳng .......................................................................................49/00,51/00 
sử dụng cưa vòng ............................................................................................... 53/00, 55/00 
các phương pháp gia công khác .................................................................................... 57/00 

Các máy hoặc thiết bị đặc trưng bởi các đặc điểm kết 
cấu của một bộ phận  .................................................................................. 47/00, 51/00, 55/00 
Các dụng cụ và gá đặt chúng ........................................................... 51/00, 61/00, 63/00, 65/00 
Các phụ tùng ...................................................................................................................... 59/00 
Cơ cấu điều khiển .............................................................................................................. 36/00 
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GIŨA; GIŨA THÔ 
Phương pháp gia công của các máy hoặc thiết bị .............................................................. 67/00 
Các máy hoặc thiết bị đặc trưng bởi các đặc điểm kết 
cấu của một bộ phận .......................................................................................................... 69/00 
Các dụng cụ giũa; chế tạo chúng ............................................................................ 71/00, 73/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÁC MÁY HOẶC CÁC THIẾT BỊ 
KHÁC; SỰ KẾT HỢP ........................................................................................................... 79/00, 81/00 

 

Bào; Xẻ rãnh 

1/00 Các máy bào hoặc các máy xẻ rãnh cắt bằng chuyển động thẳng tương đối của 
dụng cụ và phôi gia công chỉ trong một mặt phẳng nằm ngang [1,2006.01] 

1/02 . bằng chuyển động của bệ đỡ [1,2006.01] 
1/04 . . có dụng cụ được đặt chỉ ở một phía của bàn máy [1,2006.01] 
1/06 . . có dụng cụ được đặt ở cả hai phía của bàn máy [1,2006.01] 
1/08 . bằng chuyển động của dụng cụ [1,2006.01] 
1/10 . . có các phương tiện để điều chỉnh cơ cấu dẫn hướng dụng cụ theo chiều thẳng 

đứng [1,2006.01] 
1/12 . . . có dụng cụ được đặt chỉ ở một phía của bàn máy [1,2006.01] 
1/14 . . . có dụng cụ được đặt ở cả hai phía của bàn máy [1,2006.01] 
1/16 . . không có các phương tiện để điều chỉnh cơ cấu dẫn hướng dụng cụ theo chiều 

thẳng đứng [1,2006.01] 
1/18 . để bào theo cả hai hướng xuôi và ngược [1,2006.01] 
1/20 . có giá dỡ dụng cụ hoặc giá đỡ sản phẩm được đặt hoặc dẫn hướng để gia công theo 

các hướng khác nhau hoặc dưới các góc khác nhau; Các máy dùng cho mục đích 
đặc biệt [1,2006.01] 

1/22 . . để bào thỏi đúc hoặc tương tự (làm sạch hoặc gia công thô mặt ngoài các thỏi đúc 
bằng cách phay B23C 3/14) [1,2006.01] 

1/24 . . để bào các mặt trong, ví dụ mặt trong của các khuôn đúc [1,2006.01] 
1/26 . . để bào cạnh, gờ hoặc xẻ rãnh (cắt rãnh xoắn B23D 5/02) [1,2006.01] 
1/28 . . trong đó dụng cụ hoặc sản phẩm gia công được đưa vào theo một chuyển động 

khác vói chuyển động thẳng, ví dụ để bào các vật liệu định hình [1,2006.01] 
1/30 . . . trong đó phương đưa vào được điều chỉnh bằng một cơ cấu chép hình, ví dụ 

bằng một mẫu (các đặc điểm của các cơ cấu chép hình B23Q 35/00) 
[1,2006.01] 

3/00 Các máy bào hoặc xẻ rãnh cắt bằng chuyển động tương đối của dụng cụ và phôi 
gia công trong một thẳng đứng hoặc một đường thẳng nghiêng [1,2006.01] 

3/02 . để cắt các rãnh (cắt các rãnh xoắn B23D 5/02) [1,2006.01] 
3/04 . trong đó dụng cụ hoặc sản phẩm gia công được đưa vào bằng chuyển động khác 

với chuyển động thẳng [1,2006.01] 
3/06 . . trong đó phương đưa vào được điều khiển bằng một cơ chấu chép hình, ví dụ 

bằng một mẫu (các đặc điểm của các cơ cấu chép hình B23Q 35/00) [1,2006.01] 
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5/00 Các máy bào hoặc xẻ rãnh cắt bằng chuyển động tương đối của dụng cụ hoặc 
phôi gia công không phải là chuyển động thẳng [1,2006.01] 

5/02 . chỉ có chuyển động quay và thẳng, ví dụ để cắt các rãnh xoắn [1,2006.01] 
5/04 . được điều khiển bằng một cơ cấu chép hình, ví dụ bằng một mẫu (các đặc điểm của 

các cơ cấu chép hình B23Q 35/00) [1,2006.01] 

7/00 Các máy bào hoặc xẻ rãnh đặc trưng chỉ bởi các đặc điểm kết cấu của các bộ 
phận đặc biệt (các đặc điểm kết cấu xem B23Q) [1,2006.01] 

7/02 . của khung; của thân bàn gia công [1,2006.01] 
7/04 . của trụ máy, của xà ngang [1,2006.01] 
7/06 . của các cơ cấu mang dụng cụ [1,2006.01] 
7/08 . của bàn gia công [1,2006.01] 
7/10 . của các bộ dẫn động cho các bộ phận chuyển động qua lại [1,2006.01] 
7/12 . của các cơ cấu để giảm va đập hoặc để tái tạo năng lượng [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị bào thao tác bằng tay. Máy bào xách tay (các chi tiết hoặc các bộ 
phận cấu thành, ví dụ vỏ, thân của các dụng cụ được dẫn động xách tay không đặc 
biệt liên quan đến các công đoạn được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

11/00 Các thiết bị bào hoặc xẻ rãnh có thể gắn vào máy công cụ không phụ thuộc vào 
việc chúng có thay thế hoặc không thay thế một bộ phận công tác nào đó của 
máy công cụ [1,2006.01] 

13/00 Các dụng cụ hoặc các giá đỡ dụng cụ chuyên dụng cho các máy bào hoặc xẻ 
rãnh (các đặc điểm cũng được áp dụng cho các máy tiện B23B 27/00, B23B 29/00; 
để cắt răng của bánh răng B23F 21/04) [1,2006.01] 

13/02 . Các giá đỡ được lắp xoay được [1,2006.01] 
13/04 . Các giá đỡ bộ dụng cụ [1,2006.01] 
13/06 . Các thiết bị để nâng hoặc hạ dụng cụ [1,2006.01] 

Cắt bằng máy cắt; Cắt tương tư 

15/00 Các máy hoặc các thiết bị cắt, cắt bằng các lưỡi cắt chuyển động song song với 
nhau [1,2006.01] 

15/02 . có các lưỡi cắt  cả trên và dưới chuyển động [1,2006.01] 
15/04 . chỉ có một lưỡi cắt di động [1,2006.01] 
15/06 . để cắt vật liệu tấm [1,2006.01] 
15/08 . . có lưỡi cắt chuyển động trong một mặt phẳng, ví dụ mặt phẳng vuông góc vói 

mặt của tấm kim loại [1,2006.01] 
15/10 . . có lưỡi cắt chuyển động trong một bề mặt cong, ví dụ để tạo ra cạnh có tiết diện 

cong [1,2006.01] 
15/12 . đặc trưng bởi các bộ dẫn động hoặc truyền động cho chúng [1,2006.01] 
15/14 . . dẫn động bằng thúy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
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17/00 Các máy hoặc thiết bị cắt rời cắt bằng các lưỡi dao xoay trên một trục đơn (trên 
một trục song song với lưỡi cắt B23D 15/10; các thiết bị cầm tay B23D 29/00) 
[1,2006.01] 

17/02 . đặc trưng bởi các bộ dẫn động hoặc truyền động cho chúng [1,2006.01] 
17/04 . . dẫn động bằng một trục quay [1,2006.01] 
17/06 . . dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
17/08 . . dẫn động bởi cơ cấu đòn bẩy điều khiển bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 

19/00 Các máy hoặc thiết bị cắt cắt bằng các đĩa quay (bằng cưa đĩa ma sát B23D 
45/00) [1,2006.01] 

19/02 . có cả hai bộ phận cắt một cố định - và một quay [1,2006.01] 
19/04 . có các bộ phận cắt quay dạng đĩa được lắp đặt thành các đôi tác động tương hỗ 

[1,2006.01] 
19/06 . . có một số đôi đĩa cắt được bố trí cách nhau làm việc đồng thời, ví dụ để cắt mép 

hoặc cắt các dải [1,2006.01] 
19/08 . chuyên dùng, ví dụ để cắt đường viền cong, và cắt vát cạnh [1,2006.01] 

21/00 Các máy hoặc các thiết bị cắt ống (như thiết bị phụ trợ cho máy ép vuốt sâu B21D 
24/16; bằng cách cưa xem các nhóm tương ứng cho các máy cưa hoặc các thiết bị 
cưa) [1,2006.01] 

21/02 . trong một mặt phảng không vuông góc với trục của ống, ví dụ để chế tạo mặt cắt 
nghiêng, để chế tạo khung xe đạp [1,2006.01] 

21/04 . Các máy cắt ống có giá dụng cụ quay [1,2006.01] 
21/06 . . Dụng cụ cắt ống bằng tay [1,2006.01] 
21/08 . . có các bánh cắt [1,2006.01] 
21/10 . . có các lưỡi cắt hoặc dụng cụ cắt khác [1,2006.01] 
21/12 . . .  có đồ gá để đập trên dụng cụ [1,2006.01] 
21/14 . cắt bên trong ống [1,2006.01] 

23/00 Các máy hoặc thiết bị cắt vật liệu định hình (các thiết bị cầm tay B23D 29/00) 
[1,2006.01] 

23/02 . trong một mặt phẳng không vuông góc với trục vật liệu [1,2006.01] 
23/04 . bằng các phương tiện của các khuôn đỡ được xếp đặt cạnh nhau làm xoắn vật liệu 

[1,2006.01] 

25/00 Các máy hoặc các thiết bị cắt vật liệu trong khi vật liệu dịch chuyển theo hướng 
khác với hướng của nhát cắt (các cơ cấu điều khiển chuyên dùng cho máy cắt để 
cắt vật liệu dịch chuyển theo hướng khác với hướng của nhát cắt B23D 36/00; điều 
chỉnh sức căng của vật liệu mềm khi dịch chuyển B21C 47/10) [1,2,2006.01]  

25/02 . Các máy cắt lia (B23D 25/12 được ưu tiên; các máy cắt lia nói chung B26D 1/56) 
[1,2006.01] 

25/04 . . trong đó bộ phận cắt chuyển động cùng với sản phẩm trong khi cắt (B23D 25/06 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

25/06 . . có thiết bị cắt đặt trên một cần lắc [1,2006.01] 
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25/08 . . có hai lưỡi dao cắt tương tác được lắp độc lập với nhau [1,2006.01] 
25/10 . . . trên các thanh tương tác chuyển động song song với nhau và được gắn vào cơ 

cấu đòn bẩy [1,2006.01] 
25/12 . Các máy cắt có các dao cắt nằm trên các tang trống quay cùng hoạt động 

[1,2006.01] 
25/14 . không đảm bảo kích thước chính xác của vật liệu bị cắt, ví dụ để cắt thép vụn 

[1,2006.01] 

27/00 Các máy hoặc các thiết bị cắt bằng động tác đột [1,2006.01] 
27/02 . Các thiết bị cầm tay (các chi tiết hoặc các bộ phận hợp thành, ví dụ vỏ, thân của các 

dụng cụ có bộ dẫn động xách tay không đặc biệt liên quan đến các nguyên công 
được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

27/04 . . dẫn động bằng điện [1,2006.01] 
27/06 . . dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 

29/00 Các thiết bị cầm tay để cắt kim loại (có động tác đột B23D 27/02; các thiết bị cắt 
kim loại trừ loại điều khiển bằng tay B26B) [1,2006.01] 

29/02 . Các thiết bị cắt kim loại điều khiển bằng tay [1,2006.01] 

31/00 Các máy cắt hoặc các thiết bị cắt thuộc một hoặc nhiều nhóm B23D 15/00 - 
B23D  29/00; Tổ hợp các máy cắt [1,2006.01] 

31/02 . để thực hiện các nguyên công cắt khác nhau trên vật liệu chuyển động, ví dụ cắt và 
cắt đứt đồng thời [1,2006.01] 

31/04 . để cắt mép vật liệu kết hợp với các thiết bị nghiền nhỏ phế liệu [1,2006.01] 

33/00 Các phụ tùng dùng cho các máy cắt hoặc các thiết bị cắt (dẫn vật liệu vào các 
máy hoặc lấy vật liệu ra khỏi các máy B21D 43/00) [1,2006.01] 

33/02 . Các thiết bị để giữ, dẫn hướng, hoặc cấp sản phẩm trong quá trình gia công 
[1,2006.01] 

33/04 . . để cắt theo đường tròn [1,2006.01] 
33/06 . . trong đó hướng dẫn được điều chỉnh bằng một cơ cấu chép hình, ví dụ bằng một 

mẫu (các đặc điểm của các thiết bị B23Q 35/00) [1,2006.01] 
33/08 . Các đệm ép; Tấm nén; Các thiết bị gá nén [1,2006.01] 
33/10 . Cữ chặn để định vị sản phẩm [1,2006.01] 
33/12 . Các dụng cụ chỉ báo vị trí cắt [1,2006.01] 

35/00 Các dụng cụ dùng cho các máy cắt hoặc các thiết bị cắt; Các giá đỡ hoặc mâm 
kẹp cho các dụng cụ cắt này [1,2006.01] 

36/00 Các cơ cấu điều khiển chuyên dụng cho các máy cắt hoặc các thiết bị tương tự 
để cắt hoặc để cưa khi vật liệu chuyển động theo hướng không trùng với hướng 
của nhát cắt [2,2006.01]  

Chuốt 

37/00 Các máy chuốt hoặc các thiết bị chuốt [1,2006.01] 

190 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B23D 

37/02 . Các máy chuốt có các dụng cụ làm việc được bố trí nằm ngang [1,2006.01] 
37/04 . . để chuốt các bề mặt trong [1,2006.01] 
37/06 . . để chuốt các bề mặt ngoài [1,2006.01] 
37/08 . Các máy chuốt có các dụng cụ làm việc được bố trí thẳng đứng [1,2006.01] 
37/10 . . để chuốt các bề mặt trong [1,2006.01] 
37/12 . . để chuốt các bề mặt ngoài [1,2006.01] 
37/14 . Các máy chuốt có các dụng cụ làm việc được bố trí xoay được [1,2006.01] 
37/16 . . để chuốt các rãnh xoắn [1,2006.01] 
37/18 . Các máy chuốt có các dụng cụ làm việc được lắp trên xích vô tận hoặc trên đai 

[1,2006.01] 
37/20 . Các máy chuốt có các thiết bị để làm việc theo các phương đối diện [1,2006.01] 
37/22 . dùng cho các mục đích đặc biệt (B23D 37/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 

39/00 Các phụ tùng dùng cho các máy chuốt hoặc các thiết bị chuốt [1,2006.01] 

41/00 Các máy chuốt hoặc các thiết bị chuốt đặc trưng bởi các đặc điểm kết cấu các 
bộ phận đặc biệt (các đặc điểm kết cấu của các bộ phận này xem B23Q) [1,2006.01] 

41/02 . các khung; các giá đỡ sản phẩm gia công [1,2006.01] 
41/04 . các bàn dụng cụ [1,2006.01] 
41/06 . các dụng cụ để dẫn, kẹp hoặc tháo phôi gia công [1,2006.01] 
41/08 . các bộ dẫn động; các cơ cấu điều khiển [1,2006.01] 

43/00 Các dụng cụ chuốt (để cắt răng của bánh răng B23F 21/26) [1,2006.01] 
43/02 . để cắt bằng chuyển động thẳng (B23D 43/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
43/04 . . có các mép cắt ghép [1,2006.01] 
43/06 . để cắt bằng chuyển động quay [1,2006.01] 
43/08 . được lắp trên xích vô tận hoặc trên đai [1,2006.01] 

Cưa  

45/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa có lưỡi cưa tròn hoặc cưa đĩa hoặc đĩa cưa 
ma sát (các máy cắt có đĩa quay B23D 19/00 B23D 25/00) [1,2006.01] 

45/02 . có lưỡi cưa tròn hoặc phôi đặt trên bàn trượt [1,2006.01] 
45/04 . có lưỡi cưa tròn hoặc phôi được lắp trên tay đòn quay [1,2006.01] 
45/06 . có lưỡi cưa tròn được đặt dưới bàn gia công cố định [1,2006.01] 
45/08 . có lưỡi cưa vòng có răng cưa bên trong [1,2006.01] 
45/10 . có một số lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 
45/12 . có một số lưỡi cưa tròn để cắt ống [1,2006.01] 
45/14 . để cắt khác với cách cắt trong một mặt phẳng vuông góc với trục của phôi, ví dụ để 

tạo ra nhát cắt nghiêng [1,2006.01] 
45/16 . Các thiết bị cưa cầm tay có lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 
45/18 . Các máy có lưỡi cưa tròn để cưa phôi khi nó di chuyển không trùng với hướng của 

lát cắt (điều khiển các máy này B23D 36/00) [1,2,2006.01]  
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45/20 . . Các máy cưa bay, trong đó bàn trượt mang cưa thực hiện chuyển động tịnh tiến 
theo cơ cấu dẫn hướng và di chuyển với phôi cắt chuyển động trong khi cưa 
[1,2006.01] 

45/22 . . Các máy cưa bay có bàn trượt mang cưa đặt trên đòn bẩy chạy theo đường tròn 
[1,2006.01] 

45/24 . . Các máy cưa bay có bàn trượt mang cưa chuyển động lắc lư theo cung tròn đặt 
trên đòn bẩy [1,2006.01] 

45/26 . có đĩa cắt cao tốc thực hiện quá trình cắt nhờ nhiệt tỏa ra do ma sát làm nóng chảy 
vật liệu (máy mài để cắt B24B 27/06) [1,2006.01] 

47/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa có lưỡi cưa tròn, đặc trưng chỉ bởi các đặc 
điểm kết cấu của các bộ phận (các đặc điểm kết cấu của cưa xem B23Q; các chi tiết 
hoặc các bộ phận cấu thành, ví dụ vỏ, thân của các dụng cụ có bộ dẫn động xách tay 
không đặc biệt liên quan đến các quy trình công nghệ được thực hiện B25F 5/00) 
[1,4,2006.01]  

47/02 . khung; các cơ cấu dẫn hướng cho bàn gia công hoặc gá lưỡi cưa [1,2006.01] 
47/04 . các thiết bị để nạp liệu, định vị, kẹp hoặc xoay phôi [1,2006.01] 
47/06 . . dùng cho vật liệu có chiều dài vô hạn [1,2006.01] 
47/08 . các thiết bị để đưa lưỡi cưa tròn vào gần hoặc lùi xa khỏi phôi cần gia công 

[1,2006.01] 
47/10 . . hoạt động bằng thúy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
47/12 . dẫn động các lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 

49/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa có lưỡi cưa thực hiện chuyển động tịnh tiến, 
ví dụ các cưa sắt [1,2006.01] 

49/02 . Các máy cưa sắt có lưỡi cưa thẳng kẹp vào khung chuyển động theo cơ cấu dẫn 
hướng thẳng, ví dụ có khung được dẫn tiến theo bậc trong mặt phẳng của cơ cấu 
dẫn hướng [1,2006.01] 

49/04 . Các máy cưa sắt có lưỡi cưa thẳng kẹp vào khung được bố trí trên trục xoay 
[1,2006.01] 

49/06 . Các máy có lưỡi cưa thẳng chuyên dùng cho mục đích đặc biệt [1,2006.01] 
49/08 . Các máy cưa gỗ, tức là các máy trong đó lưỡi cưa được gắn vào vật mang chỉ ở 

một đầu [1,2006.01] 
49/10 . Các thiết bị cưa cầm tay hoặc dẫn động bằng tay có các lưỡi cưa thẳng [1,2006.01] 
49/11 . . dùng cho những mục đích đặc biệt, ví dụ cưa cầm tay có lưỡi dịch chuyển 

[5,2006.01]  
49/12 . . Các cưa cánh cung (B23D 49/11, B23D 49/16 được ưu tiên; các cung được điều 

chỉnh theo chiều dài hoặc chiều cao B23D 51/12) [1,5,2006.01]  
49/14 . . Cưa gỗ (B23D 49/11, B23D 49/16 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
49/16 . . hoạt động bằng điện hoặc từ hoặc động cơ sơ cấp (B23D 49/11 được ưu tiên) 

[1,5,2006.01]  

51/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa có lưỡi cưa thẳng, đặc trưng bởi các đặc điểm 
kết cấu của các bộ phận đặc biệt (các đặc điểm kết cấu của các bộ phận này xem 
B23Q; các chi tiết hoặc các bộ phận hợp thành, ví dụ vỏ, thân của các dụng cụ có bộ 
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dẫn động xách tay không đặc biệt liên quan đến các nguyên công được thực hiện 
B25F 5/00); Các phương tiện giữ hoặc kẹp chặt dùng cho các dụng cụ trong 
phân lớp này, được nối với với bộ phận giữ vật để cưa ở cả hai đầu [1,4,2006.01]  

51/01 . đặc trưng bởi tay cầm [5,2006.01]  
51/02 . bệ máy; cơ cấu dẫn hướng cho bàn gia công hoặc giá kẹp lưỡi cưa; khung máy 

[1,5,2006.01]  
51/03 . . có khung mở rộng được hoặc gấp lại được [5,2006.01]  
51/04 . các thiết bị nạp liệu, định vị, kẹp chặt hoặc xoay phôi [1,2006.01] 
51/06 . . cho vật liệu có chiều dài vô hạn [1,2006.01] 
51/08 . các thiết bị để lắp các lưỡi cưa thẳng hoặc các dụng cụ khác [1,2006.01] 
51/10 . . dùng cho các thiết bị cưa cẩm tay hoặc các thiết bị cưa dẫn động bằng tay 

[1,2006.01] 
51/12 . . để sử dụng với các dụng cụ nêu trong phân lớp này, được nối với bộ phận giữ vật 

để cưa, ví dụ các cung được điều chỉnh theo chiều dài hoặc chiều cao [1,2006.01] 
51/14 . . . Gá lắp dụng cụ [1,2006.01] 
51/16 . các bộ dẫn động hoặc các cơ cấu nạp liệu dùng cho các dụng cụ thẳng, ví dụ các 

lưỡi cưa hoặc các cung [1,2006.01] 
51/18 . . hoạt động bằng thủy lực hoặc khí nén (B23D 51/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
51/20 . . có cơ cấu nạp liệu của dụng cụ được điều khiển hoặc có cơ cấu chuyên dùng để 

nhả hoặc nâng dụng cụ trên hành trình trở lại [1,2006.01] 

53/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa có các lưỡi cưa đai hoạt động liên tục, ví dụ 
để cắt theo đường viền [1,2006.01] 

53/02 . có các bánh răng cố định mang đai (B23D 53/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
53/04 . có các bánh răng mang đai được lắp di chuyển được hoặc xoay được, cho phép xê 

dịch không chỉ để điều chỉnh [1,2006.01] 
53/06 . có bàn gia công di chuyển được hoặc xoay được [1,2006.01] 
53/08 . để cưa vật liệu định hình [1,2006.01] 
53/10 . Các thiết bị làm việc với lưỡi cưa đai co thể gá lắp vào máy công cụ được, không 

phụ thuộc vào việc cơ cấu đó thay thế hoặc không thay thế một bộ phận làm việc 
của máy công cụ [1,2006.01] 

53/12 . Các thiết bị cưa cầm tay hoặc dẫn động bằng tay làm việc với lưỡi cưa đai 
[1,2006.01] 

55/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa làm việc với lưỡi cưa đai, đặc trưng chỉ bởi 
các đặc điểm kết cấu của các bộ phận đặc biệt (các đặc điểm kết cấu của các bộ 
phận này xem B23Q) [1,2006.01] 

55/02 . các khung; các bàn [1,2006.01] 
55/04 . các thiết bị nạp liệu hoặc kẹp phôi [1,2006.01] 
55/06 . các thiết bị dẫn động lưỡi cưa; lắp đặt bánh răng [1,2006.01] 
55/08 . các thiết bị dẫn hướng hoặc đưa lưỡi cưa đai [1,2006.01] 
55/10 . các thiết bị để kéo căng lưỡi cưa đai (B23D 55/06 được ưu tiên; được lắp vào  

trong đai B23D 61/12) [1,2006.01] 
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57/00 Các máy cưa hoặc các thiết bị cưa không thuộc một trong số các nhóm B23D 
45/00 - B23D 55/00 [1,2006.01] 

57/02 . có lưỡi cưa xích [1,2006.01] 

59/00 Các thiết bị phụ được thiết kế chuyên cho các máy cưa hoặc các thiết bị cưa (bôi 
trơn hoặc làm mát máy công cụ nói chung B23Q 11/12) [1,2006.01] 

59/02 . Các thiết bị bôi trơn hoặc làm mát lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 
59/04 . Các thiết bị bôi trơn hoặc làm mát lưỡi cưa thẳng hoặc lưỡi cưa đai [1,2006.01] 

61/00 Các dụng cụ dùng cho các máy cưa hoặc các thiết bị cưa (các dụng cụ để khoan 
lấy lõi B23B 51/04); Các thiết bị kẹp chặt các dụng cụ này [1,2006.01] 

61/02 . Các lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 
61/04 . . có răng cưa được lắp vào [1,2006.01] 
61/06 . . . được bố trí thay thế được [1,2006.01] 
61/08 . . Lưới cưa vành có răng trong [1,2006.01] 
61/10 . . được kẹp chặt giữa các ống lót; Các thiết bị kẹp chặt hoặc nắn thẳng dùng cho 

chúng [1,2006.01] 
61/12 . Các lưỡi cưa thẳng; Lưỡi cưa đai [1,2006.01] 
61/14 . . có răng cưa được lắp vào [1,2006.01] 
61/16 . . . được bố trí thay thế được [1,2006.01] 
61/18 . Các dụng cụ cưa đặc biệt, ví dụ lưỡi cưa dây hoặc dây cưa có gắn hạt kim cương 

hoặc các hạt mài khác ở các vị trí riêng lẻ được lựa chọn 

63/00 Hiệu chỉnh các dụng cụ của các máy cưa hoặc các thiết bị cưa để sử dụng trong 
việc cắt vật liệu dạng bất kỳ, ví dụ trong quá trình sản xuất các dụng cụ cưa 
[1,2006.01] 

63/02 . Lắp đặt răng cưa bằng phương tiện của các thiết bị cầm tay [1,2006.01] 
63/04 . Lắp đặt răng cưa của các cưa tròn, cưa thẳng hoặc cưa đai [1,2006.01] 
63/06 . Chồn lưỡi cắt của răng cưa, ví dụ bằng cách rèn [1,2006.01] 
63/08 . Mài sắc lưỡi cắt của răng cưa [1,2006.01] 
63/10 . . bằng dũa [1,2006.01] 
63/12 . . bằng mài [1,2006.01] 
63/14 . . . Mài sắc lưỡi cưa tròn [1,2006.01] 
63/16 . . cưa xích (dao phay xích để xẻ mộng B24B 3/14) [1,2006.01] 
63/18 . Nắn thẳng các lưỡi cưa bị hỏng; Khôi phục các mặt bên của lưỡi cưa, ví dụ bằng 

cách mài [1,2006.01] 
63/20 . Các phương pháp kết hợp để hiệu chỉnh răng cưa, ví dụ cả tăng cứng và lắp đặt 

[1,2006.01] 

65/00 Chế tạo các bộ phận của các máy cưa hoặc các thiết bị cưa để sử dụng trong 
việc cắt vật liệu dạng bất kỳ [1,2006.01] 

65/02 . Chế tạo lưỡi cưa bằng cách đột, cắt hoặc bào [1,2006.01] 
65/04 . Chế tạo răng cưa bằng cách phay [1,2006.01] 
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Giũa hoặc giũa thô  

67/00 Các máy hoặc các thiết bị để giũa hoặc giũa thô (đồ gá kẹp giũa hoặc giũa thô 
B23D 71/00) [1,2006.01] 

67/02 . có các dụng cụ chuyển động tịnh tiến được lắp trên vấu kẹp hoặc tương tự 
[1,2006.01] 

67/04 . có các dụng cụ chuyển động tịnh tiến được gắn vào vật mang chỉ ở một đầu vào 
[1,2006.01] 

67/06 . có các dụng cụ quay [1,2006.01] 
67/08 . có các dụng cụ được lắp trên xích hoặc dây đai vô tận [1,2006.01] 
67/10 . chuyên dụng, ví dụ để gia công chìa khóa; Phụ tùng cho chúng [1,2006.01] 
67/12 . Các thiết bị giũa hoặc giũa thô cầm tay hoặc dẫn động bằng tay (giũa hoặc giũa thô 

cầm tay B23D 71/04) [1,2006.01] 

69/00 Các máy hoặc các thiết bị để giũa hoặc giũa thô, đặc trưng chỉ bởi các đặc điểm 
kết cấu của các bộ phận đặc biệt, ví dụ thiết bị dẫn hướng, bộ dẫn động (các đặc 
điểm kết cấu của các bộ phận này xem B23Q; các chi tiết hoặc các thành phần hợp 
thành, ví dụ vỏ, thân của các dụng cụ được dẫn động xách tay không đặc biệt liên 
quan đến các công nghệ được thực hiện B25F 5/00); Các phụ tùng để giũa hoặc 
giũa thô (được gắn vào dụng cụ B23D 71/10) [1,4,2006.01] 

69/02 . Đồ gá dẫn hướng cho dụng cụ cầm tay [1,2006.01] 

71/00 Các dụng cụ giũa hoặc giũa thô; Các thiết bị kẹp chặt dùng cho chúng (giá đỡ 
dụng cụ cho các máy công cụ B23Q 3/00; tay cầm cho các dụng cụ cầm tay B25G) 
[1,2006.01] 

71/02 . cho các máy hoặc các thiết bị giũa hoặc giũa thô [1,2006.01] 
71/04 . Các giũa hoặc các giũa thô cầm tay (các phương tiện mang hoặc kẹp dùng cho các  

dụng cụ được nối với vật mang ở cả hai đầu B23D 51/12; các thiết bị dẫn hướng 
B23D 69/02) [1,2006.01] 

71/06 . . sử dụng một lưỡi cắt thay thế được [1,2006.01] 
71/08 . . sử dụng nhiều bộ phận cắt thay thế được [1,2006.01] 
71/10 . Phụ tùng cho các dụng cụ giũa hoặc giũa thô, ví dụ để ngăn ngừa xây xát các sản 

phẩm gia công bởi mép của dụng cụ [1,2006.01] 

73/00 Chế tạo giũa hoặc giũa thô [1,2006.01] 
73/02 . Gia công sơ bộ phôi, ví dụ mài, làm bóng chuyên dùng để sản xuất giũa hoặc giũa 

thô [1,2006.01] 
73/04 . Các phương pháp hoặc các máy sản xuất giũa hoặc giũa thô (các phương pháp phi 

cơ khí xem các lớp tương ứng) [1,2006.01] 
73/06 . . cắt các bề mặt làm việc bằng các phương tiện của cái đục [1,2006.01] 
73/08 . . Phay, bào, xẻ rãnh, cán hoặc chuốt các bề mặt làm việc [1,2006.01] 
73/10 . . Mài các bề mặt làm việc [1,2006.01] 
73/12 . . Các quy trình đặc biệt để mài sắc hoặc xử lý các mặt làm việc bằng cách khác (xử 

lý đặc biệt bằng cách phun cát B24C 1/02; mài sắc giũa bằng ăn mòn C23F 1/06) 
[1,2006.01] 
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73/14 . Các dụng cụ hoặc các thiết bị phụ chuyên dùng để chế tạo giũa hoặc giũa thô, ví dụ 
các cái đục, các khung tựa [1,2006.01] 

Doa các lỗ khoan 

75/00 Các máy hoặc các thiết bị doa (các giá đỡ dụng cụ cho các máy công cụ B23Q 
3/00; tay cầm cho dụng cụ cầm tay B25G) [1,2006.01] 

77/00 Các dụng cụ doa [1,2006.01] 
77/02 . Các doa có mép cắt được ghép [1,2006.01] 
77/04 . . có mép cắt điều chỉnh được theo các đường kính khác nhau dọc theo toàn bộ 

chiều dài cắt [1,2006.01] 
77/06 . Các doa có các phương tiện để sự hao mòn (B23D 77/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
77/08 . . bằng cách căng phần rãnh của thân dụng cụ [1,2006.01] 
77/10 . . bằng cách mở rộng phần hình ống không có rãnh của thân dụng cụ [1,2006.01] 
77/12 . Các doa có các lưỡi cắt được sắp xếp theo hình côn [1,2006.01] 
77/14 . Các doa chuyên dụng, ví dụ để gia công chóp hình trụ [1,2006.01] 

79/00 Các phương pháp, các máy hoặc các thiết bị gia công kim loại có phoi chưa 
được đề cập đến ở các vị trí khác (bằng các nguyên công kết hợp B23D 81/00; gia 
công kim loại bằng tác động của sự tập trung cao độ của dòng điện B23H; cắt bằng 
tia điện điện tử B23K 15/00; bằng tia lade B23K 26/00; các phương pháp gia công 
kim loại khác B23P; giá đỡ dụng cụ cho các máy công cụ B23Q 3/00; các tay cầm 
cho các dụng cụ cầm tay B25G) [1,2006.01] 

79/02 . Các máy hoặc các thiết bị cạo (máy tiện để cắt vát, cắt vát mép, hoặc cắt ba via các 
đầu của các thanh hoặc các ống B23B 5/16; làm sạch hoặc tách lớp các thỏi đúc  
bằng cách phay B23C 3/14) [1,2006.01] 

79/04 . . có dụng cụ cắt quay, ví dụ để gia công tinh các ổ trục [1,2006.01] 
79/06 . . có dụng cụ cắt chuyển động tịnh tiến tới lui [1,2006.01] 
79/08 . . Các dụng cụ cạo cầm tay [1,2006.01] 
79/10 . . Đồ gá để giữ các dụng cụ cạo hoặc sản phẩm cần cạo [1,2006.01] 
79/12 . Các máy hoặc các thiết bị để gia công thép thanh hoặc thép ống bằng các dao cắt 

bố trí xung quanh chi tiết gia công theo phương pháp khác với tiện (để gia công 
tiện B 23 B 5/12) [2,2006.01]  

81/00 Phương pháp, máy hoặc thiết bị gia công kim loại thuộc hai nhóm chính trong 
phân lóp này trở lên (kết hợp với các nguyên công gia công kim loại khác B23P 
13/00, B23P 23/00) [1,2006.01] 
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B23F CHẾ TẠO BÁNH RĂNG HOẶC THANH RĂNG (bằng cách dập B21D; bằng 
cách cán B21H; bằng cách rèn hoặc dập B21K; bằng cách đúc B22; các cơ cấu chép 
hình hoặc điều khiển B23Q; các máy hoặc các thiết bị để mài hoặc đánh bóng nói 
chung B24B) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - việc sử dụng các phương pháp hoặc các thiết bị chuyên dụng để chế tạo chính xác 

các dạng bánh răng ăn khớp với các phần tử bánh răng của hộp số để bảo đảm sự 
chuyển động tương quan cần thiết 

 - việc sử dụng các phương pháp hoặc thiết bị tương tự để chế tạo các sản phẩm có 
răng khác, ví dụ khớp ly hợp vấu, trục then hoa, dao cắt răng 

(2) Phân lớp này không bao gồm việc chế tạo các sản phẩm có răng khác hoặc các sản 
phẩm tương tự sử dụng các phương pháp hoặc các thiết bị khác với các phương pháp 
và các thiết bị đã nêu trong ghi chú (1) trên đây 

(3) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc các thành ngữ sau được sử dụng với các ý 
nghĩa xác định: 

 - "răng bánh răng" bao gồm các răng hoặc cam của các bộ phận ăn khớp với nhau có 
chuyển động tương đối tương tự như các rôto của máy bơm quay và máy thổi khí 

 - "định hình" có thể bao gồm hình dạng của cả hai mặt hoặc chỉ một mặt của răng, 
hoặc các mặt đối nhau của các răng kề nhau 

 - "răng thẳng" nghĩa là răng là một tổng thể (không chú ý đến riêng độ cong mặt bên 
của răng, ví dụ độ vồng) là thẳng theo chiều dọc của nó, ví dụ nếu nhìn theo hướng 
kính bánh răng hình trụ. Điều này cũng được áp dụng đối với các răng của bánh răng 
xoắn ốc và bánh răng côn thông thường 

 - "phay chuốt" nghĩa là phay với dao cắt quay có một số răng có độ sâu hoặc độ rộng 
tăng dần 

Nội dung phân lớp 
CHẾ TẠO RĂNG BÁNH RĂNG 

Các phương pháp nói chung ........................................................................... 1/00, 3/00, 17/00 
Chế tạo răng có hình dạng đặc biệt ............................................. 5/00, 7/00, 9/00, 15/00, 17/00 
Hoàn thiện .......................................................................................................................... 19/00 
Các dụng cụ; Các thiết bị phụ ................................................................................. 21/00, 23/00 

CHẾ TẠO VÍT 
Các phương pháp ............................................................................................................... 13/00 
Các bánh vít ....................................................................................................................... 11/00 
Các thiết bị phụ .................................................................................................................. 23/00 

CHẾ TẠO BÁNH RĂNG CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT ................................................................ 15/00 
 

1/00 Chế tạo răng bánh răng bằng các dụng cụ cắt biên dạng phù hợp với biên dạng  
của bề mặt đòi hỏi (làm thích ứng đặc biệt để chế tao răng cong B23F 9/00) 
[1,2006.01] 
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1/02 . bằng cách mài [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách bào hoặc xẻ rãnh [1,2006.01] 
1/06 . bằng cách phay [1,2006.01] 
1/08 . bằng cách chuốt; phay chuốt [1,2006.01] 

3/00 Chế tạo răng bánh răng nhờ các nguyên công chép hình được điều khiển bởi các 
dưỡng chép hình có biên dạng tương ứng với biên dạng cần thiết của mặt răng 
hoặc một phần của nó hoặc một bản sao của nó theo một tỷ lệ khác (các hệ thống 
hoặc các thiết bị chép hình xem B23Q 35/00) [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo răng bánh răng thẳng bằng cách dịch chuyển dụng cụ tương đối so với 
phôi cần gia công có chuyển động bao hình so với răng bánh răng cần gia công 
[1,2006.01] 

5/02 . bằng cách mài [1,2006.01] 
5/04 . . dụng cụ là  trục vít mài [1,2006.01] 
5/06 . . dụng cụ là đĩa mài có mặt trước phẳng [1,2006.01] 
5/08 . . dụng cụ là đĩa mài có cùng biên dạng với biên dạng của răng hoặc các răng của 

thanh răng [1,2006.01] 
5/10 . . dụng cụ là đá mài có cùng biên dạng với biên dạng của răng hoặc các răng của 

bánh răng côn dẹt hoặc bánh răng côn [1,2006.01] 
5/12 . bằng cách bào hoặc xẻ rãnh [1,2006.01] 
5/14 . . dụng cụ có cùng biên dạng với biên dạng của răng bánh răng hoặc các răng của 

thanh răng [1,2006.01] 
5/16 . . dụng cụ có hình dạng tương tự hình dạng của bánh răng trụ hoặc một bộ phận của 

nó [1,2006.01] 
5/18 . . dụng cụ có cùng biên dạng với biên dạng răng của bánh răng côn dẹt [1,2006.01] 
5/20 . bằng cách phay [1,2006.01] 
5/22 . . dụng cụ là một dao phay phác hình để chế tạo bánh răng hình trụ [1,2006.01] 
5/24 . . dụng cụ là một dao phay phác hình để chế tạo bánh răng côn [1,2006.01] 
5/26 . . dụng cụ có cùng biên dạng với biên dạng của răng bánh răng hoặc các răng thanh 

răng để chế tạo bánh răng hình trụ [1,2006.01] 
5/27 . . dụng cụ có cùng biên dạng với biên dạng của răng bánh răng hoặc các răng bánh 

côn dẹt hoặc bánh răng côn [2,2006.01]  
5/28 . bằng cách chuốt; bằng phay chuốt [1,2006.01] 

7/00 Chế tạo răng bánh răng ăn khớp chữ V [1,2006.01] 

9/00 Chế tạo các bánh răng có răng cong theo hướng chiều dọc của chúng [1,2006.01] 
9/02 . bằng cách mài [1,2006.01] 
9/04 . bằng cách bào hoặc xẻ rãnh với các dụng cụ cắt chuyển động tịnh tiến tới lui 

[1,2006.01] 
9/06 . . có hình dạng tương tự hình dạng bánh răng hình trụ hoặc một phần của nó 

[1,2006.01] 
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9/07 . . có hình dạng tương tự hình dạng bánh răng côn dẹt hoặc một phần của nó 
[2,2006.01]  

9/08 . bằng cách phay, ví dụ với dao phay lăn răng xoắn vít [1,2006.01] 
9/10 . . với dao phay mặt đầu [1,2006.01] 
9/12 . . .  dùng cho các quá trình cắt lăn không liên tục [2,2006.01]  
9/14 . . .  dùng cho các quá trình cắt lăn liên tục [2,2006.01]  

11/00 Chế tạo bánh vít, ví dụ bằng cách phay lăn [1,2006.01] 

13/00 Chế tạo vít bằng các phương pháp chủ yếu đòi hỏi việc sử dụng các máy dạng 
máy cắt bánh răng (chế tạo ren vít B23G) [1,2006.01] 

13/02 . Chế tạo các vít hình trụ [1,2006.01] 
13/04 . . bằng cách mài [1,2006.01] 
13/06 . Chế tạo các vít dạng hình cầu [1,2006.01] 
13/08 . . bằng cách mài [1,2006.01] 

15/00 Các phương pháp hoặc các máy chế tạo bánh răng có dạng đặc biệt không 
thuộc các nhóm B23F 7/00 - B23F 13/00 [1,2006.01] 

15/02 . Chế tạo răng trên các bánh răng có bán kính khác nhau của nguyên công, ví dụ trên 
các bánh răng dạng elíp [1,2006.01] 

15/04 . Chế tạo bánh răng có bước răng nhỏ trên bánh xe đồng hồ hoặc các cơ cấu tương tự 
bằng cách gia công cơ khí đặc biệt [1,2006.01] 

15/06 . Chế tạo răng trên mặt đầu của bánh răng, ví dụ, để chế tạo khớp nối hoặc khớp li 
hợp có các mặt có răng [1,2006.01] 

15/08 . Chế tạo rôto ăn khớp bánh răng, ví dụ của máy bơm [1,2006.01] 

17/00 Các phương pháp hoặc các máy đặc biệt để chế tạo răng bánh răng không thuộc 
các nhóm B23F 1/00 - B23F 15/00 [1,2006.01] 

19/00 Gia công tinh răng bánh răng nhờ các dụng cụ khác với các dụng cụ đã sử dụng 
để chế tạo các răng bánh răng này [1,2006.01] 

19/02 . Mài nghiền răng bánh răng [1,2006.01] 
19/04 . . Mài nghiền các bánh ràng hình trụ bằng cách sử dụng một phận lắp lẫn có hình 

dạng tương ứng [1,2006.01] 
19/05 . Mài doa răng bánh răng [2,2006.01]  
19/06 . Cà các mặt của răng bánh răng [1,2006.01]  
19/10 . Vê tròn các cạnh mặt đầu của răng bánh răng [1,2006.01] 
19/12 . . bằng cách mài [1,2006.01] 

21/00 Các dụng cụ chuyên dùng để sử dụng trên các máy chế tạo răng bánh răng 
[1,2006.01] 

21/02 . Các đĩa mài; Các trục vít mài (nắn sửa các dụng cụ mài B24B; các dụng cụ mài nói 
chung B24D) [1,2006.01] 

21/03 . Các dụng cụ mài doa [2,2006.01]  
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21/04 . Các dụng cụ bào hoặc xẻ rãnh [1,2006.01] 
21/06 . . có biên dạng tương ứng với biên dạng của răng bánh răng [1,2006.01] 
21/08 . . có cùng biên dạng với răng bánh răng hoặc răng thanh răng [1,2006.01] 
21/10 . . Các dụng cụ cắt tạo hình răng có dạng tương tự như bánh răng hình trụ hoặc một 

phần của nó [1,2006.01] 
21/12 . Các dụng cụ phay [1,2006.01] 
21/14 . . Các dụng cụ cắt biên dạng dạng đĩa [1,2006.01] 
21/16 . . Các dao phay lăn [1,2006.01] 
21/18 . . .  Các dao phay lăn dạng côn, ví dụ để cắt bánh răng hình côn [1,2006.01] 
21/20 . . Các dao phay lia [1,2006.01] 
21/22 . . Các dao phay mặt đầu để cắt răng cong theo hướng dọc [1,2006.01] 
21/23 . . .  có răng cắt phân bố trên đường cong xoắn vít dùng cho quá trình gia công liên 

tục [2,2006.01]  
21/24 . Các dụng cụ để phay chuốt [1,2006.01] 
21/26 . Các dụng cụ chuốt [1,2006.01] 
21/28 . Các dao cà răng [1,2006.01] 

23/00 Các phụ tùng hoặc thiết bị được kết hợp với hoặc được bố trí trong, hoặc được 
thiết kế để tạo thành một phần của các máy cắt răng (các phụ tùng hoặc thiết bị 
không giới hạn cho các máy cắt răng B23Q; các cơ cấu dẫn hướng, xem các nhóm 
tương ứng cho việc chế tạo bánh răng) [1,2006.01] 

23/02 . Các cơ cấu cấp phôi và kẹp phôi cần gia công [1,2006.01] 
23/04 . . Các cơ cấu cấp phôi [1,2006.01] 
23/06 . . Các cơ cấu kẹp phôi [1,2006.01] 
23/08 . Các cơ cấu phân độ [1,2006.01] 
23/10 . Các cơ cấu bù những sai sót trong các bộ dẫn động hoặc các cơ cấu phân độ 

[1,2006.01] 
23/12 . Các thiết bị khác, ví dụ các giá đỡ dụng cụ; Các cơ cấu kiểm tra các sản phẩm gia 

công trên các máy cắt răng bánh răng [1,2006.01] 
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B23G CẮT REN; GIA CÔNG VÍT, BU LÔNG HOẶC ĐAI ỐC KẾT HỢP VỚI CẮT 
REN (tạo ren bằng cách uốn sóng các ống B21D15/04; cán ren B21H3/02; bằng rèn, 
ép hoặc dập B21K1/56; tạo các rãnh xoắn trên máy tiện B23B5/48; bằng phay 
B23C3/02; bằng mài B24B19/02; cơ cấu chép hình và điều khiển  B23Q) 

Ghi chú 
 Trong phân lóp này, thuật ngữ sau được sử dụng vói ý nghĩa xác định: 
 - "cắt ren" bao gồm việc sử dụng các dụng cụ tương tự về hình dạng và về cách làm 

việc với các dụng cụ cắt ren, nhưng không ra phoi 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT REN, CÁC MÁY HOẶC THIẾT 
BỊ CẮT REN ........................................................................................................... 1/00, 3/00, 7/00, 9/00 
GIA CÔNG TINH  .............................................................................................................................. 9/00 
CÁC DỤNG CỤ ........................................................................................................................5/00, 7/02 
CÁC PHỤ TÙNG ............................................................................................................................  11/00 

  

1/00 Cắt ren; Các máy cắt ren tự động chuyên dụng [1,2006.01] 
1/02 . trên bề mặt hình trụ hoặc hình côn bên trong hoặc bên ngoài; ví dụ trong các rãnh 

lõm (B23G 1/16, B23G 1/22, B23G 1/32, B23G 1/36 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/04 . . Các máy có một trục chính [1,2006.01] 
1/06 . . . chuyên dụng để gia công vít côn, ví dụ vít bắt gỗ [1,2006.01] 
1/08 . . Các máy có nhiều trục chính [1,2006.01] 
1/10 . . . chuyên dụng để gia công vít côn, ví dụ vít bắt gỗ [1,2006.01] 
1/12 . . Các máy có dụng cụ cắt ren có răng dạng bánh răng trụ thắng hoặc tương tự quay 

tròn để tạo ra ren khi phôi quay tròn [1,2006.01] 
1/14 . . . chuyên dụng để chế tạo vít côn, ví dụ vít bắt gỗ [1,2006.01] 
1/16 . trong các lỗ của phôi bằng tarô (B23G 1/26, B23G 1/32, B23G 1/36 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/18 . . Các máy có một trục chính [1,2006.01] 
1/20 . . Các máy có nhiều trục chính [1,2006.01] 
1/22 . Các máy chuyên dụng để cắt ren trên đường ống hoặc ống [1,2006.01] 
1/24 . . dịch chuyển được [1,2006.01] 
1/26 . Các thiết bị cắt ren dẫn động bằng tay (các đặc điểm của dụng cụ cắt ren B23G 

5/00) [1,2006.01] 
1/28 . . có các phương tiện điểu chỉnh dụng cụ cắt ren [1,2006.01] 
1/30 . . không có các phương tiện điều chỉnh dụng cụ cắt ren, ví dụ có bàn ren (tay vặn 

tarô B25B) [1,2006.01] 
1/32 . bằng cách phay [1,2006.01] 
1/34 . . bằng bộ phận cắt chuyển động theo quỹ đạo khép kín được bố trí lệch tâm so với 

trục của phôi quay [1,2006.01] 
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1/36 . bằng cách mài [1,2006.01] 
1/38 . . có đĩa mài chạy dọc theo phôi tương ứng với bước ren cần thiết [1,2006.01] 
1/40 . . có đĩa mài chạy theo hướng xuyên tâm của phôi [1,2006.01] 
1/42 . Mài không tâm [1,2006.01] 
1/44 . Cơ cấu hoặc phụ tùng chuyên dụng cho các máy hoặc các thiết bị cắt ren 

[1,2006.01] 
1/46 . . để kẹp dụng cụ cắt ren [1,2006.01] 
1/48 . . để dẫn hướng dụng cụ cắt ren [1,2006.01] 
1/50 . . để cắt ren bằng các nguyên công liên tiếp [1,2006.01] 
1/52 . . để hoạt động trên đường ống hoặc ống [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị hoặc các phụ tùng cho phép các máy công cụ không chỉ chuyên 
dụng cho việc cắt ren có thể sử dụng được cho mục đích này, ví dụ các thiết bị 
đảo chiều của trục chính [1,2006.01] 

3/02 . để tháo ra hoặc điều chỉnh lại dụng cụ cắt ren [1,2006.01] 
3/04 . . để đặt lại dụng cụ cắt ren vào vị trí làm việc định trước [1,2006.01] 
3/06 . để bù các sai số bước của trục vít me [1,2006.01] 
3/08 . để dịch chuyển hoặc điều chỉnh dụng cụ cắt ren hoặc phôi bằng các dưỡng mẫu, 

bánh cam hoặc tương tự [1,2006.01] 
3/10 . . để cắt ren có bước thay đổi [1,2006.01] 
3/12 . . để sử dụng một số dụng cụ cắt ren lắp đặt cạnh nhau, ví dụ sử dụng một số dao 

cắt ren [1,2006.01] 
3/14 .  . để cắt ren hình côn [1,2006.01] 

5/00 Các dụng cụ cắt ren; Các đầu cắt ren [1,2006.01] 
5/02 . không có các phương tiện để điều chỉnh [1,2006.01] 
5/04 . . Các bàn ren [1,2006.01] 
5/06 . . Các tarô (các mâm cặp dùng cho chúng B23B 31/00) [1,2006.01] 
5/08 . có các phương tiện để điều chỉnh [1,2006.01] 
5/10 . . Các đầu ren [1,2006.01] 
5/12 . . .  tự mở [1,2006.01] 
5/14 . . Các đầu tarô [1,2006.01] 
5/16 . . .  tự mở [1,2006.01] 
5/18 . Các dụng cụ phay cắt ren [1,2006.01] 
5/20 . kết hợp với các dụng cụ khác, ví dụ khoan [1,2006.01] 

7/00 Chế tạo ren bằng các phương tiện của các dụng cụ tương tự về hình dạng và 
cách sử dụng các dụng cụ cắt ren, nhưng không ra phoi (các đặc điểm của các 
máy hoặc các thiết bị không chuyên dụng cho cách chế tạo ren đặc biệt nào B23G 
1/00) [1,2006.01] 

7/02 . Các dụng cụ dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
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9/00 Gia công vít, bu-lông hoặc đai ốc kết hợp với cắt ren, ví dụ các đầu hoặc chân 
vít có xẻ rãnh, lấy ba via ở đầu hoặc chân vít; Gia công tinh, ví dụ đánh bóng 
các ren đai ốc (chế tạo các long đen hoặc các đai ốc bằng cách gia công kim loại 
tấm, các ống hoặc các biên dạng kim loại không ra phoi B21D 53/20, B21D 53/24) 
[1,2006.01] 

11/00 Cơ cấu cấp phôi hoặc tháo phôi kết hợp với hoặc được đặt trong, hoặc chuyên 
dụng cho để sử dụng kết hợp với các máy cắt ren (cho các máy công cụ nói chung 
B23Q) [1,2006.01] 
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B23H GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG TÁC DỤNG CỦA SỰ TẬP TRUNG CAO ĐỘ 
CỦA DÒNG ĐIỆN TRÊN PHÔI GIA CÔNG SỬ DỤNG MỘT ĐIỆN CỰC 
THAY CHO DỤNG CỤ CẮT; VIỆC GIA CÔNG NÀY KẾT HỢP VỚI CÁC 
HÌNH THỨC GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC (các quy trình sản xuất các lớp phủ 
bằng điện phân hoặc điện di, đúc điện, hoặc các thiết bị dùng cho mục đích này 
C25D; các quy trình điện phân để tách vật liệu ra khỏi các sản phẩm C25F; sản xuất 
các mạch in sử dụng các kỹ thuật kết tủa để quét vật liệu dẫn tạo thành các mẫu dẫn 
dòng cần thiết H05K 3/18) [4] 

Ghi chú [4] 
 Phân lớp này bao gồm việc gia công kim loại được mô tả như "sự ăn mòn điện".  

Nội dung phân lớp 
GIA CÔNG PHÓNG ĐIỆN ................................................................................................................ 1/00 
GIA CÔNG ĐIÊN HÓA ..................................................................................................................... 3/00 
GIA CÔNG KẾT HỢP ........................................................................................................................ 5/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÁC CÁC THIẾT BỊ CHUNG ................................................................. 7/00 
GIA CÔNG CÁC VẬT THỂ ĐẶC BIỆT HOẶC THU NHẬN 
CÁC HIỆU ỨNG HOẶC CÁC KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT  .................................................................... 9/00 
CÁC CHI TIẾT HOẶC THIẾT BỊ PHỤ .......................................................................................... 11/00 

 

1/00 Gia công phóng điện, tức là cắt bỏ kim loại nhờ một loạt những lần phóng điện 
tái diễn nhanh giữa một điện cực và một phôi gia công trong một chất điện môi 
lỏng [4,2006.01]  

1/02 . Các mạch điện chuyên dụng cho mục đích này, ví dụ cung cấp năng lượng, điều 
khiển, tránh đoản mạch hoặc những sự phóng điện không bình thường khác 
[4,2006.01]  

1/04 . Các điện cực chuyên dụng cho mục đích này hoặc việc sản xuất chúng (B23H 9/00 
được ưu tiên) [4,2006.01]  

1/06 . . Vật liệu điện cực [4,2006.01]  
1/08 . Môi trường gia công [4,2006.01]  
1/10 . Cung cấp hoặc tái sinh môi trường gia công [4,2006.01]  

3/00 Gia công điện hóa, tức là bóc kim loại bằng cách truyền qua một dòng điện giữa 
một điện cực và một phôi gia công trong một chất điện phân [4,2006.01]  

3/02 . Các mạch điện đặc biệt thích hợp cho mục đích này, ví dụ cung cấp năng lượng, 
kiểm tra, tránh đoản mạch [4,2006.01]  

3/04 . Các điện cực đặc biệt thích hợp cho mục đích này hoặc sản xuất chúng (B23H 9/00 
được ưu tiên) [4,2006.01]  

3/06 . . Vật liệu điện cực [4,2006.01]  
3/08 . Môi trường gia công [4,2006.01]  
3/10 . Cung cấp hay tái sinh môi trường gia công [4,2006.01]  
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5/00 Gia công kết hợp [4,2006.01]  
5/02 . Gia công phóng điện kết hợp với gia công điện hóa [4,2006.01]  
5/04 . Gia công phóng điện kết hợp với gia công cơ khí [4,2006.01]  
5/06 . Gia công điện hóa kết hợp với gia công cơ khí, ví dụ mài hoặc mài khôn 

[4,2006.01]  
5/08 . . Mài điện phân [4,2006.01]  
5/10 . Các điện cực chuyên dụng cho mục đích này hoặc sản xuất chúng (B23H 1/04, 

B23H 3/04 được ưu tiên) [4,2006.01]  
5/12 . Môi trường gia công [4,2006.01]  
5/14 . Cung cấp hoặc tái sinh môi trường gia công [4,2006.01]  

7/00 Các quy trình hoặc các thiết bị áp dụng cho cả gia công phóng điện và gia công 
điện hóa [4,2006.01]  

7/02 . Cắt dây kim loại [4,2006.01]  
7/04 . . Thiết bị cung cấp dòng điện tới khoảng phóng điện; Các mạch điện chuyên dụng 

cho mục đích này [4,2006.01]  
7/06 . . Điều khiển quỹ đạo cong của chuyển động tương đối giữa điện cực và phôi gia 

công [4,2006.01]  
7/08 . . Các điện cực dây [4,2006.01]  
7/10 . . .  Đỡ, quấn hoặc nối điện điện cực dây [4,2006.01]  
7/12 . Điện cực dạng đĩa quay [4,2006.01]  
7/14 . Các mạch điện chuyên dụng cho mục đích này, ví dụ cung cấp năng lượng 

[4,2006.01]  
7/16 . . để tránh đoản mạch hoặc các hiện tượng phóng điện không bình thường khác 

[4,2006.01]  
7/18 . . để giữ hoặc điều khiển khoảng cách mong muốn giữa điện cực và phôi gia công 

[4,2006.01]  
7/20 . . để điều khiển bằng chương trình, ví dụ điều khiển thích nghi [4,2006.01] 
7/22 . Các điện cực chuyên dụng cho mục đích này hoặc sản xuất chúng (B23H 7/08, 

B23H 7/12, B23H 9/00 được ưu tiên) [4,2006.01]  
7/24 . . Vật liệu điện cực [4,2006.01]  
7/26 . Thiết bị để dịch chuyển hoặc định vị điện cực tương đối so với phôi gia công; Lắp 

ráp điện cực [4,2006.01]  
7/28 . . Dịch chuyển điện cực trong một mặt phảng vuông góc với chiều ăn dao, ví dụ 

theo quỹ đạo [4,2006.01]  
7/30 . . Dịch chuyển điện cực trong hướng ăn dao (B23H 7/32 được ưu tiên) [4,2006.01]  
7/32 . . Giữ khoảng cách mong muốn giữa điện cực và phôi gia công [4,2006.01]  
7/34 . Môi trường gia công [4,2006.01]  
7/36 . Cung cấp hoặc tái tạo môi trường gia công [4,2006.01]  
7/38 . Tác động tới quá trình gia công kim loại bằng cách sử dụng các phương tiện 

chuyên dụng không trực tiếp gây ra việc ra phoi kim loại, ví dụ sóng siêu âm, từ 
trường hoặc bức xạ laze [4,2006.01]  
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9/00 Gia công chuyên dụng để xử lý các vật thể kim loại đặc biệt hoặc để nhận được 
các hiệu ứng hoặc các kết quả đặc biệt trên các vật thể kim loại (nhiệt luyện bằng 
phóng điện âm cực C21D 1/38) [4,2006.01]  

9/02 . Cắt mép hoặc sửa ba via [4,2006.01]  
9/04 . Xử lý các bề mặt của trục lăn [4,2006.01]  
9/06 . Đánh dấu hoặc khắc [4,2006.01]  
9/08 . Mài sắc [4,2006.01]  
9/10 . Gia công cánh tuabin hoặc vòi phun [4,2006.01]  
9/12 . Tạo hình các phần của khuôn, ví dụ chày đột - và - khuôn đột [4,2006.01]  
9/14 . Chế tạo các lỗ [4,2006.01]  
9/16 . . sử dụng vòi phun chất điện phân [4,2006.01]  
9/18 . Chế tạo các mặt ngoài hình côn hoặc các đinh đầu nhọn (B23H 9/08 được ưu tiên) 

[4,2006.01]  

11/00 Các thiết bị hoặc các chi tiết phụ chưa được đề cập đến ở các nhóm khác 
[4,2006.01]  

 

206 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B23K 

B23K HÀN VẢY HOẶC LÀM BONG MỐI HÀN VẢY; HÀN; BAO HOẶC PHỦ BỂ 
MẶT BẰNG HÀN VẢY HOẶC HÀN; CẮT BẰNG ĐỐT NÓNG CỤC BỘ, VÍ 
DỤ CẮT BẰNG NGỌN LỬA; GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG TIA LAZE (chế 
tạo các sản phẩm có lớp phủ kim loại bằng cách đúc ép kim loại B21C 23/22; đắp 
lớp phủ mặt hoặc phủ bằng cách đúc B22D 19/08; đúc bằng cách nhúng B22D 
23/04; chế tạo các lớp composite bằng cách thiêu kết bột kim loại B22F 7/00; các cơ 
cấu để chép hình hoặc điều khiển trên các máy công cụ B23Q; phủ các kim loại hoặc 
các vật liệu bằng các kim loại không thuộc lớp C23C; đèn xì F23D) 

Ghi chú [5] 
 (1) Phân lớp này cũng bao gồm các mạch điện chuyên dùng cho các mục đích được nêu 

trong tên phân lớp. 
(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "Hàn vảy" nghĩa là nối các kim loại sử dụng hợp kim hàn và nhiệt mà không làm 

nóng chảy các phần cần nối. 
(3) Ở các nhóm B23K 1/00 B23K 31/00, nên bổ sung thêm các mã số của các nhóm 

B23K 101/00 hoặc B23K 103/00.  

Nội dung phân lớp 
HÀN VẢY .................................................................................................................................1/00, 3/00 
HÀN ...........................................................................................................................................................  

Đặc trưng bởi các phương tiện được sử dụng để tạo 
nhiệt 

bằng ngọn lửa ................................................................................................................. 5/00 
bằng điện .................................................................................................... 9/00,11/00,13/00 
bằng các phương tiện plasma ........................................................................................ 10/00 
bằng hạt của hạt nhân .........................................................................................15/00,17/00 
bằng các phương tiện nhiệt nhôm ................................................................................. 23/00 
bằng tia laze .................................................................................................................. 26/00 
bằng các cách khác .............................................................................................25/00,28/00 

Đặc trưng bởi việc sử dụng va đập hoặc áp suất................................................................ 20/00 
Đặc trưng bởi các đặc tính khác; các quy trình khác 
không thuộc riêng một nhóm nào của phân lớp này .......................................................... 28/00 

CẮT BẰNG CÁCH ĐỐT NÓNG CỤC BỘ; CẮT RỜI ............... 7/00, 9/00, 15/00, 26/00, 28/00, 11/00 
LOẠI BỎ CÁC KHUYẾT TẬT, BÓC LỚP BỀ MẶT ....................................................................... 7/00 
VẬT LIỆU; CÁC CƠ CẤU PHỤ.... ...................................................................................... 35/00, 37/00 
CÁC QUY TRÌNH ĐẶC BIỆT ............................................................................................. 31/00, 33/00 

 

Hàn vẩy, ví dụ hàn bằng đồng hoặc làm bong mối hàn  

1/00 Hàn vảy, ví dụ hàn bằng đồng, hoặc làm bong mối hàn (B23K 3/00 được ưu tiên; 
chỉ đặc trưng bởi việc sử dụng các vật liệu hoặc các môi trường đặc biệt B23K 
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35/00; hàn vảy bằng cách nhúng hoặc dùng sóng để chế tạo các mạch in H05K 3/34) 
[1,5,2006.01]  

1/002 . Hàn vảy bằng các phương tiện cảm ứng nhiệt [5,2006.01] 
1/005 . Hàn vảy bằng các phương tiện năng lượng bức xạ [5,2006.01]  
1/008 . Hàn vảy trong lò ( B23K 1/012 được ưu tiên) [5,2006.01]  
1/012 . Hàn vảy sử dụng khí nóng [5,2006.01]  
1/015 . . Hàn vảy bằng ngưng tụ hơi [5,2006.01]  
1/018 . Làm bong mối hàn; Loại bỏ vảy hàn nóng chảy hoặc những phế thải còn lại khác 

[5,2006.01]  
1/06 . sử dụng dao động, ví dụ các dao động siêu âm [1,2006.01] 
1/08 . Hàn vảy bằng các phương tiện nhúng vào hợp kim hàn nóng chảy [1,2006.01] 
1/14 . chuyên dụng cho các mối hàn vảy (sản xuất ống bao gồm các thao tác khác vói hẳn 

vảy B21C) [1,5,2006.01]  
1/16 . . các mối hàn dọc, ví dụ của các vỏ che [1,5,2006.01]  
1/18 . . các mối hàn vành, ví dụ của các vỏ che [1,5,2006.01]  
1/19 . có tính đến tính chất của các vật liệu cần hàn vảy [3,2006.01]  
1/20 . Gia công sơ bộ sản phẩm hoặc các bề mặt phải hàn vảy, ví dụ khi tạo lớp phủ bằng 

mạ điện (chuẩn bị các bề mặt bằng các phương pháp đặc biệt, xem các lớp tương 
ứng cho các phương pháp xử lý hoặc các vật liệu cần xử lý C04B, C23C) 
[1,2006.01] 

3/00 Các dụng cụ, các thiết bị hoặc các phụ tùng đặc biệt để hàn vảy, ví dụ hàn bằng 
đồng, hoặc làm bong mối hàn, không chuyên dụng cho các phương pháp đặc 
biệt (các vật liệu được sử dụng cho hàn vảy B23K 35/00) [1,5,2006.01]  

3/02 . Mỏ hàn; Đầu mỏ hàn [1,2006.01] 
3/03 . . được đốt nóng bằng điện [5,2006.01]  
3/04 . Các cơ cấu đốt nóng (đèn hàn hoặc ống hàn F23D; đốt nóng bằng điện nói chung 

H05B) [1,2006.01] 
3/047 . . bằng điện [5,2006.01]  
3/053 . . .  sử dụng dây điện trở [5,2006.01]  
3/06 . Các thiết bị dẫn hợp kim hàn; Bể chứa hợp kim hàn nóng chảy [1,2006.01] 
3/08 . Các thiết bị phụ trợ cho mục đích này (làm sạch các ống hoặc các đường ống hoặc 

các hệ thống ống hoặc đường ống, ví dụ trước khi hàn vẩy B08B 9/02) [5,2006.01]  

Hàn hoặc cắt bằng ngọn lửa 

5/00 Hàn hơi [1,2006.01] 
5/02 . Hàn nối (chế tạo ống bằng các nguyên công khác với hàn B21C) [1,2006.01] 
5/04 . . sử dụng thêm các dải định hình hoặc tương tự bằng kim loại chảy dọc theo mối 

hàn [1,2006.01] 
5/06 . . Hàn các mối nối dọc [1,2006.01] 
5/08 . . Hàn các mối nối theo vòng tròn [1,2006.01] 
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5/10 . Hàn các sản phẩm có chứa các lớp kim loại khác nhau, ví dụ các sản phẩm được 
mạ điện [1,2006.01] 

5/12 . có tính đến các tính chất của vật liệu cần hàn [1,2006.01] 
5/14 . . của các kim loại màu (B23K 5/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/16 . . của các kim loại loại khác nhau [1,2006.01] 
5/18 . cho các mục đích khác vói việc nối ghép các bộ phận, ví dụ để hàn chống 

[1,2006.01] 
5/20 . sử dụng các dao động, ví dụ các dao động siêu âm [1,2006.01] 
5/213 . Gia công sơ bộ [3,2006.01]  
5/22 . Thiết bị phụ, ví dụ tấm đệm, cơ cấu dẫn hướng [1,2006.01] 
5/24 . . Cơ cấu giữ đèn xì (không chỉ dùng cho hàn hơi B23K 37/02) [1,2006.01] 

7/00 Cắt, làm sạch  bề mặt hoặc loại bỏ lớp bề mặt bằng lửa hàn xì [1,2006.01] 
7/06 . Các máy, thiết bị hoặc dụng cụ chuyên dụng để làm sạch bể mặt hoặc loại bỏ lớp 

bề mặt [1,2006.01] 
7/08 . bằng cách áp dụng các thành phần bổ sung hoặc các phương tiện thúc đẩy quá trình 

cắt, làm sạch bề mặt hoặc loại bỏ lớp bề mặt [1,2006.01] 
7/10 . Các thiết bị phụ, ví dụ để dẫn hướng hoặc giữ đèn xì (các phương tiện dẫn hướng 

cho các máy gia công kim loại B23Q) [1,2006.01] 

Hàn hoặc cắt bằng điện 

9/00 Hàn hoặc cắt bằng hồ quang (hàn điện dưới lớp xỉ B23K 25/00; các máy biến thế 
hàn H01F; bộ phát điện cho hàn H02K) [1,2006.01] 

9/007 . Hàn điểm bằng hồ quang [5,2006.01] 
9/013 . Cắt, định cỡ, làm sạch bề mặt hoặc loại bỏ lớp bề mặt bằng hồ quang [5,2006.01]  
9/02 . Hàn nối; Các phương tiện đỡ; Các chi tiết đệm [1,2006.01]  
9/022 . . Hàn bằng cách sử dụng các dao động điện cực [5,2006.01]  
9/025 . . cho các mối hàn thẳng [5,2006.01]  
9/028 . . cho các mối hàn cong phẳng [5,2006.01]  
9/032 . . cho các mối hàn ba chiều [5,2006.01]  
9/035 . . có các phương tiện đỡ đặt dưới mối hàn [5,2006.01]  
9/038 . . sử dụng các phương tiện tạo khuôn (không chỉ dùng cho hàn hồ quang 

B23K37/06) [5,2006.01]  
9/04 . Hàn cho các mục đích khác vói nối, ví dụ để hàn lắp ghép [1,2006.01] 
9/06 . Các thiết bị hoặc các mạch điện để mồi hồ quang, ví dụ bằng cách tạo hiệu điện thế 

đốt, hoặc để ổn định hồ quang [1,5,2006.01]  
9/067 . . Mồi hồ quang [5,2006.01]  
9/073 . . Ổn định hồ quang [5,2006.01]  
9/08 . Các thiết bị hoặc các mạch điện để điều khiển hồ quang bằng từ [1,2006.01] 
9/09 . Các thiết bị hoặc các mạch điện để hàn hồ quang bằng xung của dòng điện hoặc 

điện áp [3,2006.01]  
9/095 . Giám sát hoặc điểu khiển tự động các thông số hàn [5,2006.01]  
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9/10 . Các mạch điện khác dùng cho việc nàu; Các mạch bảo vệ; Điều khiển từ xa 
[1,2006.01] 

9/12 . Truyền hoặc dẫn tự động các điện cực hoặc sản phẩm để hàn điểm hoặc hàn dọc 
thẳng hoặc cắt [1,2006.01] 

9/127 . . Các phương tiện để gióng thẳng theo các đường trong quá trình hàn hoặc cắt bằng 
hồ quang (sao chép nói chung B23Q 35/00) [5,2006.01]  

9/133 . . Các phương tiện dẫn các điện cực, ví dụ các tang, trục, động cơ [5,2006.01]  
9/14 . sử dụng các điện cực được cách ly [1,2006.01] 
9/16 . sử dụng khí bảo vệ [1,2006.01] 
9/167 . . và một điện cực không tiêu hao [5,2006.01]  
9/173 . . và một điện cực tiêu hao [5,2006.01]  
9/18 . Hàn hồ quang chìm [1,2006.01] 
9/20 . Hàn đinh chốt [1,2006.01] 
9/22 . Hàn va đập [1,2006.01] 
9/23 . có tính đến các tính chất của vật liệu bị hàn [3,2006.01]  
9/235 . Gia công sơ bộ [3,2006.01]  
9/24 . Các đặc điểm liên quan đến các điện cực (hình dạng hoặc thành phần của các điện 

cực B23K 35/00) [1,2006.01] 
9/26 . . Đồ phụ tùng cho các điện cực, ví dụ bộ phận đánh lửa [1,2006.01] 
9/28 . . Các thiết bị đỡ điện cực (không chỉ dùng cho hàn hoặc cắt bằng hồ quang B23K  

37/02) [1,2006.01] 
9/29 . . . Các thiết bị đỡ thích hợp để sử dụng các phương tiện che chắn [5,2006.01]  
9/30 . . . Các giá đỡ rung dùng cho các điện cực (B23K 9/022 được ưu tiên) 

[1,5,2006.01]  
9/32 . Các thiết bị phụ (tiếp đất H01R) [1,2006.01] 

10/00 Hàn hoặc cắt bằng các phương tiện của plasma [5,2006.01]  
10/02 . Hàn bằng plasma [5,2006.01]  

11/00 Hàn điện trở; Cắt bằng cách đốt nóng điện trở [1,2006.01] 
11/02 . Hàn đấu đầu bằng áp suất [1,2006.01] 
11/04 . Hàn đấu đầu bằng nóng chảy [1,2006.01] 
11/06 . sử dụng các điện cực dạng con lăn [1,2006.01] 
11/08 . Hàn dọc thẳng không chỉ thuộc một trong các phân nhóm nêu trên [1,2006.01] 
11/087 . . cho những mối hàn thẳng [5,2006.01]  
11/093 . . cho những mối hàn cong phẳng [5,2006.01]  
11/10 . Hàn điểm; Hàn đính [1,2006.01] 
11/11 . . Hàn điểm [5,2006.01]  
11/12 . . sử dụng các dao động [1,2006.01] 
11/14 . Hàn nổi [1,2006.01] 
11/16 . có tính đến các tính chất của vật liệu được hàn [1,2006.01] 
11/18 . . của các kim loại màu (B23K 11/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
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11/20 . . của các kim loại khác [1,2006.01] 
11/22 . cắt bằng cách đốt nóng điện trở [1,2006.01] 
11/24 . Các mạch điện nguồn hoặc các mạch điều khiển cho mục đích này [1,2006.01] 
11/25 . . Các thiết bị giám sát [5,2006.01]  
11/26 . . Hàn bằng cách phóng năng lượng được tích lũy [1,2006.01] 
11/28 . Thiết bị hàn di chuyển được [1,2006.01] 
11/30 . Các đặc điểm liên quan đến các điện cực (hình dạng hoặc thành phần của các điện 

cực B23K 35/00) [1,2006.01] 
11/31 . . Các giá đỡ điện cực (không chỉ cho hàn điện trở hoặc cắt đứt bằng cách nung 

nóng điện trở B23K 37/02) [5,2006.01]  
11/34 . Xử lý sơ bộ [3,2006.01]  
11/36 . Thiết bị phụ trợ (B23K 11/31 được ưu tiên) [3,5,2006.01] 

13/00 Hàn bằng cách đốt nóng nhờ dòng điện cao tần [1,5,2006.01]  
13/01 . bằng cách đốt nóng cảm ứng [5,2006.01]  
13/02 . . Hàn dọc thẳng [1,2006.01] 
13/04 . bằng cách đốt nóng dẫn nhiệt [5,2006.01]  
13/06 . đặc trưng bởi việc che chắn khu vực hàn chống lại ảnh huống của môi trường xung 

quanh (lựa chọn môi trường B23K 35/38) [5,2006.01]  
13/08 . Các mạch điện nguồn hoặc các mạch điều khiển cho mục đích này [5,2006.01]  

Các phương pháp hàn hoặc cắt khác; Gia công bằng tia laze [3] 

15/00 Hàn hoặc cắt bằng chùm tia điện tử (các ống tia điện tử hoặc các ống tia ion H01J 
37/00) [1,2006.01] 

15/02 . Các mạch điều khiển cho mục đích đó [5,2006.01]  
15/04 . để hàn các mối hàn vòng tròn [5,2006.01]  
15/06 . trong một buồng chân không (B23K 15/04 được ưu tiên) [5,2006.01]  
15/08 . Loại bỏ vật liệu, ví dụ bằng cách cắt, bằng cách khoan lỗ [5,2006.01]  
15/10 . Hàn hoặc cắt bằng chùm tia điện tử không dùng chân không [5,2006.01]  

17/00 Sử dụng năng lượng các hạt của hạt nhân nguyên tử trong việc hàn hoặc các kỹ 
thuật liên quan tới hàn [1,2006.01] 

20/00 Hàn không dùng điện bằng cách sử dụng áp lực va đập hoặc áp lực khác, có 
hoặc không sử dụng việc đốt nóng ví dụ tạo lớp phủ hoặc lớp bao [3,2006.01] 

20/02 . bằng các phương tiện của máy ép [3,2006.01]  
20/04 . bằng các phương tiện của máy cán [3,2006.01]  
20/06 . bằng các phương tiện của các xung năng lượng cao, ví dụ năng lượng từ trường 

[3,2006.01]  
20/08 . . Hàn nổ [3,2006.01]  
20/10 . sử dụng các dao động, ví dụ hàn siêu âm [3,2006.01]  
20/12 . sự đốt nóng do ma sát tạo ra; Hàn ma sát [3,2006.01]  
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20/14 . Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự xâm nhập của khí, hoặc sử dụng khí bảo vệ hoặc 
chân không trong khi hàn (được tạo thành bởi vật liệu đặt giữa các chi tiết cần hàn 
B23K 20/18) [3,2006.01]  

20/16 . có đặt vật liệu đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc nối các chi tiết, ví dụ vật liệu để 
hấp thụ hoặc tạo khí [3,2006.01]  

20/18 . Hàn các phần riêng biệt bằng cách đặt các chất ngăn cản việc hàn giữa các phần 
không hàn [3,2006.01]  

20/20 . Các phương pháp đặc biệt cho phép tách liên tiếp, ví dụ tách các kim loại chất 
lượng cao ra khỏi vật liệu phế thải [3,2006.01]  

20/22 . có tính đến các tính chất của vật liệu được hàn [3,2006.01]  
20/227 . . có lớp sắt [5,2006.01]  
20/233 . . không có lớp sắt [5,2006.01]  
20/24 . Xử lý sơ bộ [3,2006.01]  
20/26 . Thiết bị phụ [3,2006.01]  

23/00 Hàn nhiệt nhôm [1,2006.01] 

25/00 Hàn xì điện, tức là hàn có sử dụng một lớp hoặc hỗn hợp bột, xỉ hoặc tương tự 
tiếp xúc với vật liệu cần nối (B23K 23/00 được ưu tiên; hàn hồ quang chìm B23K  
9/18) [1,2006.01] 

26/00 Gia công bằng tia laze, ví dụ hàn, cắ

 

ạo lỗ [2,3,2006.01,2014.01] 

Ghi chú [2014.01] 
1. 

 

 

:  - 
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26/046 . . . Hội tụ tia laze tự động [2014.01] 
26/06 . . Tạo dạng tia laze, ví dụ bằng tấm chắn hoặc điều tiêu tại nhiều điểm  

[3,2006.01,2014.01]   
26/062 

 

[2014.01] 
26/0622 . . . . bằng cách định hình các xung [2014.01] 
26/064 

 

[2014.01] 
26/066 

 

[2014.01] 26/067 . . . Chia tia ra thành nhiêu tia, ví dụ điều tiêu tại nhiều điểm [7,2006.01] 26/073 . . . Tạo hình vết laze [7,2006.01]  26/08 . Các thiết bị có dịch chuyển tương đối giữa tia laze và sản phẩm gia công [3,2006.01, 2014.01]   26/082 
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26/32 . . có tính đến các tính chất của vật liệu liên quan [7,2006.01,2014.01]       
26/322 

 

trên phôi gia công B23K 
26/18) [2014.01] 

26/323 . . . liên quan đến các bộ phận làm bằng vật liệu kim loại không giống nhau 
[2014.01] 

26/324 . . . liên quan đến các bộ phận phi kim loại [2014.01] 
26/34 . Hàn cho các mục đích khác với nối [7,2006.01,2014.01]      
26/342 

 

[2014.01] 
26/346 

 

-
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28/00 Hàn hoặc cắt không được nêu trong các nhóm B23K 5/00 - B23K 26/00 (nối các 
sản phẩm gia công bằng cách điện phân C25D 2/00; loại bỏ vật liệu bằng điện phân 
C25F) [2,2006.01] 

28/02 . 

 

 

[2,2006.01,2014.01] 

31/00 Các quy trình liên quan đến phân lớp này thích hợp cho các sản phẩm hoặc các  
mục đích đặc biệt, nhưng không được đề cập đến trong bất cứ nhóm chính nào 
từ B23K 1/00 - B23K 28/00 (chế tạo ống hoặc thanh định hình bằng các nguyên 
công khác với hàn vảy hoặc hàn B21C 37/04, B21C 37/08) [1,2006.01] 

31/02 . liên quan đến hàn vảy hoặc hàn (hàn nhúng hoặc hàn dùng song để chế tạo các 
mạch in H05K 3/34) [1,2006.01] 

31/10 . liên quan đến cắt hoặc loại bỏ lớp bề mặt [1,2006.01] 
31/12 . liên quan đến việc khảo sát các đặc tính, ví dụ khả năng hàn của vật liệu 

[5,2006.01]  

33/00 Tạo hình biên dạng đặc biệt cho mép của các phôi để thực hiện mối nối bằng 
hàn vẩy hoặc hàn; Lấp đầy mối hàn được tạo ra [1,2006.01] 

35/00 Các thanh, điện cực, vật liệu hoặc môi trường, để sử dụng khi hàn vẩy, hàn hoặc 
cắt [1,2006.01] 

35/02 . đặc trưng bởi các tính chất cơ học, ví dụ hình dạng [1,2006.01] 
35/04 . . chuyên dùng để sử dụng làm điện cực (bộ phận đánh lửa cho hàn hoặc cắt hồ 

quang B23K 9/26) [1,2006.01] 
35/06 . . . mặt cắt ngang không tròn, có kết cấu đặc biệt, ví dụ kết cấu trong [1,2006.01] 
35/08 . . . . đa lõi; đa điện cực [1,2006.01] 
35/10 . . . . có nhiều hơn một lớp phủ hoặc vật liệu bọc ngoài [1,2006.01] 
35/12 . . . không chỉ chuyên dùng để sử dụng làm điện cực [1,2006.01] 
35/14 . . . để hàn vẩy [1,2006.01] 
35/16 . . . mặt cắt ngang không tròn có kết cấu đặc biệt, ví dụ kết cấu trong (B23K 35/14 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/18 . . . . đa lõi; đa điện cực [1,2006.01] 
35/20 . . . . có nhiều hơn một lớp phủ hoặc vật liệu bọc ngoài [1,2006.01] 
35/22 .  đặ trưng bởi thành phần hoặc bản chất của vật liệu [1,2006.01] 
35/24 . . Chọn vật liệu để hàn vẩy hoặc hàn (B23K 35/34 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/26 . . . có thành phần chính nóng chảy ở nhiệt độ dưới 4000C [1,2006.01] 
35/28 . . . có thành phần chính nóng chảy ở nhiệt độ dưới 9500C [1,2006.01] 
35/30 . . . có thành phần chính nóng chảy ở nhiệt độ dưới 15500C [1,2006.01] 
35/32 . . . có thành phần chính nóng chảy ở nhiệt độ trên 15500C [1,2006.01] 
35/34 . . có hợp chất làm cho kim loại chảy dẻo khi được đốt nóng [1,2006.01] 
35/36 . . Lựa chọn các thành phần phi kim, ví dụ lớp phủ, chất trợ dung (B23K 35/34 được 

ưu tiên); Lựa chọn vật liệu hàn hoặc hàn vẩy, kết hợp với việc lựa chọn thành 
phần phi kim, cả hai lựa chọn đều được quan tâm (lựa chọn vật liệu hàn vảy hoặc 
hàn thích hợp B23K 35/24) [1,2,2006.01]  
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35/362 . . . Lựa chọn thành phần chất trợ dung (B23K 35/365, B23K 35/368 được ưu tiên) 
[2,2006.01] 

35/363 . . . . cho hàn vẩy hoặc hàn bằng đồng [4,2006.01] 
35/365 . . . Lựa chọn các thành phần phi kim loại của vật liệu phủ riêng hay chọn cùng vói 

vật liệu hàn hoặc hàn vẩy [2,2006.01] 
35/368 . . . Chọn thành phần phi kim loại của vật liệu làm thanh điện cực, riêng hay chọn 

cùng với vật liệu dã hàn hoặc hàn vẩy [2,2006.01] 
35/38 . . Chọn môi trường, ví dụ môi trường đặc biệt để hàn [1,2006.01] 
35/40 . Chế tạo dây hoặc thanh lõi que hàn hoặc hàn vẩy (các quy trình có gia công kỹ 

thuật một nguyên công, xem các phân lớp tương ứng, ví dụ B05D; B21C) 
[1,2006.01] 

37/00 Các thiết bị phụ hoặc các quy trình phụ, không chuyên dùng cho một quy trình 
chỉ thuộc một trong các nhóm chính của phân lớp này (tấm chắn bảo vệ mắt được 
đeo trên người hoặc được cầm trên tay công nhân hàn A61F 9/00; được sử dụng cho 
máy gia cồng kim loại không phải là các máy hàn vẩy, máy hàn hoặc các máy cắt 
bằng ngọn lửa B23Q; các tấm chắn bảo vệ khác F16P 1/06) [1,2006.01] 

37/02 . Giá đỡ để giữ các bộ phận hàn hoặc cắt [1,2006.01] 
37/04 . để gữ hoặc định vị sản phẩm [1,2006.01] 
37/047 . . di chuyển sản phẩm để điều chỉnh vị trí của nó giữa các bước hàn vảy, hàn hoặc 

cắt (B23K 37/053 được ưu tiên) [5,2006.01]  
37/053 . . nắn thẳng  sản phẩm hình trụ; Các thiết bị kẹp cho mục đích đó [5,2006.01]  
37/06 . để định vị vật liệu nóng chảy, ví dụ để giữ nó ở vị trí cần thiết [1,2006.01] 
37/08 . để loại bỏ tia sáng hàn [5,2006.01]  

Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm B23K 1/00 - B23K 31/00, liên quan đến các sản phẩm 
được làm ra bằng hàn vảy, hàn hoặc cắt, hoặc các vật liệu cần được hàn vảy, hàn hoặc 
cắt [5] 

101/00 Các sản phẩm được làm ra bằng cách hàn vảy, hàn hoặc cắt [5,2006.01]  
101/02 . Các cấu trúc kiểu tổ ong [5,2006.01]  
101/04 . Các sản phẩm dạng ống hoặc rỗng [5,2006.01]  
101/06 . . Các ống [5,2006.01]  
101/08 . . .  mịn hay có gân [5,2006.01]  
101/10 . . Các đường ống [5,2006.01]  
101/12 . . Các bình [5,2006.01]  
101/14 . . Các bộ trao đổi nhiệt [5,2006.01]  
101/16 . Các dải hoặc các tấm có độ dài không xác định [5,2006.01]  
101/18 . Các tấm panen [5,2006.01]  
101/20 . Các dụng cụ [5,2006.01]  
101/22 . Các lưới, sợi vải hoặc tương tự [5,2006.01]  
101/24 . Các khung [5,2006.01]  
101/26 . Đường sắt hoặc đường ray tương tự [5,2006.01]  
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101/28 . Các dầm [5,2006.01]  
101/30 . Các xích, vành, hoặc vòng [5,2006.01]  
101/32 . Các dây kim loại [5,2006.01]  
101/34 . Các sản phẩm được phủ [5,2006.01]  
101/36 . Các thiết bị điện hoặc điện tử [5,2006.01]  
101/38 . . Các dây dẫn [5,2006.01]  
101/40 . . Các thiết bị bán dẫn [5,2006.01]  
101/42 . . Các mạch in [5,2006.01]  

103/00 Các vật liệu được hàn vảy, hàn hoặc cắt [5,2006.01]  
103/02 . Sắt hoặc các hợp kim sắt [5,2006.01]  
103/04 . . Các hợp kim thép [5,2006.01]  
103/06 . . Các hợp kim gang [5,2006.01]  
103/08 . Các kim loại màu hoặc hợp kim màu [5,2006.01]  
103/10 . . Nhôm hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
103/12 . . Đồng hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
103/14 . . Titan hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
103/16 . Các vật liệu composit [5,2006.01]  
103/18 . Các vật liệu không tương tự khác [5,2006.01]  
103/20 . . Các hợp kim sắt và nhôm hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
103/22 . . Các hợp kim sắt và đồng hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
103/24 . . Các hợp kim sắt và titan hoặc các hợp kim của chúng [5,2006.01]  
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B23P CÁC GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC; CÁC NGUYÊN CÔNG KẾT HỢP; 
MÁY CÔNG CỤ VẠN NĂNG (các cơ cấu chép hình hoặc điều khiển B23Q) 

Ghi chú [2015.01] 
1. Phân lớp này bao gồm:  
 - sự kết hợp của các nguyên công làm biến đổi sự gia công được đề cập trong các 

phân lớp khác của các lớp B21-B24;  
 - sự kết hợp của các nguyên công gia công kim loại với việc xử lý kim loại phi cơ khí 

chưa được đề cập đến trong bất cứ lớp hoặc phân lớp nào khác, ví dụ C21D, C22C, 
C22F or C23.  

2. Phân lớp này không bao gồm:  
 - các nguyên công phi cơ khí trên các vật liệu phi kim loại trừ khi các nguyên công 

này được trực tiếp nhắc đến trong phân lớp này; 
 - các nguyên công phụ được thực hiện khi kết hợp với các nguyên công chính thì 

thuộc về một phân lớp đơn lẻ, ví dụ việc lắp ráp các bộ phận như là một dấu hiệu cơ 
bản của nguyên công gia công kim loại tiếp theo, vì điều này về bản chất không được 
xem như là một nguyên công.  

3. Cần chú ý tới các Ghi chú ngay sau tên của lớp B23. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KIM LOẠI  

Lắp đặt kim cương ............................................................................................................... 5/00 
Khôi phục, sửa chữa; gia công lần cuối ......................................................................6/00, 9/00 
Ghép nối hoặc tháo rời ................................................................................ 11/00, 19/00, 21/00 
Các phương pháp khác ....................................................................... 6/00, 13/00, 15/00, 17/00 
Các gia công phụ ............................................................................................................... 25/00 

CÁC PHUƠNG PHÁP KẾT HỢP; CÁC MÁY ĐA CHỨC 
NĂNG 

Khôi phục, sửa chữa; gia công lần cuối ......................................................................6/00, 9/00 
Các nguyên công kết hợp khác .................................................................................6/00, 23/00 
Các gia công phụ ............................................................................................................... 25/00 

 

5/00 Lắp đặt đá quý hoặc tương tự trên các bộ phận kim loại, ví dụ lắp đặt kim 
cương trên các dụng cụ [1,2006.01] 

6/00 Khôi phục hoặc sửa chữa các sản phẩm (nắn thẳng hoặc khôi phục hình dạng của 
tấm kim loại, thanh kim loại, ống kim loại, kim loại định hình hoặc các sản phẩm đặc 
biệt được chế tạo từ chúng B21D 1/00, B21D 3/00; sửa chữa các sản phẩm khuyết tật 
hoặc bị hư hại bằng các kỹ thuật đúc B22D 19/10; các phương pháp hoặc các thiết bị 
thuộc một trong số các phân lớp khác, xem phân lớp tương ứng) [3,2006.01] 

6/02 . Các pittông hoặc các xi lanh [3,2006.01]  
6/04 . Sửa chữa các bộ phận hoặc các sản phẩm kim loại bị nứt hoặc bị gẫy, ví dụ các vật 

đúc [3,2006.01]  
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9/00 Xử lý hoặc hoàn thiện các bề mặt bằng cơ khí, có hoặc không định cỡ, chủ yếu 
để nâng cao tính chịu mài mòn hoặc va đập, ví dụ làm nhẵn hoặc tạo nhám bề 
mặt cánh tua bin hoặc ổ bi (xử lý thuộc một phân lớp khác, xem phân lớp tương 
ứng, ví dụ B24C, C21D 7/00, C22F 1/00); Đặc điểm các bề mặt này chưa được đề 
cập đến ở những vị trí khác, việc xử lý chúng chưa được xác định [1,2006.01] 

9/02 . Xử lý hoặc hoàn thiện bằng cách tạo áp lực, ví dụ cán lăn (B23P 9/04 được ưu tiên 
[1,2006.01] 

9/04 . Xử lý hoặc hoàn thiện bằng cách rèn hoặc có sử dụng áp lực lặp lại [1,2006.01] 

11/00 Ghép nối hoặc tháo rời các bộ phận hoặc sản phẩm kim loại bằng các kỹ thuật 
gia công kim loại chưa được phân loại vào những vị trí khác (ghép kim loại tấm 
hoặc kim loại ống, kim loại thanh hoặc định hình B21D 39/00; tán đinh B21J, hàn 
vảy, phá mối hàn vảy, hàn B23K; Các dụng cụ cầm tay để nối dây hoặc dải băng 
B25B 25/00; ghép nối các chi tiết kim loại bằng các chất kết dính F16B 11/00) 
[1,7,2006.01] 

11/02 . bằng cách dầu tiên kéo dãn và sau đó làm co ngót hoặc ngược lại, ví dụ bằng cách 
sử dụng các phương tiện thúy lực; bằng cách tạo lực lắp găng [1,2006.01] 

13/00 Chế tạo các sản phẩm kim loại bằng các nguyên công chủ yếu là gia công cơ khí 
không thuộc một phân lớp nào khác (chế tạo các sản phẩm đặc biệt B23P 15/00) 
[1,2006.01] 

13/02 . trong đó chỉ có các nguyên công cơ khí là quan trọng [1,2006.01] 
13/04 . bao gồm việc cắt nguyên liệu định hình thành các lớp mỏng [1,2006.01] 

15/00 Chế tạo các sản phẩm kim loại đặc biệt bằng các nguyên công không thuộc một 
phân lớp nào khác hoặc một nhóm nào khác trong phân lớp này [1,2006.01] 

15/02 . các cánh tua-bin hoặc tương tự từ một khối [1,2006.01] 
15/04 . các cánh tua-bin hoặc tương tự từ nhiều khối [1,2006.01] 
15/06 . các bạc pittông từ một khối [1,2006.01] 
15/08 . các bạc pittông từ nhiều khối [1,2006.01] 
15/10 . các píttông [1,2006.01] 
15/12 . các lưới [1,2006.01] 
15/14 . các chi tiết truyền động, ví dụ các bánh răng [1,2006.01] 
15/16 . các tấm có lỗ với đường kính rất nhỏ, ví dụ dùng cho kéo sợi hoặc mỏ hàn hơi 

[1,2006.01] 
15/18 . các guốc phanh[1,2006.01] 
15/20 . các thiết bị dùng cho vận tải đường sắt, ví dụ bộ giảm xóc [1,2006.01] 
15/22 . các ống hoặc vỏ máy tương tự [1,2006.01] 
15/24 . các khuôn (B21C 3/18, 25/10; B21D 37/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
15/26 . các bộ trao đổi nhiệt [1,2006.01] 
15/28 . các dụng cụ cắt (các dụng cụ cưa B23D 63/00, B23D 65/00; các giũa sắt hoặc giũa 

gỗ B23D 73/00) [1,2006.01] 
15/30 . . các máy tiện hoặc dụng cụ tương tự [1,2006.01] 
15/32 . . các mũi khoan xoắn [1,2006.01] 
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15/34 . . các dao phay [1,2006.01] 
15/36 . . . để cắt ren [1,2006.01] 
15/38 . . các dụng cụ bào hoặc xẻ rãnh (B23P 15/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
15/40 . . các dụng cụ cắt [1,2006.01] 
15/42 . . các dụng cụ chuốt [1,2006.01] 
15/44 . . các dụng cụ để nạo hoặc cà răng [1,2006.01] 
15/46 . . các dụng cụ doa lỗ [1,2006.01] 
15/48 . . các dụng cụ cắt ren (các dao phay để cắt ren B23P 15/36) [1,2006.01] 
15/50 . . . bàn ren [1,2006.01] 
15/52 . . . tarô [1,2006.01] 

17/00 Các nguyên công gia công kim loại, không thuộc các phân lớp khác hoặc nhóm 
khác của phân lớp này [1,2006.01] 

17/02 . Các phương pháp gia công kim loại một nguyên công; Các máy hoặc các thiết bị 
dùng cho mục đích này [1,2006.01] 

17/04 . đặc trưng bởi bản chất của vật liệu gia công hoặc loại sản phẩm thu được không 
phụ thuộc vào hình dạng của nó [1,2006.01] 

17/06 . . Chế tạo bông bằng thép hoặc tương tự [1,2006.01] 

19/00 Các máy để đơn giản hóa việc tháo hoặc lắp các bộ phận hoặc các vật kim loại 
hoặc các bộ phận kim loại và các bộ phận phi kim loại không phụ thuộc vào khả 
năng có hoặc không gây ra một biến dạng nào đó; Các dụng cụ hoặc các thiết bị 
dùng cho mục đích này nếu chúng không thuộc các lớp khác (các dụng cụ cầm 
tay nói chung B25) [1,3,2006.01] 

19/02 . để ghép nối các sản phẩm bằng cách lắp ép hoặc để tách chúng (B23P 19/10 được 
ưu tiên) [1,7,2006.01] 

19/027 . . sử dụng các phương tiện thúy lực hoặc khí nén (B23P 19/033 được ưu tiên) 
[7,2006.01]  

19/033 . . sử dụng sự rung [7,2006.01]  
19/04 . để lắp ráp hoặc tháo rời các bộ phận (B23P 19/10 được ưu tiên) [1,7,2006.01]  
19/06 . . Máy vặn vào hoặc tháo ra các đinh vít hoặc đai ốc [1,2006.01] 
19/08 . . Các máy để định vị long đen, vòng lò xo hoặc tương tự trên bulông hoặc các chi 

tiết khác [1,2006.01] 
19/10 . Căn chỉnh các chi tiết để lắp ráp với nhau [7,2006.01]  
19/12 . . Căn chỉnh các chi tiết lắp vào các lỗ khoan [7,2006.01]  

21/00 Các máy để lắp ráp một số lượng lớn các chi tiết khác nhau để tạo thành các 
cụm máy, đã được hoặc chưa được gia công trước hoặc gia công tiếp theo các 
chi tiết này, ví dụ có điều khiển theo chương trình [1,2006.01] 

23/00 Các máy hoặc cách sắp xếp các máy để thực hiện sự kết hợp đặc biệt các nguyên 
công gia công kim loại khác nhau không thuộc các phân lớp khác (các máy doa 
ngang và máy phay liên hợp B23B 39/02; nếu các dạng nguyên công nhất định 
không phải là cơ bản B23Q 37/00 B23Q 41/00; các đặc điểm liên quan tới các 
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nguyên công thuộc bất kỳ phân lớp nào, xem phân lớp tương ứng với nguyên công) 
[1,2006.01] 

23/02 . Các máy công cụ để thực hiện các nguyên công gia công cơ khí khác nhau (máy 
tiện, ví dụ máy tiện rơvonve, B23B) [1,2006.01] 

23/04 . dùng để gia công cơ khí và cả các nguyên công gia công kim loại khác [1,2006.01] 
23/06 . Thiết bị gia công kim loại gồm một số máy hoặc thiết bị được kết hợp [1,2006.01] 

25/00  Xử lý sơ bộ các phôi trước hoặc trong quá trình thực hiện các nguyên công cơ 
khí để giảm nhẹ công việc của dụng cụ hoặc để đạt được trạng thái mong muốn 
cuối cùng của sản phẩm gia công, ví dụ khử ứng suất trong [1,2006.01]  
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B23Q CÁC CHI TIẾT, CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HOẶC CÁC TRANG BỊ PHỤ 
CHO MÁY CÔNG CỤ, VÍ DỤ TRANG BỊ ĐỂ CHÉP HÌNH HOẶC ĐIỂU 
KHIỂN (các dụng cụ loại dùng trong các máy tiện hoặc máy doa B23B 27/00); 
MÁY CÔNG CỤ NÓI CHUNG ĐẶC TRƯNG BỞI KẾT CẤU CỦA CÁC CHI 
TIẾT HOẶC CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH ĐẶC BIỆT; CÁC TỔ HỢP 
HOẶC KẾT HỢP CỦA CÁC MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÔNG DÙNG 
CHO MỘT KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT NÀO 

Ghi chú [3] 
1. Trong phân lớp này, các nhóm đề cập đến các bộ phận của máy công cụ bao gồm 

máy công cụ được khác biệt bởi các đặc điểm về kết cấu của những bộ phận này. 
2. Cần lưu ý tới ghi chú dưới tiêu đề của lớp B23. 

Nội dung phân lớp 
CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CƠ BẢN CỦA CÁC MÁY 
CÔNG CỤ ..................................................................................................................................1/00, 9/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐỂ DỠ, VẬN HÀNH HOẶC NẠP SẢN 
PHÀM HOẶC DỤNG CỤ ............................................................................................... 3/00, 5/00, 7/00 
DỤNG CỤ PHỤ, CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN .......................................................... 11/00, 13/00, 27/00 
ĐO ĐẠC, CHỈ BÁO, ĐIỀU KHIỂN 

Điều khiển các chuyển động của sản phẩm hoặc  
dụng cụ........................................................................................................ 15/00, 16/00, 23/00 
Chỉ báo ............................................................................................................................... 17/00 

CHÉP HÌNH ........................................................................................................................... 33/00, 35/00 
CÁC MÁY BAO GỒM CÁC BỘ PHẬN HOẶC CÁC CỤM 
LẮP RÁP, CÁC DÂY CHUYỀN LẮP RÁP, SỰ LIÊN KẾT 
GIỮA CÁC MÁY HOẶC CÁC BỘ PHẬN .............................................................. 37/00, 39/00, 41/00 

 

1/00 Các chi tiết chung được lắp ghép tạo thành máy, đặc biệt là các chi tiết cố định 
tương đối lớn (B23Q 37/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/01 . Các khung, bệ máy, cột chống hoặc tương tự; Các cơ cấu dẫn hướng [6,2006.01] 
1/03 . Các giá đỡ sản phẩm gia công hoặc dụng cụ cố định (B23Q 1/70 được ưu tiên; các 

bàn phụ B23Q 1/74; các ụ sau B23B 23/00) [6,2006.01]  
1/25 . Các giá đỡ sản phẩm gia công hoặc dụng cụ di động hoặc điều chỉnh được 

[6,2006.01]  
1/26 . . đặc trưng bởi các đặc điểm kết cấu liên quan đến sự cộng tác của các chi tiết 

chuyển động tương đối so với nhau; Các phương tiện để ngăn ngừa chuyển động 
tương đối của các chi tiết này [1,6,2006.01]  

1/28 . . . Các phương tiện để đảm bảo các chi tiết trượt vào vị trí mong muốn bất kỳ này 
[1,6,2006.01]  

1/30 . . . được điều khiển kết hợp với các cơ cấu nạp này [1,6,2006.01]  
1/32 . . . Chuyển động tương đối đạt được bởi các bề mặt tương tác hình cầu, ví dụ các ổ 

cầu này [6,2006.01]  
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1/34 . . . Chuyển động tương đối đạt được bằng cách sử dụng các chi tiết có thể biến 
dạng, ví dụ các chi tiết áp điện, các chi tiết từ giảo, các chi tiết dàn hồi hoặc có 
khả năng dãn nở do nhiệt (các phần tử nhạy cảm có khả năng tạo ra chuyển 
động hoặc dịch chuyển dùng cho các mục đích không hạn chế ở việc đo lường 
G12B 1/00) [6,2006.01]  

1/36 . . . . Các lò xo [6,2006.01]  
1/38 . . . sử dụng các ổ đệm chất lỏng hoặc các vỉ chống dần hồi chất lỏng [6,2006.01]  
1/40 . . . sử dụng sự lắp ráp bi, con lăn hoặc bánh xe [6,2006.01]  
1/42 . . . sử dụng các dẫn hướng thiết diện chữ T, V, hình mang cá hoặc các dẫn hướng 

tương tự (B23Q 1/40 được ưu tiên) [6,2006.01]  
1/44 . . sử dụng các cơ cấu đặc biệt (B23Q 1/26 được ưu tiên) [6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 (1) Trong nhóm này, các thành ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa xác định: 
 - "cặp trượt" nghĩa là một cặp gồm hai chi tiết hoạt động theo cách mà chỉ có chuyển 

động theo đường thẳng giữa hai chi tiết là có thể thực hiện được; 
 - "cặp quay" nghĩa là một cặp gồm hai chi tiết hoạt động theo cách mà chỉ có chuyển 

động quay giữa hai chi tiết là có thể thực hiện được; 
 - "cặp vít" nghĩa là một cặp gồm hai chi tiết hoạt động theo cách tạo nên đồng thời 

chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến dọc trục giữa hai chi tiết. 
(2) Trong nhóm này, khi có nhiều hơn một cặp các chi tiết được đặt trên cùng một trục 

cho cùng một loại chuyển động thì các cặp đó được xem như là một cặp đơn dùng 
cho mục đích phân loại. 

 
1/46 . . . có các cặp vít [6,2006.01]  
1/48 . . . có các cặp trượt và các cặp quay (B23Q 1/46 được ưu tiên) [6,2006.01]  
1/50 . . . chỉ có các cặp quay [6,2006.01]  
1/52 . . . . một cặp quay đơn [6,2006.01]  
1/54 . . . . chỉ có hai cặp quay [6,2006.01]  
1/56 . . . chỉ có các cặp trượt [6,2006.01]  
1/58 . . . . một cặp trượt đơn [6,2006.01]  
1/60 . . . . chỉ có hai cặp trượt [6,2006.01] 
1/62 . . . . . có các trục vuông góc, ví dụ các bàn trượt ngang [6,2006.01]  
1/64 . . đặc trưng bởi mục đích của chuyển động (cơ cấu chia độ B23Q 16/02) 

[6,2006.01]  
1/66 . . . Các bàn làm việc có thể dịch chuyển đổi chỗ cho nhau tới các vị trí thao tác 

[6,2006.01]  
1/68 . . . để tháo dụng cụ hoặc sản phẩm trong khi chuyển động lùi [6,2006.01]  
1/70 . các chi tiết tĩnh hoặc chuyển động được để mang các trục làm việc chính để gắn 

các dụng cụ hoặc sản phẩm (các ụ trước hoặc tương tự, các giá đỡ trục làm việc 
chính B23B 19/00; các trục làm việc chính B123 B 19/02) [6,2006.01]  

1/72 . Các cơ cấu phụ; Sự liên kết giữa các bàn phụ và các thành phần chuyển động được 
của máy [6,2006.01]  
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1/74 . . Các bàn phụ [6,2006.01]  
1/76 . . Các trụ đỡ; Các giá đỡ [6,2006.01]  

3/00 Các thiết bị nắm giữ, đỡ hoặc định vị sản phẩm hoặc các dụng cụ dạng có thể 
tháo lắp được bình thường ra khỏi máy (các bàn làm việc hoặc các bộ phận khác, 
ví dụ các bản mặt thông thường không có đồ gá lắp thêm vào để kẹp sản phẩm B23Q 
1/00; điều khiển vị trí tự động B23Q 15/00; các đầu đỡ dụng cụ quay cho máy tiện 
B23B 3/24, B23B 3/26; các giá đỡ dụng cụ không có bộ dẫn động B23B 29/00; các 
đặc điểm chung của đầu rơvonve B23B 29/24; các dụng cụ hoặc các thiết bị để kẹp, 
nối, tháo hoặc đỡ B25B) [1,2006.01] 

3/02 . để lắp đặt trên bàn làm việc, bàn dao, hoặc chi tiết tương tự (B23Q 3/15 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

3/04 . . điều chỉnh được độ nghiêng [1,2006.01] 
3/06 . . Các phương tiện kẹp sản phẩm [1,2006.01] 
3/08 . . . được bộ dẫn động không phải bằng cơ học [1,2006.01] 
3/10 . . Các thiết bị phụ, ví dụ vòng đệm, các bộ phận kéo dài [1,2006.01] 
3/12 . để kẹp chặt vào trục chính nói chung (B23Q 3/152 được ưu tiên; các mâm cặp 

B23B 31/02) [1,2006.01] 
3/14 . . các trục tâm nói chung (các trục gá bung B23B 31/40) [1,2006.01] 
3/15 . Các thiết bị đỡ sản phẩm sử dụng lực từ hoặc lực điện tác động trực tiếp lên sản 

phẩm [1,2006.01] 
3/152 . . Các thiết bị quay [1,2006.01] 
3/154 . . Các thiết bị cố định [1,2006.01] 
3/155 . Các cơ cấu để gá đặt hoặc tháo các dụng cụ tự động [1,2006.01] 
3/157 . . của các dụng cụ quay [1,2006.01] 
3/16 . được điều khiển trong quá trình làm việc của dụng cụ [1,2006.01] 
3/18 . chỉ để định vị [1,2006.01] 

5/00 Các cơ cấu dẫn động hoặc các cơ cấu cấp; Các thiết bị để điều khiển chúng (điều 
khiển tự động B23Q 15/00; chép hình B23Q 33/00, B23Q 35/00; chuyên dùng cho 
các máy khoan hoặc các máy doa B23B 39/10, B23B 47/02) [1,2006.01] 

5/02 . Dẫn động các bộ phận làm việc chính [1,2006.01] 
5/027 . . các bộ phận chuyển động tịnh tiến tới lui [2,2006.01]  
5/033 . . . dẫn động chủ yếu bằng áp lực chất lỏng [2,2006.01]  
5/04 . . các trục quay, ví dụ các trục làm việc chính [1,2006.01] 
5/06 . . . được dẫn động bắng áp lực chất lỏng hoặc khí nén [1,2006.01] 
5/08 . . . . được điều khiển bằng điện [1,2006.01] 
5/10 . . . được dẫn động chủ yếu bằng các phương tiện điện [1,2006.01] 
5/12 . . . Các bộ dẫn động cơ khí có các phương tiện để thay đổi tỷ số truyền  

[1,2006.01] 
5/14 . . . . từng bước một [1,2006.01] 
5/16 . . . . có thể thay đổi không giới hạn [1,2006.01] 
5/18 . . . . Các thiết bị để lựa chọn sơ bộ tốc độ của trục làm việc chính [1,2006.01] 

224 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B23Q 

5/20 . . . . Điều chỉnh hoặc dừng trục làm việc chính ở vị trí xác định trước [1,2006.01] 
5/22 . Các bộ phận nạp mang dụng cụ hoặc sản phẩm [1,2006.01] 
5/26 . . Các bộ dẫn động áp suất chất lỏng [1,3,2006.01]  
5/28 . . Các bộ dẫn động điện [1,3,2006.01]  
5/32 . . sự chạy dao trục chính (sự chạy dao các giá đỡ trục chính B23Q 5/34) 

[1,3,2006.01]  
5/34 . . sự chạy dao các chi tiết đỡ dụng cụ hoặc sản phẩm khác, ví dụ bản trượt, bàn dao, 

thông qua sự truyền động cơ học [1,3,2006.01]  
5/36 . . . trong đó một động cơ trợ động tạo ra một bộ phận chính [1,3,2006.01]  
5/38 . . . sự chạy dao liên tục [1,3,2006.01]  
5/40 . . . . bằng trục chạy dao, ví dụ trục vit-me [1,3,2006.01]  
5/42 . . . . . Cơ cấu kết nối vói ụ trục chính [1,3,2006.01]  
5/44 . . . . . Cơ cấu kết nối với bộ phận di động [1,3,2006.01]  
5/46 . . . . có tỷ số truyền động thay đổi [1,3,2006.01]  
5/48 . . . . . bằng cách sử dụng truyền động bánh răng [1,3,2006.01]  
5/50 . . . sự chạy dao từng bậc [1,3,2006.01] 
5/52 . . Hạn chế chuyển động chạy dao [1,2006.01] 
5/54 . Các cơ cấu hoặc các chi tiết không thuộc nhóm B23Q 5/02 hoặc nhóm B23Q 5/22 

tương ứng [1,2006.01] 
5/56 . . Ngăn ngừa khe hở [1,2006.01] 
5/58 . . Các thiết bị an toàn [1,2006.01] 

7/00 Các cơ cấu để điều khiển bằng tay sản phẩm, có kết cấu liền với hoặc được bố 
trí bên trong, hoặc chuyên dụng để sử dụng kết hợp với các máy cắt kim loại, ví 
dụ để dịch chuyển, chất tải, định vị, tháo tải, phân loại (được hợp nhất với các 
trục chính B23B 13/00, B23B 19/02; dùng cho các máy tiện tự động hoặc bán tự 
động B23B 15/00) [1,2,2006.01]  

7/02 . bằng các phương tiện tang trống, bàn quay hoặc đĩa [1,2006.01] 
7/03 . bằng các phương tiện băng chuyền dạng xích vô tận (B23Q 7/16 được ưu tiên) 

[2,2006.01]  
7/04 . bằng các phương tiện dụng cụ  kẹp [1,2006.01] 
7/05 . bằng các phương tiện đường dẫn con lăn (B23Q 7/16 được ưu tiên) [2,2006.01]  
7/06 . bằng các phương tiện cơ cấu đẩy [1,2006.01] 
7/08 . bằng các phương tiện đường trượt hoặc máng [1,2006.01] 
7/10 . bằng các phương tiện hộp chứa [1,2006.01] 
7/12 . Các cơ cấu phân loại [1,2006.01] 
7/14 . được đặt trong các dây chuyển sản xuất [1,2006.01] 
7/16 . Chất sản phẩm lên băng chuyền; Bố trí sản phẩm trên băng chuyền, ví dụ thay đổi 

khoảng cách giữa các chi tiết riêng lẻ [2,2006.01]  
7/18 . . Định hướng sản phẩm trên băng chuyền [2,2006.01]  
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9/00 Các cơ cấu đỡ hoặc dẫn hướng di động của các máy hoặc thiết bị gia công kim 
loại (để cắt ren của ống B23B 41/08; chuyên dùng để khoan B23B 45/14) 
[1,2006.01] 

9/02 . để kẹp chặt các máy hoặc các thiết bị vào sản phẩm cần gia công hoặc các chi tiết 
có dạng đặc biệt khác, ví dụ vào các thanh dầm có tiết diện đặc biệt) [1,2006.01] 

Các thiết bị phụ 

11/00 Các thiết bị phụ thích hợp với các máy công cụ để giữ các dụng cụ hoặc các bộ 
phận của máy trong điều kiện gia công sản phẩm hoặc làm nguội sản phẩm cần 
gia công; Các thiết bị bảo hiểm chuyên kết hợp với hoặc được bố trí trong, hoặc 
chuyên dụng để sử dụng kết hợp với các máy công cụ (cho các máy khoan hoặc 
doa B23B 47/24; B23B 47/32 được ưu tiên, các thiết bị bảo hiểm nói chung F16P)  
[1,2006.01] 

11/02 . Các thiết bị tách phôi khỏi răng cắt của các dụng cụ cắt tròn [1,2006.01] 
11/04 . Các cơ cấu ngăn ngừa sự quá tải của các dụng cụ, ví dụ hạn chế tải trọng 

[1,2006.01] 
11/06 . Các thiết bị bảo hiểm cho các dụng cụ cắt tròn [1,2006.01] 
11/08 . Các vỏ bảo vệ các bộ phận của máy công cụ. Các tấm chắn bảo hiểm [1,2006.01] 
11/10 . Các cơ cấu làm lạnh hoặc bôi trơn các dụng cụ hoặc sản phẩm (lắp vào dụng cụ, 

xem các phân lớp tương ứng cho dụng cụ này) [1,2006.01]  
11/12 . Các cơ cấu làm lạnh hoặc bôi trơn các bộ phận của máy (B23Q 11/14 được ưu tiên) 

[1,2006.01]  
11/14 . Các phương pháp hoặc thiết bị để duy trì nhiệt độ không đổi trong các bộ phận của 

các máy công cụ [1,2006.01]  

13/00 Dụng cụ để sử dụng với các dụng cụ hoặc máy cắt ở trạng thái không làm việc, 
ví dụ các dụng cụ bảo vệ để bảo quản [1,2006.01]  

Đo đạc; Chỉ báo; Điểu khiển [3] 

15/00 Điều khiển tự động hoặc điều chỉnh chuyển động ăn dao, vận tốc cắt hoặc vị trí 
của dụng cụ hoặc sản phẩm [1,3,2006.01]  

15/007 . trong khi dụng cụ tác động lên phôi sản phẩm [3,2006.01]  
15/013 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh chuyển động ăn dao  (B23Q 15/12 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
15/02 . . . tương ứng với kích thước tức thời và kích thước cần thiết của phôi gia công 

B23Q 15/06 được ưu tiên) [3,2006.01]  
15/04 . . . tương ứng với kích thước cuối cùng của phôi gia công được tạo ra ở nguyên 

công trước (B23Q 15/06 được ưu tiên) [3,2006.01]  
15/06 . . . tương ứng với các kết quả đo thu được bằng hai phương pháp trở lên sử dụng 

các nguyên tắc đo khác nhau, ví dụ bằng cả hai phương pháp quang học và cơ 
học [3,2006.01]  

15/08 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh tốc độ cắt (B23Q 15/12 được ưu tiên) [3,2006.01]  
15/10 . . . để duy trì tốc độ cắt không đổi giữa dụng cụ và phôi sản phẩm [3,2006.01] 
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15/12 . . Điều khiển thích ứng, tức là tự điều chỉnh để đạt được kết quả tối ưu phù hợp với 
tiêu chuẩn đặt ra [3,2006.01]  

15/14 . . Điểu khiển hoặc điều chỉnh sự định hướng của dụng cụ so với sản phẩm cần gia 
công [3,2006.01]  

15/16 . . Bù trừ sự mài mòn của dụng cụ [3,2006.01]  
15/18 . . Bù trừ sự thay đổi vị trí dụng cụ đo nhiệt độ hoặc lực cắt [3,2006.01]  
15/20 . trước và sau khi gia công [3,2006.01]  
15/22 . . Điều khiển hoặc điều chỉnh vị trí của dụng cụ và/hoặc sản phẩm cần gia công 

[3,2006.01]  
15/24 . . . vị trí thẳng [3,2006.01]  
15/26 . . . vị trí góc [3,2006.01]  
15/28 . . có bù trừ sự mài mòn cho dụng cụ [3,2006.01]  

16/00 Thiết bị để định vị chính xác dụng cụ hoặc sản phẩm vào các vị trí đặc biệt chưa 
được đề cập đến ở các vị trí khác (điểu khiển hoặc điều chỉnh tự động vị trí của 
dụng cụ hoặc sản phẩm cần gia công B23Q 15/22; các thiết bị để chỉ báo hoặc đo vị 
trí hiện tại hoặc vị trí mong muốn của dụng cụ hoặc sản phẩm B23Q 17/22) 
[4,2006.01]  

16/02 . Cơ cấu chia độ (chuyên dụng cho máy cắt bánh răng B23F 23/08) [4,2006.01]  
16/04 . . có các chi tiết trung gian, ví dụ bánh cóc, để cố định các bộ phận chuyển động 

tương đối vào vị trí đã chia độ [4,2006.01]  
16/06 . . . Chia độ quay [4,2006.01]  
16/08 . . có các phương tiện để kẹp các bộ phận chuyển động tương đối lại vói nhau tại vị 

trí đã chia độ [4,2006.01]  
16/10 . . . Chia độ quay [4,2006.01]  
16/12 . . dùng quang học [4,2006.01]  

17/00 Thiết bị chỉ báo hoặc đo lường trên máy cắt kim loại (để điều khiển hay điều 
chỉnh tự động chuyển động chạy dao, vận tốc cắt hay vị trí của dụng cụ và/hoặc sản 
phẩm cần gia công 15/00) [1,3,4,2006.01]  

17/09 . để chỉ báo hay đo áp lực cắt hay trạng thái của máy cắt, ví dụ khả năng cắt, tải 
trọng trên dụng cụ cắt (các cơ cấu để tránh quá tải của máy cắt 11/04; các thiết bị 
chỉ báo sự hư hại của mũi khoan trong quá trình khoan B 23 B 49/00) [4,2006.01]  

17/10 . để chỉ báo hay đo tốc độ cắt hay số vòng quay [1,2006.01] 
17/12 . để chỉ báo hay đo độ rung [1,2006.01] 
17/20 . để chỉ báo hay đo các đặc tính của sản phẩm cần gia công, ví dụ hình dáng mặt gia 

công, kích thước, độ cứng [4,2006.01]  
17/22 . để chỉ báo hay đo vị trí hiện tại hay vị trí mong muốn của dụng cụ hay sản phẩm 

[4,2006.01]  
17/24 . dùng quang học [4,2006.01]  

23/00 Các cơ cấu để bù trừ sai số hoặc mài mòn, ví dụ của các cơ cấu định vị, cơ cấu 
dẫn hướng (điều khiển tự động B23Q 15/00) [1,3,2006.01]  
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27/00 Các cơ cấu hình học để chế tạo các sản phẩm có hình dạng đặc biệt không được 
đề cập đầy đủ ở các phân lớp khác [1,2006.01] 

Chép hình 

Ghi chú 
 Ở các nhóm B23Q 33/00 hoặc B23Q 35/00, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa 

xác định: 
 - "chép hình" bao gồm phương pháp gia công để chế tạo sản phẩm có hình dáng cần 

thiết từ một vật mẫu có cùng kích thước hoặc có hình dạng khác theo tỷ lệ, bằng một 
cơ cấu hoặc các phương tiện tương tự được điều khiển bằng một bộ phận chuyển 
động theo vật mẫu. Vật mẫu có thể là một mô hình hoặc hình vẽ, hoặc một bộ phận 
chẳng hạn cam được hợp nhất trong cơ cấu hoạt động của một máy. Thuật ngữ này 
không bao gồm phương pháp gia công để chế tạo sản phẩm có hình dạng cần thiết là 
các hình học đơn giản, ví dụ tạo thành một hình xicloit bằng một vòng tròn lăn, các 
phương pháp này nói chung được phân vào nhóm B23Q 27/00. 

33/00 Các phương pháp chép hình [1,2006.01] 

35/00 Các hệ thống hoặc các thiết bị điều khiển chép hình trực tiếp từ một dưỡng hoặc 
một mô hình mẫu; Các thiết bị sử dụng trong chép hình bằng tay [1,2006.01] 

35/02 . Chép các điểm riêng biệt từ mô hình, ví dụ để xác định vị trí của các lỗ cần khoan 
[1,2006.01] 

35/04 . sử dụng đầu dò hoặc chi tiết tương tự chuyển động dọc theo đường viền của mẫu, 
mô hình hoặc bản vẽ; Các đẩu dò, các mẫu dưỡng hoặc các mô hình dùng cho mục 
đích này [1,2006.01] 

35/06 . . chuyên dụng để điều khiển các nguyên công liên tiếp, ví dụ các đường cắt riêng 
biệt trên sản phẩm [1,2006.01] 

35/08 . . Các phương tiện để biến đổi chuyển động của đầu dò hoặc các chi tiết tương tự 
thành chuyển động chạy dao của dụng cụ cắt hoặc của sản phẩm [1,2006.01] 

35/10 . . . chỉ bằng cơ khí [1,2006.01] 
35/12 . . . bằng các phương tiện điện (ghi chương trình cho mục đích chép hình trong các 

thiết bị riêng biệt G05, G11) [1,2006.01] 
35/121 . . . . sử dụng dò cơ khí [1,2006.01] 
35/122 . . . . . đầu dò đóng hoặc mở các công tắc điện [1,2006.01] 
35/123 . . . . . thay đổi trở kháng trong mạch [1,2006.01] 
35/124 . . . . . . thay đổi điện trở [1,2006.01] 
35/125 . . . . . . thay đổi điện dung [1,2006.01] 
35/126 . . . . . . thay đổi cảm kháng [1,2006.01] 
35/127 . . . . sử dụng cơ cấu nhạy cảm không phải là cơ khí [1,2006.01] 
35/128 . . . . . Cảm biến bằng cách sử dụng các phương tiện quang học [1,2006.01] 
35/129 . . . . . Cảm biến bằng các phương tiện phóng điện [1,2006.01] 
35/13 . . . . . Cảm biến bằng các phương tiện từ [1,2006.01] 
35/14 . . . . điều khiển một hoặc nhiều động cơ điện [1,2006.01] 
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35/16 . . . . điều khiển các động cơ thúy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
35/18 . . . thủy lực hoặc khí nén (B23Q 35/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/20 . . . có phương tiện đặc biệt để thay đổi tỷ lệ chép hình [1,2006.01] 
35/22 . . . chuyên dùng để bù trừ sự mài mòn của dụng cụ cắt [1,2006.01] 
35/24 . . Đầu dò, Cụm đầu dò [1,2006.01] 
35/26 . . . dùng để trượt tiếp xúc theo mẫu hoặc mô hình [1,2006.01] 
35/28 . . . . để điều khiển hệ thống chép hình cơ khí [1,2006.01] 
35/30 . . . . để điều khiển hệ thống chép hình dùng điện hoặc dùng điện-thủy lực 

[1,2006.01] 
35/32 . . . . . trong đó đầu dò đóng và ngắt một công tắc điện hoặc các công tắc, ví dụ có  

vật đánh dấu dạng chổi [1,2006.01] 
35/34 . . .  . . trong đó đầu dò thay đổi đặc tính diện trong mạch, ví dụ điện dung, tần số 

[1,2006.01] 
35/36 . . . . để điều khiển hệ thống chép hình thúy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
35/38 . . . được thiết kế để cảm biến mẫu, mô hình, hoặc hình vẽ không có tiếp xúc vật lý 

(cảm biến bằng các phương tiện của tia thủy khí B23Q 35/36) [1,2006.01] 
35/40 . . . . nhờ hệ thống quang học hoặc quang điện [1,2006.01] 
35/42 . . Các mẫu; Các mô hình mẫu [1,2006.01] 
35/44 . . . có các phương tiện để điều chỉnh bề mặt tiếp xúc, ví dụ có dải dàn hồi được giữ 

bằng các vít định vị [1,2006.01] 
35/46 . . . Các thiết bị gá đỡ cho chúng [1,2006.01] 
35/48 . sử dụng một đầu dò hoặc các chi tiết tương tự dịch chuyển tịnh tiến tới lui giữa các 

phần đối diện của đường viền mẫu, mô hình hoặc bản vẽ [1,2006.01] 

Các máy gia công kim loại bao gồm các bộ phận hoặc các cụm lắp ráp; Sự kết hợp giữa 
các máy hoặc các bộ phận gia công kim loại 

37/00 Các máy gia công kim loại, hoặc các tổ hợp kết cấu của chúng, được tạo thành 
từ các bộ phận được thiết kế sao cho ít nhất một số các bộ phận có thể tạo thành 
các bộ phận của các máy hoặc tổ hợp máy khác nhau (các đặc điểm đặc trưng của 
các phương pháp gia công kim loại khác nhau xem cấc phân lớp tương ứng, ví dụ 
B23P 23/00) [1,2006.01] 

39/00 Các máy gia công kim loại hợp thành nhiều cụm lắp ráp, mỗi cụm thực hiện 
một nguyên công gia công kim loại (B23Q 33/00, B23P 23/00 được ưu tiên; nếu 
các nguyên công là tương tự và dạng nguyên công là quan trọng, xem các phân lớp 
tương ứng cho nguyên công đó) [1,2006.01] 

39/02 . các cụm lắp ráp có khả năng gia công ở một vị trí làm việc [1,2006.01] 
39/04 . các cụm lắp ráp được bố trí để gia công đồng thời ở các vị trí khác nhau, ví dụ có 

bàn làm việc hình vành khuyên chuyển động thành các bậc (tổ hợp máy được liên 
kết tương hỗ chỉ bằng các phương tiện vận chuyển các chi tiết cần gia công B23Q 
41/00) [1,2006.01] 

41/00 Tổ hợp máy và liên hợp máy gia công kim loại thuộc các lớp B21, B23 hoặc B24 
(B23Q 37/00, B23Q 39/00 được ưu tiên; các đặc điểm liên quan đến các nguyên 
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công được thực hiện, nếu các nguyên công là cùng loại, xem các phân lớp dành cho 
nguyên công này, ví dụ đục lỗ B21D, hàn B23K, mài B24B; các đặc điểm liên quan 
đến sự kết hợp kỹ thuật đặc biệt của các nguyên công gia công kim loại B23P 23/00) 
[1,2006.01] 

41/02 . Các đặc điểm liên quan tới việc vận chuyển sản phẩm gia công giữa các máy (các 
thiết bị để vận hành sản phẩm cho máy công cụ được phối hợp trong dây chuyền 
sản xuất B23Q 7/14) [1,2006.01] 

41/04 . Các đặc điểm liên quan tới vị trí tương hỗ của các máy [1,2006.01] 
41/06 . Các đặc điểm liên quan tới việc tổ chức làm việc của các máy [1,2006.01] 
41/08 . Các đặc điểm liên quan tới việc duy trì nguyên công hiệu quả [1,2006.01] 
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B24 MÀI; ĐÁNH BÓNG 

Ghi chú 
Trong lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
  - “mài’ được sử dụng trong nghĩa chung nhất của nó là để gia công và tạo lớp 

phủ, cụ thể, các công đoạn hiệu chỉnh. 

B24B MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẶC CÁC QUI TRÌNH MÀI HOẶC ĐÁNH BÓNG 
(bằng ăn mòn điện B23H; mài hoặc phun cát B24C; khắc ăn mòn hoặc đánh bóng 
bằng điện phân C25F 3/00); CHỈNH SỬA HOẶC XỬ LÝ CÁC BỂ MẶT MÀI; 
DẪN VẬT LIỆU MÀI, ĐÁNH BÓNG HOẶC MÀI NGHIẾN [2]  

Ghi chú [4] 
(1) Trong lớp này, các thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa xác định: 
 - "đánh bóng" nghĩa là làm nhẵn một bề mặt, tức là nâng cao chất lượng bề mặt 

nhưng không làm thay đổi độ chính xác của kích thước như có thể xảy ra trong 
nguyên công "mài".  

(2) Cần chú ý các ghi chú (1) và (2) sau tên phân lớp B23F.  

Nội dung phân lớp 
CÁC QUY TRÌNH MÀI HOẶC ĐÁNH BÓNG KHÔNG ĐẶC 
TRƯNG CHO CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ HOẶC SẢN 
PHẨM ĐẶC BIỆT .............................................................................................................................. 1/00 
MÀI; CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MÀI, ĐÁNH BÓNG 
HOẶC GIA CÔNG TINH LẦN CUỐI 

Mài các bề mặt có các hình dạng đơn giản ............................................ 5/00, 7/00, 9/00, 11/00 
Mài các bề mặt có hình dạng đặc biệt ............................................................ 3/00, 13/00 19/00 
Mài hoặc đánh bóng sử dụng các băng mài ....................................................................... 21/00 
Các máy xách tay ............................................................................................................... 23/00 
Các máy khác .......................................................................................................... 25/00, 27/00 
Các bộ phận kết cấu .................................................................................................41/00 47/00 
Đo đạc, chỉ báo, điều khiển; An toàn .......................................................... 49/00, 51/00, 55/00 
Chỉnh sửa hoặc xử lý các dụng cụ mài; Dẫn hoặc phủ 
vật liệu mài, đánh bóng hoặc mài nghiền ............................................................... 53/00, 57/00 

ĐÁNH BÓNG HOẶC GIA CÔNG TINH LẦN CUỐI 
Đánh bóng, mài nhẵn .............................................................................................. 29/00, 39/00 
bằng quay nhẵn .................................................................................................................  31/00 
Mài khôn, gia công siêu tinh ................................................................................... 33/00, 35/00 
Mài nghiền  ........................................................................................................................ 37/00 

 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm B24B1/00-B24B 27/00, liên quan đến thủy tinh, các thuật ngữ 

“mài” và “đánh bóng” được coi là tương đương nhau.  
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1/00 Các qui trình mài hoặc đánh bóng; Sử dụng thiết bị phụ liên quan đến các qui 
trình này (các qui trình đặc trưng bởi việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị đặc 
biệt, xem các vị trí tương ứng dành cho các máy hoặc thiết bị này) [1,4,2006.01]  

1/04 . phụ thuộc dụng cụ mài hoặc đánh bóng, môi trường hoặc sản phẩm mài hoặc đánh 
bóng với dao động, ví dụ mài vói tần số siêu âm (nhờ các hộp chuyển động lắc 
hoặc rung động B24B 31/06, gia công siêu tinh các bề mặt trên sản phẩm, ví dụ 
bằng các phương tiện thanh mài chuyển động tịnh tiến qua lại với tần số cao B24B 
35/00) [1,4,2006.01]  

3/00 Mài sắc các lưỡi cắt, ví dụ của dụng cụ; Các trang bị phụ dùng cho việc này, ví 
dụ để đỡ các dụng cụ (các thiết bị mài sắc lưỡi hái hoặc lưỡi liềm không bằng cách 
mài hoặc tương tự A01D 3/00; các thiết bị mài sắc được thiết kế như các bộ phận cấu 
thành của máy có các dụng cụ cắt, xem các vị trí tương ứng cho các máy này A01D 
75/08, B26D 7/12) [1,2006.01] 

3/02 . của dao phay [1,2006.01] 
3/04 . . của dao phay phẳng [1,2006.01] 
3/06 . . của dao phay mặt mút hoặc mặt đầu hoặc đầu phay, ví dụ của chuôi [1,2006.01] 
3/08 . . của dao phay định hình, ví dụ dạng đĩa [1,2006.01] 
3/10 . . của dao phay cắt định tuyến hoặc kim điêu khắc [1,2006.01] 
3/12 . . của dao phay lăn [1,2006.01] 
3/14 . . của dao phay dạng xích để xẻ mộng [1,2006.01] 
3/16 . của dao chuốt [1,2006.01] 
3/18 . của tarô hoặc mũi doa [1,2006.01] 
3/20 . . Tạo độ côn hoặc tạo vát cạnh của tarô hoặc mũi doa [1,2006.01] 
3/22 . . Hớt lưng tarô hoặc mũi doa [1,2006.01] 
3/24 . của mũi khoan (bằng cách tạo rãnh trong thân mũi khoan B24B 19/04) [1,2006.01] 
3/26 . . của đầu nhọn của các mũi khoan xoắn [1,2006.01] 
3/28 . . . bằng cách quay mũi khoan quanh trục nghiêng một góc với trục mũi khoan 

[1,2006.01] 
3/30 . . . . và quay mũi khoan quanh trục của nó [1,2006.01] 
3/32 . . . để làm mỏng đầu nhọn [1,2006.01] 
3/33 . . của mũi khoan đá [1,2006.01] 
3/34 . của các dụng cụ tiện hoặc bào hoặc dao tiện chắp, ví dụ dao cắt răng (B24B 3/36 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/36 . của lưỡi cắt (B24B 3/58 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/38 . . để bào gỗ, ví dụ các lưỡi cắt [1,2006.01] 
3/40 . . Các phương pháp hoặc các thiết bị chuyên dụng để mài sắc các mép cong 

[1,2006.01] 
3/42 . . cong theo đường xoắn, ví dụ cho máy cắt cỏ [1,2006.01] 
3/44 . . của lưỡi hái hoặc lưỡi liềm [1,2,2006.01]  
3/46 . . của lưỡi dao dạng đĩa [1,2006.01] 
3/48 . . của lưỡi dao cạo hoặc dao cạo (bằng thanh mài không sử dụng cơ cấu nào khác 

B24D 15/06) [1,2006.01] 
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3/50 . . . hoạt động bằng tay [1,2006.01] 
3/52 . . của lưỡi dao máy hoặc kéo [1,2006.01] 
3/54 . . của dao cầm tay hoặc dao ăn [1,2006.01] 
3/55 . của lưỡi dao của các máy thu hoạch [1,2006.01] 
3/56 . của dải băng để cắt lát (B24B 3/58 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/58 . của các dụng cụ có lưỡi cắt dạng răng [1,2006.01] 
3/60 . của các dụng cụ không thuộc các phân nhóm trên [1,2006.01] 

Mài các bề mặt có hình dạng đặc biệt 

5/00 Các máy hoặc thiết bị được thiết kế để mài các bề mặt xoay vòng trên sản 
phẩm, bao gồm cả những thiết bị mài các bề mặt phẳng tiếp giáp nhau; Phụ 
tùng dùng cho chúng (B24B 11/00 B24B 21/00 được ưu tiên; các máy hoặc thiết bị 
mài khôn sử dụng các thanh mài thực hiện chuyển động dọc trục và chuyển động 
quay chồng lên nhau B24B 33/00) [1,2,2006.01]  

5/01 . để mài kết hợp các bề mặt quay và các bề mặt phẳng tiếp giáp nhau trên sản phẩm 
[4,2006.01] 

5/02 . có tâm hoặc mâm cặp để kẹp sản phẩm [1,2006.01] 
5/04 . . để mài bên ngoài các bề mặt hình trụ (mài các bề mặt hình trụ và hình côn kết 

hợp B24B 5/14) [1,2006.01] 
5/06 . . để mài bên trong các bề mặt hình trụ (B24B 5/40 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/08 . . . có trục chính của dụng cụ thẳng đứng [1,2006.01] 
5/10 . . . có trục chính của dụng cụ nằm ngang [1,2006.01] 
5/12 . . để mài các bề mặt trụ hình cả bên trong và bên ngoài bằng một số đá mài tròn 

[1,2006.01] 
5/14 . . để mài các bề mặt hình côn, ví dụ các mũi tâm hình côn [1,2006.01] 
5/16 . . để mài các bề mặt có hình dạng đặc biệt, ví dụ các bề mặt lồi [1,2006.01] 
5/18 . có các phương tiện không tâm để đỡ, dẫn hướng hoặc quay phôi [1,2,2006.01]   
5/20 . . có các thanh mài có hình lòng máng [1,2006.01] 
5/22 . . để mài các bề mặt hình trụ, ví dụ trên bu-lông [1,2006.01] 
5/24 . . để mài các bề mặt hình côn [1,2006.01] 
5/26 . . để mài các bề mặt có hình dạng đặc biệt, ví dụ các bề mặt lồi [1,2006.01] 
5/28 . . để mài các mặt ngoài đồng tâm với lỗ, có các phương tiện định tâm phụ 

[1,2006.01] 
5/30 . . Bánh dẫn, Trang bị cho chúng [1,2006.01]  
5/307 . . Các phương tiện để đỡ sản phẩm [3,2006.01]  
5/313 . có các phương tiện đỡ sản phẩm mang một số phôi để gia công liên tục [3,2006.01]  
5/32 . . các phương tiện đỡ sản phẩm định hướng [1,3,2006.01]  
5/35 . Các phụ tùng [3,2006.01]  
5/36 . Các máy hoặc các thiết bị chuyên dụng [1,2006.01] 
5/37 . . để mài các trục, ví dụ các trục dạng hình trụ [4,2006.01]  
5/38 . . để mài mặt ngoài vật liệu dài đang chuyển động, ví dụ dây thép [1,2006.01] 
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5/40 . . để mài mặt trong của ống [1,2006.01] 
5/42 . . để mài trục khuỷu hoặc chốt lắp thanh truyền [1,2006.01] 
5/44 . . để mài vành bánh xe của các phương tiện giao thông, ví dụ của xe đạp 

[1,2006.01] 
5/46 . . để mài bánh xe các toa xe đường sắt [1,2006.01] 
5/48 . . để mài thành của các lỗ đặc biệt chính xác, ví dụ trong các khuôn kéo dây kim 

loại [1,2006.01] 
5/50 . khác biệt bởi thiết kế đặc biệt được xác định bởi các tính chất của vật liệu của các 

sản phẩm mài phi kim loại, ví dụ dây [1,2006.01] 

7/00 Các máy hoặc các thiết bị được thiết kế để mài các bề mặt phẳng trên sản 
phẩm,  bao gồm việc đánh bóng các bề mặt thủy tinh phẳng; Các phụ tùng cho 
chúng (B24B 21/00 được ưu tiên; mài khôn các bề mặt phảng trên sản phẩm B24B  
33/055) [1,4,2006.01]  

7/02 . có bàn làm việc chuyển động tịnh tiến khứ hồi [1,4,2006.01]   
7/04 . có bàn làm việc quay tròn [1,2006.01] 
7/06 . 

 

làm việc chuyển động hoặc tương tự [1,2006.01] 
7/07 . có một bàn làm việc cố định [4,2006.01]  
7/08 . . có một bánh mài được lắp vào bàn làm việc [1,2006.01] 
7/10 . Các máy hoặc các thiết bị chuyên dụng [1,2006.01] 
7/12 . . để mài vật liệu dài đang chuyển động, ví dụ vật liệu dạng dải [1,4,2006.01]  
7/13 . . . mài trong khi vật liệu chuyển động từ cuộn này sang cuộn kia [4,2006.01]  
7/14 . . để mài các thanh trượt  [1,4,2006.01]  
7/16 . . để mài các mặt đầu, ví dụ tấm định cỡ, con lăn, đai ốc, vòng xéc-măng

 

 

(để mài kết hợp các bề mặt quay và các bề mặt tiếp giáp nhau trên sản phẩm B24B 5/01) [1,4,2006.01]   7/17 . . . để mài đồng thời các mặt đầu đối diện và song song với nhau, ví dụ máy mài có hai đĩa [4,2006.01]  7/18 . . để mài sàn, tường, trần hoặc tương tự [1,2006.01] 7/19 . . để mài các mẫu trang trí phẳng [4,2006.01]  7/20 . đặc trưng bởi thiết kế đặc biệt được xác định bởi các tính chất của vật liệu của các sản phẩm cần mài phi kim loại [1,2006.01] 7/22 . . để mài vật liệu vô cơ, ví dụ đá, gốm, sứ [1,2006.01] 7/24 . . . để mài hoặc đánh bóng thủy tinh [1,2006.01]  7/26 . . . . để mài hoặc đánh bóng đồng thòi các mặt đối diện của các băng hoặc tấm thủy tinh chuyển động liên tục [1,2006.01]  7/28 . . để mài gỗ [1,2006.01] 7/30 . . để mài các chất dẻo [4,2006.01]  9/00 Các máy hoặc các thiết bị để mài các rìa hoặc các mặt vát trên sản phẩm hoặc để loại bỏ bavia; Các phụ tùng cho chúng (B24B 21/00 được ưu tiên, để mài sắc mép của dụng cụ cắt B24B 3/00; loại bỏ bavia bằng vật liệu mài rời rạc B24B 31/00) [1,2006.01]  
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9/02 . đặc trưng bởi thiết kế đặc biệt được xác định bởi các tính chất của các vật liệu đặc 
biệt của sản phẩm cần mài [1,2006.01] 

9/04 . . của kim loại, ví dụ lưỡi dao của giày trượt băng [1,2006.01] 
9/06 . . của vật liệu vô cơ phi kim loại, ví dụ đá, gốm, sứ [1,2006.01]  
9/08 . . . của thủy tinh [1,2006.01] 
9/10 . . . . của thủy tinh tấm [1,2006.01] 
9/12 . . . . của đồ thủy tinh rỗng, ví dụ cốc uống nước, bình bảo quản, màn hình tivi 

[1,2006.01] 
9/14 . . . . của sản phẩm quang học, ví dụ thấu kính, lăng kính [1,2006.01]  
9/16 . . . của kim cương, ví dụ sản phẩm kim hoàn hoặc tương tự; Các dụng cụ cho thợ 

mài kim cương; Giá đỡ hoặc cặp dùng để kẹp kim cương khi gia công (để mài 
các đầu nhọn  của kim cương hoặc saphia B24B 19/16) [1,4,2006.01]  

9/18 . . của gỗ [1,2006.01] 
9/20 . . của chất dẻo [4,2006.01]  

11/00 Các máy hoặc các thiết bị được thiết kế để mài các mặt cầu hoặc một phần các 
mặt cầu trên sản phẩm; Các phụ tùng cho chúng [1,2006.01] 

11/02 . để mài bi [1,2006.01] 
11/04 . . bằng đá mài tròn [1,2006.01] 
11/06 . . . làm việc bằng mặt đầu, ví dụ dạng phẳng, hình lòng máng hoặc hình vát 

[1,2006.01] 
11/08 . . . làm việc bằng chu vi [1,2006.01] 
11/10 . . . dạng hình chén [1,2006.01] 

13/00 Các máy hoặc các thiết bị để mài hoặc đánh bóng các bề mặt quang học trên 
thấu kính hoặc các mặt có hình dạng tương tự trên các sản phẩm khác; Các phụ 
tùng cho chúng (mài mép sản phẩm quang học, ví dụ thấu kính, lăng kính, B24B 
9/14) [1,2,2006.01]  

13/005 . Các phương tiện hãm, mâm cặp hoặc tương tự; Các thiết bị căn chỉnh [4,2006.01] 
13/01 . Các dụng cụ đặc biệt, ví dụ hình bát; Sản xuất, nắn sửa, kẹp chặt các dụng cụ này 

[4,2006.01]  
13/015 . của các màn hình tivi, gương phản xạ đèn pha hoặc tương tự [4,2006.01]  
13/02 . bằng phương tiện của các dụng cụ có các bề mặt mài tương ứng theo hình dạng với 

bề mặt của thấu kính cần gia công [1,2006.01]  
13/04 . mài thấu kính bằng đá mài tròn được điều khiển bằng truyền động bánh răng 

(B24B 13/06 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
13/06 . mài thấu kính, dụng cụ hoặc sản phẩm được điều khiển bằng các phương tiện mang 

thông tin, ví dụ các mẫu dưỡng, các băng đục lỗ, các băng từ [4,2006.01]  

15/00 Các máy hoặc các thiết bị được thiết kế để mài hoặc đánh bóng các mặt hình 
yên ngựa; Các phụ tùng cho chúng [1,2006.01] 

15/02 . trong các hộp van [1,2006.01] 
15/03 . . sử dụng các máy di động hoặc xách tay được [[4,2006.01] 
15/04 . trên các bộ phận của van [1,2006.01]  
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15/06 . trên miệng của chai, nút chai hoặc tương tự [1,4,2006.01]  
15/08 . đề mài các mặt hình yên ngựa tác động tương hỗ bằng cách dịch chuyển một mặt 

trên mặt kia [1,2006.01] 

17/00 Các máy hoặc các thiết bị chuyên dụng để mài được điều khiển bằng các mẫu 
dưỡng, bản vẽ, băng từ hoặc tương tự; Các phụ tùng cho chúng [1,4,2006.01]  

17/02 . chỉ có các phương tiện dẫn dộng cơ học [1,2006.01] 
17/04 . có phương tiện quang học phụ, ví dụ các máy mài hình chiếu quang học 

[1,2006.01] 
17/06 . . được kết hợp với các phương tiện dẫn động điện, ví dụ được điều khiển bởi các tế 

bào quang điện [1,2006.01] 
17/08 . chỉ có các phương tiện dẫn động thủy lực [1,2006.01] 
17/10 . chỉ có các phương tiện dẫn động điện, ví dụ được điều khiển bằng băng từ 

[1,2006.01] 

19/00 Các máy hoặc các thiết bị chuyên dùng cho các nguyên công mài đặc biệt không 
thuộc bất kỳ một nhóm chính nào khác (mài các ren vít B23G 1/36) [1,2006.01] 

19/02 . để mài các rãnh, ví dụ trên trục, trong vỏ hộp, trong ống, các chi tiết nối đồng tốc 
[1,4,2006.01]  

19/03 . . để mài các rãnh trong các sản phẩm thủy tinh, ví dụ các rãnh trang trí [4,2006.01]  
19/04 . . để tạo rãnh trên chuôi mũi khoan [1,2006.01] 
19/06 . . để mài đường trượt, ví dụ đường trượt của con lãn [1,2006.01] 
19/08 . để mài các tiết diện ngang không tròn, ví dụ trục có tiết diện ngang hình êlíp hoặc 

hình đa giác [1,2006.01]  
19/09 . . để mài các bề mặt trocoit, ví dụ trong vỏ rôto của động cơ Wankel [4,2006.01]  
19/10    . .  để mài pít-tông [1,2006.01] 
19/11 . . để mài bề mặt vòng tròn của các xéc măng, ví dụ vòng xéc măng pít-tông 

[1,4,2006.01]  
19/12 . . để mài bánh cam hoặc trục cam [1,2006.01] 
19/14 . để mài cánh tuốc bin, cánh quạt hoặc tương tự [1,4,2006.01]  
19/16 . 

 

hát (đánh bóng kim B24B 29/08) [1,4,2006.01]  
19/18 . . để mài thiết bị chải thô, ví dụ băng kim chải thô [1,2006.01] 
19/20 . để mài khuôn rèn, khuôn dập, khuôn đột [1,2006.01] 
19/22 . đặc trưng bởi  một thiết kế đặc biệt có tính tới các tính chất của vật liệu của sản 

phẩm cần mài phi kim loại [1,2006.01] 
19/24 . . của gỗ, ví dụ đồ gỗ [1,2006.01] 
19/26 . để mà

 

 

[1,4,2006.01]   19/28 . . để mài guốc hãm hoặc lớp lót của phanh kiểu tang trống [4,2006.01]  21/00 Các máy hoặc các thiết bị sử dụng đai mài hoặc đánh bóng (Các máy mài bằng đai xách tay được B24B 23/06); Các phụ tùng cho chúng [1,4,2006.01]   
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21/02 . để mài các bề mặt quay đối xứng [1,2006.01] 
21/04 . để mài các mặt phẳng [1,2006.01] 
21/06 . . có các bộ phận ép đai mài vào sản phẩm có bề mặt tiếp xúc hạn chế, guốc hãm 

dịch chuyển ngang bề mặt cần mài (B24B 21/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/08 . . . Guốc hãm áp lực; Các đai lót [1,2006.01] 
21/10 . . có các chi tiết cứng, ví dụ thanh ép, bàn ép hoặc đỡ đai trên toàn bộ độ dài đoạn 

băng giữa các giá đỡ [1,2006.01] 
21/12 . . có một bánh tiếp xúc hoặc con lăn ép đai vào sản phẩm [1,2006.01] 
21/14 . . . Các bánh tiếp xúc; Các con lăn tiếp xúc; Các trục đỡ đai [1,4,2006.01]  
21/16 . để mài các bề mặt khác có hình dạng đặc biệt [1,4,2006.01]   
21/18 . Các phụ tùng [1,2006.01] 
21/20 . . để điều khiển hoặc điều chỉnh hướng đi hay sức căng của đai mài [4,2006.01]  
21/22 . . để tạo ra chuyển động tịnh tiến qua lại của đai mài trực giao với hướng chuyển 

động của nó [4,2006.01]  

23/00 Các máy mài di chuyển được, ví dụ dẫn hướng bằng tay; Các phụ tùng cho 
chúng (B24B 7/18 được ưu tiên; cơ cấu tách bụi B24B 55/10) [1,4,2006.01]   

23/02 . có các dụng cụ mài quay tròn; Các phụ tùng cho chúng [1,2006.01] 
23/03 . . dụng cụ được truyền động trong một chuyển động kết hợp [4,2006.01]  
23/04 . có dụng cụ mài dao động; Các phụ tùng cho chúng [1,4,2006.01]   
23/06 . có đai mài, ví dụ có đai chuyển động vô tận; Các phụ tùng cho chúng [1,4,2006.01]   
23/08 . Các máy mài xách tay được thiết kế để kẹp chặt trên phôi sản phẩm hoặc các chi 

tiết có hình dáng đặc biệt khác, ví dụ để mài ống góp [1,2006.01]  

25/00 Các máy mài vạn năng [1,2006.01] 

27/00 Các máy hoặc các thiết bị mài khác [1,2006.01] 
27/02 . Các máy mài để bàn [1,4,2006.01]    
27/027  .  có một trục mềm [4,2006.01]   
27/033 . để mài một bề mặt vói mục đích làm sạch, ví dụ cạo gỉ hoặc mài hết các khuyết tật 

trên bề mặt [4,2006.01]   
27/04 . . Các máy hoặc các thiết bị mài, trong đó dụng cụ mài đặt một trên cần lắc 

[1,2006.01]   
27/06 . Các máy mài để cắt đứt [1,2006.01]   
27/08 . . di chuyển được [4,2006.01]   

Đánh bóng bề mặt; Gia công tinh bề mặt  

29/00 Các máy hoặc các thiết bị để đánh bóng các bề mặt sản phẩm bằng các dụng cụ 
chế tạo từ vật liệu mềm, dễ uốn, có hoặc không sử dụng tác nhân đánh bóng 
lỏng hoặc rắn (để mài hoặc đánh bóng sử dụng các đai B24B 21/00) [1,4,2006.01]    

29/02 . được thiết kế riêng cho các phôi gia công đặc biệt [4,2006.01]   
29/04 . . cho các phôi gia công quay đối xứng, ví dụ các phôi gia công có dạng hình cầu, 

hình trụ hoặc hình nón [4,2006.01]   
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29/06 . . cho các phôi gia công dài có tiết diện ngang đồng dạng theo một hướng chính 
[4,2006.01]   

29/08 . . . tiết diện ngang tròn, ví dụ các ống, dây kim loại, kim [4,2006.01]   
29/10 . . cho bộ đồ ăn [4,2006.01]   

31/00 Các máy hoặc các thiết bị được thiết kế để đánh bóng hoặc mài thô các bề mặt 
trên sản phẩm bằng các phương tiện của thiết bị mài nhẵn hoặc các thiết bị 
khác, trong đó sản phẩm cần gia công hoăc vật liệu mài ở trạng thái tự do; Các 
phụ tùng cho chúng (các máy phun cát B24C 3/26) [1,2006.01]   

31/02 . có các tang trống quay [1,2006.01]   
31/023 . . có trục nghiêng được [4,2006.01]   
31/027 . . có bổ sung chuyển động lắc [4,2006.01]   
31/03 . . các phôi sản phẩm di chuyển liên tục [4,2006.01]   
31/033 . . có vài tang quay hoặc trộn đảo có các trục song song vói nhau [4,2006.01]   
31/037 . . có vài tang quay hay trộn đảo có các trục không song song với nhau [4,2006.01]   
31/05 . 

 

[4,2006.01]    
31/06 . có các thùng chứa chuyển động lắc [4,2006.01]   
31/067 . . có bình chứa cấu tạo như một máng thẳng [4,2006.01]   
31/073 . . có bình chứa hình vòng tròn hoặc xoắn ốc [4,2006.01]   
31/10 . có các phương tiện khác để quay nhẵn sản phẩm [1,4,2006.01]   
31/104 . . có bình chứa quay, trong đó vùng vành khuyên của bột mài được tạo ra nhờ lực 

ly tâm [4,2006.01]   
31/108 . . có bình chứa chia đoạn, một phần của nó, ví dụ thành bên đứng yên, và một phần 

khác chuyển động, ví dụ quay [4,2006.01]   
31/112 . . sử dụng bột mài được hợp nhất bằng từ tính chuyển động tương đối so với phôi 

sản phẩm dưới tác động của áp lực [4,2006.01]   
31/116 . . sử dụng hợp chất mài có khả năng biến dạng dẻo, chuyển động tương đối so với 

phôi sản phẩm dưới tác động của áp lực [4,2006.01]   
31/12 . Các phụ tùng; Trang bị bảo vệ hoặc các thiết bị an toàn; Trang bị để hút bụi hoặc 

hấp thụ âm thanh chuyên dụng cho các máy thuộc nhóm B24B 31/00 [1,4,2006.01]    
31/14 . . Vật mài chuyên dụng cho các thiết bị mài nhẵn, ví dụ các bi mài [1,2006.01]   
31/16 . . Các phương tiện để tách các phôi sản phẩm khỏi môi trường mài ở cuối công 

đoạn mài [4,2006.01]   

33/00 Các máy hoặc các thiết bị mài khôn; Các phụ tùng cho chúng [1,2006.01]   
33/02 . được thiết kế để gia công trong lòng bề mặt quay, ví dụ có dạng trụ hoặc côn 

[1,2006.01]   
33/04 . được thiết kế để gia công phía ngoài bề mặt quay [1,2006.01]   
33/05 . được thiết kế để gia công rãnh, ví dụ trong nòng súng [1,2006.01]   
33/055 . được thiết kế để gia công bề mặt phẳng [4,2006.01]   
33/06 . có cơ cấu điều chỉnh hoặc đo đạc [1,2006.01]   
33/08 . Dụng cụ mài khôn [1,2006.01]   
33/10 . Các phụ tùng [1,2006.01]   
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35/00 Các máy hoặc các thiết bị để gia công siêu tinh các bề mặt trên sản phẩm, tức là 
bằng các khối mài chuyển động tịnh tiến qua lại với tần số cao (B24B 3/00 dược 
ưu tiên) [1,2006.01]   

37/00 Các máy hoặc các thiết bị mài nghiền; Các phụ kiện (B24B 3/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01,2012.01]    

37/005 . Phương tiện điều khiển cho máy hoặc thiết bị mài nghiền [2012.01] 
37/013 . . Thiết bị hoặc phương tiện để phát hiện sự hoàn thành mài nghiền [2012.01] 
37/015 . . Điều khiển nhiệt độ [2012.01] 
37/02 . được thiết kế để gia công các bề mặt xoay tròn [1,2012.01]  
37/025 . . được thiết kế để gia công các bề mặt cầu [2012.01] 
37/04 . được thiết kế để gia công bề mặt phẳng [1,2006.01,2012.01]    
37/07 . . đặc trưng bởi sự chuyển động của công cụ gia công hoặc công cụ mài nghiền 

[2012.01] 
37/08 . . . để mài nghiền hai mặt [2012.01] 
37/10 . . . để mài nghiền một mặt [2012.01] 
37/11 . Các công cụ mài nghiền [2012.01] 
37/12 . . Tấm mài nghiền để gia công bề mặt phẳng [2012.01] 
37/14 . . . đặc trưng bởi thành phần hoặc tính chất của vật liệu tấm [2012.01] 
37/16 . . . đặc trưng bởi hình dạng của bề mặt tấm, ví dụ có rãnh [2012.01] 
37/20 . . Miếng đệm mài nghiền cho bề mặt mặt phẳng làm việc [2012.01] 
37/22 . . . đặc trưng bởi cấu trúc nhiều lớp [2012.01] 
37/24 . . . đặc trưng bởi thành phần hoặc tính chất của vật liệu của miếng đệm [2012.01] 
37/26 . . . đặc trưng bởi hình dạng bề mặt miếng đệm, ví dụ có rãnh [2012.01] 
37/27 . Cái tốc [2012.01] 
37/28 . . để mài nghiền hai mặt phẳng [2012.01] 
37/30 . . để mài nghiền một mặt phẳng [2012.01] 
37/32 . . . Vòng hãm [2012.01] 
37/34 . Phụ kiện [2012.01] 

39/00 Các máy hoặc các thiết bị miết bóng, tức là cần có các bộ phận áp lực để nén ép 
một vùng của bề mặt; Các phụ tùng cho chúng (B24B 3/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01]    

39/02 . được thiết kế để gia công phía trong bề mặt quay [1,2006.01]   
39/04 . được thiết kế để gia công phía ngoài bề mặt quay [1,2006.01]   
39/06 . được thiết kế để gia công các bề mặt phẳng [4,2006.01]   

Các bộ phận kết cấu có công dụng chung cho các máy hoặc các thiết bị mài  

41/00 Các bộ phận kết cấu của các máy hoặc các thiết bị mài, ví dụ các khung, các bệ 
máy, các bàn trượt hoặc các ụ trước [1,2006.01]   

41/02 .  Các khung; Các bệ máy; Các bàn trượt [1,2006.01]   
41/04 . Các ụ trước; Các trục chính; Các đặc điểm liên quan đến chúng [1,2006.01]   
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41/047 . . Các đầu mài để gia công trên các bề mặt phẳng [4,2006.01]   
41/053 . . . để mài hoặc đánh bóng thủy tinh [4,2006.01]   
41/06 . Các giá đỡ sản phẩm gia công, ví dụ giá đỡ điều chỉnh được (B24B 37/27 được ưu 

tiên) [1,2006.01,2012.01]     

45/00 Các phương tiện để kẹp đá mài tròn trên trục quay [1,2006.01]   

47/00 Các bộ dẫn động hoặc truyền động cho các máy hoặc các thiết bị mài; Thiết bị 
kèm theo [1,2006.01]   

47/02 . để thực hiện chuyển động tịnh tiến qua lại của các bàn trượt hoặc các bàn làm việc 
[1,2006.01]   

47/04 . . chỉ bằng các phương tiện truyền động cơ học [1,2006.01]   
47/06 . . chỉ bằng áp lực chất lỏng hoặc chất khí [1,2006.01]    
47/08 . . bằng các phương tiện truyền dộng cơ học kết hợp vói các hệ thống thủy lực hoặc 

khí nén [1,2006.01]   
47/10 . để quay hoặc tịnh tiến qua lại các trục chính mang đá mài tròn hoặc các phôi sản 

phẩm [1,2006.01]   
47/12 . . bằng các phương tiện cơ học hoặc điện (B24B 47/16 được ưu tiên) [1,2006.01]   
47/14 . . bằng áp lực chất lỏng hoặc chất khí (B24B 47/16 được ưu tiên) [1,2006.01]   
47/16 . . thực hiện chuyển động tịnh tiến qua lại, ví dụ trong quá trình này hướng quay của 

trục chính được đổi chiều [1,2006.01]   
47/18 . . để quay trục chính với vận tốc thay đổi tương ứng với sự mài mòn của đá mài 

[1,2006.01]   
47/20 . để thực hiện chuyển động ăn dao [1,2006.01]   
47/22 . Cơ cấu điều chỉnh chính xác vị trí của dụng cụ mài hoặc của sản phẩm trước khi 

bắt đầu nguyên công mài [1,2006.01]   
47/25 . để bù sự mài mòn của đá mài do việc mài gây ra [4,2006.01]   
47/26 . Các thiết bị phụ, ví dụ cơ cấu dừng [1,2006.01]   
47/28 . Cơ cấu ngăn ngừa sự chạy không [1,2006.01]   

Đo; Chỉ báo; Điều khiển 

49/00 Thiết bị đo hoặc định cỡ để điều chỉnh chuyển động chạy dao của dụng cụ mài 
hoặc của sản phẩm; Bố trí thiết bị chỉ báo hoặc thiết bị đo, ví dụ để chỉ báo vị trí 
bắt đầu mài (B24B 33/06, B24B 37/005 được ưu tiên; nếu có thể áp dụng được cho 
các máy gia công khác, B23Q 15/00-B23Q 17/00 được ưu tiên) [1,2006.01,2012.01]     

49/02 . theo kích thước tức thời hoặc cần thiết của phôi sản phẩm được gia công, việc đo 
hoặc định cỡ là liên tục hoặc gián đoạn  (B24B 49/12 được ưu tiên) [1,4,2006.01]   

49/03 . . theo kích thước cuối cùng của phôi sản phẩm được mài trước đó [4,2006.01]   
49/04 . . bao gồm việc đo phôi sản phẩm tại vị trí mài trong khi mài [1,4,2006.01]   
49/05 . . . bao gồm việc đo một phôi sản phẩm đầu tiên vừa gia công xong và một phôi 

sản phẩm khác đang được gia công và sẽ được làm tương thích với phôi sản 
phẩm đầu tiên [4,2006.01]   
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49/06 . . đòi hỏi so sánh phôi sản phẩm với ca líp mẫu, ca líp vòng hoặc tương tự 
[1,2006.01]   

49/08 . có các phương tiện thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01]   
49/10 . có các phương tiện điện (B24B 49/02, B24B 49/08 được ưu tiên) [1,2006.01]   
49/12 . có các phương tiện quang học [1,2006.01]   
49/14 . có tính tới nhiệt độ trong khi mài [1,2006.01]   
49/16 . có tính tới tải trọng [1,2006.01]   
49/18 . có tính tới sự tồn tại của dụng cụ hiệu chỉnh [1,2006.01]   

51/00 Cơ cấu điều khiển tự động một chuỗi các nguyên công riêng lẻ khi mài phôi sản 
phẩm [1,2006.01]   

53/00 Các thiết bị hoặc các phương tiện để hiệu chỉnh hoặc xử lý các bề mặt mài 
[1,4,2006.01]    

53/007 . Làm sạch đá mài [4,2006.01]   
53/013 . Sử dụng chất mài rời rạc như một công cụ phụ trợ khi điều chỉnh đá mài 

[4,2006.01]   
53/017 . Thiết bị hoặc phương tiện để thay, làm sạch hoặc việc xử lý khác cho công cụ mài 

nghiền [2012.01] 
53/02 . của các mặt phẳng trên các dụng cụ mài (B24B 53/017 được ưu tiên) [1.2012.01]  
53/04 . của các mặt trụ hoặc các mặt côn trên các dụng cụ mài hoặc bánh mài (B24B 

53/017 được ưu tiên) [1,2006.01,2012.01]      
53/047 . . được trang bị một hoặc nhiều mũi kim cương 4,2006.01]   
53/053 . . sử dụng dụng cụ mài quay tròn [4,2006.01]   
53/06 . của đá mài định hình [1,2006.01]   
53/065 . . có các biên dạng không thẳng, ví dụ hình vành (B24B 53/07 được ưu tiên) 

[4,2006.01]   
53/07 . . bằng các phương tiện tạo hình có hình dạng bổ sung cho biên dạng cần tạo ra, ví 

dụ các khối, các trục định hình [4,2006.01]   
53/075 . . cho các phôi sản phẩm có biên dạng rãnh, ví dụ bánh răng, trục cắt rãnh then, ren, 

trục vít (B24B 53/07 được ưu tiên) [4,2006.01]   
53/08 . . được điểu khiển bằng các phương tiện mang thông tin, ví dụ các dưỡng, khuôn, 

băng đục lỗ hoặc tương tự [1,2006.01]   
53/085 . . .  cho các phôi sản phẩm có biên dạng rãnh, ví dụ bánh răng, trục cắt rãnh then, 

ren, trục vít (B24B 53/09 được ưu tiên) [4,2006.01]   
53/09 . . .  có các bộ phận chuyển đổi được tạo hình như một cơ cấu vẽ truyền [4,2006.01]   
53/095 . Làm mát hoặc bôi trơn trong nguyên công hiệu chỉnh đá [4,2006.01]   
53/10 . của lớp lót mềm di động được phủ bằng vật liệu mài. Làm sạch các đai mài 

[1,4,2006.01]  
53/12 . Các dụng cụ hiệu chỉnh; Các giá đỡ cho chúng [1,4,2006.01]  
53/14 . . Các dụng cụ hiệu chỉnh được trang bị trục lăc hoặc dao cắt quay. Các giá đỡ cho 

chúng [1,4,2006.01]  
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55/00 Các thiết bị an toàn cho các máy mài hoặc đánh bóng; Các thiết bị phụ thích 
hợp cho các máy mài hoặc đânh bóng để bảo quản các dụng cụ hoặc các chi tiết 
của máy ở trạng thái làm việc tốt [1,2006.01] 

55/02 . 

 

trong đá mài B24D) [1,4,2006.01]   
55/03 . . được thiết kế như là một thiết bị hoàn chỉnh để dẫn hoặc làm sạch chất làm mát 

[4,2006.01]  
55/04 . Các nắp bảo vệ cho đá mài [1,2006.01] 
55/05 . . được thiết kế riêng cho các máy mài di động [4,2006.01]  
55/06 . Cơ cấu tách bụi trên các máy mài hoặc đánh bóng (B24B 31/12 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
55/08 . . được thiết kế riêng cho máy mài dùng đai [4,2006.01]  
55/10 . . thiết kế riêng cho máy mài di động, ví dụ lái bằng tay [4,2006.01]  
55/12 . Các thiết bị để hút sương mù của dầu hoặc chất làm mát; Các thiết bị để thu thập 

hoặc thu hồi các vật liệu sinh ra trong quá trình mài hoặc đánh bóng, ví dụ các kim 
loại quý. các đá quý, kim cương hoặc tương tự [[4,2006.01]  

57/00 Các thiết bị để dẫn, phủ, phân loại hoặc thu hồi các chất mài, đánh bóng hoặc 
mài nghiền (cho gia công phun cát B24C 1/00, B24C 7/00) [1,4,2006.01]   

57/02 . để dẫn vật liệu mài, đánh bóng hoặc mài nghiền ở thể lỏng, bụi, bột hoặc được nấu 
chảy [4,2006.01]   

57/04 . để dẫn vật liệu mài, đánh bóng hoặc mài nghiền ở thể rắn [4,2006.01]   
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B24C GIA CÔNG PHUN CÁT HOẶC PHUN VẬT LIỆU DẠNG HẠT 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - Việc sử dụng các luồng hạt bất kỳ lơ lửng trong không khí, chất khí hoặc chất lỏng, 

để xử lý các bề mặt hoặc để cắt các vật liệu, các hạt này thường là vật liệu mài; 
 - Việc sử dụng tương tự của một tia các hạt được phun ra hoặc được kích thích bằng 

các phương tiện khác với một luồng không khí 
(2) Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng các ý nghĩa xác định: 
 - "mài" bao gồm vật liệu bất kỳ được sử dụng vào mục đích nêu trong ghi chú (1) 

trên đây 
 - "gia công phun cát" bao gồm việc gia công bằng một dòng vật liệu tương tự bất kỳ 

được nêu trong ghi chú (1) trên đây  
 

1/00 Các phương pháp sử dụng gia công phun cát để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt; Sử 
dụng thiết bị phụ có liên quan tói các phương pháp này [1,2006.01]   

1/02 . để mài sắc hoặc làm sạch các dụng cụ cắt, ví dụ cái giũa [1,2006.01]   
1/04 . để chỉ xử lý các phần dược lựa chọn của một bề mặt, ví dụ để chạm trổ trên đá hoặc 

thủy tinh [1,2006.01]   
1/06 . để tạo ra các bề mặt mờ, ví dụ trên vật liệu chất dẻo, trên thủy tinh [1,2006.01]   
1/08 . để đánh bóng các bề mặt, ví dụ bằng cách sử dụng bột mài nhão [1,2006.01]   
1/10 . để nén chặt các bề mặt, ví dụ phun bi tăng bền (để làm biến dạng kim loại tấm, các 

ống kim loại hoặc kim loại định hình B21D 31/06 như là xử lý luyện kim C21D 
7/00, C22F 1/00) [1,2006.01]   

3/00 Các máy hoặc các thiết bị gia công phun cát; Các dụng cụ [1,2006.01]   
3/02 . khác biệt bởi việc bố trí các chi tiết kết cấu liên quan với nhau (B24C 3/08, B24C 

3/18 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/04 . . cố định [1,2006.01]   
3/06 . . di động; mang được [1,2006.01]   
3/08 . chuyên dùng để gia công phun cát các vật liệu chuyển động hoặc các phôi sản 

phẩm chuyển động [1,2006.01]   
3/10 . . để xử lý các bề mặt ngoài [1,2006.01]   
3/12 . . . Thiết bị sử dụng các vòi phun [1,2006.01]   
3/14 . . . Thiết bị sử dụng các cánh quạt [1,2006.01]   
3/16 . . để xử lý các bề mặt bên trong [1,2006.01]   
3/18 . được trang bị các phương tiện dịch chuyển các phôi sản phẩm vào các vị trí gia 

công khác nhau (B24C 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/20 . . sản phẩm được đỡ bởi các bàn quay [1,2006.01]   
3/22 . . . Thiết bị sử dụng các vòi phun [1,2006.01]   
3/24 . . . Thiết bị sử dụng các cánh quạt [1,2006.01]   
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3/26 . . sản phẩm được đỡ bởi các vỏ dạng thùng, ví dụ bằng các tang trống quay; Giá đỡ 
bản lề vạn năng cho chúng [1,2006.01]   

3/28 . . . Thiết bị sử dụng các vòi phun [1,2006.01]   
3/30 . . . Thiết bị sử dụng các cánh quạt [1,2006.01]   
3/32 . được thiết kế để gia công phun cát sản phẩm đặc biệt, ví dụ các mặt trong của các 

khối hình trụ (B2C 3/08, B24C 3/18 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/34 . . để làm sạch buji đánh lửa [1,2006.01]   

Các thiết bị phụ hoặc các dụng cụ cho các máy hoặc các thiết bị phun cát 

5/00 Các thiết bị hoặc các thiết bị phụ để  tạo dòng hạt mài [1,2006.01]   
5/02 . Các súng phun, ví dụ để tạo ra tia chất lỏng mang vật liệu mài vận tốc cao để cắt 

các vật liệu [1,5,2006.01]   
5/04 . . Các vòi phun cho chúng (các vòi phun nói chung B05B) [1,2006.01]   
5/06 . Các bánh công tác; Các cánh động cơ cho chúng [1,2006.01]   
5/08 . Các thiết bị tạo dòng hạt mài bằng phương pháp phi cơ khí, ví dụ các hạt mài kim 

loại bằng các phương tiện của một từ trường [1,2006.01]   

7/00 Cơ cấu để dẫn vật liệu mài; Điều khiển khả năng chảy, cấu trúc hạt mài hoặc 
các tính chất vật lý của các hạt mài [1,2006.01]   

9/00 Các thiết bị phụ cho các máy hoặc các thiết bị phun cát, ví dụ các khoang làm 
việc, các cơ cấu vận chuyển vật liệu mài đã sử dụng [1,2006.01]   

11/00 Chọn vật liệu mài để gia công phun cát (các thành phần đánh bóng C09G) 
[1,2006.01]   
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B24D    CÁC DỤNG CỤ ĐỂ MÀI, ĐÁNH BÓNG HOẶC MÀI SẮC  

 

 

  Ghi chú [4] (1) Phân lớp này bao gồm các dụng cụ mài để gia công trên vật liệu bất kỳ. (2) Các dụng cụ để mài, đánh bóng hoặc mài sắc được thiết kế cho một mục đích đặc biệt được đề cập ở một vị trí khác được phân loại ở chính vị trí đó, ví dụ B23F 21/02.  Nội dung phân lớp CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ HOẶC CÁC THÀNH PHẦN KẾT CẤU CỦA VẬT THỂ MÀI ......................................................................................................  3/00 ĐÁ MÀI TRÒN .................................................................................................... 5/00, 7/00, 9/00, 13/00 CÁC VẬT LIỆU MÀI MỀM ............................................................................................................ 11/00 CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY ............................................................................................................ 15/00 SẢN XUẤT ....................................................................................................................................... 18/00 CÁC DỤNG CU KHÁC ..................................................................................................................  99/00   3/00 Các tính chất vật lý của các vật thể mài, hoặc giấy mài, ví dụ các bề mặt mài có bản chất đặc biệt; Các vật thể mài hoặc giấy mài đặc trưng bởi cấu trúc của chúng [1,2006.01]   3/02 . thành phần hợp thành được sử dụng làm chất kết dính [1,2006.01]   3/04 . . và chủ yếu là vô cơ [1,2006.01]   3/06 . . . kim loại [1,2006.01]   3/08 . . . . cho cấu trúc hạt đặc, ví dụ sử dụng kim loại có điểm nóng chảy thấp [1,2006.01]   3/10 . . . . cho cấu trúc xốp hoặc dạng tổ ong, ví dụ để sử dụng kim cương làm hạt mài [1,2006.01]   3/12 . . . đông kết bằng nước, ví dụ bê tông [1,2006.01]   3/14 . . . đồ gốm, tức là liên kết tạo thành thủy tinh [1,2006.01]   3/16 . . . . cho cấu trúc hạt đặc, tức là có mật độ cao [1,2006.01]   3/18 . . . . cho cấu trúc xốp hoặc dạng tổ ong [1,2006.01]   3/20 . . và chủ yếu là hữu cơ [1,2006.01]   3/22   .  .  . Cao su [1,2006.01]   3/24 . . . . cho cấu trúc hạt đặc [1,2006.01]   3/26 . . . . cho cấu trúc xốp hoặc dạng tổ ong [1,2006.01]   3/28 . . . Nhựa [1,2006.01]   3/30 . . . . cho cấu trúc hạt đặc [1,2006.01]   3/32 . . . . cho cấu trúc xốp hoặc dạng tổ ong [1,2006.01]   
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3/34 . đặc trưng bởi các chất phụ gia tăng cường các tính chất vật lý đặc biệt; ví dụ khả 
năng chống mài mòn, tính dẫn điện, tính tự làm sạch [1,2006.01]   

Đĩa mài 

5/00 Các đĩa mài hoặc các đĩa có gắn thanh mài được thiết kế để tác động bằng chu 
vi ngoại biên của chúng; Bạc hoặc đồ gá kẹp cho chúng [1,2006.01]   

5/02 . Các đĩa liền khối [1,2006.01]   
5/04 . . có các chi tiết tăng cường [1,2006.01]   
5/06 . có lắp các thanh mài, ví dụ phân đoạn [1,2006.01]    
5/08 . . có các chi tiết tăng cường [1,2006.01]   
5/10 . có bộ phận làm mát, ví dụ có các rãnh hướng tâm [1,2006.01]   
5/12 . Các đĩa cắt [1,2006.01]   
5/14 . Các đĩa mài có độ cứng không đồng đều; Các đĩa mài composit có các vật liệu mài 

khác nhau [1,2006.01]   
5/16 . Bạc; Đồ gá kẹp [1,2006.01]   

7/00 Các đĩa mài chế tạo từ các vật liệu mài được kết dính, hoặc các đĩa mài có các 
thanh mài được gắn vào, được thiết kế để tác động bằng cách khác với chỉ bằng 
chu vi ngoại biên của chúng, ví dụ bằng mặt trước; Bạc hoặc đồ gá kẹp cho 
chúng [1,2006.01]   

7/02 . Các đĩa liền khối [1,2006.01]   
7/04 . . có các chi tiết tăng cường [1,2006.01]   
7/06 . có lắp các thanh mài, ví dụ phân đoạn [1,2006.01]    
7/08 . . có các bộ phận tăng cường [1,2006.01]   
7/10 . có các bộ phận làm mát [1,2006.01]   
7/12 . có các lỗ để kiểm tra các bề mặt cần mài [1,2006.01]   
7/14 . Các đĩa mài có độ cứng không đồng đều; Các đĩa mài composit có các vật liệu mài 

khác nhau [1,2006.01]   
7/16 . Bạc; Đồ gá kẹp [1,2006.01]   
7/18 . Các đĩa mài có hình dạng đặc biệt  [1,2006.01]   

9/00 Các đĩa mài hoặc tang trống đỡ cho lớp vật liệu mài mềm thay thế được, ví dụ 
giấy nhám  [1,2006.01]   

9/02 . Các tang trống giãn nở được để mang vật liệu mài mòn có dạng ống, ví dụ giãn ra 
bởi lực ly tâm [1,2006.01]   

9/04 . Các tang trống cứng để mang vật liệu mềm dẻo [1,2006.01]   
9/06 . . có thể tháo ra khỏi các ống phân phối được gắn vào [1,2006.01]   
9/08 . Các đĩa tựa tròn để mang vật liệu mềm dẻo [1,2006.01]   
9/10 . . có các phương tiện hút để kẹp vật liệu [1,2006.01]   

11/00 Các chi tiết kết cấu của các vật liệu mài mềm; Đặc điểm của việc sản xuất các 
vật liệu này [1,2006.01]   

11/02 . Các lớp lót, ví dụ các màng mỏng, lưới, vải [1,2006.01]   
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11/04 . Các bề mặt có độ cứng không đồng đều [1,2006.01]   
11/06 . Nối các đầu của vật liệu mài, ví dụ để chế tạo đai mài [1,2006.01]   
11/08 . Dụng cụ để xử lý tiếp theo các lớp lót được phủ, ví dụ để uốn lớp phủ [1,2006.01]   

13/00 Các đĩa mài có các chi tiết làm việc đàn hồi, ví dụ các đĩa đánh bóng; Đồ gá cho 
chúng [1,2006.01]   

13/02 . tác động bằng chu vi ngoại biên của chúng [1,2006.01]   
13/04 . . có nhiều cánh hoặc dải được bố trí quanh trục [1,2006.01]   
13/06 . . các cánh hoặc các dải được gắn riêng biệt [1,2006.01]   
13/08 . . có các tấm hình khuyên hoặc hình tròn được lèn chặt cạnh nhau [1,2006.01]   
13/10 . . có các bộ chổi [1,2006.01]   
13/12 . . có các bộ các tấm phớt hoặc vật liệu xốp, ví dụ phớt, bông thép, latex có bọt 

[1,2006.01]   
13/14 . tác động bằng mặt trước [1,2006.01]   
13/16 . . có các cánh hoặc các dải gấp nếp [1,2006.01]   
13/18 . có các bộ phận làm mát [1,2006.01]   
13/20 . Đồ gá để kẹp đĩa mài [1,2006.01]   

15/00 Các dụng cụ cầm tay hoặc các thiết bị khác để mài, đánh bóng không quay hoặc 
mài trên dây da [1,2006.01]   

15/02 . cứng, có bề mặt làm việc được tỳ cứng [1,2006.01]   
15/04 . đàn hồi; có bề mặt làm việc được lắp đàn hồi [1,2006.01]   
15/06 . chuyên dụng để mài các lưỡi cắt [1,2006.01]   
15/08 . . của dao; dao cạo [1,2006.01]   
15/10 . . các lưỡi dao cạo an toàn (các thiết bị có các bộ phận hoạt động bằng cơ học B24B 

3/50) [1,2006.01]   

18/00 Sản xuất các dụng cụ mài, ví dụ đĩa mài chưa được đề cập đến ở các vị trí khác 
[4,2006.01]   

99/00 Đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến ở các nhóm khác của phân lớp này 
[2010.01] 
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B25 CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY; CÁC DỤNG CỤ DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC DẪN 
ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ; DỤNG CỤ TRONG PHÂN XƯỞNG; CÁC TAY 
MÁY 

Ghi chú 
Trong lớp này, thuật ngữ sau được hiểu với nghĩa là: 
 - “dịch chuyển” bao gồm việc treo để dễ dàng thao tác bằng tay, ví dụ, kết hợp với 

các thiết bị dịch chuyển được treo bằng lò xo để sử dụng dọc theo dây chuyền lắp 
ráp. 

B25B CÁC DỤNG CỤ HOẶC CÁC THIẾT BỊ ĐỂ KẸP, NỐI, THÁO HOẶC KẸP 
ĐỠ CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các dụng cụ cầm tay để kẹp, nối, tháo hoặc đỡ không thuộc 

các phân lớp khác, chẳng hạn B25C (các dụng cụ cầm tay để đóng đinh hoặc để kẹp 
đinh kẹp), hoặc không thuộc vị trí ứng dụng chẳng hạn B21F (gia công sợi dây) hoặc 
B65B (đóng gói). 

Nội dung phân lớp 
CÁC THIẾT BỊ ĐỂ KẸP ĐỠ BẰNG CÁCH ÉP 

Ê tô ..............................................................................................................................1/00, 3/00 
Kìm, nhíp hoặc kìm nhỏ .............................................................................................7/00, 9/00 
Các thiết bị khác ........................................................................................................5/00 11/00 

CLÊ HOẶC TUỐC - NƠ - VÍT 
Clê ................................................................................................................ 13/00, 17/00 21/00 
Tuốc - nơ- vít ...........................................................................................................15/00 21/00 
Các chi tiết hoặc phụ tùng.................................................................................................. 23/00 

CÁC DỤNG CỤ KHÁC ĐỂ KẸP, NỐI, LẮP VÀO NHAU, 
THÁO HOẶC KÉO CĂNG ............................................................................. 25/00 28/00, 31/00, 33/00 
CÁC THIẾT BỊ PHỤ ........................................................................................................................ 29/00 

  

1/00 Các ê tô (chuyên dùng để buộc mồi để câu cá A01K 97/28; chuyên dùng cho các 
máy công cụ B23Q 3/00) [1,5,2006.01]   

1/02 . có các mỏ kẹp trượt [1,2006.01]   
1/04 . có các mỏ kẹp quay [1,2006.01]   
1/06 . Các thiết bị dẫn động dương mỏ kẹp [1,2006.01]   
1/08 . . sử dụng các cam [1,2006.01]   
1/10 . . sử dụng các đinh vít [1,2006.01]   
1/12 . . . có bộ phận để tháo ra [1,2006.01]   
1/14 . . sử dụng các đòn khuỷu [1,2006.01]   
1/16 . . bằng bàn đạp có hoặc không có bộ phận để dẫn động bổ sung bằng tay 

[1,2006.01]   
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1/18 . . được dẫn động bằng động cơ, ví dụ có bộ dẫn động thủy lực hoặc khí nén, có 
hoặc không có bộ phận dẫn động bằng tay [1,2006.01]   

1/20 . Các ê tô để kẹp sản phẩm có biên dạng đặc biệt, ví dụ các ống [1,2006.01]   
1/22 . Các thiết bị để xoay hoặc nghiêng các ê tô [1,2006.01]   
1/24 . Các chi tiết, ví dụ các mỏ kẹp có hình dạng đặc biệt; Các thanh trượt [1,2006.01]   

3/00 Các ê tô cầm tay, tức là các ê tô để nắm bằng tay; Các ê tô có chốt định vị 
[1,2006.01]   

5/00 Kẹp (để giữ hoặc định vị sản phẩm khi hàn, hàn vẩy hoặc cắt bằng cách sử dụng sự 
đốt nóng cục bộ B23K 37/04; Các phương tiện kẹp để gắn sản phẩm trên bàn làm 
việc, bàn trượt của dụng cụ hoặc các bộ phận tương tự B23Q 3/06) [1,2006.01]   

5/02 . có các mỏ kẹp trượt [1,2006.01]   
5/04 . có mỏ kẹp xoay [1,2006.01]   
5/06 . Các thiết bị để dẫn động dương các mỏ kẹp [1,2006.01]   
5/08 . . sử dụng các cam [1,2006.01]   
5/10 . . sử dụng các đinh vít [1,2006.01]   
5/12 . . sử dụng các đòn khuỷu [1,2006.01]   
5/14 . Kẹp dụng cho sản phẩm có biên dạng đặc biệt [1,2006.01]   
5/16 . Các chi tiết, ví dụ các mỏ kẹp, đồ gá lắp mỏ kẹp [1,2006.01]   

7/00 Kìm; Các dụng cụ kẹp cầm tay khác có các mỏ kẹp trên gá kẹp xoay: Các chì 
tiết có thể ứng dụng chung cho các dụng cụ gá kẹp cầm tay xoay (các dụng cụ để 
kẹp, nối hoặc kéo căng dây hoặc dải B25B 25/00; thích hợp cho các mục đích tháo, 
lắp khác B25B 27/00; để đánh dấu súc vật A01K 11/00; kìm nhổ răng của nha sĩ 
A61C 3/00; để uốn vòng dây B21F 1/06; các thiết bị cầm tay để cắt hoặc cắt đứt kim 
loại B23D 29/00; các dụng cụ cắt cầm tay B26B; các thiết bị để kẹp các đầu của vật 
liệu liên kết trên các máy đóng gói B65B 13/24; được thiết kế riêng dể chế tạo đồng 
hồ hoặc các công việc tương tự G04D 1/00) [1,2006.01]   

7/02 . Các mỏ kẹp [1,2006.01]   
7/04 . . điều chỉnh được [1,2006.01]   
7/06 . Các bản lề [1,2006.01]   
7/08 . . có trục quay cố định [1,2006.01]   
7/10 . . có trục quay điều chỉnh được [1,2006.01]   
7/12 . . có các phương tiện truyền động đặc biệt giữa các tay quay và các mỏ kẹp, ví dụ  

các đòn khuỷu, các bánh răng [1,2006.01]   
7/14 . Các phương tiện khóa [1,2006.01]   
7/16 . . kết hợp với các phương tiện để kẹp chặt các tay quay hoặc các mỏ kẹp 

[1,2006.01]   
7/18 . Các phương tiện điều chỉnh dùng cho các tay quay [1,2006.01]   
7/20 . Các kìm cặp chì [1,2006.01]   
7/22 . Các kìm có các dụng cụ phụ, ví dụ các lưỡi cắt, các kìm nhổ đinh (để tách lớp cách 

ly hoặc vỏ bọc khỏi dây cáp điện H02G 1/12) [1,2006.01]   
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9/00 Các dụng cụ kẹp cầm tay khác với các dụng cụ thuộc nhóm B25B 7/00 (cờ lê 
B25B 13/00; chuyên dùng cho thợ đồng hồ hoặc sử dụng tương tự G04D) 
[1,2006.01]   

9/02 . không có kết nối trượt hoặc xoay, ví dụ cái nhíp, cái kẹp liền khối [1,2006.01]   
9/04 . có các mỏ kẹp trượt [1,2006.01]   

11/00 Các giá đỡ hoặc thiết bị định vị sản phẩm không thuộc các nhóm B25B 1/00 
B25B 9/00, ví dụ các giá đỡ từ, giá đỡ chân không (để giữ hoặc định vị sản phẩm 
để hàn, hàn vẩy hoặc cắt bằng cách sử dụng sự đốt nóng cục bộ B23K 37/04; chuyên 
dụng cho các máy công cụ B23Q 3/00) [1,2006.01]   

11/02 . Đồ gá lắp sử dụng khi lắp ráp [1,2006.01]   

13/00 Chìa vặn đai ốc; Cờ lê (quay tay nhờ bánh răng B25B 17/00; cờ lê chịu va đập 
B25B 19/00; cờ lê xách tay có dẫn động bằng động cơ B25B 21/00; các máy để lắp 
hoặc tháo các bộ phận kim loại B23P 19/00) [1,2006.01]   

13/02 . có các mỏ kẹp cứng (B25B 13/46, B25B 13/48 được ưu tiên) [1,2006.01]   
13/04 . . dạng mỏ kẹp vòng [1,2006.01]   
13/06 . . dạng khớp nối [1,2006.01]   
13/08 . . dạng mỏ kẹp mở [1,2006.01]   
13/10 . có các mỏ kẹp điều chỉnh được (B25B 13/46, B25B 13/48 được ưu tiên) 

[1,2006.01]   
13/12 . . các mỏ kẹp trượt được [1,2006.01]   
13/14 . . . nhờ thanh răng và bánh răng truyền, trục vít hoặc bánh răng [1,2006.01]   
13/16 . . . nhờ đinh vít hoặc đai ốc [1,2006.01]   
13/18 . . . nhờ cơ cấu cam, cái nêm hoặc tay quay [1,2006.01]   
13/20 . . . Các thiết bị để khóa mỏ cặp [1,2006.01]   
13/22 . . . . nhờ cơ cấu bánh cóc hoặc thanh răng [1,2006.01]   
13/24 . . . . nhờ cơ cấu cam, cái nêm hoặc các phương tiện ma sát [1,2006.01]   
13/26 . . . . nhờ các đòn khuỷu [1,2006.01]   
13/28 . . các mỏ kẹp xoay được dịch chuyển được [1,2006.01]   
13/30 . . . nhờ đinh vít hoặc đai ốc [1,2006.01]   
13/32 . . . nhờ cơ cấu cam, cái nêm hoặc tay quay [1,2006.01]   
13/34 . . . Các thiết bị để khóa các mỏ kẹp [1,2006.01]   
13/36 . . . . nhờ cơ cấu bánh cóc [1,2006.01]   
13/38 . . . . nhờ cơ cấu cam, cái nêm hoặc các phương tiện ma sát [1,2006.01]   
13/40 . . . . nhờ các đòn khuỷu [1,2006.01]   
13/42 . . . . tự hãm [1,2006.01]   
13/44 . dạng mâm cặp [1,2006.01]   
13/46 . dạng cơ cấu bánh cóc để đảm bảo hành trình ngược tự do của tay cầm [1,2006.01]   
13/48 . cho các mục đích đặc biệt [1,2006.01]   
13/50 . . để thao tác trên sản phẩm có biên dạng đặc biệt, ví dụ các ống [1,2006.01]   
13/52 . . . Chìa vặn xích hoặc dây đai [1,2006.01]   
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13/54 . . . Cờ lê kẹp bên trong [1,2006.01]   
13/56 . Bộ cờ-lê [1,2006.01]   
13/58 . Đồ gá mỏ kẹp [1,2006.01]   

15/00 Tuốc-nơ-vít (dẫn động nhờ bánh răng quay tay B25B 17/00; tuốc-nơ-vít kiểu va đập 
B25B 19/00; dụng cụ xách tay dẫn động bằng động cơ B25B 21/00) [1,2006.01]   

15/02 . được dẫn động bằng tay quay [1,2006.01]   
15/04 . . có cơ cấu bánh cóc [1,2006.01]   
15/06 . . được dẫn động bằng chuyển động dọc trục của tay quay [1,2006.01]   

17/00 Cờ-lê hoặc tuốc-nơ-vít được dẫn động bằng bánh răng quay tay (được dẫn động 
bằng cơ cấu bánh cóc B25B 13/46, B25B 15/04) [1,2006.01]   

17/02 . để khuếch đại mômen xoắn [1,2006.01]   

19/00 Cờ-lê hoặc tuốc-nơ-vít kiểu va đập (xách tay có bộ dẫn động cơ học B25B 21/02) 
[1,2006.01]   

21/00 Dụng cụ xách tay có dẫn động bằng động cơ để tháo, lắp đinh vít hoặc đai ốc 
(các chi tiết hoặc các thành phần, ví dụ vỏ, nắp của dụng cụ dẫn động bằng động cơ 
xách tay không đặc biệt liên quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00); Đồ gá 
cho thiết bị khoan phục vụ cùng một mục đích (các máy B23P 19/06) 
[1,4,2006.01]   

21/02 . có các phương tiện để tạo va đập cho cánh của tuốc-nơ-vít hoặc chân đai ốc 
[1,2006.01]   

23/00 Các chi tiết hoặc phụ tùng cho cờ-lê, tuốc-nơ-vít (đồ gá để kéo căng bu-lông B25B 
29/02) [1,2006.01]   

23/02 . Các thiết bị gia công đinh vít hoặc đai ốc [1,2006.01]   
23/04 . . để cấp đinh vít hoặc đai ốc [1,2006.01]   
23/06 . . . sử dụng ngăn kéo lắp thêm vào [1,2006.01]   
23/08 . . để kẹp hoặc định vị đinh vít hoặc đai ốc vào vị trí cần thiết trước hoặc trong khi 

vặn [1,2006.01]   
23/10 . . . sử dụng các phương tiệp kẹp cơ khí [1,2006.01]   
23/12 . . . sử dụng các phương tiện từ tính [1,2006.01]   
23/14 . Bố trí các thiết bị hạn chế mômen xoắn hoặc các thiết bị chỉ báo mômen xoắn được 

đặt trong cờ-lê hoặc tuốc-nơ-vít (khớp nối để truyền chuyển động quay hoặc khớp 
ly hợp F16D; các thiết bị đo mômen xoắn xem G01L) [1,2006.01]   

23/142 . . chuyên dùng cho cờ-lê hoặc tuốc-nơ-vít cầm tay [2,2006.01]   
23/143 . . . trong đó bộ phận tiếp xúc vói sản phẩm quay hoặc xoay tương đối so với tay 

cầm khi mômen xoắn đã chọn vượt quá [4,2006.01]   
23/144 . . . . có một thiết bị điện hoạt động nhờ chuyển động quay hoặc xoay phát ra một 

tín hiệu khi mômen xoắn đã chọn vượt quá [4,2006.01]   
23/145 . . chuyên dùng cho cò-lê hoặc tuốc-nơ-vít dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén 

[2,2006.01]   
23/147 . . chuyên dùng cho cờ-lê hoặc tuốc-nơ-vít dẫn động bằng điện [2,2006.01]   
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23/15 . . có cơ cấu đánh dấu sản phẩm khi mômen xoắn đã chọn được đặt lên sản phẩm 
[4,2006.01]   

23/151 . . bộ dẫn động từ động cơ có phương tiện đáp ứng có điều kiện để điều chỉnh công 
suất đầu ra của động cơ dẫn động bộ phận tiếp xúc với sản phẩm (điều khiển nói 
chung G05; điều khiển động cơ điện H02P) [4,2006.01]    

23/153 . . có một chi tiết truyền lực bị biến dạng thường xuyên dưới tác động của giá trị 
mômen xoắn vượt quá [4,2006.01]   

23/155 . . trong đó các phương tiện tiếp xúc với sản phẩm được giải phóng khỏi khớp 
truyền mômen xoắn khi mômen xoắn đã chọn bị vượt quá (B25B 23/153 được ưu 
tiên) [4,2006.01]   

23/157 . . có cơ cấu kiểu khớp ly họp điều khiển mômen xoắn (B25B 23/143 được ưu tiên) 
[4,2006.01]   

23/159 . . bộ phận tiếp xúc với sản phẩm bao gồm hoặc được nối với một chi tiết cấu trúc 
đàn hồi luồn giữ cứng vững và truyền toàn bộ lực cho đến khi mômen xoắn đã 
chọn bị vượt quá hoặc phát tín hiệu mômen xoắn đã vượt quá (B25B 23/153 được 
ưu tiên) [4,2006.01]   

23/16 . Các tay cầm (nói chung B25G) [4,2006.01]   
23/18 . Các thiết bị để chiếu sáng đầu đinh vít hoặc đai ốc [4,2006.01]   

25/00 Các dụng cụ để kẹp, nối hoặc kéo căng dây hoặc dải (bó các sản phẩm B65B 
13/00) [1,2006.01]   

27/00 Các dụng cụ cầm tay hoặc các thiết bị gá lắp, chuyên dụng để tháo hoặc lắp các 
bộ phận hoặc các vật có biến dạng hoặc không có biên dạng chưa được đề cập ở 
các đề mục khác (các máy để đơn giản hóa việc tháo hoặc lắp các bộ phận hoặc các 
vật bằng kim loại B23P 19/00) [1,2006.01]   

27/02 . để nối các vật bằng cách lắp ép hoặc tách rời ra [1,2006.01]   
27/04 . . để lắp hoặc tháo chốt khóa [1,2006.01]   
27/06 . . để lắp hoặc tháo bạc lót hoặc vòng ổ bi [1,2006.01]   
27/067 . . . sử dụng nêm hoặc các phương tiện va đập[3,2006.01]   
27/073 . . . sử dụng đinh vít hoặc đai ốc [3,2006.01]   
27/08 . . để lắp hoặc tháo chốt định vị [1,2006.01]   
27/10 . . để đặt cốt vào ống mềm [1,2006.01]   
27/12 . . để lắp hoặc tháo xéc-măng [1,2006.01]   
27/14 . để lắp các vật bằng cách khác vói cách lắp ép hoặc tháo rời ra [1,2006.01]   
27/16 . . các mặt bích tiếp giáp [1,2006.01]   
27/18 . . để lấy các chi tiết ren hoặc mũi khoan bị gãy [1,2006.01]   
27/20 . . để tháo hoặc lắp chốt chẻ hoặc lò xo hãm [1,2006.01]   
27/22 . . để định vị xích truyền động bánh răng, xích máy kéo, xích chống trượt (các dụng 

cụ hoặc các cơ cấu sửa chữa xích sử dụng các nguyên công gia công kim loại 
B21L 21/00) [1,2006.01]   

27/24 . . để tháo hoặc lắp van (van lốp xe B60C 25/18) [1,2006.01]   
27/26 . . . nén lò xo [1,2006.01]   
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27/28 . . định vị hoặc tháo các ống lót dẻo hoặc tương tự [3,2006.01]   
27/30 . . định vị hoặc tháo lò xo, ví dụ lò xo xoắn hoặc lò xo lá (B25B 27/26 được ưu tiên, 

các dụng cụ để sản xuất hoặc sửa chữa đồng hồ G04D) [3,2006.01]   

28/00 Các dụng cụ tháo hoặc lắp xách tay được dẫn động bằng động cơ (B25B 21/00 
được ưu tiên) [3,2006.01]   

29/00 Các thiết bị phụ (chuyên dùng cho cho clê, tuốc-nơ-vít B25B 23/00, hòm đựng 
dụng cụ, giá đỡ để định vị dụng cụ B25H) [1,2006.01]   

29/02 . thiết bị kéo căng bu-lông [1,2006.01]   

31/00 Các dụng cụ cầm tay để gắn các mỏ kẹp (các dụng cụ đóng đinh hoặc kẹp ghim 
B25C) [3,2006.01]   

33/00 Các dụng cụ cầm tay chưa được đề cập đến trong bất cứ nhóm nào khác trong 
phân lớp này [3,2006.01]   
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B25C CÁC DỤNG CỤ ĐÓNG ĐINH HOẶC KẸP GHIM CẦM TAY; CÁC DỤNG 
CỤ KẸP GHIM DI ĐỘNG THAO TÁC BẰNG TAY (sản xuất giày dép A43D) 

Ghi chú [3] 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
(1) "đinh" bao gồm cả chốt, bu-lông, đinh tán hoặc tương tự. 
(2) Các dụng cụ dùng để đóng cả đinh hoặc ghim kẹp được phân loại như dụng cụ để 

đóng đinh.  

Nội dung phân lớp 
GHÉP NỐI BẰNG ĐINH 

Các chày dập đinh ................................................................................................................ 9/00 
Các dụng cụ đóng đinh ..................................................................................... 1/00, 3/00, 7/00 
Các dụng cụ để nắn thẳng đinh hoặc nhổ đinh ....................................................... 13/00, 11/00 

GHÉP NỐI BẰNG ĐINH GHIM .................................................................................. 5/00, 7/00, 11/00 
 

 
1/00 Các dụng cụ đóng đinh cầm tay (búa B25D; các chi tiết hoặc các bộ phận, ví dụ vỏ, 

thân của các công cụ xách tay dẫn động bằng động cơ không đặc biệt liên quan đến 
thao tác được thực hiện B25F 5/00; các máy đóng đinh B27F 7/02); Các thiết bị nạp 
đinh dùng cho chúng [1,4,2006.01]   

1/02 . hoạt động bằng lực cơ bắp [1,3,2006.01]   
1/04 . hoạt động bằng áp lực chất lỏng [1,3,2006.01]   
1/06 . hoạt động bằng điện [1,2006.01]   
1/08 . hoạt động bằng áp lực khí đốt [1,2006.01]   
1/10 . . được tạo ra bằng sự nổ của đạn [1,2006.01]   
1/12 . . . tác động trực tiếp lên đinh [1,2006.01]   
1/14 . . . tác động lên pít-tông trung gian hoặc cái đe trung gian (súng ngắn để giết thịt 

hoặc làm choáng súc vật A22B 3/02) [1,2006.01]   
1/16 . . . Đạn chuyên dùng cho các dụng cụ va đập; Đạn và đinh kết hợp thành một khối 

thống nhất (đinh hoặc các vật tương tự để bắn vào kết cấu bê-tông, tường kim 
loại hoặc tương tự bằng các phương tiện nổ hoạt động bằng các dụng cụ đóng 
đinh F16B 19/04) [1,2006.01]   

1/18 . . . Các chi tiết hoặc các thiết bị phụ, ví dụ các tấm che chắn mảnh vỡ, các dụng cụ 
làm nhỏ các mảnh vỡ [1,2006.01]   

3/00 Các thiết bị xách tay để giữ và dẫn hướng đinh; Các cơ cấu cấp đinh [1,2006.01]   

5/00 Các dụng cụ kẹp ghim xách tay thao tác bằng tay (máy kẹp ghim phẫu thuật 
A61B 17/068, A61B 17/115; các chi tiết hoặc các bộ phận, ví dụ vỏ, thân của các 
dụng cụ xách tay dẫn động bằng động cơ không đặc biệt liên quan đến thao tác được 
thực hiện B25F 5/00; các máy kẹp ghim B27F 7/17); Các thiết bị cấp ghim (ghim 
phẫu thuật A61B 17/64; ghim F16B 15/00) [1,3,4,5,2006.01] 

5/02 . có đồ gá để uốn đầu các ghim trên sản phẩm [1,2006.01]   
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5/04 . . có các phương tiện để tạo hình ghim trong dụng cụ [1,2006.01]   
5/06 . không có đồ gá để uốn đầu các ghim trên sản phẩm [1,2006.01]   
5/08 . . có các phương tiện để tạo hình ghim trong dụng cụ [1,2006.01]   
5/10 . Các phương tiện dẫn động [1,2006.01]   
5/11 . . hoạt động bằng cơ bắp [3,2006.01]   
5/13 . . hoạt động bằng áp lực chất lỏng [3,2006.01]   
5/15 . . hoạt động bằng điện [3,2006.01]   
5/16 . Các thiết bị cấp ghim [1,2006.01]   

7/00 Đồ gá cho các dụng cụ đóng đinh hoặc kẹp ghim, ví dụ các giá đỡ (cho các dụng 
cụ hoạt động bằng sự nổ của đạn B25C 1/18) [1,2006.01]   

9/00 Các chày đập đinh [1, 2006.01] [1,2006.01]   

11/00 Các thiết bị nhổ đinh, đinh móc hoặc đinh ghim (được lắp vào búa B25D 1/00) 
[1,2006.01]   

11/02 . Kìm (bản lề cho chúng B25B 7/06) [1,2006.01]   

13/00 Các thiết bị nắn thẳng đinh [1,2006.01]   
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B25D CÁC DỤNG CỤ VA ĐẬP [2] 

Nội dung phân lớp 
CÁC DỤNG CỤ ĐẶC TRƯNG BỞI PHƯƠNG PHÁP THAO 
TÁC  .................................................................................................................................................... 9/00 
CÁI BÚA, CÁI ĐỤC, CÁI DẬP, HOẶC CÁI CHOÒNG  ........................................................1/00 7/00 
CÁC CHI TIẾT HOẶC CÁC THIẾT BỊ PHỤ   ............................................................................... 17/00 

 

1/00 Búa cầm tay; Đầu búa có hình dạng hoặc vật liệu đặc biệt [1,2006.01]   
1/02 . Các phần lắp hoặc ghép thêm tạo nên bộ phận và đập của đầu búa (B25D 1/08 

B25D 1/14 được ưu tiên) [1,5,2006.01]   
1/04 . có bộ phận để rút hoặc giữ đinh hoặc đinh móc [1,2006.01]   
1/06 . . giá đỡ từ tính [5,2006.01]   
1/08 . có các đầu biến dạng được (B25D 1/12 được ưu tiên) [5,2006.01]   
1/10 . có dụng cụ bảo vệ sản phẩm bao quanh các mặt [5,2006.01]   
1/12 . có các phương tiện giảm sốc [5,2006.01]   
1/14 . có nhiều mặt va đập [5,2006.01]   
1/16 . có đầu va đạp ở dạng ống nối trượt được trên một trục, ví dụ búa để dẫn động van 

hoặc ống tháo vào trong thùng rượu [5,2006.01]   

3/00 Đục cầm tay (cái choòng, cái đục B27G 17/08) [1,2006.01]   

5/00 Mũi đánh dấu [1,2006.01]   
5/02 . Mũi đánh dấu tự động [1,2006.01]   

7/00 Choòng [1,2006.01]   

9/00 Các dụng cụ va đập xách tay có bộ dẫn động áp lực chất lỏng, ví dụ có một số 
đầu búa của dụng cụ va đập làm việc đồng thời (dạng va đập ly tâm hoặc quay 
B25D 15/00) [1,2006.01]   

9/02 . có giá dao kiểu pít-tông, tức là có giá dao trong đó dụng cụ được nối với một bộ 
phận xung lực [1,2006.01]   

9/04 . có búa kiểu pít-tông, tức là trong đó đầu búa hoặc đe nhận va đập từ bộ phận xung 
lực [1,2006.01]   

9/06 . Các phương tiện dẫn động cho bộ phận xung lực [1,2006.01]   
9/08 . . có máy nén khí được gắn vào bên trong [1,2006.01]   
9/10 . . có động cơ đốt trong kèm theo [1,2006.01]   
9/11 . . hoạt động do áp lực nổ được tạo ra bởi sự nổ của đạn [1,2006.01]   
9/12 . . có động cơ thủy lực kèm theo [1,2006.01]   
9/14 . Các thiết bị điều khiển pít-tông chuyển động tịnh tiến qua lại [1,2006.01]   
9/16 . . Cơ cấu van dùng cho chúng [1,2006.01]   
9/18 . . . có van trượt kiểu pít-tông [1,2006.01]   
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9/20 . . . có van trượt kiểu ống [1,2006.01]   
9/22 . . . có van trượt quay [1,2006.01]   
9/24 . . . có van trượt lắc [1,2006.01]   
9/26 . . Các thiết bị điều khiển để điều chỉnh hành trình của pít-tông hoặc lực hoặc tần số 

va đập của chúng [1,2006.01]   

11/00 Các dụng cụ va đập xách tay có bộ dẫn động mô tơ điện (dạng ly tâm hoặc va đập 
quay B25D 15/00) [1,2006.01]   

11/02 . trong đó dụng cụ được nối với bộ phận xung lực [1,2006.01]   
11/04 . trong đó đầu dụng cụ hoặc đe nhận va đập từ bộ phận xung lực [1,2006.01]   
11/06 . Các phương tiện dẫn động cho bộ phận xung lực [1,2006.01]   
11/08 . . có cơ cấu trục vít [1,2006.01]   
11/10 . . có cơ cấu cam [1,2006.01]   
11/12 . . có cơ cấu tay quay [1,2006.01]   

13/00 Các dụng cụ va đập xách tay có bộ dẫn động điện từ (dạng va đập ly tâm hoặc 
quay B25D 15/00) [1,2006.01]   

15/00 Các dụng cụ va đập xách tay sử dụng các cơ cấu ly tâm hoặc va đập quay 
[1,2006.01]   

15/02 . trong đó đầu dụng cụ hoặc đe nhận va đập từ bộ phận xung lực [1,2006.01]   

16/00 Các máy va đập xách tay tác động quay lên dụng cụ [3,2006.01]   

17/00 Các chi tiết hoặc đồ gá cho dụng cụ va đập xách tay dẫn động bằng động cơ 
[1,4,2006.01]   

17/02 . Đầu dụng cụ va đập [1,2006.01]   
17/04 . Tay cầm; Kẹp tay cầm [1,2006.01]   
17/06 . Pit tông búa; Đe [1,2006.01]   
17/08 . Các phương tiện giữ và dẫn hướng cho đầu dụng cụ, ví dụ mâm cặp [1,2006.01]   
17/10 . Các thiết bị an toàn [1,2006.01]   
17/11 . Bố trí các phương tiện giảm tiếng ồn [3,2006.01]   
17/12 . . Bộ tiêu âm xả [3,2006.01]   
17/14 . Tách hoặc làm lắng bụi [1,2006.01]   
17/16 . . bằng chất lỏng [1,2006.01]   
17/18 . . bằng cách hút không khí chứa bụi [1,2006.01]   
17/20 . Các thiết bị làm sạch hoặc làm mát dụng cụ hoặc sản phẩm [1,2006.01]   
17/22 . . sử dụng chất lỏng chịu áp lực [1,2006.01]   
17/24 . Dập tắt lực phản lực [1,2006.01]   
17/26 . Bôi trơn [1,2006.01]   
17/28 . Các giá đỡ; Các thiết bị giữ các dụng cụ va đập dẫn động bằng động cơ ở vị trí làm 

việc [1,2006.01]   
17/30 . . Các cột và các thanh chống [1,2006.01]   
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17/32 . . Con lăn lấy điện [1,2006.01]   
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B25F CÁC DỤNG CỤ LIÊN HỢP HOẶC VẠN NĂNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP 
ĐẾN Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC; CÁC CHI TIẾT HOẶC CÁC BỘ PHẬN CỦA 
DỤNG CỤ XÁCH TAY DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẶC BIỆT 
LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THAO TÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG  
ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐÉN Ở CÁC VỊ TRÍ KHÁC [4] 

Ghi chú 
 Phân lớp này không bao gồm các dụng cụ có chức năng chính xác định như là một 

hoặc vài chức năng phụ. Các dụng cụ này thuộc các phân lớp tương ứng cho các 
dụng cụ có chức năng chính này và do vậy không được phân loại vào nhóm B25F 
1/00 hoặc B25F 3/00 của phân lớp này. 

 

1/00 Các dụng cụ cầm tay liên hợp hoặc vạn năng [1,2006.01]   
1/02 . có các chi tiết dụng cụ thay thế hoặc điều chỉnh được [1,2006.01]   
1/04 . . trong đó các chi tiết được đặt vào vị trí làm việc bằng chuyển động xoay hoặc 

trượt [1,2006.01]   

3/00 Các bộ dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công khác nhau có một bộ dẫn 
động bằng động cơ xách tay chung; Các bộ tiếp hợp cho chúng [1,2006.01]   

5/00 Các chỉ tiết hoặc các bộ phận của dụng cụ xách tay dẫn động bằng động cơ 
không đặc biệt liên quan đến các thao tác được thực hiện và chưa được đề cập 
đến ở các vị trí khác [4,2006.01]   

5/02 . Kết cấu của vỏ, thân hoặc tay cầm [4,2006.01]   
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B25G TAY CẦM CHO CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY (kẹp lưỡi cắt hoặc tương tự vào tay 
cầm của các công cụ gia công đất A01B 1/22; tay cầm của công cụ thu hoạch cầm 
tay A01D 1/14; tay cầm tích hợp với đồ dùng để chải A46B) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - tay cầm cho các dụng cụ cầm tay nói chung 
 - tay cầm cho các dụng cụ cầm tay có các mục đích đặc biệt, đối tượng của Ghi chú 

(2) sau đây. 
(2) Phân lớp này không bao gồm các tay cầm thuộc các phân lớp khác, ví dụ không bao 

gồm những tay cầm thuộc A45B 9/02, A45C 13/22, A45C 13/26, A47B 95/02, A47J 
45/00, B23D 51/01, B25J 13/02, B26B, B60N 3/02, B62B 5/06, B62B 9/20, B62K 
21/26, B62M 3/14, B65D 25/28, E05B, G05G. 

 

1/00 Các kết cấu của tay cầm [1,2006.01]   
1/01 . Các phương tiện hấp thụ va đập (B25G 1/02 được ưu tiên) [5,2006.01]   
1/02 . mềm (các đầu búa có phương tiện hấp thụ va đập B25D 1/12) [5,2006.01]   
1/04 . ống lồng; có thể giãn ra được; lắp ghép từng phần [1,2006.01]   
1/06 . xoay được hoặc có thể điều chỉnh vào vị trí cần thiết [1,2006.01]   
1/08 . có chỗ để đựng các chi tiết của dụng cụ [1,2006.01]   
1/10 . đặc trưng bởi vật liệu hoặc hình dạng (B25G 1/01, B25G 1/02 được ưu tiên) 

[1,5,2006.01]   
1/12 . . vật liệu cách điện [2,2006.01]   

3/00 Ghép các tay cầm vào công cụ [1,2006.01]   
3/02 . Khớp nối, chuôi hoặc tương tự (B25G 3/34 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/04 . . có các bộ phận tháo được hoặc riêng biệt của khớp nối (B25G 3/12 được ưu tiên) 

[1,2006.01]   
3/06 . . có khớp nối tổ hợp, ví dụ khớp nối chữ T (B25G 3/12 dược ưu tiên) [1,2006.01]   
3/08 . . có rãnh mang cá hoặc rãnh hình dạng khác (B25G 3/12 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/10 . . có khớp nối đàn hồi, khớp nối hình côn hoặc khớp nối tự kẹp khác hoặc chuôi 

(B25G 3/12 được ưu tiên) [1,2006.01]   
3/12 . . Các thiết bị để khóa hoặc bảo hiểm [1,2006.01]   
3/14 . . . có các ngạnh hoặc răng [1,2006.01]   
3/16 . . . có các khớp cài [1,2006.01]   
3/18 . . . . có các chốt cài hoặc chốt chặn [1,2006.01]   
3/20 . . . có các phương tiện kẹp, hoặc xiết chặt tác động tập trung vào tay cầm hoặc 

chuôi [1,2006.01]   
3/22 . . . . Các mâm cặp [1,2006.01]   
3/24 . . . có các phương tiện kẹp hoặc xiết chặt tác động theo chiều ngang trên tay cầm 

hoặc chuôi [1,2006.01]   
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3/26 . . . có các đinh, đinh vít, bu - lông hoặc chốt cắt ngang hoặc xiên vào khớp nối 
[1,2006.01]   

3/28 . . . có các nêm, then hoặc các phương tiện giãn nở tương tự [1,2006.01]   
3/30 . . . có các khớp nối ren hoặc các chuôi [1,2006.01]   
3/32 . . . phối hợp với hoặc có chuôi, bu - lông hoặc bộ phận khác xuyên suốt qua tay 

cầm ở hướng dọc trục [1,2006.01]   
3/34 . bằng cách ép tay cầm lên dụng cụ; sử dụng xi măng hoặc kim loại nóng chảy, ví dụ 

bằng cách đúc hoặc ép trong khuôn; bằng cách hàn hoặc tương tự [1,2006.01]   
3/36 . Liên kết bằng xếp chồng; Tán đinh rivê, vít xoắn hoặc các mối liên kết tương tự 

(khớp nối, chuôi hoặc tương tự B25G 3/02) [1,2006.01]   
3/38 . Các mối liên kết bản lề, quay được, xoay được hoặc xếp được [1,2006.01]   
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B25H THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG, VÍ DỤ ĐỂ ĐÁNH DẤU LÊN SẢN PHẨM; CÁC 
PHƯƠNG TIỆN BẢO QUẢN CHO PHÂN XƯỞNG  

 

1/00 Bàn làm việc của thợ; Giá đỡ hoặc trụ đỡ di động để định vị các dụng cụ hoặc 
sản phẩm xách tay cần thao tác trên chúng [1,2006.01]   

1/02 . kiểu bàn [1,2006.01]   
1/04 . . di động được [1,2006.01]   
1/06 . kiểu giá đỡ [1,2006.01]   
1/08 . có cơ cấu để kẹp các giá đỡ giữ sản phẩm [1,2006.01]   
1/10 . có cơ cấu để điều chỉnh các giá đỡ dụng cụ hoặc sản phẩm [1,2006.01]   
1/12 . có các ngăn bảo quản [1,2006.01]   
1/14 . có cơ cấu để điều chỉnh mặt bàn làm việc của thợ [1,2006.01]   
1/16 . . theo chiều cao [1,2006.01]   
1/18 . . theo độ nghiêng [1,2006.01]   
1/20 . có cơ cấu để che chắn nơi làm việc [1,2006.01]   

3/00 Các phương tiện hoặc các thiết bị bảo quản trong phân xưởng làm giảm nhẹ 
việc lấy hoặc xử lý các sản phẩm, các dụng cụ hoặc các thiết bị [1,2006.01]   

3/02 . Các hộp [1,2006.01]   
3/04 . Các giá kệ [1,2006.01]   
3/06 . Các khay [1,2006.01]   

5/00 Công cụ, thiết bị, hoặc giá đỡ sản phẩm hoặc các phương tiện bảo quản được sử 
dụng kết hợp với các phương tiện vận chuyển ; Giá đỡ cho người làm việc, ví dụ 
xe đẩy để làm việc nằm dưới gầm ô – tô [1,2006.01]   

7/00 Đánh dấu hoặc vạch dấu sản phẩm (phương pháp và thiết bị để đánh dấu, khoét 
hoặc làm khuyết A41H 25/00, các đường viền vạch dấu B44D 3/38) [1,2006.01]   

7/02 . Các đĩa có một mặt phẳng [1,2006.01]   
7/04 . Các thiết bị, ví dụ mũi vạch để đánh dấu (các mũi đánh dấu B25D 5/00) 

[1,2006.01]   
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B25J TAY MÁY; BUỒNG CÓ TRANG BỊ TAY MÁY (các thiết bị robot để hái hoa 
quả, rau, cây hoa bia hoặc tương tự A01D 46/30; tay máy điều khiển kim khâu phẫu 
thuật A61B 17/062; Tay máy kết hợp với máy cán B21B 39/20; tay máy kết hợp với 
máy rèn B21J 13/10; các phương tiện để giữ bánh xe hoặc các bộ phận của nó B60B 
30/00; cần cẩu B66C; các thiết bị xử lý nhiên liệu hoặc các vật liệu khác được sử 
dụng bên trong lò phản ứng hạt nhân G21C 19/00; sự liên kết về kết cấu của các tay 
máy với các buồng hoặc các phòng được bảo vệ chống lại phóng xạ G21F 7/06) [5] 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng vói ý nghĩa xác định:  
 - “tay máy” bao gồm các dụng cụ cầm tay, các thiết bị, hoặc các máy có tay hoặc đầu 

cặp có khả năng dịch chuyển toàn bộ trong không gian và thay đổi sự định hướng, sự 
chuyển động và thay đổi định hướng này được điều khiển bằng các phương tiện ở xa 
đầu tay máy, ví dụ các robot công nghiệp được điều chỉnh theo chương trình 

Nội dung phân lớp 
CÁC KIỂU HOẶC CÁC LOẠI TAY MÁY .............................................................................1/00, 3/00 
CÁC TAY MÁY ĐƯỢC LẮP TRÊN XE ĐẨY HOẶC TRÊN 
CÁC PHUƠNG TIỆN VẬN CHUYÊN  ............................................................................................. 5/00 
CÁC TAY MÁY VI MÔ .................................................................................................................... 7/00 
CÁC TAY MÁY ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG 
TRÌNH................................................................................................................................................  9/00 
CÁC TAY MÁY KHÁC; CÁC KHOANG GĂNG ............................................................... 11/00, 21/00 
ĐIỀU KHIỂN  ................................................................................................................................... 13/00 
CÁC ĐẦU CẶP, KHỚP NỐI, TAY MÁY ................................................................ 15/00, 17/00, 18/00 
CÁC THIẾT BỊ PHỤ; CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN ......................................................................... 19/00 

 

1/00 Các tay máy được định vị trong không gian bằng tay (kiểu chính-phụ B25J 3/00; 
các tay máy vi mô B25J 7/00) [1,2006.01]   

1/02 . được nối bằng khớp hoặc dễ uốn [1,2006.01]   
1/04 . cứng, ví dụ để xếp hoặc lấy sản phẩm, đồ vật khỏi giá [1,2006.01]   
1/06 . kiểu kìm xếp [1,2006.01]   
1/08 . được lắp di động trên tường [1,2006.01]   
1/10 . . Ống bọc ngoài và giá khung xoay cho chúng [1,2006.01]   
1/12 . có các phương tiện để gá vào trụ đỡ [1,2006.01]   

3/00 Các tay máy kiểu chính-phụ, tức là cả hai bộ phận điều khiển và bộ phận bị 
điều khiển thực hiện các dịch chuyển tương ứng trong không gian [1,2006.01]   

3/02 . có sự liên kết hình bình hành của các bộ phận chính và phụ (dụng cụ vẽ truyền 
B43L 13/00) [1,2006.01]   

3/04 . có cơ cấu trợ động (đầu cặp làm việc nhờ cơ cấu trợ động B25J 15/02) [1,2006.01]   

263 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B25J 

5/00 Các tay máy lắp trên xe đẩy hoặc trên các phương tiện vận chuyển (B25J 1/00 
được ưu tiên; các tay máy được điều khiển theo chương trình B25J 9/00) [1,2006.01]   

5/02 . chuyển động dọc theo một đường dẫn [1,2006.01]   
5/04 . . trong đó đường dẫn cũng chuyển động, ví dụ cần cẩu chuyển động kiểu cầu 

[1,2006.01]   
5/06 . Các tay máy kết hợp với buồng điều khiển dùng cho người vận hành [1,2006.01]   

7/00 Các tay máy vi mô [1,2006.01]   

9/00 Các tay máy được điều khiển theo chương trình [1,2006.01]   
9/02 . đặc trưng bằng chuyển động của các tay máy, ví dụ kiểu tọa độ Đề-các (B25J 9/06 

được ưu tiên) [4,2006.01] 
9/04 . . bằng sự quay của ít nhất một tay máy, trừ chuyển động của bản than đầu, ví dụ 

kiểu tọa độ trụ hoặc tọa độ cực [4,2006.01]  
9/06 . đặc trưng bởi các tay máy đa khớp [4,2006.01] 
9/08 . đặc trưng bởi các kết cấu mô đun [4,2006.01]  
9/10 . đặc trưng bởi các phương tiện định vị cho các chi tiết của tay máy [4,2006.01]  
9/12 . . điện [4,2006.01]  
9/14 . . lỏng [4,2006.01]  
9/16 . Điều khiển theo chương trình (điều khiển toàn bộ nhà máy, tức là điều khiển trung 

tâm một loạt máy G05B 19/18) [4,2006.01]  
9/18 . . điện [4,2006.01]  
9/20 . . lỏng [4,2006.01]  
9/22 . . Các hệ thống ghi hoặc phát lại (nói chung G05B 19/42) [4,2006.01]  

11/00 Các tay máy chưa được đề cập đến ở các vị trí khác [1,2006.01] 

13/00 Các cơ cấu điều khiển tay máy (điều khiển theo chương trình B25J 9/16) 
[1,4,2006.01]  

13/02 . các phương tiện điều khiển bằng tay kẹp [1,2006.01] 
13/04 . các phương tiện điều khiển bằng chân [1,2006.01] 
13/06 . Các bàn điều khiển, ví dụ dầm công xon, bảng điều khiển [1,2006.01] 
13/08 . bằng các phương tiện nhạy cảm, ví dụ các thiết bị quan sát hoặc tiếp xúc [4] 

[1,2006.01] 

15/00 Các đầu cặp [1,2006.01] 
15/02 . hoạt động nhờ cơ cấu trợ động [1,2006.01] 
15/04 . có các phương tiện điều khiển từ xa hoặc để thay đầu cặp hoặc các bộ phận của 

chúng [1,2006.01] 
15/06 . có giá đỡ chân không hoặc từ tính [1,2006.01] 
15/08 . có các ngón (B25J 15/02, B25J 15/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
15/10 . . có ba ngón hoặc nhiều hơn [4,2006.01]  
15/12 . . có các ngón linh hoạt [4,2006.01]  
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17/00 Các khớp nối [1,2006.01] 
17/02 . Các khớp nối cổ tay [1,2006.01] 

18/00 Các tay máy [4,2006.01] 
18/02 . kéo dài được [4,2006.01]  
18/04 . . quay được [4,2006.01]  
18/06 . linh hoạt [4,2006.01]  

19/00 Các thiết bị phụ thích hợp cho các tay máy, ví dụ để kiểm tra, để quan sát; Các 
thiết bị an toàn kết hợp với tay máy hoặc chuyên dùng cho chúng (các thiết bị an 
toàn nói chung F16P, bảo vệ chống lại bức xạ nói chung G21F) [1,2006.01] 

19/02 . Các thiết bị nhận biết [4,2006.01]  
19/04 . . Các thiết bị quan sát [4,2006.01]  
19/06 . Các thiết bị an toàn [4,2006.01]  

21/00 Các khoang được trang bị tay máy (các đặc điểm kết cấu của tay máy lắp trên 
tường B25J 1/08) [1,2006.01] 

21/02 . Các khoang găng, tức là các khoang mà trong đó các tay máy hoạt động nhờ sự 
điều khiển của tay người đút trong găng tay được gắn vào thành tủ; Các găng tay 
cho chúng [1,2006.01] 
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B26 DỤNG CỤ CẮT CẦM TAY; CẮT; CHIA CẮT 

B26B DỤNG CỤ CẮT CẦM TAY KHÔNG THUỘC CÁC LỚP KHÁC (để thu hoạch 
mùa màng A01D, để làm vườn, cho lâm nghiệp A01G; để giết thịt gia súc hoặc xử lý 
thịt A22; để sản xuất hoặc sửa chữa giày A43D; kìm hoặc dụng cụ cắt móng tay 
A45D 29/02, dụng cụ làm bếp A47J; cho các mục đích phẫu thuật A61B 17/00; cho 
kim loại B23D; cắt bằng vòi phun chất lỏng mang vật liệu mài B24C 5/02; các dụng 
cụ giống kìm để cắt mép B25B 7/22; kìm cắt B25C 11/02; tay cầm cho các dụng cụ 
cầm tay nói chung B25G; máy xén giấy B26D; để xóa B43L 19/00; cho vật liệu dệt 
D06H) 

Nội dung phân lớp 
DAO 

Các yếu tố kết cấu ........................................................................................................1/00 7/00 
Lưỡi dao ............................................................................................................................... 9/00 
Kết hợp với các sản phẩm khác ......................................................................................... 11/00 

KÉO, KÌM CẮT, HOẶC KẸP CÓ ĐỘNG TÁC CẮT .............................................. 13/00. 15/00, 17/00 
MÁY CẮT TÓC HOẶC MÁY CẠO RÂU ............................................................................19/00,20/00 
RÌU HOẶC DAO PHAY .................................................................................................................. 23/00 
CÁC DỤNG CỤ CẮT KHÁC ............................................................................................... 25/00, 27/00 
THIẾT BỊ BẢO HIỂM, VỎ BAO HOẶC CƠ CẤU DẪN 
HƯỚNG ............................................................................................................................................ 29/00 

 

Dao cầm tay 

1/00 Dao cầm tay có lưỡi dao có thể điều chỉnh; Dao bỏ túi (B26B 11/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

1/02 . có lưỡi dao xoay được [1,2006.01] 
1/04 . . khóa được ở một vị trí được điều chỉnh [1,2006.01] 
1/06 . . có lò xo được lắp lỏng bên trong [1,2006.01] 
1/08 . có lưỡi dao trượt [1,2006.01] 
1/10 . Tay cầm [1,3,2006.01]  

3/00 Dao cầm tay có lưỡi cố định [1,2006.01] 
3/02 . Dao ăn (B26B 9/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/03 . chuyên dụng để cắt thành các lát mỏng liên tục [1,2006.01] 
3/04 . để thực hiện đồng thời một số nhát cắt; dao có nhiều lưỡi [1,2006.01]  
3/06 . Dao thợ săn hoặc các dao có bao tương tự  (bao cho chúng B26B 29/02) 

[1,2006.01] 
3/08 . chuyên dụng để cắt bìa các-tông hoặc vật liệu để dán tường, sàn hoặc tương tự 

[1,2006.01] 

5/00 Dao cầm tay có một hoặc vài lưỡi dao có thể tháo được (dao phẫu thuật hoặc dao 
có lưỡi có thể tháo được A61B 17/3213) [1,2006.01] 
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7/00 Dao cầm tay có lưỡi chuyển động tịnh tiến qua lại nhờ động cơ [1,2006.01] 

9/00 Lưỡi của dao cầm tay [1,2006.01] 
9/02 . đặc trưng bởi hình dạng lưỡi cắt, ví dụ dạng lượn sóng [1,2006.01] 

11/00 Dao cầm tay, kết hợp với các dụng cụ khác, ví dụ với vặn nút chai, kéo, bút viết 
(bộ đồ ăn kết hợp A47G 21/06) [1,2006.01] 

Kéo cầm tay  

13/00 Kéo cầm tay [1,2006.01] 
13/02 . có các lưỡi đúc liền [1,2006.01] 
13/04 . có lưỡi có thể tháo được [1,2006.01] 
13/06 . đặc trưng bởi hình dạng lưỡi cắt [1,2006.01] 
13/08 . . có dạng lượn sóng hoặc răng cưa trong mặt phẳng của lưỡi [1,2006.01] 
13/10 . . để tạo ra các nhát cắt dạng lượn sóng, dạng đích dắc, hoặc tương tự [1,2006.01] 
13/12 . đặc trưng bởi hình dạng tay cầm [1,2006.01] 
13/14 . . không có móc ở tay cầm [1,2006.01] 
13/16 . . . có đệm lò xo, ví dụ bộ phận để khóa lưỡi hoặc tay cầm [1,2006.01] 
13/18 . . . không có khớp nối, nghĩa là có các lưỡi được nối vói nhau nhờ một chi tiết đàn 

hồi [1,2006.01] 
13/20 . . có móc ở tay cầm [1,2006.01] 
13/22 . kết hợp với các cơ cấu phụ, ví dụ với cơ cấu cắt xì gà; với dụng cụ sửa móng tay 

(cơ cấu cắt xì-gà xem A24F 13/24) [1,2006.01] 
13/24 . . để trợ giúp việc cắt tóc [1,2006.01] 
13/26 . có các mối nối trung gian giữa lưỡi cắt và chuôi, ví dụ để điều khiển từ xa 

[1,2006.01] 
13/28 . Các khớp nối (B25B 7/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 

15/00 Kéo cầm tay có lưỡi làm việc nhờ động cơ [1,2006.01] 

17/00 Dụng cụ cắt cầm tay có hai lưỡi cắt đối tiếp (dụng cụ để sửa và cắt móng tay 
A45D 29/02; khớp nối cho chúng B25B 7/06) [1,2006.01] 

17/02 . có lưỡi cắt được dẫn động gián tiếp bừng tay cầm, ví dụ thông qua cơ cấu cam hoặc 
tay gạt [1,2006.01] 

19/00 Các thiết bị cắt hoặc dao cạo làm việc với một số lưỡi cắt, ví dụ máy cắt tóc, máy 
cạo râu [1,2006.01] 

19/02 . dạng chuyển động tịnh tiến qua lại [1,2006.01] 
19/04 . Đầu cắt cho chúng; Lưỡi cắt cho chúng; Thiết bị an toàn của chúng [1,2006.01] 
19/06 . . . có các bộ phận cắt tác động tương hỗ, mỗi cặp của nó có các răng cắt 

[1,2006.01] 
19/08 . . . . dạng kìm cắt  [1,2006.01] 
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19/10 . . . có hai hoặc nhiều bộ phận cắt khác nhau chuyển động tịnh tiến qua lại; ví dụ   
cặp phối hợp của các bộ phận cắt dạng răng và lỗ hoặc thiết bị cắt kết hợp dạng 
răng và lỗ) [1,2006.01] 

19/12 . dạng lưỡi cắt rung động; Đầu cắt cho chúng; Lưỡi cắt cho chúng (B26B 19/04 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

19/14 . dạng lưỡi cắt quay; Đầu cắt cho chúng; Lưỡi cắt cho chúng (B26B 19/04 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

19/16 . . có dao hình trụ hoặc hình nón hoặc các bộ phận cắt độc lập chuyển động giống 
hình trụ quay hoặc hình nón quay [1,2006.01] 

19/18 . . . kết hợp với lưỡi dao cạo cố định không có sự đục lỗ để cắt [1,2006.01] 
19/20 . có bộ phận để cắt lông có độ dài định trước hoặc có độ dài thay đổi [1,2006.01] 
19/22 . có bộ phận để tỉa lông [1,2006.01] 
19/24 . chuyên dụng để cắt lông súc vật, ví dụ lông cừu [1,2006.01] 
19/26 . dạng thực hiện các phương pháp cắt khác nhau cắt đồng thời, ví dụ tịnh tiến qua lại 

và dao động; dạng có hai hoặc nhiều đầu cắt có phương thức cắt khác nhau 
[1,2006.01] 

19/28 . Truyền động cho máy xén lông hoặc máy cạo lông khô, ví dụ truyền động điện (các 
động cơ điện xem H02) [1,2006.01] 

19/30 . . có truyền động bằng tay, ví dụ bằng cách lăn trên da [1,2006.01] 
19/32 . . có truyền động cơ học, ví dụ động cơ lò xo [1,2006.01] 
19/34 . . có truyền động thủy lực [1,2006.01] 
19/36 . . có truyền động từ xa bằng các phương tiện của trục mềm; Các phương tiện truyền 

động cho chúng [1,2006.01] 
19/38 . Các chi tiết hoặc các thiết bị phụ trợ của máy xén lông hoặc máy cạo lông khô,ví 

dụ thân máy, vỏ máy, tay cầm hoặc tấm chắn (lưỡi dao, đầu cắt B26B19/04, 
B26B19/12, B26B19/14; các thiết bị làm sạch hoặc sát trùng A45D27/46; các thiết 
bị sấy A45D27/48; vỏ máy cho các thiết bị điện nói chung H05K) [1,2006.01] 

19/40 . . Bôi trơn [1,2006.01] 
19/42 . . Uốn thẳng lông cần cắt, ví dụ bằng lược để căng da, ví dụ bằng con lăn, tấm bản 

(cơ cấu làm căng da để cạo râu xem A45D 27/38) [1,2006.01] 
19/44 . . Các dụng cụ hút để thu dọn lông đã cắt hoặc da cần cạo [1,2006.01] 
19/46 . . Dụng cụ chiếu sáng phần bề mặt cần cạo hoặc cần xén [1,2006.01]  
19/48 . . Các phụ tùng để thực hiện chức năng khác với cắt tóc, ví dụ các dụng cụ tháo rời 

được để sửa móng tay (các dụng cụ xoa bóp A61H 7/00 A61H 23/00) [1,2006.01] 

21/00 Dao cạo dạng mở hoặc dạng không có bảo hiểm; Dao cạo an toàn hoặc các dụng 
cụ cạo dạng phẳng khác; Thiết bị tỉa lông, tóc có lưỡi dao cạo; Các phụ kiện cho 
chúng [1,2006.01] 

21/02 . có lưỡi dao không thay thế được [1,2006.01] 
21/04 . . Dao cạo không có bảo hiểm [1,2006.01] 
21/06 . . Dao cạo an toàn có lưỡi dao cố định, ví dụ có lưỡi dao được ép chặt [1,2006.01] 
21/08    . có lưỡi dao thay thế được [1,2006.01] 
21/10 . . Dao cạo có một hoặc một số lưỡi dao bố trí dọc theo tay cầm [1,2006.01] 
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21/12 . . . kết hợp với lược hoặc các phương tiện khác để tỉa lông, tóc [1,2006.01] 
21/14 . . Dao cạo an toàn có một hoặc một số lưỡi bố trí nằm ngang với tay cầm 

[1,2006.01] 
21/16 . . . các dao chỉ có một lưỡi cắt (B26B 21/22 B26B 21/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/18 . . . các dao có hai lưỡi cắt (B26B 21/22 B26B 21/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/20 . . . các dao có nhiều hơn hai lưỡi cắt; có lưỡi cắt dạng đĩa (B26B21/22-B26B21/38 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/22 . . . có một số lưỡi dao được sử dụng đồng thời [1,2006.01] 
21/24 . . . dạng có hộp đựng lưỡi dao; dạng lưỡi dao mới đẩy lưỡi dao đã dùng ra (hộp để 

bảo quản lưỡi dao cạo A45D 27/24) [1,2006.01] 
21/26 . . . dạng dải băng vô tận [1,2006.01] 
21/28 . . . dạng kéo ra, tức là có lưỡi cắt của dao được bố trí nghiêng một góc với tay cầm 
21/30 . . . dạng đầu được lắp xoay [1,2006.01] 
21/32 . . . . trong dao cạo có hai lưỡi cắt [1,2006.01] 
21/34 . . . dạng con lăn [1,2006.01] 
21/36 . . . . có bộ phận chuyển động tịnh tiến qua lại của lưỡi dao (máy để cắt hoặc cạo 

lông khô có chuyển động tịnh tiến qua lại của bộ phận cắt B26B 19/00) 
[1,2006.01] 

21/38 . . . Dao cắt có chuyển động tịnh tiến khứ hồi của lưỡi dao nhờ các phương tiện 
khác với con lăn (máy cắt tóc và cạo râu có chuyển động tịnh tiến khứ hồi của 
dụng cụ cắt 19/00) [1,2006.01] 

21/40 . Các chi tiết hoặc đồ gá [1,2006.01] 
21/42 . . để cắt lông, tóc có độ dài đã định hoặc thay đổi (lược, dưỡng mẫu hoặc đồ gá dẫn 

hướng chuyên dụng cho các thiết bị tỉa lông, tóc A45D 24/36) [1,2006.01] 
21/44 . . Các phương tiện có liên kết cứng với dao cạo hoặc được kẹp vào chúng để chứa 

kem cạo râu, thuốc cầm máu, hoặc tương tự [1,2006.01] 
21/46 . . để chiếu sáng da (B26B 19/46 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/48 . . Các phương tiện đốt nóng [1,2006.01] 
21/50 . . Các phương tiện có liên kết cứng với dao cạo hoặc được kẹp vào chúng để mài 

lưỡi dao [1,2006.01] 
21/52 . . Các tay cầm, ví dụ tay cầm nghiêng được, tay cầm mềm [1,2006.01] 
21/54 . Các lưỡi dao cạo [1,2006.01] 
21/56 . . đặc trưng bởi hình dạng [3,2006.01]  
21/58 . . đặc trưng bởi vật liệu [3,2006.01]  
21/60 . . . bằng vật liệu phủ [3,2006.01]  

23/00 Rìu; Dao phay [1,2006.01] 

25/00 Các dụng cụ cắt cầm tay có lưỡi cắt dạng đĩa, ví dụ được dẫn động bằng động 
cơ (các chi tiết hoặc các bộ phận, ví dụ thân, vỏ của các dụng cụ được dẫn động bằng 
động cơ xách tay không đặc biệt liên quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00) 
[1,4,2006.01]  
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27/00 Dụng cụ cắt cầm tay không thuộc các nhóm B26B 1/00 B26B 25/00, ví dụ vòng 
ngón để cắt dây, các thiết bị cắt bằng dây [1,2006.01] 

29/00 Các thiết bị bảo hiểm hoặc vỏ bao dùng cho dụng cụ cắt cầm tay; Các cơ cấu 
dẫn hướng dụng cụ cắt cầm tay (thiết bị bảo hiểm cho máy cắt lông, tóc hoặc máy 
cạo lông, tóc khô B26B 19/38) [1,5,2006.01]  

29/02 . Các thiết bị bảo hiểm hoặc vỏ bao dùng cho dao [1,2006.01] 
29/04 . Các thiết bị bảo hiểm hoặc vỏ bao dùng cho kéo, ví dụ được kết hợp với các dụng 

cụ để cắt móng tay (các dụng cụ cắt móng tay xem A45D 29/00) [1,2006.01] 
29/06 . Các cơ cấu hướng dẫn hướng cho các dụng cụ cắt cầm tay (các thiết bị hoặc cơ cấu 

dẫn hướng cho dụng cụ cắt đặc biệt, xem các vị trí đặc biệt, ví dụ các thiết bị tỉa 
lông, tóc A45D 24/36, cho lưỡi cưa B27B 11/02 - B27B 13/10) [5,2006.01]  
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B26D  

 

 (nghiền vụn bằng dao hoặc các bộ phận cắt hoặc xé 
khác để chặt vật liệu thành các mảnh nhỏ B02C 18/00; cắt bằng tia chất lỏng mang 
hạt mài B24C 5/02; các dụng cụ cắt cầm tay B26B) [2,5]  

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - cắt tấm vật liệu phi kim loại hoặc lá kim loại nói chung; 
 - cắt các dạng khác của vật liệu phi kim loại chưa được phân vào các vị trí khác; 
 - các đặc điểm riêng cho  các loại máy cắt, đột, đục lỗ, dập hoặc tách đứt bằng các  

phương tiện khác với cắt, liên quan tới một yêu cầu hoặc vấn đề nào đó không đặc 
thù cho riêng một máy nào thuộc các mục đích nêu trên, nghĩa là các chi tiết hoặc sự 
lắp đặt để làm hoạt động hoặc điều khiển các máy này, mặc dầu việc thực hiện các 
đặc tính này có thể khác nhau phụ thuộc vào từng loại máy có liên quan. Phân lớp 
này nói chung bao gồm những đặc điểm mà trong một trường hợp cụ thể nào đó, ở 
một chừng mực nào đó được tạo ra để thực hiện việc cắt, đột, đục lỗ, dập, hoặc tách 
đứt bằng các cách khác với cắt. 

(2) Nếu các chi tiết hoặc các thiết bị không có các đặc tính cơ bản đặc trưng cho các máy 
cắt, đột, đục lỗ, dập, tách đứt,  thì các lớp tổng quan hơn, ví dụ F16, được ưu tiên. 

Nội dung phân lớp 
CẮT ĐẶC TRƯNG BỞI BỘ PHẬN CẮT HOẶC BỞI BẢN 
CHẤT CỦA NHÁT CẮT ĐƯỢC THỤC HIỆN........................................................................1/00, 3/00 
CÁC THẾT BỊ ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN; CÁC CHI 
TIẾT CỦA THIẾT BỊ CẮT .......................................................................................................5/00, 7/00 
CÁC THẾT BỊ KẾT HỢP ........................................................................................................9/00, 11/00 

 

1/00 Cắt đặc trưng bởi bản chất hoặc chuyển động của phần tử cắt; Các thiết bị hoặc 
máy dùng cho mục đích này phần tử cắt dùng cho các thiết bị này [1,3,2006.01]  

1/01 . Phần tử cắt không dịch chuyển cùng với phôi [3,2006.01]  
1/02 . . có phần tử cắt cố định (1/547 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
1/03 . . . có vài phần tử cắt [3,2006.01]  
1/04 . . có phần tử cắt chuyển động thẳng (1/46,1/547 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
1/06 . . . có chuyển động tịnh tiến khứ hồi [1,3,2006.01]  
1/08 . . . . kiểu cắt tấm [1,3,2006.01]  
1/09 . . . . . có vài phần tử cắt [3,2006.01] 
1/10 . . . . có dịch chuyển trong hướng song song hoặc gần song song với lưỡi cắt 

[1,3,2006.01]  
1/11 . . . . . có vài phần tử cắt [3,2006.01]  
1/12 . . có phần tử cắt chuyển động quanh trục (B26D 1/547 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
1/14 . . . có dụng cụ cắt tròn, ví dụ dạng đĩa [1,3,2006.01]  
1/143 . . . . quay quanh trục cố định (1/20-1/24 được ưu tiên) [3,2006.01]  
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1/147 . . . . . có phần tử cắt nằm ngang [3,2006.01]  
1/15 . . . . . có phần tử cắt thẳng đứng [3,2006.01]  
1/153 . . . . . có phần tử cắt nằm nghiêng [3,2006.01]  
1/157 . . . . quay quanh trục chuyển động (1/20-1/24 được ưu tiên) [3,2006.01]  
1/16 . . . . . đặt trên tay đòn chuyển động hoặc bộ phận tương tự [1,3,2006.01]  
1/18 . . . . . đặt trên xe dao di động [1,3,2006.01]  
1/20 . . . . hoạt động cùng với bộ phận cố định [1,3,2006.01]  
1/22 . . . . hoạt động cùng vói phần tử di động, ví dụ con trượt (1/24 được ưu tiên) 

[1,3,2006.01]  
1/24 . . . . hoạt động cùng vói dụng cụ cắt dạng đĩa [1,3,2006.01]  
1/25 . . . có bộ phận cắt không tròn [3,2006.01]  
1/26 . . . . chuyển động quanh trục vuông góc hoặc gần vuông góc vói đường cắt 

[1,3,2006.01]  
1/28 . . . . . và quay liên tục về một hướng trong thời gian cắt [1,3,2006.01]  
1/29 . . . . . . có bộ phận cắt đặt trong mặt phảng của đĩa quay, ví dụ để cắt miếng vụn 

[1,3,2006.01]  
1/30 . . . . . với sự chuyển động chốt quay có hạn chế để thực hiện việc cắt 

[1,3,2006.01]  
1/34 . . . . chuyển động quanh trục song song với đường cắt [1,3,2006.01]  
1/36 . . . . . và quay liên tục về một hướng trong thời gian cắt, ví dụ được lắp trên tang 

quay [1,3,2006.01]  
1/38 . . . . . và hoạt động cùng lưỡi cố định hoặc bộ phận cố định khác [1,3,2006.01]  
1/40 . . . . . và hoạt động cùng với bộ phận quay [1,3,2006.01]  
1/42 . . . . . và lắp trên bộ phận quay có khả năng trượt [1,3,2006.01]  
1/43 . . . . chuyển động quanh trục khác, ví dụ đặt trên côn hoặc mặt định hình 

[1,3,2006.01]  
1/44 . . có bộ phận cắt dạng cốc hoặc tương tự [1,3,2006.01] 
1/45 . . có bộ phận cắt có chuyển động không thuộc một nhóm nào đã nêu trước 

[3,2006.01]  
1/46 . . có dao kiểu băng vô tận hoặc chi tiết cát tương tự [1,3,2006.01]  
1/48 . . . có công cụ kéo căng [1,3,2006.01]  
1/50 . . . có vài lưỡi dao phảng hoặc bộ phận cắt tương tự [1,3,2006.01]  
1/52 . . . . có khoảng điều chỉnh giữa các lưỡi dao [1,3,2006.01]  
1/54 . . . Cơ cấu dẫn hướng cho lưỡi dao kiểu phảng hoặc các bộ phận cắt tương tự 

[1,3,2006.01]  
1/547 . . có lưỡi cắt dạng dây (dây vô tận 1/46; bằng dây kim loại nung nóng B26F3/12) 

[3,2006.01]  
1/553 . . . có vài lưỡi cắt dạng dây [3,2006.01]  
1/56 . có bộ phận cắt dịch chuyển cùng với phôi cần gia công, ví dụ lưỡi cắt bay 

[1,3,2006.01]  
1/58 . . được lắp trên tay đòn di động [3,2006.01]  
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1/60 . . được lắp trên xe dao di động [3,2006.01]  
1/62 . . và quay quanh trục, song song với đường cắt, ví dụ lắp trên tang trống quay 

[3,2006.01]  

3/00 Phương pháp cắt sản phẩm cần gia công, được phân biệt bởi hình dạng nhát 
cắt; Thiết bị dùng cho mục đích này [1,3,2006.01]  

3/02 . Cắt vát [1,2006.01] 
3/06 . Tạo rãnh có tách phoi khỏi bề mặt chi tiết cần gia công [1,2006.01] 
3/08 . Tạo một vết cắt không sâu trên bề mặt sản phẩm cần gia công không có phoi, ví dụ 

làm nhám, khắc [1,2006.01] 
3/10 . 

 

B26F 1/38) [1,2006.01] 
3/11 . . để thu được mẫu có dạng xoắn hoặc dạng lò xo [3,2006.01] 
3/12 . Tạo rãnh lên mặt sản phẩm, tức là tạo rãnh không lấy phoi dưới một góc, ví dụ 

dưới góc vuông với mặt sản phẩm [1,2006.01] 
3/14 . Tạo rãnh ở phần biên sản phẩm bằng cắt [1,2006.01] 
3/16 . Cắt thanh và ống theo hướng ngang [1,2006.01] 
3/18 . 

 

[1,3,2006.01]  
3/20 . . nhờ dao chuyển động tịnh tiến khứ hồi [1,2006.01] 
3/22 . . nhờ dao quay [1,2006.01] 
3/24 . cắt hình dải quạt khác vói cắt mảnh nhỏ, ví dụ cắt bánh nướng [1,2006.01] 
3/26 . . chuyên dùng để cắt hoa quả hoặc rau, ví dụ hành [1,2006.01] 
3/28 . Cắt thành từng lớp; Tách lớp này ra khỏi lớp bên cạnh bằng cách cắt (B26D 3/30 

được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
3/30 . Thiết bị để cắt sản phẩm làm đôi, ví dụ để cắt bánh mì làm đôi [3,2006.01]  

Ghi chú 
 Trong các nhóm B26D5/00 và B26D7/00, thuật ngữ sau được hiểu với nghĩa là: 
 - “cắt“ bao gồm, cắt đứt, chặt, đột, đục lỗ hoặc tách đứt không bằng cách cắt  

5/00 Thiết bị điều khiển và doa các máy cát, đột lỗ, đục lỗ, chặt hoặc tách bằng các 
phương tiện khác với cắt [1,2006.01] 

5/02 . Cơ cấu để dịch chuyển bộ phận cắt vào vị trí làm việc [1,2006.01] 
5/04 . . bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
5/06 . . bằng thiết bị điện [1,2006.01] 
5/08 . Cơ cấu đưa dụng cụ cắt vào hoạt động [1,2006.01] 
5/10 . . Truyền động bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 
5/12 . . bằng trang bị thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
5/14 . . bằng cơ cấu tay quay và chốt [1,2006.01] 
5/16 . . bằng cơ cấu cam [1,2006.01] 
5/18 . . bằng cơ cấu tay quay- trục khuỷu (5/10-5/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
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5/20 . có tác động tương hỗ giữa dụng cụ cắt và cơ cấu đưa dẫn chi tiết gia công 
[1,2006.01] 

5/22 . . có mối liên kết cứng giữa dụng cụ cắt và cơ cấu đưa dẫn chi tiết gia công 
[1,2006.01] 

5/24 . . . được trang bị dụng cụ đo [1,2006.01] 
5/26 . . có cơ cấu điều khiển trong cơ cấu đưa dẫn chi tiết gia công, đưa dụng cụ cất vào 

làm việc [1,2006.01] 
5/28 . . . Báo hiệu có hoặc không có chi tiết gia công [1,2006.01] 
5/30 . . có dụng cụ cắt được điều khiển bằng cách đọc phiếu thông tin [1,2006.01] 
5/32 . . . Phiếu thông tin là chính sản phẩm [1,2006.01] 
5/34 . . . đọc thông tin nhờ bộ phận cảm quang [1,2006.01] 
5/36 . . . đọc thông tin nhờ phương tiện từ tính [1,2006.01] 
5/38 . có thiết bị để cắt được điều khiển bằng chi tiết chuyển động [1,2006.01] 
5/40 . . được trang bị dụng cụ đo [1,2006.01] 
5/42 . có liên kết tương hỗ giữa lượng chạy dao của chi tiết gia công và kẹp [1,2006.01] 

7/00 Các chi tiết của thiết bị cắt, đột lỗ, đục lỗ, chặt hoặc phân tách vật liệu không 
bằng phương pháp cắt [1,5,2006.01]  

7/01 . Cơ cấu để giữ hoặc định vị phôi vào vị trí gia công [3,2006.01] 
7/02 . . có cơ cấu kẹp [1,3,2006.01]  
7/04 . . . có điều chỉnh lực kẹp [1,3,2006.01]  
7/06 . Cơ cấu truyền dẫn sản phẩm gia công có hình dạng khác với tấm mỏng, băng hoặc 

sợi [1,2006.01] 
7/08 . Thiết bị dùng để gia công sản phẩm hoặc dùng cho dụng cụ cắt nhằm giảm nhẹ gia 

công cắt (kéo căng dụng cụ cắt dạng băng 1/48) [1,2006.01] 
7/10 . . 

 

 [1,2006.01] 
7/12 . . bằng mài sắc bộ phận cắt [1,2006.01] 
7/14 . . bằng kéo căng chi tiết gia công [1,2006.01] 
7/18 . Thiết bị để tách vật liệu đã cắt bỏ hoặc phế liệu [1,2006.01] 
7/20 . Bệ cắt [1,2006.01] 
7/22 . Thiết bị an toàn cho máy cắt [1,2006.01] 
7/24 . . Ngắt động của dụng cụ cắt [1,2006.01] 
7/26 . Cơ cấu lắp hoặc điều chỉnh dụng cụ Gắt; Cơ cấu để điều chỉnh hành trình của dụng 

cụ cắt [1,2006.01] 
7/27 . Cơ cấu để thực hiện các nguyên công khác phối hợp cắt (9/00 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
7/28 . . Cơ cấu đếm số lượng hành trình của dụng cụ cắt hoặc để đo chiều dài cắt (5/24; 

5/40 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
7/30 . . để cân sản phẩm cắt [3,2006.01]  
7/32 . . để vận chuyển hoặc xếp đặt sản phẩm cắt (thiết bị tách vật liệu đã cắt bỏ hoặc phế 

phẩm 7/18) [3,2006.01]  
7/34 . . để quét lớp phủ như là bơ lên sản phẩm cắt [3,2006.01]  
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9/00 Thiết bị cắt liên hợp với thiết bị đột lỗ hoặc thiết bị cắt khác [1,2006.01] 

11/00 Tổ hợp các thiết bị cắt [1,2006.01] 
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B26F ĐỘT LỖ; ĐỤC LỖ; CẮT ĐỨT; CHẶT; TÁCH ĐỨT VẬT LIỆU KHÔNG 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT (lấy dấu, xẻ rãnh hoặc làm lỗ khuyết cúc áo 
A41H25/00; trong sản xuất giày dép A43D; trong phẫu thuật A61B; dập kim loại 
B21D; khoan kim loại B23B; cắt kim loại bằng cách đốt nóng cục bộ, ví dụ cắt bằng 
ngọn lửa B23K; cắt bằng tia chất lỏng mang vật liệu mài có vận tốc cao B24C5/02; 
chi tiết nói chung cho máy cắt B26D; khoan gỗ B27C; khoan đá B28D; gia công chất 
dẻo hay vật liệu ở trạng thái dẻo B29; làm hộp, các tông, phong bì hay túi bằng giấy 
hoặc vật liệu gia công bằng cách tương tự, ví dụ lá kim loại B31B; trong sản xuất 
thủy tinh C03B; để gia công da C14B; để gia công vật liệu dệt D06H; dùng cho vật 
dẫn ánh sáng G02B6/25; để đột lỗ vé G07B) [2,5] 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - Đột lỗ, đục lỗ, cắt đứt, chặt, tách đứt; 
 - cắt đứt các tấm vật liệu phi kim loại hoặc các lá kim loại dát mỏng không bằng 

phương pháp cắt; 
 - cắt các dạng khác của vật liệu phi kim loại không được nêu ở các phân lớp khác. 
(2) Cần lưu ý đến các ghi chú (1) và (3) ngay sau tên của phân lớp B26D. 

 

1/00 Đột lỗ; Đục lỗ; Cắt đứt; Chặt; Các thiết bị sử dụng cho mục đích này (đột lỗ 
bằng các hạt mài dạng bột được rung động có tần số siêu âm B 24 B 1/04; đột lỗ 
bằng phun cát B24C; đục lỗ trên phiếu đục lỗ và trên băng cho mục đích thống kê và 
ghi G06K 1/00) [1,2006.01] 

1/02 . Đột lỗ bằng đục, ví dụ nhờ chày và cối thực hiện chuyển động tịnh tiến tương đối 
so với nhau [1,2006.01] 

1/04 . . có chày được điều khiển lựa chọn [1,2006.01] 
1/06 . . bằng dụng cụ đột chuyển động cùng với chi tiết gia công [1,2006.01] 
1/08 . . . có dụng cụ được lắp trên tang trống quay hoặc trên giá đỡ tương tự và chuyển 

động tương đối so với giá đỡ trong khi làm việc [1,2006.01] 
1/10 . . . chày đột kiểu con lăn [1,2006.01] 
1/12 . . để thực hiện các nhát cắt đứt ở mép sản phẩm [1,2006.01] 
1/14 . . Dụng cụ đột lỗ; Khuôn đột [1,2006.01] 
1/16 . Đột lỗ bằng các dụng cụ kiểu mũi khoan [1,2006.01] 
1/18 . Đột lỗ bằng cách xẻ rãnh, tức là tạo vết cắt khép kín hai đầu không lấy vật liệu ra 

[1,2006.01] 
1/20 . . nhờ dụng cụ được lắp trên tang trống quay hoặc trên giá đỡ tương tự (1/22 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
1/22 . . để thực hiện các xẻ không thẳng, ví dụ lỗ khuyết [1,2006.01] 
1/24 . Đột lỗ bằng kim hoặc chốt [1,2006.01] 
1/26 . Đột lỗ bằng các phương tiện phi cơ khí, ví dụ bằng tia của chất lỏng [1,2006.01] 
1/28 . . bằng sự phóng điện [1,2006.01] 
1/31 . . bằng bức xạ (bằng tia laze B23K 26/00) [3,2006.01]  
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1/32 . Dụng cụ cầm tay để đột lỗ, ví dụ dùi tròn [1,2006.01] 
1/34 . . có bộ dẫn động (các chi tiết hay cụm chi tiết, ví dụ vỏ, thân của dụng cụ xách tay 

có bô dẫn đông không đăc biêt liên quan đến thao tác được thúc hiên B25F 5/00) 
[1,4,2006.01] 

1/36 . . Kìm đục lỗ hoặc đột lỗ [1,2006.01] 
1/38 . Cắt đứt; Chặt [1,2006.01] 
1/40 . . nhờ máy ép, ví dụ kiểu đập (máy ép phổ thông B30B) [1,2006.01] 
1/42 . . . có con lăn ép [1,2006.01] 
1/44 . . Dụng cụ cắt cho mục đích này; Chày đập [1,2006.01] 
1/46 . . . Dao tùy ý cho máy ép [1,2006.01] 

3/00 Phương pháp và thiết bị để cắt vật liệu không bằng phương pháp cắt (cắt bằng 
mài B24B 27/06) [1,2006.01] 

3/02 . bằng gây nổ [1,2006.01] 
3/04 . cắt bằng ép (3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/06 . cắt bằng đốt nóng [1,2006.01] 
3/08 . . nhờ các phần tử đốt nóng [1,2006.01] 
3/10 . . . con lăn hoặc đĩa [1,2006.01] 
3/12 . . . dây đốt nóng [1,2006.01] 
3/16 . . bằng bức xạ (bằng tia laze B23K 26/00) [3,2006.01]  
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B27 CHẾ BIẾN HOẶC BẢO QUẢN GỖ HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; MÁY 
ĐÓNG ĐINH HOẶC ĐÓNG GHIM NÓI CHUNG 

B27B CÁC LOẠI CƯA DÙNG ĐỂ CƯA GỖ HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; CÁC 
BỘ PHẬN HOẶC PHỤ TÙNG CỦA NÓ (cưa chuyên dùng để xén tỉa nhánh cây 
hoặc cành cây A01G 3/08; thiết bị cưa chuyên dùng để chặt hạ cây A01G 23/091; 
các đặc điểm kết cấu không giới hạn cho một loại cưa gỗ đặc biệt B23D, ví dụ kẹp 
chặt các lưỡi cưa B23D 51/00; các thành phần kết cấu của máy công cụ như khung, 
bệ máy, giá đỡ hoặc tương tự, nói chung B23Q 1/01) [5] 

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI CƯA ĐẶC TRƯNG BỞI PHẦN TỬ HOẠT 
ĐỘNG 

Chuyển động tịnh tiến ................................................................................... 3/00, 11/00, 19/00 
Cưa đĩa  ............................................................................................................. 5/00, 7/00, 9/00 
Cưa băng ................................................................................................................. 13/00, 15/00 
Cưa xích ............................................................................................................................. 17/00 
Các loại cưa khác ............................................................................................................... 23/00 

CƯA XÁCH TAY HOẶC CƯA CẦM TAY  .........................................................................9/00, 21/00 
CÁC PHẦN TỬ HOẠT ĐỘNG............................................................................................. 23/00, 33/00 
CÁC CƠ CẤU PHỤ ................................................................................................................25/00 31/00 
CƯA THÂN CÂY HOẶC KHÚC GỖ, CÁC LOẠI CƯA 
CHUYÊN DỤNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY .......................................................... 1/00, 3/00, 7/00, 15/00 

 

1/00 Các phương pháp cưa các thân cây hoặc các khúc gỗ (các thành phần kết cấu của 
các máy, xem các nhóm tương ứng cho các máy này) [1,2006.01] 

3/00 Các cưa giàn nhiều lưỡi; Các loại máy cưa khác có lưỡi cưa chuyển động tịnh 
tiến, chuyên dụng để xẻ dọc các thân cây [1,2006.01] 

3/02 . có khung cưa chuyển động tịnh tiến theo chiều thẳng đứng [1,2006.01] 
3/04 . . có khung với nhiều lưỡi cưa [1,2006.01] 
3/06 . . có khung với lưỡi cưa bên sườn [1,2006.01] 
3/08 . . . kết hợp với khung có nhiều lưỡi cưa [1,2006.01] 
3/10 . . Các khung cưa hoặc các cơ cấu dẫn hướng cho chúng [1,2006.01] 
3/12 . . Các cơ cấu để dịch chuyển tịnh tiến khung cưa; Các cơ cấu khử rung; Các cơ cấu 

cân bằng đối trọng (B27B 3/26 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/14 . . Các cơ cấu để nâng hoặc hạ các trục tiếp liệu [1,2006.01] 
3/16 . . Các cơ cấu dẫn động cho các trục tiếp liệu [1,2006.01] 
3/18 . . Cơ cấu điều khiển, ví dụ để điều khiển dẫn động [1,2006.01] 
3/20 . . Cơ cấu để dẫn hướng phần đã cưa của thanh gỗ trong quá trình cưa, ví dụ để ngăn 

ngừa hỏng hóc do ứng suất xoắn [1,2006.01] 
3/22 . có khung cưa dịch chuyển ngang [1,2006.01] 
3/24 . . Các cơ cấu để nâng và hạ khung cưa [1,2006.01] 
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3/26 . . Các cơ cấu để dịch chuyển tịnh tiến khung cưa; Các cơ cấu để khử rung; Các cơ 
cấu cân bằng đối trọng [1,2006.01] 

3/28 . Các thành phần kết cấu [1,2006.01] 
3/30 . . Cơ cấu để gắn lưỡi cưa, ví dụ vòng kẹp cưa; Các thiết bị kéo căng [1,2006.01] 
3/32 . . . Các thiết bị kéo căng được trang bị các phương tiện có rãnh xoắn hoặc chêm 

[1,2006.01] 
3/34 . . . Các thiết bị kéo căng được dẫn động bằng áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
3/36 . . Các thiết bị điều chỉnh khoảng cách giữa các lưỡi cưa [1,2006.01] 
3/38 . . . Các thanh định cữ; Các tấm định cữ [1,2006.01] 
3/40 . . Các thiết bị điều chỉnh độ nhô của cưa [1,2006.01] 

Các máy cưa đĩa  

5/00 Các máy cưa có lưỡi cưa đĩa (để xẻ dọc thân gỗ B27B 7/00); Các thành phần kết 
cấu hoặc các cơ cấu dùng cho chúng [1,2006.01] 

5/02 . đặc trưng chỉ bởi một chức năng đặc biệt [1,2006.01] 
5/04 . . để làm sạch rìa mép [1,2006.01] 
5/06 . . để cắt các tấm ra các phần với kích thước cho trước, ví dụ các tấm panen 

[1,2006.01] 
5/065 . . . có lưỡi cưa dẫn tiến được, ví dụ được bố trí trên một bàn trượt [6,2006.01]  
5/07 . . . . tấm gỗ được đặt trong một mặt phẳng thẳng đứng (B27B 5/075 được ưu tiên) 

[6,2006.01]  
5/075 . . . . đặc trưng bởi có nhiều lưỡi cưa, ví dụ quay quanh các trục vuông góc 

[6,2006.01]  
5/08 . . để cưa với các lưỡi cưa đặt song song với bề mặt của phôi gia công [1,2006.01] 
5/10 . Các máy cưa đĩa đặt trên bánh xe; Các máy cưa đĩa được thiết kế để lắp đặt trên 

máy kéo hoặc các phương tiện giao thông khác và được dẫn động bằng chính các 
xe đó [1,2006.01] 

5/12 . Các máy cưa hình trụ [1,2006.01] 
5/14 . Các máy cưa đĩa được dẫn động bằng ngoại vi [1,2006.01] 
5/16 . Bàn máy cưa (B27B 15/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/18 . . với lưỡi cưa đĩa dẫn tiến được, ví dụ được đặt trên giá trượt [1,2006.01] 
5/20 . . . lưỡi cưa điều chỉnh được theo độ sâu hoặc góc cắt; Các máy cưa xuyên tâm, tức 

là các máy cưa có tay đòn quay hướng tâm để dẫn hướng bàn trượt chuyển 
động [1,2006.01] 

5/22 . . có lưỡi cưa đĩa không dẫn tiến được [1,2006.01] 
5/24 . . . lưỡi cưa điều chỉnh được theo độ sâu hoặc góc cắt [1,2006.01] 
5/26 . . . bàn máy điều chỉnh được theo độ sâu hoặc góc cắt [1,2006.01] 
5/29 . Các chi tiết; Các thành phần kết cấu; Các cơ cấu phụ [2,2006.01]  
5/30 . . để lắp đặt hoặc kẹp lưỡi cưa hoặc các trục cưa [1,2006.01] 
5/32 . . . Các thiết bị để kẹp lưỡi cưa đĩa lên trục cưa [1,2006.01] 
5/34 . . . . Các thiết bị để kẹp nhiều lưỡi cưa đĩa lên một trục cưa; Cơ cấu để điều chỉnh 

khoảng cách tương hỗ giữa các cưa [1,2006.01] 
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5/36 . . . Cơ cấu xoay hoặc nghiêng lưỡi cưa đĩa [1,2006.01] 
5/38 . . Các thiết bị để phanh cưa đĩa hoặc trục cưa; Các thiết bị khử rung của lưỡi cưa 

đĩa, ví dụ triệt âm [1,2006.01] 

7/00 Các máy cưa có lưỡi cưa đĩa, chuyên dụng để cưa dọc chiều dài thân gỗ 
[1,2006.01] 

7/02 . bằng cách sử dụng các cưa đĩa đặt vuông góc với nhau, ví dụ phương thẳng đứng 
và phương nằm ngang [1,2006.01] 

7/04 . bằng cách sử dụng một số cưa đĩa đặt trên một trục; Các cơ cấu để điều chỉnh 
khoảng cách tương hỗ giữa các cưa [1,2006.01] 

9/00 Các cưa đĩa xách tay dẩn động bằng động cơ để thao tác bằng tay (các chi tiết 
hoặc các bộ phận, ví dụ tay cầm, vỏ của dụng cụ dẫn động bằng động cơ xách tay 
không đặc biệt liên quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

9/02 . Các cơ cấu điều chỉnh độ sâu cắt hoặc độ nghiêng [1,2006.01] 
9/04 . Cơ cấu dẫn hướng, ví dụ để cắt các panen [1,2006.01] 

11/00 Cưa ngang chuyển động tịnh tiến được dẫn động bằng động cơ; Các cơ cấu phụ 
cho chúng [1,2006.01] 

11/02 . Các cơ cấu dẫn hướng lưỡi cưa [1,2006.01] 
11/04 . . Giá đỡ được bắt chặt vào phôi [1,2006.01] 
11/06 . Các cơ cấu để kẹp lưỡi cưa, có hoặc không có cơ cấu để tắt máy [1,2006.01] 
11/08    . Các khung, giá hoặc bệ máy [1,2006.01] 
11/10 . Các thiết bị để kẹp phôi hoặc giữ phôi ở vị trí cho trước [1,2006.01] 
11/12 . Cưa thích ứng với việc lắp đặt trên máy kéo hoặc được dẫn động bằng máy kéo 

[1,2006.01] 

Các máy cưa băng 

13/00 Các máy cưa băng (để xẻ dọc thân gỗ B27B 15/00); Các thành phần kết cấu hoặc 
cơ cấu phụ của chúng [1,2006.01] 

13/02 . Các khung máy;  Các giá máy [1,2006.01] 
13/04 . Bàn làm việc; Các cơ cấu để nghiêng lưỡi cưa băng [1,2006.01] 
13/06 . Puli của cưa; Các ổ bi cho chúng [1,2006.01] 
13/08 . Cơ cấu căng lưỡi cưa băng [1,2006.01] 
13/10 . Cơ cấu dẫn hướng của lưỡi cưa băng, ví dụ con lăn dẫn hướng, dẫn hướng lùi, dẫn 

hướng bên 
13/12 . Cơ cấu tra dầu chuyên dụng cho lưỡi cưa băng 
13/14 . Các thiết bị hãm chuyên dụng cho các máy cưa băng, ví dụ sau sự hỏng hóc của 

lưỡi cưa [1,2006.01] 
13/16     . Các cơ cấu phụ, ví dụ để làm nguội lưỡi cưa băng [1,2006.01] 

15/00 Các máy cưa băng chuyên dụng để xẻ dọc thân gỗ [1,2006.01] 
15/02 . có lưỡi cưa được dẫn hướng theo chiều ngang, tức là cưa băng để xẻ gỗ theo chiều 

ngang [1,2006.01] 
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15/04 . có lưỡi cưa được dẫn hướng theo chiều thẳng đứng [1,2006.01] 
15/06 . kết hợp với máy cưa đĩa để thực hiện đồng thời một số quy trình cưa [1,2006.01] 
15/08 . có một số lưỡi cưa băng [1,2006.01] 

17/00 Các cưa xích; Các cơ cấu cho chúng [1,2006.01] 
17/02 . Các cưa xích có thanh dẫn hướng (B27B 17/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
17/04 . . Các cơ cấu dẫn hướng ổ bi đũa [1,2006.01] 
17/06 . Cưa xích được lắp đặt trên giá hình cung [1,2006.01] 
17/08 . Cơ cấu dẫn động; Cơ cấu để xoay hoặc lắp đặt cưa xích có độ nghiêng [1,2006.01] 
17/10 . . Khớp ly hợp sử dụng cho cưa xích [1,2006.01] 
17/12 . Cơ cấu bôi trơn cưa xích [1,2006.01] 
17/14 . Cơ cấu căng cưa xích [1,2006.01] 

19/00 Các loại cưa khác chuyển động tịnh tiến có bộ dẫn động: Cưa lượn (các chi tiết 
hoặc các bộ phận, ví dụ vỏ, thân của dụng cụ xách tay dẫn động bằng động cơ không 
đặc biệt liên quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

19/02 . Các cưa có lưỡi cưa được truyền động bằng động cơ được kẹp chặt cả hai đầu hoặc 
chỉ  một đầu, ví dụ cưa kéo lên xuống, cưa dây (B27B 19/10 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

19/04 . . đặc trưng bởi bộ dẫn động, ví dụ bởi bộ dẫn động điện từ [1,2006.01] 
19/06 . . Các máy cố định [1,2006.01] 
19/09 . . di động [2,2006.01] 
19/10 . Các cưa dây, tức là cưa có lưỡi cưa được kẹp chặt từ hai đầu trong một vòng cung 

được dẫn hướng bằng tay [1,2006.01] 
19/12 . . có bộ dẫn động [1,2006.01] 
19/14 . . có dẫn động bằng tay [1,2006.01] 

21/00 Các cưa cầm tay không có bộ dẫn động (B27B 19/14 được ưu tiên); Thiết bị cưa 
cầm tay, ví dụ giá đỡ để cưa gỗ [1,2006.01] 

21/02 . Cưa hình cánh cung hoặc cưa kim loại [1,2006.01] 
21/04 . Cưa ngang; Cưa dây [1,2006.01] 
21/06 . Cơ cấu căng lưõi cưa [1,2006.01] 
21/08 . Đồ gá dẫn hướng hoặc thiết bị điều chỉnh trên cưa cầm tay, ví dụ để hạn chế độ sâu 

cắt [1,2006.01] 

23/00 Các phương pháp cưa gỗ khác bằng các dụng cụ bánh răng cô định; Các dụng 
cụ cho chúng (cắt bằng các dây nóng B27M 1/06); Các bộ phận kết cấu hoặc các 
cơ cấu phụ cho cưa [1,2006.01] 

Các bộ phận hoặc phụ tùng của cưa 

25/00 Các thiết bị đưa các thân gỗ vào khung cưa gỗ hoặc máy cưa; Cơ cấu nạp thân 
cây (B27B 31/00 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  

25/02 . có con lăn nạp và con lăn ép [1,2006.01] 
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25/04 . có cơ cấu tiếp liệu dạng băng hoặc xích [1,2006.01] 
25/06 . Các cơ cấu nạp hoặc ép đàn hồi, ví dụ các lóp đệm, lò xo [1,2006.01] 
25/08 . Các thiết bị nạp lắp được cho bất kỳ máy cưa nào [1,2006.01] 
25/10 . Các cơ cấu nạp hoặc các cơ cấu ép được dẫn động bằng tay, ví dụ máy đẩy liệu 

[1,2006.01] 

27/00 Các cơ cấu chắn dẫn hướng hoặc các trụ chống cây gỗ trong khung cưa hoặc 
trong máy cưa; Thiết bị đo trên chúng (các cơ cấu hoặc thiết bị an toàn chuyên 
dụng cho cưa gỗ B27G 19/00; các đặc điểm kết cấu của các thiết bị đo G01B) 
[1,2006.01] 

27/02 . được bố trí ở bên và song song với mặt phẳng của lưỡi cưa [1,2006.01] 
27/04 . được bố trí vuông góc với mặt phảng của lưỡi cưa [1,2006.01] 
27/06 . được bố trí nghiêng với mặt phảng của lưỡi cưa, ví dụ để cưa chéo [1,2006.01] 
27/08 . được bố trí điều chỉnh được, không giới hạn cho bất kỳ một nhóm nào từ B27B 

27/02 - B27B 27/06 [1,2006.01] 
27/10 . Các thiết bị để dịch chuyển hoặc điều chỉnh các cơ cấu chắn dẫn hướng hoặc trụ 

chống [1,2006.01] 

29/00 Các cơ cấu cặp, kẹp hoặc giữ thân cây hoặc khúc gỗ trong khung cưa gỗ hoặc 
máy cưa (các cơ cấu hoặc các thiết bị an toàn chuyên dụng cho cưa gỗ B27G 19/00; 
cho các gỗ cây khác xem các nhóm tương ứng dành cho các máy này); Các xe vận 
chuyển thân cây hoặc khúc gỗ [1,2006.01] 

29/02 . Êke để kẹp; Các cơ cấu cặp trên chúng [1,2006.01] 
29/04 . Xe vận chuyển thân cây hoặc khúc gỗ có các cơ cấu cặp không đi qua lưỡi cưa, 

chuyên dụng cho bộ cưa; Sự bố trí các cơ cấu cặp trên chúng [1,2006.01] 
29/06 . . Các xe vận chuyển thân cây hoặc khúc gỗ phụ để vận chuyển khúc gỗ tới trục lăn 

tiếp dẫn hoặc để vận chuyển phần gỗ đã được cưa của khúc gỗ [1,2006.01] 
29/08 . Các xe vận chuyển thân cây hoặc khúc gỗ đi qua các lưỡi cưa, chủ yếu cho cưa 

băng có các cơ cấu cặp; Sự bố trí các cơ cấu cặp trên chúng; Các thiết bị xoay trên 
chúng [1,2006.01] 

29/10 . . Các cơ cấu để điểu chỉnh hoặc điều khiển theo cạnh bên các thiết bị kẹp hoặc 
xoay phụ thuộc vào độ dày của tấm được cưa [1,2006.01] 

31/00 Các cơ cấu để vận chuyển, chất tải, xoay, điều chỉnh hoặc bốc dỡ thân cây hoặc 
khúc gỗ, chuyên dụng cho các xưởng cưa hoặc máy cưa (B27B 29/00 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

31/02 . Các cơ cấu chất tải dùng cho các xe vận chuyển [1,2006.01] 
31/04 . Các cơ cấu xoay [1,2006.01] 
31/06 . Các cơ cấu điều chỉnh, ví dụ sử dụng sự chiếu quang học [1,2006.01] 
31/08 . Các cơ cấu bốc dỡ [1,2006.01] 

33/00 Các dụng cụ cưa dùng cho các xưởng cưa, các máy cưa hoặc các thiết bị cưa 
[1,2006.01] 

33/02 . Kết cấu của lưỡi cưa hoặc của răng cưa [1,2006.01] 
33/04 . . Các lưỡi cưa của cưa bộ [1,2006.01] 
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33/06 . . Các lưỡi cưa băng [1,2006.01] 
33/08 . . Các lưỡi cưa đĩa [1,2006.01] 
33/10 . . Các lưỡi cưa của cưa cầm tay [1,2006.01] 
33/12 . . Các lưỡi cưa có răng được lồng vào hoặc thay thế được hoặc có dải răng cưa 

[1,2006.01] 
33/14 . Cưa xích [1,2006.01] 
33/16 . Cưa dây; Lưỡi cưa dạng dải xoắn [1,2006.01] 
33/18 . Cưa hình trụ có răng ở trên vành [1,2006.01] 
33/20 . Các lưỡi cưa làm sạch các mép hoặc phối hợp với các dụng cụ kết hợp với các 

phương tiện nghiền nhỏ phế thải [2,2006.01]  
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B27C MÁY BÀO, KHOAN, CÁN, TIỆN HOẶC MÁY VẠN NĂNG DÙNG CHO GỖ 
HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ (các máy công cụ nói chung B23; chế biến gỗ có 
sử dụng sự mài, ví dụ phun cát, các thiết bị B24; các dụng cụ cho các mục đích này 
B27G) 

 

1/00 Máy gia công các mặt phẳng, ví dụ bằng các máy cắt có dao quay; Dụng cụ cho 
chúng [1,2006.01] 

1/02 . Làm phẳng, tức là máy chỉ gia công một mặt [1,2006.01] 
1/04 . Máy bào phôi đến một độ dày cho trước [1,2006.01] 
1/06 . Máy làm phẳng mặt và bào phôi đến độ dày cho trước [1,2006.01] 
1/08 . Máy gia công đồng thời một số mặt của phôi [1,2006.01] 
1/10 . Bào cầm tay được trang bị khối lưỡi bào được dẫn động bằng động cơ (các chi tiết 

hoặc các bộ phận, ví dụ vỏ, thân của dụng cụ có bộ dẫn động xách tay không đặc 
biệt liên quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

1/12 . Các cơ cấu để nạp phôi [1,2006.01] 
1/14 . Các chi tiết hoặc các thiết bị phụ khác [1,2006.01] 

3/00 Các máy khoan hoặc các thiết bị khoan; Dụng cụ cho chúng (B23B được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

3/02 . Các máy khoan cố định có một trục [1,2006.01] 
3/04 . Các máy khoan cố định có nhiều trục [1,2006.01] 
3/06 . Các máy hoặc các thiết bị khoan để tạo ra các lỗ cho chốt [1,2006.01] 
3/08 . Các máy hoặc các thiết bị khoan tay [1,2006.01] 

5/00 Các máy chuyên để sản xuất các biên dạng đặc biệt hoặc sản phẩm có hình dạng 
đặc biệt, ví dụ bằng các máy cắt có dao quay; Dụng cụ cho chúng (tiện B27C 
7/00; các đặc tính của các thiết bị chép hình B23Q 35/00; xẻ rãnh, đục mộng, chế tạo 
mộng xoi, rãnh xoi B27F) [1,2006.01] 

5/02 . Các máy có bàn [1,2006.01] 
5/04 . . Các thước dẫn phôi [1,2006.01] 
5/06 . . Các cơ cấu để cặp hoặc nạp phôi [1,2006.01] 
5/08 . Các máy vê tròn đầu [1,2006.01] 
5/10 . Các máy chế biến gỗ thao tác bằng tay di động; Các bào xoi (các chi tiết hoặc các 

bộ phận, ví dụ vỏ, thân của dụng cụ có bộ dẫn động xách tay không đặc biệt liên 
quan đến thao tác được thực hiện B25F 5/00) [1,4,2006.01]  

7/00 Các máy tiện gỗ; Dụng cụ cho chúng (B23B, B23G, B23Q được ưu tiên; các đặc 
tính của các thiết bị chép hình B23Q 35/00) [1,2006.01] 

7/02 . Các máy tiện dùng tay [1,2006.01] 
7/04 . Các thiết bị chỉnh tâm hoặc kẹp phôi [1,2006.01] 
7/06 . Các cơ cấu dẫn hướng hoặc giữ dụng cụ, ví dụ các bàn dao [1,2006.01] 

9/00 Các máy đa chức năng; Các máy vạn năng; Dụng cụ cho chúng [1,2006.01] 
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9/02 . có một trục công tác [1,2006.01] 
9/04 . có nhiều trục công tác [1,2006.01] 
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B27D CHẾ BIẾN LỚP GỖ DÁN HOẶC GỖ DÁN MỘT LỚP HOẶC NHIỀU LỚP 
(phủ các chất lỏng hoặc vật liệu chảy lỏng khác lên các bề mặt nói chung B05; mài 
bóng, phun cát hoặc đánh bóng gỗ B24; phủ các chất dính kết hoặc keo dán lên bề 
mặt gỗ B27G 11/00; chế tạo lớp gỗ dán B27L 5/00) 

Ghi chú [3] 
 Các sản phẩm có lớp được phân loại trong phân lớp này cũng được phân loại ở 

B32B.  
 

1/00 Liên kết lớp gỗ dán với các vật liệu khác; Tạo hình các sản phẩm của chúng. 
(chế tạo bằng phương pháp khô các sản phẩm từ hạt hoặc sợi gỗ hoặc vật liệu ligno-
xenlulô hoặc vật liệu hữu cơ khác B27N); Xử lý sơ bộ các bề mặt liên kết, ví dụ 
làm xây xát [1,2006.01] 

1/02 . Các bàn sấy để làm nóng các lớp gỗ dán [1,2006.01] 
1/04 . để chế tạo gỗ dán hoặc các sản phẩm làm từ gỗ dán; Các tấm gỗ dán [1,2006.01] 
1/06 . . Chế tạo các lớp giữa; Hình dạng của các lớp ở giữa [1,2006.01] 
1/08 . . Sản xuất các sản phẩm được tạo hình; Các máy ép chuyên dụng cho việc này 

[1,2006.01] 
1/10 . Nối các chỗ tiếp giáp của lớp gỗ dán; Nối các mép biên của lớp gỗ dán; Xử lý sơ 

bộ các mép biên, ví dụ cắt [1,2006.01] 

3/00 Máy ép gỗ dán; Các tấm ép; Máy ép để sản xuất gỗ dán (máy ép nói chung 
B03B) [1,2006.01] 

3/02 . có một số tấm ép, tức là các máy ép nóng nhiều trục cuốn ép [1,2006.01] 
3/04 . có các tấm ép, đai chuyển động theo mạch kín, hoặc tương tự [1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp gia công lớp gỗ dán hoặc gỗ dán khác (gia công các thanh gỗ 
bằng cách giống như cách gia công cây cói, cây lau sậy B27J) [1,2006.01] 
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B27F CÁC MỐI GHÉP BẰNG MỘNG; MÁY XẺ MỘNG; MÁY CẮT RÃNH DÙNG 
CHO GỖ HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; MÁY ĐÓNG ĐINH HOẶC DẬP 
GHIM (các dụng cụ đóng đinh hoặc dập ghim bằng tay B25C; sản xuất các hòm, 
hộp hoặc tráp bằng gỗ B27M 3/34; các chi tiết kết nối trong các kết cấu xây dựng nói 
chung, ví dụ các chốt sử dụng trong các công trình xây dựng E04B 1/38; các chi tiết 
nối nói chung, ví dụ các chốt nói chung F16B) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm cả sự lắp ghép các chi tiết nối, ví dụ sử dụng các chất dính 

kết; 
(2) Phân lớp này không bao gồm sự phủ các chất dính kết hoặc keo dán lên bề mặt gỗ 

cần được nối, phần này thuộc vế nhóm B27G 11/00. 
 

1/00 Ghép mộng kiểu đuôi én; Ghép mộng; Chế tạo mộng rìa hoặc rãnh rìa (đục lỗ 
mộng B27F 5/00); Ghép mộng xoi (các máy hoặc các thiết bị để gia công các mối 
ghép mộng vuông góc B27G 5/00; các dụng cụ cắt để cắt các mộng rìa hoặc rãnh rìa 
B27G 13/14) [1,2,2006.01]  

1/02 . Chế tạo các mộng rìa hoặc các rãnh rìa có độ dài không xác định [1,2006.01] 
1/04 . . dọc theo chỉ một cạnh tấm [1,2006.01] 
1/06 . . đồng thời dọc theo hai cạnh đối diện của tấm [1,2006.01] 
1/08 . Chế tạo mộng kiểu đuôi én, các mộng rìa hoặc các rãnh rìa có độ dài hạn chế được 

xác định [1,2006.01] 
1/10 . . Cắt các mộng rìa có tiết diện tròn hoặc đã cán [1,2006.01] 
1/12 . . Các máy xẻ mộng ở các góc, tức là các máy để cắt các mộng dạng răng cưa 

[1,2006.01] 
1/14 . . .  Các cơ cấu có các phương tiện đo chuyên dụng cho các máy xẻ mộng ở các 

góc (các dụng cụ đo G01) [1,2006.01] 
1/16 . Chế tạo các chốt nối, tức là các chi tiết nối có hình côn ở hướng ngược với các 

mộng kiểu đuôi én (B27F 1/08 được ưu tiên) [2,2006.01]  

4/00 Các máy để ghép mộng, có hoặc không có cơ cấu khoan (chế tạo các mộng gỗ 
B27M 3/28) [1,2006.01] 

5/00 Việc xoi rãnh hoặc đục lỗ mộng (các loại đục cầm tay B27G 17/08) [1,2006.01] 
5/02 . Các máy xoi rãnh hoặc đục lỗ mộng [1,2006.01] 
5/04 . . được trang bị cả máy cắt dạng xích và máy cắt đục [1,2006.01] 
5/06 . . được trang bị máy cắt dạng xích [1,2006.01] 
5/08 . . .  Các máy cắt dạng xích [1,2006.01] 
5/10 . . được trang bị máy cắt đục [1,2006.01] 
5/12 . . để đục lỗ đặt các trang bị khác nhau, ví dụ vào các khung của cửa ra vào, cửa sổ 

hoặc của đồ gỗ [1,2006.01] 
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7/00 Đóng đinh hoặc kẹp đinh ghim (ghim kẹp phẫu thuật A61B 17/068; các dụng cụ 
đóng đinh cầm tay B25C 1/00; các dụng cụ kẹp đinh ghim di động thao tác bằng tay, 
các dụng cụ kẹp đinh ghim cầm tay được dẫn động bằng động cơ B25C 5/00); Việc 
đóng đinh hoặc kẹp ghim [1,2006.01] 

7/02 . Các máy đóng đinh [1,2006.01] 
7/04 . . Cơ cấu để uốn đinh được đóng xuyên qua [1,2006.01] 
7/05 . . Các phương tiện dẫn động [3,2006.01] 
7/07 . . .  dẫn động bằng lực cơ bắp [3,2006.01]  
7/09 . . .   dẫn động bằng áp lực chất lỏng [3,2006.01]  
7/11 . . .   dẫn động bằng điện [3,2006.01]  
7/13 . . Các thiết bị cấp đinh [3,2006.01]  
7/15 . Các máy đóng đinh dạng tấm [3,2006.01]  
7/17 . Máy kẹp ghim [3,5,2006.01] 
7/19 . . có cơ cấu để uốn các đầu của ghim kẹp trên sản phẩm [3,2006.01]  
7/21 . . . có các thiết bị tạo dáng cho móc sắt ở trong máy [3,2006.01]  
7/23 . . . . có bộ dẫn động quay [3,2006.01]  
7/26 . . không có cơ cấu để uốn các đầu của ghim kẹp trên sản phẩm [3,2006.01]  
7/28 . . . có các phương tiện để tạo hinh ghim kẹp trong máy [3,2006.01]  
7/30 . . Các phương tiện dẫn động [3,2006.01]  
7/32 . . .  dẫn động bằng lực cơ bắp [3,2006.01]  
7/34 . . .  dẫn động bằng áp lực chất lỏng [3,2006.01]  
7/36 . . .  dẫn động bằng điện [3,2006.01]  
7/38 . . Các thiết bị cấp ghim kẹp [3,2006.01]  
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B27G CÁC MÁ 
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13/12 . để cắt định hình [1,2006.01] 
13/14 . . để xẻ các rãnh hoặc mộng [1,2006.01] 
13/16 . . để vê tròn các thanh, ví dụ các chốt [1,2006.01] 

15/00 Các dụng cụ khoan hoặc các dụng cụ tiện; Các máy khoan xoắn [1,2006.01] 
15/02 . Các mũi khoan đào khoét lỗ [1,2006.01] 

17/00 Các dụng cụ được điều khiển bằng tay [1,2006.01] 
17/02 . Bào cầm tay [1,2006.01] 
17/04 . Bào khum ; Cái nạo [1,2006.01] 
17/06 . Giũa [1,2006.01] 
17/08 . Đục [1,2006.01] 

Các cơ cấu hoặc các thiết bị an toàn 

19/00 Các cơ cấu hoặc các thiết bị an toàn chuyên dùng cho máy cưa gỗ; Các cơ cấu 
phụ của máy cưa gỗ [1,2006.01] 

19/02 . dùng cho cưa đĩa [1,2006.01] 
19/04 . . dùng cho cưa đĩa được dẫn động bằng động cơ và điều khiển bằng tay 

[1,2006.01] 
19/06 . dùng cho các cưa băng [1,2006.01] 
19/08 . Các cơ cấu giữ mạch cưa, ví dụ các chêm mở mạch cưa hoặc các tấm nêm 

[1,2006.01] 
19/10 . Các biện pháp ngăn ngừa sự nứt của các phần gỗ đã được cưa [1,2006.01] 

21/00 Các cơ cấu hoặc các thiết bị an toàn chuyên dùng cho các máy chế biến gỗ khác 
[1,2006.01] 

23/00 Các phương tiện đo chuyên dùng cho việc điều chỉnh các dụng cụ hoặc các cơ 
cấu dẫn hướng, ví dụ để điều chỉnh các lưỡi dao trong đài dao (d

 

 

ấu dẫn hướng của các máy cưa 
B27B 27/00) [1,2006.01] 
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B27H  UỐN CONG GỖ HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; ĐÓNG THÙNG; CHẾ TẠO 
BÁNH XE TỪ GỖ HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ 

 

1/00 Sự uốn cong gỗ, ví dụ phôi gỗ [1,2,2006.01]  

3/00 Chế tạo các chi tiết kết cấu của các bồn, các lồng hoặc các thùng (lắp ráp, ví dụ 
lắp ráp lồng B27H 5/00) [1,2006.01] 

3/02 . Chế tạo các tấm ván của thùng tôn nô [1,2006.01] 
3/04 . Chế tạo các đáy thùng hoặc các vỏ thùng [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo các ống, các lồng hoặc các thùng (từ các thanh, các tấm gỗ dán B27D 
1/00) [1,2006.01] 

5/02 . Làm từ các tấm ván [1,2006.01] 
5/04 . . Tạo hình các tấm ván thành hình dạng cuối cùng và lắp ráp nó 
5/08 . . Hoàn thiện các thùng, ví dụ cắt các rãnh [1,2006.01] 
5/10 .  .  Đóng khuung hoặc đóng đai cho thùng [1,2006.01] 
5/10 . . Chế tạo các nút thùng từ gỗ; Khoan hoặc doa các lỗ cho nút thùng [1,2006.01] 

7/00 Chế tạo bánh xe hoàn toàn bằng gỗ hoặc chủ yếu làm từ gỗ,ví dụ các bánh xe 
ngựa; Chế tạo các bánh xe vành gỗ, ví dụ bánh lái [1,2,2006.01]  

 

291 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B27J 

B27J GIA CÔNG CƠ HỌC CÁC LOẠI CÂY CÓI, GỖ XỐP HOẶC CÁC VẬT 
LIỆU TƯƠNG TỰ 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - “gia công cói” bao gồm cả việc gia công các vật liệu khác, ví dụ thanh gỗ hoặc 

thanh chất dẻo theo cùng một cách thức. 
 

1/00 Gia công cơ học các loại cây cói hoặc các vật liệu khác (dệt D03D) [1,2006.01] 
1/02 . Đan, ví dụ đan giỏ (đan nói chung D04C) [1,2006.01] 

3/00 Bóc vỏ các cành mềm (bóc vỏ các thân cây hoặc thân gỗ B27L 1/00) [1,2006.01] 

5/00 Gia công cơ học gỗ xốp (sản xuất bằng các phương pháp khô các sản phẩm làm từ 
các hạt hoặc các sợi gỗ xốp B27N) [1,2006.01] 

7/00 Gia công gỗ hoặc các vật liệu thực vật chưa được đề cập đến ở các đề mục khác 
[1,2006.01] 
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B27K CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÁC THIẾT BỊ HOẶC SỰ LỰA CHỌN CÁC CHẤT 
ĐỂ TẨM, NHUỘM MÀU, SƠN, TẨY TRẮNG GỖ HOẶC ĐỂ XỬ LÝ GỖ 
BẰNG CÁC CHẤT LỎNG THẤM ƯỚT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN Ở CÁC 
VỊ TRÍ KHÁC; XỬ LÝ HÓA HOẶC LÝ HỌC GỖ XỐP, CÓI, SẬY, RƠM RẠ 
HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ [2]  

 

1/00 Làm ẩm gỗ [1,2006.01] 
1/02 . Các thiết bị [1,2006.01] 

3/00 Tẩm ướt gỗ

 

 

) [1,2006.01] 
3/02 . Các phương pháp; Các thiết bị [1,2006.01] 
3/04 . . Tẩm ướt trong các thùng hở [1,2006.01] 
3/06 . . Các phương pháp sử dụng sự chảy của nhựa cây[1,2006.01] 
3/08 . . Tẩm ướt bằng áp suất [1,2006.01] 
3/10 . . .  Các thiết bị [1,2006.01] 
3/12 . . Tẩm ướt bằng cách phủ lên mặt gỗ một lớp bột tẩm nhão [1,2006.01] 
3/14 . . Các phương pháp quấn đai [1,2006.01] 
3/15 . . Tẩm ướt có sự polyme hóa [2,2006.01]  

Ghi chú 
 Trong các nhóm B27K 3/16-B27K 3/34, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì chất tẩm ướt  
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 
3/16 . Các chất vô cơ tẩm ướt [1,2006.01] 
3/18 . . Các hợp chất của các kim loại kiềm thổ [1,2006.01] 
3/20 . . Các hợp chất của kim loại kiềm hoặc amoni [1,2006.01] 
3/22 . . Các hợp chất của kẽm hoặc đồng [1,2006.01] 
3/24 . . Các hợp chất của thủy ngân [1,2006.01] 
3/26 . . Các hợp chất của sắt, nhôm, hoặc crom [1,2006.01] 
3/28 . . Các hợp chất của asen hoặc antimon [1,2006.01] 
3/30 . . Các hợp chất của Flo [1,2006.01] 
3/32 . . Các hỗn hợp của các chất tẩm ướt vô cơ khác nhau [1,2006.01] 
3/34 . Các chất hữu cơ tẩm ướt [1,2006.01] 
3/36 . . Các hợp chất béo [1,2006.01] 
3/38 . . Các hợp chất thơm [1,2006.01] 
3/40 . . . được halogen hóa [1,2006.01] 
3/42 . . . được nitro hóa, hoặc nitro hóa và halogen hóa [1,2006.01] 
3/44 . . Nhựa đường; Dầu khoáng [1,2006.01] 
3/46 . . . Nhựa than đá [1,2006.01] 
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3/48 . . . Dầu khoáng [1,2006.01] 
3/50 . . Các hỗn hợp của các chất tẩm ướt hữu cơ khác nhau [1,2006.01] 
3/52 . Các chất tẩm ướt có chứa hỗn hợp các hợp chất vô cơ và các hợp chất hữu cơ 

[1,2006.01] 

5/00 Nhuộm màu hoặc sơn gỗ; Tẩy trắng gỗ; Gia công gỗ chưa được đề cập đế

 

 

 [1,2006.01] 
5/02 . Nhuộm hoặc hoặc nhuộm màu gỗ; Tẩy trắng gỗ [1,2006.01] 
5/04 . Kết hợp tẩy trắng hoặc tẩm ướt và sấy gỗ [1,2006.01] 
5/06 . Làm mềm hoặc tăng cứng gỗ (bằng cách tẩm ướt có sự polyme hóa B27K 3/15) 

[1,2006.01] 

7/00 Xử lý hóa học hoặc vật lý gỗ xốp [1,2006.01] 

9/00 Xử lý hóa học hoặc vật lý lau sậy, cói hoặc các vật liệu tương tự [1,2006.01] 
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B27L BÓC VỎ CÂY HOẶC LOẠI BỎ CÁC ĐẦU CÀNH (ngành lâm nghiệp A01G); 
TÁCH GỖ; SẢN XUẤT GỖ DÁN, CÁC THANH GỖ, PHOI BÀO, SỢI GỖ 
HOẶC BỘT GỖ 

 

1/00 Bóc vỏ cây hoặc loại bỏ các đầu cành khỏi cây hoặc thân gỗ (bằng các phương 
tiện hóa học B27L 3/00); Các máy phục vụ mục đích này [1,2,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Các thiết bị dẫn thân cây thuộc về nhóm B27B 25/00 . 
1/02 . bằng cách cọ xát các thân cây với nhau (B27L 1/04 dược ưu tiên); Thiết bị để làm 

ẩm [1,5,2006.01]  
1/04 . bằng cách cọ xát các thân cây trong tang trống quay [1,5,2006.01]  
1/05 . . Tang trống dùng cho mục đích này [5,2006.01]  
1/06 . Các thiết bị được điều khiển bằng tay hoặc các thiết bị xách tay để bóc vỏ cây hoặc 

loại bỏ các đầu cành [1,2006.01] 
1/08 . sử dụng các vòng quay [5,2006.01]  
1/10 . sử dụng dụng cụ quay được (B27L 1/04, B27L 1/08, B27L 1/12 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
1/12 . sử dụng cụ dễ uốn [5,2006.01]  
1/14 . sử dụng vòi phun chất lỏng [[5,2006.01]  

3/00 Bóc vỏ cây bằng cách xử lý hóa học [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo gỗ dán (chế biến các lớp gỗ dán hoặc gỗ dán B27D) [1,2006.01] 
5/02 . Cắt các mảnh từ một thân cây hoặc một khúc gỗ đang quay; Máy cưa các lớp gỗ 

dán [1,2006.01] 
5/04 . . thân cây quay xung quanh một trục bên ngoài thân cây [1,2006.01] 
5/06 . Cắt các mảnh từ một thân cây được giữ cố định hoặc một khúc gỗ bằng các cơ cấu 

dao cắt lắc hoặc từ một thân cây hoặc một khúc gỗ quay bằng một cơ cấu dao cắt 
được giữ cố định; Các máy xẻ gỗ dán [1,2006.01] 

5/08 . Cắt gỗ dán thành các tấm hoặc các đoạn; Các thiết bị cắt dùng cho mục đích này; 
Chế tạo các lớp mặt ngoài của gỗ dán, ví dụ cắt theo kích cỡ cần thiết [1,2006.01] 

7/00 Cơ cấu chia tách gỗ [1,6,2006.01]  
7/02 . sử dụng các bộ phận quay [6,2006.01]  
7/04 . . Các vít hình côn [6] 
7/06 . sử dụng các nêm, dao hoặc dụng cụ căng tách (B27L 7/02 được ưu tiên) 

[6,2006.01]  
7/08 . sử dụng các khối để bổ [6,2006.01]  

9/00 Chế tạo các que gỗ, ví dụ tăm (của gậy chống để đi dạo, của cán ô B27M 3/38; kết 
hợp vói các công đoạn khác trong sản xuất diêm C06F) [1,2006.01] 
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11/00 Chế tạo phoi gỗ bào, vỏ gỗ bào, bột gỗ hoặc tương tự (nghiền nói chung B02C, 
các lưỡi cưa để tỉa mép hoặc các dụng cụ cưa kết hợp với các phương tiện nghiền 
phế thải B27B 33/20; thu nhận sợi để xe sợi D01B 1/00; các phương pháp ướt D21B 
1/12); Các dụng cụ dùng cho mục đích này [1,2,2006.01]  

11/02 . của phoi gỗ bào hoặc tương tự [6,2006.01] 
11/04 . . của len gỗ [6,2006.01] 
11/06 . của bột gỗ hoặc mùn cưa (đá mài B24D) [6,2006.01] 
11/08 . của sợi gỗ, ví dụ được sản xuất bằng cách tách [6,2006.01]   
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B27M GIA CÔNG GỖ KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP B27B - B27L; SẢN XUẤT 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT TỪ GỖ 

 

1/00 Gia công gỗ không thuộc các phân lớp B27B-B27L; ví dụ bằng cách kéo căng 
[1,2,2006.01]  

1/02 . bằng cách ép [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách đục lỗ [1,2006.01] 
1/06 . bằng cách nung hoặc cacbon hóa, ví dụ cắt bằng một sợi dây được nung nóng (như 

gia công bề mặt B44B) [1,2006.01] 
1/08 . bằng các quy trình nhiều bậc [2,2006.01]  

3/00 Sản xuất hoặc phục hồi các thành phẩm hoặc bán thành phẩm đặc biệt (các đặc 
điểm của các thiết bị sao chép B23Q; sản xuất gỗ dán hoặc các lớp gỗ dán hoặc tạo 
hình gỗ dán hoặc các lớp gỗ dán thành các sản phẩm B27D; của các lớp chính cho gỗ 
dán B27D 1/06; các máy đóng đinh hoặc đóng ghim nói chung B27F 7/00; chế tạo 
các chi tiết để đóng thùng hoặc để làm các bánh xe B27H) [1,2006.01] 

3/02 . các chi tiết lợp mái, ví dụ các tấm ván lợp [1,2006.01] 
3/04 . các chi tiết để lát sàn, ví dụ các tấm ván lát sàn (sự lắp ghép các chi tiết gỗ lên lớp 

lót từ các vật liệu khác B32B; ví dụ B32B 37/00) [1,2006.01] 
3/06 . . các tấm composit để lát sàn bằng cách lắp ghép hoặc liên kết các tấm ván lát sàn 

[1,2006.01] 
3/08 . các tấm gỗ hoặc các thanh gỗ có hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 
3/10 . các cánh chong chóng [1,2006.01] 
3/12 . các rào chắn, cầu thang, dầm cầu thang hoặc cái thang, hoặc các bộ phận của chúng 

[1,2006.01] 
3/14 . các thanh tà vẹt đường sắt [1,2006.01] 
3/16 . các tay cầm của các dụng cụ hoặc các dụng cụ bằng gỗ, ví dụ các búa gỗ 

[1,2006.01] 
3/18 . đồ gỗ [1,2006.01] 
3/20 . các khuôn giày, ủng, ví dụ các guốc gỗ, các chi tiết của giày, ví dụ gót giày 

[1,2006.01] 
3/22 . các dụng cụ thể thao, ví dụ con ky trong trò chơi bowling, khung của vợt tennis, 

ván trượt tuyết, mái chèo [1,2006.01] 
3/24 . các dụng cụ gia đình, ví dụ thìa, mắc treo quần áo, kẹp phơi quần áo [1,2006.01] 
3/26 . các đồ dùng để hút thuốc lá, ví dụ tẩu [1,2006.01] 
3/28 . các chốt hoặc bulông [1,2006.01] 
3/30 . các lõi cuốn [1,2006.01] 
3/32 . các cột thuôn, ví dụ các cột chống mỏ [1,2006.01] 
3/34 . các hòm, vali hoặc hộp làm từ gỗ hoặc vật liệu tương tự không có tính uốn tốt vì 

thiếu độ mềm (đóng đinh hoặc đóng ghim nói chung B25C, B27F; làm từ giấy, 
các-tông và vật liệu tương tự B31B) [1,2006.01] 
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3/36 . . Các máy hoặc các thiết bị để gắn các phôi vào với nhau, ví dụ để sản xuất các 
hộp được gắn bằng các dây chằng [1,2006.01] 

3/38 . các gậy đi dạo hoặc cán ô [1,2006.01] 
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B27N SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BẰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÔ, CÓ HOẶC 
KHÔNG CÓ CHẤT LIÊN KẾT HỮU CƠ, LÀM TỪ CÁC HẠT HOẶC SỢI 
GỖ HOẶC VẬT LIỆU LIGNOXENLULOZA KHÁC HOẶC VẬT LIỆU HỮU 
CƠ TƯƠNG TỰ (chứa vật liệu kết dính B28B; tạo hình các chất ỏ trạng thái dẻo 
B29C; các tấm sợi sản xuất từ huyền phù sợi D21J; sấy khô F26B 17/00) [4] 

Ghi chú [4] 
 Phân lớp này không bao gồm việc xử lý các hợp chất ở trạng thái dẻo, hoặc được gia 

công bằng một kiểu quy trình hoặc thiết bị như các chất dẻo, đã được đề cập ở phân 
lớp B29B hoặc B29C.  

 

1/00 Xử lý trước vật liệu làm khuôn [4,2006.01]  
1/02 . Trộn vật liệu với chất kết dính (trộn nói chung B01F) [4,2006.01]  

3/00 Sản xuất các sản phẩm phẳng, ví dụ các tấm từ hạt hoặc sợi [4] 
3/02 . từ hạt [4,2006.01]  
3/04 . từ sợi [4,2006.01] 
3/06 . Sản xuất các tấm hạt hoặc các tấm sợi có lớp phủ được tạo hình trước, các hạt hoặc 

các sợi được nén cùng các lớp phủ thành tấm trong một nguyên công ép duy nhất 
[4,2006.01]  

3/08 . Tạo khuôn hoặc ép (ép nói chung B30B) [4,2006.01]  
3/10 . . Tạo khuôn tấm thảm [4,2006.01]  
3/12 . . .  từ sợi [4,2006.01]  
3/14 . . .  Phân chia hoặc định hướng hạt hoặc sợi [4,2006.01]  
3/16 . . Vận chuyển vật liệu từ chỗ làm khuôn thảm đến máy ép (B27N 3/22 được ưu 

tiên); Thiết bị chuyên dùng để vận chuyển vật liệu hoặc các bộ phận cấu thành 
chúng, ví dụ màng bọc (các thiết bị vận chuyển nói chung B65G) [4,2006.01] 

3/18 . . Các nguyên công phụ, ví dụ làm nóng sơ bộ, làm ẩm, cắt đứt [4,2006.01]  
3/20 . . đặc trưng bởi việc sử dụng máy ép kiểu tầng [4,2006.01]  
3/22 . . .  Chất tải hoặc dỡ tải [4,2006.01]  
3/24 . . đặc trưng bởi việc sử dụng các máy ép tác động liên tục có băng tải hoặc xích tải 

vô tận chuyển động trong khu vực ép [4,2006.01]  
3/26 . . đặc trưng bởi việc sử dụng các máy ép tác động liên tục có một tang trống ép 

được nung nóng và một băng tải vô tận để ép vật liệu giữa băng tải và tang trống 
[4,2006.01]  

3/28 . . đặc trưng bởi việc sử dụng các máy ép đùn [4,2006.01]  

5/00 Sản xuất các sản phẩm không phẳng [4,2006.01]  
5/02 . Các sản phẩm rỗng [4,2006.01]  

7/00 Xử lý tiếp theo, ví dụ hạn chế sự phồng dộp hoặc co ngót, gia công bề mặt; Bảo 
vệ các mép tấm khỏi sự xâm nhập của hơi ẩm [4,2006.01]  

299 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B27N 

9/00 Thiết bị chống cháy (các vật liệu chống cháy C09K 21/00) [4,2006.01]  
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B28 GIA CÔNG XI MĂNG, ĐẤT SÉT HOẶC ĐÁ 

B28B TẠO HÌNH ĐẤT SÉT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GỐM KHÁC, XỈ HOẶC 
CÁC HỖN HỢP CÓ CHỨA VẬT LIỆU KẾT DÍNH, VÍ DỤ THẠCH CAO (tạo 
hình bằng đúc B22C; gia công đá hoặc vật liệu tương tự đá B28D; tạo hình các chất 
ở trạng thái dẻo nói chung B29C; sản xuất các sản phẩm dạng lớp mà thành phần cấu 
tạo của chúng không chỉ là các chất này B32B; tạo hình tại chỗ, xem các lớp tương 
ứng của phần E) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa xác định: 
 - "vật liệu" nghĩa là: 
              (a)  đất sét hoặc các vật liệu gốm khác; 
 (b)  xỉ 
 (c) các hỗn hợp có các tính chất đông cứng được tạo ra bằng đất sét, vật liệu kết dính 

hoặc xỉ. 

Nội dung phân lớp 
CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM 

Tạo hình các sản phẩm đặc trưng bởi phương pháp 
chế tạo, các máy dùng cho việc này .................................................................. 1/00, 3/00, 5/00 
Phủ các bề mặt ................................................................................................................... 19/00 

CÁC THIẾT BỊ HOẶC CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ HOẶC 
GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM ......................................................................................................... 11/00 
CÁC KHUÔN; CÁC CƠ CẤU PHỤ ........................................................................... 7/00, 13/00, 17/00 
CÁC SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHUNG CỦA THIẾT BỊ .............................................................................. 15/00 
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HÌNH ỐNG HOẶC CÁC SẢN 
PHẨM CÓ CỐT ..................................................................................................................... 21/00, 23/00 

 

1/00 Chế tạo các sản phẩm được tạo hình từ vật liệu (sử dụng các máy ép B28B 3/00; 
tạ

 

ế tạo các sản phẩm hình ống B28B 21/00) 
[1,2006.01] 

1/02 . bằng cách quay hoặc sàng rung [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách đầm hoặc nện chặt (tiếp theo bằng cách nén B28B 3/02) [1,2006.01] 
1/08 . bằng cách rung hoặc lắc [1,2006.01] 
1/087 . . bằng các phương tiện tác động lên khuôn [6,2006.01] 
1/093 . . bằng các phương tiện tác động trực tiếp lên vật liệu, ví dụ bằng các lõi chìm hoàn 

toàn hoặc một phần trong vật liệu (các máy rung trong để nén bê tông tại chỗ 
E04G 21/08) [6,2006.01]  

1/10 . . và sử dụng áp lực khác với áp lực của máy ép [1,2006.01] 
1/14 . bằng cách đúc đơn giản, trong đó vật liệu không bị ép, không bị nén (đối với vật 

liệu nóng chảy B28B 1/54) [1,2006.01] 
1/16 . . để sản xuất các sản phẩm có lớp (phủ B28B 11/04) [1,2006.01] 
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1/20 . bằng cách đúc ly tâm hoặc đúc quay (đúc trượt có khuôn quay B28B 1/28; đối với 
các vật liệu nóng chảy B28B 1/54) [1,2006.01] 

1/24 . bằng cách đúc phun ép [1,2006.01] 
1/26 . bằng cách đúc trượt, tức là bằng cách đúc nguyên liệu ở trạng thái huyền phù hoặc 

phân tán trong một chất lỏng hấp thụ hoặc các khuôn nhiều lỗ, ở đó chất lỏng được 
thấm vào hoặc đi qua thành của khuôn; Các khuôn dùng trong mục đích này (B28B 
1/52 được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/28 . . với khuôn quay [1,2006.01] 
1/29 . bằng định hình hoặc tạo hình vật liệu nhờ dưỡng ở khuôn hở hoặc trên các bề mặt 

khuôn [1,2006.01] 
1/30 . bằng cách đưa vật liệu trên các lõi hoặc bề mặt khuôn khác để hình thành trên đó 

một lớp (để hình thành một lớp cố định B28B 19/00) [1,2006.01] 
1/32 . . bằng cách làm nhô ra, ví dụ  phun (phun nói chung B05B, B05D) [1,2006.01] 
1/34 . . . bằng lực ly tâm [1,2006.01] 
1/38 . . bằng cách nhúng chìm (nói chung B05C, B05D) [1,2006.01] 
1/40 . . bằng cách bao gói, ví dụ cuộn [1,2006.01] 
1/42 . . . sử dụng các hỗn hợp có chứa các sợi, ví dụ để chế tạo các tấm bằng cách xẻ dọc 

lớp bọc [1,2006.01] 
1/44 . bằng cách đưa các lõi vào các khuôn chứa đầy nguyên liệu để tạo thành các sản 

phẩm rỗng [1,2006.01] 
1/48 . bằng cách loại bỏ nguyên liệu ra khỏi phần rắn của phôi để tạo thành các sản phẩm 

rỗng, ví dụ bằng cách đột lỗ hoặc khoan lỗ [1,2006.01] 
1/50 . chuyên dụng để chế tạo các sản phẩm từ nguyên liệu giãn nở, ví dụ bê tông xenlulô 

(các khía cạnh hóa học C04B) [1,2006.01] 
1/52 . chuyên dụng để chế tạo các sản phẩm từ các hỗn hợp có chứa các sợi (bằng cách 

cuộn trên trục gá B28B 1/42) [1,2006.01] 
1/54 . chuyên dụng để chế tạo các sản phẩm từ vật liệu nấu chảy, ví dụ xỉ (các khía cạnh 

hóa học C04B) [1,2006.01] 

3/00 Chế tạo các sản phẩm được tạo hình từ vật liệu bằng cách sử dụng máy ép (tạ

 

 

ển động B28B 5/00); Các máy ép chuyên dụng cho 
mục đích này (các máy ép nói chung B30B) [1,2006.01] 

3/02 . trong đó một pittông tạo áp lực lên vật liệu trong khuôn; Các đầu pittông có hình 
dạng đặc biệt [1,2006.01] 

3/04 . . có một pittông cho mỗi khuôn (B28B 3/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/06 . . . có hai pittông và bộ khuôn trở lên [1,2006.01] 
3/08 . . có hai hoặc nhiều pittông cho mỗi khuôn [1,2006.01] 
3/10 . . trong đó nguyên liệu bị nén chặt sau khi tạo khuôn sơ bộ [1,2006.01] 
3/12 . trong đó một hoặc nhiều con lăn tạo áp lực lên vật liệu [1,2006.01] 
3/14 . . có các con lăn có rãnh tác động tương hỗ [1,2006.01] 
3/16 . . có các con lăn định hình tác động tương hỗ [1,2006.01] 
3/18 . . Các máy nén có con lăn tròn, tức là các máy nén có con lăn được sắp xếp ở trong 

vành và tác động từ mặt trong của vành [1,2006.01] 
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3/20 .  trong đó vật liệu được đẩy ra [1,2006.01] 
3/22 . . bằng đinh vít hoặc trục vít [1,2006.01] 
3/24 . . bằng pittông trụ chuyển động tịnh tiến tới lui [1,2006.01] 
3/26 . . các khuôn ép đùn [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo các sản phẩm được tạo hình từ nguyên liệu ở trong khuôn hoặc trên các 
bề mặt khuôn, được mang hoặc được tạo thành bởi, bên trong hoặ

 

 

ụ thuộc vào cách tạo hình [1,2006.01] 
5/02 . trên các đai truyền vô tận hoặc đai xích (kết hợp với con lăn ép B28B 3/12) 

[1,2006.01] 
5/04 . trong các khuôn được đặt liên tiếp ở các vị trí gia công khác nhau (trên các bàn 

quay B28B 5/06) [1,2006.01] 
5/06 . trong các khuôn trên bàn quay [1,2006.01] 
5/08 . . quay không liên tục [1,2006.01] 
5/10 . trong các khuôn được sắp xếp trên vòng tròn của tang trống quay [1,2006.01] 
5/12 . . quay không liên tục [1,2006.01] 

7/00 Các loại khuôn; Các lõi; Các trục (chuyên dụng để chế tạo các sản phẩm hình ống 
B28B 21/00) [1,2006.01] 

7/02 . Các khuôn có các bộ phận điều chỉnh được [1,2006.01] 
7/04 . . một hoặc một số bộ phận được lắp quay được [1,2006.01] 
7/06 . Các khuôn có các bộ phận mềm dẻo [1,2006.01] 
7/08 . Các khuôn có các phương tiện để nghiêng hoặc lật [1,2006.01] 
7/10 . Các khuôn có các phương tiện được hợp nhất bên trong, hoặc được mang bởi 

khuôn để tách các sản phẩm đã được đúc trong khuôn (các thiết bị không tạo thành 
một bộ phận của khuôn để tách các sản phẩm đã được đúc trong khuôn B28B 
13/06) [1,2006.01] 

7/12 . . bằng áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
7/14 . Các khuôn có các phương tiện được hợp nhất bên trong, hoặc được mang bởi 

khuôn để cắt các sản phẩm đã được đúc thành các bộ phận (các cơ cấu cắt không 
phụ thuộc vào khuôn B28B 11/14) [1,2006.01] 

7/16 . Các khuôn để chế tạo các sản phẩm được tạo hình có rãnh hoặc lỗ trên bề mặt 
[1,2006.01] 

7/18 . . các lỗ xuyên thủng hoàn toàn qua sản phẩm [1,2006.01] 
7/20 . Các khuôn để chế tạo các sản phẩm được tạo hình có hốc lõm, ví dụ các mộng đuôi 

én [1,2006.01] 
7/22 . Các khuôn để chế tạo bộ phận cho nhà lắp ghép; Các khuôn để chế tạo các bậc 

thang được đúc sẵn [1,2006.01] 
7/24 . Kết cấu khuôn nguyên khối có một số khoảng trống tạo hình [1,2006.01] 
7/26 . Lắp ráp các khuôn riêng biệt [1,2006.01] 
7/28 . Các lõi; Các trục cán [1,2006.01] 
7/30 . . điều chỉnh được, gấp được, hoặc giãn nở được [1,2006.01] 
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7/32 . . . bơm phồng được (nối van vào các vật đàn hồi bơm phồng được B60C 29/00) 
[1,2006.01] 

7/34 . Các khuôn, các lõi hoặc các trục cán được làm từ các vật liệu đặc biệt, ví dụ từ các   
vật liệu có thể bị phá hủy (để đúc trượt B28B 1/26) [1,2006.01] 

7/36 . Các lớp lót hoặc các lớp phủ (bôi trơn các bề mặt của các khuôn, các lõi, hoặc các 
trục cán B28B 7/38) [1,2006.01] 

7/38 . Xử lý các bề mặt của các khuôn, các lõi hoặc các trục cán để ngăn ngừa sự dính 
bám [1,2006.01] 

7/40 . đặc trưng bởi các phương tiện làm biến đổi các đặc tính của vật liệu làm khuôn 
[5,2006.01]  

7/42 . . để nung nóng hoặc làm nguội, ví dụ áo hơi nước [5,2006.01]  
7/44 . . để xử lý bằng khí hoặc khử khí,ví dụ để loại khí [5,2006.01]  
7/46 . . để làm ẩm hoặc hút ẩm [5,2006.01]  

11/00 Các thiết bị hoặc các quy trình để xử lý hoặc gia công các sản phẩm đã tạo hình 
(chuyên dụng cho các sản phẩm hình ống B28B 21/92; trang trí hoặc xử lý bề mặt 
nói chung B05, B44; đổ bê-tông tại chỗ kết hợp với xây dựng E04G 21/06; sấy khô 
F26) [1,2006.01] 

11/02 . để gắn các chi tiết phụ, ví dụ các tay cầm, vòi phun [1,2006.01] 
11/04 . để phủ bề mặt (tráng men hoặc đánh bóng C04B) [1,2006.01] 
11/06 . . bằng các vật liệu dạng bột hoặc dạng hạt [1,2006.01] 
11/08 . Tạo hình dạng mới cho bề mặt, ví dụ làm nhẵn, tạo độ nhám, tạo nhăn, cắt ren 

[1,2006.01] 
11/10 . . bằng cách sử dụng máy ép [1,2006.01] 
11/12 . để loại bỏ các phần thừa của sản phẩm bằng cách cắt [1,2006.01] 
11/14 . để phân chia các sản phẩm đã tạo hình bằng cách cắt [1,2006.01] 
11/16 . . để đúc ép [1,2006.01] 
11/18 . để loại bỏ các gờ sắc [1,2006.01] 
11/22 . để làm sạch [1,2006.01] 
11/24 . để làm khô, làm đông cứng hoặc làm đông kết (các quy trình làm ảnh hưởng hoặc 

làm biến đổi khả năng đông cứng hoặc đông kết của các hỗn hợp vữa, bê tông hoặc 
đá nhân tạo, nói chung C04B 40/00) [6,2006.01] 

13/00 Cấp vật liệu tạo hình vào các khuôn hoặc vào các thiết bị để chế tạo các sản 
phẩm được tạo hình; Tách các sản phẩm đã được tạo hình ra khỏi các khuôn 
hoặc các thiết bị tạo hình (các thiết bị cấp và dỡ có kết cấu gắn bên trong hoặc liên 
kết hoạt động với các dạng đặc biệt của các thiết bị tạo hình, hoặc chuyên dùng để 
cấp liệu vào các thiết bị tạo hình dạng đặc biệt, xem ở các nhóm tương ứng cho các 
thiết bị này) [1,2006.01] 

13/02 . Cấp vật liệu tạo hình vào các khuôn hoặc vào các thiết bị để chế tạo các sản phẩm 
được tạo hình [1,2006.01] 

13/04 . Tách các sản phẩm đã được tạo hình (các hệ thống băng truyền dùng cho các khuôn 
đúc gốm sứ B65G 49/08) [1,2006.01] 
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13/06 . . Tháo các sản phẩm đã được tạo hình ra khỏi các khuôn (bằng các phương tiện 
gắn trong khuôn hoặc trên chúng, các khuôn B28B 7/10) [1,2006.01] 

15/00 Sự bố trí chung hoặc sơ đồ của thiết bị [1,2006.01] 

17/00 Các chi tiết của, hoặc các thiết bị phụ trợ cho các thiết bị tạo hình vật liệu; Các 
biện pháp hỗ trợ kết hợp với việc tạo hình này (các khuôn B28B7/00; xử lý tiếp 
theo B28B11/00; cấp hoặc tháo B28B13/00; các thiết bị để gắn các chi tiết vào vật 
liệu B28B23/00; các chi tiết, các thiết bị phụ trợ hoặc các biện pháp hỗ trợ đặc biệt 
cho một vài loại tạo hình, máy hoặc phương pháp tạo hình, xem các nhóm tương ứng 
cho các máy hoặc phương pháp này) [1,2006.01] 

17/02 . Điều hòa vật liệu trước khi tạo hình [1,2006.01] 
17/04 . Hút bụi hoặc làm lắng bụi [1,2006.01] 

19/00 Các máy hoặc các phương pháp để đưa vật liệu lên các bề mặt để tạo ra một lớp 
bền vững trên chúng (chế tạo các sản phẩm được tạo hình trên các trục cán B28B 
1/30; đưa các chất lỏng hoặc các vật liệu chảy lỏng khác lên bề mặt nói chung B05C; 
sự tráng men hoặc men sành C04B, đưa vật liệu lên tường hoặc các kết cấu cố định 
khác, xem các lớp tương ứng của phần E) [1,2006.01] 

Các phương pháp, các thiết bị, hoặc các máy chuyên dùng để chế tạo các sản phẩm hình 
ống hoặc các sản phẩm có cốt 

21/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị chuyên dùng để chế tạo các sản phẩm hình 
ống [1,2006.01] 

21/02 . bằng cách đúc trong các khuôn [1,2006.01] 
21/04 . . bằng cách đúc đơn giản, không có sự nén chặt hoặc cấp ép vật liệu [1,2006.01] 
21/06 . . vào các khuôn có các chi tiết trượt (B28B 21/26 được ưu tiên; các khuôn, các ván 

khuôn hoặc cốp pha để chế tạo toàn bộ các phòng, toàn bộ các tầng hoặc toàn bộ 
các tòa nhà tại chỗ E04G 11/02) [1,2006.01] 

21/08 . . bằng các đúc trượt; Các khuôn cho mục đích này [1,2006.01] 
21/10 . . sử dụng các phương tiện nén chặt [1,2006.01] 
21/12 . . . đầm hoặc nén chặt vật liệu hoặc các chi tiết của khuôn [1,2006.01] 
21/14 . . . rung, ví dụ rung bề mặt của vật liệu [1,2006.01] 
21/16 . . . . một hoặc một số chi tiết của khuôn [1,2006.01] 
21/18 . . . sử dụng một số chi tiết giãn nở được hoặc co lại được của khuôn hoặc lõi 
21/20 . . . . sử dụng các lõi bơm phồng được, ví dụ có khung ở bên trong phần bơm 

phồng được của lõi (lắp van vào các vật thể đàn hồi bơm phồng được B60C 
29/00) [1,2,2006.01] ] 

21/22 . . . sử dụng khuôn hoặc các phần lõi quay được [1,2006.01] 
21/24 . . . . sử dụng việc nén chặt các đầu, các con lăn hoặc tương tự [1,2006.01] 
21/26 . . . . . có một đầu ép dùng làm khuôn trượt hoặc hoặc có thêm các phương tiện dẫn 

hướng để cấp vật liệu [1,2006.01] 
21/28 . . . . . được kết hợp với các phương tiện rung [1,2006.01] 
21/30 . . . . Sự đúc ly tâm theo khuôn [1,2006.01] 
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21/32 . . . . . Cấp liệu vào các khuôn [1,2006.01] 
21/34 . . . . . kết hợp với các phương tiện rung hoặc các phương tiện phụ khác để nén 

chặt [1,2006.01] 
21/36 . . . đặt áp lực chất lỏng, hoặc chân không lên vật liệu (được kết hợp với sự đúc 

trượt B28B 21/08) [1,2006.01] 
21/38 . . . . vật liệu đưa vào được đổ toàn bộ hoặc từng phần dưới áp suất [1,2006.01] 
21/40 . . . . bằng cách tạo chân không ở một hoặc một số bộ phận của khuôn [1,2006.01] 
21/42 . bằng cách tạo hình trên hoặc tựa vào trục cán hoặc các bề mặt tạo hình tương tự 

[1,2006.01] 
21/44 . . bằng cách phóng, ví dụ phun [1,2006.01] 
21/46 . . bằng cách nhúng [1,2006.01] 
21/48 . . bằng cách bao bọc, ví dụ quấn [1,2006.01] 
21/50 . . các chi tiết của các phương tiện nén hoặc ép [1,2006.01] 
21/52 . bằng cách đúc ép [1,2006.01] 
21/54 . . Các miệng phun để tạo hình khớp nối, khuỷu hoặc các sản phẩm hình ống được 

tạo hình đặc biệt tương tự [1,2006.01] 
21/56 . kết hợp với các cốt [1,2006.01] 
21/58 . . Các ống thép [1,2006.01] 
21/60 . . Cốt thép dự ứng lực [1,2006.01] 
21/62 . . . sắp xếp theo đường tròn [1,2006.01] 
21/64 . . . . Các cơ cấu cuộn [1,2006.01] 
21/66 . . . Các lưới cốt thép [1,2006.01] 
21/68 . . có sử dụng lực ly tâm [1,2006.01] 
21/70 . bằng cách tạo thành từ các chi tiết đã được tạo hình trước [1,2006.01] 
21/72 . . Chế tạo các ống có nhiều lớp [1,2006.01] 
21/74 . . Chế tạo các khuỷu ống, các khớp nối, các ống bọc ngoài; Các khuôn dùng cho 

mục đích này (kết hợp với máy ép đùn B28B 21/54) [1,2006.01] 
21/76 . Các khuôn [1,2006.01] 
21/78 . . có các phương tiện để nung nóng hoặc làm nguội, ví dụ các áo hơi nước 

[1,2006.01] 
21/80 . . thích hợp để đúc ly tâm theo khuôn hoặc để đúc theo khuôn quay [1,2006.01] 
21/82 . . được cấu thành từ một số bộ phận; Các khuôn có nhiều ngách; Các khuôn có các 

bộ phận điều chỉnh được [1,2006.01] 
21/84 . . . các khuôn có một hoặc một số các bộ phận quay được [1,2006.01] 
21/86 . Các lõi (nói chung B28B 7/00) [1,2006.01] 
21/88 . . điều chỉnh được, gấp lại được hoặc giãn nở được (sử dụng các lõi bơm phồng 

được B28B 21/20) [1,2006.01] 
21/90 . Các phương pháp hoặc các thiết bị để tách các sản phẩm sau khi tạo hình 

[1,2006.01] 
21/92 . Các phương pháp hoặc các thiết bị để xử lý hoặc để tạo hình lại [1,2006.01] 
21/94 . . để ngâm hoặc phủ bằng cách sử dụng các chất lỏng hoặc bán lỏng [1,2006.01] 
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21/96 . . để làm phảng, để tạo nhám, tạo nhăn hoặc để loại bỏ các gờ sắc [1,2006.01] 
21/98 . . để tạo hình lại, ví dụ bằng các phương tiện tạo hình lại các khuôn [1,2006.01] 

23/00 Các thiết bị chuyên dụng để chế tạo các sản phẩm được tạo hình có các chi tiết 
được nhúng toàn bộ hoặc từng phần vào vật liệu tạo hình (B28B 21/00 được ưu 
tiên; trong các bộ phận để chế tạo các nhà lắp ghép B28B 7/22) [1,2006.01] 

23/02 . trong đó các chi tiết là các bộ phận có cốt [1,2006.01] 
23/04 . . các chi tiết dự ứng lực [1,2006.01] 
23/06 . . . để chế tạo các sản phẩm giãn dài [1,2006.01] 
23/08 . . . . các sản phẩm có dạng ống [1,2006.01] 
23/10 . . . việc tạo hình được thực hiện bằng cách đúc ly tâm theo khuôn hoặc đúc trong 

các khuôn quay [2,2006.01]  
23/12 . . . để tạo các cốt dự ứng lực sắp xếp theo đường tròn [2,2006.01]  
23/14 . . . . bằng cách bao bọc, ví dụ thiết bị cuốn [2,2006.01]  
23/16 . . . . Các lưới cốt thép dự ứng lực [2,2006.01]  
23/18 . . để chế tạo các sản phẩm giãn dài (B28B 23/06 được ưu tiên) [2,2006.01]  
23/20 . . việc tạo hình được thực hiện bằng cách đúc ly tâm theo khuôn hoặc đúc trong các 

khuôn quay (B28B 23/10 được ưu tiên) [2,2006.01]  
23/22 . . được lắp ráp từ các bộ phận được đúc sẵn [2,2006.01]  
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B28C CHUẨN BỊ ĐẤT SÉT; PHA CHẾ CÁC HỖN HỢP CHỨA ĐẤT SÉT HOẶC 
CÁC VẬT LIỆU KẾT DÍNH, VÍ DỤ THẠCH CAO (chuẩn bị vật liệu cho khuôn 
đúc B22C 5/00) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "Xi măng" hoặc "hỗn hợp xi-măng với các chất khác" bao gồm cả thạch cao; 
 - "Đất sét"- bao gồm cả các thành phần tương tự gốm. 

 

1/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị để thu nhận hoặc xử lý đất sét (lọc nói chung 
B01D; tách các chất rắn khỏi các chất rắn B03, B07; phần hóa học C04B; khai thác 
mỏ hoặc khai thác lộ thiên E21C 41/16, E21C 41/26, E21C 47/10) [1,2006.01] 

1/02 . để pha chế hoặc xử lý huyền phù đất sét (pha chế hoặc xử lý thể huyền phù nói 
chung B01) [1,2006.01] 

1/04 . . Pha chế huyền phù, ví dụ bằng đất sét lỏng [1,2006.01] 
1/06 . . Xử lý huyền phù [1,2006.01] 
1/08 . . . Phân tách huyền phù, ví dụ để thu nhận đất sét, để loại bỏ đá (lọc nói chung 

B01D; tách các chất rắn ra khỏi các chất rắn B03, B07) [1,2006.01] 
1/10 . để xử lý các vật liệu chứa đất sét ở trạng thái không lỏng (đất sét nhão B28C 1/02) 

[1,2006.01] 
1/12 . . Bảo quản và điều hòa trong kho chứa; Các kho chứa hoặc các thiết bị chuyên 

dụng để nạp đầy và tháo cạn (nạp đất sét vào các thiết bị tạo hình B28B 13/00) 
[1,2006.01] 

1/14 . . chuyên dụng để đồng đều hóa, nghiền hoặc bảo quản đất sét ở trạng thái không 
lỏng, hoặc để loại trừ các tạp chất không cần thiết ra (các xử lý cần biến đổi thành 
đất sét nhão B28C 1/02; điều hòa trong kho chứa B28C 1/12; Các phương pháp 
gia công đất sét ở thể huyền phù 1/02; nghiền nhỏ nói chung B02C; các đặc điểm 
hóa học trong việc loại bỏ sắt hoặc đá vôi C04B) [1,2006.01] 

1/16 . . . để đồng đều hóa, ví dụ bằng cách khuấy, nhào trộn [1,2006.01] 
1/18 . . . để nghiền nhỏ [1,2006.01] 
1/20 . . . để tách các tạp chất không mong muốn [1,2006.01] 
1/22 . . . kết hợp với các phương tiện để điều hòa bằng cách nung nóng, làm ẩm, hoặc xử 

lý trong chân không [1,2006.01] 

Nhào trộn đất sét và xi-măng với các vật liệu khác  

Ghi chú 
 Trong các nhóm B28C 3/00 B28C 7/00, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác 

định: 
 "trộn" bao gồm việc trộn sơ bộ, ví dụ trộn một số thành phần, trộn lần cuối, và khuấy 

các hỗn hợp để ngăn ngừa sự chia tách của chúng. 
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3/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị để trộn đất sét với các chất khác (pha chế đất 
sét huyền phù B28C 1/02; thiết bị chung hoặc sơ đồ của thiết bị B28C 9/00) 
[1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp hoặc các thiết bị để pha chế các hỗn hợp xi-măng với các chất 
khác, ví dụ vữa xi măng, vữa xây, các thành phần xốp hoặc sợi (điều khiển thiết 
bị trộn và cấp các thành phần B28C 7/00; thiết bị chung hoặc sơ đồ của thiết bị B28C 
9/00) [1,2006.01] 

5/02 . không sử dụng các phương tiện được dẫn động cơ học để thực hiện việc trộn 
(B28C 5/48 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  

5/04 . . Trộn theo phương pháp trọng lực; Trộn bằng các luồng xáo trộn các thành phần 
tương hỗ với nhau (các thành phần được phun ra bằng áp lực chất lỏng B28C 
5/06) [1,2006.01] 

5/06 . . Việc trộn được thực hiện bằng tác động của chất lỏng (kết hợp với các phương 
tiện dẫn động cơ học B28C 5/38) [1,2006.01]  

5/08 . sử dụng các phương tiện dẫn động cơ học tác động lên quá trình trộn (B28C 5/40, 
B28C 5/42, B28C 5/48 được ưu tiên; kết hợp với tác động của chất lỏng B28C 
5/38) [1,5,2006.01]  

5/10 . . Trộn trong các contenơ không tác động tới quá trình trộn [1,2006.01] 
5/12 . . . có các que khuấy đảo vật liệu [1,2006.01] 
5/14 . . . . các que khuấy đảo chuyển động gần ngang hoặc ngang với trục nằm ngang 

[1,2006.01] 
5/16 . . . . các que khuấy đảo chuyển động gần dọc hoặc dọc với trục thẳng đứng 

[1,2006.01] 
5/18 . . Trộn trong các contenơ chuyển động tác động tới quá trình trộn [1,2006.01] 
5/20 . . . quay xung quanh một trục ngang hoặc gần như ngang trong quá trình trộn, ví dụ 

không có các que khuấy độc lập [1,2006.01] 
5/22 . . .  . có các que khuấy được kẹp cố định [1,2006.01] 
5/24 . . . . có các que khuấy được dẫn động [1,2006.01] 
5/26 . . . quay xung quanh trục thẳng đứng hoặc gần như thẳng đứng [1,2006.01] 
5/28 . . . . không có các que khuấy độc lập [1,2006.01] 
5/30 . . . . có các que khuấy được kẹp cố định [1,2006.01] 
5/32 . . . . có các que khuấy được dẫn động [1,2006.01] 
5/34 . . Trộn trên các băng chuyền hoặc bằng các băng chuyền [1,2006.01] 
5/36 . . . Các máy trộn dạng băng chuyền vô tận [1,2006.01] 
5/38 . trong đó việc trộn được thực hiện bởi tác động của cả chất lỏng và bằng các 

phương tiện cơ học được dẫn động tác động trực tiếp, ví dụ các phương tiện khuấy  
5/40 . Trộn chuyên dụng để chuẩn bị các hỗn hợp có chứa sợi [1,2006.01] 
5/42 . Các thiết bị chuyên dụng để lắp đặt trên các phương tiện giao thông có bộ phận để 

trộn trong quá trình vận chuyển (các phương tiện giao thông B60P 3/16) 
[1,2006.01] 

5/44 . Các thiết bị chuyên dụng trộn với bộ dẫn động quay tay [1,2006.01] 
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5/46 . Các cơ cấu để tạo áp suất dư hoặc áp suất khí quyển trong quá trình trộn; Các cơ 
cấu làm lạnh hoặc nung nóng trong quá trình trộn [1,2006.01] 

5/48 . trong đó việc trộn được thực hiện bằng các rung động (các máy trộn có các cơ cấu 
rung nói chung B01F 11/00) [5,2006.01]  

7/00 Điều khiển hoạt động của các thiết bị để pha chế đất sét hoặc xi-măng với các 
chất khác; Việc cấp hoặc định lượng các thành phần để trộn đất sét hoặc xi-
măng với các chất khác; Sự tháo dỡ hỗn hợp [1,2006.01] 

7/02 . Điều khiển nguyên công trộn [1,2006.01] 
7/04 . Cấp hoặc định lượng các thành phần [1,2006.01] 
7/06 . . Cấp các thành p

 

 

 [1,2006.01] 
7/08 . . . bằng các máy cào hoặc các thùng rót [1,2006.01] 
7/10 . . . bằng các bộ phận quay [1,2006.01] 
7/12 . . Cấp hoặc định lượng các thành phần lỏng [1,2006.01] 
7/14 . Các phương tiện nạp liệu có kết cấu gắn với các máy trộn hoặc được lắp ráp trên 

chúng [1,2006.01] 
7/16 . Các phương tiện tháo dỡ [1,2006.01] 

9/00 Thiết bị nói chung hoặc sơ đồ của thiết bị [2,2006.01] 
9/02 . để pha chế các hỗn hợp đất sét hoặc xi- măng với các vật liệu khác [2,2006.01]  
9/04 . thiết bị di động (B28C 5/42 được ưu tiên) [2,2006.01]  
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B28D GIA CÔNG ĐÁ HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ ĐÁ (máy móc dùng cho 
mục đích này, hoặc các phương pháp để khai thác mỏ hoặc mỏ lộ thiên E21C) 

 

1/00 Gia công đá hoặc các vật liệu tương tự đá, ví dụ gạch, bê tông không thuộc các 
đề mục khác; Các máy, các thiết bị, các dụng cụ dùng cho mục đích này (gia 
công tinh chế các đá quý, đồ nữ trang, các tinh thể B28D 5/00; gia công bằng mài 
hoặc đánh bóng B24; các thiết bị hoặc các phương tiện hiệu chỉnh hoặc điều hòa các 
bề mặt nhám để mài B24B 53/00) [1,2006.01] 

1/02 . bằng cách cưa [1,2006.01] 
1/04 . . có các lưỡi cưa tròn hoặc các cưa đĩa (B28D 1/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/06 . . có các lưỡi cưa có lưỡi chuyển động tịnh tiến qua lại (B28S 1/10 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/08 . . có các lưỡi cưa dạng có lưỡi cắt kín, ví dụ cưa xích, cưa băng (B28D 1/10 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
1/10 . . có dụng cụ đo [1,2006.01] 
1/12 . . Các lưỡi cưa chuyên dụng để gia công đá [1,2006.01] 
1/14 . bằng cách khoan hoặc khoét lổ (các máy khoan quay B23B; các dụng cụ va dập 

B25D, khoan đá hoặc khoan đất E21B) [1,7,2006.01] 
1/16 . bằng cách tiện [1,2006.01] 
1/18 . bằng cách phay, ví dụ xoi rãnh bằng các dụng cụ phay [1,2006.01] 
1/20 . bằng cách bào, ví dụ xoi rãnh bằng các dụng cụ bào [1,2006.01] 
1/22 . bằng cách cắt, ví dụ khía, rạch [1,2006.01] 
1/24 . . có các đĩa cắt [1,2006.01] 
1/26 . bằng các dụng cụ va đập, ví dụ bằng đục hoặc các dụng cụ khác có mép cắt (các 

máy va đập xách tay B25D) [1,2006.01] 
1/28 . . không có mép cắt [1,2006.01] 
1/30 . để tạo các đường viền, tức là các bề mặt cong định hình không phụ thuộc vào 

phương pháp gia công (dùng cho các mục đích mỹ thuật B44B) [1,2006.01] 
1/32 . Các phương pháp hoặc thiết bị chuyên dụng để gia công các vật liệu dễ tách lớp, vỉ 

dụ đá phiến, mica [1,2006.01] 

3/00 Hiệu chỉnh các đĩa phay hoặc các trục lăn (hiệu chỉnh các dụng cụ của các máy 
hoặc các thiết bị cưa B23D 63/00; chuẩn bị các bộ phân cắt của máy cắt để giảm nhẹ 
sự cắt B26D 7/08) [1,2006.01] 

3/02 . Các máy [1,2006.01] 
3/04 . . để xẻ các rãnh trên trục lăn [1,2006.01] 

5/00 Gia công tinh đá quý, đồ trang sức, tinh thể, ví dụ của vật liệu bán dẫn; Các 
thiết bị dùng cho mục đích này (gia công bằng cách mài hoặc đánh bóng B24; dùng 
cho các mục đích mỹ thuật B44B; bằng các phương pháp không cơ học C04B 41 /00; 
gia công không cơ học tiếp theo các tinh thể đơn C30B 33/00) [1,3,2006.01]  

5/02 . bằng các dụng cụ quay, ví dụ mũi khoan [1,2006.01] 
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5/04 . bằng các dụng cụ không quay, ví dụ các dụng cụ chuyển động tịnh tiến qua lại 
[1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị phụ chuyên dụng cho các máy hoặc các thiết bị gia công của các 
nhóm khác của phân lớp này [1,2006.01] 

7/02 . để loại bỏ hoặc kết tủa bụi, ví dụ bằng cách phun chất lỏng; để làm lạnh 
[1,2006.01] 

7/04 . để đỡ hoặc giữ chi tiết được gia công [1,2006.01] 

 

312 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B29B 

B29 XỬ LÝ CÁC CHẤT DẺO; XỬ LÝ CÁC CHẤT Ở TRẠNG THÁI DẺO NÓI 
CHUNG  

Ghi chú [4,2010.01] 
(1) Lớp này không bao gồm việc xử lý chất dẻo dạng vật liệu tấm theo cách tương tự với 

việc xử lý giấy đã thuộc về lớp B31. 
(2) Trong lớp này, thuật ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là: 

- “chất dẻo” được hiểu là các hợp chất hoặc các hợp phần cao phân tử trên cơ sở của chính 
những hợp chất này. 

(3) Trong lớp này, các quy tắc dưới đây được áp dụng: 
(a) Xử lý chất dẻo, nếu có thể được phân loại chủ yếu theo kỹ thuật tạo hình cụ thể 

được sử dụng, ví dụ thuộc phân lớp B29C. 
(b) Việc phân loại theo phương pháp sản xuất các sản phẩm cụ thể thuộc phân lớp 

B29D được giới hạn theo: 
(i) các khía cạnh liên quan đến các đặc tính để sản xuất một sản phẩm cụ thể và 

không thể phân loại vào các phân lớp B29B hoặc B29C; 
(ii) kết hợp các công đoạn để chế tạo sản phẩm cụ thể mà không thể phân loại 

hoàn toàn vào phân lớp B29C. 
(c) Các sản phẩm là chính nó thì không được phân loại vào lớp này. Tuy nhiên, nếu 

một sản phẩm được đặc trưng bới phương pháp mà  sản phẩm này được tạo ra và 
không đặc trưng bởi cấu trúc hoặc thành phần của nó thì phương pháp sản xuất  
nên được phân loại vào lớp này. 

(4) Các chỉ số của phân lớp B29K chỉ được sử dụng như các mã chỉ số kết hợp với các 
phân lớp B29B, B29C hoặc B29D để cung cấp thông tin liên quan đến vật liệu tạo 
khuôn hoặc vật liệu làm chất gia cố, chất độn hoặc phần đã tạo hình trước, ví dụ, vật 
lồng ghép vào. 

(5) Các chỉ số của phân lớp B29L  chỉ được sử dụng như các mã chỉ số kết hợp với phân 
lớp B29C để cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm được sản xuất theo kỹ 
thuật thuộc phân lớp B29C. 

B29B CHUẨN BỊ HOẶC XỬ LÝ SƠ BỘ VẬT LIỆU TRƯỚC KHI TẠO HÌNH; CHẾ 
TẠO CÁC HẠT HOẶC CÁC PHÔI ĐƯỢC TẠO HÌNH TRƯỚC; THU HỒI 
CÁC CHẤT DẺO HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CỦA VẬT LIỆU PHẾ THẢI 
CHỨA CHẤT DẺO [4] 

Ghi chú [4] 
 Trong phân lớp này, cần thêm các mã số của phân lớp B29K.  

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ SƠ BỘ 

Trộn; nhào ............................................................................................................................ 7/00 
Điều hòa ............................................................................................................................. 13/00 
Xử lý sơ bộ khác ................................................................................................................ 15/00 
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CHẾ TẠO CÁC HẠT HOẶC CÁC PHÔI ĐƯỢC TẠO HÌNH 
TRƯỚC ....................................................................................................................................9/00, 11/00 
THU HỒI CÁC CHẤT DẺO ............................................................................................................ 17/00 

 

7/00 Trộn; Nhào (nói chung B01F; kết hợp với cán láng B29C 43/24; với phun B29C 
45/46, với ép đùn B29C 47/36) [4,2006.01] 

7/02 . không liên tục, bằng các thiết bị trộn hoặc nhào cơ học, tức là kiểu máy trộn theo 
mẻ [4,2006.01]  

7/04 . . bằng các thiết bị trộn hoặc nhào không di chuyển được [4,2006.01]  
7/06 . . bằng các thiết bị trộn hoặc nhào di chuyển được [4,2006.01]  
7/08 . . . lắc, dao động hoặc rung [4,2006.01]  
7/10 . . . quay [4,2006.01]  
7/12 . . . . bằng một trục [4,2006.01]  
7/14 . . . . . với đinh vít hoặc đường xoắn ốc [4,2006.01]  
7/16 . . . . . với các cánh khuấy hoặc cần [4,2006.01]  
7/18 . . . . có nhiều hơn một trục [4,2006.01]  
7/20 . . . . . có các thiết bị ăn khớp với nhau, ví dụ các đinh vít [4,2006.01]  
7/22 . . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các thao tác phụ trợ [4,2006.01]  
7/24 . . . để cấp liệu [4,2006.01]  
7/26 . . . để dỡ liệu, ví dụ các cửa [4,2006.01]  
7/28 . . . để đo, điều khiển hoặc điều chỉnh, ví dụ kiểm tra độ nhớt [4,2006.01]  
7/30 . liên tục, bằng các thiết bị trộn hoặc nhào cơ học [4,2006.01]  
7/32 . . bằng các thiết bị trộn hoặc nhào không di chuyển được [4,2006.01]  
7/34 . . bằng các thiết bị trộn hoặc nhào di chuyển được [4,2006.01]  
7/36 . . . lắc, dao động hoặc rung [4,2006.01]  
7/38 . . . quay (B29B 7/52 được ưu tiên) [4,2006.01]  
7/40 . . . . có một trục [4,2006.01]  
7/42 . . . . . có đinh vít hoặc đường xoắn ốc [4,2006.01]  
7/44 . . . . . có các cánh khuấy hoặc cần [4,2006.01]  
7/46 . . . . có nhiều hơn một trục [4,2006.01]  
7/48 . . . . . có các thiết bị ăn khớp với nhau, ví dụ các đinh vít [4,2006.01]  
7/50 . . . . có vỏ quay [4,2006.01]  
7/52 . . . có các trục lăn hoặc tương tự, ví dụ máy cán láng [4,2006.01]  
7/54 . . . . có một trục lăn tương tác với một bộ phận tĩnh [4,2006.01]  
7/56 . . . . có các trục lăn tương tác [4,2006.01]  
7/58 . . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các thao tác phụ trợ [4,2006.01]  
7/60 . . .  để cấp liệu, ví dụ các thiết bị dẫn vật liệu vào [4,2006.01]  
7/62 . . .  Các trục lăn, ví dụ có rãnh [4,2006.01]  
7/64 . . .  Tháo dỡ vật liệu khỏi các trục lăn [4,2006.01]  
7/66 . . .  Quay vòng vật liệu [4,2006.01]  
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7/68 . . .  Định vị các trục lăn [4,2006.01]  
7/70 . . .  Chấn chỉnh lại các trục lăn,ví dụ làm sạch [4,2006.01]  
7/72 . . .  Đo, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  
7/74 . sử dụng các máy trộn khác hoặc kết hợp các máy trộn khác nhau [4,2006.01]  
7/76 . . có đầu trộn dòng trái chiều [4,2006.01]  
7/78 . . bằng trọng lực, ví dụ máy trộn các hạt rơi tự do [4,2006.01] 
7/80 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các thao tác phụ trợ (B29B 7/22, 

B29B 7/58 được ưu tiên) [4,2006.01] 
7/82 . . Làm nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
7/84 . . Thông hơi hoặc khử khí [4,2006.01]  
7/86 . . để làm việc dưới áp suất thấp hoặc áp suất cao [4,2006.01]  
7/88 . . Nạp thêm vật liệu [4,2006.01]  
7/90 . . . Các chất độn hoặc chất gia cố [4,2006.01]  
7/92 . . . . Vỏ bào hoặc sợi gỗ [4,2006.01]  
7/94 . . . Vật liệu dạng lỏng [4,2006.01]  

9/00 Chế tạo hạt (nói chung B01J; các khía cạnh hóa học C08J3/12) [4,2006.01] 
9/02 . bằng cách chia nhỏ vật liệu đã tạo hình trước [4,2006.01]  
9/04 . . ở dạng tấm hoặc lá [4,2006.01]  
9/06 . . ở dạng vật liệu dạng sợi, ví dụ kết hợp với ép đùn [4,2006.01]  
9/08 . bằng cách kết tụ các hạt nhỏ hơn [4,2006.01]  
9/10 . bằng cách đúc khuôn vật liệu, tức là xử lý ở trạng thái nóng chảy [4,2006.01]  
9/12 . đặc trưng bởi cấu trúc hoặc thành phần [4,2006.01]  
9/14 . . được gia cố bằng sợi [4,2006.01]  
9/16 . Xử lý phụ các hạt [4,2006.01]  

11/00 Chế tạo phôi tạo hình trước (B29C 61/06 được ưu tiên) [4,2006.01]  
11/02 . bằng cách chia nhỏ vật liệu đã tạo hình trước, ví dụ các tấm, các thanh [4,2006.01]  
11/04 . bằng cách liên kết vật liệu đã tạo hình trước [4,2006.01]  
11/06 . bằng cách đúc khuôn vật liệu [4,2006.01]  
11/08 . . Đúc phun ép [4,2006.01]  
11/10 . . Đúc ép đùn [4,2006.01]  
11/12 . . Đúc áp lực [4,2006.01]  
11/14 . đặc trưng bởi cấu trúc hoặc thành phần [4,2006.01]  
11/16 . . bao gồm các chất độn hoặc các chất gia cố [4,2006.01]  

13/00 Điều hòa hoặc gia công vật lý vật liệu trước khi tạo hình (các khía cạnh hóa học 
C08J 3/00) [4,2006.01]  

13/02 . bằng cách làm nóng (B29B 13/06, B29B 13/08 được ưu tiên) [4,2006.01]  
13/04 . bằng cách làm nguội [4,2006.01]  
13/06 . bằng cách sấy khô (B29B 13/08 được ưu tiên) [4,2006.01]  
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13/08 . bằng cách sử dụng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4,2006.01]  
13/10 . bằng cách nghiền, ví dụ nghiền thành bột; bằng cách sàng; bằng cách lọc 

[4,2006.01]  

15/00 Xử lý sơ bộ vật liệu trước khi tạo hình không được đề cập ở các nhóm B29B 
7/00 - B29B 13/00 [4,2006.01]  

15/02 . cao su thô, nhựa két (guta-pécha), hoặc các chất tương tự (lấy mủ cao su A01G; các 
khía cạnh hóa học C08C) [4,2006.01]  

15/04 . . Các thiết bị làm đông tụ [4,2006.01]  
15/06 . . Các thiết bị rửa [4,2006.01]  
15/08 . các vật liệu gia cố hoặc các chất độn (các khía cạnh hóa học C08J, C08K) 

[4,2006.01]  
15/10 . . Phủ hoặc tẩm (tráng chất lỏng nói chung B05) [4,2006.01]  
15/12 . . . vật liệu gia cố có chiều dài không xác định [4,2006.01]  
15/14 . . . . các sợi hoặc dây kim loại [4,2006.01]  

17/00 Thu hồi các chất dẻo hoặc các thành phần vật liệu phế thải khác chứa chất dẻo 
(thu hồi bằng phương pháp hóa học C08J 11/00) [4,2006.01] 

17/02 . Tách các chất dẻo ra khỏi các vật liệu khác [4,2006.01]  
17/04 . Phân hủy các chất dẻo (B29B 9/02, B29B 11/02, B29B 13/10 được ưu tiên) 

[2006.01]  
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B29C TẠO HÌNH HOẶC LIÊN KẾT CÁC CHẤT DẺO; TẠO HÌNH Ở TRẠNG 
THÁI DẺO, chưa được phân loại vào các vị trí khác; XỬ LÝ TIẾP THEO CÁC 
SẢN PHẨM ĐÃ TẠO HÌNH, ví dụ SỬA CHỮA (chế tạo phôi tạo hình trước 
B29B11/00; chế tạo các sản phẩm nhiều lớp bằng cách kết hợp các lớp không được 
liên kết trước để trở thành một sản phẩm mà các lớp của nó được liên kết với nhau 
B32B37/00-B32B41/00) [4] 

Ghi chú [4,5,2017.01] 
1. Phân lớp này bao gồm: 
 - tạo hình hoặc liên kết các chất dẻo; 
 - tạo hình vật liệu ở trạng thái dẻo khi vật liệu đặc biệt chưa được xác định; 
 - tạo hình vật liệu ở trạng thái dẻo mà chưa được phân loại vào các vị trí khác. 
2. Phân lớp này không bao gồm: 
 - gia công vật liệu chất dẻo dạng tấm bằng cách tương tự như gia công giấy thì đã 

được phân loại vào lớp B31; 
 - tạo hình vật liệu đã được đưa vào vị trí khác, ví dụ kim loại, đất sét hoặc thực 

phẩm. 
3. Cần chú ý tới Ghi chú (3) dưới tiêu đề lớp B29. 
4. Trong phân lớp này: 
 - sửa chữa các sản phẩm làm từ chất dẻo hoặc vật liệu ở trạng thái dẻo, ví dụ các sản 

phẩm được tạo hình hoặc sản xuất bằng cách sử dụng các kỹ thuật thuộc phân lớp 
này hoặc phân lớp B29D thì được phân loại vào nhóm B29C73/00; 

 - các cụm chi tiết, các chi tiết, các phụ kiện hoặc các nguyên công phụ có thể áp dụng 
cho nhiều hơn một kỹ thuật đúc thì được phân loại vào các nhóm B29C31/00-
B29C37/00; 

 - các cụm chi tiết, các chi tiết, các phụ kiện hoặc các nguyên công phụ chỉ áp dụng 
được hoặc chỉ sử dụng cho một kỹ thuật tạo hình đặc biệt thì được phân loại vào các 
phân nhóm tương ứng của các nhóm B29C39/00-B29C71/00. 

5. Trong phân lớp này cần thêm mã chỉ số của các phân lớp   B29K và B29L. 

Nội dung phân lớp 
CÁC CỤM CHI TIẾT, CÁC CHI TIẾT, CÁC PHỤ KIỆN 
HOẶC CÁC NGUYÊN CÔNG PHỤ 

Các khuôn hoặc các lõi ...................................................................................................... 33/00 
Nung nóng, làm nguội, tôi cứng ........................................................................................ 35/00 
Các hình thức khác ................................................................................................. 31/00, 37/00 

TẠO KHUÔN 
Bằng cách đúc, bằng cách tráng khuôn ................................................................... 39/00, 41/00 
Đúc bằng áp suất ................................................................................................................ 43/00 
bằng áp suất trong  ............................................................................................................. 44/00 
Đúc phun ép ....................................................................................................................... 45/00 
Đúc ép đùn ......................................................................................................................... 47/00 
Đúc bằng thổi ..................................................................................................................... 49/00 
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Tạo hình nóng .................................................................................................................... 51/00 
CÁC KỸ THUẬT TẠO HÌNH KHÁC 

Uốn cong, gấp nếp, xoắn, nắn thẳng, cán phẳng ................................................................ 53/00 
Kéo căng ............................................................................................................................ 55/00 
Khử ứng suất bên trong...................................................................................................... 61/00 
Các kỹ thuật khác ............................................................................................................... 67/00 

LIÊN KẾT ......................................................................................................................................... 65/00 
CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT 

Tạo hình các đầu ống ......................................................................................................... 57/00 
Tạo hình bề mặt ................................................................................................................. 59/00 
Tráng hoặc phủ .................................................................................................................. 63/00 
Tạo hình vật liệu composit................................................................................................. 70/00 

KẾT HỢP CÁC KỸ THUẬT TẠO HÌNH ....................................................................................... 69/00 
XỬ LÝ TIẾP ..................................................................................................................................... 71/00 
SỬA CHỮA ...................................................................................................................................... 73/00 

 

Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiên; Các nguyên công phụ [4] 

31/00 Xử lý, ví dụ, nạp vật liệu cần tạo hình [4,2006.01] 
31/02 . Phân phối vật liệu từ bể chứa, ví dụ phễu nạp liệu [4,2006.01]  
31/04 . Nạp liệu, ví dụ, vào trong khoang của khuôn [4,2006.01] 
31/06 . . thành liều lượng được đo [4,2006.01] 
31/08 . . của các phôi được tạo hình trước [4,2006.01]  
31/10 . . của một số vật liệu [4,2006.01]  

33/00 Các khuôn hoặc các lõi; Các chi tiết của chúng hoặc các phụ kiện dùng cho 
chúng [4,2006.01]  

33/02 . có các phương tiện nung nóng hoặc làm nguội kết hợp [4,2006.01]  
33/04 . . sử dụng các chất lỏng, khí hoặc hơi [4,2006.01]  
33/06 . . sử dụng bức xạ [4,2006.01]  
33/08 . . để nung điện môi [4,2006.01]  
33/10 . có phương tiện thông gió kết hợp [4,2006.01]  
33/12 . có phương tiện để gắn vào đúng vị trí, ví dụ nhãn mác [4,2006.01]  
33/14 . . áp vào thành khuôn [4,2006.01]  
33/16 . . . sử dụng các phương tiện từ [4,2006.01]  
33/18 . . . sử dụng chân không [4,2006.01]  
33/20 . Mở, đóng hoặc kẹp [4,2006.01]  
33/22 . . bằng chuyển động thẳng [4,2006.01]  
33/24 . . . sử dụng các phương tiện thủy lực hoặc khí nén [4,2006.01]  
33/26 . . bằng chuyển động quay [4,2006.01]  
33/28 . . . sử dụng các phương tiện thủy lực hoặc khí nén [4,2006.01]  
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33/30 . Lắp đặt, thay thế hoặc chỉnh tâm [4,2006.01]  
33/32 . . sử dụng các phương tiện từ [4,2006.01]  
33/34 . di chuyển được, ví dụ đến hoặc từ chỗ làm khuôn [4,2006.01]  
33/36 . . di chuyển liên tục [4,2006.01]  
33/38 . đặc trưng bởi vật liệu hoặc quy trình sản xuất (B29C33/44 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
33/40 . . Chất dẻo, ví dụ, bọt hoặc cao su [4,2006.01] 
33/42 . đặc trưng bởi hình dạng của bề mặt khuôn đúc, ví dụ, gân hoặc rãnh [4,2006.01] 
33/44 . có các phương tiện để, hoặc được thiết kế đặc biệt tạo thuận lợi cho việc tháo các 

sản phẩm, ví dụ các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
33/46 . . sử dụng áp suất chất lỏng [4,2006.01]  
33/48 . . có các phương tiện để lắp hoặc tháo rời [4,2006.01]  
33/50 . . . đàn hồi [4,2006.01]  
33/52 . . hòa tan hoặc nóng chảy được [4,2006.01]  
33/54 . . làm từ vật liệu dạng bột hoặc dạng hạt [4,2006.01]  
33/56 . Các lớp phủ; Các chất giải phóng, các chất bôi trơn hoặc các chất tách [4,2006.01]  
33/58 . . Phủ các chất giải phóng [4,2006.01]  
33/60 . . Các chất giải phóng, các chất bôi trơn hoặc các chất tách [4,2006.01]  
33/62 . . . trên cơ sở polime hay olygome [4,2006.01]  
33/64 . . . . Silicon [4,2006.01]  
33/66 . . . . Xenlulô; Các dẫn xuất của nó [4,2006.01]  
33/68 . . Các tấm ngăn cách [4,2006.01]  
33/70 . Bảo dưỡng [4,2006.01]  
33/72 . . Làm sạch [4,2006.01]  
33/74 . . Sửa chữa [4,2006.01]  
33/76 . Các lõi (B29C 33/02 - B29C 33/70 được ưu tiên) [4,2006.01]  

35/00 Nung nóng, làm nguội hoặc đóng rắn, ví dụ, liên kết chéo hoặc lưu hóa; Thiết bị 
dùng cho mục đích này (khuôn có phương tiện nung nóng hoặc làm nguội được kết 
hợp B29C33/02; thiết bị đóng rắn dùng cho răng giả, hàm giả bằng chất dẻo 
A61C13/14; trước khi đúc khuôn B29B13/00) [4,2006.01] 

35/02 . Nung nóng hoặc đóng rắn, ví dụ tạo liên kết chéo hoặc lưu hóa (lưu hóa lạnh B29C 
35/18) [4,2006.01] 

35/04 . . sử dụng các chất lỏng, khí hoặc hơi [4,2006.01]  
35/06 . . . cho các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
35/08 . . bằng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4,2006.01]  
35/10 . . . cho các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
35/12 . . Nung nóng điện môi [4,2006.01]  
35/14 . . . cho các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
35/16 . Làm nguội [4,2006.01]  
35/18 . Lưu hóa lạnh [4,2006.01]  
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37/00 Các cụm chi tiết, các chi tiết, các phụ kiện hoặc các nguyên công phụ không 
được đề cập đến ở nhóm B29C 33/00 hoặc B29C 35/00 [4,2006.01]  

37/02 . Cắt ba via hoặc làm nguội [4,2006.01] 
37/04 . . các sản phẩm hàn, ví dụ làm nhẵn mép hoặc cắt ba via kết hợp với hàn 

[4,2006.01]  

Các kỹ thuật tạo hình đặc biệt, ví dụ ép khuôn, liên kết; Các thiết bị dùng cho mục đích 
này [4] 

39/00 Tạo hình bằng cách đúc, tức là đưa vật liệu cần tạo hình vào trong khuôn hoặc 
vào giữa các bề mặt giới hạn mà không thay đổi cơ bản áp lực ép khuôn; Các 
thiết bị dùng cho mục đích này (B29C 41/00 được ưu tiên) [4,2006.01]  

39/02 . để chế tạo các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt 
[4,2006.01]  

39/04 . . sử dụng các khuôn chuyển động được (B29C 41/02 đưa ưu tiên) [4,2006.01]  
39/06 . . .  chuyển động liên tục được, ví dụ dọc theo dây chuyền sản xuất [4,2006.01]  
39/08 . . .  Đưa vật liệu vào khuôn bằng lực li tâm [4,2006.01]  
39/10 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp được tạo hình trước, ví dụ đúc quanh các vật 

được đặt vào hoặc để phủ sản phẩm [4,2006.01]  
39/12 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
39/14 . để chế tạo các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
39/16 . . giữa các băng tải vô tận [4,2006.01]  
39/18 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp được tạo hình trước, ví dụ đúc quanh các vật 

được đặt vào hoặc để phủ sản phẩm [4,2006.01] 
39/20 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01] 
39/22 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
39/24 . . Nạp vật liệu vào khuôn [4,2006.01]  
39/26 . . Các khuôn hoặc các lõi [4,2006.01]  
39/28 . . . có các phương tiện để tránh ba via [4,2006.01]  
39/30 . . . có các phương tiện để cắt sản phẩm [4,2006.01]  
39/32 . . . có các miếng đệm hoặc tương tự để làm kín khuôn [4,2006.01]  
39/34 . . . cho các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
39/36 . . Tháo sản phẩm đã ép khuôn [4,2006.01]  
39/38 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
39/40 . . Bù sự thay đổi thể tích, ví dụ sự co ngót [4,2006.01]  
39/42 . . Đúc trong điều kiện đặc biệt, ví dụ trong chân không [4,2006.01]  
39/44 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01] 

41/00 Tạo hình bằng cách phủ lên khuôn, lõi hoặc các chất nền khác, tức là bằng cách 
làm lắng lớp vật liệu và tháo dỡ sản phẩm đã tạo hình ra; Các thiết bị dùng cho 
mục đích này (có áp lực ép B29C 43/00) [4,2006.01]  

41/02 . để chế tạo các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt 
[4,2006.01]  
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41/04 . . Đúc quay hoặc đúc ly tâm, tức là phủ mặt trong của khuôn bằng cách quay khuôn 
[4,2006.01]  

41/06 . . . quanh hai hoặc nhiều trục [4,2006.01]  
41/08 . . Phủ khuôn, lõi hoặc chất nền khác bằng cách phun hoặc giả hóa lỏng, ví dụ phun 

bột [4,2006.01]  
41/10 . . . bằng cách giả hóa lỏng [4,2006.01]  
41/12 . . Quét vật liệu lên nền [4,2006.01]  
41/14 . . Nhúng lõi [4,2006.01]  
41/16 . . Đúc trượt, tức là tráng nước áo hoặc bột nhão lên trên một bề mặt đục lỗ, xốp 

hoặc hấp thụ, có hút chất lỏng ra [4,2006.01]  
41/18 . . Đúc tháo, tức là rót vật liệu đúc vào một khuôn rỗng rồi rót vật liệu thừa ra 

[4,2006.01]  
41/20 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp được tạo hình trước, ví dụ đúc quanh vật được 

đặt vào hoặc để phủ các sản phẩm [4,2006.01]  
41/22 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
41/24 . để chế tạo các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
41/26 . . bằng cách lắng vật liệu dễ chảy trên tang trống quay [4,2006.01]  
41/28 . . bằng cách lắng vật liệu dễ chảy trên một băng chuyền vô tận [4,2006.01]  
41/30 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp được tạo hình trước, ví dụ đúc quanh các vật 

được đặt vào hoặc để phủ các sản phẩm [4,2006.01]  
41/32 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
41/34 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
41/36 . . Đưa vật liệu lên khuôn, lõi hoặc chất nền khác [4,2006.01]  
41/38 . . Khuôn, lõi hoặc các chất nền khác [4,2006.01]  
41/40 . . .  Các lõi [4,2006.01]  
41/42 . . Tháo các sản phẩm ra khỏi khuôn, lõi hoặc các chất nền khác [4,2006.01]  
41/44 . . .  Các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
41/46 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
41/48 . . Bù sự thay đổi thể tích, ví dụ sự co ngót [4,2006.01]  
41/50 . . Tạo hình trong các điều kiện đặc biệt, ví dụ trong chân không [4,2006.01]  
41/52 . . Đo, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  

43/00 Đúc áp lực, tức là dùng áp lực bên ngoài để làm chảy vật liệu đúc; Các thiết bị 
dành cho mục đích này [4,6,2006.01] 

43/02 . Các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt [4,2006.01]  
43/04 . . sử dụng khuôn di động [4,2006.01]  
43/06 . . . chuyển động liên tục [4,2006.01]  
43/08 . . . . chuyển động vòng tròn [4,2006.01]  
43/10 . . Ép đẳng tĩnh, tức là sử dụng các chi tiết tạo áp lực không cứng áp vào các phần 

hoặc các khuôn cứng [4,2006.01]  
43/12 . . . sử dung các túi bao quanh vật liệu cần tạo hình [4,2006.01]  
43/14 . . trong một số bước [4,2006.01]  
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43/16 . . Rèn [4,2006.01]  
43/18 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp tạo hình trước, ví dụ ép khuôn quanh vật được 

đưa vào hoặc để phủ các sản phẩm [4,2006.01]  
43/20 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
43/22 . các sản phẩm có độ dài không xác định [4,2006.01]  
43/24 . . Cán láng [4,2006.01]  
43/26 . . trong một số bước (B29C 43/30 được ưu tiên) [4,2006.01]  
43/28 . . gắn vào các chi tiết hoặc các lớp tạo hình trước, ví dụ ép khuôn quanh vật được 

đưa vào hoặc để phủ sản phẩm [4,2006.01]  
43/30 . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
43/32 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
43/34 . . Nạp vật liệu vào khuôn hoặc vào các dụng cụ ép [4,2006.01]  
43/36 . . Khuôn để chế tạo các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt 

[4,2006.01]  
43/38 . . . có các phương tiện để tránh bavia [4,2006.01]  
43/40 . . . có các phương tiện để cắt sản phẩm [4,2006.01]  
43/42 . . . cho các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
43/44 . . Các dụng cụ ép để chế tạo các sản phẩm có độ dài xác định [4,2006.01]  
43/46 . . . Các con lăn [4,2006.01]  
43/48 . . . Các băng tải vô tận [4,2006.01]  
43/50 . . Tháo sản phẩm đã tạo hình [4,2006.01]  
43/52 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
43/54 . . Bù sự thay đổi thể tích, ví dụ co ngót [4,2006.01]  
43/56 . . Ép khuôn trong các điều kiện đặc biệt, ví dụ trong chân không [4,2006.01]  
43/58 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  

44/00 Tạo hình bằng áp lực trong được tạo ra trong vật liệu, ví dụ, sự trương nở hoặc 
sủi bọt [6,2006.01] 

44/02 . cho các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt [6,2006.01] 
44/04 . . gồm ít nhất hai chi tiết có vật liệu khác nhau về tính chất hóa học hoặc vật lý, ví 

dụ có mật độ khác nhau [6,2006.01]  
44/06 . . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp [6,2006.01]  
44/08 . . sử dụng một số bước giãn nở [6,2006.01]  
44/10 . . . Áp dụng đối áp lực trong khi giãn nở [6,2006.01]  
44/12 . . Gắn vào hoặc đúc khuôn trên các phần định hình trước, ví dụ, vật lồng vào hoặc 

vật liệu gia cường [6,2006.01]  
44/14 . . . phần tạo hình trước là một lớp lót [6,2006.01]  
44/16 . . . . tạo hình bằng sự giãn nở của vật liệu [6,2006.01]  
44/18 . . . Làm đầy các khoang được tạo hình trước [6,2006.01]  
44/20 . cho sản các phẩm có độ dài không xác định [6,2006.01]  
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44/22 . . gồm ít nhất hai chi tiết có vật liệu khác nhau về tính chất hóa học hoặc vật lý, ví 
dụ có mật độ khác nhau [6,2006.01]  

44/24 . . . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp [6,2006.01]  
44/26 . . sử dụng một số bước giãn nở [6,2006.01]  
44/28 . . Làm giãn nở vật liệu tạo hình trên các bề mặt chuyển động liên tục [6,2006.01]  
44/30 . . Làm giãn nở vật liệu tạo hình giữa các băng tải vô tận hoặc các trục lăn 

[6,2006.01]  
44/32 . . Gắn vào hoặc đúc khuôn trên các phần định hình trước, ví dụ, lớp lót, chi tiết 

lồng ghép hoặc vật liệu gia cường [6,2006.01] 
44/34 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [6,2006.01]  
44/36 . . Nạp vật liệu cần tạo hình [6,2006.01]  
44/38 . . . vào một không gian khép kín, tức là để chế tạo các sản phẩm có độ dài xác định 

[6,2006.01]  
44/40 . . . . bằng trọng lực, ví dụ bằng cách đúc [6,2006.01]  
44/42 . . . . sử dụng sự chênh lệch áp suất, ví dụ bằng cách phun hoặc bằng chân không 

[6,2006.01] 
44/44 . . . . ở dạng các hạt hoặc các viên giãn nở được [6,2006.01]  
44/46 . . . vào một không gian mở hoặc lên trên các bề mặt di động, tức là để chế tạo các 

sản phẩm có độ dài không xác định [6,2006.01]  
44/48 . . . . bằng trọng lực, ví dụ đúc lên trên hoặc giữa các bề mặt di động [6,2006.01]  
44/50 . . . . sử dụng sự chênh lệch áp suất, ví dụ bằng cách đùn ép hoặc bằng cách phun 

bụi [6,2006.01] 
44/52 . . . . . giữa các bề mặt di động [6,2006.01]  
44/54 . . . . ở dạng các hạt hoặc các viên giãn nở được [6,2006.01]  
44/56 . . Xử lý tiếp các sản phẩm, ví dụ để thay đổi hình dạng [6,2006.01]  
44/58 . . Các khuôn [6,2006.01]  
44/60 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [6,2006.01]  

45/00 Đúc phun, tức là ép thể tích đòi hỏi của vật liệu cần tạo hình qua một vòi phun 
vào một khuôn kín; Các thiết bị dành cho mục đích này (tạo hình bằng đúc thổi 
B29C 49/06) [4,2006.01] 

45/02 . Đúc chuyển, tức là chuyển thể tích đòi hỏi của vật liệu cần tạo hình từ một khoang 
"ngắn" vào hốc khuôn bằng một pittông [4,2006.01]  

45/03 . Các thiết bị đúc áp lực (đúc chuyển B29C 45/02) [4,2006.01]  
45/04 . . sử dụng khuôn di động (B29C 45/08 được ưu tiên) [4,2006.01]  
45/06 . . . trên một bàn quay [4,2006.01]  
45/07 . . sử dụng một thiết bị phun di động [4,2006.01]  
45/08 . . . chuyển động cùng với khuôn trong khi phun [4,2006.01]  
45/10 . . sử dụng các khuôn hoặc các thiết bị phun sử dụng được trong các cơ cấu khác 

nhau hoặc kết hợp với nhau [4,2006.01]  
45/12 . . sử dụng hai hoặc nhiều khuôn cố định, ví dụ nối tiếp nhau [4,2006.01]  
45/13 . . sử dụng hai hoặc nhiều thiết bị phun kết hợp với một khuôn đơn [4,2006.01]  
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45/14 . gắn vào các phần hoặc các lớp đã tạo hình trước, ví dụ đúc phun quanh các vật đưa 
vào hoặc để phủ sản phẩm [4,2006.01]  

45/16 . Chế tạo các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
45/17 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
45/18 . . Nạp vật liệu vào thiết bị đúc áp lực [4,2006.01]  
45/20 . . Các vòi phun [4,2006.01]  
45/22 . . . Các hệ thống nhiều vòi [4,2006.01]  
45/23 . . . Thiết bị dừng nạp liệu [4,2006.01]  
45/24 . . . Thiết bị làm sạch [4,2006.01]  
45/26 . . Các khuôn [4,2006.01]  
45/27 . . . Các kênh rót [4,2006.01]  
45/28 . . . . Cơ cấu đóng dùng cho nó [4,2006.01]  
45/30 . . . . Các phương tiện điều khiển dòng chảy bố trí trong kênh rót, ví dụ kết cấu kiểu 

thủy lôi [4,2006.01]  
45/32 . . . có một số hốc khuôn đặt hướng trục [4,2006.01]  
45/33 . . . có các phần khuôn chuyển động ngang, ví dụ theo hướng xuyên tâm 

[4,2006.01]  
45/34 . . . có các phương tiện thông hơi [4,2006.01]  
45/36 . . . có các phương tiện để định vị hoặc định tâm lõi [4,2006.01]  
45/37 . . . Các vách của hốc khuôn [4,2006.01]  
45/38 . . Thiết bị cắt đậu ngót hoặc đậu rót [4,2006.01]  
45/40 . . Tháo hoặc đẩy các sản phẩm đã đúc ra khỏi khuôn [4,2006.01]  
45/42 . . . sử dụng các phương tiện chuyển động được giữa các phần khuôn từ phía ngoài 

khuôn [4,2006.01]  
45/43 . . . sử dụng chất lỏng dưới áp lực [4,2006.01]  
45/44 . . . cho các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
45/46 . . Các cơ cấu để dẻo hóa hoặc đồng nhất hóa vật liệu tạo hình hoặc ép nó vào khuôn 

[4,2006.01]  
45/47 . . . sử dụng các guồng xoắn (B29C 45/54 được ưu tiên) [4,2006.01]  
45/48 . . . . Guồng xoắn dẻo hóa và guồng xoắn phun [4,2006.01]  
45/50 . . . . Guồng xoắn di động theo hướng trục [4,2006.01]  
45/52  . . . . . Các thiết bị ngăn dòng hồi lưu [4,2006.01]  
45/53 . . . sử dụng chày dập hoặc pitông phun [4,2006.01]  
45/54 . . . . và guồng xoắn dẻo hóa [4,2006.01]  
45/56 . . . dùng các phần khuôn di chuyển được trong khi phun hoặc sau khi phun, ví dụ 

đúc phun áp lực [4,2006.01]  
45/57 . . . Tác động của áp suất dư lên vật liệu đúc [4,2006.01]  
45/58 . . . Các chi tiết [4,2006.01]  
45/60 . . . . Các guồng xoắn [4,2006.01]  
45/62 . . . . Các ống hoặc các xi lanh [4,2006.01]  
45/63 . . . . Các phương tiện để thông gió hoặc khử khí [4,2006.01]  
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45/64 . . Thiết bị đóng, mở hoặc kẹp khuôn [4,2006.01]  
45/66 . . . cơ học [4,2006.01]  
45/67 . . . thủy lực [4,2006.01]  
45/68 . . . thủy cơ học [4,2006.01]  
45/70 . . Các phương tiện để dẻo hóa hoặc đồng nhất hóa vật liệu đúc hoặc thúc nó vào 

khuôn kết hợp với các thiết bị đóng, mở hoặc kẹp khuôn [4,2006.01]  
45/72 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
45/73 . . . khuôn [4,2006.01]  
45/74 . . . thiết bị phun [4,2006.01]  
45/76 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  
45/77 . . . vận tốc hoặc áp suất của vật liệu tạo hình [4,2006.01]  
45/78 . . . nhiệt độ [4,2006.01] 
45/80 . . . vị trí tương đối của các bộ phận khuôn [4,2006.01]  
45/82 . . . Các mạch thủy lực [4,2006.01]  
45/83 . . Các phương tiện bôi trơn [4,2006.01]  
45/84 . . các thiết bị an toàn [4,2006.01]  

47/00 Đúc áp lực, tức là, ép vật liệu đúc qua một khuôn hoặc vòi phun để tạo ra hình 
dạng mong muốn; Thiết bị dành cho mục đích này (đúc-thổi-đùn ép B29C 49/04) 
[4,2006.01] 

47/02 . gắn vào các phần hoặc các lớp đã tạo hình trước, ví dụ đúc áp lực quanh vật được 
đưa vào hoặc để phủ các sản phẩm [4,2006.01]  

47/04 . các sản phẩm nhiều lớp hoặc nhiều màu [4,2006.01]  
47/06 . . Các sản phẩm nhiều lớp [4,2006.01]  
47/08 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
47/10 . . Nạp vật liệu vào máy đúc ép [4,2006.01]  
47/12 . . Các khuôn hoặc các vòi đúc ép [4,2006.01]  
47/14 . . . có miệng rộng, ví dụ dùng cho các tấm [4,2006.01]  
47/16 . . . . điều chỉnh được [4,2006.01]  
47/18 . . . . có các phần khuôn dao động tương đối so với nhau [4,2006.01]  
47/20 . . . có miệng vành, ví dụ dùng cho các sản phẩm hình ống [4,2006.01]  
47/22 . . . . điều chỉnh được [4,2006.01]  
47/24 . . . . có các phần khuôn quay tương đối so với nhau [4,2006.01]  
47/26 . . . . Các vòi phun dạng vành đúc ép nhiều lần [4,2006.01]  
47/28 . . . . Các vòi phun dạng vành đúc ép ngang [4,2006.01]  
47/30 . . . Các vòi đúc ép nhiều cửa [4,2006.01]  
47/32 . . . Các vòi đúc ép có trục [4,2006.01]  
47/34 . . 

 

 vật liệu đã ép đùn [4,2006.01]  
47/36 . . Các phương tiện để dẻo hóa hoặc đồng nhất hóa vật liệu đúc hoặc thúc nó vào vòi 

hoặc khuôn [4,2006.01]  
47/38 . . . sử dụng các guồng xoắn [4,2006.01]  
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47/40 . . . . sử dụng ít nhất hai guồng xoắn lồng vào nhau [4,2006.01]  
47/42  . . . . . sử dụng các guồng xoắn phụ, ví dụ các guồng xoắn kiểu hành tinh 

[4,2006.01]  
47/44 . . . . sử dụng guồng xoắn chuyển động theo hướng trục [4,2006.01]  
47/46 . . . . sử dụng guồng xoắn ép đùn về hướng đối diện [4,2006.01]  
47/48 . . . . sử dụng các guồng xoắn đặt đồng trục, cái nọ bên trong cái kia [4,2006.01]  
47/50 . . . . sử dụng ít nhất hai guồng xoắn nối tiếp nhau, ví dụ cơ cấu dẻo hóa nhiều tầng 

[4,2006.01]  
47/52 . . . sử dụng các trục lăn hoặc các đĩa [4,2006.01]  
47/54 . . . sử dụng chày đập hoặc pitông ép [4,2006.01]  
47/56 . . . sử dụng nhiều máy đúc ép để nạp vào một khuôn [4,2006.01]  
47/58 . . . Các chi tiết [4,2006.01]  
47/60 . . . . Các guồng xoắn [4,2006.01]  
47/62  . . . . . có nhiều ren vít [4,2006.01]  
47/64  . . . . . ghép nối với các thiết bị trộn [4,2006.01]  
47/66 . . . . các ống hoặc các xi lanh [4,2006.01]  
47/68 . . . . Các cơ cấu lọc [4,2006.01]  
47/70 . . . . Thiết bị phân chia dòng chảy [4,2006.01]  
47/72 . . . . Các phương tiện hồi tiếp [4,2006.01]  
47/74 . . . . Các phương tiện vòng tránh [4,2006.01]  
47/76 . . . . Các phương tiện thông gió hoặc khử khí [4,2006.01]  
47/78 . . Nung nóng hoặc làm nguội vật liệu cần đúc ép hoặc dòng vật liệu đã được đúc ép 

[4,2006.01]  
47/80 . . . tại vùng dẻo hóa [4,2006.01]  
47/82 . . . . Nung nóng các xi lanh [4,2006.01]  
47/84 . . . . Nung nóng các guồng xoắn [4,2006.01]  
47/86 . . . tại vùng vòi phun [4,2006.01]  
47/88 . . . Nung nóng hoặc làm nguội dòng vật liệu đã đúc ép [4,2006.01]  
47/90 . . . . có chia độ hoặc định cỡ [4,2006.01]  
47/92 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  
47/94 . . Bôi trơn [4,2006.01]  
47/96 . . Các thiết bị an toàn [4,2006.01]  

49/00 Đúc thổi, tức là thổi một phôi đã tạo hình trước hoặc một ống đúc thổi thành 
hình dạng mong muốn trong một khuôn; Thiết bị dùng cho việc này [4,2006.01]  

49/02 . Kết hợp đúc thổi và sản xuất phôi đã tạo hình trước hoặc ống đúc thổi [4,2006.01]  
49/04 . . Đúc thổi đùn ép [4,2006.01]  
49/06 . . Đúc thổi phun [4,2006.01]  
49/08 . Kéo căng theo hai trục trong quá trình đúc thổi [4,2006.01]  
49/10 . . sử dụng các thiết bị cơ học [4,2006.01]  
49/12 . . .  Các thanh kéo [4,2006.01]  
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49/14 . . .  Các cơ cấu kẹp [4,2006.01]  
49/16 . . sử dụng sự chênh lệch áp suất, ví dụ thổi trước [4,2006.01]  
49/18 . sử dụng nhiều bước thổi (B29C 49/16 được ưu tiên) [4,2006.01]  
49/20 . các sản phẩm có các vật được đưa vào hoặc các vật gia cố [4,2006.01]  
49/22 . sử dụng các phôi đã tạo hình trước hoặc các ống đúc thổi có nhiều lớp [4,2006.01]  
49/24 . Lót hoặc dán nhãn [4,2006.01]  
49/26 . . Lót bên trong của ống [4,2006.01]  
49/28 . Thiết bị đúc thổi [4,2006.01]  
49/30 . . có các khuôn hoặc các bộ phận khuôn di động [4,2006.01]  
49/32 . . . chuyển động "tới” và ‘đi khỏi" [4,2006.01] 
49/34 . . . . các phần khuôn chuyển động "bên trên nhau" [4,2006.01] 
49/36 . . . quay quanh một trục [4,2006.01]  
49/38 . . . gắn vào các trục đỡ vô tận di động được [4,2006.01]  
49/40 . . . . trên tang trống tương tác [4,2006.01]  
49/42 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
49/44 . . để đưa áp suất qua các thành của một túi bơm phồng [4,2006.01]  
49/46 . . khác biệt bởi việc sử dụng một môi trường đặc biệt hoặc thổi chất lưu khác với 

không khí [4,2006.01]  
49/48 . . Các khuôn [4,2006.01]  
49/50 . . . có các phương tiện cắt hoặc làm nguội [4,2006.01]  
49/52 . . . có các phương tiện trang trí hoặc in [4,2006.01]  
49/54 . . . cho các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
49/56 . . Các phương tiện mở, đóng hoặc kẹp [4,2006.01]  
49/58 . . Các phương tiện thổi [4,2006.01]  
49/60 . . . Các kim thổi [4,2006.01]  
49/62 . . Các phương tiện thông gió [4,2006.01]  
49/64 . . Nung nóng hoặc làm nguội các phôi đã tạo hình trước, các phôi hoặc các sản 

phẩm đã thổi [4,2006.01]  
49/66 . . . Làm nguội bằng cách đưa chất làm lạnh vào trong sản phẩm đã thổi [4,2006.01]  
49/68 . . . Lò chuyên dùng dể nung nóng các phôi đã tạo hình trước hoặc các phôi 

[4,2006.01]  
49/70 . . Tháo hoặc đẩy các sản phẩm đã thổi ra khỏi khuôn [4,2006.01]  
49/72 . . Làm nguội bên ngoài khuôn [4,2006.01]  
49/74 . . . Làm nguội ở đoạn cổ [4,2006.01]  
49/76 . . Định kích thước cho đoạn cổ [4,2006.01]  
49/78 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  
49/80 . . . Kiểm tra, ví dụ kiểm tra sự dỏ rỉ [4,2006.01]  

51/00 Tạo hình bằng cách ép nóng, ví dụ tạo hình các tấm trong các khuôn thích hợp 
hoặc bằng cách dàn mỏng; Thiết bị dùng cho việc này [4,2006.01]  

51/02 . Kết hợp ép nóng và sản xuất phôi đã tạo hình trưỏc [4,2006.01]  
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51/04 . Kết hợp ép nóng và kéo căng sơ bộ, ví dụ kéo căng theo hai trục [4,2006.01]  
51/06 . . dùng sự chênh lệch áp suất [4,2006.01]  
51/08 . Dàn mỏng hoặc tạo hình trong khuôn thích hợp, tức là chỉ sử dụng thiết bị cơ học 

[4,2006.01]  
51/10 . Tạo hình bằng sự chênh lệch áp suất, ví dụ chân không [4,2006.01]  
51/12 . của các sản phẩm có các vật được đưa vào hoặc các vật gia cố [4,2006.01]  
51/14 . sử dụng các phôi đã tạo hình trước hoăc các tấm có nhiều lớp [4,2006.01]  
51/16 . Lót hoặc dán nhãn [4,2006.01]  
51/18 . Thiết bị ép nóng [4,2006.01]  
51/20 . . có các khuôn hoặc các phần khuôn di chuyển được [4,2006.01]  
51/22 . . . quay quanh một trục [4,2006.01]  
51/24 . . . gắn vào các trụ đỡ vô tận di động được [4,2006.01]  
51/26 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
51/28 . . để đưa áp suất qua thành của một túi bơm phồng hoặc màng ngăn [4,2006.01]  
51/30 . . Các khuôn [4,2006.01]  
51/32 . . . có các phương tiện cắt [4,2006.01]  
51/34 . . . cho các sản phẩm tiện rãnh trong [4,2006.01]  
51/36 . . . đặc biệt thích hợp để tạo hình trong chân không [4,2006.01]  
51/38 . . . Các phương tiện mở, đóng hoặc kẹp [4,2006.01]  
51/40 . . . Các phương tiện thông gió [4,2006.01]  
51/42 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  
51/44 . . Tháo hoặc đẩy các sản phẩm đã tạo hình [4,2006.01]  
51/46 . . Đo đạc, điều khiển hoặc điều chỉnh [4,2006.01]  

53/00 Tạo hình bằng cách uốn cong, gấp nếp, xoắn, nắn thẳng hoặc cán phẳng; Thiết 
bị dành cho mục đích này (B29C 61/10 được ưu tiên) [4,2006.01]  

53/02 . Uốn cong hoặc gấp mép (B29C 53/22, B29C 53/34, B29C 53/36, B29C 53/56 được 
ưu tiên) [4,2006.01]  

53/04 . . các tấm hoặc các lá [4,2006.01]  
53/06 . . . Tạo hình các đường gấp mép bằng cách ép hoặc khía [4,2006.01]  
53/08 . . Các ống [4,2006.01]  
53/10 . . phim thổi dạng ống, ví dụ tấm ốp góc [4,2006.01]  
53/12 . . dạng xoắn ốc, ví dụ để sản xuất lò xo [4,2006.01]  
53/14 . Xoắn [4,2006.01]  
53/16 . Nắn thẳng hoặc cán phẳng [4,2006.01]  
53/18 . . các tấm hoặc lá [4,2006.01]  
53/20 . . các ống [4,2006.01]  
53/22 . Làm gợn sóng [4,2006.01]  
53/24 . . các tâm hoặc các lá [4,2006.01]  
53/26 . . . song song với hướng nạp liệu [4,2006.01]  
53/28 . . . ngang với hướng nạp liệu [4,2006.01]  
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53/30 . . các ống (bằng cách đúc thổi B29C 49/00) [4,2006.01]  
53/32 . Cuốn (B29C 53/56 được ưu tiên) [4,2006.01]  
53/34 . Cán phẳng mép (của các đầu ống B29C 57/12) [4,2006.01]  
53/36 . Uốn cong và liên kết, ví dụ, để chế tạo các sản phẩm rỗng (B29C 53/56 được ưu 

tiên) [4,2006.01] 
53/38 . . bằng cách uốn cong các tấm hoặc các dải vuông góc với trục dọc của sản phẩm 

cần tạo hình và liên kết các mép với nhau [4,2006.01]  
53/40 . . . cho các sản phẩm có độ dài xác định, tức là các sản phẩm riêng biệt [4,2006.01]  
53/42 . . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên trong, ví dụ các trục tâm [4,2006.01]  
53/44 . . . . . quay được quanh một trục của sản phẩm [4,2006.01]  
53/46 . . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên ngoài, ví dụ các ống nối [4,2006.01]  
53/48 . . . cho các sản phẩm có độ dài không xác định, tức là uốn cong các dải một cách 

dần dần [4,2006.01]  
53/50 . . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên trong, ví dụ các trục tâm [4,2006.01]  
53/52 . . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên ngoài, ví dụ các ống nối [4,2006.01]  
53/54 . . . . Dẫn hướng, sắp hàng hoặc tạo hình các rìa [4,2006.01]  
53/56 . Cuộn và liên kết, ví dụ cuộn hình xoáy trôn ốc [4,2006.01]  
53/58 . . dạng xoắn ốc [4,2006.01]  
53/60 . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên trong, ví dụ các trục tâm [4,2006.01]  
53/62 . . . . quay được quanh trục cuộn [4,2006.01]  
53/64 . . . . . và di chuyển theo hướng trục [4,2006.01]  
53/66 . . . . . có bộ phận dẫn cuộn chuyển động theo hướng trục [4,2006.01]  
53/68 . . . . có bộ phận dẫn cuộn quay được [4,2006.01]  
53/70 . . . . . và chuyển động theo hướng trục [4,2006.01]  
53/72 . . . sử dụng các bề mặt tạo hình bên ngoài [4,2006.01]  
53/74 . . . sử dụng bề mặt tạo hình có dạng băng tải vô tận được dẫn ngược lại sau nguyên 

công tạo hình [4,2006.01]  
53/76 . . .  quanh nhiều hơn một trục [4,2006.01]  
53/78 . . .  sử dụng các lá hoặc các dải định hình [4,2006.01]  
53/80 . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ [4,2006.01]  
53/82 . . Các lõi hoặc các trục tâm [4,2006.01]  
53/84 . . Nung nóng hoặc làm nguội [4,2006.01]  

55/00 Tạo hình bằng cách kéo căng, ví dụ kéo qua khuôn; Thiết bị dành cho mục đích 
này (B29C 61/08 dược ưu tiên) [4,2006.01]  

55/02 . các tấm hoặc các lá [4,2006.01]  
55/04 . . không đồng trục, ví dụ nghiêng [4,2006.01]  
55/06 . . . song song với hướng nạp liệu [4,2006.01]  
55/08 . . . ngược với hướng nạp liệu [4,2006.01]  
55/10 . . nhiều trục [4,2006.01]  
55/12 . . . hai trục [4,2006.01]  
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55/14 . . . . nối tiếp nhau [4,2006.01]  
55/16 . . . . đồng thời [4,2006.01]  
55/18 . . bằng cách ép giữa các bề mặt, ví dụ các trục cán [4,2006.01]  
55/20 . . Các kẹp rìa [4,2006.01]  
55/22 . các ống [4,2006.01]  
55/24 . . xuyên tâm [4,2006.01]  
55/26 . . hai trục [4,2006.01]  
55/28 . phim thổi dạng ống, ví dụ bằng cách bơm phồng [4,2006.01]  
55/30 . Kéo qua khuôn [4,2006.01]  

57/00 Tạo hình các đầu ống, ví dụ, tạo bích, tạo hình loe hoặc kín; Thiết bị dành cho 
mục đích này [4,2006.01] 

57/02 . Tạo hình loe hoặc làm rộng ra, ví dụ kết hợp với tạo rãnh [4,2006.01]  
57/04 . . sử dụng các phương tiện cơ học [4,2006.01]  
57/06 . . . biến dạng đàn hồi [4,2006.01]  
57/08 . . sử dụng sự chênh lệch áp suất [4,2006.01]  
57/10 . Đóng kín [4,2006.01]  
57/12 . Cán phẳng mép [4,2006.01]  

59/00 Tạo hình bề mặt, ví dụ chạm nổi; Thiết bị dành cho mục đích này [4,2006.01] 
59/02 . bằng các phương tiện cơ học, ví dụ dập [4,2006.01]  
59/04 . . sử dụng các trục cán hoặc các băng tải vô tận [4,2006.01]  
59/06 . . sử dụng tang trống chân không [4,2006.01]  
59/08 . bằng cách xử lý bằng ngọn lửa [4,2006.01]  
59/10 . bằng cách phóng điện [4,2006.01] 
59/12 . . trong môi trường khác với không khí [4,2006.01]  
59/14 . bằng plasma [4,2006.01] 
59/16 . bằng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4,2006.01]  
59/18 . bằng khử ứng suất trong, ví dụ bộ nhớ tính dẻo [4,2006.01]  

61/00 Tạo hình bằng cách khử ứng suất trong; Chế tạo các phôi đã tạo hình trước có 
ứng suất trong; Thiết bị dành cho mục đích này (để tạo hình bề mặt B29C 59/18; 
để lót các sản phẩm B29C 63/38; để liên kết các thành phần đã tạo hình trước B29C 
65/66) [4,2006.01] 

61/02 . Co ngót do nhiệt [4,2006.01]  
ố 1/04 . Dãn nở do nhiệt [4,2006.01]  
61/06 . Chế tạo các phôi tạo đã hình trước có ứng suất trong, ví dụ bộ nhớ tính dẻo 

[4,2006.01]  
61/08 . . bằng cách kéo căng các ống [4,2006.01]  
61/10 . . bằng cách uốn cong các tấm hoặc các lá [4,2006.01]  
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63/00 Lót hoặc bọc, tức là đặt vào các lớp hoặc các  vỏ bọc tạo hình trước bằng chất 
dẻo; Thiết bị dành cho mục đích này (B29C 73/00 được ưu tiên; bằng cách thổi 
B29C 49/00; bằng cách tạo hình nóng B29C 51/00) [4,5,2006.01] 

63/02 . sử dụng lá mỏng hoặc vật liệu giống vải (B29C 63/26 được ưu tiên) [4,2006.01]  
63/04 . . bằng cách gấp nếp, cuộn, uốn cong hoặc tương tự [4,2006.01]  
63/06 . . . quanh các sản phẩm hình ống [4,2006.01]  
63/08 . . . bằng cách cuộn hình xoắn ốc [4,2006.01]  
63/10 . . . . quanh các sản phẩm dạng ống [4,2006.01]  
63/12 . . . bằng cách cuộn hình xoáy trôn ốc [4,2006.01]  
63/14 . . . . quanh các sản phẩm dạng ống [4,2006.01]  
63/16 . . được gắn vào bằng túi "cao su" hoặc màng ngăn [4,2006.01]  
63/18 . sử dụng các lớp hoặc các vỏ bọc dạng ống (B29C 63/26 được ưu tiên) [4,2006.01]  
63/20 . . sử dụng sự chênh lệch áp suất, ví dụ chân không [4,2006.01]  
63/22 . sử dụng các lớp hoặc vỏ bọc có hình dạng thích ứng với hình dạng của sản phẩm 

(B29C 63/26 được ưu tiên) [4,2006.01]  
63/24 . sử dụng các sợi dây [4,2006.01]  
63/26 . Lót hoặc bọc các mặt trong (B29C 63/38 được ưu tiên) [4,2006.01]  
63/28 . . được gắn vào bằng túi "cao su" hoặc màng ngăn [4,2006.01]  
63/30 . . sử dụng lá mỏng hoặc vật liệu giống vải [4,2006.01]  
63/32 . . . bằng cách cuộn hình xoắn ốc [4,2006.01]  
63/34 . . sử dụng các lớp hoặc các vỏ bọc dạng ống [4,2006.01]  
63/36 . . . mặt trong quay ra ngoài [4,2006.01]  
63/38 . bằng cách khử ứng suất trong [4,2006.01]  
63/40 . . sử dụng lá mỏng hoặc vật liệu giống vải [4,2006.01]  
63/42 . . sử dụng các lớp hoặc các vỏ bọc dạng ống [4,2006.01] 
63/44 . . hình dạng của các lớp hoặc các vỏ bọc thích ứng với hình dạng của sản phẩm 

[4,2006.01]  
63/46 . . của các bề mặt trong [4,2006.01]  
63/48 . xử lý trước các bề mặt [4,2006.01]  

64/00 Chế tạo đắp lớp, tức là chế tạo các vật thể ba chiều [3D] bằng cách lắng đọng 
đắp dần, kết tụ đắp lớp hoặc đặt các lớp đắp chồng lên nhau, ví dụ công nghệ in 
3D, công nghệ polyme quang hóa hoặc thiêu kết có chọn lọc tia laze [2017.01] 

64/10 . Quy trình chế tạo đắp lớp [2017.01] 
64/106 . . chỉ sử dụng chất lỏng hoặc vật liệu nhớt, ví dụ lắng đọng hạt tuần tự bằng vật liệu 

nhớt [2017.01] 
64/112 . . . sử dụng các giọt tách biệt, ví dụ từ đầu phun [2017.01] 
64/118 . . . sử dụng vật liệu sợi tơ được làm nóng chảy, ví dụ mô hình lắng đọng hợp nhất 

[FDM] [2017.01] 
64/124 . . . sử dụng các lớp chất lỏng được hóa rắn có chọn lọc [2017.01] 
64/129 . . . . đặc trưng bởi nguồn năng lượng dùng cho nó, ví dụ bằng cách chiếu xạ toàn bộ 

kết hợp với mặt nạ [2017.01] 

331 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B29C 

64/135 . . . . . nguồn năng lượng được tập trung, ví dụ quét laze hoặc hội tụ nguồn ánh sáng 
[2017.01] 

64/141 . . chỉ sử dụng vật liệu rắn [2017.01] 
64/147 . . . sử dụng vật liệu tấm, ví dụ chế tạo vật thể nhiều lớp [LOM] hoặc cán mỏng vật 

liệu tấm tạo thành mặt cắt ngang của vật thể 3D [2017.01] 
64/153 . . . sử dụng các lớp bột được liên kết có chọn lọc, ví dụ thiêu kết hoặc nóng chảy có 

chọn lọc laze [2017.01] 
64/159 . . chỉ sử dụng các chất khí, ví dụ lắng đọng hơi [2017.01] 
64/165 . . sử dụng tổ hợp của chất rắn và chất lỏng, ví dụ bột được gắn có chọn lọc bằng chất 

kết dính lỏng, chất xúc tác, chất ức chế hoặc chất hấp thụ năng lượng [2017.01] 
64/171 . . đặc biệt thích hợp để sản xuất nhiều vật thể 3D [2017.01] 
64/176 . . . liên tục [2017.01] 
64/182 . . . trong các mẻ song song [2017.01] 
64/188 . . bao gồm các công đoạn phụ trợ được thực hiện trên các lớp đắp dần, ví dụ làm 

nhẵn, nghiền hoặc kiểm tra độ dày (tạo hình bề mặt B29C59/00; xử lý tinh các 
sản phẩm mà không thay đổi hình dạng của chúng B29C71/00) [2017.01] 

64/194 . . . trong khi dừng [2017.01] 
64/20 . Thiết bị để chế tạo đắp lớp; Các chi tiết hoặc phụ kiện dùng cho chúng [2017.01] 
64/205 . . Phương tiện để đắp các lớp [2017.01] 
64/209 . . . Đầu; Vòi phun [2017.01] 
64/214 . . . Dao cạo [2017.01] 
64/218 . . . Trục lăn [2017.01] 
64/223 . . . Lá hoặc màng mỏng, ví dụ để dịch chuyển các lớp vật liệu xây dựng từ vị trí gia 

công này đến vị trí khác [2017.01] 
64/227 . . Phương tiện dẫn động [2017.01] 
64/232 . . . để chuyển động dọc theo các trục trực giao tới mặt phẳng của lớp [2017.01] 
64/236 . . . để chuyển động theo một hướng nằm trong mặt phẳng của lớp [2017.01] 
64/241 . . . để chuyển động xoay [2017.01] 
64/245 . . Nền hoặc chất nền (kết cấu đỡ được dùng sau khi sản xuất B29C64/40) [2017.01] 
64/25 . . Vỏ bọc, ví dụ vỏ bọc máy [2017.01] 
64/255 . . Vỏ bao dùng cho vật liệu xây dựng, ví dụ thùng chứa bột [2017.01] 
64/259 . . . có thể trao đổi lẫn nhau [2017.01] 
64/264 . . Thiết bị chiếu xạ [2017.01] 
64/268 . . . sử dụng chùm tia laze; sử dụng chùm tia điện tử [EB] [2017.01] 
64/273 . . . . được xung hóa; được điều biến tần số [2017.01] 
64/277 . . . sử dụng nhiều phương tiện chiếu xạ, ví dụ vi gương hoặc nhiều diot phát quang 

[LED] [2017.01] 
64/282 . . . . có cùng dạng, ví dụ sử dụng các mức năng lượng khác nhau [2017.01] 
64/286 . . . Thiết bị lọc quang học, ví dụ mặt nạ [2017.01] 
64/291 . . . để thao tác một cách toàn bộ, ví dụ cùng với các chất hoạt hóa hoặc chất ức chế 

được sử dụng có chọn lọc [2017.01] 
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64/295 . . Các phần tử nung nóng [2017.01] 
64/30 . Các công đoạn và thiết bị phụ trợ [2017.01] 
64/307 . . Xử lý vật liệu được sử dụng trong chế tạo đắp lớp [2017.01] 
64/314 . . . Chuẩn bị [2017.01] 
64/321 . . . Cấp [2017.01] 
64/329 . . . . sử dụng phễu [2017.01] 
64/336 . . . . hai hoặc nhiều hơn hai vật liệu [2017.01] 
64/343 . . . Đo [2017.01] 
64/35 . . Làm sạch [2017.01] 
64/357 . . Tái chế [2017.01] 
64/364 . . Điều hòa môi trường [2017.01] 
64/371 . . . sử dụng môi trường trừ không khí, ví dụ khí trơ [2017.01] 
64/379 . . Vận hành các vật thể được chế tạo đắp lớp, ví dụ sử dụng robot [2017.01] 
64/386 . . Tiếp nhận dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cho chế tạo đắp lớp [2017.01] 
64/393 . . . để điều khiển hoặc điều chỉnh quy trình chế tạo đắp lớp [2017.01] 
64/40 . Kết cấu để đỡ các vật thể 3D trong khi sản xuất và sau khi hoàn thiện chúng 

[2017.01] 

65/00 Liên kết các phần định hình trước; Thiết bị dùng cho mục đích này 
[4,5,2006.01] 

65/02 . bằng cách nung nóng, có hoặc không có áp lực [4,2006.01] 
65/04 . . Nung nóng điện môi, ví dụ hàn bằng điện cao tần [4,2006.01] 
65/06 . . sử dụng ma sát, ví dụ hàn quay [4,2006.01]  
65/08 . . sử dụng dao động siêu âm [4,2006.01]  
65/10 . . sử dụng khí nóng [4,2006.01]  
65/12 . . . và que hàn [4,2006.01]  
65/14 . . sử dụng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4,2006.01]  
65/16 . . . Tia laser [4,2006.01]  
65/18 . . sử dụng dụng cụ được nung nóng [4,2006.01]  
65/20 . . . có tiếp xúc trực tiếp, ví dụ sử dụng "gương" [4,2006.01]  
65/22 . . . Dây dẫn nóng [4,2006.01]  
65/24 . . . khác biệt bởi các phương tiện để nung nóng dụng cụ [4,2006.01]  

Ghi chú [4] 
              Các đối tượng kỹ thuật chỉ được phân loại vào nhóm này nếu chỉ quan tâm đến các 

chi tiết hoặc việc điều chỉnh các phương tiện nung nóng.  
 
65/26 . . . . Chất lỏng nóng [4,2006.01]  
65/28 . . . . Lửa hoặc vật liệu dễ cháy [4,2006.01]  
65/30 . . . . Các phương tiện điện [4,2006.01]  
65/32 . . . . . Cảm ứng [4,2006.01]  
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65/34 . . sử dụng các thành phần được nung nóng lưu lại trong liên kết, ví dụ "verlorenes 
Schweisselement" [4,2006.01]  

65/36 . . . được nung nóng bằng cảm ứng [4,2006.01]  
65/38 . . Nung nóng bằng xung [4,2006.01]  
65/40 . . Đưa vào chất dẻo nóng chảy, ví dụ chất chảy nóng (sử dụng que hàn B29C 65/12; 

bằng cách đúc B29C 65/70) [4,2006.01]  
65/42 . . . giữa các phần được lắp ráp sơ bộ [4,2006.01]  
65/44 . . Liên kết một phần tử không dẻo được nung nóng với một phần tử dẻo [4,2006.01]  
65/46 . . . được nung nóng bằng cảm ứng [4,2006.01]  
65/48 . sử dụng chất kết dính [4,2006.01] 
65/50 . . sử dụng băng dính [4,2006.01]  
65/52 . . Đưa chất kết dính lên [4,2006.01]  
65/54 . . .  giữa các phần được lắp ráp sơ bộ [4,2006.01]  
65/56 . sử dụng các phương tiện cơ học [4,2006.01]  
65/58 . . Liên kết bằng kẹp [4,2006.01]  
65/60 . . Tán đinh [4,2006.01]  
65/62 . . Khâu móc [4,2006.01]  
65/64 . . Liên kết một phần tử không dẻo với một phần tử dẻo, ví dụ bằng lực (B29C 65/44 

được ưu tiên) [4,2006.01]  
65/66 . bằng cách khử ứng suất trong, ví dụ sự co ngót của một trong các phần cần liên kết 

[4,2006.01] 
65/68 . . sử dụng một thành phần phụ có khả năng co ngót [4,2006.01]  
65/70 . bằng cách đúc (sử dụng kỹ thuật đúc đặc biệt, xem vị trí tương ứng dành cho kỹ 

thuật này) [4,2006.01]  
65/72 . bằng các nguyên công kết hợp, ví dụ hàn và khâu móc [4,2006.01]  
65/74 . bằng cách hàn và cắt đứt [4,2006.01]  
65/76 . Tạo các liên kết không vĩnh cửu hoặc các liên kết tháo được [4,2006.01]  
65/78 . Các phương tiện để xử lý các phần cẩn liên kết, ví dụ để chế tạo các thùng chứa 

hoặc các sản phẩm rỗng [4,2006.01]  
65/80 . . Các phương tiện vận chuyển quay được [4,2006.01]  
65/82 . Kiểm tra mối liên kết [4,2006.01]  

67/00 Các kỹ thuật tạo hình không được đề cập đến trong các nhóm B29C39/00-
B29C65/00, B29C70/00 hoặc B29C73/00 [4,6,2006.01,2017.01] 

67/02 . Tạo hình bằng cách kết tụ [4,2006.01,2017.01] 
67/04 . . Thiêu kết (kết hợp với nén B29C43/00) [4,2006.01,2017.01] 
67/06 . . Đông tụ [4,2006.01,2017.01] 
67/08 . Tạo hình bằng sàng, tức là thúc khối vật liệu cần tạo hình qua một sàng đục lỗ lên 

bề mặt tạo hình [4,2006.01]  
67/20 . cho các sản phẩm xốp hoặc có hốc, ví dụ các chất dẻo bọt, có rỗ thô [4,2006.01]   
67/24    . đặc trưng bởi việc lựa chọn vật liệu [4,2006.01]  
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69/00 Kết hợp các kỹ thuật tạo hình không được đề cập đến ở riêng một trong các 
nhóm chính B29C 39/00 - B29C 67/00, ví dụ kết hợp kỹ thuật đúc và liên kết; 
Thiết bị dùng cho mục đích này [4,2006.01] 

69/02 . chỉ có các kỹ thuật đúc [4,2006.01]  

70/00 Tạo hình vật liệu composit, tức là, vật liệu dẻo bao gồm vật liệu gia cường, chất 
độn hoặc phần định hình trước, ví dụ, chi tiết lồng ghép [6,2006.01] 

Ghi chú [6] 
 Trong nhóm này, các thuật ngữ hoặc các thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác 

định:  
 - "Vật liệu gia cố" là một cấu trúc ở dạng sợi, dây kim loại, que, thanh, đoạn, tấm 

hoặc khối có tác dụng làm tăng độ bền của một sản phẩm;  
 - "Chất độn" là một chất tương đối trơ cở dạng hạt, bột, viên, vảy hoặc khối hình cầu 

có tác dụng nâng cao các tính chất vật lý hoặc tăng trọng tải hoặc trọng lượng của 
một sản phẩm;  

 - "phần đã tạo hình trước" là một phần làm bằng bất cứ một loại vật liệu nào, được 
tạo hình hoàn thiện để có một hình dạng xác định và không được sử dụng như một 
vật liệu gia cố, ví dụ các dây kim loại hoặc các lưới chỉ được ép lên bề mặt của một 
sản phẩm;  

 - "vật được đưa vào" là một phần đã tạo hình trước được gắn kết trong một sản phẩm 
trong quá trình đúc.  

 
70/02 . bao gồm sự kết hợp của các vật liệu gia cố và các chất độn hợp nhất trong vật liệu 

nền, tạo thành một hoặc nhiều lớp, có hoặc không có các lớp không gia cố hoặc các 
lớp không độn [6,2006.01] 

70/04 . chỉ gồm các vật liệu gia cố, ví dụ các chất dẻo tự gia cố [6,2006.01]  
70/06 . . Chỉ có vật liệu gia cố dạng sợi [6,2006.01]  
70/08 . . . bao gồm sự kết hợp các dạng khác nhau của vật liệu sợi gia cố hợp nhất trong 

vật liệu nền, tạo thành một hoặc nhiều lớp, có hoặc không có các lớp không gia 
cố [6,2006.01]  

70/10 . . . đặc trưng bởi cấu trúc của vật liệu gia cố dạng sợi [6,2006.01]  
70/12 . . . . sử dụng các sợi ngắn, ví dụ ở dạng một tấm đệm [6,2006.01]  
70/14 . . . . . được định hướng [6,2006.01] 
70/16 . . . . sử dụng sợi có độ dài thực chất hoặc liên tục [6,2006.01]  
70/18 . . . . . ở dạng một tấm đệm, ví dụ, hợp chất đúc dạng tấm [SMC] [6,2006.01] 
70/20 . . . . . được định hướng chỉ theo một hướng, ví dụ các sợi thô hoặc các sợi song 

song khác [6,2006.01]  
70/22 . . . . . được định hướng theo ít nhất hai hướng tạo thành một cấu trúc hai chiều 

[6,2006.01] 
70/24 . . . . . được định hướng theo ít nhất ba hướng tạo nên một cấu trúc ba chiều 

[6,2006.01]  
70/26 . . Vật liệu gia cố chỉ có dạng không phải là sợi [6,2006.01]  
70/28 . . Các nguyên công tạo hình dùng cho việc này [6,2006.01]  
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Ghi chú [6] 
(1) Nhóm này bao gồm:  
 - Tạo hình các vật liệu gia cố dạng sợi dính kết đã được tẩm sơ bộ hoặc không có 

chất kết dính hoặc vật liệu gia cố dạng sợi không dính kết được đặt trong khuôn hoặc 
trên một nền;  

 - Tẩm hoặc đưa một nền chất dẻo vào các vật liệu gia cố trong khi tạo hình.  
(2)  Nhóm này không bao gồm:  
 - Đúc bằng một công nghệ vật liệu nền chất dẻo trộn với và chứa các sợi gia cố có độ 

dài ngắn, công nghệ này được đề cập đến ở vị trí thích hợp dành cho nó; 
 - Xử lý sơ bộ, ví dụ tẩm bản thân các vật liệu gia cố, tức là độc lập với việc tạo hình 

chúng, được đề cập ở nhóm B29B 15/08.  
 
70/30 . . . Tạo hình bằng cách đặt lên, tức là đặt sợi, băng hoặc tấm lên một khuôn, dưỡng 

hoặc lõi; Tạo hình bằng cách phun lên, tức là phun sợi lên một khuôn, dưỡng 
hoặc lõi [6,2006.01]  

70/32 . . . . lên khuôn, dưỡng hoặc thao quay [6,2006.01]  
70/34 . . . . và tạo hình hoặc tẩm bằng cách ép [6,2006.01]  
70/36 . . . . và tẩm bằng cách đúc, ví dụ đúc chân không [6,2006.01]  
70/38 . . . . Tự động đặt lên, ví dụ sử dụng robot, đặt sợi theo mẫu định trước [6,2006.01]  
70/40 . . . Tạo hình hoặc tẩm bằng cách ép (B29C 70/34 được ưu tiên) [6,2006.01]  
70/42 . . . . để sản xuất các sản phẩm có độ dài xác định, nghĩa là sản phẩm riêng biệt 

[6,2006.01]  
70/44 . . . . . sử dụng áp lực đẳng tĩnh, ví dụ, đúc-chênh áp, đúc-hút chân không, đúc-

chưng áp hoặc cao su giãn nở-đúc khuôn [6,2006.01] 
70/46 . . . . . sử dụng các khuôn phù hợp, ví dụ, để biến dạng hợp chất đúc dạng tấm 

[SMC] hoặc chất tẩm trước [6,2006.01] 
70/48 . . . . . . và tẩm vật liệu gia cường trong khuôn kín, ví dụ đúc chuyển nhựa [RTM] 

[6,2006.01] 
70/50 . . . . để sản xuất các sản phẩm có độ dài không xác định, ví dụ, chất tẩm trước, hợp 

chất đúc dạng tấm [SMC], hợp chất đúc dạng liên kết chéo [XMC] 
[6,2006.01] 

70/52 . . . . . ép đùn, tức là tạo hình và ép bằng cách kéo liên tục qua khuôn [6,2006.01]  
70/54 . . . Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc các phụ kiện; Các nguyên công phụ 

[6,2006.01]  
70/56 . . . . Kéo căng vật liệu gia cố trước hoặc trong khi tạo hình [6,2006.01]  
70/58 . chỉ có các chất độn [6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Đúc các khuôn chất dẻo vật liệu được trộn với chất độn bằng công nghệ riêng được 

phân loại vào vị trí thích hợp của công nghệ đó.  
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70/60 . . bằng cách ghép vào hoặc đúc khuôn trên các phần được định hình sơ bộ, ví dụ, 
chi tiết lồng ghép hoặc lớp [6,2006.01] 

70/62 . . chất độn được định hướng trong quá trình ép (dùng cho sợi độ dài ngắn B29C 
70/14) [6,2006.01]  

70/64 . . chất độn ảnh hưởng đến đặc tính bề mặt của vật liệu, ví dụ bằng cách tập trung 
gắn bề mặt hoặc bằng cách ghép vào trong bề mặt bởi lực [6,2006.01]  

70/66 . . chất độn có các thành phần rỗng, ví dụ chất tạo bọt tổng hợp [6,2006.01]  
70/68 . bằng cách ghép vào hoặc làm khuôn trên các phần được tạo hình sơ bộ, ví dụ các 

chi tiết lồng ghép, các lớp [6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Nhóm này không bao gồm: 
 - ghép vào hoặc làm khuôn trên các phần được tạo hình sơ bộ bởi một công nghệ 

riêng được đề cập ở vị thích hợp dành cho công nghệ đó.  
 - xử lý sơ bộ chính bản thân các phần được tạo hình sơ bộ, nghĩa là độc lập với sự tạo 

hình chúng, được phân vào nhóm B29B 15/00.  
 
70/70 . . Đóng bao hoàn toàn các chi tiết lồng [6,2006.01]  
70/72 . . Đóng bao chi tiết lồng ghép có phần nhô không được đóng kín, ví dụ, đầu mút 

hoặc phần mút của linh kiện điện [6,2006.01] 
70/74 . . Ép vật liệu lên phần tương đối nhỏ của phần được tạo hình sơ bộ, ví dụ ép chi tiết 

lồng ngoài [6,2006.01]  
70/76 . . . Ép lên các mép hoặc các đầu mút của sản phẩm định hình sơ bộ [6,2006.01]  
70/78 . . Ép vật liệu chỉ lên một phía của phần được tạo hình sơ bộ [6,2006.01]  
70/80 . . . Ép vật liệu bịt kín vào các chi tiết đóng kín [6,2006.01]  
70/82 . . Ép dây, lưới hoặc tương tự, từng phần hoặc toàn phần, vào bề mặt của sản phẩm, 

ví dụ, bằng cách cắt và ép [6,2006.01] 
70/84 . . Ép vật liệu lên các phần được tạo hình sơ bộ cần được ghép nối [6,2006.01]  
70/86 . . Kết hợp các lớp gia cố dính kết được ngâm tẩm [6,2006.01]  
70/88 . đặc trưng cơ bản bởi có các tính chất đặc biệt, ví dụ, tính dẫn diện hoặc được gia 

cường cục bộ [6,2006.01] 

71/00 Xử lý tiếp theo các sản phẩm mà không thay đổi hình dạng của nó; Thiết bị 
dùng cho mục đích đó (B29C 44/56, B29C 73/00 được ưu tiên; tạo hình bề mặt 
B29C 59/00) [4,5,6,2006.01] 

71/02 . Xử lý nhiệt tiếp theo [4,2006.01] 
71/04 . bằng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4,2006.01] 

73/00 Sửa chữa các sản phẩm làm bằng chất dẻo hoặc các chất ở trạng thái dẻo, ví dụ 
các sản phẩm được tạo hình hoặc sản xuất bằng cách sử dụng các công nghệ 
thuộc phản lớp này hoặc phân lớp B29D (đắp lại lốp B29D 30/54; thiết bị để đậy 
kín các chỗ rò rỉ trong các ống hoặc các ống mềm F16L 55/16) [5,2006.01] 

73/02 . sử dụng chất lỏng hoặc vật liệu dạng bột nhão (B29C 73/16 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 
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73/04 . sử dụng các thành phần được tạo hình sơ bộ [5,2006.01]  
73/06 . . sử dụng các nút bít kín lỗ hở [5,2006.01]  
73/08 . . . Thiết bị dùng cho mục đích này, ví dụ để lồng vào [5,2006.01]  
73/10 . . sử dụng các mảnh vá đắp kín bề mặt của sản phẩm (B29C 73/14 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
73/12 . . . Thiết bị dùng cho mục đích đó, ví dụ để đắp (B29C 73/30 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
73/14 . . sử dụng các thành phần gồm có hai phần liên kết với nhau sau khi được đặt vào 

mỗi bên của sản phẩm [5,2006.01]  
73/16 . Thiết bị hoặc chất sửa chữa tự động hoặc tự bịt kín [5,2006.01] 
73/18 . . chính vật liệu của sản phẩm tự làm kín, ví dụ bằng cách ép [5,2006.01]  
73/20 . . . chỉ một phần vật liệu của sản phẩm cấu tạo bởi vật liệu làm kín biến dạng được 

[5,2006.01]  
73/22 . . sản phẩm chứa các thành phần có hợp chất làm kín, ví dụ bột được giải phóng khi 

sản phẩm bị phá hủy [5,2006.01]  
73/24 . Thiết bị hoặc các phụ kiện không được đề cập đến ở các vị trí khác [5,2006.01]  
73/26 . . để xử lý sơ bộ bằng cơ học [5,2006.01]  
73/28 . . để kẹp chặt hoặc kéo giãn vật liệu đàn hồi, ví dụ các ống lồng [5,2006.01]  
73/30 . . để ép cục bộ hoặc nung nóng cục bộ [5,2006.01]  
73/32 . . . sử dụng một thành phần đàn hồi, ví dụ túi bơm phồng được [5,2006.01]  
73/34 . . để nung nóng cục bộ [5,2006.01]  
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B29D CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT TỪ CÁC CHẤT DẺO HOẶC CÁC 
CHẤT Ở TRẠNG THÁI DẺO NÓI CHUNG (chế tạo hạt B29B 9/00; chế tạo phôi 
tạo hình trước B29B 11/00) [4] 

Ghi chú [4] 
(1) Cần chú ý tới ghi chú số (3) sau tên lớp B29.  
(2) Trong phân lớp này cần thêm các mã số của phân lớp B29K. 

 

1/00 Chế tạo các sản phẩm có ren [1,2006.01] 

5/00 Chế tạo các phần của phecmotuya; Kết hợp chế tạo và gắn các phần của 
phecmotuya [1,4,2006.01]  

5/02 . Phecmotuya có các chi tiết khớp nối riêng biệt [4,2006.01] 
5/04 . các chi tiết khớp nối được tạo hình bằng cách uốn khúc liên tục vật liệu dạng sợi 

[4,2006.01]  
5/06 . các chi tiết khớp nối được tạo thành bằng cách xoắn ốc liên tục [4,2006.01]  
5/08 . các chi tiết khớp nổi được tạo thành từ mép có biên dạng hoặc rìa răng cưa của dải 

băng [4,2006.01]  
5/10 . các chi tiết khớp nối được tạo thành từ dải băng có biên dạng liên tục [4,2006.01]  

7/00 Chế tạo các sản phẩm phẳng, ví dụ phim hoặc tấm (B29D 24/00 được ưu tiên) 
[1,4,2006.01] 

7/01 . Phim hoặc tấm [4,2006.01]  

11/00 Chế tạo các chi tiết quang học, ví dụ thấ

 

[1,4,2006.01]  
11/02 . Mắt giả từ các vật liệu hữu cơ dẻo [1,2006.01] 

12/00 Chế tạo các khung [1,2006.01] 
12/02 . Chế tạo khung kính [1,2006.01] 

15/00 Chế tạo bánh răng hoặc các sản phẩm tương tự có rãnh hoặc gở, ví dụ nút bấm 
điều khiển [1,2006.01] 

16/00 Chế tạo các sản phẩm gợn sóng (B29D 23/18 được ưu tiên) [4,2006.01]  

17/00 Chế tạo các các vật mang bản ghi chứa các rãnh hoặc vết khắc mịn, ví dụ đĩa để 
phát lại bằ

 

ản ghi hình trụ; Chế tạo các đĩa ghi âm theo bản gốc 
[1,4,6,2006.01]  

19/00 Chế tạo cúc hoặc các bộ phận bán thành phẩm của cúc [1,2006.01] 
19/04 . bằng cách cắt, phay, tiện, dập, hoặc đục lỗ các bộ phận đã tạo hình; Xử lý bề mặt 

các cúc [1,2006.01] 
19/06 . . Các thiết bị để nạp các bộ phận bán thành phẩm vào các máy gia công 

[1,2006.01] 
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19/08 . . Đục lỗ trong cúc hoặc trong các bộ phận bán thành phẩm [1,2006.01] 

21/00 Chế tạo lược chải tóc hoặc các sản phẩm có răng hoặc rãnh tương tự [1,2006.01] 
21/04 . bằng cách cưa, phay, cắt hoặc các nguyên công tương tự [1,2006.01] 
21/06 . Đánh bóng [1,2006.01] 

22/00 Chế tạo các sản phẩm rỗng (các sản phẩm hình ống B29D 23/00; bánh hơi B29D 
30/00) [4,2006.01] 

22/02 . Các sản phẩm có thể bơm phồng [7,2006.01]  
22104 . Các sản phẩm hình cầu, ví dụ quả bóng (B29D 22/02 được ưu tiên) [7,2006.01]  

23/00 Chế tạo các sản phẩm hình ống (B29D 24/00 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
23/14 . Xì gà hoặc tẩu thuốc lá [1,4,2006.01]  
23/18 . Ống mềm được xếp nếp [1,4,2006.01]  
23/20 . Ống nén đàn hồi, ví dụ dùng cho mỹ phẩm [1,4,2006.01]  
23/24 . Ống vô tận, ví dụ săm cho các bánh hơi [6,2006.01]  

24/00 Chế tạo các sản phẩm có các thành rỗng [4,2006.01]  

25/00 Chế tạo các vòm không có khung [1,2006.01] 

28/00 Chế tạo lưới hoặc tương tự [4,2006.01]  

29/00 Chế tạo dây curoa hoặc băng chuyền [1,4,2006.01]  
29/06 . 

 

-

 

[4,2006.01]  
29/08 . Băng chuyền dẫn động bánh răng [4,2006.01]  
29/10 . Đai dẫn động có tiết diện ngang hình chêm [4,2006.01]  

30/00 Chế tạo lốp hơi hoặc lốp đúc hoặc các bộ phận của nó (chế tạo săm B29D 23/24; 
lắp ống nối van với vật nạp khí đàn hồi B60C 29/00) [4,2006.01]  

30/02 . Lốp đúc [4,2006.01]  
30/04 . Các chất độn đàn hồi cho lốp cao su; Độn lốp bằng các chất độn này [4,2006.01]  
30/06 . Lốp hơi hoặc các bộ phận của nó [4,2006.01]  
30/08 . . Lắp ráp lốp [4,2006.01]  
30/10 . . . vào lõi tròn, tức là hình dạng của lõi gần như giống hệt hình dạng của lốp hoàn 

thiện [4,2006.01]  
30/12 . . . . Lõi [4,2006.01]  
30/14 . . . . Lăn hoặc nén các lớp xuống trong quá trình lắp ráp [4,2006.01]  
30/16 . . . . Đắp các lớp; Dẫn hoặc kéo dãn các lớp trong quá trình đắp [4,2006.01]  
30/18 . . . . Lắp vành của mép lốp hoặc cốt của mép lốp; Bọc các lớp vải quanh vành hoặc 

cốt [4,2006.01]  
30/20 . . . bằng phương pháp lốp xẹp, tức là lắp trên trống hình trụ [4,2006.01]  
30/22 . . . . Đắp các lớp đai ở trạng thái không căng [4,2006.01]  
30/24 . . . . Trống [4,2006.01]  
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30/26 . . . . . Các phụ tùng hoặc các chi tiết, ví dụ màng chắn, cơ cấu truyền dẫn 
[4,2006.01]  

30/28 . . . . Lăn hoặc nén các lớp xuống trong quá trình lắp [4,2006.01]  
30/30 . . . . Đắp các lớp; Dẫn hoặc kéo dãn các lớp trong quá trình đắp [4,2006.01]  
30/32 . . . . Lắp vành của mép lốp hoặc cốt của mép lốp; Bọc các lớp vải quanh vành hoặc 

lõi [4,2006.01]  
30/34 . . . bằng cách bọc đồng thời hai vành của mép lốp, đặt song song cách nhau một 

khoảng, bằng các lớp vải hoặc các lớp sợi mành [4,2006.01]  
30/36 . . Giãn lốp ở trạng thái xẹp, ví dụ lốp lắp ráp bằng phương pháp lốp xẹp hoặc bằng 

cách phủ đồng thời hai vành của mép lốp [4,2006.01]  
30/38 . . Đệm bằng vải, ví dụ các lớp sợi mành hoặc vải bạt dùng cho lốp; xử lý đệm trước 

khi lắp ráp lốp (sản xuất các lớp gồm các vật liệu gia cố song song dạng sợi có 
chiều dài thực chất hoặc liên tục B29C 70/20) [4,2006.01]  

30/40 . . . Xử lý hóa học sơ bộ chất đệm vải trước khi lắp ráp lốp [4,2006.01]  
30/42 . . . Băng vải vô tận không có vành mép lốp [4,2006.01]  
30/44 . . . Kéo dãn hoặc xử lý các lốp trước khi đắp lên trống [4,2006.01] ] 
30/46 . . . Cắt các đệm vải thành hình dạng mong muốn [4,2006.01]  
30/48 . . Vành hoặc cốt của mép lốp; Xử lý chúng trước khi lắp ráp lốp [4,2006.01]  
30/50 . . . Bọc, ví dụ quấn các vành của mép lốp hoặc cốt của mép lốp riêng biệt bằng vật 

liệu dệt, ví dụ bằng các dây tanh [4,2006.01]  
30/52 . . Ta lông lốp không lưu hóa, ví dụ trên lốp cũ; Đắp lại lốp [4,5,2006.01]  
30/54 . . . Đắp lại lốp [4,2006.01]  
30/56 . . . . Đắp lại lốp với mặt lốp đã lưu hóa trước [4,2006.01]  
30/58 . . . Đắp các lớp mặt lốp cao su, tức là đắp các lớp mặt lốp thô [4,2006.01]  
30/60 . . . bằng cách quấn các dải hẹp [4,2006.01]  
30/62 . . . . bằng cách ép thúc hoặc đúc rót lớp mặt lốp lên trên khung [4,2006.01]  
30/64 . . . Dụng cụ căng rộng lốp [4,2006.01]  
30/66 . . . Tạo hình lớp bề mặt lên trên khung lốp, ví dụ lớp mặt chống trượt có đinh mấu 

[4,2006.01]  
30/68 . . . Cắt các biên dạng vào trong lớp có mặt lốp [4,2006.01]  
30/70 . . Máy đập hình vòng tròn [4,2006.01]  
30/72 . . Thành bên [4,2006.01]  

33/00 Chế tạo các ống lót cho ổ trượt [2010.01] 

35/00 Sản xuất giày dép [2010.01] 

Ghi chú [2010.01] 
(1) Việc phân loại được đưa vào nhóm này nếu kỹ thuật đúc được quan tâm [2010.01] 
(2) Việc lắp ráp các phần riêng biệt bằng cách kết nối cơ học được phân loại vào phân 

lớp A43D 25/00. 
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35/02 . được làm liền khối sử dụng kỹ thuật đúc, ví dụ bằng cách đúc phun hoặc đúc đổ 
khuôn  [2010.01] 

35/04 .  .  có các phần nhiều lớp [2010.01] 
35/06 . có các đế hoặc gót được tạo hình trước hoặc kết nối vào phần bên trên của đế giày 

sử dụng một kỹ thuật đúc, ví dụ đúc phun, ép và lưu hóa [2010.01] 
  35/08 .  .  có các phần nhiều lớp [2010.01] 
35/10 . có các đế hoặc gót được tạo hình sơ bộ được nối với nhau ở phần trên đã được tạo 

hình trước sử dụng một kỹ thuật đúc, ví dụ bằng cách cấp hoặc phun vật liệu chất 
dẻo vào giữa các phần được nối [2010.01] 

35/12 . Chế tạo các bộ phận của chúng, ví dụ đế, gót hoặc phần trên bằng một kỹ thuật đúc 
[2010.01] 

35/14 . . Các bộ phận có nhiều lớp [2010.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến trong các nhóm khác của phân 
lớp này [2010.01] 
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B29K SƠ ĐỒ CÁC CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI CÁC PHÂN LỚP B29B, B29C HOẶC 
B29D, LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU LÀM KHUÔN HOẶC VẬT LIỆU GIA 
CỐ, CÁC CHẤT ĐỘN HOẶC CÁC PHẦN ĐƯỢC TẠO HỈNH TRƯỚC, VÍ 
DỤ CÁC VẬT LỒNG VÀO [4] 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này lập nên một sơ đồ các chỉ số kết hợp với các phân lớp B29B, B29C 

hoặc B29D.  
(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 -  "cao su" bao gồm: 
 (a)  cao sụ tự nhiên hoặc cao su đien trùng hợp, 
 (b) cao su nói chung (đối với một cao su đặc biệt, không phải là cao su tự nhiên hoặc 

cao su đien trùng hợp, xem nhóm dành cho các hợp chất cao phân tử này) [4] 

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP PHẦN CHO VẬT LIỆU TẠO KHUÔN; ĐIỀU 
KIỆN, HÌNH DẠNG HOẶC TRẠNG THAI CỦA VẬT LIỆU 
TẠO KHUÔN ...................................................................................................................... 1/00 - 105/00 
CÁC HỢP PHẦN GIA CỐ .............................................................................................. 201/00 - 311/00 
CÁC HỢP PHẦN CHO CHẤT ĐỘN .............................................................................. 401/00 - 511/00 
CÁC HỢP PHẦN CHO CÁC PHẦN ĐƯỢC TAO HÌNH 
TRUỚC ............................................................................................................................ 601/00 - 711/00 

 

Các hợp phần cho vật liêu tạo khuôn; Điều kiện, hình dạng hoặc trạng thái của vật liệu 
tạo khuôn [6] 

1/00 Sử dụng xenlulô, xenlulô biến tính hoặc các dẫn xuất của xenlulô, ví dụ visco 
làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01] 

7/00 Sử dụng cao su tự nhiên làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

9/00 Sử dụng cao su chế biến từ cao su đien trùng hợp [4,2006.01]  
9/06 . các SB polyme, tức là các polyme butađien-styren [4,2006.01]  

19/00 Sử dụng cao su không được đề cập đến ở riêng một trong các nhóm chính B29K 
7/00 - B29K 9/00 làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

21/00 Sử dụng cao su chưa được xác định làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

23/00 Sử dụng polyanken làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

25/00 Sử dụng polyme của các hợp chất vinyl thơm làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

27/00 Sử dụng polyvinyl halogenua làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  
27/06 . PVC, tức là polyvinylclorua [4,2006.01]  
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27:12 . chứa Flo [4,2006.01]  
27:18 . . PTTE, tức là polytetrafloeten [4,2006.01]  

29/00 Sử dụng polyvinylankohol, polyvinylete, polyvinylanđehyt, polyvinylxeton hoặc 
polyvinylxetal làm chất tạo khuôn [4,2006.01]  

31/00 Sử dụng polyvinyleste làm chất tạo khuôn [4,2006.01]  

33/00 Sử dụng polyme của các axít không no hoặc các dẫn xuất của chúng làm vật liệu 
tạo khuôn (B29K 35/00 được ưu tiên) [4,2006.01]  

33/04 . Các polyme của các este [4,2006.01]  
33/18 . Các polyme của các nitril [4,2006.01]  
33/20 . . PAN, tức là polyacrylnitril [4,2006.01]  

35/00 Sử dụng các polyme của các axít polycacboxylic không no làm vật liệu tạo 
khuôn [4,2006.01]  

45/00 Sử dụng các polyme của các hợp chất vòng không no không có các nhóm alỉphat 
không no trong mạch nhánh, ví dụ nhựa cumaron-inden, làm vật liệu tạo khuôn 
[4,2006.01]  

55/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu dược nhờ các phản ứng polyme hóa chỉ bao 
gồm liên kết không no cácbon - các bon, không đề cập tới ở một trong các nhóm 
chính B29K 23/00 B29K 45/00 [4,2006.01]  

55/02 . các ABS polyme, tức là các  polyme acrylnitril-butađien-styren [4,2006.01]  

59/00 Sử dụng các polyaxetal làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

61/00 Sử dụng các polyme ngưng tụ của anđehyt và xeton làm vật liệu tạo khuôn 
[4,2006.01]  

61/04 . Các chất dẻo từ nhựa phenol [4,2006.01]  
61/20 . Các chất dẻo amin [4,2006.01]  

63/00 Sử dụng nhựa epoxy làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

67/00 Sử dụng các polyeste làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

69/00 Sử dụng các polycacbonat làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

71/00 Sử dụng các polyete làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

73/00 Sử dụng các polyme khác chứa ôxi là dị tố duy nhất trong mạch chính làm vật 
liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

75/00 Sử dụng các polyurê hoặc các polyuretan làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

77/00 Sử dụng các polyamit; ví dụ các polyesteamit làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  
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79/00 Sử dụng các polyme khác chứa nitơ trong mạch chính, có hoặc không có ôxi 
hoặc chỉ có cácbon làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

81/00 Sử dụng polyme chứa lưu huỳnh trong mạch chính, có hoặc không có nitơ, ôxi 
hoặc chỉ có cácbon làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

83/00 Sử dụng các polyme có chứa silic trong mạch chính, có hoặc không có lưu 
huỳnh, nitơ, ôxi hoặc chỉ có cácbon [4,2006.01]  

85/00 Sử dụng các polyme có nguyên tố khác ngoài chỉ có silic, nitơ, ôxi hoặc cácbon 
trong mạch chính làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

86/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được bằng sự đa ngưng tụ hoặc đa cộng hợp 
không đề cập đến ở một nhóm trong các nhóm chính B29K 59/00 B29K 85/00 
làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

91/00 Sử dụng sáp làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

95/00 Sử dụng vật liệu bitumen làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

96/00 Sử dụng vật liệu cao phân tử đặc biệt không đề cập đến ở một trong các nhóm 
chính B29K 1/00 B29K 95/00 làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

96/02 . Các polyme ghép [4,2006.01]  
96/04 . Các polyme khối [4,2006.01]  

101/00 Sử dụng các hợp chất cao phân tử không đặc biệt (sử dụng các cao su không đặc 
biệt B29K 2100) làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  

101/10 . Các nhựa ép nóng [4,2006.01]  
101/12 . Các vật liệu dẻo nóng [6,2006.01] 

103/00 Sử dụng các vật liệu liên kết bằng nhựa làm vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  
103/04 . Các vật liệu vô cơ [4,2006.01]  
103/06 . . Bột kim loại, cacbua kim loại hoặc tương tự [4,2006.01]  
103/08 . . Các chất độn khoáng, ví dụ cát, đất sét hoặc tương tự [4,2006.01]  

105/00 Điều kiện, hình dạng hoặc trạng thái của vật liệu tạo khuôn [4,2006.01]  
105/02 . có khả năng co ngót vì nhiệt [4,2006.01]  
105/04 . có ô hình mạng hoặc xốp [4,2006.01]  
105/06 . Chứa các chất gia cố, các chất độn hoặc các vật đệm [4,2006.01]  
105/08 . . 

 

[4,2006.01]  
105/10 . . . được định hướng [4,2006.01]  
105/12 . . có chiều dài ngắn, ví dụ sợi cắt nhỏ; sợi phân loại theo cỡ, lông cứng [4,2006.01]  
105/14 . . . được định hướng [4,2006.01]  
105/16 . . Các chất độn [4,2006.01]  
105/18 . . . được định hướng [4,2006.01]  
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105/20 . . Các vật đệm [4,2006.01]  
105/22 . . . bằng kim loại [4,2006.01]  
105/24 . được liên kết mạng hoặc lưu hóa [4,2006.01]  
105/26 . Mảnh vụn [4,2006.01]  
105/28 . không trong suốt [4,2006.01]  
105/30 . phản xạ [4,2006.01]  
105/32 . trong suốt [4,2006.01]  
105/34 . cách điện [4,2006.01]  

Các hợp phần dùng cho vật liệu gia cố [6] 

201/00 Sử dụng xenlulô, xelulô biến tính hoặc các dẫn xuất của xenlulô, ví dụ visco làm 
vật liệu gia cố [6,2006.01] 

207/00 Sử dụng cao su tự nhiên làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

209/00 Sử dụng cao su chế biến từ dien trùng hợp làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
209/06 . Các SB polyme, tức là polyme butađien-styren [6,2006.01]  

219/00 Sử dụng cao su không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính 
B29K209/00 làm vật liệu gia cố [6,2006.01] 

221/00 Sử dụng các cao su hoặc các chất đàn hồi không đặc biệt làm vật liệu gia cố 
[6,2006.01]  

223/00 Sử dụng polyanken làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

225/00 Sử dụng polyme của các hợp chất vinyl thơm làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

227/00 Sử dụng polyvinylhalogenua làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
227/06 . PVC, tức là Polyvinylclorua [6,2006.01]  
227/12 . chứa Flo [6,2006.01]  
227/18 . . PTEE, tức là polytetrafloeten [6,2006.01]  

229/00 Sử dụng các polyvinylankohol, polyvinylete, polyvinylanddehyt, polyvinylxeton 
hoặc polyvinylxetal làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

231/00 Sử dụng các polyvinyleste làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

233/00 Sử dụng các polyme của các axit không no hoặc dẫn xuất của chúng làm vật liệu 
gia cố (B29K 235/00 được ưu tiên) [6,2006.01]  

233/04 . Các polyme của các este [6,2006.01]  
233/18 . Các polyme của các nitril [6,2006.01]  
233/20 . . PAN, tức là polyacrylnitril [6,2006.01]  

235/00 Sử dụng các polyme của các axit polycacboxylic không no làm vật liệu gia cố [6] 
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245/00 Sử dụng các polyme của các hợp chất vòng không no không chứa nhóm alỉphat 
không no ở mạch nhánh, ví dụ nhựa cumaron – inden, làm vật liệu gia cố 
[6,2006.01]  

255/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được bằng phản ứng polyme hóa chỉ bao gồm 
liên kết cácbon - cácbon không no mà không được đề cập đến ở một trong các 
nhóm chính B29K 223/00 B29K 245/00 làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

255/02 . ABS polyme, tức là polyme acrylnitril - butađien - styren [6,2006.01]  

259/00 Sử dụng các polyaxetal làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

261/00 Sử dụng các polyme ngưng tụ của anđehyt hoặc xeton làm vật liệu gia cố 
[6,2006.01]  

261/04 . Chất dẻo từ nhựa phenol [6,2006.01]  
261/20 . Chất dẻo amino [6,2006.01]  

263/00 Sử dụng nhựa epoxy làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

267/00 Sử dụng các polyeste làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

269/00 Sử dụng các polycacbonat làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

271/00 Sử dụng polyete làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

273/00 Sử dụng các polyme khác chứa ôxi là dị tố duy nhất trong mạch chính, làm vật 
liệu gia cố [6,2006.01]   

275/00  Sử dụng polyure hoặc polyuretan, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]   

277/00  Sử dụng polyamit, ví dụ polyesteamit, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

279/00 Sử dụng các polyme khác chứa nitơ trong mạch chính có hoặc không có ôxi 
hoặc chỉ có cacbon, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

281/00 Sử dụng các polyme chứa lưu huỳnh trong mạch chính, có hoặc không có ôxi, 
nitơ hoặc chỉ có cácbon, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

283/00 Sử dụng các polyme chứa silic trong mạch chính, có hoặc không có lưu huỳnh, 
nitơ, ôxi hoặc chỉ có cácbon, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

285/00 Sử dụng các polyme chứa các nguyên tô khác với silic, nitơ, ôxy hoặc chỉ có 
cácbon trong mạch chính, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

286/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được bằng phản ứng đa ngưng tụ hoặc đa cộng 
hợp không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính B29K 259/00 đến 
B29K 285/00 [6,2006.01]  

295/00 Sử dụng vật liệu bitumen làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
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296/00 Sử dụng vật liệu cao phân tử đặc biệt không được đề cập đến ở một trong các 
nhóm chính B29K 201/00 B29K 295/00, làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

296/02 . Polyme ghép [6,2006.01]  
296/04  .  Polyme khối [6,2006.01]  

301/00 Sử dụng các hợp chất cao phân tử không đặc biệt làm vật liệu gia cố (sử dụng 
các cao su không đặc biệt B29K 221/00) [6,2006.01]  

301/10 . Nhựa ép nóng [6,2006.01]  
301/12 . Vật liệu dẻo nóng [6,2006.01]  

303/00 Sử dụng các vật liệu liên kết nhựa làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
303/04 . Các vật liệu vô cơ [6,2006.01]  
303/06 . . Các bột kim loại; cacbua kim loại hoặc tương tự [6,2006.01]  
303/08 . . Các chất độn khoáng, ví dụ cát, đất sét hoặc tương tự [6,2006.01]  

305/00 Sử dụng các kim loại, các hợp kim hoặc các  hợp chất của chúng làm vật liệu gia 
cố [6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Các hợp kim hoặc các hợp chất của các kim loại đặc biệt được đánh chỉ số với cùng 

một mã như các kim loại đặc biệt đó.  
 
305/02 . Nhôm [6,2006.01]  
305/04 . Chì [6,2006.01]  
305/06 . Thiếc [6,2006.01]  
305/08 . Kim loại chuyển tiếp [6,2006.01]  
305/10 . . Đồng [6,2006.01]  
305/12 . . Sắt [6,2006.01]  

307/00 Sử dụng các nguyên tố không phải kim loại làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
307/02 . Bo [6,2006.01]  
307/04 . Cacbon [6,2006.01]  

309/00 Sử dụng các vật liệu vô cơ không được đề cập đến ở các nhóm B29K 303/00 
B29K 307/00 làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  

309/02 . Gốm [6,2006.01]  
309/04 . . Cacbua; Nitrua [6,2006.01]  
309/06 . Bê tông [6,2006.01]  
309/08 . Thủy tinh [6,2006.01] ] 
309/10 . Mica [6,2006.01]  
309/12 . Amiăng [6,2006.01]  

311/00 Sử dụng các sản phẩm tự nhiên hoặc composit của chúng không được đề cập 
đến ở các nhóm B29K 201/00 B29K 309/00 làm vật liệu gia cố [6,2006.01]  
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311/02 . Nút chai [6,2006.01]  
311/04 . Vải sơn lót sàn [6,2006.01]  
311/06 . Xương, sừng, ngà [6,2006.01]  
311/08 . Da thuộc [6,2006.01]  
311/10 . Sợi tự nhiên, ví dụ len, sợi bông [6,2006.01]  
311/12 . Giấy, ví dụ các-tông [6,2006.01]  
311/14 . 

 

[6,2006.01]  

Các hợp phần dùng cho các chất độn [6] 

401/00 Sử dụng xenlulô, xenlulô biến tính hoặc các dẫn xuất của xenlulô, ví dụ visco, 
làm chất độn [6,2006.01]  

407/00 Sử dụng cao su tự nhiên làm chất độn [6,2006.01]  

409/00 Sử dụng cao su chế biến từ đien trùng hợp làm chất độn [6,2006.01]  
409/06 . Polyme SB, tức là polyme butađien-styren [6,2006.01]  

419/00 Sử dụng cao su không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính 
B29K409/00 làm chất độn [6,2006.01] 

421/00 Sử dụng cao su hoặc chất đàn hồi không đặc biệt làm chất độn [6,2006.01]   

423/00  Sử dụng các polyanken làm chất độn [6,2006.01]  

425/00 Sử dụng các polyme của các hợp chất vinyl thơm làm chất độn [6,2006.01]  

427/00 Sử dụng polyvinylhalogenua làm chất độn [6,2006.01]  
427/06 . PVC, tức là polyvinylclorua [6,2006.01]  
427/12 . Chứa Flo [6,2006.01]  
427/18 . . PIPE, tức là polytetrafloeten [6,2006.01]  

429/00 Sử dụng các polyvinylankohol, polyvinylete, polyvinylanddehyt, polyvinylxeton 
hoặc polyvinylxetal làm chất độn [6,2006.01]  

431/00 Sử dụng các polyvinyleste làm chất độn [6,2006.01]  

433/00 Sử dụng các polyme của các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng làm 
chất độn (B29K 435/00 được ưu tiên) [6,2006.01]  

433/04 . Các polyme của các este [6,2006.01]  
433/18 . Các polyme của các nitril [6,2006.01]  
433/20 . . PAN, tức là polyacrylnitril [6,2006.01]  

435/00 Sử dụng các polyme của các axit cácboxylic không no làm chất độn [6,2006.01]  
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445/00 Sử dụng các polyme của các hợp chất vòng không no không chứa nhóm aliphat 
không no trong mạch nhánh, ví dụ nhựa cumaron-inden làm chất độn 
[6,2006.01]  

455/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được nhờ phản ứng polyme hóa chỉ bao gồm 
liên kết cacbon - cacbon không no, không được đề cập đến ở một trong các 
nhóm chính b29K 423/00 B29K 445/00, làm chất độn [6,2006.01]  

455/02 . ABS polyme, tức là polyme acrylnitril - butadien-styren [6,2006.01]   

459/00  Sử dụng các polyaxetal làm chất độn [6,2006.01]  

461/00 Sử dụng các polyme ngưng tụ của andehyt hoặc xeton, làm chất độn [6,2006.01]  
461/04 . chất dẻo phenol [6,2006.01]   
461/20  . chất dẻo amino [6,2006.01]  

463/00 Sử dụng nhựa epoxy làm chất độn [6,2006.01]  

467/00 Sử dụng các polyeste làm chất độn [6,2006.01]  

469/00 Sử dụng các polycacbonat làm chất độn [6,2006.01]  

471/00 Sử dụng các polyete làm chất độn [6,2006.01]  

473/00 Sử dụng các polyme khác có chứa ôxi là dị tố duy nhất trong mạch chính làm 
chất độn [6,2006.01]   

475/00  Sử dụng các polyure hoặc các polyuretan làm chất độn [6,2006.01]   

477/00  Sử dụng các polyamit, ví dụ các polyesteamit làm chất độn [6,2006.01]  

479/00 Sử dụng các polyme khác có chứa nitơ trong mạch chính, có hoặc không có ôxi 
hoặc chỉ có các bon làm chất độn [6,2006.01]  

481/00 Sử dụng các polyme có chứa lưu huỳnh trong mạch chính,có hay không có nitơ, 
ôxi hay chỉ có các bon [6,2006.01]  

483:00 Polyme có chứa silic trong mạch chính, có hoặc không có lưu huỳnh, nitơ, ôxi 
hoặc chỉ có các bon làm chất độn [6,2006.01]  

485/00 Sử dụng polyme có chứa các nguyên tố khác ngoài silic, nitơ, ôxy hoặc chỉ có 
cácbon trong mạch chính làm chất độn [6,2006.01]  

486/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được bằng các phản ứng đa ngưng tụ hoặc đa 
cộng hợp không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính B29K 459/00 
B29K 485/00 làm chất độn [6,2006.01]  

491/00 Sử dụng sáp làm chất độn [6,2006.01]  

495/00 Sử dụng các vật liệu bitumen làm chất độn [6,2006.01]  

350 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B29K 

496/00 Sử dụng các vật liệu cao phân tử đặc biệt không được đề cập đến ở một trong 
các nhóm chính B29K 401/00 B29K 495/00, làm chất độn [6,2006.01]  

496/02 . Các polyme ghép [6,2006.01]  
496/04 . Các polyme khối [6,2006.01]  

501/00 Sử dụng các hợp chất cao phân tử không đặc biệt làm chất độn (sử dụng cao su  
không đặc biệt B29K 421/00) [6,2006.01]  

501/10 . Nhựa ép nóng [6,2006.01]  
501/12 . Các vật liệu dẻo nhiệt [6,2006.01]  

503/00 Sử dụng các vật liệu liên kết nhựa làm chất độn [6,2006.01]  
503/04 . Các vật liệu vô cơ [6,2006.01]  
503/06 . . Các bột kim loại, cac-bua kim loại hoặc tương tự [6,2006.01]  
503/08 . . Các chất độn khoáng, ví dụ cát, đất sét hoặc tương tự [6,2006.01]  

505/00 Sử dụng kim loại, các hợp kim hoặc hợp chất của chúng làm chất độn 
[6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Hợp kim hoặc hợp chất của các kim loại đặc biệt được đánh chỉ số với cùng một mã 

như các kim loại đặc biệt đó.  
 
505/02 . Nhôm [6,2006.01]  
505/04 . Chì [6,2006.01]  
505/06 . Thiếc [6,2006.01]  
505/08 . Các kim loại chuyển tiếp [6,2006.01]  
505/10 . Đồng [6,2006.01]  
505/12 . Sắt [6,2006.01]  
505/14 . 

 

[6,2006.01]  

507/00 Sử dụng các nguyên tố khác không phải kim loại làm chất độn [6,2006.01]  
507/02 . Bo [6,2006.01]  
507/04 . Cácbon [6,2006.01]  

509/00 Sử dụng các vật liệu vô cơ không được đề cập đến ở các nhóm B29K 503/00 
B29K 507/00 làm chất độn [6,2006.01] 

509/02 . Gốm [6,2006.01]  
509/04 . Cacbua; Nitrua [6,2006.01]  
509/06 . Bêtông [6,2006.01]  
509/08 . Thủy tinh [6,2006.01]  
509/10 . Mica [6,2006.01]  
509/12 . Amiăng [6,2006.01]  
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511/00 Sử dụng sản phẩm tự nhiên hoặc các composit của chúng, không được đề cập 
đến ở các nhóm B29K 401/00 B29K 509/00 làm chất độn [6,2006.01]  

511/02 . Nút chai [6,2006.01]  
511/04 . Vải sơn lót sàn [6,2006.01]  
511/06 . Xương, sừng hoặc ngà [6,2006.01]  
511/08 . Da thuộc [6,2006.01]  
511/10 . 

 

[6,2006.01]  
511/12 . Giấy, ví dụ các tông [6,2006.01]  
511/14 . 

 

 [6,2006.01]  

Các hợp phần cho các phần được tao hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6] 

601/00 Sử dụng xenlulô, xenlulô biến tính hoặc dẫn xuất của xenlulô, ví dụ visco, cho 
các phần đã tạo hình trước, ví dụ dùng cho các vật lồng vào [6,2006.01]   

607/00  Sử dụng cao su tự nhiên cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng 
vào [6,2006.01]  

609/00 Sử dụng cao su chế biến từ đien trùng hợp cho các phần được tạo hình trước, ví 
dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

609/06 . SB polyme, tức là các polyme butađien-styren [6,2006.01]  

619/00 Sử dụng cao su không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính 
B29K607/00 hoặc B29K609/00, cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật 
lồng vào [6,2006.01] 

621/00 Sử dụng cao su không đặc biệt cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật 
lồng vào [6,2006.01]   

623/00  Sử dụng các polyanken cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01] 

625/00 Sử dụng polyme của các hợp chất vinyl thơm cho các phần được tạo hình trước, 
ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

627/00 Sử dụng các polyvinylhalogenua cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các 
vật lồng vào [6,2006.01]  

627/06 . PVC, tức là polyvinylclorua [6,2006.01]  
627/12 . chứa Flo [6,2006.01]  
627/18 . . PTFE, tức là polyetrafloeten [6,2006.01]  

629/00 Sử dụng các polyvinylankohol, polyvinylete, polyvinylanđehyt; polyvinylxeton 
hoặc polyvinylxetal cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

631/00 Sử dụng các polyvinyleste cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng 
vào [6,2006.01]  

352 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B29K 

633/00 Sử dụng các polyme của các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng cho các 
phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào (B29K 635/00 được ưu tiên) 
[6,2006.01]  

633/04 . Các polyme của các este [6,2006.01]  
633/18 . Các polyme của các nitril [6,2006.01]  
633/20 . . PAN, tức là polyacrylnitril [6,2006.01]  

635/00 Sử dụng các polyme của các axit cacboxylic không no cho các phần được tạo 
hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

645/00 Sử dụng các polyme của các hợp chất vòng không no chứa các nhóm aliphat 
không no trong mạch nhánh, ví dụ nhựa cumaron-inden, cho các phần được tạo 
hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

655/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được nhờ các phản ứng polyme hóa chỉ bao 
gồm các liên kết cacbon-cacbon không no, không được đề cập đến ở một trong 
các nhóm chính B29K 623/00- B29K 645/00 cho các phần được tạo hình trước, 
ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

655/02 . Polyme ABS, tức là các polyme acrylnitril-butađien-styren [6,2006.01]  

659/00 Sử dụng các polyaxetal cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]] 

661/00 Sử dụng các polyme ngưng tụ của các andehyt hoặc xeton cho các phần được 
tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

661/04 . Chất dẻo phenol [6,2006.01]  
661/20 . Chất dẻo amino [6,2006.01]  

663/00 Sử dụng nhựa epoxy cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01] 

667/00 Sử dụng các polyeste cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01] 

669/00 Sử dụng các polycacbonat cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng 
vào [6,2006.01]  

671/00 Sử dụng các polyete cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

673/00 Sử dụng các polyme khác chứa ôxy là dị tố duy nhất trong mạch chính cho các 
phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]   

675/00  Sử dụng các polyure hoặc polyuretan cho các phần được tạo hình trước, ví dụ 
các vật lồng vào [6,2006.01]   

677/00  Sử dụng các polyamit, ví dụ các polyesteamit cho các phần được tạo hình trước, 
ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  
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679/00 Các polyme khác chứa nitơ trong mạch chính, có hoặc không có ôxy hoặc chỉ có 
cacbon cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

681/00 Sử dụng các polyme khác chứa lưu huỳnh trong mạch chính, có hoặc không có 
nitơ, ôxi hoặc chỉ có cacbon, cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật 
lồng vào [6,2006.01]  

683/00 Sử dụng các polyme chứa silic trong mạch chính, có hoặc không có lưu huỳnh, 
nitơ, ôxi hoặc chỉ có cacbon cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật 
lồng vào [6,2006.01]  

685/00 Sử dụng các polyme có các nguyên tô khác với silic, nitơ, ôxy hoặc chỉ có cácbon 
trong mạch chính cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

686/00 Sử dụng các polyme đặc biệt thu được nhờ các phản ứng đa ngưng tụ hoặc đa 
cộng hợp không được đề cập đến ở một trong các nhóm chính B29K 659/00 - 
B29K 685/00 cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

691/00 Sử dụng sáp cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

695/00 Sử dụng các vật liệu bitumen cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật 
lồng vào [6,2006.01]  

696/00 Sử dụng các vật liệu cao phân tử đặc biệt không đề cập đến ở một trong các 
nhóm chính B29K 601/00- B29K 695/00 cho các phần được tạo hình trước, ví dụ 
các vật lồng vào [6,2006.01]  

696/02 . Các polyme ghép [6,2006.01]  
696/04 . Các polyme khối [6,2006.01]  

701/00 Sử dụng các hợp chất cao phân tử không đặc biệt cho các phần được tạo hình 
trước, ví dụ các vật lồng vào (sử dụng các cao su không đặc biệt B29K 621/00) 
[6,2006.01] 

701/10 . Nhựa ép nóng [6,2006.01]  
701/12 . Vật liệu dẻo nhiệt [6,2006.01]  

703/00 Sử dụng các vật liệu liên kết nhựa cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các 
vật lồng vào [6,2006.01]  

703/04 . Các vật liệu vô cơ [6,2006.01]  
703/06 . . Các bột kim loại, các cácbua kim loại hoặc tương tự [6,2006.01]  
703/08 . . Các chất độn khoáng, ví dụ cát, đất sét hoặc tương tự [6,2006.01]  

705/00 Sử dụng các kim loại, các hợp kim hoặc hợp chất của chúng cho các phần được 
tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  
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Ghi chú [6] 
 Các hợp kim hoặc các hợp chất của các kim loại đặc biệt được đánh chỉ số bằng cùng 

một mã như các kim loại đặc biệt này.  
 
705/02 . Nhôm [6,2006.01]  
705/04 . Chì [6,2006.01]  
705/06 . Thiếc [6,2006.01] 
705/08 . Các kim loại chuyển tiếp [6,2006.01]  
705/10 . . Đồng [6,2006.01]  
705/12 . . Sắt [6,2006.01]  
705/14 . . 

 

[6,2006.01]  

707/00 Sử dụng các nguyên tô không phải là kim loại cho các phần được tạo hình 
trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

707/02 . Bo [6,2006.01]  
707/04 . Các bon [6,2006.01]  

709/00 Sử dụng các vật liệu vô cơ không được đề cập đến ở các nhóm B29K 703/00- 
B29K 707/00 cho các phần được tạo hình trước, ví dụ các vật lồng vào 
[6,2006.01]  

709/02 . Gốm [6,2006.01]  
709/04 . . Cacbua; Nitrua [6,2006.01]  
709/06 . Bê tông [6,2006.01]  
709/08 . Thủy tinh [6,2006.01]  
709/10 . Mica [6,2006.01]  
709/12 . Amiăng [6,2006.01]  

711/00 Sử dụng các sản phẩm tự nhiên hoặc các composit của chúng không được đề 
cập đến ở các nhóm B29K 601/00-B29K 709/00 cho các phần được tạo hình 
trước, ví dụ các vật lồng vào [6,2006.01]  

711/02 . Nút chai [6,2006.01]  
711/04 . Vải sơn lót sàn [6,2006.01]  
711/06 . 

 

[6,2006.01]  
711/08 . Da thuộc [6,2006.01]  
711/10 . Sợi tự nhiên, ví dụ len h

 

[6,2006.01]  711/12 . Giấy, ví dụ cáctông [6,2006.01]  711/14 . 
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B29L SƠ ĐỔ CÁC CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI PHÂN LỚP B29C, LIÊN QUAN ĐẾN 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT [4] 

 

Ghi chú [4] 

  Phân lớp này lập nên một sơ đồ các chỉ số kết hợp với phân lớp B29C. 

 
 

1/00 Các sản phẩm có ren vít [4,2006.01] 

5/00 Các chi tiết của then trượt [4,2006.01]  

7/00 Các sản phẩm phẳng; ví dụ phim, tấm (B29L 24/00 được ưu tiên) [4,2006.01]  

9/00 Các sản phẩm có lớp [4,2006.01]  

11/00 Các chi tiết quang học; ví dụ các thấu kính, các lăng kính [4,2006.01]  

12/00 Các khung [4,2006.01]  

15/00 Các bánh răng hoặc các sản phẩm tương tự có các rãnh hoặc các vấu, ví dụ các 
núm điều khiển [4,2006.01]  

16/00 Các sản phẩm gợn sóng (B29L 23/18 được ưu tiên) [4,2006.01]  

17/00 Các vật mang tin có chứa các rãnh mịn hoặc các khe, ví dụ đĩa hát phát lại bằng 
kim; các bản ghi hình trụ [4,2006.01]  

19/00 Cúc áo hoặc các bán thành phẩm của cúc áo [4,2006.01]  

21/00 Lược chải tóc hoặc các sản phẩm có răng hoặc có rãnh tương tự [4,2006.01]  

22/00 Các sản phẩm rỗng (các sản phẩm dạng ống B29L 23/00; bánh hơi B29L 30/00) 
[4,2006.01] 

22/02 . Các sản phẩm bơm phồng được (bóng B29L 31/54) [5,2006.01]  

23/00 Các sản phẩm dạng ống (B29L 24/00 được ưu tiên) [4,2006.01]  
23/14 . Tẩu xì gà hoặc thuốc lá điếu [4,2006.01]  
23/18 . Ống mềm gấp nếp [4,2006.01]  
23/20 . Ống ép đàn hồi; ví dụ dùng cho mỹ phẩm [4,2006.01]  
23/24 . Ống vô tận; ví dụ săm cho bánh hơi [6,2006.01]  

24/00 Các sản phẩm có các thành rỗng [4,2006.01]  

25/00 Vòm không có khung [4,2006.01]  
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28/00 Lưới hoặc tương tự [4,2006.01]  

29/00 Đai hoặc băng [4,2006.01]  

30/00 Lốp hơi hoặc lốp đúc hoặc các phần của nó (săm B29L 23/24) [4,2006.01]  

31/00 Các sản phẩm đặc biệt khác [4,2006.01]  
31/04 . Các ổ trục [4,2006.01]  
31/06 . Các thanh, ví dụ thanh nối [4,2006.01]  
31/08 . Cánh roto, stato, quạt, tuốc bin hoặc tương tự, ví dụ cánh quạt máy bay [4,2006.01]  
31/10 . Các chi tiết kết cấu của tòa nhà, ví dụ gạch, các cấu kiện, ngói, panel, trụ, dầm 

[4,2006.01]  
31/12 . Các xích [4,2006.01]  
31/14 . Các bộ lọc, sàng hoặc màn [4,2006.01]  
31/16 . Các chi tiết ma sát, ví dụ phanh hoặc tấm đệm của bộ ly hợp [4,2006.01]  
31/18 . Các bộ trao đổi nhiệt hoặc các phần của nó [4,2006.01]  
31/20 . Các khối nhiên liệu, ví dụ thanh nhiên liệu hạt nhân [4,2006.01]  
31/22 . Các bản lề [4,2006.01]   
31/24 . Các mối nối ống hoặc các khớp nối (B20L 31/26 được ưu tiên) [4,2006.01]   
31/26 . Các phương tiện làm kín, ví dụ vật liệu đệm kín pittông hoặc mối nối ống 

[4,2006.01]  
31/28 . Các dụng cụ, ví dụ dao kéo [4,2006.01]  
31/30 . Xe cộ, ví dụ tầu thủy hoặc máy bay, hoặc các phần thân của chúng [4,2006.01]  
31/32 . Các bánh xe, bánh răng truyền động, bánh đai, con lăn hoặc trục lăn [4,2006.01]  
31/34 . Các thiết bị điện, ví dụ buji hoặc các bộ phận của chúng [4,2006.01]  
31/36 . . Phích cắm, jắc nối hoặc các phần của nó [4,2006.01]  
31/38 . Các loa phóng thanh; Các màng âm [4,2006.01]  
31/40 . Các mẫu thử [4,2006.01]  
31/42 . Các bàn chải [4,2006.01]  
31/44 . Đồ gỗ hoặc các bộ phận của nó [4,2006.01]  
31/46 . Các nút bấm hoặc các tay cầm [4,2006.01]   
31/48 . Trang phục [4,2006.01]  
31/50 . . Giầy dép, ví dụ giầy hoặc các bộ phận của nó [4,2006.01]  
31/52 . Trang bị thể thao; Đồ chơi (B29L31/54 được ưu tiên) [4,2006.01] 
31/54 . Bóng [4,2006.01]  
31/56 . Nút hoặc nắp chai, lọ hoặc tương tự [4,2006.01]  
31/58 . Đồ nệm hoặc gối đệm, ví dụ đồ nệm cho xe cộ hoặc vật đệm bên trong [4,2006.01]  
31/60 . Các sản phẩm có nhiều khoang hoặc nhiều ống; ví dụ dạng tổ ong [4,2006.01]  
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B30 MÁY ÉP 

B30B MÁY ÉP NÓI CHUNG; MÁY ÉP KHÔNG THUỘC CÁC LỚP KHÁC (máy ép 
áp lực cao hoặc áp lực cực cao kèm nhiệt độ cao để biến hình vật liệu, ví dụ để sản 
xuất kim cương nhân tạo B01J 3/00) [2] 

Nội dung phân lớp 
CÁC MÁY ÉP ĐƯỢC PHÂN BIỆT DO TÁC ĐỘNG CỦA 
CÁC CƠ CẤU ÉP ................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 7/00 
CÁC MÁY ÉP CHUYÊN DÙNG ...........................................................................................9/00, 11/00 
CÁC LOẠI MÁY ÉP KHÁC ............................................................................................................ 12/00 
CÁC THÀNH PHẦN KẾT CẤU, CÁC THÉT BỊ PHỤ VÀ 
ĐIỀU CHỈNH MÁY ÉP .................................................................................................................... 15/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ÉP KHÁC .................................................................................................... 13/00 

 

1/00 Các máy ép sử dụng pittông ép trượt được phân biệt bởi kết cấu truyền động 
với sự truyền áp suất cho pittông ép trượt hoặc tấm ép bằng cách trực tiếp hoặc 
qua chi tiết kẹp chặt [1,2006.01] 

1/02 . bằng cơ cấu tay đòn (bằng cơ cấu bản lề B30B 1/10) [1,2006.01] 
1/04 . . hoạt động bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 
1/06 . . hoạt động bằng cam, bánh lệch tâm hoặc tay quay [1,2006.01] 
1/08 . . hoạt động bằng các phương tiện thủy lực nén [1,2006.01] 
1/10 . bằng cơ cấu bản lề [1,2006.01] 
1/12 . . hoạt động bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 
1/14 . . hoạt động bằng cam, bánh lệch tâm hoặc tay quay [1,2006.01] 
1/16 . . hoạt động bằng các phương tiện thủy lực nén [1,2006.01] 
1/18 . bằng cơ cấu vít [1,2006.01] 
1/20 . . dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
1/22 . . dẫn động bằng đĩa ly hợp ma sát [1,2006.01] 
1/23 . . dẫn động bằng các phương tiện thủy lực [2,2006.01]  
1/24 . bằng thanh răng [1,2006.01] 
1/26 . bằng cam, bánh lệch tâm hoặc tay quay [1,2006.01] 
1/28 . . cam, bánh lệch tâm hoặc tay quay được đặt dưới tấm ép dưới cùng hoặc dưới bàn 

và kéo tấm ép trên xuống phía dưới [1,2006.01] 
1/30 . bằng xích hoặc dây cáp [1,2006.01] 
1/32 . bằng pittông dưới áp lực của chất lỏng [1,2006.01] 
1/34 . . với một vài pittông tác dộng lên tấm ép (được khởi động bằng khí B30B1/38) 

[1,2006.01] 
1/36 . . với các pittông kiểu ống xếp (được khởi động bằng khí B30B1/38) [1,2006.01] 
1/38 . . với các pittông được khởi động bằng bằng áp lực của khí, ví dụ hơi, không khí 

[1,2006.01] 
1/40 . bằng các cơ cấu nêm [1,2006.01] 
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1/42 . bằng các phương tiện từ tính, ví dụ điện từ [2,2006.01]  

3/00 Các máy ép được phân biệt nhờ sử dụng các chi tiết ép quay, ví dụ trục, vòng, 
đĩa [1,2006.01] 

3/02 . liên kết với các chi tiết cố định [1,2006.01] 
3/04 . liên kết với nhau, ví dụ nhờ các côn [1,2006.01] 
3/06 . . được lồng vào nhau, ví dụ với trục đặt trong bạc quay và liên kết với bề mặt trong 

của nó [1,2006.01] 

5/00 Các máy ép được phân biệt nhờ sử dụng các phương tiện ép khác với các máy 
ép ở trong các nhóm B30B 1/00 và B30B 3/00 [1,2006.01] 

5/02 . trong đó các chi tiết ép được thực hiện ỏ dạng các phần tử đàn hồi, ví dụ các tấm 
chắn được khởi động bằng áp lực của chất lỏng [1,2,2006.01]  

5/04 . trong đó các phần tử ép được thực hiện ở dạng băng chuyền [1,2006.01] 
5/06 . . tương tác với băng chuyền khác  [1,2006.01] 

7/00 Các máy ép được phân biệt nhờ bố trí đặc biệt các phần tử ép [1,2006.01] 
7/02 . có một vài tấm ép được bố trí chồng lên nhau [1,2006.01] 
7/04 . trong đó quá trình ép được thực hiện đồng thời theo các hướng khác nhau hoặc theo 

thứ tự [1,2006.01] 

9/00 Các máy ép chuyên dùng cho các mục đích dặc biệt [1,2006.01] 
9/02 . để ép chất lỏng từ nguyên liệu chứa chất lỏng, ví dụ nước ép từ quả, dầu từ nguyên 

liệu chứa dầu (các thiết bị nhà bếp dùng cho mục đích này A47J; lọc, ví dụ lọc chất 
rắn từ chấ lỏng có sử dụng các máy ép có bộ phận lọc B01D; sấy F26, tách nước ra 
khỏi vải hoặc quần áo đã giặt là D06C, D06F) [1,2006.01] 

9/04 . . có sử dụng các pittông ép trượt [1,2006.01] 
9/06 . . . tương tác có vỏ thấm hoặc thiết bị lọc [1,2006.01] 
9/08 . . . tương tác với các vỏ quay [1,2006.01] 
9/10 . . . không sử dụng vỏ [1,2006.01] 
9/12 . . có sử dụng các vít xoắn hoặc trục vít ép tương tác với vỏ thấm [1,2006.01] 
9/14 . . . chỉ tác động với một vít xoắn hoặc trục vít [1,2006.01] 
9/16 . . . chỉ tác động với hai hay nhiều vít xoắn hoặc trục vít [1,2006.01] 
9/18 . . . có các thiết bị điều chỉnh rãnh thoát nước của chất rắn [1,2006.01] 
9/20 . . có sử dụng các bộ phận ép quay, trừ vít xoắn hoặc trục vít, ví dụ nhờ trục, vòng, 

đĩa [1,2006.01] 
9/22 . . có sử dụng các phần tử đàn hồi, ví dụ các tấm chắn được khởi động bằng áp lực  

của chất lỏng (nối van với các vật thể đàn hồi bơm phồng được B60C29/00) 
[1,3,2006.01]  

9/24 . . có sử dụng băng truyền ép [1,2006.01] 
9/26 . . Các vỏ thấm hoặc thiết bị lọc [1,2006.01] 
9/28 . để chế tạo các sản phẩm định hình (từ vật liệu dạng bột, hạt hoặc dạng kem, ví dụ 

máy ép để chế tạo các loại bánh, viên B30B11/00) [1,2006.01] 
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9/30 . để ép viên hoặc bó; Các buồng ép rơm (cỏ khô, hoặc các loại vật liệu tương tự 
A01F) [1,2006.01] 

9/32 . để lèn vụn kim loại hoặc ép các ô tô bị hỏng [1,2006.01] 

11/00 Máy ép để tạo hình các sản phẩm từ vật liệu trong trạng thái dẻo hoặc ở dạng 
các hạt rời rạc, ví dụ các máy ép để đóng kiện, máy ép để chế tạo các loại viên 
(máy tạo hình mẻ bột nhào A21C 3/00, A21C 11/00; thiết bị để chế tạo các sản phẩm 
từ đất sét hoặc các hỗn hợp chứa xi măng B28B; thiết bị để tạo hình chất dẻo hoặc 
các chất ở trạng thái dẻo B29, ví dụ đúc áp lực B29C 43/00, đúc bằng cách ép đùn 
B29C 47/00) [1,2006.01] 

11/02 . sử dụng pittông để ép vật liệu trong khuôn [1,2006.01] 
11/04 . . tương tác với khuôn cố định [1,2006.01] 
11/06 . . . từng phần vật liệu nạp trong khuôn đã chuẩn bị trước [1,2006.01] 
11/08 . . tương tác với các khuôn đặt trên bàn xoay [1,2006.01] 
11/10 . . . được quay theo chu kỳ [1,2006.01] 
11/12 . . tương tác với các khuôn được đặt theo chu vi của tay quay [1,2006.01] 
11/14 . . tương tác với các khuôn được đặt trên các giá di động trừ bàn xoay hoặc tang 

trống quay [1,2006.01] 
11/16 . có sử dụng các trục lăn có hốc, ví dụ hai trục lăn có hốc tương tác với nhau 

[1,2006.01] 
11/18 . có sử dụng các trục lăn định hình [1,2006.01] 
11/20 . Các máy cán dát, tức là các máy ép có con lăn đặt trong vòng và tương tác với bề 

mặt bên trong của vòng [1,2006.01] 
11/22 . Máy ép - phun; Các đầu phun cho các máy ép này (ép nhờ các máy cán dát B30B 

11/20) [1,2006.01] 
11/24 . . có sử dụng các vít xoắn hoặc trục vít [1,2006.01] 
11/26 . . có sử dụng pittông ép trượt [1,2006.01] 
11/28 . . có sử dụng các chày đột hoặc đĩa đột [1,2006.01] 
11/30 . . có sử dụng áp lực tác dụng trực tiếp của chất lỏng [1,2006.01] 
11/34 . để phủ các sản phẩm, ví dụ viên ép [1,2006.01] 

12/00 Các máy ép không thuộc các nhóm B30B 1/00 – B30B 11/00 [2,2006.01] 

13/00 Các phương pháp ép đặc biệt sử dụng máy ép không thuộc các nhóm trước 
B30B 1/00 - B30B 12/00 [1,2,2006.01]  

15/00 Các chi tiết hoặc các phần tử kết cấu của máy ép; Thiết bị phụ của máy ép (các 
thiết bị an toàn F16P) [1,2006.01] 

15/02 . Khuôn; Ống lót hoặc khung lắp ghép dùng cho khuôn; Khuôn ép (đầu phun 
B30B11/22) [1,2006.01] 

15/04 . Thân máy; Định hướng [1,2006.01] 
15/06 . Các tấm ép hoặc pittông trượt ép [1,2006.01] 
15/08 . Dụng cụ phụ, ví dụ dao; Khung lắp ghép dùng cho chúng [1,2006.01] 
15/10 . Phanh dùng cho máy ép [1,2006.01] 
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15/12 . Các khớp nối và ly hợp để cho máy ép [1,2006.01] 
15/14 . Các thiết bị điều khiển của máy ép bằng truyền động cơ khí 
15/16 . Các thiết bị điều khiển cho máy ép thủy lực (bơm F04; bể tích năng thủy lực F15B; 

van F16K) [1,2006.01] 
15/18 . . để điều khiển chuyển động tịnh tiến tới lui của pittông [1,2006.01] 
15/20 . . . để điều khiển tốc độ chuyển động của pittông, ví dụ tốc độ hành trình ép và 

hành trình ngược lại [1,2006.01] 
15/22 . . để điều khiển áp lực sinh ra do pittông trong quá trình làm việc [1,2006.01] 
15/24 . . để điều khiển sự dịch chuyển của một vài bộ phận công tác đảm bảo chuyển động 

song song của tấm ép hoặc pittông trượt ép [1,2006.01] 
15/26 . Các thiết bị để điều khiển chương trình [1,2006.01] 
15/28 . Các thiết bị để bảo vệ máy ép hoặc các bộ phận của nó không bị gãy khi tải 

[1,2006.01] 
15/30 . Nạp vật liệu cho máy ép [1,2006.01] 
15/32 . Thu hồi các sản phẩm hoặc vật liệu của máy ép [1,2006.01] 
15/34 . Đốt nóng hoặc làm lạnh máy ép hoặc các bộ phận của nó [1,2006.01]  
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B31 CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC 
XỬ LÝ CƠ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY; XỬ 
LÝ CƠ HỌC GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ CƠ HỌC 
THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ GIẤY 

Ghi chú  
1. Lớp này bao gồm đối tượng bị hạn chế bởi sự phối hợp hoặc kết hợp việc xử lý các 

tờ, phôi  hoặc súc giấy riêng biệt của gia công giấy, ví dụ sản xuất túi hoặc hộp, máy 
móc. 

2. Lớp này không bao gồm: 
 - chế tạo các sản phẩm trực tiếp từ bột giấy thuộc D21J; 
 - xử lý các tờ, phôi hoặc súc giấy có thể ứng dụng rộng hơn, không kể dù chỉ được 

mô tả hoặc chỉ yêu cầu bảo hộ cho máy móc gia công giấy thì được xem như là bản 
chất hỗn hợp và thuộc B65H. 

3. Vật liệu dạng tấm làm từ chất dẻo, vật liệu có nhiều lớp và lá kim loại là các ví dụ về 
vật liệu mà có thể được gia công theo phương pháp tương tự như với giấy. 

B31B CHẾ TẠO CÁC ĐỒ CHỨA BẰNG GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT LIỆU 
ĐƯỢC XỬ LÝ CƠ HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI 
GIẤY (chế tạo các sản phẩm bằng cách quấn, ví dụ ống dạng quấn B31C; chế tạo 
kết hợp với đóng gói B65B) 

Ghi chú 
Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được hiểu là: 
 - “đồ chứa cứng hoặc bán cứng” bao gồm: 
  + đồ chứa không bị biến dạng hoặc mất hình dạng bởi đồ đựng trong nó; 
  + đồ chứa được làm cho thích hợp để biến dạng tạm thời để tống đồ đựng trong 

nó ra; 
  + tấm nâng hàng; 
  + khay; 
 - “đồ chứa dẻo” bao gồm: 
  + đồ chứa bị biến dạng hoặc mất hình dạng bởi đồ đựng trong nó; 
  + đồ chứa được làm cho thích hợp để biến dạng vĩnh viễn để tống đồ đựng 

trong nó ra. 
 

50/00 Chế tạo các đồ chứa cứng hoặc bán cứng, ví dụ hộp, hộp bìa cứng [2017.01] 

Ghi chú [2017.01] 
Trong nhóm này, cần thêm các mã chỉ số của các nhóm B31B100/00-B31B120/00 
50/02 . Nạp hoặc xếp các tờ, phôi hoặc súc giấy [2017.01] 
50/04 . . Nạp các tờ hoặc phôi [2017.01] 
50/06 . . . từ đống [2017.01] 
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50/07 . . . nhờ tác dụng khí nén hoặc bằng cách hút [2017.01] 
50/10 . . . nhờ tác dụng khí nén hoặc bằng cách hút [2017.01] 
50/12 . . . nhờ tác dụng khí nén hoặc bằng cách hút [2017.01] 
50/14 . Cắt, ví dụ đục lỗ, cắt dọc, làm bằng các mép (cắt miệng của các lỗ nhỏ B31B50/83) 

[2017.01] 
50/16 . . Cắt các súc giấy [2017.01] 
50/18 . . . theo chiều dọc [2017.01] 
50/20 . . Cắt các tờ hoặc phôi [2017.01] 
50/22 . . . Đột miệng khuyết; Cắt bằng các mép [2017.01] 
50/25 . Rạch khía trên bề mặt [2017.01] 
50/26 . Gấp các tờ, phôi hoặc súc giấy [2017.01] 
50/28 . . xung quanh trục có tạo đáy sản phẩm [2017.01] 
50/30 . . . trục chuyển động [2017.01] 
50/32 . . . . theo vòng tròn [2017.01] 
50/34 . . . . xung quanh trục của mình [2017.01] 
50/36 . . bằng cách nạp liên tục các tờ, phôi hoặc súc giấy vào các chi tiết bất động, ví dụ 

các tấm hoặc trục lõi [2017.01] 
50/38 . . . chi tiết có dạng ống [2017.01] 
50/40 . . . . khi vật liệu tiếp xúc với bề mặt bên trong của ống [2017.01] 
50/42 . . . . khi vật liệu tiếp xúc với bề mặt bên ngoài của ống [2017.01] 
50/44 . . nhờ các mũi đột chạy xuyên qua khuôn gấp [2017.01] 
50/46 . . . và các mặt bên cạnh của phôi cùng được liên kết [2017.01] 
50/48 . . . . bằng cách gấp hoặc xoi rãnh thành khớp [2017.01] 
50/50 . . . . . nhờ các lưỡi nhỏ và các rãnh [2017.01] 
50/52 . . nhờ các chi tiết có chuyển động lắc hoặc tịnh tiến, ví dụ các chốt (nhờ các mũi đột 

chạy xuyên qua khuôn gấp B31B50/44) [2017.01] 
50/54 . . . tác động trong quá trình dịch chuyển vật liệu [2017.01] 
50/56 . . nhờ các chi tiết quay tác động cùng với các chi tiết cắt [2017.01] 
50/58 . . nhờ chuyển động các băng chuyền [2017.01] 
50/585 . . nhờ các tia không khí [2017.01] 
50/59 . Tạo hình vật liệu dạng tờ nhờ lực nén (bằng cách gấp B31B50/26; dập nổi 

B31B50/88) [2017.01] 
50/60 . Liên kết các mặt hoặc các cạnh đối diện; Làm các mép biên [2017.01] 
50/62 . . bằng các chất dán [2017.01] 
50/64 . . bằng tác động của nhiệt hoặc áp suất, ví dụ bằng cách hàn (để liên kết các phần 

bằng chất kết dính B31B50/62) [2017.01] 
50/66 . . . bằng cách đốt nóng nhờ điện cao tần [2017.01] 
50/68 . . bằng các đinh kẹp, đinh tán hoặc bằng cách tán ri-vê [2017.01] 
50/70 . . . bằng các đinh kẹp góc [2017.01] 
50/72 . . bằng cách cố định các băng hoặc tờ [2017.01] 
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50/73 . . bằng cách tự liên kết cơ học các phần nguyên khối, ví dụ nhờ các lưỡi nhỏ và các 
rãnh (liên kết các cạnh bên trong khi gấp nhờ các mũi đột chạy xuyên qua khuôn 
gấp B31B50/46) [2017.01] 

50/74 . . Các nguyên công phụ [2017.01] 
50/76 . . Mở hoặc kéo dãn các sản phẩm phẳng [2017.01] 
50/78 . . . nhờ các thiết bị cơ học [2017.01] 
50/80 . . . nhờ các thiết bị khí nén [2017.01] 
50/81 . . Tạo ra hoặc gắn các phụ kiện, ví dụ các bộ gá đóng và mở, dây nhỏ để xé rách 

[2017.01] 
50/82 . . . Tạo hoăc gắn lỗ nhỏ [2017.01] 
50/83 . . . . Cắt miệng của lỗ nhỏ [2017.01] 
50/84 . . . Tạo ra hoặc gắn các phương tiện để nạp đầy hoặc đổ các đồ chứa bên trong, ví dụ 

van hoặc miệng rót [2017.01] 
50/85 . . . . Sử dụng các miếng che hoặc các chi tiết dẻo lồng trong van, ví dụ sử dụng van 

dạng màng mỏng [2017.01] 
50/86 . . . Tạo ra các quai xách nhỏ cùng với sản phẩm; Gắn các quai xách riêng biệt 

[2017.01] 
50/88 . . In; Dập nổi [2017.01] 
50/92 . . Nạp phôi [2017.01] 
50/94 . . . riêng biệt hay liên tục theo thứ tự [2017.01] 
50/96 . . . . theo thứ tự nhiều cấp [2017.01] 
50/98 . . . trong bó hay đống [2017.01] 
50/99 . sử dụng công cụ cầm tay [2017.01] 

70/00 Chế tạo các đồ chứa mềm dẻo, ví dụ phong bì, túi [2017.01] 

Ghi chú [2017.01] 
(1) Quy trình hoặc thiết bị để chế tạo các đồ chứa cứng hoặc bán cứng 

được phân loại vào nhóm B31B50/00 
(2) Trong nhóm này, cần bổ sung thêm các mã chỉ số của nhóm 

B31B150/00-B31B170/00 
70/02 . Nạp hoặc xếp các tờ, phôi hoặc súc giấy [2017.01] 
70/04 . . Nạp các tờ hoặc phôi [2017.01] 
70/14 . Cắt, ví dụ đục lỗ, cắt dọc, làm bằng các mép (cắt miệng của các lỗ nhỏ B31B70/83) 

[2017.01] 
70/16 . . Cắt các súc giấy [2017.01] 
70/18 . . . theo chiều dọc [2017.01] 
70/20 . . Cắt các tờ hoặc phôi [2017.01] 
70/26 . Gấp các tờ, phôi hoặc súc giấy [2017.01] 
70/36 . . bằng cách nạp liên tục các tờ, phôi hoặc súc giấy vào các chi tiết bất động, ví dụ 

các tấm hoặc trục lõi [2017.01] 
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70/52 . . nhờ các chi tiết có chuyển động lắc hoặc tịnh tiến, trừ các mũi đột và khuôn gấp, 
ví dụ các chốt [2017.01] 

70/60 . Liên kết các mặt hoặc các cạnh đối diện; Làm các mép biên [2017.01] 
70/62 . . bằng các chất dán [2017.01] 
70/64 . . bằng tác động của nhiệt hoặc áp suất (để liên kết các phần bằng chất kết dính 

B31B50/62) [2017.01] 
70/66 . . . bằng cách đốt nóng nhờ điện cao tần [2017.01] 
70/68 . . bằng các đinh kẹp, đinh tán hoặc bằng cách tán ri-vê [2017.01] 
70/74 . . Các nguyên công phụ [2017.01] 
70/81 . . Tạo ra hoặc gắn các phụ kiện, ví dụ các bộ gá đóng, mở, dây nhỏ để xé rách 

[2017.01] 
70/82 . . . Tạo hoăc gắn lỗ nhỏ [2017.01] 
70/83 . . . . Cắt miệng của lỗ nhỏ [2017.01] 
70/84 . . . Tạo ra hoặc gắn các phương tiện để nạp đầy hoặc đổ các đồ chứa bên trong, ví dụ 

van hoặc miệng rót [2017.01] 
70/85 . . . . Sử dụng các miếng che hoặc các chi tiết dẻo lồng trong van, ví dụ sử dụng van 

dạng màng mỏng [2017.01] 
70/855 . . . . tạo ra các van cùng với đồ đựng [2017.01] 
70/86 . . . Tạo ra các quai xách nhỏ cùng với sản phẩm hoặc gắn các quai xách riêng biệt 

[2017.01] 
70/88 . . In; Dập nổi [2017.01] 
70/92 . . Nạp phôi [2017.01] 
70/94 . . . riêng biệt hay liên tục theo thứ tự [2017.01] 
70/96 . . . . theo thứ tự nhiều cấp [2017.01] 
70/98 . . . trong bó hay đống [2017.01] 
70/99 . sử dụng công cụ cầm tay [2017.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm B31B50/00 liên quan đến việc chế tạo đồ đựng cứng hoặc 
bán cứng [2017.01]     

100/00 Đồ chứa cứng hoặc bán cứng được chế tạo bằng cách gấp các tờ, phôi hoặc súc 
giấy liền khối [2017.01] 

105/00 Đồ chứa cứng hoặc bán cứng được chế tạo bằng cách ghép các tờ, phôi hoặc súc 
giấy rời [2017.01] 

110/00 Tạo hình các đồ chứa cứng hoặc bán cứng [2017.01] 
110/10 . có mặt cắt ngang có kích cỡ hoặc hình dạng khác nhau, ví dụ hình nón hoặc hình 

chóp [2017.01] 
110/20 . có mặt cắt ngang cong, ví dụ hình tròn [2017.01] 
110/30 . có mặt cắt ngang nhiều cạnh [2017.01] 
110/35 . . hình chữ nhật, ví dụ hình vuông [2017.01] 
110/40 . không có thành bên [2017.01] 
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120/00 Kết cấu của đồ chứa cứng hoặc bán cứng [2017.01] 
120/10 . có vật đậy, ví dụ nắp [2017.01] 
120/20 . có hai hoặc nhiều khoang [2017.01] 
120/25 . . được tạo thành từ các vách nhăn hoặc tấm chèn tương tự không liền khối với các 

thành [2017.01] 
120/30 . có thể gập được; được gấp tạm thời trong khi sản xuất [2017.01] 
120/40 . được lót hoặc gia cố bên trong [2017.01] 
120/50 . được bọc hoặc gia cố bên ngoài [2017.01] 
120/60 . có dạng ngăn hoặc ngăn kéo [2017.01] 
120/70 . có các thành dạng gợn sóng hoặc xếp nếp [2017.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm B31B70/00 liên quan đến việc chế tạo đồ đựng mềm dẻo 
[2017.01]     

150/00 Đồ chứa mềm dẻo làm từ các tờ hoặc phôi, ví dụ bằng các ống phẳng [2017.01] 
150/10 . trục dọc của đồ đựng song song với hướng nạp các tờ hoặc phôi [2017.01] 
150/20 . trục dọc của đồ đựng vuông góc với hướng nạp các tờ hoặc phôi [2017.01] 

160/00 Tạo hình các đồ chứa mềm dẻo [2017.01] 
160/10 . hình chữ nhật hoặc hộp nông, nghĩa là không có sự bổ sung về kết cấu cho độ dày 

của đồ chứa bên trong [2017.01] 
160/20 . có bổ sung kết cấu cho độ dày của đồ đựng bên trong [2017.01] 
160/30 . được làm nhọn hoặc vuốt nhọn [2017.01] 

170/00 Kết cấu của đồ chứa mềm dẻo [2017.01] 
170/10 . được nối liền với nhau [2017.01] 
170/20 . có các thành nhiều lớp, ví dụ có lớp hoặc có lót [2017.01]   
170/30 . có các thành dạng gợn sóng hoặc xếp nếp [2017.01]   
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B31C SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM QUẤN, VÍ DỤ ỐNG QUẤN BẰNG GIẤY, BÌA 
CỨNG HOẶC VẬT LIÊU ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY  

Ghi chú 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau dược hiểu là: 
 - "quấn" được hiểu là tạo hai hay nhiều vòng xoắn. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT SẢN PHẨM BẰNG 
CÁCH QUẤN 

Quấn xung quanh trục tâm ..........................................................................................1/00, 3/00 
Quấn không có trục tâm ....................................................................................................... 5/00 
Quấn các băng riêng biệt ..................................................................................................... 9/00 

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BẰNG CÁCH QUẤN, VÀ 
ĐƯỢC PHÂN BIỆT THEO HÌNH DẠNG 

Dạng ống ........................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
Dạng chóp nón  .................................................................................................................... 7/00 
Các dạng khác  ..........................................................................................................9/00, 13/00 

XỬ LÝ TIẾP THEO, CÁC MÁY LIÊN HỢP .................................................................................. 11/00 
 

1/00 Sản xuất các sản phẩm giấy dạng ống trên trục tâm quay có băng giấy được đưa 
vuông góc với trục tâm [1,2006.01] 

1/02 . Máy quấn có các trục phụ [1,2006.01] 
1/04 . sản xuất đáy của đồ đựng bằng cách làm đầu mút của phôi ống [1,2006.01] 
1/06 . sản xuất đáy của đồ đựng bằng cách đặt đáy vào đầu mút của phôi ống [1,2006.01] 
1/08 . Các chi tiết kết cấu của máy quấn không thuộc các đề mục khác [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất các sản phẩm giấy dạng ống trên các trục tâm quay có băng giấy dược 
đưa nghiêng một góc so với trục tâm [1,2006.01] 

3/02 . sản xuất đáy đồ đựng bằng cách đặt đáy vào đầu mút của phôi ống [1,2006.01] 
3/04 . Xử lý mối nối [1,2006.01] 

5/00 Sản xuất các sản phẩm giấy dạng ống không có trục tâm [1,2006.01] 

7/00 Sản xuất các sản phẩm giấy dạng chóp nón bằng cách quấn [1,2006.01] 
7/02 . Tạo hình chóp cụt [1,2006.01] 
7/04 . . trên hai hoặc nhiều trục tâm [1,2006.01] 
7/06 . . . và lồng vào chóp nón một đáy để tạo thành đồ đựng [1,2006.01] 
7/08 . Tạo hình chóp nhọn [1,2006.01] 
7/10 . . trên hai hoặc nhiều trục tâm [1,2006.01] 
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9/00 Sản xuất đồng thời các sản phẩm giấy có các chi tiết hình côn và trụ bằng cách 
quấn các băng giấy riêng biệt, ví dụ để tạo hình chai lọ (uốn phôi B31B) 
[1,2006.01] 

11/00 Máy quấn giấy kết hợp với các cơ cấu khác [1,2006.01] 
11/02 . để tạo dáng bổ sung cho sản phẩm [1,2006.01] 
11/04 . để thấm sản phẩm bằng cách quết chất phủ lên vật liệu trong quá trình quấn 

[1,2006.01] 
11/06 . để sấy sản phẩm quấn và được tẩm ướt [1,2006.01] 

13/00 Sản xuất các sản phẩm giấy khác không thuộc các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B31D SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GIẤY, BÌA CỨNG HOĂC VẬT LIỆU ĐƯỢC 
GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY, CHƯA 
ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC PHÂN LỚP B31B HOẶC B31C (sản xuất các sản phẩm 
từ hạt hoặc sợi gỗ hoặc các vật liệu lignoxelulo hay các vật liệu hữu cơ tương tự bằng 
phương pháp khô B27N; sản xuất các sản phẩm có lớp không hoàn toàn bằng giấy 
hoặc bìa cứng B32B; sản xuất các sản phẩm từ xơ xelulo thể huyền phù, ví dụ bột gỗ, 
D21J) 

 

1/00 Sản xuất các sản phẩm giấy dạng phẳng bằng các phương pháp nhiều bậc 
[1,2006.01,2017.01] 

1/02 . nhãn hay mác [1,2006.01] 
1/04 . giấy lau miệng, khăn mùi xoa, khăn mặt và tương tự [1,2006.01] 
1/06 . tay nắm [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất các sản phẩm giấy có cấu trúc xốp, ví dụ các tấm cách điện 
[1,2006.01,2017.01] 

3/02 . các sản phẩm có cấu trúc tổ ong [1,2006.01] 
3/04 . các sản phẩm đóng gói dạng tổ ong, ví dụ để đóng chai, lọ [1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp gián đoạn để sản xuất các sản phẩm giấy ba chiều 
[1,2006.01,2017.01] 

5/02 . bằng cách ép [1,2006.01,2017.01] 
5/04 . bằng cách uốn hoặc xếp nếp, ví dụ sản xuất các giá đèn Trung Quốc 

[1,2006.01,2017.01] 

99/00 Sản xuất các sản phẩm giấy khác không thuộc các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01,2017.01] 
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B31F XỬ LÝ CƠ HỌC HOẶC LÀM BIẾN DẠNG GIẤY, BÌA CỨNG HOẶC VẬT 
LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TỰ NHƯ VỚI GIẤY 
(sản xuất các sản phẩm có lớp không hoàn toàn từ giấy hoặc bìa cứng B32B) 

1/00 Sự biến dạng cơ học giấy hoặc bìa cứng không loại bỏ vật liệu, ví dụ kết hợp cán 
mỏng [1,2,2006.01] 

1/07 . Dập nổi (tạo nếp B31F 1/20; dập nổi kết hợp với in B41F 19/02, B41M 1/24; máy 
chữ để dập nổi B41J 3/38; đóng dấu kết hợp với làm biến dạng B41K 3/36) 
[3,2006.01] 

1/08 . Uốn cong (tạo nếp B31F 1/20; uốn zíc-zắc B65H 45/20) [1,2,2006.01]  
1/10 . . nhờ các dụng cụ quay [1,2006.01] 
1/12 . In đập [1,2006.01] 
1/14 . . nhờ dao gạt mực gạt ngang với băng giấy nạp vào [1,2006.01] 
1/16 . . nhờ các đai truyền đàn hồi [1,2006.01] 
1/18 . . nhờ các dụng cụ được đặt theo hướng nạp các băng giấy [1,2006.01] 
1/20 . Tạo nếp; Tạo nếp kết hợp với sản xuất một vài lớp [1,2,2006.01] 
1/22 . . Sản xuất các băng trong đó rãnh nhỏ của mỗi nếp gấp được đặt dọc theo hướng 

nạp băng giấy [1,2006.01] 
1/24 . . Sản xuất các băng giấy trong đó rãnh nhỏ của mỗi nếp gấp được đặt ngang so với 

hướng nạp băng giấy[1,2006.01] 
1/26 . . . nhờ có trục răng cưa gắn với nhau [1,2,2006.01]  
1/28 . . . . kết hợp với liên kết các băng phẳng và băng kiểu gợn sóng [1,2006.01] 
1/29 . . . bằng cách sử dụng các thanh, ví dụ các thanh đó có gắn với trục răng cưa  

[2,2006.01] 
1/30 . . . Các dụng cụ được cố định trên các xích vô cấp [1,2006.01] 
1/32 . . Tạo nếp lại các băng giấy [1,2006.01] 
1/36 . Làm ẩm và làm nóng các băng giấy để biến dạng cơ học dễ hơn và sấy các băng đã 

biến dạng [1,2006.01] 

5/00 Liên kết các tờ, dải hoặc băng giấy; Gia cố các mép biên [1,2006.01] 
5/02 . bằng cách cắt rãnh hoặc làm gợn sóng [1,2006.01] 
5/04 . có sử dụng các chất kết dính [1,2006.01] 
5/06 . nhờ băng dính [1,2006.01] 
5/08 . . để gia cố các mép biên [1,2006.01] 

7/00 Các phương pháp xử lý giấy không thuộc các nhóm khác [1,2006.01] 
7/02 . Phá hủy các lớp mặt ngoài trên giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
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B32 CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP 

B32B CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP, TỨC LÀ CÁC SẢN PHẨM CẤU TẠO TỪ CÁC 
LỚP CÓ DẠNG PHẲNG HOẶC HÌNH KHỐI, VÍ DỤ TỪ CÁC LỚP CÓ CẤU 
TRÚC XỐP HOẶC TỔ ONG 

Ghi chú [3,2010.01] 
1. Phân lớp này bao gồm :  
 - các sản phẩm có lớp bao gồm các loại vật liệu khác nhau hoặc các sản   phẩm có 

lớp không đặc trưng bởi dạng vật liệu cụ thể được sử dụng; 
 - một sản phẩm tương tự như một sản phẩm có lớp nhưng chỉ gồm một vật liệu ở 

dạng tấm hay lưới được nhúng vào một khối chất dẻo hoặc các chất có tính chất vật 
lý tương tự và khối này sẽ xuyên qua tấm hoặc lưới này và sẽ phủ lên cả hai mặt sau 
đó (ví dụ, như vậy tấm hoặc lưới này sẽ gia cố cho chất dẻo) với điều kiện tấm hoặc 
lưới nhúng này sẽ mở rộng một cách kết dính hoặc liên kết trên hầu như toàn bộ diện 
tích của sản phẩm; như vậy tấm hoặc lưới nhúng có thể là vải hoặc một loạt các 
thanh được liên kết với nhau bằng các sợi ngang. Tuy nhiên, phương pháp chế tạo 
một sản phẩm như vậy chỉ được phân loại vào phân lớp này nếu như đây là một 
phương pháp cơ bản để tạo ra một khối các lớp trong đó có ít nhất một lớp được tạo 
ra trước. Nếu vật liệu nhúng chỉ gồm một loạt các thanh không liên kết thì sản phẩm 
không được phân loại vào phân lớp này. 

2. Phân lớp này không bao gồm: 
 - các phương pháp hoặc thiết bị được sử dụng trong hoặc kết hợp với việc sản xuất 

hoặc xử lý một sản phẩm bất kỳ, nếu phương pháp hoặc thiết bị này có thể được sử 
dụng riêng lẻ và có thể hoàn toàn được phân loại vào một lớp hoặc phân lớp khác lớp 
hoặc phân lớp dành cho các phương pháp hoặc thiết bị, ví dụ B05, B29C, B29D, 
B44D, C08J, C09J or C23; 

 - các hợp phần hoặc các phương pháp sản xuất hoặc xử lý chúng, trù các trường hợp 
khi các hợp chất chỉ liên quan đến các sản phẩm có lớp và không thể phân loại trọn 
vẹn ở lớp khác;  

 - mẫu khắc kim loại trên bề mặt của bảng mạch in. 
3. Trong phân lớp này, một màng mỏng được tạo thành trên một lớp bằng cách trải một 

chất lên đó và không dược coi là một lớp, nếu bản thân nó chỉ được sử dụng như là 
một chất kết dính hoặc mục đích sử dụng của nó chủ yếu là để hoàn thiện bề mặt của 
sản phẩm. 

4. Trong phân lớp này, các thuật ngữ hay các thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “lớp” được hiểu là tờ, tấm hoặc dải mỏng hoặc một vật thể bất kỳ có độ dày nhỏ 

tương đối so với các kích thước khác của nó, được liên kết với ít nhất một lớp khác 
để tạo ra một sản phẩm và có thể sản xuất trước, ví dụ các tờ, tấm hoặc dải riêng biệt 
hoặc được tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm có lớp này. Lớp có thể được 
sản xuất từ một chất đồng nhất, từ sợi, các miếng hoặc vật liệu rời. Lớp có thể bị gián 
đoạn, ví dụ ở dạng lưới, cấu trúc tổ ong hoặc mạng. Lớp có thể hoặc không thể liên 
kết với lớp bên cạnh trên toàn bộ bề mặt hoặc trên từng chỗ, ví dụ lớp gợn liên kết 
với lớp phẳng; 
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 - “sản phẩm có lớp” là sản phẩm có ít nhất là hai lớp được liên kết cùng nhau. Thuật 
ngữ “được liên kết” được hiểu là sự liên kết các lớp bằng các phương pháp bất kỳ, ví 
dụ khâu bằng kim, đóng ghim, cố định bằng đinh hay bằng cách đặt vào giữa hai lớp 
một chất kết dính hoặc lớp đệm đã tẩm chất kết dính. Sản phẩm có lớp cũng có thế là 
một bước trung gian trong quá trình sản xuất một sản phẩm không có lớp ở dạng 
hoàn thiện, ví dụ một tấm panen có một lớp bảo vệ và lớp này sẽ bị tháo ra khi tấm 
panen được sử dụng. Các lớp thường được tạo thành từ các lớp được sản xuất từ 
trước hoặc từ các lớp được đưa lên trên bề mặt của một lớp đã được sản xuất từ trước 
và các lớp có thể được cấu tạo từ các vật liệu rắn dính kết , kể các các vật liệu xốp và 
có cấu trúc tổ ong hoặc từ các vật liệu rắn không kết dính được cấu tạo từ hợp chất 
của chỉ, xơ, các dải mỏng và tương tự; 

 - “lớp từ sợi tơ” được hiểu là một lớp làm từ chỉ hoặc sợi tơ hoặc từ vật liệu bất kỳ 
(ví dụ dây) có độ dài nhất định và được xếp đặt theo thứ tự và liên kết với nhau; Lớp 
đó có thể là dạng vải, dạng đan tết vào nhau hoặc lưới hoặc được tạo từ chỉ gắn với 
nhau, đan chéo hoặc được xếp song song; 

 - “lớp xơ, sợi” được hiểu là một tập hợp ngẫu nhiên các sợi tơ hoặc xơ có độ dài hạn 
chế ví dụ như phớt, vải gai, trong đó, các xơ có thể liên kết hoặc đan với nhau, ví dụ 
bằng chất kết dính và cũng có thể không đan với nhau. 

5. Trong các nhóm B32B 1/00-B32B 33/00, quy tắc ưu tiên vị trí thứ nhất được áp 
dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một một chỉ dẫn khác thì việc 
phân loại được đưa vào vị trí ưu tiên đầu tiên. 

6. Nếu một sản phẩm có lớp đặc trưng bằng phương pháp sản xuất mà không phải bằng 
cấu trúc hoặc hợp phần của nó thì cần được phân loại vào các nhóm B32B 37/00 
hoặc B32B 38/00, hoặc vào phân lớp  B29C, ví dụ các nhóm B29C 45/16 hoặc B29C 
47/06. 

7. Các sản phẩm có lớp được phân loại trong nhiều lớp, phần lớn các lớp đó chỉ giới 
hạn vào việc sử dụng các loại vật liệu cụ thể. Tuy vậy, để phân lớp này có thể tra cứu 
đầy đủ về các sản phẩm có lớp thì tất cả các các đối tượng kỹ thuật tương ứng đều 
được phân loại trong phân lớp này, mặc dù chúng có thể thuộc các lớp khác. 

Nội dung phân lớp 
CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP KHÁC NHAU BỞI  

Cấu trúc 
hình dáng chung .....................................................................................................1/00, 3/00 
cấu trúc lớp ............................................................................................................3/00, 5/00 
liên kết các lớp ................................................................................................................ 7/00 

Các chất được sử dụng 
các chất bitum hoặc nhựa chưng hoặc các chất cho 
thêm và chúng gắn chặt với nhau khi tương tác vói 
nước ................................................................................................................... 11/00, 13/00 
kim loại, thủy tinh, gốm, hạt hoặc sợi khoáng ............................ 15/00, 17/00, 18/00- 19/00 
gỗ, giấy, chất dẻo trên cơ sơ xenlulo ..................................................... 21/00, 29/00, 23/00 
cao su, nhựa tổng hợp ........................................................................................ 25/00, 27/00 
các chất khác ................................................................................................................... 9/00 

Các tính chất đặc biệt ......................................................................................................... 33/00 
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SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÓ LỚP 
Các phương pháp hoặc thiết bị để cán mỏng ..................................................................... 37/00 
Các nguyên công phụ trợ ................................................................................................... 38/00 
Điều khiển hoặc kiểm tra ................................................................................................... 41/00 
Các nguyên công khác, ví dụ, sửa chữa ............................................................................. 43/00 

 

1/00 Sản phẩm có lớp dạng hình khối [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong khi phân loại các sản phẩm theo nhóm này không cần chú ý tới sự không bằng 

phẳng hoặc không đồng nhất của bề mặt và hình dạng của các lớp riêng biệt. 
 
1/02 . Các đồ đựng, ví dụ bể chứa [1,2006.01] 
1/04 . khác nhau bởi hình dạng đặc biệt trên các đoạn nhất định, ví dụ trên các mép biên 

[1,2006.01] 
1/06 . khác nhau bởi các chất độn hoặc các chất phụ trong các đoạn rỗng của sản phẩm 

[1,2006.01] 
1/08 . Các sản phẩm hình ống [1,2006.01] 

3/00 Các sản phẩm có lớp được sản xuất từ các lớp có chỗ gián đoạn hoặc không 
bằng phẳng từ phía trong hoặc phía ngoài hoặc có một lớp nhám (các lớp liên 
tục được làm từ sợi hoặc chỉ B32B 5/02; các lớp được làm từ các vật liệu có cấu trúc 
bọt hoặc xốp B32B 5/18); Các sản phẩm lớp có hình dạng đặc biệt (B32B 1/00 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong nhóm này, các rãnh, lỗ hoặc khoảng trống của sản phẩm trong nhóm này có 

thể được lấp đầy không chỉ bằng không khí mà cả khí, chất lỏng hoặc các vật liệu bất 
kỳ khác, mà các vật liệu này khác với vật liệu của các lớp để sản xuất sản phẩm. 

 
3/02 . khác nhau bởi hình dạng đặc biệt trên các đoạn nhất định, ví dụ trên các mép biên 

[1,2006.01] 
3/04 . . khác nhau bởi lớp gấp ở mép, ví dụ phía trên một lớp khác [1,2006.01] 
3/06 . . để liên kết các lớp; để cố định sản phẩm vào các chi tiết khác, ví dụ cố định vào 

giá tựa (liên kết các lớp bằng đinh, khâu và tương tự và bằng các chi tiết kẹp 
riêng biệt B32B 7/08) [1,2006.01] 

3/08 . . khác nhau bởi sự có mặt của các chi tiết liên kết với các phần nhất định 
[1,2006.01] 

3/10 . khác nhau bởi các lớp gián đoạn, cụ thể là các lớp đột lỗ hoặc các lớp làm từ các 
đoạn hoặc từng phần riêng biệt của vật liệu [1,2006.01] 
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Ghi chú 
 Trong nhóm này một dãy các chi tiết riêng biệt đặt cách nhau một đoạn tạo nên một 

mặt phẳng gián đoạn, được xem như là một lớp. 
 
3/12 . . khác nhau bởi một lớp những cái ô nhỏ sắp xếp đều nhau làm lên một lớp nguyên 

vẹn hoặc mỗi ô nằm riêng biệt hoặc bằng cách liên kết các dải riêng biệt, ví dụ 
cấu trúc tổ ong [1,2006.01] 

3/14 . . khác nhau bởi các lớp bề mặt làm từ các đoạn vật liệu riêng biệt [1,2006.01] 
3/16 . . . được cố định vào lớp lót mềm dẻo [1,2006.01] 
3/18 . . khác nhau bởi các lớp bên trong làm từ các đoạn vật liệu riêng biệt [1,2006.01] 
3/20 . . . từ các chi tiết rỗng, ví dụ như ống, từ các chi tiết có rãnh hoặc hốc [1,2006.01] 
3/22 . . . từ các phần được đặt cách nhau [1,2006.01] 
3/24 . . khác nhau bởi lớp đột lỗ được tạo bằng cách chuốt trong kim loại (có các lớp làm 

từ lưới hoặc sợi B32B 5/02) [1,2006.01] 
3/26 . khác nhau bởi dạng đặc biệt của đường viền mặt cắt ngang của các lớp liên tục; 

khác nhau bói các lớp có các khoang hoặc khoảng trống bên trong (có sự sắp xếp 
bằng nhau các ô trong lớp B32B 3/12) [1,2006.01] 

3/28 . . khác nhau bởi một lớp làm từ các tấm mỏng đã biến dạng, ví dụ ở dạng răng cưa 
hoặc có nếp nhăn (B32B 29/08 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  

3/30 . . khác nhau bởi một lớp có rãnh hoặc gợn, ví dụ có các lớp gợn sóng, có lòng 
máng [1,2006.01] 

5/00 Các sản phẩm có lớp khác nhau bởi sự không đồng nhất hoặc cấu trúc vật lý 
của lớp (B32B 9/00 – B32B 29/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong nhóm này, sợi, chỉ, hạt nhỏ hoặc các vật liệu dạng bột tạo nên các lớp hoặc có 

trong thành phần của lớp có thể được thấm, dính cùng nhau hoặc được lồng vào một 
chất giống như nhựa nhân tạo. Nếu các vật liệu xơ hoặc các chất thấm, chất liên kết 
hoặc có vai trò quan trọng thì chúng được phân loại vào các nhóm tương ứng cho 
chúng. 

 
5/02 . khác nhau do cấu trúc đặc biệt của lớp được làm từ xơ hoặc chỉ (được làm từ các 

phần tử rời, ví dụ từ mạt cưa, sợi nghiền nhỏ, các vật liệu dạng bột B32B 5/16) 
[1,2006.01] 

Ghi chú 
 Nhóm này bao gồm các lớp được cấu tạo từ chỉ và xơ đã nêu trong Ghi chú (4) ngay 

sau tên của phân lớp này và còn có cả lớp được cấu tạo từ vật liệu có lớp từ trước (ví 
dụ giấy, gỗ), nếu xơ đó có ý nghĩa quan trọng và chất thấm không đóng vai trò quan 
trọng. 

 
5/04 . . khác nhau bởi có lớp được kéo căng ra nhờ cấu trúc của mình hoặc nhờ một thiết 

bị [1,2006.01] 
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5/06 . . khác nhau bởi một lớp làm từ sợi được khâu với lớp khác, ví dụ lớp được làm từ 
sợi hoặc giấy [1,2006.01] 

5/08 . . sợi hoặc chỉ được sắp xếp đặt biệt, hoặc có sợi hoặc chỉ làm từ các vật liệu khác 
nhau [1,2006.01] 

5/10 . . khác nhau bởi một lớp làm từ sợi được gia cố bằng các chỉ bổ sung [1,2006.01] 
5/12 . . sợi hoặc chỉ trong các lớp lân cận được định hướng trước [1,2006.01] 
5/14 . khác nhau bởi lớp có thành phần hoặc cấu trúc vật lý trong các phần khác nhau ví 

dụ có mật độ cao trong cùng mặt phẳng chính diện [1,2006.01] 
5/16 . khác nhau bởi đặc tính của lớp làm từ các phần tử rời, ví dụ từ mạt cưa, sợi nghiền 

nhỏ, các vật liệu dạng bột [1,2006.01] 
5/18 . khác nhau do đặc tính của lớp làm từ các vật liệu có cấu trúc xốp hoặc bọt 
5/20 . . có hiện tượng sủi bọt tại chỗ sử dụng [1,2006.01] 
5/22 . khác nhau do hai hoặc nhiều lớp làm từ sợi, chỉ, hạt và các vật liệu dạng bột hoặc 

các vật liệu có cấu trúc xốp hoặc bọt [1,2006.01] 
5/24 . . một lớp làm từ sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
5/26 . . . lớp khác cũng được làm từ sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
5/28 . . . được lồng vào chất dẻo hoặc được thấm bằng nó [1,2006.01] 
5/30 . . một lớp làm từ hạt hoặc vật liệu dạng bột [1,2006.01] 
5/32 . . cả hai lớp được làm từ các vật liệu có cấu trúc xốp hoặc bọt [1,2006.01] 

7/00 Các sản phẩm có lớp khác nhau bởi mối liên hệ giữa các lớp, tức là các sản 
phẩm chế tạo từ các lớp có tính chất vật lý khác nhau hoặc khác nhau bởi các 
lớp gắn vào nhau (các đặc điểm khác nhau xem các nhóm tương ứng, ví dụ định 
hướng sợi B32B 5/02; các sản phẩm và lớp khác nhau do sử dụng các chất B32B9/00 
- B32B 29/00) [1,2006.01] 

7/02 . các sản phẩm chế tạo từ các lốp có các tính chất vật lý khác nhau, ví dụ độ cứng 
khác nhau [1,2006.01] 

7/04 . khác nhau do phương pháp liên kết các lớp [1,2006.01] 
7/06 . . có các lớp dễ tách được [1,2006.01] 
7/08 . . được liên kết bằng các phương pháp cơ học, ví dụ bằng cách khâu (các sản phẩm 

có các lớp liên kết với nhau B32B 3/00, ví dụ B32B 3/04, B32B 3/06, B32B 3/30; 
liên kết các lớp làm từ chất xơ bằng cách khâu B32B 5/06) [1,2006.01] 

7/10 . . có một hoặc hai lớp có các tính chất kết dính hoặc tác động lên nhau [1,2006.01] 
7/12 . . có sử dụng chất kết dính [1,2006.01] 
7/14 . . . nhờ các dải kết dính hoặc các chi tiết kết dính được sắp đặt cách đoạn 

[1,2006.01]  

Các sản phẩm có lớp khác nhau do sử dụng các chất đặc biệt 

Ghi chú 
 Các thuật ngữ sử dụng trong các nhóm B32B 9/00 - B32B 29/00 được hiểu là: 
 - "chất đặc biệt" bao gồm các chất thuộc một trong chính các nhóm nêu trên; 
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 - "lớp làm từ các hạt vật liệu rời" được hiểu là lớp làm từ hạt, ví dụ hạt mạt cưa, sợi 
nghiền nhỏ, các vật liệu dạng bột. 

9/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa các chất hoặc vật liệu đặc biệt không 
thuộc các nhóm B32B 11/00 – B32B 29/00 [1,2006.01] 

9/02 . chứa các chất có nguồn gốc động vật hoặc thực vật [1,2006.01] 
9/04 . chứa chất đó là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp còn lớp khác đặt cạnh 

nó được làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
9/06 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 

11/00 Các sản phẩm lớp chủ yếu có chứa các chất bitum hoặc nhựa hắc ín [1,2006.01] 
11/02 . có sợi hoặc các hạt được đưa vào các chất này hoặc được liên kết nhờ chúng 

[1,2006.01] 
11/04 . chứa chất đó là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt 

cạnh nó được làm từ vật liệu đặc biệt 
11/06 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
11/08 . . từ kim loại [1,2006.01] 
11/10 . tiếp giáp với các lớp làm từ sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
11/12 . tiếp giáp với các lớp làm từ hạt [1,2006.01] 

13/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa chất đông cứng khi tương tác với nước, ví 
dụ bê tông, thạch cao, xi măng amian và các vật liệu xây dựng tương tự 
[1,2006.01] 

13/02 . có sợi hoặc hạt được đưa vào các chất này hoặc được liên kết nhờ chúng 
[1,2006.01] 

13/04 . chứa các chất đó là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp đặt cạnh 
nó được làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 

13/06 . . từ kim loại [1,2006.01] 
13/08 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
13/10 . . từ gỗ hoặc tấm ép mạt cưa [1,2006.01] 
13/12 . . từ nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
13/14 . tiếp giáp với các lớp làm từ các chất xơ hoặc chỉ [1,2006.01] 

15/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa kim loại [1,2006.01] 
15/01 . chứa các lớp chỉ cấu tạo từ kim loại [3,2006.01]  
15/02 . dạng khác với tấm, ví dụ dạng sợi dây, các hạt rời [1,2006.01] 
15/04 . chứa kim loại là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt 

cạnh nó làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
15/06 . . từ cao su [1,2006.01] 
15/08 . . từ nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
15/082 . . . bao gồm nhựa vinyl; bao gồm nhựa acrylic [2006.01]  
15/085 . . . bao gồm polyolefin [2006.01]  
15/088 . . . bao gồm polyamit [2006.01]  
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15/09 . . . bao gồm polyeste [2006.01]  
15/092 . . . bao gồm nhựa epoxy [2006.01]  
15/095 . . . bao gồm polyuretan [2006.01]  
15/098 . . . bao gồm nhựa aldehyt ngưng tụ, ví dụ với phenol, ure hoặc melamin [2006.01]  
15/10 . . từ gỗ [1,2006.01] 
15/12 . . từ giấy hoặc biaf cứng [1,2006.01] 
15/14 . tiếp giáp với các lớp làm từ chất xơ hoặc chỉ [1,2006.01] 
15/16 . tiếp giáp với các lớp làm từ các hạt vật liệu rời [1,2006.01] 
15/18 . có chứa gang hoặc thép [1,2006.01] 
15/20 . có chứa nhôm hoặc đồng [1,2006.01] 

17/00 Các sản phẩm có lớp về căn bản có chứa tấm kính hoặc sợi thủy tinh, xỉ và các 
vật liệu tương tự [1,2006.01] 

17/02 . dạng sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
17/04 . . được đưa vào chất dẻo hoặc được liên kết nhờ chúng [1,2006.01] 
17/06 . chứa thủy tinh là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt 

cạnh nó được làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
17/08 . . từ chất dẻo trên cơ sở xenlulo [1,2006.01] 
17/10 . . từ nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
17/12 . tiếp giáp với các lớp dược làm từ các vật liệu sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 

18/00 Sản phẩm có lớp chủ yếu chứa gốm, ví dụ các sản phẩm chịu lửa [4,2006.01]  

19/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa sợi khoáng hoặc các hạt, ví dụ amian, 
mica [1,2006.01] 

19/02 . được đưa vào chất dẻo hoặc liên kết nhờ chúng [1,2006.01] 
19/04 . tiếp giáp với các lớp làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
19/06 . tiếp giáp với các lớp làm từ vật liệu sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
19/08 . chứa amian [1,2006.01] 

21/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa gỗ, ví dụ, các tấm gỗ, gỗ dán, tấm mùn 
cưa gỗ hoặc tấm mùn sợi gỗ [1,2006.01] 

21/02 . dạng sợi, phoi bào, mạt cưa [1,2006.01] 
21/04 . chứa gỗ là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt cạnh nó 

làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
21/06 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
21/08 . . từ nhựa tổng hợp; từ nhựa được tăng cường thêm sợi [1,2006.01] 
21/10 . tiếp giáp với các lớp làm từ chất xơ hoặc chỉ [1,2006.01] 
21/12 . tiếp giáp với các lớp làm từ các hạt vật liệu rời [1,2006.01] 
21/13 . chứa các lớp chỉ cấu tạo từ gỗ [3,2006.01]  
21/14 . chứa các tấm gỗ hoặc gỗ dán [1,2006.01] 

23/00 Các sản phẩm có lớp về căn bản có chứa chất dẻo trên cơ sở xenlulo [1,2006.01] 
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23/02 . dạng sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
23/04 . chứa chất đó là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt 

cạnh nó được làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
23/06 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
23/08 . . từ nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
23/10 . tiếp giáp với các lớp làm từ chất liệu sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
23/12 . tiếp giáp với các lớp làm từ các hạt vật liệu rời [1,2006.01] 
23/14 . chứa các thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
23/16 . . Các chất biến tính [1,2006.01] 
23/18 . . Các chất độn [1,2006.01] 
23/20 . chứa este [1,2006.01] 
23/22 . chứa ete [1,2006.01] 

25/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa cao su tự nhiên hoặc nhân tạo [1,2006.01] 
25/02 . có sợi hoặc các hạt được đưa vào cao su hoặc được liên kết nhờ nó [1,2006.01] 
25/04 . chứa cao su là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt cạnh 

nó được làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
25/06 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
25/08 . . từ nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
25/10 . tiếp giáp với các lớp làm từ chất liệu sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
25/12 . chứa cao su thiên nhiên [1,2006.01] 
25/14 . chứa các chất đồng trùng hợp có số lượng cao su nhân tạo trội hơn [1,2006.01] 
25/16 . chứa các polydien hoặc polyme của các dien được halogen hóa [1,2006.01] 
25/18 . chứa cao su butyl hoặc cao su butyl được halogen hóa [1,2006.01] 
25/20 . chứa cao su silicon [1,2006.01] 

27/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu có chứa nhựa tổng hợp [1,2006.01] 
27/02 . dạng sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
27/04 . như là chất tẩm, kết dính hoặc các chất mà các thành phần khác nhau được đưa vào 

chúng [1,2006.01] 
27/06 . là thành phần cơ bản hoặc duy nhất của một lớp, còn lớp khác đặt cạnh nó được 

làm từ vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
27/08 . . từ nhựa tổng hợp khác loại [1,2006.01] 
27/10 . . từ giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
27/12 . tiếp giáp với các lớp làm từ chất liệu sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
27/14 . tiếp giáp với các lớp làm từ vật liệu hạt rời [1,2006.01] 
27/16 . được xử lý một cách đặc biệt, ví dụ được chiếu sáng [1,2006.01] 
27/18 . khác nhau bởi sự sử dụng các phụ gia đặc biệt [1,2006.01] 
27/20 . . sử dụng các chất độn, bột màu, các chất kích thích sự xúc biến [1,2006.01] 
27/22 . . sử dụng các chất hóa dẻo [1,2006.01] 
27/24 . . sử dụng các chất dung môi hoặc các tác nhân làm nở [1,2006.01] 
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27/26 . . sử dụng các tác nhân lưu hóa [1,2006.01] 
27/28 . chứa các chất đồng trùng hợp của nhựa tổng hợp không thuộc vào bất kỳ một phân 

nhóm nào dưới đây [1,2006.01] 
27/30 . chứa nhựa vinyl hoặc acrylic [1,2006.01] 
27/32 . chứa polyolefin [1,2006.01] 
27/34 . chứa polyamit [1,2006.01] 
27/36 . chứa polyeste [1,2006.01] 
27/38 . chứa nhựa epoxy [1,2006.01] 
27/40 . chứa polyuretan [1,2006.01] 
27/42 . chứa nhựa ngưng tụ aldehyt, ví dụ với melamin, ure, phenol [1,2006.01] 

29/00 Các sản phẩm có lớp chủ yếu chứa giấy hoặc bìa cứng [1,2006.01] 
29/02 . tiếp giáp với các lớp làm từ sợi hoặc chỉ [1,2006.01] 
29/04 . tiếp giáp với các lớp làm từ vật liệu hạt rời [1,2006.01] 
29/06 . được xử lý đặc biệt, ví dụ được đánh bóng, ốp mặt, da hóa [1,2006.01] 
29/08 . Giấy hoặc bìa cứng nhăn [3,2006.01] 
 

33/00 Các sản phẩm có lớp khác nhau do các tính chất đặc biệt hoặc đặc tính bề mặt 
đặc biệt, ví dụ các lớp phủ bề mặt đặc biệt (sản phẩm có lớp được chế tạo từ các 
lớp có bề mặt không bằng phảng hoặc cách đoạn B32B 3/00); Các sản phẩm có lớp 
có công dụng đặc biệt không thuộc các lớp khác [1,2006.01] 

Phương pháp hoặc thiết bị sản xuất các sản phẩm có lớp; Xử lý các lớp hoặc các sản 
phẩm có lớp [2006.01]  

Ghi chú [2006.01] 
Trong các nhóm B32B 37/00 và B32B 39/00, các thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “cán mỏng” được hiểu là tác động kết hợp các lớp trước đó không liên kết thành 

một sản  phẩm có các lớp liên kết với nhau; 
 - “cán mỏng một phần” xảy ra khi một lớp không phủ hoàn toàn lên bề mặt của một 

lớp khác, nhờ đó lớp có diện tích bề mặt lớn hơn chỉ được cán mỏng một phần bề 
mặt của nó; 

 - “chất dính” được hiểu là một lớp hoặc một phần của lớp được áp dụng trong bất kỳ 
trạng thái hoặc cách thức nào nhằm mục đích liên kết.  

37/00 Phương pháp hoặc thiết bị để cán mỏng, ví dụ bằng cách lưu hóa hoặc liên kết 
siêu âm [2006.01]  

37/02 . khác nhau bởi một dãy các bước cán mỏng, ví dụ bằng cách cho thêm các lớp mới 
tại các vị trí cán mỏng liên tiếp [2006.01]  

37/04 . khác nhau bởi nấu chảy một phần của ít nhất một lớp [2006.01]  
37/06 . khác nhau bởi phương pháp nung nóng [2006.01]  
37/08 . khác nhau bởi phương pháp làm lạnh [2006.01]  
37/10 . khác nhau bởi kỹ thuật ép, ví dụ sử dụng tác động trực tiếp của áp lực chân không 

hoặc chất lỏng [2006.01]  
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37/12 . khác nhau bởi việc sử dụng các chất kết dính [2006.01]  
37/14 . khác nhau bởi tính chất của các lớp [2006.01]  
37/15 . . có ít nhất một lớp được sản xuất và cán mỏng ngay trước khi đạt được trạng thái 

ổn định của chúng, ví dụ trong đó một lớp được đùn ép và cán mỏng ở trạng thái 
nửa nóng chảy [2006.01]  

37/16 . . có các lớp tồn tại như các lớp dính liền trước khi cán mỏng [2006.01]  
37/18 . . . chỉ bao gồm cụm các tấm hoặc panen riêng biệt [2006.01]  
37/20 . . . chỉ bao gồm cụm các băng liên tục [2006.01]  
37/22 . . . bao gồm cụm các lớp cả riêng biệt và liên tục [2006.01]  
37/24 . . có ít nhất một lớp không liên kết trước khi cán mỏng, ví dụ được làm từ vật liệu 

hột rải lên trên một chất nền (B32B 37/15 được ưu tiên) [2006.01]  
37/26 . . có ít nhất một lớp tác động lên quá trình liên kết trong quá trình cán mỏng, ví dụ 

các lớp tách ra hoặc các lớp bằng nhau về áp lực [2006.01]  
37/28 . bao gồm cụm các sản phẩm trung gian không phẳng mà được làm phẳng ở bước 

cuối cùng, ví dụ các ống [2006.01]  
37/30 . Cán mỏng một phần [2006.01]  

38/00 Các nguyên công phụ trợ kết hợp với các quy trình cán mỏng [2006.01]   
38/04 . Đột lỗ, xẻ rãnh hoặc đục lỗ [2006.01]  
38/06 . Chạm nổi [2006.01]  
38/08 . Thấm, tẩm [2006.01]  
38/10 . Tách các lớp hoặc các phần của các lớp bằng phương pháp cơ học hoặc hóa học 

(đột lỗ, xẻ rãnh hoặc đục lỗ B32B 38/04) [2006.01]  
38/12 . Vuốt sâu [2006.01]  
38/14 . In hoặc nhuộm màu [2006.01]  
38/16 . Sấy khô; Làm mềm; Làm sạch [2006.01]  
38/18 . Xử lý các lớp hoặc cán mỏng [2006.01]  

39/00 Bố trí các thiết bị hoặc máy móc, ví dụ hệ thống cán mỏng theo mô-đun 
[2006.01]  

41/00 Các thiết bị để điều khiển hoặc kiểm tra các quá trình cán mỏng; Các thiết bị an 
toàn [2006.01]  

41/02 . Các thiết bị an toàn [2006.01]  

43/00 Các nguyên công đặc biệt thích hợp cho các sản phẩm có lớp chưa được đề cập 
trong các nhóm khác, ví dụ để sửa chữa; Các thiết bị dùng cho mục đích này 
[2006.01]  
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B33 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐẮP LỚP [2015.01] 

B33Y   Chế tạo đắp lớp, tức là chế tạo các vật thể ba chiều [3D] bằng cách lắng đọng đắp 
dần,  kết tụ đắp lớp hoặc đặt các lớp đắp chồng lên nhau, ví dụ công nghệ in 3D, 
công nghệ polyme quang hóa hoặc thiêu kết có chọn lọc tia laze [2015.01]  

Ghi chú [2015.01] 
1. Phân lớp này bao gồm việc chế tạo đắp lớp, không kể phương pháp hoặc vật liệu 

được sử dụng.  
2. Phân lớp này được dùng để có thể tra cứu  đầy đủ các sáng chế có liên quan đến công 

nghệ chế tạo đắp lớp bằng cách kết hợp các ký hiệu phân loại của phân lớp này với 
các ký hiệu phân loại của các phân lớp khác. Do đó, phân lớp này bao gồm các khía 
cạnh của công nghệ chế tạo đắp lớp (ví dụ, công nghệ in 3D) nên công nghệ chế tạo 
này cũng có thể được đề cập trọn vẹn hoặc một phần ở các phân lớp khác của IPC .  

3. Phân lớp này là phân loại bổ sung bắt buộc đối với sáng chế đã được phân loại loại 
vào các vị trí phân loại khác rồi khi mà sáng chế này có chứa các khía cạnh của công 
nghệ chế tạo đắp lớp.  

4. Các ký hiệu phân loại của phân lớp này không được đưa vào vị trí thứ nhất của tư 
liệu sáng chế.  

5. Trong phân lớp này, sự phân loại đa khía cạnh được áp dụng, do vậy, nếu các khía 
cạnh của sáng chế được đề cập trong nhiều nhóm thì sáng chế cũng cần được phân 
loại vào các nhóm này. 

10/00 Các phương pháp chế tạo đắp lớp [2015.01] 

30/00 Các thiết bị dùng cho chế tạo đắp lớp; Các chi tiết hoặc phụ tùng dùng cho mục 
đích này [2015.01] 

40/00 Các nguyên công hoặc thiết bị phụ trợ, ví dụ để xử lý vật liệu [2015.01] 

50/00 Thu thập dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cho công nghệ chế tạo đắp lớp [2015.01] 
50/02 . để điều khiển hoặc điều chỉnh quá trình chế tạo đắp lớp [2015.01] 

70/00 Vật liệu chuyên dùng cho chế tạo đắp lớp [2015.01] 

80/00 Các sản phẩm của công nghệ chế tạo đắp lớp [2015.01] 

99/00 Đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2015.01] 
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B41 THIẾT BỊ IN; CÁC LOẠI MÁY KẺ DÒNG; CÁC LOẠI MÁY CHỮ; CÁC 
LOẠI KHUÔN DẤU [4] 

B41B MÁY HOẶC PHỤ TÙNG ĐỂ CHẾ TẠO, SẮP CHỮ, THÁO DỠ VÀ SẮP XẾP 
BỘ CHỮ CHÌ; BỘ CHỮ CHÌ; CÁC THIẾT BỊ SẮP CHỮ CHỤP ẢNH HOẶC 
QUANG ĐIỆN (máy chụp ảnh nói chung G03) 

Nội dung phân lớp 
SẮP CHỮ BẰNG TAY ...................................................................................................................... 1/00 
SẮP CHỮ CƠ HỌC 

Sử dụng bộ chữ đã làm sẵn; chế tạo chữ chì ...............................................................3/00, 5/00 
Chế tạo bộ chữ chì bằng cách đúc  ................................................................. 7/00, 9/00, 11/00 

SẮP CHỮ QUANG HỌC 
Các máy sắp xếp các dòng chữ trước khi chụp ảnh ........................................................... 15/00 
Các máy không có cơ cấu sắp các dòng chữ trước khi 
chụp ảnh ............................................................................................................................. 17/00 
Các loại máy điện tử .......................................................................................................... 19/00 
Thiết bị dùng cho các công việc đặc biệt  .......................................................................... 13/00 
Các chi tiết kết cấu của máy; các thiết bị phụ  ........................................................ 21/00, 23/00 

CHUẨN BỊ CÁC VẬT MANG BẢN GHI ...................................................................................... 25/00 
CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, CHỈ BÁO, AN TOÀN ................................................................... 27/00 

 

1/00 Thiết bị và các phụ tùng để sắp chữ bằng tay; Khuôn và chêm để khóa dòng 
hoặc khay đựng bát chữ [1,2006.01] 

1/02 . Chữ chì; Bộ chữ chì [1,2006.01] 
1/04 . Cadra hoặc các vật liệu chèn trắng khác; Cadra hoặc các thiết bị ngắt dòng khác 
1/06 . có công dụng đặc biệt[1,2006.01] 
Ì /08 . . để chèn vào những tin cuối cùng [1,2006.01] 
1/10 . . để chèn vào những bảng quảng cáo [1,2006.01] 
1/12 . . để sắp các bản nhạc hoặc nốt nhạc [1,2006.01] 
1/14 . Các dòng kẻ sắp chữ, ví dụ làm bằng đồng thau [1,2006.01] 
1/16 . Thanh chèn reglet [1,2006.01] 
1/18 . Khuôn [1,2006.01] 
1/20 . Chêm kẹp và những bộ gá khác để khóa, đóng [1,2006.01] 
1/22 . Bàn sắp chữ; Hộp chữ; Tủ bảo quản; Các thiết bị để rửa hoặc làm sạch [1,2006.01] 
1/24 . . Các thiết bị để rửa hoặc làm sạch [1,2006.01] 
1/26 . Thước sắp tay [1,2006.01] 
1/28 . Khay đựng bát chữ [1,2006.01] 
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Máy và các thiết bi cơ khí khác để sắp chữ 

3/00 Các thiết bị để sắp chữ cơ học có sử dụng chữ chì đúc sẵn, tức là không cần thiết 
bị đúc [1,2006.01] 

3/02 . Máy sắp chữ cơ học sử dụng chữ cái chì riêng biệt hoặc các chữ cái chì đã xếp theo 
âm tiết có các thùng trượt dùng cho mục đích này, ví dụ các thùng phẳng, hình trụ, 
xuyên tâm và để cho các chữ chì đồng nhất [1,2006.01] 

3/04 . Các thiết bị để tháo dỡ bộ chữ chì [1,2006.01] 
3/06 . Các thiết bị để ngắt dòng [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị để sản xuất chữ chì hoặc các dòng chữ chì (các thiết bị để sắp chữ 
bằng máy B41B 7/00, B41B 9/00, B41B 11/00) [1,2006.01] 

5/02 . Đồng mô [1,2006.01] 
5/04 . Thiết bị đúc [1,2006.01] 
5/06 . . được dẫn động cơ học [1,2006.01] 
5/08 . Dụng cụ hoặc các bộ gá [1,2006.01] 
5/10 . . để đánh bóng hoặc tinh sửa chữ chì (đánh bóng, nói chung B24B) [1,2006.01] 
5/12 . . để sản xuất chữ chì dưới dạng các dòng, ví dụ bằng cách kéo dài hoặc đúc 

[1,2006.01] 
5/14 . . để ngắt khoảng cách giữa các dòng chữ [1,2006.01] 

7/00 Các dạng hoặc các thiết kế của máy sắp chữ cơ học, trong đó bộ chữ chì được 
đúc từ đồng mô [1,2006.01] 

7/02 . làm việc với các tổ hợp đồng mô cố định (các chi tiết kết cấu B41B 9/00) 
[1,2006.01] 

7/04 . . để đúc chữ chì riêng biệt hoặc cadra, ví dụ máy "mono" [1,2006.01] 
7/06 . . để sắp chữ, ngắt dòng và đúc cả dòng đồng mô sắp chữ, ví dụ kiểu "monoline" 

[1,2006.01] 
7/08 . làm việc với các đồng mô riêng biệt dùng để đúc từng chữ chì riêng biệt hoặc cadra 

được lựa chọn và tổ hợp thành dòng (các chi tiết kết cấu B41B 11/00) [1,2006.01] 
7/10 . . trong đó dòng được sắp từ các đồng mô và trong các đồng mô các chữ chì hoặc 

cadra riêng biệt được đúc thành [1,2006.01] 
7/12 . . trong đó dòng đã ngắt được sắp từ các đồng mô và trong các đồng mô một dòng 

chữ chì nguyên vẹn được đúc thành [1,2006.01] 
7/14 . . . có các đồng mô được sắp bằng tay [1,2006.01] 
7/16 . . . có các dòng đồng mô được sắp và ngắt dòng tự động, ví dụ các máy sắp chữ 

kiểu "intertip", "linotip" [1,2006.01] 
7/18 . . . . có các đồng mô được treo trên dây, ví dụ máy in "tipo" [1,2006.01] 

9/00 Các chi tiết kết cấu hoặc các thiết bị phụ của máy sắp chữ cơ học sử dụng tổ 
hợp cố định đồng mô mà từ đó đúc ra bộ chữ chì [1,2006.01] 

9/02 . Tổ hợp đồng mô [1,2006.01] 
9/04 . Các chi tiết đỡ tổ hợp đồng mô, ví dụ kiểu hình trụ, bánh xe, lõi, cần [1,2006.01] 
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9/06 . Các thiết bị để thực hiện sự dịch chuyển tương đối các chi tiết đỡ đồng mô và 
khuôn đúc để chọn các ký tự hoặc cadra [1,2006.01] 

9/08 . Thiết bị đúc [1,2006.01] 
9/10 . . Khuôn đúc [1,2006.01] 
9/12 . . Các thiết bị để ngắt dòng [1,2006.01] 
9/14 . . Các thiết bị để nạp kim loại nóng chảy [1,2006.01] 
9/16 . Các thiết bị để xử lý bộ chữ chì sau khi đúc [1,2006.01] 
9/18 . . Các thiết bị đẩy ra [1,2006.01] 
9/20 . . Các thiết bị để xén gọt bộ chữ chì [1,2006.01] 

11/00 Các chi tiết kết cấu hoặc các thiết bị phụ của máy sắp chữ cơ học sử dụng đồng 
mô để sắp các ký tự riêng biệt được chọn và tập hợp để đúc bộ chữ chì 
[1,2006.01] 

11/02 . Đồng mô [1,2006.01] 
11/04 . Nêm chèn [1,2006.01] 
11/06 . Các thiết bị chứa để cho đồng mô và nêm chèn [1,2006.01] 
11/08 . . Thùng đồng mô [1,2006.01] 
11/10 . . . để sắp chữ bằng tay  [1,2006.01] 
11/12 . . . Cố định thùng đồng mô vào máy; Thiết bị để lựa chọn hoặc đổi thùng đồng mô 

(điều khiển việc chọn hoặc đổi thùng đồng mô B41B 27/42) [1,2006.01] 
11/14 . . . có các cơ cấu thả đồng mô [1,2006.01] 
11/16 . . Các hộp nêm chèn; Các cơ cấu thả nêm chèn hoặc các thiết bị định hướng để thả 

nêm chèn ra [1,2006.01] 
11/18 . Các thiết bị tập hợp hoặc các bộ gá để cho đồng mô và nêm chèn (các thiết bị điều 

khiển B41B 27/44) [1,2006.01] 
11/20 . . Các rãnh định hướng của thiết bị tập hợp [1,2006.01] 
11/22 . . Vỏ hoặc khung thiết bị tập hợp [1,2006.01] 
11/24 . . Guồng tải băng đai được cấu tạo gắn liền với các rãnh định hướng của thiết bị tập 

hợp [1,2006.01] 
11/26 . . Các thiết bị để đưa và định hướng các nêm chèn đến đồng mô [1,2006.01] 
11/28 . . Bánh xích của thiết bị tập hợp và các thiết bị định vị khác cho đồng mô và nêm 

chèn; Các thiết bị định hướng gắn với chúng [1,2006.01] 
11/30 . . Các bàn nâng của thiết bi tập hợp và các thiết bị có kết cấu gắn liền với chúng, ví 

dụ các thiết bị hãm, chốt giới hạn, các thiết bị để di chuyển và đưa dòng ra 
[1,2006.01] 

11/32 . . Các kênh trung gian hoặc các tấm trượt tải dưới [1,2006.01] 
11/34 . . Máy nâng thứ nhất hoặc các thiết bị có kết cấu gắn liền với chúng [1,2006.01] 
11/36 . . để đưa đồng mô hoặc các nêm chèn trực tiếp tới các khuôn đúc [1,2006.01] 
11/38 . Các thiết bị để dàn đều hoặc đóng các dòng chữ từ đồng mô và nêm chèn 

[1,2006.01] 
11/40 . . Các má kẹp; Các cơ cấu dẫn động cho má kẹp [1,2006.01] 
11/42 . . . để bổ sung và chỉnh tâm dòng [1,2006.01] 
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11/44 . . . để ngắt dòng [1,2006.01] 
11/46 . . Các thiết bị để làm đều dòng đồng mô [1,2006.01] 
11/48 . . Các thiết bị để làm sạch các cơ cấu dàn đều (làm sạch đồng mô B41B 11/96) 

[1,2006.01] 
11/50 . . Các khung kẹp êtô; Các thiết bị để thả dòng đồng mô ra hoặc đóng lại 

[1,2006.01] 
11/52 . Bộ phận đúc hoặc cơ cấu gắn liền với nó [1,2006.01] 
11/54 . . Các khuôn đúc; Các bạc lót [1,2006.01] 
11/56 . . . Các bánh xe khuôn đúc; Các thanh trượt hoặc cơ cấu dẫn động dùng cho bánh 

xe đúc [1,2006.01] 
11/58 . . . . có các nêm khóa chuyển [1,2006.01] 
11/60 . . . . hiệu chỉnh hoặc tháo rời được [1,2006.01] 
11/62 . . . . có các khuôn để thay đổi [1,2006.01] 
11/64 . . . . có một vài khuôn và cơ cấu dùng để lựa chọn ra các khuôn riêng biệt 

[1,2006.01] 
11/66 . . . được gắn trên các băng trượt chuyển động tịnh tiến tới lui [1,2006.01] 
11/68 . . . có các thiết bị để điều chỉnh chiều dài và chiều rộng của rãnh; có một vài rãnh 

[1,2006.01] 
11/70 . . . để đúc dòng linô của khuôn đặc biệt, ví dụ có gồ [1,2006.01] 
11/72 . . Các thiết bị hoàn chỉnh các dòng đã được đúc; Các thiết bị để làm sạch dao gọt 

chân; Các bộ đẩy dòng linô ra [1,2006.01] 
11/74 . . Các thiết bị để nạp kim loại nóng chảy [1,2006.01] 
11/76 . . . Nồi đúc (nồi đúc để chế tạo bản đúc tipô B41D 3/20) [1,2006.01] 
11/78 . . . . được đưa tới khuôn đúc và tách ra khỏi nó [1,2006.01] 
11/80 . . . . có các thiết bị để khuấy trộn kim loại nóng chảy hoặc có các thiết bị để loại xỉ 

[1,2006.01] 
11/82 . . . . kết hợp với các thiết bị để đưa kim loại ở thể rắn vào [1,2006.01] 
11/84 . . . . Miệng phun; Các thiết bị để làm sạch miệng phun [1,2006.01] 
11/86 . . . . Các thiết bị đốt nóng dùng cho nồi; Các thiết bị để điều chỉnh nhiệt độ 

[1,2006.01] 
11/88 . . . Bơm; Các thiết bi để hãm và các thiết bị bảo hiểm dùng cho chúng [1,2006.01] 
11/90 . Các thiết bị hoặc phụ tùng để tách đồng mô hoặc nêm chèn sau khi đúc [1,2006.01] 
11/92 . . Máy nâng thứ hai [1,2006.01] 
11/94 . . Băng chuyền kiểu guồng xoắn [1,2006.01] 
11/96 . Các thiết bị để làm mát hoặc làm sạch đồng mô [1,2006.01] 

Các thiết bi sắp chữ quang học hoặc quang điện tử 

13/00 Các thiết bị đặc biệt dùng để chụp ảnh sắp chữ hoặc tương tự, ví dụ các bảng 
quảng cáo, các đường thẳng [1,2006.01] 

13/02 . các ký tự được sắp bằng tay và chụp ảnh cùng một lúc [1,2006.01] 
13/04 . . có các dụng cụ để ngắt dòng [1,2006.01] 
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13/06 . . . nhờ các thước sắp tay đàn hồi hoặc kéo dài được [1,2006.01] 
13/08 . . . bằng cách hiệu chỉnh quang học các dòng [1,2006.01] 
13/10 . các ký tự được chụp ảnh từng ký tự của bài khóa [1,2006.01] 

15/00 Máy sắp chữ chụp ảnh có bộ chứa các ký tự chuyển động để sắp các dòng chữ 
trước khi chụp ảnh [1,2006.01] 

15/02 . có các thiết bị để chụp cả dòng chữ nguyên vẹn [1,2006.01] 
15/04 . . và có bộ phận dùng cho các ký tự riêng biệt [1,2006.01] 
15/06 . . và có các bộ chứa ký tự dùng để sắp một bộ chữ nguyên vẹn, ví dụ các ngăn trượt 

kéo dài, đĩa quay [1,2006.01] 
15/08 . có các thiết bị để chụp ảnh từng ký tự của bài khóa [1,2006.01] 
15/10 . Các chi tiết [1,2006.01] 
15/12 . . Bộ chứa các ký tự; Các thiết bị để làm sạch chúng [1,2006.01] 
15/14 . . . với các ký tự riêng biệt hoặc tổ hợp các kiểu khác nhau của từng ký tự riêng 

biệt [1,2006.01] 
15/16 . . . với các tổ hợp ký tự khác nhau [1,2006.01] 
15/18 . . . với các chi tiết của các ký tự dùng để tạo nên các ký tự phức tạp, ví dụ các chữ 

tượng hình [1,2006.01] 
15/20 . . Các thiết bị để điều khiển các bộ chứa các ký tự hoặc để giữ chúng [1,2006.01] 
15/22 . . . Thùng đồng mô [1,2006.01] 
15/24 . . . để ngắt dòng [1,2006.01] 
15/26 . . . để lặp lại các ký tự [1,2006.01] 
15/28 . . Các thiết bị chụp ảnh (các thiết bị chụp ảnh nói chung G03) [1,2006.01] 
15/30 . . . Máy ảnh để sắp chữ quang học [1,2006.01] 
15/32 . . . Các cơ cấu để điều khiển phim ảnh [1,2006.01] 
15/34 . . . Điều khiển sự phóng to hoặc độ nét; Điều chỉnh thời gian lộ sáng [1,2006.01] 

17/00 Các máy sắp chữ chụp ảnh có các bộ chứa các ký tự có các kích thước không 
đổi hoặc thay đổi và không dùng các thiết bị để sắp chữ các dòng trước khi chụp 
ảnh [1,2006.01] 

17/02 . có các bộ chứa ký tự được điều khiển bằng tay và có khả năng chụp từng ký tự của 
bộ chữ [1,2006.01] 

17/04 . có một bộ chứa cho tất cả các ký tự, có ít nhất là cho một ký tự [1,2006.01] 
17/06 . . có bộ chứa ký tự điều chỉnh được [1,2006.01] 
17/08 . . có bộ chứa ký tự với kích thước không đổi [1,2006.01] 
17/10 . . có bộ chứa ký tự dịch chuyển liên tục [1,2006.01] 
17/12 . . có các thiết bị để dịch chuyển hệ thống quang học trong thời gian chụp ảnh các 

ký tự, ví dụ để dịch chuyển gián đoạn [1,2006.01] 
17/14 . . . để dịch chuyển liên tục [1,2006.01] 
17/16 . . có các thiết bị để dịch chuyển phim trong một mặt phẳng để chụp ảnh các ký tự 

của bộ chữ [1,2006.01] 
17/18 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
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17/20 . . Bộ chứa ký tự; Các thiết bị để làm sạch chúng [1,2006.01] 
17/22 . . . có một ký tự riêng lẻ; có một ký tự riêng lẻ lớn hơn so với một kiểu [1,2006.01] 
17/24 . . . có toàn bộ các ký tự [1,2006.01] 
17/26 . . . . trên bằng chuyền [1,2006.01] 
17/28 . . . . trên các thanh đa giác [1,2006.01] 
17/30 . . . . trên các tấm hình vuông hoặc hình chữ nhật [1,2006.01] 
17/32 . . . . trên đĩa phẳng [1,2006.01] 
17/34 . . . . trên ống hình trụ [1,2006.01] 
17/36 . . . có vật chỉ báo sự lựa chọn các ký tự [1,2006.01] 
17/38 . . . có các thiết bị để chỉ báo chiều rộng của các ký tự [1,2006.01] 
17/40 . . . . trong dạng mẫu [1,2006.01] 
17/42 . . . . trong dạng được mã hóa [1,2006.01] 

19/00 Máy sắp chữ dạng quang điện tử [1,3,2006.01]  
19/01 . có các ống tia điện tử tái hiện hình ảnh ít nhất là một ký tự đã được chụp ảnh 

[3,2006.01]  
19/02 . . với sự xuất hiện liên tiếp các ký tự trên màn ảnh [1,3,2006.01]  
19/04 . . . trên cùng một chỗ [1,3,2006.01]  
19/06 . . . trên những chỗ khác nhau đã được xác định từ trước [1,3,2006.01]  
19/08 . . có các tổ hợp các ký tự xuất hiện trên màn ảnh trong cùng một thời gian 

[1,3,2006.01]  
19/10 . . . bằng các dòng hoặc các cột liên tục [1,3,2006.01]  
19/12 . . . bằng các dòng hoặc các cột không liên tục [1,3,2006.01]  
19/14 . . . biểu thị một đoạn văn dài hơn một dòng chữ [1,3,2006.01]  
19/16 . . Bộ chứa ký tự tương tác với các ống tia điện tử [1,3,2006.01]  

21/00 Các chi tiết kết cấu chung của máy sắp chữ dạng quang học thuộc các nhóm 
B41B 17/00 và B41B 19/00 [1,2006.01] 

21/02 . Tấm chắn các hệ thống quang học (tấm chắn của các máy ảnh nói chung G03B) 
[1,2006.01] 

21/04 . . để chọn các ký tự [1,2006.01] 
21/06 . . để điều chỉnh thời gian lộ sáng [1,2006.01] 
21/08 . Các nguồn sáng; Các cơ cấu gắn với chúng, ví dụ các cơ cấu điều khiển 

[1,2006.01] 
21/10 . . Các nguồn sáng đơn lẻ [1,2006.01] 
21/12 . . Các nguồn sáng hoạt nghiệm [1,2006.01] 
21/14 . . Các nguồn sáng tổ hợp [1,2006.01] 
21/16 . Các hệ thống quang học (các tấm chắn B41B 21/02, các nguồn sáng B41B 21/08) 

[1,2006.01] 
21/18 . . xác định một quỹ đạo quang học [1,2006.01] 
21/20 . . . với các cơ cấu để dịch chuyển phân bước [1,2006.01] 
21/22 . . . với các cơ cấu để dịch chuyển liên tục [1,2006.01] 
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21/24 . . xác định nhiều quỹ đạo quang học [1,2006.01] 
21/26 . . . với các thiết bị để lựa chọn các quỹ đạo quang học riêng biệt (các dụng cụ để 

dịch chuyển quỹ đạo quang học B41B 17/12) [1,2006.01] 
21/28 . . . với các thiết bị để lựa chọn cả bộ chữ chì [1,2006.01] 
21/30 . Các ống tia điện tử (nói chung H01J 31/00) [1,2006.01] 
21/32 . Kẹp giữ phim; Các cơ cấu kéo hoặc định vị phim (các cơ cấu kéo phim của máy 

sắp chữ, chụp ảnh B41B 15/32; các máy sắp chữ chụp ảnh có các cơ cấu dịch 
chuyển phim trong một mặt phẳng để chụp ảnh liên tục các dấu hiệu B41B 17/16) 
[1,2006.01] 

21/34 . . có các cơ cấu định vị [1,2006.01] 
21/36 . . . để nạp phim một cách gián đoạn theo hướng của dòng [1,2006.01] 
21/38 . . . để nạp phim liên tục theo hướng của dòng [1,2006.01] 
21/40 . . . để xóa dòng [1,2006.01] 
21/42 . . . để ký hiệu viết lên trên hoặc viết xuống dưới [1,2006.01] 
21/44 . . điều chỉnh sự phóng ảnh [1,2006.01] 

23/00 Các thiết bị phụ trợ để thay đổi, trộn hoặc chỉnh lý đoạn văn hoặc đặt trang sắp 
chữ trong sắp chữ quang học hoặc quang điện tử [1,2006.01] 

23/02 . để trộn bằng cách chiếu từng dòng các phần của bài mẫu từ một vài cuộn phim lên 
cuộn phim khác [1,2006.01] 

23/04 . để làm nhẹ việc sửa bài mẫu bằng tay [1,2006.01] 
23/06 . để sửa bài bằng cách loại bỏ các dòng không đúng từ một cuộn phim và thay đổi 

chúng bằng các dòng đúng từ cuộn khác [1,2006.01] 

Đánh dấu lên vật mang bản ghi được sử dung để điều khiển máy sắp chữ; Các thiết bi 
điểu khiển, chỉ báo hoặc an toàn hoặc các hệ thống dùng cho các loại máy sắp chữ khác 
nhau 

25/00 Các thiết bị chuyên dùng để chuẩn bị các vật mang bản ghi để điều khiển các 
máy sắp chữ (để đúc các chữ chì riêng biệt hoặc cadra, ví dụ trong các máy loại 
mônô B41B 7/04; các phương pháp đánh dấu hoặc tái hiện bản ghi trên các vật mang 
dữ liệu nói chung G06K 1/00) [1,2006.01] 

25/10 . có các thiết bị để ngắt dòng, ví dụ để tính hoặc báo độ dài của dòng [1,2006.01] 
25/12 . . có các chi tiết để liên hệ với các thùng đồng mô [1,2006.01] 
25/14 . . hoạt động không có nêm chèn [1,2006.01] 
25/16 . . sử dụng mã nhị phân để tính chiều rộng của đồng mô [1,2006.01] 
25/18 . liên hợp với các máy sắp chữ [1,2006.01] 
25/20 . Các thiết bị phụ; Các thiết bị có công dụng đặc biệt [1,2006.01] 
25/22 . . để chỉ ra độ dài của dòng [1,2006.01] 
25/24 . . để sửa lỗi [1,2006.01] 
25/26 . . để thay đổi bộ chữ [1,2006.01] 

27/00 Các thiết bị điều khiển, chỉ báo và an toàn hoặc các hệ thống dùng cho các loại 
máy sắp chữ khác nhau (máy tính nói chung G06F) [1,2006.01] 
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27/02 . Các hệ thống để điều khiển tất cả các công đoạn [1,2006.01] 
27/04 . . Bàn mặt chữ [1,2006.01] 
27/06 . . . được dẫn động bằng cách đưa thông tin đã được ghi hoặc được lưu trữ, ví dụ 

trên băng đục lỗ [1,2006.01] 
27/08 . . . . từ một vài nguồn thông tin [1,2006.01] 
27/10 . . có sự điều khiển trực tiếp tất cả các công đoạn bằng cách đưa thông tin được lưu 

trữ hoặc dược ghi vào [1,2006.01] 
27/12 . . . trên băng [1,2006.01] 
27/14 . . . . băng đục lỗ [1,2006.01] 
27/16 . . . . băng từ [1,2006.01] 
27/18 . . . trong thiết bị nhớ [1,2006.01] 
27/20 . . . . trong các thiết bị điện từ, ví dụ trên đồng mô của các thiết bị nhớ [1,2006.01] 
27/22 . . . từ một vài nguồn thông tin [1,2006.01] 
27/24 . . của một vài máy liên kết với nhau [1,2006.01] 
27/26 . . có các thiết bị để ngừng tạm thời việc đưa thông tin được ghi hoặc được lưu trữ 

vào [1,2006.01] 
27/28 . Các thiết bị điều khiển, chỉ báo hoặc an toàn dùng cho các công đoạn riêng biệt 

hoặc các chi tiết của máy (trong các thiết bị để nạp kim loại nóng chảy B41B 
11/86, B41B 11/88; dùng cho các nguồn ánh sáng B41B 21/08) [1,2006.01] 

27/30 . . để ngắt hoặc thay đổi tốc độ thực hiện công đoạn tương ứng với việc ngừg công 
việc hoặc thay đổi tốc độ thực hiện công đoạn khác [1,2006.01] 

27/32 . . để ngắt dòng đồng mô [1,2006.01] 
27/34 . . . không sử dụng nêm chèn [1,2006.01] 
27/36 . . . nhờ các thiết bị điện tử [1,2006.01] 
27/38 . . để thay đổi độ dài của các dòng đã sắp, để đếm các ký tự sắp chữ [1,2006.01] 
27/40 . . để in thử [1,2006.01] 
27/41 . . các thiết bị in liên kết với các máy sắp chữ ngành in [1,2006.01] 
27/42 . . để điều khiển việc chọn lọc hoặc thay đổi các thùng đồng mô [1,2006.01] 
27/44 . . để điều khiển việc sắp chữ bằng bộ đồng mô và nêm chèn [1,2006.01] 
27/46 . . . để điều khiển việc đặt nêm chèn (để ngắt dòng đồng mô B41B 27/32) 

[1,2006.01] 
27/48 . . để loại bỏ các lỗi hoặc đưa hiệu đính vào (các thiết bị, môi trường không lỏng 

hoặc phương pháp để xóa trong máy chữ hoặc máy sắp chữ B41J 29/26) 
[1,2006.01] 

27/50 . . được dẫn động bằng các máy gắn liền với chúng [1,2006.01] 
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B41C CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO HOẶC IN LẠI BẢN IN (các phương pháp chế 
tạo bản in dạng in chụp G03F; các phương pháp chế tạo bản in dạng quang điện 
G03G) 

 

1/00 Chế tạo các bản in [1,2006.01] 
1/02 . Khắc; Đầu khắc (ghi trên vật ghi, đầu ghi G11B) [1,5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Chú ý tên của lớp B41 và tới phân lớp H04N, đặc biệt các Ghi chú tiếp theo tên phân 

lớp này và tới nhóm H04N1/00.  
 
1/04 . . dùng đầu ghi được điều khiển bằng tín hiệu thông tin điện [1,2006.01]  
1/045 . . . Đầu khắc cơ khí [5,2006.01]  
1/05 . . . Đầu khắc hoạt động nhờ nhiệt, ví dụ nhờ chùm tia lazer, chùm tia điện tử 

[5,2006.01]  
1/055 . Phương pháp nhiệt ký để chế tạo khuôn in (B41C1/02 được ưu tiên) [5,2006.01]  
1/06 . In truyền ảnh (B41C 1/10, B41C 1/18 được ưu tiên) [5,2006.01]  
1/08 . bằng cách dập nổi, ví dụ nhờ máy chữ (các máy chữ thích hợp cho mục đích này 

B41J 3/38) [1,2006.01] 
1/10 . để in litô; Bản gốc để in truyền hình litô vào khuôn in (B41C 1/055 được ưu tiên; 

trung hòa hay xử lý biệt hóa tương tự các khuôn in litô B41N 3/08) [1,5,2006.01]  
1/12 . Khuôn in nhiều màu [1,2006.01] 
1/14 . để in khuôn đồ hình hoặc đồ hình sợi (B41C 1/055 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/16 . Bản in có các phần kỵ dầu (không bắt mực) tạo ra bằng cách phủ lên bản in một 

hỗn hống; Tấm in để in hỗn hống [1,5,2006.01]  
1/18 . Các bản in cong hoặc khuôn in ống hình trụ [1,5,2006.01]  

3/00 In lại hoặc sao lại bản in [1,2006.01] 
3/02 . Chế khuôn chì (đúc bản chì B41D 3/00) [1,2,2006.01]  
3/04 . chế tạo bản cao su [1,2006.01] 
3/06 . chế tạo bản chất dẻo [1,2006.01] 
3/08 . Làm chế bản đồng mạ; Phủ các lớp phủ lên đó [1,5,2006.01]  
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B41D CÁC THIẾT BỊ IN LẠI BẢN IN NỔI DẠNG CƠ HỌC; CHẾ TẠO BẢN IN TỪ 
CÁC VẬT LIỆU DẺO HOẶC ĐÃ BỊ BIẾN DẠNG (khắc kim loại dưới tác động 
của dòng điện tập trung cao độ B23H 9/06; bộ chữ chì, máy hoặc các thiết bị để chế 
tạo, sắp chữ, tháo dỡ hoặc sắp xếp bộ chữ chì B41B; các phương pháp chế tạo hoặc 
tái tạo bản in B41C; các thiết bị để khắc hoặc chạm nói chung B44B3/00, B44B5/00; 
ăn mòn điện phân C25F 3/00; ăn mòn hóa học kim loại C23F 3/00; kỹ thuật in chụp 
lại G03F) 

 

1/00 Chế tạo hoặc xử lý đồng mô in nổi [1,2006.01] 
1/02 . sử dụng bàn chải [1,2006.01] 
1/04 . sử dụng trục lăn hoặc trục lô [1,2006.01] 
1/06 . sử dụng các máy ép, ví dụ kiểu vít hoặc tay đòn [1,2006.01] 
1/08 . . máy ép thủy lực [1,2006.01] 
1/10 . Thực hiện các công đoạn phụ trong chế tạo đồng mô [1,2006.01] 
1/12 . . Làm ẩm hoặc thấm ướt [1,2006.01] 
1/14 . . Sấy khô [1,2006.01] 

Chế tạo các mặt phẳng in 

3/00 Đúc bản chì; Máy móc, khuôn hoặc thiết bị dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
3/02 . Khuôn ngang để đúc bản chì phẳng [1,2006.01] 
3/04 . Khuôn, ví dụ ngang để đúc các bản chì cong, ví dụ cong dạng nửa hình trụ 

[1,2006.01] 
3/06 . . Khuôn đứng [1,2006.01] 
3/08 . Khuôn, ví dụ khuôn ngang, để đúc các bản chì tròn, ví dụ có hình xilanh 

[1,2006.01] 
3/10 . . Khuôn đứng [1,2006.01] 
3/12 . Máy để đúc bản đúc có một vài khuôn đúc [1,2006.01] 
3/14 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
3/16 . . Khóa dùng cho đồng mô [1,2006.01] 
3/18 . . Các thiết bị để đóng hoặc mở khuôn đúc [1,2006.01] 
3/20 . . Nồi nấu chảy [1,2006.01] 
3/22 . . . có bơm để bơm kim loại nóng chảy vào ngăn đúc hoặc hộp đúc [1,2006.01] 
3/24 . . . có van kiểm tra [1,2006.01] 
3/26 . . . có các thiết bị để khuấy kim loại nóng chảy [1,2006.01] 
3/28 . . Các thiết bị để làm lạnh khuôn đúc [1,2006.01] 

5/00 Xử lý, gia công hoặc điều khiển bản đúc [1,2006.01] 
5/02 . bằng cách uốn cong [1,2006.01] 
5/04 . các bản đúc phẳng [1,2006.01] 
5/06 . các bản đúc cong [1,2006.01] 
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7/00 Chế tạo các mặt phẳng in từ các vật liệu dẻo hoặc đã bị biến dạng, ví dụ từ cao 
su, chất dẻo (chế tạo bản kẽm cao su B41C 3/04) [1,2006.01] 

7/02 . bằng áp suất [1,2006.01] 
7/04 . bằng cách phủ lên bản in một lớp mỏng vật liệu đàn hồi, ví dụ một lớp cao su; tiếp 

theo là cố định nó trên bề mặt; Nhận được mặt phẳng in đã được phóng to hoặc thu 
nhỏ bằng cách sử dụng các lớp đàn hồi mỏng chuyển dời (dụng cụ truyền thần để 
sao chép, thu nhỏ hoặc phóng to B43L 13/10) [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm trên của phân lớp này  
[1,2006.01]  
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B41F MÁY IN (các thiết bị sao chép hoặc máy in dùng trong văn phòng B41L) [4] 

Ghi chú [6] 
 Cần chú ý Ghi chú (1) và (2) dưới tiêu đề của phân lớp B41L  

Nội dung phân lớp 
MÁY IN BÀN ÉP ............................................................................................................................... 1/00 
MÁY IN PHẲNG ............................................................................................................................... 3/00 
MÁY IN XOAY 

Máy in ty-pô, li-tô và in lõm ............................................................................. 5/00, 7/00, 9/00 
Các loại máy khác hoặc máy liên hợp ........................................................ 11/00, 17/00, 19/00 
Các chi tiết kết cấu   ........................................................................................................... 13/00 
Máy in lưới ........................................................................................................................ 15/00 
Máy in truyền ảnh .............................................................................................................. 16/00 

CÁC CHI TIẾT 
Nạp giấy và các vật liệu khác để in, xử lý bề mặt 
của chúng ......................................................................................... 21/00, 25/00, 22/00, 23/00 
Cố định bản in, các mặt phẳng in ............................................................................ 27/00, 30/00 
trải mực .............................................................................................................................. 31/00 
Các thiet bị phụ trợ, làm sạch ................................................................................. 33/00, 35/00 

 

1/00 Máy in bàn ép, tức là máy in mà trong đó việc in được thực hiện bởi ít nhất là 
bằng một chi tiết ép phẳng tương tác với bàn lắp khuôn chữ phẳng [1,2006.01] 

1/02 . Máy in bàn ép có cơ cấu truyền động bằng tay [1,2006.01] 
1/04 . để in những tờ in riêng biệt, ví dụ trên tờ giấy [1,2006.01] 
1/06 . . có bàn ép dịch chuyển song song với bàn lắp khuôn chữ trong quá trình in 

[1,2006.01] 
1/08 . . trên vật liệu cuộn [1,2006.01] 
1/10 . để in nhiều bản in một màu hoặc nhiều màu, ví dụ trên vật liệu cuộn [1,2006.01] 
1/12 . . trên tờ rời [1,2006.01] 
1/14 . . . sử dụng bàn ép dao động hoặc giá giữ khuôn [1,2006.01] 
1/16 . để in ốp-sét [1,2006.01] 
1/18 . để in li-tô [1,2006.01] 
1/20 . để in hai mặt, cụ thể là để in trên cả hai mặt của tờ giấy [1,2006.01] 
1/22 . đặc biệt dùng để in các đầu đề, ví dụ đầu thư [1,2006.01] 
1/24 . đặc biệt dùng để in thử [1,2006.01] 
1/26 . Các chi tiết [1,2006.01] 
1/28 . . Các thiết bị để vận chuyển, xếp bằng và kẹp các tờ (các thiết bị vận chuyển nói 

chung B65H) [1,2006.01] 
1/30 . . . sử dụng các thiết bị cặp xoay [1,2006.01] 
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1/32 . . . sử dụng các thiết bị khí nén, ví dụ chân không [1,2006.01]  
1/34 . . . Các thiết bị để chỉnh phần in với lề giấy, ví dụ cái chặn hạn chế [1,2006.01] 
1/36 . . . Kẹp để vận chuyển tờ và để giữ chúng trên mặt phẳng bàn ép [1,2006.01] 
1/38 . . Bàn ép hoặc bàn lắp khuôn chữ [1,2006.01] 
1/40 . . Thiết bị chà mực [1,2006.01] 
1/42 . . . sử dụng các chi tiết trải mực phẳng, ví dụ đĩa [1,2006.01] 
1/44 . . . sử dụng băng mực [1,2006.01] 
1/46 . . . sử dụng con lăn [1,2006.01] 
1/48 . . . quay xung quanh bàn ép hoặc đế khuôn [1,2006.01] 
1/50 . . . được đặt trên bàn trượt dịch chuyển theo các hướng [1,2006.01] 
1/52 . . . . Các cơ cấu dẫn động bàn trượt [1,2006.01] 
1/54 . . Các thiết bị kiểm tra áp suất trong khi in [1,2006.01] 
1/56 . . Các thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 
1/58 . . . Các thiết bị để đếm tờ [1,2006.01] 
1/60 . . Các thiết bị an toàn [1,2006.01] 
1/62 . . . để ngăn ngừa tai nạn cho người thao tác [1,2006.01] 
1/64 . . . . để bảo vệ tay [1,2006.01] 
1/66 . . . nhạy với sự thay đổi không bình thường của chế độ làm việc [1,2006.01] 

3/00 Máy in phẳng, nghĩa là máy in cấu tạo ít nhất từ một trục in tương tác ít nhất 
với một bàn lắp khuôn chữ phẳng [1,2006.01] 

3/02 . có một hoặc nhiều trục in quay theo một hướng [1,2006.01] 
3/04 . . dừng trục in theo chu kỳ; Máy in có trục in dừng [1,2006.01] 
3/06 . . quay liên tục [1,2006.01] 
3/08 . . . Máy in quay một vòng [1,2006.01] 
3/10 . . . Máy in quay hai vòng [1,2006.01] 
3/12 . . Máy in để in hai mặt, nghĩa là cấu tạo từ vài trục in hoặc bàn lắp khuôn chữ 

[1,2006.01] 
3/14 . có một hoặc nhiều trục in thay đổi chiều quay trong thời gian của mỗi chu kỳ làm 

việc [1,2006.01] 
3/16 . . Máy in hai mặt, nghĩa là cấu tạo từ vài trục in hoặc bàn lắp khuôn chữ 

[1,2006.01] 
3/18 . có công dụng hoặc cấu trúc đặc biệt [1,2006.01] 
3/20 . . có bàn lắp khuôn chữ cố định và trục in di động [1,2006.01] 
3/22 . . . có vài bàn lắp khuôn chữ [1,2006.01] 
3/24 . . . có trục in chuyển động xung quanh bàn lắp khuôn chữ có mặt phẳng in dưới và 

trên [1,2006.01] 
3/26 . . có bàn lắp khuôn chữ và các trục in dịch chuyển tương đối với nhau [1,2006.01] 
3/28 . . Máy in thử để in nổi, in li-tô hoặc in lõm, tức là máy in để soát lỗi các khuôn in 

[1,2006.01] 
3/30 . . để in li-tô (máy in thử B41F 3/28) [1,2006.01] 
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3/32 . . . Các thiết bị làm ẩm [1,2006.01] 
3/34 . . . để in ôp-sét  [1,2006.01] 
3/36 . . để in lõm và in nhật xạ (máy in thử để in lõm B41F 3/28) [1,2006.01] 
3/38 . . . các thiết bị để làm sạch [1,2006.01] 
3/40 . . để in trên cả hai mặt của tờ [1,2006.01] 
3/42 . . để in nhiều màu trên tờ [1,2006.01] 
3/44 . . để in một màu hoặc nhiều màu trên một hoặc cả hai mặt của vật liệu cuộn 

[1,2006.01] 
3/46 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
3/48 . . Bệ máy in [1,2006.01] 
3/51 . . Bàn lắp khuôn chữ; Giá bệ cho chúng (B41F 3/52 được ưu tiên) [3,2006.01] 
3/52 . . Các thiết bị để làm lạnh, đốt nóng hoặc sấy mặt phẳng in [3,2006.01]  
3/54 . . Trục in; Giá đỡ cho chúng [1,2006.01] 
3/56 . . . Các thiết bị để điều chỉnh vị trí trục in tương đối với bàn lắp khuôn chữ và cố 

định chúng trong vị trí nhất định [1,2006.01] 
3/58 . . Cơ cấu dẫn động, đồng bộ hóa hoặc cơ cấu truyền động [1,2006.01] 
3/60 . . . để cho bàn lắp khuôn chữ [1,2006.01] 
3/62 . . . . Sử dụng bộ truyền động tay đòn hoặc bánh răng để đảm bảo chuyển động tịnh 

tiến của bàn lắp khuôn chữ hoặc việc dịch chuyển nó dưới một góc 
[1,2006.01] 

3/64 . . . . . bộ truyền động tay quay [1,2006.01] 
3/66 . . . . . cơ cấu truyền thanh răng [1,2006.01] 
3/68 . . . . . . có bánh răng quay trong một hướng [1,2006.01] 
3/70 . . . . Sử dụng hai động cơ tương tác trực tiếp với nhau [1,2006.01] 
3/72 . . . . . thủy lực [1,2006.01] 
3/74 . . . . Sử dụng khớp ly hợp [1,2006.01] 
3/76 . . . . Sử dụng các thiết bị hãm hoặc các thiết bị để dừng bàn lắp khuôn chữ trong vị 

trí đã định [1,2006.01] 
3/78 . . . . . Bộ giảm sóc dạng không khí [1,2006.01] 
3/80 . . . dùng cho trục in [1,2006.01] 
3/81 . . Các thiết bị trải mực [3,2006.01]  
3/82 . Các thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 
3/84 . . Bố trí cơ cấu đếm [1,2,2006.01] 
3/86 . . Các thiết bị đánh số [1,2006.01] 

Máy in xoay 

5/00 Máy in ty-pô dạng xoay [1,2006.01] 
5/02 . để in trên tờ rời [1,2006.01] 
5/04 . để in trên vật liệu cuộn tròn [1,2006.01] 
5/06 . . có vài bộ phận in được sắp xếp nối tiếp nhau [1,2006.01] 
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5/08 . . có vài bộ phận in được sắp xếp đơn vị nọ trên đơn vị kia và nối tiếp [1,2006.01] 
5/10 . . có vài bộ phận in dược sắp xếp theo hàng [1,2006.01] 
5/12 . . để in trên hai mặt của vật liệu cuộn giữa chính một trục khuôn và trục in đó 

[1,2006.01] 
5/14 . . có vài ống in được sắp xếp xung quanh một trục khuôn in [1,2006.01] 
5/16 . . để in nhiều màu [1,2006.01] 
5/18 . . . nhờ một trục in tương tác với vài trục khuôn [1,2006.01] 
5/20 . đặc biệt dùng để in thử [1,2006.01] 
5/22 . để in gián tiếp [3,2006.01]  
5/24 . để in cong [3,2006.01]  

7/00 Máy in li-tô dạng xoay [1,2006.01] 
7/02 . để in ốp-sét [1,2006.01] 
7/04 . . có các bộ phận in được trang bị trục khuôn, trục in truyền ảnh và trục in, ví dụ để 

in trên vật liệu cuộn tròn [1,2006.01] 
7/06 . . . để in trên tờ rời [1,2006.01] 
7/08 . . có một trục in truyền ảnh tương tác với vài trục khuôn để in trên tờ rời hoặc vật 

liệu cuộn, ví dụ lấy mẫu màu trên một trục [1,2006.01] 
7/10 . . có một trục in tương tác với vài trục in truyền ảnh để in trên tờ rời hoặc vật liệu 

cuộn [1,2006.01] 
7/12 . . có hai trục, trong đó một trục thực hiện hai chức năng, ví dụ trục in truyền ảnh và 

trục in [1,2006.01] 
7/14 . . có hai hoặc nhiều trục in tương tác với một trục in truyền ảnh [1,2006.01] 
7/15 . . . để in đồng thời trên nhiều cuộn giấy [6,2006.01]  
7/16 . để in trên vật liệu chưa biến dạng, ví dụ trên tấm kim loại [1,2006.01] 
7/18 . đặc biệt dùng để in thử [1,2006.01] 
7/20 . Các chi tiết  [1,2006.01] 
7/24 . . Các thiết bị làm ẩm [1,2006.01] 
7/26 . . . có con lăn li hợp ma sát [1,3,2006.01] 
7/28 . . . có bàn chải [1,2006.01] 
7/30 . . . có chi tiết phun nước [1,2006.01] 
7/32 . . . Ống dẫn, bể chứa hoặc các thiết bị tương tự để nạp chất lỏng [1,2006.01] 
7/34 . . . Dải băng vô tận [1,2006.01] 
7/36 . . . Con lăn trải mực được sử dụng để trải các chất kỵ dầu [1,2006.01] 
7/37 . . . làm lạnh dưới băng điểm để ngưng tụ hơi ẩm của không khí [6,2006.01] 
7/38 . . . Các lớp đệm hấp phụ [1,2006.01] 
7/40 . . . Các thiết bị để ngắt hoặc nâng con lăn trải nước; Giá bệ, các thiết bị điều chỉnh 

hoặc tháo dỡ cho chúng (các thiết bị, hoặc cơ cấu dùng cho trục lăn mực 
B41F31/30) [1,2006.01] 

9/00 Máy in lõm xoay [1,2006.01] 
9/01 . để in gián tiếp [3,5,2006.01] 
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9/02 . để in nhiều màu [1,2006.01] 
9/04 . đặc biệt dùng để in thử [1,2006.01] 
9/06 . Các chi tiết [1,2006.01] 
9/08 . . Các thiết bị làm sạch [1,2006.01] 
9/10 . . . Dao gạt mực, nạo và các thiết bị tương tự [1,2006.01] 
9/12 . . . các lớp đệm hút [1,2006.01] 
9/14 . . . mặt phẳng dễ uốn liên tục, ví dụ băng vô tận [1,2006.01] 
9/16 . . . Làm sạch mực từ các thiết bị lau chùi [1,2006.01] 
9/18 . . Các thiết bị phụ để thay trục khuôn [1,2006.01] 

11/00 Máy in xoay có các trục khuôn mà trên đó được sắp đặt vài khuôn in hoặc để in 
bằng phương pháp in ty-pô, li-tô hoặc lõm riêng biệt hoặc kết hợp với nhau 
[1,2006.01] 

11/02 . dành cho các loại giấy bạc (in giấy bạc B41M 3/14) [3,2006.01]  

13/00 Các chi tiết kết cấu chung cho tất cả các loại máy in xoay [1,2006.01] 
13/004 . Các đặc điểm về điện hay thủy lực của cơ cấu dẫn động [6,2006.01] 
13/008 . Các đặc điểm cơ khí của cơ cấu dẫn động, ví dụ bánh răng, khớp trục [6,2006.01]  
13/012 . . Kéo chạy không [6,2006.01] 
13/016 . Cơ cấu ngắt [6,2006.01]  
13/02 . Nạp hoặc dẫn hướng vật liệu cuộn [1,2006.01] 
13/03 . . Xâu vật liệu dạng cuộn vào máy in [6,2006.01]  
13/04 . . nạp gián đoạn [1,2006.01] 
13/06 . . Thanh xoay [1,2006.01] 
13/08 . Các trục [1,2006.01] 
13/10 . . Trục khuôn [1,2006.01] 
13/11 . . . Trục khắc ảnh trên bản kẽm [6,2006.01]  
13/12 . . . Các thiết bị hiệu chỉnh phần in cân xứng [1,2006.01] 
13/14 . . . . có các dụng cụ để thay trục [1,2006.01] 
13/16 . . . . có các dụng cụ để thay khuôn in trên trục [1,2006.01] 
13/18 . . Trục in [1,2006.01] 
13/187 . . . để in ảnh bằng máy in xoay [6,2006.01]  
13/193 . . Trục để in truyền ảnh; Trục in ôp-sét [6,2006.01]  
13/20 . . Các vòng bi hoặc bệ đỡ để cho trục khuôn, trục ôp-sét và trục in [1,2006.01] 
13/21 . . . Vòng đỡ [6,2006.01]  
13/22 . . Các thiết bị để đốt nóng hoặc làm lạnh trục khuôn hoặc trục in [1,2006.01] 
13/24 . . Các thiết bị để mở hoặc đóng trục và để điều chỉnh áp lực của chúng [1,2006.01] 
13/26 . . . Ổ gối đỡ, kẹp hoặc bệ đỡ các ống [1,2006.01] 
13/28 . . . . Ổ gối đỡ lệch tâm [1,2006.01] 
13/30 . . . . Ổ gối đỡ trượt [1,2006.01] 
13/32 . . . . Ổ gối đỡ lắc [1,2006.01] 
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13/34 . . . Các thiết bị để nâng hoặc điều chỉnh vị trí các trục [1,2006.01] 
13/36 . . . . Cam, bánh lệch tâm, chân và tương tự [1,2006.01] 
13/38 . . . . có sự truyền động điện hoặc từ [1,2006.01] 
13/40 . . . . có sự truyền động khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
13/42 . . Các dụng cụ bảo vệ, ví dụ vỏ, vật chắn cản các vật lạ rơi vào [1,2006.01] 
13/44 . Các thiết bị cho phép đặt các trục có kích thước khác nhau với mục đích nhận được 

các trục in khác nhau về kích thước [1,2006.01] 
13/46 . Các thiết bị để in tin cuối cùng [1,2006.01] 
13/48 . Các thiết bị bảo đảm khả năng in bằng các đơn vị in riêng biệt của trục khuôn 

(bằng cách trải mực lên các chỗ riêng biệt của khuôn in B41F 31/18) [1,2006.01] 
13/50 . . bằng cách dịch chuyển trục khuôn và trục in tương đối với nhau trong quá trình in 

[1,2006.01] 
13/52 . . bằng cách nâng hoặc hạ từng phần riêng biệt của mặt phẳng trục khuôn 

[1,2006.01] 
13/54 . Các thiết bị phụ để gấp, cắt, chọn và xếp đặt vật liệu tờ hoặc cuộn [1,2006.01] 
13/56 . . Gấp hoặc cắt [1,2006.01] 
13/58 . . . trong hướng dọc [1,2006.01] 
13/60 . . . trong hướng ngang [1,2006.01] 
13/62 . . . Trục gấp hoặc thùng quay gấp [1,2006.01] 
13/64 . . Chọn lọc [1,2006.01] 
13/66 . . . và xếp vào thành chồng [1,2006.01] 
13/68 . . Xếp vật liệu tờ hoặc cuộn vào [1,2006.01] 
13/70 . . Lấy vật liệu tờ hoặc cuộn ra [1,2006.01] 

15/00 Máy in lưới [1,2006.01] 
15/02 . Các thiết bị được điều chỉnh bằng tay [1,2006.01] 
15/04 . . để in nhiều màu [1,2006.01] 
15/06 . . có các thiết bị phụ, ví dụ để sấy sản phẩm in [1,2006.01] 
15/08 . Máy [1,2006.01] 
15/10 . . để in nhiều màu [1,2006.01] 
15/12 . . có các thiết bị phụ, ví dụ để sấy sản phẩm in [1,2006.01] 
15/14 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
15/16 . . Bàn để in [1,2006.01] 
15/18 . . . Kẹp giữ vật liệu [1,2006.01] 
15/20 . . . . có các thiết bị hút hơi [1,2006.01] 
15/22 . . . . cho các tờ riêng biệt [1,2006.01] 
15/24 . . . . cho vật liệu cuộn [1,2006.01] 
15/26 . . . . cho các sản phẩm có bề mặt phẳng [1,2006.01] 
15/28 . . . . cho các sản phẩm dải phẳng, ví dụ dải băng [1,2006.01] 
15/30 . . . . cho các sản phẩm có mặt phẳng cong [1,2006.01] 
15/32 . . . . cho các sản phẩm có mặt phẳng chóp nón [1,2006.01] 
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15/34 . . Khuôn in lưới; Khung; Đế của chúng [1,2006.01] 
15/36 . . . phẳng [1,2006.01] 
15/38 . . . cong [1,2006.01] 
15/40 . . Các thiết bị trải mực [1,2006.01] 
15/42 . . . được trang bị các dao gạt mực hoặc nạo [1,2006.01] 
15/44 . . Dao gạt mực hoặc nạo [1,2006.01] 
15/46 . . . có hai hay nhiều bộ phận làm việc [1,2006.01] 

16/00 Thiết bị in truyền ảnh [4,2006.01] 
16/02 . cho vật liệu dệt [4,2006.01]  

17/00 Các loại máy in đặc biệt hoặc để cho các mục đích đặc biệt không thuộc các 
nhóm khác [1,2006.01] 

17/02 . để in sách nhỏ và bộ phiếu [1,2006.01] 
17/04 . để in lịch [1,2006.01] 
17/08 . để in trên các sản phẩm sợi hoặc chỉ hoặc trên các sản phẩm có bề mặt cong 

[1,2006.01] 
17/10 . . trên các sản phẩm có độ dài không hạn chế, ví dụ trên dây, ống, ống mềm, sợi 

[1,2006.01] 
17/12 . . . được đặt dưới một góc so với trục của chi tiết in [1,2006.01] 
17/13 . . . để in trên vật liệu cuộn, cuôn được dùng làm trục in, ví dụ máy in từ băng 

[2009.01] 
17/14 . . trên các sản phẩm có độ dài hạn chế [1,2006.01] 
17/16 . . . trên bề mặt đầu [1,2006.01] 
17/18 . . . trên các bề mặt cong của sản phẩm có mặt cắt ngang thay đổi, ví dụ trên chai lọ, 

trên bóng đèn thủy tinh [1,2006.01] 
17/20 . . . trên các sản phẩm có mặt cắt ngang không thay đổi, ví dụ trên bút chì, thước kẻ, 

điện trở [1,2006.01] 
17/22 . . . . bằng cách lăn [1,2006.01] 
17/24 . để in trên các bề mặt của sản phẩm có nhiều mặt [1,2006.01] 
17/26 . . bằng cách lăn [1,2006.01] 
17/28 . để in trên các bề mặt cong của các sản phẩm hình nón hoặc các sản phẩm có dạng 

hình nón cụt [1,2006.01] 
17/30 . để in trên bề mặt cong của các sản phẩm chủ yếu là hình cầu hoặc bán cầu 

[1,2006.01] 
17/32 . . trên bầu bóng đèn điện [1,2006.01] 
17/34 . . trên các sản phẩm có bề mặt không phẳng, ví dụ trên hoa quả, quả hạch 

[1,2006.01] 
17/36    . để in trên các viên thuốc nén, thuốc viên và các sản phẩm nhỏ tương tự [1,2006.01] 
17/38    . để in trên vải đan [1,2006.01] 

19/00 Máy hoặc thiết bị để thực hiện các quá trình in trong việc kết hợp với các chức 
năng khác [1,2,2006.01] 
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19/02 . với in dập [1,2006.01] 
19/04 . . sử dụng khuôn in và dao gạt mực để in lõm [1,2006.01] 
19/06 . . In và in dập giữa các khuôn âm bản và dương bản sau khi phủ mực và loại nó ra 

khỏi khuôn âm bản; In với băng màu có nhiều màu hoặc với "vàng" [1,2006.01] 
19/08 . Chế phông in và in đồng thời [1,2006.01] 

Các chi tiết nói chung cho tất cả các máy in 

21/00 Các thiết bị để vận chuyển tờ in trong máy in (qua máy in bàn ép B41F 1/28) 
[1,2006.01] 

21/02 . Chốt [1,3,5,2006.01]  
21/04 . Các thiết bị kẹp [1,3,5,2006.01]  
21/05 . . Các thiết bị kẹp để nạp ngang [1,3,5,2006.01] 
21/06 . . Các thiết bị kẹp có sự hút [1,2006.01] 
21/08 . Kết hợp băng chuyền liên tục với kẹp giữ [1,2006.01] 
21/10 . Kết hợp trục dẫn động với kẹp giữ [3,2006.01]  
21/12 . Sắp cạnh trước của các tờ cho cân xứng, ví dụ các tấm chắn bước [3,2006.01]  
21/14 . Sắp cạnh bên của các tờ cho cân xứng, ví dụ các tấm chắn bên [3,2006.01]  

22/00 Phương tiện chồng nhờ trên các bộ phận máy hay sản phẩm in (B41F 23/00 
được ưu tiên) [6,2006.01] 

23/00 Các thiết bị để xử lý bề mặt vật liệu tờ, cuộn hoặc các sản phẩm khác được sử 
dụng để in [1,2006.01] 

23/02 . bằng cách làm ẩm (trên máy in xoay li-tô B41F 7/24) [1,2006.01] 
23/04 . bằng cách sấy nhiệt, làm lạnh, có sử dụng bột [1,2006.01] 
23/06 . . Các thiết bị để rắc bột, ví dụ để ngăn chặn sự vấy bẩn của mực [1,2006.01] 
23/08 . Các thiết bị để tinh sửa cuối cùng, ví dụ để tạo ra mặt bóng [1,2006.01] 

25/00 Các thiết bị để ép vật liệu tờ hoặc cuộn bằng trục, ví dụ các thiết bị để làm 
phẳng giấy [1,2006.01] 

27/00 Các thiết bị để cố định các chi tiết in hoặc khuôn in vào giá đỡ (cố định bằng các 
phương tiện hóa học B41N 6/00) [1,5,2006.01]  

27/02 . Các thiết bị từ tính [1,2006.01] 
27/04 . để cố định các phần tử in trên bàn lắp khuôn chữ [1,2006.01] 
27/06 . để cố định các phần tử in vào trục khuôn [1,2006.01] 
27/08 . để cố định bản khuôn in trên bàn lắp khuôn chữ [1,2006.01] 
27/10 . để cố định các khuôn in cong, cứng vào trục khuôn [1,2006.01] 
27/12 . để cố định các khuôn in mềm dẻo [1,2006.01] 
27/14 . để cố định các khuôn in vào bệ trung gian, ví dụ chi tiết nối [1,2006.01] 

30/00 Các thiết bị để cố định vật liệu bọc hay cơ cấu chỉnh lý khuôn chữ; Thiết bị để 
dẫn vật liệu phủ (thiết bị chỉnh lý khuôn chữ B41N 6/00) [5,2006.01] 
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30/02 . cố định lên trục in [5,2006.01] 
30/04 . cố định lên trục in truyền ảnh [5,2006.01]  
30/06 . cố định vật liệu bọc được đưa vào liên tục dưới dạng vô tận hay tương tự 

[5,2006.01]  

31/00 Các thiết bị trải mực (các thiết bị trải mực cho máy in bàn ép B41F1/40; thiết bị trải 
mực cho máy in phẳng B41F3/81) [1,2006.01] 

31/02 . Thùng mực, bể chứa mực, các thiết bị để phân bố mực hoặc điều chỉnh mực 
[1,3,2006.01] 

31/03 . . Cơ cấu trộn mực [6,2006.01] 
31/04 . . có dao gạt mực hoặc các thiết bị tương tự để phân bổ mực [1,2006.01] 
31/05 . . . Cơ cấu định vị dành cho nó [6,2006.01]  
31/06 . . Thùng hoặc các bể chứa tương tự có các lô hoặc trục trải mực được ngâm hoàn 

toàn hoặc từng phần trong chúng, trục lăn mực hoặc trục in [1,2006.01] 
31/07 . . . dùng cho máy in quay [6,2006.01]  
31/08 . . có các thiết bị ép mực, ví dụ bơm, vòi phun [1,2006.01] 
31/10 . . Các thùng mực hoặc trục lô mực (lô truyền động B41F 31/14) [1,2006.01] 
31/12 . . . có thể điều chỉnh được lượng mực [1,2006.01] 
31/13 . . Thiết bị dẫn động trục lô mực [6,2006.01]  
31/14 . . Các lô mực truyền động [1,2006.01] 
31/15 . Thiết bị để chuyển động trục rung [6,2006.01]  
31/16 . Các thiết bị hoạt động liên tục, ví dụ có băng liên tục [1,2006.01] 
31/18 . để trải mực lên các phần riêng biệt của khuôn in [1,2006.01] 
31/20 . Thiết bị để thu dọn hoặc loại bỏ mực [1,2006.01] 
31/22 . để trải mực từ bên trong của trục lô mực [1,2006.01] 
31/24 . Các lớp đệm hút [1,2006.01] 
31/26 . Kết cấu của trục lăn trải mực (trục lăn mực cũng được dùng để cấp chất kỵ dầu 

trong máy in li-tô xoay B41F 7/36) [1,2006.01] 
31/28 . Các thiết bị phun phủ, ví dụ có chổi [1,2006.01] 
31/30 . Các thiết bị để ngắt, nâng, điều chỉnh hoặc thay các trục lăn trải mực; Giá đỡ, ổ gối 

đỡ hoặc các trục cho chúng [1,2006.01] 
31/32 . . Các thiết bị nâng hoặc điều chỉnh (dùng cho con lăn trải nước B41F 7/40) 

[1,2006.01] 
31/34 . . . Các cơ cấu bánh cam, bánh lệch tâm, chêm hoặc các cơ cấu tương tự 

[1,2006.01] 
31/36 . . . có bộ dẫn động khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
31/38 . . . có bộ dẫn động từ tính [1,2006.01] 

33/00 Các thiết bị chỉ báo, đếm, cảnh báo, điều khiển hoặc an toàn (bố trí cơ cấu đếm 
trong máy in bàn ép B41F1/00, trong máy in phẳng B41F3/84; các thiết bị để phân 
bố mực hoặc điều chỉnh mực B41F31/02) [1,3,2006.01] 

33/02 . Các thiết bị chỉ báo, ví dụ bộ đếm [1,2,2006.01]  
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33/04 . Các thiết bị ngắt và mở (các thiết bị ngắt của các ống máy in xoay B41F 13/24; các 
thiết bị để khóa chuyền các trục trục mực B41F 31/30) [1,2,2006.01]  

33/06 . . để khởi động hoặc dừng việc nạp các tờ in hoặc vật liệu cuộn [1,2006.01] 
33/08 . . để khởi động hoặc dừng sự làm việc của các trục [1,2006.01] 
33/10 . . để khởi động hoặc dừng các thiết bị trải nước hoặc các thiết bị trải mực 

[1,2006.01] 
33/12 . . để khởi động hoặc dừng cả máy [1,2006.01] 
33/14 . . Điều khiển tự động các thiết bi để khởi động máy nhờ các que thăm dò, các thiết 

bị điện quang, thủy lực hoặc theo dõi khác [1,2006.01] 
33/16 . Các thiết bị chương trình để điều khiển tự động trình tự các công đoạn [1,2006.01] 
33/18 . Phát hiện sự gián đoạn của vật liệu cuôn (B41F 33/04 được ưu tiên) [6,2006.01] 

35/00 Các cơ cấu hoặc thiết bị để làm sạch [1,2006.01] 
35/02 . các trục khuôn [1,2006.01] 
35/04 . các trục trải mực [1,2006.01] 
35/06 . các trục ôp-sét [1,2006.01] 

 

402 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B41G 

B41G CÁC THIẾT BỊ ĐỂ MẠ ĐỒNG, KẺ DÒNG, VIỂN HOẶC TẠO MÉP TỜ IN 
VÀ TƯƠNG TỰ; CÁC THIẾT BỊ PHỤ ĐỂ ĐỘT LỖ TRONG QUÁ TRÌNH IN 
(đột lỗ nói chung B26D; tạo hiệu ứng trang trí B44C; gấp hoặc vuốt thẳng nếp gấp 
vật liệu mỏng B65H 45/00, B65H 47/00; đục lỗ kết hợp với việc nạp các tấm hoặc 
dải B65H 35/00) 

 
 

1/00 Các thiết bị để mạ đồng hoặc các công đoạn tương tự (phủ các vật liệu dạng hạt 
hoặc lá kim loại cho các mục đích trang trí B44C 1/00) [1,2006.01] 

1/02 . loại phẳng [1,2006.01] 
1/04 . loại trục tròn [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị để viền hoặc tạo mép tờ in hoặc các vật liệu tương tự, ví dụ để chế 
tạo đường viền đen trẽn các trang thông báo tang chế [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị phụ trợ để đột lỗ kết hợp với các thiết bị in (các thiết bị hoặc máy 
móc để thực hiện các công đoạn in cùng với công đoạn khác, trừ đột lỗ B41F 19/00) 
[1,2006.01] 
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B41J MÁY CHỮ; CÁC CƠ CẤU IN SẮP CHỮ KHÔNG SỬ DỤNG KHUÔN IN; 
SỬA CHỮA CÁC LỖI IN (sắp chữ B41B; in trên các bề mặt đặc biệt B41F; đánh 
dấu đồ giặt là B41K; thiết bị xóa, tẩy B43L 19/00; chất dạng lỏng để chữa lỗi in bằng 
cách phủ C09D 10/00; ghi kết quả đo G01; nhận biết hoặc tái hiện các số liệu; đánh 
dấu vật mang tin dưới dạng số hóa, ví dụ bằng cách đục lỗ G06K; các thiết bị để in 
và lấy vé ra G07B; cái ngắt mạch cho bảng điều khiển điện nói chung H01H 13/70; 
H03K 17/94; mã hóa nối liền với bảng điều khiển hay các thiết bị tương tự nói chung 
H03M 11/00; máy thu hoặc máy phát để liên lạc điện báo H04L; truyền hay tạo lại tư 
liệu hay tương tự, ví dụ truyền fax H04N 1/00; các cơ cấu in dùng cho máy có công 
dụng đặc biệt, ví dụ để cho máy đếm tiền, các thiết bị cân, đảm bảo việc ghi các chỉ 
tiêu vận hành, xem các phân lớp tương ứng) 

Ghi chú [3,5] 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
 - Các thiết bị điều khiển bằng tay được dẫn động nhờ các dụng cụ cơ khí và bao gồm 

cả các thiết bị có sự điều khiển bổ sung bằng cách đưa thông tin được ghi vào, ví dụ 
trên các phiếu đục lỗ hoặc băng đục lỗ; 

 - Các đặc điểm về kỹ thuật in của các thiết bị được điều khiển bằng các vật mang tin 
hoặc các tín hiệu điện, ví dụ các thiết bị in, các thiết bị màu, các cơ cấu phân bố dòng 
hoặc chữ cái, các đầu in. 

(2) Phân lớp này không bao gồm: 
 - Các chỉ tiêu về điện của các thiết bị được điều khiển bằng các vật mang tin hoặc các 

tín hiệu điện và không có ý nghĩa gì đối với các chỉ tiêu về kỹ thuật in của các thiết 
bị này; 

 - Toàn bộ thiết bị được điều khiển bằng các vật mang tin hay các tín hiệu điện.  
(3) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa: 
 - "giấy" bao gồm cả các vật liệu sao chép mềm dẻo tương tự;  
 - "vật liệu in" bao gồm cả giấy và vật mang tin tạm thời, từ đó thông tin được truyền 

sang giấy, nhưng không bao gồm các bản in gốc, ví dụ khuôn in.  

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI MÁY 

khác biệt bởi cách lắp ráp, bố trí hoặc cố định chữ chì 
hoặc bộ chữ chì .................................................................................................................... 1/00 
khác biệt bởi quy trình in hay đánh dấu ............................................................................... 2/00 
khác biệt bởi mục đích ......................................................................................................... 3/00 

CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU VÀ CÁC CƠ CẤU PHỤ 
Chọn bộ chữ  ...............................................................................................................5/00, 7/00 
In dập ................................................................................................................................... 9/00 
Chuyển qua và nạp vật liệu sao chép  ............................................................... 11/00 đến 15/00 
Dịch chuyển vật liêu 

theo chiều rộng của trang giấy ...................................................................................... 17/00 
dạng băng; cơ cấu cho băng màu ................................................ 31/00, 33/00, 35/00, 32/00 

Các thiết bị trải mực ........................................................................................................... 27/00 
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Các thiết bị dể tháo dỡ chữ cái và dòng ............................................................................. 19/00 
Các bộ dẫn động  ............................................................................................................... 23/00 
Các công đoạn đặc biệl  ..................................................................................................... 21/00 
Các thiết bị khác ......................................................................................... 25/00, 29/00, 35/00 

 

Các loại máy chữ hoặc cơ cấu in sắp chữ  

1/00 Máy chữ hoặc cơ cấu in sắp chữ khác biệt bởi cách lắp ráp, bố trí hoặc cố định 
chữ chì hoặc bộ chữ chì (in dập B44B 5/00) [1,2006.01] 

1/02 . có các chữ chì hoặc các bộ chữ chì riêng biệt hoặc tháo ra được [1,2006.01] 
1/04 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các tay đòn hoặc các thanh xuyên 

tâm, ví dụ được dẫn động bằng tay (B41J 1/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/06 . . trên các tay đòn hoặc các thanh được dẫn động bằng cơ học [1,2006.01] 
1/08 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các thanh hoặc tay đòn trượt 

[1,2006.01] 
1/10 . . trên các bề mặt đầu mút của chúng [1,2006.01] 
1/12 . . trên các bề mặt cạnh của chúng, ví dụ được cố định trên chúng [1,2006.01] 
1/14 . . . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì dịch chuyển tương đối với các tay đòn hoặc 

thanh (được sắp đặt trên các tay đòn hoặc thanh đàn hồi B41J 1/16) [1,2006.01] 
1/16 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các đế trượt hoặc bất động hoặc trên 

các khung, trên băng, trên các mặt phẳng, tay đòn hoặc thanh đàn hồi [1,2006.01] 
1/18 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được sắp đặt trên các dây kim loại hoặc thanh 

[1,2006.01] 
1/20 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được sắp đặt trên các băng liên tục hoặc các thiết bị 

tương tự [1,2006.01] 
1/22 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các vật chứa chữ tự quay trong khi 

chọn chữ chì [1,2006.01] 
1/24 . . có sự sắp xếp vuông góc các bề mặt in so với trục quay (B41J 1/60 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/26 . . . Vật chứa chữ chuyển động để in (B41J 1/27 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
1/27 . . . Vật chứa chữ chuyển động trong khi in [3,2006.01]  
1/28 . . . Vật chứa chữ chuyển động trong khi in, ví dụ có chữ chì hoặc bộ chữ chì bất 

động tương đối so với vật chứa chữ [1,2006.01] 
1/30 . . . . có chữ chì hoặc bộ chữ chì dịch chuyển tương đối so với vật chứa chữ hoặc 

được đặt trên các vật chứa chữ đàn hồi [1,2006.01] 
1/32 . . có các bề mặt in sắp xếp song song tương đối với trục quay, ví dụ có các chữ chì 

được đặt trên vòng tròn của các vật chứa chữ kiểu trục (B41J 1/60 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

1/34 . . . Các vật chứa chữ quay trong quá trình in [1,2006.01] 
1/36 . . . Các vật chứa chữ trượt trong quá trình in, ví dụ được dẫn động bằng tay 

[1,2006.01]  
1/38 . . . . được điều khiển cơ học [1,2006.01] 
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1/40 . . . Các vật chứa chữ thực hiện chuyển động lắc trong quá trình in [1,2006.01] 
1/42 . . . . tương đối so với trục song song với trục quay của vật chứa chữ [1,2006.01] 
1/44 . . . Các vật chứa chữ bất động trong quá trình in [1,2006.01] 
1/46 . . . . Chữ chì hoặc bộ chữ chì được cố định trên bánh xe, tang trống, trục hoặc vật 

mang chữ tương tự [1,2006.01] 
1/48 . . . . . có một vài vật mang chữ, trong đó từng chữ chì một có vật mang chữ 

[1,2006.01] 
1/50 . . . . . có một hoặc vài vật mang chữ dịch chuyển trên vật liệu để in theo hướng 

tháo dỡ các chữ cái [1,2006.01] 
1/52 . . . . . có các vật liệu để in dịch chuyển trong hướng tháo dỡ giữa các chữ cái và có 

vật mang chữ được cố định tương đối so với máy [1,2006.01] 
1/54 . . . . Chữ chì hoặc bộ chữ chì được cố định trên bánh xe, tang trống, trục hoặc các 

vật mang chữ tương tự [1,2006.01] 
1/56 . . . . Chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các vật mang chữ hình thoi hoặc trên 

các vật mang chữ dịch chuyển tự do tương tự [1,2006.01] 
1/58 . . . . Chữ chì hoặc bộ chữ chì được đặt trên các thanh cong [1,2006.01] 
1/60 . có các chữ chì hoặc bộ chữ chì đặt trên các vật mang chữ hình cầu, hình quạt và 

các bề mặt tương tự [1,2006.01] 

2/00 Máy chữ hoặc cơ cấu in - sắp chữ khác biệt bởi phương pháp in hay đánh dấu 
được thiết kế (lắp ráp, bố trí hoặc cố định chữ chì hoặc bộ chữ chì B41J 1/00; 
phương pháp đánh dấu B41M 5/00; kết cấu hay sản xuất các đầu, ví dụ cảm ứng để 
ghi bằng việc từ hóa hay khử từ các vật mang tin G11B 5/127; đầu để phát lại các 
thông tin có dung lượng lớn G11B 9/07) [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
(1) Nhóm này bao gồm các thiết bị chỉ tái tạo các giá trị độ sáng riêng biệt; trong khi 

nhóm H04N 1/00 bao gồm các thiết bị được sử dụng để tái tạo lại tư liệu hay tương 
tự, các thiết bị này có thể tạo ra các giá trị độ sáng liên tục.  

(2) Trong nhóm này, các thuật ngữ sau đây được sử dụng với ý nghĩa 
 - "tia mực" thể hiện việc phun mực lên trên vật liệu in, ví dụ giấy, qua một vòi phun 

như một dòng các giọt hay hạt chất màu; 
 - "tia mực liên tục" là một tia mực dược chuyển thành một dòng, giọt hay hạt chất 

màu liên tục sau khi ra khỏi vòi phun; 
 - "chùm bụi mực" là một đám sương mù được đưa lên trên vật liệu in nhờ một dòng 

hạt chịu tải hay không khí.  
 
2/005 . đặc trưng bởi chỗ cho chất lỏng hay các hạt tiếp xúc chọn lọc với vật liệu in (in 

bằng cách đặt có chọn lọc xung động hay áp lực lên vật liệu in hay vật liệu in 
truyền B41J 2/22) [5,2006.01] 

2/01 . . Tia mực [5,2006.01]  
2/015 . . . đặc trưng bằng phương pháp tạo ra tia mực (B41J 2/215 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
2/02 . . . . tạo ra một tia mực liên tục [5,2006.01]  
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2/025 . . . . . nhờ rung động [5,2006.01]  
2/03 . . . . . nhờ áp lực [5,2006.01]  
2/035 . . . . . nhờ điện trường hay từ trường [5,2006.01]  
2/04 . . . . tạo ra các giọt riêng biệl hay các hạt khi yêu cầu [5,2006.01]  
2/045 . . . . . nhờ áp lực, ví dụ bộ biến đổi điện cơ [5,2006.01]  
2/05 . . . . . . nhờ việc ứng dụng nhiệt [5,2006.01]  
2/055 . . . . . . Thiết bị để hấp thụ hay ngăn cản áp lực ngược [5,2006.01]  
2/06 . . . . . nhờ điện trường hay từ trường [5,2006.01]  
2/065 . . . . . . bao gồm việc tạo sơ bộ các phần mực [5,2006.01]  
2/07 . . . đặc trưng bằng việc điều khiển tia (B41J 2/205 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/075 . . . . để làm lệch hướng theo nhiều mức độ [5,2006.01]  
2/08 . . . . . điều khiển sự nạp điện [5,2006.01]  
2/085 . . . . . . Thiết bị nạp điện, ví dụ điện cực [5,2006.01]  
2/09 . . . . . . Thiết bị làm lệch hướng [5,2006.01]  
2/095 . . . . . kiểu điều khiển điện trường [5,2006.01]  
2/10 . . . . . kiểu điều khiển từ trường [5,2006.01]  
2/105 . . . . để làm lệch hướng theo hai mức độ [5,2006.01]  
2/11 . . . . cho chùm bụi mực [5,2006.01]  
2/115 . . . . đồng bộ hóa thời gian tách và nạp các giọt nhỏ [5,2006.01]  
2/12 . . . . thử và sửa việc nạp điện hay làm lệch hướng [5,2006.01]  
2/125 . . . . Các bộ cảm biến, ví dụ bộ cảm biến sự lệch hướng [5,2006.01]  
2/13 . . . . đối với độ nghiêng của mẫu in [5,2006.01]  
2/135 . . . Vòi phun [5,2006.01]  
2/14 . . . . Cấu trúc của nó [5,2006.01]  
2/145 . . . . Bố trí của nó [5,2006.01]  
2/15 . . . . . để in hàng loạt [5,2006.01]  
2/155 . . . . . để in dòng [5,2006.01]  
2/16 . . . . Sản xuất vòi phun [5] 
2/165 . . . . Ngăn ngừa sự tắc vòi phun, ví dụ làm sạch, đậy kín hay làm ẩm vòi phun 

[5,2006.01]  
2/17 . . . đặc trưng bằng việc xử lý mực [5,2006.01]  
2/175 . . . . Hệ thống cung cấp mực [5,2006.01]  
2/18 . . . . Hệ thống quay vòng mực [5,2006.01]  
2/185 . . . . . Thiết bị thu hồi mực; Thiết bị góp mực [5,2006.01]  
2/19 . . . . để loại bỏ bọt khí [5,2006.01]  
2/195 . . . . để giám sát chất lượng mực [5,2006.01]  
2/20 . . . . để ngăn ngừa hay phát hiện sự nhiễm bẩn [5,2006.01]  
2/205 . . . để in các giá trị độ sáng phân cấp (B41J 2/21 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/21 . . . để in nhiều màu [5,2006.01]  
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2/215 . . bằng cách đi qua một môi trường, ví dụ tạo thành từ một dòng khí hay hạt, qua 
một đám sương mù mực [5,2006.01]  

2/22 . đặc trưng bằng cách đặt có chọn lọc xung động hay áp lực lên vật liệu in hay vật 
liệu in truyền [5,2006.01]  

2/225 . . đạn đạo, ví dụ sử dụng đạn hay bi đặc [5,2006.01]  
2/23 . . sử dụng dây in [5,2006.01]  
2/235 . . . Cụm đầu in [5,2006.01]  
2/24 . . . . kiểu máy in hàng loạt (B41J 2/25, B41J 2/265 được ưu tiên) [5,2006.01] 
2/245 . . . . kiểu máy in dòng (B41J 2/25, B41J 2/265 được ưu tiên) [5,2006.01] 
2/25 . . . . Dây in [5,2006.01]  
2/255 . . . . . Bố trí các đầu dây in [5,2006.01]  
2/26 . . . . . Nối dây in với bộ khởi động [5,2006.01]  
2/265 . . . . Cơ cấu dẫn hướng dây in [5,2006.01]  
2/27 . . . Bộ khởi động dây in [5,2006.01]  
2/275 . . . . kiểu va đập (B41J 2/28 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/28 . . . . kiểu nạp điện lò xo, tức là năng lượng cơ học dưới sự điều khiển điện từ 

[5,2006.01]  
2/285 . . . . kiểu chốt đẩy [5,2006.01]  
2/29 . . . . kiểu cuộn dây động [5,2006.01]  
2/295 . . . . dùng phần tử áp điện [5,2006.01]  
2/30 . . . Mạch điều khiển bộ khởi động [5,2006.01]  
2/305 . . . Thiết bị cung cấp mực (băng mực, cơ cấu băng mực B41J 31/00 đến B41J 

35/00) [5,2006.01]  
2/31 . . dùng một phần tử in có các mấu lồi trên bề mặt được đập hay nén xuống bằng 

búa [5,2006.01]  
2/315 . đặc trưng bằng cách đưa chọn lọc nhiệt lên một vật liệu in hay in truyền nhậy cảm 

với nhiệt (B41J 2/385, B41J 2/435 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/32 . . dùng đầu in nhiệt [5,2006.01]  
2/325 . . . bằng cách truyền mực chọn lọc từ vật mang mực, ví dụ băng hay tấm mực 

[5,2006.01]  
2/33 . . . . từ trục lăn mực [5,2006.01]  
2/335 . . . Cấu trúc của đầu in nhiệt [5,2006.01]  
2/34 . . . . gồm các chất bán dẫn [5,2006.01]  
2/345 . . . đặc trưng bằng việc bố trí điện trở hay dây dẫn [5,2006.01]  
2/35 . . . cung cấp dòng điện hay điện thế cho đầu in nhiệt [5,2006.01]  
2/355 . . . . Mạch điều khiển để lựa chọn phần tử làm nóng [5,2006.01]  
2/36 . . . . . Điều khiển mật độ in [5,2006.01]  
2/365 . . . . . . bằng cách bù trừ sự thay đổi nhiệt độ [5,2006.01]  
2/37 . . . . . . bằng cách bù trừ sự thay đổi dòng điện [5,2006.01]  
2/375 . . . Thiết bị bảo vệ chống quá nhiệt [5,2006.01]  
2/38 . . Nung nóng sơ bộ, tức là nung nóng tới một nhiệt độ chưa đủ để in [5,2006.01]  
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2/385 . đặc trưng bằng cách cung cấp chọn lọc dòng điện hay đưa chọn lọc từ trường vào 
vật liệu in hay vật liệu in truyền (B41J 2/005 được ưu tiên; điện ký, từ ký G03G) 
[5,2006.01]  

2/39 . . dùng đầu in nhiều kim [5,2006.01]  
2/395 . . . Cấu trúc của đầu in nhiều kim [5,2006.01]  
2/40 . . . cung cấp dòng điện hay điện thế cho đầu in nhiều kim [5,2006.01]  
2/405 . . . . Chọn kim hay điện cực phụ cần được cung cấp (sơ đồ chuyển mạch điện tử 

nói chúng H03K 17/00) [5,2006.01]  
2/41 . . để in bằng tĩnh điện (B41J 2/39 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/415 . . . bằng cách đưa các hạt tích điện qua một hốc hay một khe [5,2006.01]  
2/42 . . để nung nóng chọn lọc [5,2006.01] 
2/425 . . để loại bỏ chọn lọc lớp bề mặt khỏi vật liệu nhạy điện, ví dụ giấy phủ kim loại 

[5,2006.01]  
2/43 . . để in bằng từ [5,2006.01]  
2/435 . đặc trưng bằng cách đưa chọn lọc bức xạ lên vật liệu in hay vật liệu in truyền (phần 

tử, hệ thống hay thiết bị quang học G02B; điều biến hay làm lệch hướng ánh sáng 
G02F; quang điện ký G03G) [5,2006.01]  

2/44 . . dùng một nguồn bức xạ, ví dụ chùm tia sáng hay cơ cấu chắn (B41J 2/475 được 
ưu tiên) [5,2006.01] 

2/445 . . . dùng các tinh thể lỏng [5,2006.01] 
2/447 . . dùng một hệ các nguồn bức xạ (B41J 2/475 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/45 . . . dùng hệ điôt phát sáng [5,2006.01]  
2/455 . . . dùng hệ laze [5,2006.01]  
2/46 . . . đặc trưng bằng cách dùng sợi thủy tinh [5,2006.01]  
2/465 . . dùng cửa chắn sáng, ví dụ cửa chắn chuyển đổi ánh sáng (sắp chữ kiểu quang học 

B41B) [5,2006.01]  
2/47 . . sử dụng sự kết hợp giữa quét và điều biến ánh sáng [5,2006.01]  
2/475 . . để nung nóng chọn lọc [5,2006.01]  
2/48 . . . làm nóng chảy mực trên phim hay làm nóng chảy các hạt mực [5,2006.01]  
2/485 . đặc trưng bằng quá trình lập ra các ký tự có khả năng áp dụng cho một hay nhiều 

phương pháp in hay đánh dấu [5,2006.01]  
2/49 . . bằng cách viết [5,2006.01]  
2/495 . . bằng cách in chọn lọc từ một chi tiết quay hình xoắn ốc [5,2006.01]  
2/50 . . bằng cách kết hợp chọn lọc hai hay nhiều thành phần in không giống nhau 

[5,2006.01]  
2/505 . . từ một bộ các phần tử in giống hệt nhau [5,2006.01]  
2/51 . . . kiểu máy in hàng loạt [5,2006.01]  
2/515 . . . máy in dòng [5,2006.01]  
2/52 . Cơ cấu in các giá trị độ sáng riêng biệt không được phân loại vào nhóm B41J2/205, 

ví dụ áp dụng được cho hai hay nhiều phương pháp in hay đánh dấu (B41J2/525 
được ưu tiên; để sản xuất bằng phương pháp quang cơ G03F5/00) [5,2006.01] 
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2/525 . Thiết bị in nhiều màu không được đề cập ở nhóm B41J 2/21, ví dụ áp dụng được 
cho hai hay nhiều phương pháp in hay đánh dấu (để sản xuất bằng phương pháp 
quang cơ G03F 3/00) [5,2006.01]  

3/00 Máy sắp chữ hay cơ cấu in - sắp chữ hay đánh dấu đặc trưng bởi mục đích thiết 
kế (máy chữ mật mã G09C 3/00) [1,5,2006.01]  

3/01 . dùng cho các ký tự đặc biệt, ví dụ ký tự Trung Quốc hoặc các mã vạch [5,2006.01] 
3/24 . để đột lỗ hoặc chạm khuôn đồ hình nhờ các bộ chữ chì đặc biệt hoặc con dấu 

[1,2006.01] 
3/26 . để viết tắt [1,2006.01] 
3/28 . để in từ trên xuống dưới trên bề mặt phẳng, ví dụ trên các trang sách, bản vẽ, hộp 

[1,2006.01] 
3/30 . để in bằng bộ chữ tít ví dụ trên báo, vé ra vào [1,2006.01] 
3/32 . để in bằng bộ chữ Brail hoặc để in nhờ các phim đặc biệt dùng cho người mù 

[1,2006.01] 
3/34 . để in các nốt nhạc [1,2006.01] 
3/36 . máy chữ xách tay, ví dụ xếp hoặc bỏ túi [1,2006.01] 
3/37 . . Máy chữ gấp được [5,2006.01]  
3/38 . để in nổi, ví dụ để chế tạo đồng mô loại Stereo [1,2006.01] 
3/39 . . cầm tay (máy phân phối êtikét thủ công có thiết bị in B65C 11/02) [5,2006.01]  
3/407 . để đánh dấu lên vật liệu đặc biệt (in trên các bề mặt đặc biệt B41F 17/00) 

[5,2006.01]  
3/413 . . cho kim loại [5,2006.01] 
3/42 . Lắp ghép hai hoặc nhiều máy chữ để in cùng một lúc [1,2006.01] 
3/44 . Máy chữ hay cơ cấu in - sắp chữ để thực hiện hai chức năng hoặc liên hợp với các 

thiết bị dùng cho mục đích khác (các cơ cấu in liên hợp với các máy chữ typô 
B41B 27/41) [1,2006.01] 

3/46 . . Cơ cấu in kết hợp với các thiết bị đảm bảo việc chỉ báo trực diện bộ chữ chì đã 
được chọn [1,2006.01] 

3/50 . . Cơ cấu tạo nên ký tự bằng cách in và cũng tạo ra bản ghi bằng các phương tiện 
khác (cơ cấu đục lỗ G06K) [1,5,2006.01]  

3/51 . . . thông tin được in và ghi đồng nhất với nhau; dùng các chữ chì có cơ cấu tạo mã 
(G06K 1/12 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  

3/54 . có hai hay nhiều bộ chữ hoặc các bộ in (B41J 3/60 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
3/60 . để in trên cả hai mặt của vật liệu in [5,2006.01]  
3/62 . để in trên hai hay nhiều tấm hay dải vật liệu in riêng biệt (B41J 3/54 được ưu tiên) 

[5,2006.01]   

Các chi tiết kết cấu và các thiết bị phụ 

5/00 Các thiết bị hoặc bộ phận để điều khiển việc chọn chữ cái hoặc ký tự (các 
phương pháp và thiết bị để đọc các vật mang thông tin G06K 7/00) [1,2006.01] 

5/02 . Các ký tự hoặc âm tiết được chọn bằng cách đặt một chỉ số [1,2006.01] 
5/04 . . Chọn theo từng ký tự [1,2006.01] 

410 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B41J 

5/06 . . Chọn vài ký tự [1,2006.01] 
5/08 . Các ký tự hoặc các âm tiết được chọn như trong các máy chữ, nghĩa là nhờ các 

phím hoặc bàn phím [1,2006.01] 
5/10 . . Kết cấu bàn phím [1,2006.01] 
5/12 . . Kết cấu của phím [1,2006.01] 
5/14 . . Kết cấu của tay đòn phím [1,2006.01] 
5/16 . . Lắp ráp hoặc liên kết phím với tay đòn phím [1,2006.01] 
5/18 . . Thiết bị khóa [1,2006.01] 
5/20 . . . cho các phím bổ sung, ví dụ cho các phím chuyển đổi [1,2006.01] 
5/22 . . . Giữa các phím, ví dụ không có cơ cấu chốt [1,2006.01] 
5/24 . . . . có các cơ cấu chốt [1,2006.01] 
5/26 . . Điều chỉnh lực đập hoặc vận hành của các phím và tương tự [1,2006.01] 
5/28 . . Các phím nhiều chức năng, ví dụ các phím dịch chuyển vào vài vị trí hoặc dịch 

chuyển trong hai hoặc nhiều hướng để thực hiện các chức năng khác nhau hoặc 
việc lựa chọn [1,2006.01] 

5/30 . Các ký tự hoặc các âm tiết được chọn nhờ thông tin ghi [1,2006.01] 
5/31 . . khác biệt bởi dạng thông tin ghi [1,2006.01] 
5/32 . . . nhờ việc ghi được thực hiện bằng phương pháp in, bằng cách in dập hoặc chụp 

ảnh, ví dụ phiếu, tờ giấy [1,2006.01] 
5/34 . . . . trên băng hoặc dải [1,2006.01] 
5/36 . . . nhờ sự ghi đột lỗ, ví dụ phiếu, tờ giấy [1,2006.01] 
5/38 . . . . trên băng hoặc dải [1,2006.01] 
5/40 . . . nhờ ghi từ hoặc tĩnh điện, ví dụ phiếu, tờ giấy[1,2006.01] 
5/42 . . . . trên băng hoặc dải [1,2006.01] 
5/44 . . khác biệt bởi phương pháp giữ thông tin đã ghi [1,2006.01] 
5/46 . . . trong thiết bị nhớ trong [1,2006.01] 
5/48 . . . trong thiết bị nhớ ngoài [1,2006.01] 
5/50 . . . . trong thiết bị nhớ đơn [1,2006.01] 
5/51 . . . . nhiều hơn một chi tiết nhớ, ví dụ trên các băng hiệu chỉnh bổ sung 

[3,2006.01]  
5/52 . . khác biệt bởi các thiết bị phụ để nhận sự ghi đột lỗ hoặc tương tự, ví dụ cùng một 

lúc [1,2006.01] 

7/00 Các cơ cấu để chọn và in chữ chì (đặt chỉ số B41J 5/02) [1,2006.01] 
7/02 . Các cơ cấu dẫn động cần chữ chì [1,2006.01] 
7/04 . . Cần được đặt trên các trục quay cố định [1,2006.01] 
7/06 . . . và liên kết với các cơ cấu truyền động, ví dụ với truyền động bánh răng 

[1,2006.01] 
7/08 . . . . có liên kết kiểu rãnh tháo lắp được; Các chi tiết rãnh cam [1,2006.01] 
7/10 . . . . Xích, băng, dây đàn hồi và các chi tiết tương tự [1,2006.01] 
7/12 . . . Cần chữ U được lắp đặt trên 2 trục quay [1,2006.01] 
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7/14 . . . Cần phím chữ chì đơn [1,2006.01] 
7/16 . . . Đầu bộ chữ chì xoay hoặc quay trên cần [1,2006.01] 
7/18 . . Cần có các điểm tựa động hoặc thay đổi được để thay đổi lại lượng dịch chuyển 

cơ khí trong thời gian đập [1,2006.01] 
7/20 . . Cần trên bệ đỡ dịch chuyển được cố định tương đối với tay đòn; Các thanh bộ 

chữ chì, mỗi thanh được xoay trên hai culit [1,2006.01] 
7/22 . . Thanh hình quạt; Bệ đỡ hoặc thanh kéo cho cần chữ chì  [1,2006.01] 
7/24 . . Kết cấu cần chữ chì (cần chữ U B41J 7/12) [1,2006.01] 
7/26 . . Các bộ phận đặc biệt, ví dụ cần đẩy để đảm bảo cho các cần chữ chì trở về vị trí 

ban đầu [1,2006.01] 
7/28 . . Cần phím và chi tiết chữ chì trở về vị trí ban đầu không phụ thuộc vào nhau 

[1,2006.01] 
7/30 . . Ngăn chặn việc đẩy các cần hoặc các chi tiết chữ chì [1,2006.01] 
7/32 . Hình nổi của chữ chì được chọn nhờ các chi tiết trượt [1,2006.01] 
7/34 . Hình nổi của chữ chì được chọn nhờ các chi tiết quay [1,2006.01] 
7/36 . Các thiết bị chọn được sử dụng cho vật mang chữ chì quay trong quá trình in 

[1,2006.01] 
7/38 . . Chữ chì chuyển động trên vật chứa chữ để chọn [1,2006.01] 
7/40 . . Chữ chì chuyển động trên vật chứa để in [1,2006.01] 
7/42 . . In có duy trì thời gian, ví dụ không có sự đập [1,2006.01] 
7/44 . . . đập [1,2006.01] 
7/46 . . Lăn trong quá trình in [1,2006.01] 
7/48 . Vật chứa chữ chì được giữ trong vị trí chọn lọc nhờ các dụng cụ điện từ 

[1,2006.01] 
7/50 . Hình nổi của chữ chì được chọn bằng cách kết hợp hai chuyển động của vật chứa 

chữ chì [1,2006.01] 
7/52 . . bằng kết hợp chuyển động trượt và quay [1,2006.01] 
7/54 . Các thiết bị chọn lọc, kể cả các dụng cụ hoán vị, cộng và liên kết [1,2006.01] 
7/56 . . Các thiết bị cộng để dịch chuyển cơ học [1,2006.01] 
7/58 . . . Chêm [1,2006.01] 
7/60 . . . Cần [1,2006.01] 
7/62 . . . Cơ cấu truyền bánh răng [1,2006.01] 
7/64 . . . Cơ cấu đai truyền hoặc cáp truyền [1,2006.01] 
7/66 . . Các chi tiết chuyển động, ví dụ chốt được dịch chuyển tương ứng với mã số 

[1,2006.01] 
7/68 . . có các dụng cụ đóng chọn lọc mạch điện để hiển thị chữ chì [1,2006.01] 
7/90 . Chọn các âm tiết, dòng và các chi tiết tương tự của bộ chữ chì [1,2006.01] 
7/92 . Điều chỉnh lực đập; Các dụng cụ để đảm bảo sự đồng nhất trong khi in (B41J 9/46, 

B41J 9/48 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
7/94 . . Ký tự này tiếp theo ký tự khác [1,2006.01] 
7/96 . Các dụng cụ để kiểm tra sự sắp chữ có đúng không [1,2006.01] 
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9/00 Cơ cấu in búa [1,2006.01] 
9/02 . Búa con; Sắp đặt chúng [1,2006.01] 
9/04 . . có một búa con đơn, ví dụ dịch chuyển dọc theo dòng in [1,2006.01] 
9/06 . . . bất động, ví dụ tiếp xúc với một cái kẹp chữ chì [1,2006.01] 
9/08 . . . . tiếp xúc với nhiều cái kẹp chữ chì [1,2006.01] 
9/10 . . có vài cái búa nhỏ, ví dụ có búa nhỏ để cho mỗi vị trí của ký hiệu [1,2006.01] 
9/12 . . . có búa nhỏ làm việc đồng bộ trong nhiều vị trí của dấu hiệu [1,2006.01] 
9/127 . . Lắp ráp búa nhỏ [3,2006.01]  
9/133 . . Kết cấu của thân hoặc đầu búa [3,2006.01]  
9/14 . Các thiết bị để chọn lọc hoặc giữ các búa nhỏ riêng biệt [1,2006.01] 
9/16 . Các thiết bị để nâng hoặc kéo búa nhỏ trở lại vị trí ban đầu [1,2006.01] 
9/18 . . Cam [1,2006.01] 
9/20 . . Lò xo [1,2006.01] 
9/22 . . Các thiết bị thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
9/24 . . Các thiết bị điện từ [1,2006.01] 
9/26 . Các thiết bị để dẫn động búa [1,2006.01] 
9/28 . . Cam [1,2006.01] 
9/30 . . Lò xo [1,2006.01] 
9/32 . . được lắp gá để liên kết với con lăn kẹp giữ [1,2006.01] 
9/34 . . Các thiết bị thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
9/36 . . trong đó có việc đặt lực cơ học xảy ra dưới tác động của sự điều khiển điện từ 

[1,2006.01] 
9/38 . . Các thiết bị điện từ [1,2006.01] 
9/40 . . có sử dụng khớp ly hợp điện bám dính [1,2006.01] 
9/42 . với các thiết bị ngăn chặn sự nẩy lên của búa [1,2006.01] 
9/44 . Điều khiển cơ cấu in búa [5,2006.01] 
9/46 . . để xác định hay điều chỉnh thời gian vung của búa [5,2006.01]  
9/48 . . để xác định hay điều chỉnh năng lượng dẫn động búa [5,2006.01]  
9/50 . . để bù trừ sự biến thiên các điều kiện dẫn động máy in, ví dụ để bù trừ sự biến 

thiên nhiệt độ hay việc cung cấp dòng điện [5,2006.01]  
9/52 . . để kiểm tra thao tác của búa in [5,2006.01]  
9/54 . . . để kiểm tra sự hư hỏng của búa in [5,2006.01]  

11/00 Các thiết bị hoặc các cơ cấu để giữ hoặc dịch chuyển vật liệu in dạng tờ hoặc 
cuộn (đặc biệt dùng để giữ hoặc dịch chuyển các vật liệu có độ dài hạn chế B41J 
13/00; có độ dài không hạn chế B41J 15/00; các thiết bị giữ, được sử dụng trong việc 
sao lại đoạn văn B41J 29/00) [1,2006.01] 

11/02 . Trục máy chữ [1,2006.01] 
11/04 . . Trục máy chữ kiểu con lăn [1,2006.01] 
11/053 . . . có các thiết bị hấp thụ âm (cấu trúc bề mặt B41J 11/057) [3,2006.01]  
11/057 . . . Cấu trúc bề mặt [3,2006.01]  
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11/06 . . Trục máy chữ phẳng bằng cỡ của trang giấy [1,2006.01] 
11/08 . . Trục máy chữ thanh hoặc các chi tiết tương tự bằng cỡ của dòng [1,2006.01] 
11/10 . . Các chi tiết kẹp bằng cỡ của ký hiệu [1,2006.01] 
11/13 . . Đệm hoặc nắp (cho các trục máy chữ kiểu con lăn B41J 11/057) [3,2006.01]  
11/14 . . Các cơ cấu để dịch chuyển trục máy chữ; Các cơ cấu dẫn động cho chúng 

[1,2006.01] 
11/16 . . có cơ cấu cân bằng [1,2006.01] 
11/18 . Các thiết bị để ép trục máy chữ [1,2006.01] 
11/20 . Điều chỉnh trục máy chữ thay đổi lực ép trong khi thay đổi số lượng trang giấy, để 

mài mòn hoặc căn chỉnh [1,2006.01] 
11/22 . Bộ định hướng bàn trượt hoặc rãnh [1,2006.01] 
11/24 . Then cài; các thiết bị hãm hoặc liên kết cho các trục dẫn hoặc trục máy chữ 

[1,2006.01] 
11/26 . Cơ cấu đưa giấy dạng chốt [1,2006.01] 
11/27 . . có các chốt được đặt trên trục máy chữ hoặc trên bề mặt bên trong của nó 

[1,2006.01] 
11/28 . . Bánh xe chốt 
11/30 . . Các chi tiết chốt li hợp khác với bánh xe, ví dụ các chốt trên băng liên tục 

[1,2006.01] 
11/32 . . Điều chỉnh các bánh xe chốt hoặc các chi tiết kéo, ví dụ điều chỉnh bên cạnh 

[1,2006.01] 
11/34 . . Bộ dẫn hướng tương tác với các cơ cấu đưa giấy dạng chốt [1,2006.01] 
11/36 . Dẫn nạp liên tục; Dẫn nạp theo các kênh riêng biệt, ví dụ bằng cách quay các trục 

máy chữ hoặc trục dẫn giấy [1,2006.01] 
11/38 . . Các thiết bị dẫn nạp dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
11/40 . . đặc biệt dùng để in nốt nhạc [1,2006.01] 
11/42 . . Điều khiển [1,2006.01] 
11/44 . . . nhờ các thiết bị, ví dụ nhờ các băng có chương trình cho sẵn hoặc bánh xe tiếp 

xúc quay đồng bộ với dịch chuyển các thiết bị dẫn nạp giấy, ví dụ sự quay của 
trục máy chữ [1,2006.01] 

11/46 . . . nhờ các dấu vạch hoặc các ký hiệu khác trên giấy được dẫn nạp [1,2006.01] 
11/48 . Các thiết bị nén chặt bản ghi, băng sao chép hoặc các công việc tương tự trong khi 

sử dụng hai hoặc nhiều tờ giấy hoặc các tập giấy [1,2006.01] 
11/50 . . trong đó có hai hoặc nhiều tờ hoặc một tập giấy được nạp riêng biệt theo một 

hướng vào vị trí để in [1,2006.01] 
11/51 . . . có các vận tốc dẫn nạp khác nhau [3,2006.01] 
11/52 . . trong đó một tờ hoặc một tập tờ giấy dịch chuyển theo hướng ngang tương đối so 

với tờ hoặc tập tờ khác [1,2006.01] 
11/53 . . . Các thiết bị để giữ một hoặc một tập tờ giấy cho đúng chỗ trong thời gian một 

hoặc nhiều tờ hoặc tập tờ khác dịch chuyển [1,2006.01] 
11/54 . . trong đó một tờ hoặc một tập tờ giấy được dẫn nạp vào vị trí để in từ mặt trước 

của thiết bị [1,2006.01] 
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11/55 . . . có các dụng cụ để điều chỉnh tờ hoặc tập tờ giấy [3,2006.01]  
11/56 . được thiết kế đặc biệt để làm dễ dàng việc bảo quản, vận chuyển máy chữ 

[1,2006.01] 
11/58 . các thiết bị để bảo quản tờ hoặc các băng được gấp thành hình quạt, ví dụ giá, bàn, 

trục xoắn ốc hoặc giá đỡ các chồng giày [1,2006.01] 
11/60 . Bàn để làm sạch hoặc hiệu chỉnh [1,2006.01] 
11/62 . Tấm chắn bảo vệ, mái che và tương tự [1,2006.01] 
11/64 . Sử dụng thang chia độ hoặc bộ chỉ báo [1,2006.01] 
11/66 . Sử dụng các thiết bị cắt [1,2006.01] 
11/68 . . để cắt tấm, tờ song song với hướng dẫn nạp giấy [1,2006.01] 
11/70 . . để cắt tấm, tờ vuông góc với hướng dẫn nạp giấy [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị hoặc cơ cấu đặc biệt dùng để giữ hoặc dịch chuyển vật liệu sao chụp 
có chiều dài hạn chế, ví dụ các tờ [1,2006.01] 

13/02 . Trục con lăn (trục máy chữ kiểu con lăn B41J 11/04) [1,2006.01] 
13/03 . . được dẫn động, ví dụ trục dẫn động tách khỏi trục máy chữ [1,2006.01] 
13/036 . . tương tác với trục máy chữ kiểu con lăn [3,2006.01]  
13/042 . . . Trục trước và trục sau hoặc giao điểm của các trục trước và sau được lắp đặt 

mỗi trục trên một bệ giá riêng [3,2006.01]  
13/048 . . . Trục trước và trục sau được lắp đặt trên một bệ giá chung [3,2006.01]  
13/054 . . . . trên cửa cấp giấy đồng tâm với trục máy chữ [3,2006.01]  
13/076 . . Kết cấu của con lăn kẹp; Bệ giá của chúng [1,2006.01] 
13/08 . Băng hoặc các thiết bị dẫn nạp tương tự [1,2006.01] 
13/10 . Kẹp giữ tờ, bệ đỡ cơ cấu dừng hoặc bộ dẫn hướng bất động [1,2006.01] 
13/12 . . đặc biệt dùng cho các tấm phiếu, phong bì và tương tự [1,2006.01] 
13/14 . . Các cửa cấp giấy hoặc bộ dẫn hướng [1,2006.01] 
13/16 . . . chuyển động để đặt hoặc loại bỏ tờ [1,2006.01] 
13/18 . . . được sắp xếp đồng lâm so với trục máy chữ [1,2006.01] 
13/20 . . Cặp [1,2006.01] 
13/22 . . Kẹp giữ hoặc cần gạt [1,2006.01] 
13/24 . . Băng để giữ hoặc dịch chuyển tờ [1,2006.01] 
13/26 . Các thiết bị sắp chữ cân xứng [1,2006.01] 
13/28 . . Bệ giá trước, cơ cấu chặn hoặc dưỡng [1,2006.01] 
13/30 . . Bệ giá cạnh hoặc dưỡng [1,2006.01] 
13/32 . . Các thiết bị để xếp đặt theo hai hướng nhờ một cơ cấu điều khiển, ví dụ để kiểm 

tra kích thước hoặc việc sắp xếp các tờ dưới một góc vuông [1,2006.01] 

15/00 Các thiết bị hoặc cơ cấu đặc biệt dùng để đỡ hoặc dịch chuyển vật liệu sao chụp 
có độ dài không hạn chế, ví dụ giấy cuộn [1,2006.01] 

15/02 . Trục hoặc lõi cuộn; Cố định cuộn vào ống lót của trục hoặc lõi cuộn [1,2006.01] 
15/04 . Các thiết bị đỡ, dẫn nạp hoặc định hướng; Kẹp giữ cho trục hoặc lõi cuộn 

[1,2006.01] 
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15/06 . . khác biệt bởi khả năng sử dụng trong máy in có bàn trượt bất động [1,2006.01] 
15/08 . . khác biệt bởi khả năng sử dụng trong máy in có bàn trượt chuyển động theo 

hướng ngang [1,2006.01] 
15/10 . . . và được lắp trên bàn trượt [1,2006.01] 
15/12 . . . có kết cấu gắn với bàn trượt [1,2006.01] 
15/14 . . . và tách khỏi bàn trượt [1,2006.01] 
15/16 . Các thiết bị để kéo căng hoặc cuộn băng giấy [1,2006.01] 
15/18 . Các thiết bị để dẫn nạp vật liệu từ một vài cuộn [1,2006.01] 
15/20 . . để đặt băng giấy lên nhau trong quá trình in (máy để tách các dải được xếp theo 

lớp B65H 41/00) [1,2006.01] 
15/22 . . để dẫn nạp băng theo các rãnh riêng biệt trong quá trình in [1,2006.01] 
15/24 . . có các cơ cấu để kết hợp các băng giấy với nhau [1,2006.01] 

17/00 Các cơ cấu điều khiển bằng tay vật liệu in truyền có độ rộng như của giấy in, ví 
dụ giấy cácbon (trong các thiết bị sao chép hàng loạt B41L, các vật liệu tờ để nhân 
bản hoặc đánh dấu B41M 5/00) [1,2006.01] 

17/02 . Cơ cấu dẫn nạp [1,2006.01] 
17/04 . . Đưa giấy sao phụ thuộc vào việc nạp giấy, ví dụ cả hai cùng chuyển động cùng 

một lúc [1,2006.01] 
17/06 . . . đưa giấy trên băng truyền, nghĩa là vật liệu in truyền được dẫn nạp chậm hơn so 

với giấy để in [1,2006.01] 
17/07 . . . có điều khiển điện từ [1,2006.01] 
17/08 . . Dẫn nạp vật liệu sao chép không phụ thuộc vào sự nạp giấy để in [1,2006.01] 
17/10 . . . có sự điều khiển điện từ [1,2006.01] 
17/12 . . Các cơ cấu đặc biệt đảm bảo thời hạn làm việc tối đa [1,2006.01] 
17/14 . . Các cơ cấu tự động đảo hướng dẫn nạp [1,2006.01] 
17/16 . Các chi tiết giữ để cho các tờ của vật liệu in truyền được xếp đặt trong máy chữ 

[1,2006.01] 
17/18 . . xoay về phía trụ và tách khỏi trục máy chữ [1,2006.01] 
17/20 . . trượt về phía trụ và tách khỏi trục máy chữ [1,2006.01] 
17/22 . Các thiết bị để dẫn nạp giấy cuộn hoặc vật liệu in truyền trong quá trình in 

[1,2006.01] 
17/24 . . Các dải băng được dẫn nạp từ lõi cuộn hoặc trục cuốn được đặt trên máy (lõi 

cuộn xem B65H 75/02) [1,2006.01] 
17/26 . . Các dải băng được dẫn nạp từ các rãnh hoặc từ các giá đỡ tương tự được cố định 

trên máy [1,2006.01] 
17/28 . Sắp đặt bộ dẫn hướng cho vật liệu in truyền [1,2006.01] 
17/30 . Kết cấu dẫn hướng cho vật liệu in truyền [1,2006.01] 
17/32 . Kẹp giữ tháo dỡ được dùng cho vật liệu in truyền [1,2006.01] 
17/34 . Đế đỡ cho vật liệu in-truyền, ví dụ các tờ để giảm ma sát, các tờ để ngăn ngừa việc 

để lại dấu vết [1,2006.01] 

416 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B41J 

17/36 . Các thiết bị chỉ báo, báo hiệu hoặc các thiết bị ngừng việc dẫn nạp trong khi hết vật 
liệu hoặc vật liệu bị đứt đoạn [1,2006.01] 

17/38 . để điều khiển vật liệu in truyền sau khi sử dụng nó [1,2006.01] 
17/40 . . để khai thác các tờ với mục đích sử dụng lại chúng [1,2006.01] 
17/42 . . để điều khiển vật liệu cuộn [1,2006.01] 

19/00 Các cơ cấu cách chữ và dòng (nhờ các phím B41J 25/02) [1,2006.01] 
19/02 . có các cơ cấu làm chậm, ví dụ phanh [1,2006.01] 
19/04 . Các thiết bị giảm chấn động hoặc giảm âm (B41J 19/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
19/06 . . Cố định đàn hồi các cơ cấu [1,2006.01] 
19/08 . . Đệm lò xo và các thiết bị tương tự để dừng bàn trượt [1,2006.01] 
19/10 . . Bộ giảm chấn [1,2006.01] 
19/12 . . Cơ cấu truyền bánh răng được chế tạo từ các vật liệu đặc biệt hoặc kết cấu đặc 

biệt dùng để giảm hoặc dập tắt rung động [1,2006.01] 
19/14 . có các cơ cấu để thực hiện việc cách chữ cái hoặc dòng trong hướng bất kỳ 

[1,2006.01] 
19/16 . Các cơ cấu đặc biệt để cách chữ trong các thiết bị in có vòng tròn, xoắn hoặc xuyên 

tâm chữ chì [1,2006.01] 
19/18 . Các cơ cấu cách chữ ngược hoặc thẳng; Các thiết bị để hoàn trở lại hoặc giải phóng 

các bàn trượt [1,2006.01] 
19/20 . . Các cơ cấu cách chữ cái hoặc dấu có dẫn nạp cưỡng bức (điều khiển bộ điều 

chỉnh vận hành B41J 19/52) [1,2006.01] 
19/22 . . . có sử dụng lực ma sát hoặc lực ép [1,2006.01] 
19/24 . . . Cơ cấu bánh cóc [1,2006.01] 
19/26 . . . . dịch chuyển giấy hoặc bàn trượt [1,2006.01] 
19/28 . . . . dịch chuyển vật liệu cuộn hoặc băng giấy, ví dụ trên kẹp giữ bất động 

[1,2006.01] 
19/30 . . . Cơ cấu có bộ dẫn động điện từ [1,2006.01] 
19/32 . . . Các thiết bị để cách chữ biến đổi hoặc vi sai [1,2006.01] 
19/34 . . Cơ cấu cách chữ hoặc dấu có bộ điều chỉnh vận hành [1,2006.01] 
19/36 . . . Các thiết bị truyền động, ví dụ lò xo được ép lại trong thời gian bàn trượt trở về 

vị trí ban đầu [1,2006.01] 
19/38 . . . . đảm bảo cho bàn trượt trở lại không có tiếng động [1,2006.01] 
19/40 . . . Bộ điều chỉnh vận hành có một chốt hoặc có chi tiết chốt hãm tương tự 

[1,2006.01] 
19/42 . . . Bộ điều chỉnh vận hành có 2 chốt hoặc có chi tiết chốt hãm tương tự 

[1,2006.01] 
19/44 . . . . tương tác với hai chi tiết bánh răng, ví dụ có các thanh răng hoặc bánh răng 

[1,2006.01] 
19/46 . . . . được xếp đặt trên một tay đòn lắc [1,2006.01] 
19/48 . . . . được xếp đặt trên một chi tiết trượt [1,2006.01] 
19/50 . . . Bộ điều chỉnh vận hành có sự điều khiển điện từ [1,2006.01] 
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19/52 . . . Bộ điều chỉnh vận hành bằng cơ cấu nạp cưỡng bức [1,2006.01] 
19/54 . . . Kết cấu của thanh vạn năng [1,2006.01] 
19/56 . . . Bộ điều chỉnh vận hành điều khiển việc dẫn nạp băng giấy [1,2006.01] 
19/58 . . . Các thiết bị cách chữ biến đổi hoặc vi sai [1,2006.01] 
19/60 . . Các thiết bị dẫn nạp phụ hoặc để điều chỉnh [1,2006.01] 
19/62 . . . để cách chữ ngược [1,2006.01] 
19/64 . . . để chỉnh trang [1,2006.01] 
19/66 . . Cơ cấu giải phóng bàn trượt [1,2006.01] 
19/68 . . Cơ cấu đưa bàn trượt trở lại vị trí ban đầu, ví dụ được dẫn động bằng tay 

[1,2006.01] 
19/70 . . . được dẫn động bằng cơ học [1,2006.01] 
19/72 . . . . có sử dụng năng lượng được tích tụ trong thời gian tháo dỡ chữ cái 

[1,2006.01] 
19/74 . . có các cơ cấu đặc biệt để bảo quản các chi tiết cách chữ hoặc các chi tiết cách chữ 

ngược trong trạng thái ăn khớp trong thời gian chuyển động của bộ ghi hoặc dịch 
chuyển tương tự [1,2006.01] 

19/76 . Các cơ cấu cách dòng (dẫn nạp đặc biệt các dòng B41J 11/36) [1,2006.01] 
19/78 . . Cơ cấu nạp cưỡng bức [1,2006.01] 
19/80 . . . Cơ cấu bánh cóc [1,2006.01] 
19/82 . . . . dịch chuyển bàn trượt có giấy và tương tự [1,2006.01] 
19/84  . . . . . dạng con lăn được xoay để cách dòng [1,2006.01] 
19/86  . . . . . . có các chốt ăn khớp với bánh cóc [1,2006.01] 
19/88 . . . . để dịch chuyển bàn trượt [1,2006.01] 
19/90 . . . . để dịch chuyển tự động băng giấy, ví dụ trên kẹp giữ bất động của bàn trượt, 

trừ chuyển động của bàn trượt trở lại vị trí ban đầu [1,2006.01] 
19/92 . . . Cơ cấu truyền động điện từ [1,2006.01] 
19/94 . . . tự động mài mòn trong khi bàn trượt trở lại vị trí ban đầu [1,2006.01] 
19/96 . . . Các thiết bị để thay đổi khoảng cách giữa các dòng [1,2006.01] 
19/98 . . Cơ cấu dẫn nạp có bộ điều chỉnh vận hành [1,2006.01] 

21/00 Các thiết bị để in các cột, bảng và tương tự; Các công cụ để chỉnh tâm các dòng 
ngắn (cơ cấu giải phóng bàn trượt B41J 19/66; cơ cấu phím B41J 25/18) [1,2006.01] 

21/02 . Cái chặn hoặc thanh chặn [1,2006.01] 
21/04 . Cơ cấu để xếp đặt hoặc tháo dỡ biểu bảng [1,2006.01] 
21/06 . có các phương tiện để ngăn chặn sự bật nẩy khỏi cơ cấu chặn [1,2006.01] 
21/08 . Cơ cấu để khởi động, tác động, làm nhảy, hoặc dừng chuyển động của biểu bảng; 

Các thiết bị để chỉnh tâm các dòng ngắn [1,2006.01] 
21/10 . có bộ chặn ở trung tâm được sắp đặt trên đường hoạt động của cơ cấu chặn biểu 

bảng [1,2006.01] 
21/12 . khác biệt bởi sự sắp xếp các công tắc điện [1,2006.01] 
21/14 . khác biệt bởi cấu trúc của thiết bị chặn [1,2006.01] 
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21/16 . được điều chỉnh bằng cách nhận biết các vạch hoặc các chi tiết khác lên vạch giấy, 
lên các tờ được xếp hoặc lên trục [1,2006.01] 

21/17 . được điều chỉnh nhờ thông tin lưu trữ [1,2006.01] 
21/18 . khác biệt bởi sự sử dụng thước vạch hoặc dụng cụ chỉ báo [1,2006.01] 

23/00 Các cơ cấu truyền động hoặc dẫn động của các thiết bị hoặc cơ cấu (B41J 9/00 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

23/02 . Cơ cấu truyền động cơ khí [1,2006.01] 
23/04 . . có cơ cấu dẫn động liên kết với nguồn năng lượng làm việc liên tục [1,2006.01] 
23/06 . . . nhờ các trục kẹp giữ [1,2006.01] 
23/08 . . . nhờ các khớp nối xoay từng phần hoặc xoay một vòng [1,2006.01] 
23/10 . . . cố định trong vị trí đã định [1,2006.01] 
23/12 . . Cơ cấu được dẫn động bằng các cam khớp với trục quay [1,2006.01] 
23/14 . . Cơ cấu được dẫn động bằng chi tiết có chuyển động tịnh tiến hoặc dao động 

[1,2006.01] 
23/16 . . Cơ cấu được dẫn động bằng các lò xo được kéo căng ra theo phương pháp cơ học 

[1,2006.01] 
23/18 . . Cơ cấu truyền động có chu trình làm việc liên tục [1,2006.01] 
23/20 . Cơ cấu truyền động áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
23/22 . . cho các phím và tương tự [1,2006.01] 
23/24 . . cho các cơ cấu in [1,2006.01] 
23/26 . . để dịch chuyển bàn trượt hoặc các trục máy chữ, ví dụ để đảm bảo việc cách 

dòng, chữ cái hoặc bàn trượt trở về vị trí ban đầu [1,2006.01] 
23/28 . . để dịch chuyển bàn trượt có chữ chì [1,2006.01] 
23/30 . . để chuyển dịch bộ ghi [1,2006.01] 
23/32 . Cơ cấu truyền động điện từ, ví dụ dùng cho các cần phím [1,2006.01] 
23/34 . . dùng cho các chi tiết khác trừ các cần phím [1,2006.01] 
23/36 . . . tác động lên chi tiết chữ chì [1,2006.01] 
23/38 . . . tác động lên cơ cấu ghi hoặc cơ cấu chỉnh hàng [1,2006.01] 

25/00 Các thiết bị và cơ cấu không thuộc vào các nhóm khác [1,2006.01] 
25/02 . Các cơ cấu phím cho các mục đích đặc biệt [1,2006.01] 
25/04 . . Cách chữ theo hướng ngược lại [1,2006.01] 
25/06 . . Hoàn bàn trượt trở lại [1,2006.01] 
25/08 . . Chuyển dịch bộ ghi [1,2006.01] 
25/10 . . Điều chỉnh vị trí của băng mực [1,2006.01] 
25/12 . . Cách chữ cái [1,2006.01] 
25/14 . . Cách dòng [1,2006.01] 
25/16 . . Cách dòng và hoàn bàn trượt lại nhờ một bàn phím [1,2006.01] 
25/18 . . Lập bảng [1,2006.01] 
25/20 . Các cơ cấu in phụ để in các ký hiệu đặc biệt, ví dụ in các dấu hiệu đặc biệt trong 

các máy điện báo chữ, nhằm chỉ ra rằng thiết bị in này đã nhận được [1,2006.01] 
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25/22 . để làm bằng chữ cái trong khi in (trong các máy sử dụng để chọn các mã số B41J 
5/02) [1,2006.01] 

25/24 . Các cơ cấu chuyển dịch bộ ghi (B41J11/14 được ưu tiên; cơ cấu phím B41J25/08); 
Thiết bị để thay phụ tùng [1,2006.01] 

25/304 . Cơ cấu có thể di chuyển toàn bộ dùng cho đầu in hay bàn trượt dịch chuyển được 
về phía hay từ mặt giấy (vật chứa chữ chì trượt trong khi in B41J1/36; vật chứa chữ 
chì dao động trong khi in B41J1/40) [5,2006.01] 

25/308 . . có cơ cấu điều chỉnh khoảng cách khi in [5,2006.01]  
25/312 . . có cơ cấu điều chỉnh áp lực in, ví dụ cơ cấu áp lực trên giấy [5,2006.01]  
25/316 . . có cơ cấu chuyển động nghiêng tương đối so với mặt giấy [5,2006.01] 
25/32 . Cơ cấu in, trong đó trục tương tác với đầu nối bất động của chữ chì [1,2006.01] 
25/34 . Đầu in hay bàn trượt thay đổi được toàn bộ (B41J 1/20, B41J 1/22, B41J 1/60 dược 

ưu tiên) [5,2006.01]  

27/00 Thiết bị trải mực [1,2006.01] 
27/02 . có mực được mang bằng các đệm hoặc đĩa quay [1,2006.01] 
27/04 . . Đệm hoặc đĩa; Các thiết bị dẫn nạp mực cho đệm hoặc đĩa [1,2006.01] 
27/06 . . Các thiết bị để đảm bảo thời gian sử dụng tối đa đệm hoặc đĩa [1,2006.01] 
27/08 . . Thiết bị để thực hiện in nhiều mầu [1,2006.01] 
27/10 . có mực được dẫn từ các trục; Thiết bị để dẫn nạp mực tới chúng [1,2006.01] 
27/12 . . Trục lăn [1,2006.01] 
27/14 . . Thiết bị để in nhiều màu [1,2006.01] 
27/16 . có mực được mang lên bằng cách làm lắng điện tĩnh hoặc điện từ, ví dụ mực dạng 

bột [1,2006.01] 
27/18 . . có mực lỏng [1,2006.01] 
27/20 . có nạp mực mao dẫn, ví dụ qua các chi tiết chữ xốp, qua các trục xốp [1,2006.01] 
27/22 . có các đĩa mực hoặc ngăn mực [1,2006.01] 

29/00 Các chi tiết kết cấu và các cơ cấu phụ cho máy chữ hoặc cơ cấu in–sắp chữ 
không thuộc vào các nhóm khác [1,2006.01] 

29/02 . Vỏ, khung [1,2006.01] 
29/04 . Thiết bị để cố định máy vào mặt phẳng đỡ [1,2006.01] 
29/06 . Bệ đỡ đặc biệt, bàn máy hoặc xe con để giữ máy trên bàn [1,2006.01] 
29/08 . Bệ giá đỡ giảm thanh hoặc giảm rung, vỏ hoặc đệm có kết cấu không gắn với máy 

[1,2006.01] 
29/10 . Thiết bị giảm âm có kết cấu không gắn với máy (B41J 19/04 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
29/12 . Thiết bị bảo vệ, chắn hay ngăn bụi [1,5,2006.01]  
29/13 . . Vỏ hay nắp [5,2006.01]  
29/14 . Các thiết bị khởi động bằng chân, ví dụ bằng bàn chân hoặc đầu gối [1,2006.01] 
29/15 . Bệ đỡ chữ nổi với máy chữ hay máy in (bảng, bàn, đồ gỗ văn phòng nói chung 

A47B) [5,2006.01]  
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29/16 . Các thùng phụ để bảo quản các vật khác nhau, ví dụ tẩy, bút chì [1,2006.01] 
29/17 . Thiết bị làm sạch [5,2006.01]  
29/18 . Cơ cấu để cho người sử dụng nhìn rõ hình in (cơ cấu dịch chuyển băng mực B41J 

35/20) [1,5,2006.01]  
29/19 . . có thiết bị phản xạ hay chiếu sáng [5,2006.01]   
29/20 . Thiết bị đếm [1,2006.01] 
29/22 . . Cơ cấu đếm dòng [1,2006.01] 
29/24 . . Cơ cấu đếm từ [1,2006.01] 
29/26 . Thiết bị, môi trường không lỏng hay phương pháp để xóa, chữa lỗi, gạch dưới hay 

kẻ [1,4,2006.01]  
29/28 . . Dụng cụ viết và tương tự được cố định trên các kẹp giữ hoặc bộ định hướng 

[1,2006.01] 
29/30 . . Bánh xe [1,2006.01] 
29/32 . . Các chi tiết in [1,2006.01] 
29/34 . . . sử dụng nhiều lần [1,2006.01] 
29/36 . . để xóa hay chữa lỗi bằng cách in đè lên (B41J 31/00 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
29/367 . . . môi trường dạng tấm mỏng có một lớp xóa chứa bột màu in lại được 

[4,2006.01]  
29/373 . . . môi trường dạng tấm mỏng mang một lớp dính có tác dụng nhấc ký tự bị in sai 

ra khỏi vật liệu in [4,2006.01]  
29/377 . Cơ cấu làm lạnh hay thông gió [5,2006.01]  
29/38 . Cơ cấu dẫn động, động cơ, bộ điều chỉnh hoặc các thiết bị ngắt tự động dùng cho 

toàn bộ cơ cấu in [1,2006.01] 
29/387 . . Thiết bị ngắt tự động [5,2006.01]  
29/393 . . Thiết bị để điều khiển hay kiểm tra toàn bộ máy [5,2006.01]  
29/40 . Các phương pháp in không đổi, nghĩa là cho thêm vào bộ chữ chì đã chọn một bộ 

chữ chì không thay đổi [1,2006.01] 
29/42 . Thước đo và chỉ báo, ví dụ để xác định mặt bên cạnh [1,2006.01] 
29/44 . . để xác định mặt trên và dưới của trang giấy hoặc chỉ ra sự hết giấy [1,2006.01] 
29/46 . Thiết bị báo hiệu, ví dụ báo hiệu sắp đến cuối dòng (nhạy với việc cắt hoặc hết giấy 

hoặc băng màu B41J 17/36, B41J 35/36) [1,2006.01] 
29/48 . . Nhạy với sự cắt giấy hoặc sắp hết giấy [1,2006.01] 
29/50 . Cơ cấu chặn bên [1,2006.01] 
29/52 . Cơ cấu chặn trên và dưới [1,2006.01] 
29/54 . Các thiết bị khóa cho các cơ cấu in [1,2006.01] 
29/56 . . dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
29/58 . . khởi động tự động [1,2006.01] 
29/60 . . . phản ứng với việc dừng cấp năng lượng [1,2006.01] 
29/62 . . . giữ cơ cấu búa đập trong khi không có giấy [1,2006.01] 
29/64 . . . bằng chức năng của khóa bàn phím của cơ cấu in [1,2006.01] 
29/66 . . . . Cơ cấu khóa tác động vào thời điểm trục đến cuối dòng [1,2006.01] 
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29/68 . . . đóng bàn phím khi hết trang giấy, khi đạt được số lượng dòng đã cho hoặc khi 
hết giấy [1,2006.01] 

29/70 . . . Cơ cấu khóa chuyền tác động giữa hai cơ cấu dịch chuyển bàn trượt, ví dụ giữa 
các thiết bị để cách chữ cái, cách chữ ngược, biểu bảng, trở về hoặc giải phóng 
bàn trượt [1,2006.01] 

Băng màu; Cơ cấu cho băng màu 

31/00 Băng màu (bảo quản dải hoặc băng, ví dụ trên lõi cuộn B65H 75/00; vật liệu tờ để 
nhân bản hoặc đánh dấu B41M 5/00); Kiểm tra hoặc khôi phục băng màu 
[1,2006.01] 

31/02 . Băng mầu khác biệt do vật liệu mà nó được dệt thành [1,2006.01] 
31/04 . . dệt từ vật liệu tổng hợp [1,2006.01] 
31/05 . Băng mầu có lớp phủ khác với lớp phủ của vật liệu in-truyền [1,2006.01] 
31/06 . . phủ trực tiếp lên vật liệu cốt, nghĩa là dưới vật liệu in-truyền; Băng màu, trong đó 

vật liệu cốt được thấm một chất khác so với vật liệu in-truyền [1,2006.01] 
31/08 . . lớp phủ được phủ lên vật liệu in-truyền [1,2006.01] 
31/09 . Băng mực đặc trưng bởi các vùng có chứa chất để xóa hay loại bỏ lỗi in 

[4,2006.01]  
31/10 . Băng màu có cơ cấu để làm nhẹ việc chuyển qua máy [1,2006.01] 
31/12 . Băng màu có cơ cấu ngăn ngừa sự tiếp xúc không mong muốn giữa vật liệu in- 

truyền và các chi tiết máy hoặc của các đồ vật khác [1,2006.01] 
31/14 . Thử nghiệm hoặc khôi phục băng màu [1,2006.01] 
31/16 . . trong thời gian sử dụng máy [1,2006.01] 

32/00 Lõi cuộn cho băng màu [3,2006.01] 
32/02 . cho băng liên tục [3,2006.01] 

33/00 Các thiết bị hoặc cơ cấu để dẫn nạp băng màu hoặc các vật liệu in-truyền khác 
có kích thước và tính chất giống băng (lõi cuộn cho băng màu B41J 32/00) 
[1,2006.01] 

33/02 . Thiết bị băng [1,2006.01] 
33/04 . . được gắn trên bàn trượt chuyển động [1,2006.01] 
33/06 . . Băng được liên kết nhưng không chuyển dịch với các trục của máy chữ, ví dụ 

được sắp xếp vuông góc với trục của trục [1,2006.01] 
33/08 . . . được xếp đặt song song với trục của trục [1,2006.01] 
33/10 . . Băng liên tục [1,2006.01] 
33/12 . . Băng được cố định trên các lõi cuộn có trục chung với chúng [1,2006.01] 
33/14 . Cơ cấu dẫn nạp băng [1,2006.01] 
33/16 . . có bộ dẫn động lõi cuộn và trục lõi cuộn [1,2006.01] 
33/18 . . . băng cơ cấu bánh cóc (B41J 33/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
33/20 . . . bằng ma sát [1,2006.01] 
33/22 . . . bằng cơ cấu truyền động bánh răng hoặc dây curoa [1,2006.01] 
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33/24 . . có cơ cấu dẫn động trực tiếp tới băng [1,2006.01] 
33/26 . . . nhờ con lăn ăn khớp với băng[1,2006.01] 
33/28 . . . nhờ các cơ cấu kéo băng hoặc giữ gạt băng [1,2006.01] 
33/30 . . Thiết bị khởi động [1,2006.01] 
33/32 . . Thiết bị điện từ [1,2006.01] 
33/34 . . được dẫn động bằng các động cơ không phụ thuộc vào máy nói chung 

[1,2006.01] 
33/36 . . có các thiết bị để điều chỉnh vận tốc dẫn nạp băng [1,2006.01] 
33/38 . . Thiết bị để làm chậm sự dẫn nạp hoặc dẫn nạp có quay [1,2006.01] 
33/382 . . . băng được dẫn nạp chỉ trong thời gian bàn trượt trở lại [1,2006.01] 
33/384 . . . . và gắn với bàn trượt trong quá trình đánh chữ [1,2006.01] 
33/386 . . . băng được dẫn nạp chỉ trong thời gian tháo dỡ dòng [1,2006.01] 
33/388 . . . băng được dẫn nạp chỉ trong thời gian in [1,2006.01] 
33/40 . . có các thiết bị để đảm bảo chiều dẫn nạp [1,2006.01] 
33/42 . . . bằng tay [1,2006.01] 
33/44 . . . tự động [1,2006.01] 
33/46 . . . . đặc trưng bởi việc sử dụng cơ cấu, trong đó hai lõi cuộn được dẫn động bằng 

cơ cấu bánh cóc [1,2006.01] 
33/48  . . . . . có hai cơ cấu bánh cóc và mỗi cơ cấu dùng cho một lõi cuộn [1,2006.01] 
33/50  . . . . . có chốt bình thường hoặc loại hai răng và tương tác một cách chọn lọc với 

đôi bánh cóc [1,2006.01] 
33/51 . . . . khác biệt bởi sử dụng các dụng cụ đảo chiều đặc biệt [1,2006.01] 
33/512 . . . . . sử dụng chi tiết đảo chiều quay tương tác với bề mặt ngoài của băng cuộn 

[1,2006.01] 
33/514 . . . . . sử dụng chi tiết đảo chiều quay tương tác với bề mặt trong của băng cuộn 

[1,2006.01] 
33/516 . . . . . sử dụng chi tiết đảo chiều nhạy cảm với độ căng của băng [1,2006.01] 
33/518 . . . . . chi tiết đảo chiều tương tác với nút bấm hoặc các chi tiết tương tự được cố 

định trên các đầu của băng [1,2006.01] 
33/52 . . Thiết bị hãm dùng cho chúng [1,2006.01] 
33/54 . . có các cơ cấu để đảm bảo thời gian sử dụng băng tối đa (B41J 33/38 được ưu 

tiên, bằng cách điều chỉnh trục cơ cấu dịch chuyển trục B41J 35/14) [1,2006.01] 
33/56 . . . Băng dịch chuyển theo chiều ngang [1,2006.01] 
33/58 . . . Băng được dẫn nạp dưới một góc [1,2006.01] 
33/60 . . phản ứng với mã điện báo hoặc các tín hiệu bên ngoài khác [1,2006.01] 

35/00 Các thiết bị phụ khác có kết cấu liên kết với các cơ cấu cho băng mầu 
[1,2006.01] 

35/02 . Khung hoặc giá đỡ cho băng mầu không cuộn có độ dài không lớn lắm [1,2006.01] 
35/03 . . kẹp giữ có thể xê dịch băng vào vị trí không làm việc, ví dụ xoay mặt có màu lên 

phía trên [1,2006.01] 
35/04 . Bộ dẫn hướng để cho băng mầu [1,2006.01] 
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35/06 . . bất động [1,2006.01] 
35/08 . . có các cơ cấu kéo dãn [1,2006.01] 
35/10 . . Cơ cấu để dịch chuyển trục; Bộ dẫn động cho chúng [1,2006.01] 
35/12 . . . điều chỉnh được, ví dụ để dịch chuyển cơ cấu ghi (cơ cấu phím B41J 25/02) 

[1,2006.01] 
35/14 . . . . để in nhiều màu; để đảm bảo thời gian sử dụng băng mầu là cực đại; để ngắt 

băng mầu [1,2006.01] 
35/16 . Thiết bị in nhiều màu (B41J 35/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/18 . . Việc thay đổi màu được thực hiện tự động [1,2006.01] 
35/20 . Dịch chuyển băng mầu, ví dụ để đảm bảo nhìn thấy dấu hiệu được in, trong khi 

chuyển dịch cơ cấu ghi để ngắt băng mầu [1,2006.01] 
35/22 . Thiết bị đảm bảo sử dụng có chon lọc một vài băng màu [1,2006.01] 
35/23 . . có hai hoặc nhiều cơ cấu dẫn hướng [1,2006.01] 
35/24 . Cơ cấu để dẫn nạp vật liệu in-truyền dưới dạng phim [1,2006.01] 
35/26 . Tấm chắn hoặc đệm cho băng màu [1,2006.01] 
35/28 . Vật mang hoặc kẹp cho các thiết bị có băng mầu tháo dỡ được [1,2006.01] 
35/30 . Thiết bị sao chép hàng loạt hoặc tương tự [1,2006.01] 
35/32 . . để sản xuất một tập hợp bản sao theo dòng nhờ một băng mầu [1,2006.01] 
35/34 . . sử dụng một vài băng mầu riêng biệt, ví dụ băng mầu in keo [1,2006.01] 
35/35 . . sử dụng băng mầu có độ dài không lớn và không cuộn đuợc [1,2006.01] 
35/36 . Các thiết bị chỉ báo hoặc báo hiệu hoặc các thiết bị dừng việc dẫn nạp do đứt băng 

mầu [1,2006.01] 
35/38 . Loại bỏ băng mầu sau khi sử dụng [1,2006.01] 
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B41K KHUÔN DẤU; CÁC THIẾT BỊ ĐỂ ĐÓNG DẤU HOẶC ĐÁNH SỐ (đánh dấu  
thịt A22C 17/10; dập kết hợp với in B41F 19/00; đánh dấu hoặc mã hóa các loại bao 
gói đã sản xuất B65B 61/26; cơ cấu in sắp chữ B41J; dập nổi đồ trang trí hoặc nhãn 
hiệu B44B 5/00; các thiết bị để in và xuất vé, các thiết bị để kiểm tra việc trả tiền tầu 
xe, các thiết bị giao hàng không có thiết bị để in G07B) 

 

1/00 Các thiết bị cầm tay để đóng dấu không có các cơ cấu để giữ hoặc đặt các vật 
được đóng dấu, tức là các khuôn dấu tay; Các thiết bị mầu và các phụ tùng 
khác dùng cho chúng [1,2006.01] 

1/02 . có một hoặc vài mặt phẳng đóng dấu có các hình ảnh cố định [1,2006.01] 
1/04 . . có vài mặt phẳng đóng dấu; có các mặt phẳng đóng dấu thay đổi được 

[1,2006.01] 
1/06 . . có các cơ cấu để nhận được hình ảnh trong chỗ xác định [1,2006.01] 
1/08 . có mặt phẳng đóng dấu và các ký hiệu thay đổi được trên chúng [1,2006.01] 
1/10 . . có các xích hoặc băng mang bộ chữ chì chuyển động được [1,2006.01] 
1/12 . . có các bánh xe mang bộ chữ chì chuyển động được [1,2006.01] 
1/14 . . có các cơ cấu tự động để thay đổi các ký hiệu chữ in [1,2006.01] 
1/16 . . . Thiết bị đánh số [1,2006.01] 
1/18 . . . . các trang [1,2006.01] 
1/20 . . có các cơ cấu để nhận được hình ảnh trong chỗ xác định [1,2006.01] 
1/22 . có các bề mặt làm việc cong để đóng dấu bằng cách lăn tiếp xúc [1,2006.01] 
1/24 . . Khuôn dấu lắc [1,2006.01] 
1/26 . có các bề mặt làm việc cong để đóng dấu các bề mặt không phẳng [1,2006.01] 
1/28 . . mềm dẻo [1,2006.01] 
1/30 . để đóng dấu bằng các phương pháp in ốp-sét hoặc in lõm [1,2006.01] 
1/32 . để đóng nhờ khuôn đồ hình [1,2006.01] 
1/34 . để đóng dấu nhiều mầu [1,2006.01] 
1/36 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
1/38 . . Thiết bị trải mực; Các bề mặt đóng dấu [1,2006.01] 
1/40 . . . Thiết bị trải mực được dẫn động bằng chuyển động đóng dấu [1,2006.01] 
1/42 . . . . có đệm hoặc con lăn chuyển động để phủ mầu [1,2006.01] 
1/44 . . . để đóng dấu bằng các phương pháp in ốp-sét, in lõm và in khuôn đồ hình 

[1,2006.01] 
1/46 . . . để đóng dấu nhiều mầu [1,2006.01] 
1/48 . . . có các băng mầu, tờ mầu, hoặc có giấy than sao chép trong dạng tờ hoặc băng 

[1,2006.01] 
1/50 . . . Các bề mặt đóng dấu được thấm mầu và làm từ vật liệu để lại dấu vết sau khi 

đóng dấu tiếp xúc [1,2006.01] 
1/52 . . . Thùng chứa mực, ví dụ làm từ chi tiết kết cấu của tay cầm của khuôn dấu 

[1,2006.01] 
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1/54 . . . Đệm mầu [1,2006.01] 
1/56 . . Chuôi cầm của khuôn dấu [1,2006.01] 
1/58 . . Giá đỡ hoặc các dụng cụ tay cầm khác để giữ và đặt khuôn dấu tay [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị để đóng dấu các sản phẩm có cơ cấu nguyên khối để giữ các sản phẩm 
được đóng dấu (thiết bị để in trên các sản phẩm có hình dạng hoặc bề mặt  đặc biệt 
B41F 17/00) [1,2006.01] 

3/02 . có các bề mặt đóng dấu được đặt trên bề mặt giữ vật được đóng dấu [1,2006.01] 
3/04 . . dịch chuyển dưới một góc vuông so với bề mặt được đóng dấu [1,2006.01] 
3/06 . . . có các băng hoặc xích mang bộ chữ [1,2006.01] 
3/08 . . . có các bánh xe mang bộ chữ điều chỉnh được [1,2006.01] 
3/10 . . . có các cơ cấu tự động để thay các ký hiệu in, ví dụ thiết bị đánh số [1,2006.01] 
3/12 . . có các bề mặt làm việc cong để đóng dấu bằng cách lăn tiếp xúc [1,2006.01] 
3/14 . . . để đóng dấu nổi [1,2006.01] 
3/16 . . . để đóng dấu bằng phương pháp in lõm [1,2006.01] 
3/18 . . . để đóng dấu bằng phương pháp in ốp-sét [1,2006.01] 
3/20 . . . để đóng dấu bằng phương pháp in khuôn đồ hình [1,2006.01] 
3/22 . . . có các cơ cấu để tạo ra hình ảnh méo mó [1,2006.01] 
3/24 . . để đóng dấu nhiều mầu [1,2006.01] 
3/26 . có các bề mặt đóng dấu được đặt dưới mặt phẳng giữ đỡ vật được đóng dấu 

[1,2006.01] 
3/28 . . có ảnh dương bản [1,2006.01] 
3/30 . . . có các cơ cấu để để thay đổi hình ảnh, ví dụ bằng cách thay đổi liên tục các tấm 

khuôn dấu [1,2006.01] 
3/32 . có các chi tiết đóng dấu và đếm- đóng dấu tương tác [1,2006.01] 
3/34 . . được làm dưới dạng các trục đối liên tiếp, ví dụ có mặt cắt ngang cong hoặc 

nhiều góc hoặc dưới dạng băng hoặc xích chuyển động [1,2006.01] 
3/36 . có các cơ cấu để biến dạng hoặc đột lỗ các vật liệu được đóng dấu [1,2006.01] 
3/38 . . tách biệt với cơ cấu đóng dấu [1,2006.01] 
3/40 . . để cho các chữ số và chữ cái [1,2006.01] 
3/42 . Các thiết bị đóng dấu có cơ cấu chọn để đóng dấu và phân phát liên tiếp các danh 

sách hoặc các mục thông tin khác, ví dụ để quản lý kho tàng, bản kê khai cho hiệu 
giặt, các chỉ dẫn trong siêu thị [1,2006.01] 

3/44 . Cơ cấu điều khiển vật liệu được đóng dấu [1,2006.01] 
3/46 . . để giữ cho vật liệu ở trạng thái bất dộng trong khi đóng dấu [1,2006.01] 
3/48 . . để dịch chuyển theo chu kỳ tới chỗ đóng dấu và ra khỏi đó [1,2006.01] 
3/50 . . để dịch chuyển trong quá trình đóng dấu [1,2006.01] 
3/52 . . để loại bỏ vật liệu đã đóng dấu [1,2006.01] 
3/54 . Cơ cấu trải mực [1,2006.01] 
3/56 . . có các đệm mực [1,2006.01] 
3/58 . . có các băng mầu, tờ mầu hoặc có giấy than sao chép trong dạng tờ hoặc dải 

[1,2006.01] 
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3/60 . . có các trục mầu, ví dụ có các trục có kết cấu liền với các thiết bị nạp mầu 
[1,2006.01] 

3/62 . Các chi tiết kết cấu và phụ tùng [1,2006.01] 
3/64 . . Các thiết bị đóng dấu được điều khiển bằng dẫn nạp vật liệu được đóng dấu 

[1,2006.01] 
3/66 . . Các thiết bị bảo vệ, ví dụ ngăn cản vật liệu không tách ra khi quá trình đóng dấu 

chưa kết thúc [1,2006.01] 
3/68 . . Các thiết bị để cắt hoặc xén (nói chung B26) [1,2006.01] 

5/00 Các dụng cụ kiểu kìm để đóng dấu hoặc cùng một lúc và xuất vé tầu xe và 
tương tự [1,2006.01] 

5/02 . có các cơ cấu để thay đổi hình ảnh được đóng dấu [1,2006.01] 
5/04 . có các cơ cấu để thu dọn gáy biên lai, hoặc có các cơ cấu khác để ghi các công 

đoạn đóng dấu (thiết bị đếm G06M) [1,2006.01] 
5/06 . . để ghi trên băng riêng biệt [1,2006.01] 
5/08 . . có sử dụng các thiết bị đếm [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật khác chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân 
lớp này [2006.01]  
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B41L CÁC THIẾT BỊ ĐỂ SAO CHÉP, NHÂN BẢN HAY IN SỬ DỤNG TRONG 
VĂN PHÒNG HAY CHO CÁC MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI KHÁC; CÁC 
MÁY IN ĐỊA CHỈ HAY CÁC MÁY IN DÃY SỐ TƯƠNG TỰ (các máy in ấn  
dùng cho các mục đích công nghiệp B41F; các con dấu, các thiết bị đóng dấu hay 
đánh số B41K) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này không bao gồm các thành phần kết cấu chung để sao chép ra nhiều bản 

bằng các lớp nhạy áp lực hoặc các lớp trung gian, các máy hoặc thiết bị để nhân bản 
hay in dùng trong văn phòng hay cho các mục đích thương mại khác hay các máy in 
địa chỉ hoặc các máy in dãy số tương tự đã được phân loại ở phân lớp B41F. 

(2) Trong các phân lớp này, các nhóm B41L 15/00 và B41L 17/00 gồm có các thiết bị in 
typô và litô chỉ thích hợp cho công tác văn phòng hoặc các mục đích thương mại 
khác; kết cấu hoặc đặc điểm chung của các thiết bị thuộc dạng này được phân loại 
trong phân lớp B41F; Kết cấu hay các đặc điểm thành phần kết cấu thuộc các nhóm 
kể trên, ví dụ dùng để giảm nhẹ lao động cho các nhân viên văn phàng, để thực hiện 
các thao tác làm sạch không có qui mô công nghiệp, ở đây cũng đề cập đến các 
khuôn in hay bề mặt in để sản xuất một số lương hạn chế các bản sao. 

 (3) Trong phân lớp này các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "sao chép" được hiều là phương pháp tạo ra đồng thời bản gốc và một vài bản sao, 

bằng cách sử dụng các lớp vật liệu nhạy cảm với áp lực; 
 - "nhân bản" được hiểu là phương pháp tạo ra liên tiếp các bản sao từ một bản gốc, ví 

dụ tạo ra bản sao trên bản in keo; 
 - "in bằng khuôn đồ hình" bao hàm việc sử dụng các khuôn in có đột các ký hiệu hay 

hình vẽ được sao lại, qua các bản có mực in thấm lên vật liệu in. 

Nội dung phân lớp 
SAO CHÉP....................................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
NHÂN BẢN 

Từ bản gốc in trên bản in keo ......................................................................... 7/00, 9/00, 11/00 
Nhờ in khuôn đồ hình ........................................................................................................ 13/00 
Các phương pháp khác ....................................................................................................... 19/00 

IN HÀNG LOẠT 
Máy in tipô ......................................................................................................................... 15/00 
Máy in litô .......................................................................................................................... 17/00 
Các máy in khác ................................................................................................................. 19/00 

CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU CHUNG VÀ CÁC THẾT BỊ PHỤ 
TRỢ 

Xử lý các bề mặt trước khi in, 
thao tác chúng ............................................................................................. 23/00, 21/00, 33/00 
Các khuôn in hoặc các khuôn in 
ốp-sét, tẩm trước khuôn in ...................................................................................... 38/00, 25/00 
Trải mực ............................................................................................................................. 27/00 
Thao tác bằng tay các khuôn in ........................................................................ 29/00 đến 33/00 
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Các ống in; Gắn các vật liệu bọc hay các thiết bị điểu 
chỉnh khuôn in ........................................................................................................ 35/00, 38/00 
Các thao tác phụ trợ .................................................................................... 39/00, 41/00, 43/00 

CÁC MÁY MÓC ĐẶC BIỆT ĐỂ IN DÃY SỐ ......................................................... 45/00, 47/00, 49/00 
 

Sao chép bằng cách sử dụng các lớp vật liệu hay các vật trung gian nhạy cảm với áp lực 

1/00 Các thiết bị để thực hiện các thao tác liên quan đến sao chép nhờ các lớp hay 
các vật trung gian nhậy cảm với áp lực; ví dụ giấy than; Các thiết bị phụ trợ để 
sao chép [1,2006.01] 

1/02 . Các thiết bị để thực hiện các thao tác chuẩn bị, ví dụ để đặt các vật liệu sao chép 
dạng tờ, dạng cuộn và giấy than xen kẽ nhau; Các thiết bị phối hợp với các thiết bị 
để in, để phủ lớp giấy than, để gấp [1,2006.01] 

1/04 . Các thiết bị để thực hiện các thao tác sau khi sao, ví dụ để tách các trang, cuộn giấy 
ra khỏi các bộ giấy mẫu riêng biệt, các bộ bản sao liên tục từ giấy than [1,2006.01] 

1/06 . . trên các bộ giấy mẫu riêng [1,2006.01] 
1/08 . . trên các bộ bản sao liên tục [1,2006.01] 
1/10 . . . Gấp riêng hay sắp xếp các cuộn giấy riêng rẽ [1,2006.01] 
1/12 . . . Phân chia cuộn giấy để thu được từng tờ giấp hay các tờ mẫu riêng biệt, ví dụ  

bằng cách xén hay ngắt đứt [1,2006.01] 
1/14 . . . Tách rời hàng viền đục lỗ khỏi cuộn giấy [1,2006.01] 
1/16 . Các thiết bị giữ và dẫn nạp các vật liệu nhậy với áp lực, ví dụ các tờ giấy than. 

Găng tay dùng trong công việc với giấy than [1,2006.01] 
1/18 . . cho các cuộn giấy than; Các cơ cấu dẫn nạp giấy than [1,2006.01] 
1/20 . Các bộ bản sao, ví dụ các bộ dạng sách [1,2006.01] 
1/22 . . từ các tờ hay mẫu riêng biệt [1,2006.01] 
1/24 . . . Các sổ tay hay các quyển sách [1,2006.01] 
1/26 . . Các bộ liên tục được cấu tạo từ vật liệu cuộn [1,2006.01] 
1/28 . . . trong dạng cuộn và quấn [1,2006.01] 
1/30 . . . gấp theo chiều dọc [1,2006.01] 
1/32 . . . gấp theo chiều ngang [1,2006.01] 
1/34 . . để chế tạo các bản gốc để nhân bản trên máy in keo [1,2006.01] 
1/36 . . với các lớp nhạy với áp lực hay phủ không phải là giấy than (các vật liệu tờ xem 

B41M 5/00) [1,2006.01] 

3/00 Các tấm ép hay các giá đỡ dạng tấm tương tự để giữ các tờ giấy khi sao chép 
bằng các lớp hay vật trung gian nhạy cảm với áp lực, ví dụ trong công tác kế 
toán [1,2006.01] 

3/02 . với các phương tiện cố định để giữ bộ bản sao trong vị trí đã định, ví dụ cái kẹp 
đàn hồi để giữ các tờ không được đục lỗ [1,2006.01] 

3/04 . . Các thanh có các chốt xuyên qua lỗ đục để giữ các trang giấy [1,2006.01] 
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3/06 . với cái kẹp di động hay các phương tiện dẫn hướng cho từng tờ giấy của bộ bản sao 
[1,2006.01] 

3/08 . có các phương tiện phi cơ học để giữ các tờ giấy trong vị trí đã định, ví dụ bằng các 
phương tiện từ tính [1,2006.01] 

3/10 . với các phương tiện để dịch chuyển từng bước các tờ được ráp tương đối với tấm 
ép hay giá đỡ, ví dụ để chia theo từng hàng hay cột; Các phương tiện để giữ các tờ 
giấy được ráp thành bộ trong vị trí cố định [1,2006.01] 

3/12 . Các thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 
3/14 . . Các thùng hay các ngăn thu góp, ví dụ cho các tấm phiếu, thẻ [1,2006.01] 
3/16 . . Các cơ cấu để dẫn nạp cuộn giấy [1,2006.01] 
3/18 . . Các nắp có thể tháo mở, ví dụ các lỗ mở [1,2006.01] 
3/20 . . làm đơn giản việc sao chép từ sách, vở [1,2006.01] 
3/22 . . Sử dụng các băng mực in; Các cơ cấu giữ, dẫn nạp và định hướng băng mực 

[1,2006.01] 

5/00 Các máy tự ghi hay các thiết bị tương tự để sao chép bằng các lớp nhạy áp lực, 
có sử dụng các dải hoặc băng chuyển động (các thiết bị viết hay đọc sử dụng băng 
chuyển động B42D 19/00) [1,2006.01] 

5/02 . với các phương tiện để hạn chế sự dịch chuyển của cuộn giấy được đưa vào bằng 
tay [1,2006.01] 

5/04 . với các cơ cấu để dẫn nạp vật liệu dạng cuộn hoặc sắp xếp việc dẫn nạp cuộn vật 
liệ; có các thiết bị dự trữ vật liệu dạng cuộn [1,2006.01] 

5/06 . . nhờ các trục lăn, bánh xe hay các xích truyền động [1,2006.01] 
5/08 . . có cơ cấu thực hiện chuyển động tịnh tiến [1,2006.01] 
5/10 . có cơ cấu đưa các vật liệu dạng cuộn nhạy cảm với áp lực và tách biệt với các vật 

liệu cuộn, ví dụ theo chiều ngang [1,2006.01] 
5/12 . có các thiết bị để chỉ lượng tiêu thụ vật liệu dạng cuộn [1,2006.01] 
5/14 . có các thiết bị phụ trợ để in, đục lỗ hay cắt rời vật liệu dạng cuộn [1,2006.01] 
5/16 . Các thiết bị phụ trợ, ví dụ các ngăn kéo để cất giữ các khuôn in hay tiền bạc (các 

máy tính tiền G07G) [1,2006.01] 

Các thiết bị hay máy móc để nhân bản hay để in, sử dụng trong công tác văn phòng hoặc 
các mục đích thương mại khác 

7/00 Các thiết bị để nhân bản trực tiếp từ các bản in keo gốc tức là để tạo ra bản sao 
đối xứng gương [1,2006.01] 

7/02 . bằng cách luồn bản gốc và vật liệu sao dạng tờ hay cuộn vào giữa các trục 
[1,2006.01] 

7/04 . . có các phương tiện để dẫn hướng bản gốc hay vật liệu sao dạng tờ hay cuộn 
[1,2006.01] 

7/06 . . có các phương tiện để phân tách vật liệu sao dạng tờ hay cuộn [1,2006.01] 
7/08 . . có các phương tiện để làm ẩm hay làm khô [1,2006.01] 
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9/00 Các thiết bị để nhân bản không trực tiếp từ các bản gốc in keo bằng cách sử 
dụng các vật trung gian keo hay các bề mặt phủ keo, nghĩa là các thiết bị "nhân 
bản khô" [1,2006.01] 

9/02 . Các bình chứa hồ in hay keo gelatin [1,2006.01] 
9/04 . với các mặt phẳng đỡ, trên đó được trải giấy có lớp phủ keo gelatin [1,2006.01] 
9/06 . . có các giá trượt để dẫn nạp các tờ giấy [1,2006.01] 
9/08 . . có các phương tiện để cuộn và cố định các cuộn giấy in có phủ lớp keo gelatin 

[1,2006.01] 
9/10 . có các trục quay mang các tờ giấy in có phủ lớp keo gelatin [1,2006.01] 

11/00 Các thiết bị để nhân bản trực tiếp từ các bản in keo gốc đối xứng gương, nghĩa 
là các thiết bị "nhân bản ướt" để tạo ra các bản sao dương bản [1,2006.01] 

11/02 . có các mặt phẳng đỡ mang các bản gốc [1,2006.01] 
11/04 . . có các giá trượt để dẫn nạp các tờ giày [1,2006.01] 
11/06 . . để nhân bản số lượng lớn bằng các trục ép [1,2006.01] 
11/08 . có các trục quay mang bản gốc [1,2006.01] 
11/10 . có hai trục lăn mà bản gốc căng ra giữa chúng [1,2006.01] 
11/12 . Các cơ cấu dẫn động; Các thiết bị bị điều khiển chúng [1,2006.01] 
11/14 . Các đặc điểm cấu trúc của các bản gốc (phần hóa học B41M) [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị để in bằng khuôn đồ hình sử dụng trong công tác văn phòng hoặc 
các mục đích thương mại khác (in lưới B41F 15/00; các khuôn đồ hình, các vật liệu 
của khuôn đồ hình, các bộ đỡ cho chúng B41N 1/24) [1,2006.01] 

13/02 . có các giá đỡ khuôn đồ hình phẳng [1,2006.01] 
13/04 . có các giá đỡ khuôn đồ hình cong hay xoay [1,2006.01] 
13/06 . . có một tang trống mang khuôn đồ hình [1,2006.01] 
13/08 . . có vài tang trống mang khuôn đồ hình, ví dụ sử dụng các băng in vô tận 

[1,2006.01] 
13/10 . . . Các kẹp hay má kẹp để cố định khuôn đồ hình trên các giá đỡ [1,2006.01] 
13/12 . có công dụng đặc biệt, ví dụ để tái tạo lại bộ chữ Braille [1,2006.01] 
13/14 . Các cơ cấu phụ trợ, ví dụ để đục lỗ, cắt, phân chia [1,2006.01] 
13/16 . Các cơ cấu dẫn động; Các thiết bị điều khiển chúng [1,2006.01] 
13/18 . Các cơ cấu trải mực in [3,2006.01]  

15/00 Các máy in tipô chuyên dùng cho công tác văn phòng hoặc các mục đích thương 
mại khác (nói chung B41F, các khuôn in hay bản in bằng kim loại và các vật liệu 
cho chúng B41N 1/00) [1,2006.01] 

15/02 . có các bề mặt in phẳng, ví dụ bàn lắp khuôn chữ phẳng có các bề mặt được chế tạo 
từ vật liệu dạng tờ mỏng hay từ các vật liệu dẻo hoặc cao su [1,2006.01] 

15/04 . . có bộ chữ được sắp trong khuôn chữ [1,2006.01] 
15/06 . có các bề mặt in cong, ví dụ các ống in [1,2006.01] 
15/08 . . sử dụng các bản in đúc [1,2006.01] 
15/10 . để in nhiều mầu; để in hai mặt [1,2006.01] 
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15/12 . Cơ cấu dẫn động; Các thiết bị điều khiển chúng [1,2006.01] 
15/14 . Các thiết bị phụ trợ, ví dụ để đục lỗ, cắt, phân tách [1,2006.01] 

17/00 Các máy in litô sử dụng trong công tác vãn phòng hoặc các mục đích thương 
mại khác (nói chung B41F; các khuôn in hay bản ỉn bằng kim loại, các vật liệu dành 
cho chúng B41N) [1,2006.01] 

17/02 . để in tiếp xúc trực tiếp [1,2006.01] 
17/04 . . có các bề mặt in phẳng [1,2006.01] 
17/06 . . có các mặt in cong, ví dụ các ống in [1,2006.01] 
17/08 . để in ốp-sét [1,2006.01] 
17/10 . . có các bề mặt in phẳng, ví dụ tác động tương tác với các ống ốp-sét di động 

[1,2006.01] 
17/12 . . có các mặt in cong, ví dụ các ống khuôn in [1,2006.01] 
17/14 . dạng có hai ống, ví dụ với tác động tương hỗ của ống khuôn và ống in [1,2006.01] 
17/16 . dạng có ba ống [1,2006.01] 
17/18 . để in nhiều màu, ví dụ các máy tiếp đôi (có các ống in đồng trục); để in hai mặt 

[1,2006.01] 
17/20 . không sử dụng các phương tiện làm ẩm, ví dụ sử dụng các loại mực in nhạy cảm 

với nhiệt, các bề mặt in được làm lạnh [1,2006.01] 
17/22 . Cơ cấu dẫn động; Các thiết bị điều khiển chúng [1,2006.01] 
17/24 . Các thiết bị phụ trợ, ví dụ để đục lỗ,cắt, phân tách [1,2006.01] 

19/00 Các thiết bị nhân bản hoặc các thiết bị in có cấu trúc đặc biệt hay chuyên dùng, 
sử dụng trong công tác văn phòng hoặc cho các mục đích thương mại khác 
không thuộc các nhóm khác (các máy in địa chỉ B41L 45/00) [1,2006.01] 

19/02 . có các ống khuôn in được trang bị vài bề mặt in hay để thực hiện các quá trình in 
tipô tách rời hay trong cùng một tổ hợp (nói chung B41F 11/00) [1,2006.01] 

19/04 . để in từ những phần riêng biệt của một hay nhiều bề mặt in trong một qui trình thao 
tác, ví dụ để in thành hàng (bằng cách trải mực đến các phần được chọn của các 
khuôn in B41L 27/20) [1,2006.01] 

19/06 . . với các ống in và ống khuôn in tương tác với nhau [1,2006.01] 
19/08 . . . bằng cách dịch chuyển các ống khuôn và ống in tương đối với nhau trong chu 

trình in [1,2006.01] 
19/10 . . . bằng cách ấn vào, rút ra các phần riêng bịêt của bề mặt ống khuôn in 

[1,2006.01] 
19/12 . . . bằng cách che khuất một vài phần bề mặt in của ống khuôn [1,2006.01] 
19/14 . . . bằng cách làm ẩm có lựa chọn vật liệu sao [1,2006.01] 
19/16 . . . bằng cách ngừng hoạt động có chọn lọc các ống in [1,2006.01] 
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Các chi tiết hay thiết bị phụ trợ của các thiết bị hay máy để sao chép, in hay nhân bản sử 
dụng trong công tác văn phòng hoặc cho các mục đích thương mại khác 

21/00 Các thiết bị vận chuyển vật liệu sao chép dạng tờ hay cuộn trong các thiết bị hay 
các máy sao chép, in hay nhân bản (cơ cấu vận chuyển vật liệu sao chép trong các 
máy in địa chỉ hay in các dãy số tương tự B41L 47/24) [1,2006.01] 

21/02 . để vận chuyển các tờ giấy [1,2006.01] 
21/04 . . Các chốt [1,2006.01] 
21/06 . . Các kẹp [1,2006.01] 
21/08 . . . Kẹp có các thiết bị hút [1,2006.01] 
21/10 . . Kết hợp băng chuyền liên tục với kẹp giữ [1,2006.01] 
21/12 . để vận chuyển vật liệu cuộn [1,2006.01] 

23/00 Các thiết bị xử lý bề mặt của các tờ in, vật liệu cuộn và các dạng vật liệu khác 
trong khi in (làm sạch nói chung B08B, làm sạch các kim loại C23G; là công đoạn 
cuối cùng trong khi sản xuất các sản phẩm đó, xem các lớp tương ứng, ví dụ B29C 
71/00, D21H 23/00 hay D21H 25/00; xử lý tiếp theo các sản phẩm in B41M 7/00) 
[1,2006.01] 

23/02 . bằng cách làm ẩm, ví dụ thấm ướt các tờ sao khi in bằng bản in keo [1,2006.01] 
23/04 . . nhờ các trục lăn ma sát [1,2006.01] 
23/06 . . nhờ các bàn chải [1,2006.01] 
23/08 . . nhờ các bộ phận phun [1,2006.01] 
23/10 . . nhờ các dải băng vô tận [1,2006.01] 
23/12 . . nhờ các lớp đệm thấm [1,2006.01] 
23/14 . . Ống dẫn, thùng chứa hay các thiết bị tương tự để cung cấp chất lỏng [1,2006.01] 
23/16 . . Các thiết bị làm ngừng hoạt động hay nâng các trục lăn làm ẩm; Các thiết bị giữ, 

điều chỉnh hay làm dịch chuyển chúng [1,2006.01] 
23/18 . . Kết cấu của các trục lăn làm ẩm [1,2006.01] 
23/20 . bằng cách sấy khô bằng nhiệt, làm lạnh, sử dụng bột [1,2006.01] 
23/22 . . Các thiết bị rắc bột, ví dụ để ngăn ngừa sự vấy bẩn [1,2006.01] 
23/24 . Các thiết bị gia công tinh sửa lần cuối, ví dụ để đánh bóng các bản in [1,2006.01] 

25/00 Các thiết bị thấm nước các bề mặt in, ví dụ thấm nước các bề mặt in để in litô 
(đưa chất lỏng lên các bề mặt nói chung B05) [1,2006.01] 

25/02 . nhờ các trục lăn ma sát [1,2006.01] 
25/04 . nhờ các bàn chải [1,2006.01] 
25/06 . nhờ các bộ phận phun [1,2006.01] 
25/08 . nhờ các dải băng vô tận [1,2006.01] 
25/10 . nhờ các lớp đệm thấm [1,2006.01] 
25/12 . Ống dẫn, thùng chứa và các thiết bị tương tự để cung cấp chất lỏng [1,2006.01] 
25/14 . Các con lăn mực, còn dùng để mang các chất không thấm mực [1,2006.01] 
25/16 . Các cơ cấu để nhả hay nâng các trục lăn làm ẩm; Các thiết bị giữ, điều chỉnh và 

dịch chuyển chúng [1,2006.01] 
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25/18 . Kết cấu của các trục lăn làm ẩm [1,2006.01] 

27/00 Các cơ cấu hoặc thiết bị trải mực (các cơ cấu trải mực cho các thiết bị in bằng 
khuôn hình B41L 13/18; dẫn các chất lỏng hay các vật liệu dễ chảy trên các bề mặt 
nói chung B05) [1,3,2006.01]  

27/02 . để trải mực bằng tay [1,2006.01] 
27/04 . Ống dẫn, thùng chứa, các thiết bị cấp hay các thiết bị để điều chỉnh mức mực in 

(điều chỉnh mức nói chung G05D 9/00) [1,3,2006.01]  
27/06 . . Các con dao của các cơ cấu mực hay các thiết bị tương tự để phân phối mực 

[1,2006.01] 
27/08 . . Các thùng hay các bình chứa tương tự có các trục lăn bị dìm một phần hay toàn 

bộ [1,2006.01] 
27/10 . . có các phương tiện phun mực, ví dụ các máy bơm, các vòi phun [1,2006.01] 
27/12 . . Các trục lăn dẫn nạp hay dạng ống dẫn (các trục lăn dẫn truyền di động B41L 

27/16) [1,2006.01] 
27/14 . . . điều chính sự cấp mực in [1,2006.01] 
27/16 . . Các trục lăn dẫn truyền di dộng [1,2006.01] 
27/18 . Các thiết bị dẫn truyền liên tục mực in, ví dụ có các dải băng liên tục [1,2006.01] 
27/20 . để đưa mực đến các phần được chọn của khuôn in [1,2006.01] 
27/22 . Các thiết bị lau chùi và thu nhận mực in [1,2006.01] 
27/24 . để trải mực từ bên trong ống in [1,2006.01] 
27/26 . Các lớp đệm thấm [1,2006.01] 
27/28 . Cấu tạo của các trục lăn mực [1,2006.01] 
27/30 . Các thiết bị phun, ví dụ có các bàn chải [1,2006.01] 
27/32 . Các cơ cấu để nhả, nâng hay hiệu chỉnh hay dịch chuyển các trục lăn mực; Các giá 

đỡ hay các chạc cho chúng [1,2006.01] 
27/34 . . Các thiết bị nâng hay hiệu chỉnh [1,2006.01] 
27/36 . . . Các cam, các đĩa lệch tâm, chêm hay các thiết bị tương tự [1,2006.01] 
27/38 . . . dẫn động bằng áp lực của chất lỏng [1,2006.01] 
27/40 . . . dẫn động bằng từ [1,2006.01] 

29/00 Các thiết bị để cố định các bộ phận in hay các khuôn in với các mặt đỡ 
[1,2006.01] 

29/02 . từ tính [1,2006.01] 
29/04 . để cố định các bộ phận in với bàn lắp khuôn phẳng [1,2006.01] 
29/06 . để cố định các bộ phận in với các ống khuôn [1,2006.01] 
29/08 . để cố định các khuôn in với bàn lắp khuôn phẳng [1,2006.01] 
29/10 . để cố định các khuôn in cong không biến dạng với các ống khuôn [1,2006.01] 
29/12 . để cố định các khuôn in mềm [1,2006.01] 
29/14 . . Các cơ cấu kẹp [1,2006.01] 
29/16 . . . hoạt động tự động trong thời gian làm việc của các máy in cuộn và lắp gá các 

khuôn in trên ống khuôn [1,2006.01] 
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29/18 . . . . nhờ các thiết bị điện từ, khí nén hay thủy lực [1,2006.01] 
29/20 . . . điều chỉnh vị trí các mép trước của các khuôn in mềm tới đường tròn các ống 

khuôn [1,2006.01] 
29/22 . để cố định các khuôn in với các mặt đỡ trung gian, ví dụ với các phần chuyển tiếp 

[1,2006.01] 

31/00 Các thiết bị để nhả các khuôn in mềm ra khỏi các ống khuôn [1,2006.01] 

33/00 Ép nén các khuôn in mềm, các tờ hay cuộn của vật liệu sao chép lên các ống lăn, 
ví dụ với mục đích là phẳng [1,2006.01] 

35/00 Các ống dùng cho các thiết bị sao chép, nhân bản hoặc in sử dụng trong công 
tác văn phòng hoặc cho các mục đích thương mại khác [1,2006.01] 

35/02 . Các ống khuôn [1,2006.01] 
35/04 . . Các thiết bị để chỉnh mép [1,2006.01] 
35/06 . . . với các phương tiện để dịch chuyển ống [1,2006.01] 
35/08 . . . với các phương tiện để dịch chuyển khuôn in trên ống [1,2006.01] 
35/10 . Các ống in [1,2006.01] 
35/12 . Các ổ trục hay các giá đỡ cho các ống khuôn, in ôp-sét, in truyền hay ống in 

[1,2006.01] 
35/14 . Các phương tiện nung nóng hay làm nguội các khuôn hay ống in [1,2006.01] 
35/16 . Các thiết bị nhả ống; Các thiết bị điều chỉnh áp lực ống in [1,2006.01] 
35/18 . . Cách bố trí hay kết cấu các ổ trục, các đĩa hay giá đỡ của các ống [1,2006.01] 
35/20 . . . Các ổ trục lệch tâm [1,2006.01] 
35/22 . . . Các ổ trục trượt [1,2006.01] 
35/24 . . . Các ổ trục lắc [1,2006.01] 
35/26 . . Các thiết bị nâng hay điều chỉnh các ống [1,2006.01] 
35/28 . . . Các cam, đĩa lệch tâm, nêm và các bộ phận tương tự [1,2006.01] 
35/30 . . . có cơ cấu truyền động bằng điện hoặc từ [1,2006.01] 
35/32 . . . có cơ cấu truyền động bằng áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
35/34 . Tấm chắn hoặc vỏ bọc, ví dụ dùng cho mục đích bảo vệ để ngăn các vật lạ 

[1,2006.01] 

38/00 Thiết bị để gắn các vật liệu bọc hoặc thiết bị điều chỉnh khuôn in; Thiết bị dẫn 
hướng vật liệu bọc (thiết bị điều chỉnh khuôn B41N 6/00; lớp phủ hay vật liệu bọc 
tương tự B41N 10/00) [5,2006.01] 

38/02 . gắn vào ống in [5,2006.01]  
38/04 . gắn vào các vật liệu bọc được dẫn vào vô tận hay liên tục tương tự [5,2006.01]  

39/00 Các thiết bị chỉ thị, tính toán, báo hiệu, điều khiển và bảo vệ (các thiết bị điều 
chỉnh mức mực in B41L27/04; các thiết bị chỉ thị, tính toán điều khiển, báo hiệu và 
bảo vệ nói chung xem các phân lớp tương ứng, ví dụ các thiết bị tính toán nói chung 
G06M) [1,3,2006.01] 

39/02 . Các thiết bị chỉ thị, ví dụ các máy đếm [1,2006.01] 
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39/04 . Các thiết bị ngắt hay hãm [1,2006.01] 
39/06 . . để đóng hay ngắt cơ chế đưa các tờ in hay các vật liệu dạng cuộn vào máy 

[1,2006.01] 
39/08 . . để đóng hay nhả các ống [1,2006.01] 
39/10 . . để đóng hay ngắt các thiết bị làm ẩm hay các thiết bị trải mực [1,2006.01] 
39/12 . . để mở máy hay tắt máy nói chung [1,2006.01] 
39/14 . . Điều khiển tự động các thiết bị tắt hãm sử dụng các bộ nhạy cảm, quang điện, khí 

nén hay các thiết bị dò khác [1,2006.01] 
39/16 . Các hệ thống lập chương trình để điều khiển tự động các thao tác liên tục 

[1,2006.01] 

41/00 Các thiết bị và phương tiện làm sạch [1,2006.01] 
41/02 . dùng cho các ống khuôn [1,2006.01] 
41/04 . dùng cho các trục lô mực [1,2006.01] 
41/06 . dùng cho các ống ốp-sét [1,2006.01] 

43/00 Các thao tác gấp, sắp thành bộ, xếp đặt phụ trợ các tờ hay vật liệu dạng cuộn 
[1,2006.01] 

43/02 . Gấp [1,2006.01] 
43/04 . . theo chiều dọc [1,2006.01] 
43/06 . . theo chiều ngang [1,2006.01] 
43/08 . . Các ống hay các cái trống để gấp  [1,2006.01] 
43/10 . Sắp thành bộ [1,2006.01] 
43/12 . . và xếp thành chồng [1,2006.01] 
43/14 . Thêm vào các tờ in rời, tờ ảnh rời [1,2006.01] 
43/16 . Xếp đặt [1,2006.01] 

Các máy in địa chỉ hay các máy in dãy số tương tự 

45/00 Các dạng và các kết cấu của máy in địa chỉ hay các máy in dẫy số tương tự 
[1,2006.01] 

45/02 . sử dụng các khuôn in [1,2006.01] 
45/04 . . được chế tạo trên máy sắp chữ [1,2006.01] 
45/06 . . để in địa chỉ phối hợp với các thao tác khác, ví dụ đóng dấu miễn cước 

[1,2006.01] 
45/08 . có các mặt in trên các xích hay băng vô tận [1,2006.01] 
45/10 . . để in địa chỉ phối hợp với các thao tác khác, ví dụ đóng dấu miễn cước, kiểm tra 

thứ tự trang tài liệu [1,2006.01] 
45/12 . có các cơ cấu riêng để in các văn bản hay các hình ảnh bổ sung, ví dụ để in các hóa 

đơn trên các tờ hay trên vật liệu cuộn [1,2006.01] 

47/00 Các chi tiết của máy in địa chỉ hay các máy in dãy số tương tự (các chi tiết 
chung của máy in B41F 21/00 - B41F 35/00) [1,2006.01] 
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47/02 . Sử dụng các bề mặt in trong các máy in địa chỉ hoặc máy in dãy số tương tự (các bề 
mặt in xem B41N) [1,2006.01] 

47/04 . . các khuôn in phẳng hay cong để in dập nổi [1,2006.01] 
47/06 . . các khuôn đồ hình phẳng và cong [1,2006.01] 
47/08 . . các khuôn in phẳng hoặc cong để in keo [1,2006.01] 
47/10 . . các mặt in trên các xích hay các dải băng [1,2006.01] 
47/12 . Các thiết bị phụ trợ, ví dụ để nắn thẳng các khuôn in, để sắp bộ các khuôn in theo 

một trật tự xác định, để thấm ướt các khuôn đồ hình [1,2006.01] 
47/14 . Các cơ cấu bảo quản hay di chuyển các khuôn in [1,2006.01] 
47/16 . . Các hộp giữ vật liệu (hộp chữ) [1,2006.01] 
47/18 . . Các cơ cấu đưa các khuôn in theo mặt phẳng của chúng [1,2006.01] 
47/20 . . Các cơ cấu đưa các khuôn in không theo mặt phẳng của chúng, ví dụ theo phương 

ngang [1,2006.01] 
47/22 . . có các phương tiện đưa các khuôn in cho các thao tác in lặp lại [1,2006.01] 
47/24 . Cơ cấu truyền tải các vật liệu sao qua máy in địa chỉ hoặc máy in dãy số tương tự 

(nói chung B65H) [1,2006.01] 
47/26 . . để vận chuyển hay định vị các sản phẩm riêng biệt dạng tờ, ví dụ các phong bì 

[1,2006.01] 
47/28 . . có các thước kẻ hay các bộ phận tương tự, ví dụ để làm đơn giản việc in bằng tay 

trên các vật liệu lấy ra từ các chồng, tập [1,2006.01] 
47/30 . . để vận chuyển vật liệu dạng cuộn [1,2006.01] 
47/32 . . . kết hợp với các thiết bị thực hiện các thao tác khác, ví dụ để cắt, để tách hay dể 

dán [1,2006.01] 
47/34 . . . chuyên dùng để vận chuyển các mẫu đơn, hồ sơ bố trí trong mắt xích 

[1,2006.01] 
47/36 . . để vận chuyển các vật liệu dạng tờ hay cuộn để thành lập các bảng số; Cơ cấu 

đánh bảng số kết hợp với các băng chuyền để vận chuyển các vật liệu dạng tờ hay 
cuộn [1,2006.01] 

47/38 . . . có các phương tiện kẹp giữ phần trên hay phần lề trang giấy [1,2006.01] 
47/40 . . . có các phương tiện dịch chuyển tịnh tiến tới lui tự động vật liệu dạng tờ hay 

cuộn, theo hướng ngang để in các địa chỉ được bố trí tuần tự theo các cột cạnh 
nhau [1,2006.01] 

47/42 . Các cơ cấu in [1,2006.01] 
47/44 . . sử dụng các bộ phận ép phẳng [1,2006.01] 
47/46 . . sử dụng các bộ phận tiếp xúc trực tiếp, ví dụ các trục, ống [1,2006.01] 
47/48 . . có các thiết bị trải mực hay với các băng mực [1,2006.01] 
47/50 . . sử dụng nhiều bộ phận hay các mặt in, ví dụ để in một loạt các địa chỉ với nội 

dung không đổi, để in từng phần riêng biệt của các mặt in (ứng dụng các thiết bị 
đếm, đánh số, ghi ngày tháng B41L 49/02) [1,2006.01] 

47/52 . . có các tấm đỡ di động để in từng đoạn riêng biệt của các mặt in [1,2006.01] 
47/54 . . có các phương tiện dịch chuyển tịnh tiến tới lui tự động các khuôn in theo hướng 

ngang để in các địa chỉ bố trí tuần tự thành cột cạnh nhau [1,2006.01] 
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47/56 . Các thiết bị chỉ thị, báo hiệu, điều khiển, kiểm tra hay các thiết bị an toàn (B41L 
47/58 được ưu tiên) [1,2006.01] 

47/58 . Các thiết bị lựa chọn hay để làm đơn giản sự lựa chọn các văn bản hay các hình 
ảnh được in [1,2006.01] 

47/60 . . Đánh dấu các khuôn in, ví dụ các dấu mã, các vạch mầu, các dấu ngoặc, đục lỗ, 
các vết cắt rìa, các phần lồi [1,2006.01] 

47/62 . . Các thiết bị chọn, ví dụ các vấu cam, cái khắc, xẻ rãnh, cái chỉ báo vị trí 
[1,2006.01] 

47/64 . . . Thiết bị chọn tự động có hoặc không có sự điều khiển bằng tay, ví dụ với các 
chốt nhạy cảm, có các cơ cấu điều khiển bằng các nút bấm, điều khiển theo 
chương trình định sắp [1,2006.01] 

49/00 Các thiết bị phụ trợ và các phụ tùng dùng cho các máy in địa chỉ hay các máy in 
dãy số tương tự [1,2006.01] 

49/02 . Các cơ cấu đếm, đánh số và ghi ngày tháng [1,2006.01] 
49/04 . Các cơ cấu để gắn các dấu phân biệt lên các khuôn in [1,2006.01] 
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B41M CÁC PHƯƠNG PHÁP IN, NHÂN BẢN, ĐÁNH DẤU; IN NHIỀU MẦU (in trên 
vải D06P; sửa các lỗi in B41J; đắp các ảnh truyền hay tương tự B44C 1/16; môi 
trường lỏng để sửa lỗi in bằng cách phủ C09D 10/00) 

 

1/00 Trải mực và in các bản in từ các khuôn in [1,2006.01] 
1/02 . In tipô, ví dụ in sách [1,2006.01] 
1/04 . . In flexo (in nổi bằng khuôn mềm) [1,2006.01] 
1/06 . In litô [1,2006.01] 
1/08 . . In bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
1/10 . In chìm (in ống đồng) [1,2006.01] 
1/12 . In bằng khuôn đồ hình; In trên giấy nến (in lụa) [1,2006.01] 
1/14 . In nhiều mầu [1,2006.01] 
1/16 . . sử dụng các loại mực khác nhau, lần lượt đưa lên mặt in để tạo ra hiệu ứng sắc 

cầu vồng [1,2006.01] 
1/18 . . In mực này đè lên trên mực khác [1,2006.01] 
1/20 . . bằng cách đưa các loại mực khác màu đồng thời lên các phần khác nhau của mặt 

in [1,2006.01] 
1/22 . In dập kim loại; In sử dụng các loại mực dạng bột [1,2006.01] 
1/24 . kết hợp với in dập (các máy in để thực hiện các quá trình in kết hợp với dập B41F 

19/02) [1,2,2006.01]  
1/26 . In trên các bề mặt khác với giấy bình thường (B41M 1/40 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/28 . . trên kim loại [1,2006.01] 
1/30 . . trên chất dẻo hữu cơ; trên sừng hay trên các vật liệu tương tự [1,2006.01] 
1/32 . . trên cao su [1,2006.01] 
1/34 . . trên các bề mặt thủy tinh hay gốm [1,2006.01] 
1/36 . . trên giấy được xử lý sơ bộ, ví dụ trên giấy giả da, giấy dầu, giấy dùng cho các 

mục đích ghi [1,2006.01] 
1/38 . . trên bề mặt bằng gỗ, da hay vải sơn dầu (in trên diêm hay các hộp diêm trong các 

quá trình sản xuất diêm C06F 1/18) [1,2006.01] 
1/40 . In trên các sản phẩm có dạng đặc biệt [1,2006.01] 
1/42 . In không tiếp xúc giữa khuôn in và bề mặt đươc in, ví du sử dụng trường tĩnh điện 

[2,2006.01] 

3/00 Các phương pháp in để tạo ra các sản phẩm in đặc biệt, ví dụ mẫu in (các mẫu 
trang trí hay tranh đặc biệt xem B44F; chế tao mạch in sử dụng kỹ thuật in H05K 
3/12) [1,5,2006.01]  

3/02 . Các bản đồ địa lý, biển hay khí tượng [1,2006.01] 
3/04 . Nhạc [1,2006.01] 
3/06 . In hình vân gỗ, vân đá cẩm thạch hay tương tự; In huỳnh quanh; In ảnh nổi; Các 

mẫu mô phỏng, ví dụ giấy lụa, vải [1,5,2006.01]  
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3/10 . Hình mờ [1,2006.01] 
3/12 . Các hình truyền hoặc tương tự, ví dụ in theo kiểu dán lên bề mặt in sau đó bóc ra 

[1,2006.01] 
3/14 . In giấy bạc, tín dụng, chứng khoán [1,2006.01] 
3/16 . In bằng bộ chữ Braille cho người mù (các máy chữ hay các máy in sắp chữ để in bộ 

chữ Braille B41J 3/32) [1,2,2006.01]  
3/18 . In các dạng đặc biệt của giấy bồi tường [1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp nhân bản và đánh dấu; Các vật liệu dạng tờ cho các mục đích 
này (các vật liệu nhạy sáng G03; phép điện ký, phép từ ký G03G) [1,2006.01] 

5/025 . bằng cách truyền mực từ tờ gốc [4,2006.01]  
5/03 . . nhờ áp lực [4,2006.01]  
5/035 . . bằng cách làm thăng hoa hay bay hơi bản vẽ [4,2006.01]  
5/04 . . sử dụng thuốc màu thấm trên bản gốc có khả năng hòa tan trong môi trường dung 

môi, ví dụ tan trong rượu [1,5,2006.01]  
5/06 . . sử dụng các bản gốc được phủ bằng các chất đông keo, ví dụ gelatin [1,2006.01] 
5/08 . . . Các vật liệu tờ cho các mục đích này [1,2006.01] 
5/10 . bằng sử dụng giấy than hay loại giấy sao chép tương tự [1,2006.01] 
5/124 . dùng áp suất để hiện màu bị che khuất, ví dụ để hiện nền nhuộm màu để tạo ra một 

mẫu mờ đục hay trong suốt, hay để tạo màu bằng cách liên kết các thành phần tạo 
ra màu [5,2006.01]  

5/128 . . Bộ khử nhạy; Hợp phần để sửa lỗi, phát hiện hoặc nhận biết các lớp [5,2006.01]  
5/132 . . Các thành phần tạo màu hóa học, các chất phụ gia hay chất kết dính [5,2006.01]  
5/136 . . . Chất tạo màu hữu cơ. ví dụ thuốc nhuộm leuco [5,2006.01]  
5/145 . . . . có một vòng lacton hay lactam [5,2006.01]  
5/15 . . . . Piran vòng xoắn [5,2006.01] 
5/155 . . . Các thành phần hiện màu, ví dụ các hợp chất axit; Các chất phụ gia hoặc chất 

kết dính dùng cho mục đích này; Các lớp chứa thành phần hiện ảnh mầu, các 
chất phụ gia hay kết dính [5,2006.01]  

5/165 . . đặc trưng bằng việc sử dụng các vi nang; Dung môi đặc biệt để hợp nhất các 
thành phần [5,2006.01]  

5/20 . dùng dòng điện (B41M 5/24 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
5/24 . Ghi bằng cách tiêu mòn, ví dụ đốt cháy các dấu vết; Ghi bằng tia lửa [1,5,2006.01]  
5/26 . Phép nhiệt ký (B41M 5/20, B41M 5/24 được ưu tiên; hệ thống truyền ảnh quang 

nhiệt G03C 1/498) [1,5,2006.01]  
5/28 . . dùng các hợp chất đổi màu theo nhiệt độ hay các lớp chứa tinh thể lỏng, vi nang, 

các thuốc nhuộm tẩy trắng được hay các hợp chất có khả năng phân hủy vì nhiệt, 
ví dụ giải phóng khí [5,2006.01]  

5/30 . . dùng chất tạo màu hóa học (B41M 5/34 được ưu tiên) [5,2006.01]  
5/32 . . . một thành phần của nó là một hợp chất kim loại nặng [5,2006.01]  
5/323 . . . Chất tạo màu hữu cơ. ví dụ thuốc nhuộm leuco [2006.01] 
5/327 . . . . có một vòng lacton hay lactam [2006.01] 
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5/333 . . . Các thành phần hiện màu, ví dụ các hợp chất axit [2006.01] 
5/337 . . . Chất phụ gia; Chất kết dính [2006.01] 
5/34 . . Phép nhiệt ký nhiều màu [5,2006.01]  
5/36 . . dùng một lớp polyme, có thể là một lớp riêng biệt, có khả năng biến dạng hay 

thay đổi cấu trúc cùng với sự biến đổi tính chất, ví dụ các tính chất quang học, ưa 
nước-kỵ nước, khả năng hòa tan hay tính thấm của nó [5,2006.01]  

5/382 . . Phương pháp truyền tiếp xúc hoặc thăng hoa (in bằng thăng hoa B41M 5/035; lớp 
phủ thu mực in, thuốc nhuộm hoặc chất màu B41M 5/50) [2006.01]  

5/385 . . . đặc trưng bởi thuốc nhuộm hoặc chất màu truyền ảnh được [2006.01]  
5/388 . . . . Thuốc nhuộm azo [2006.01]  
5/39 . . . . Thuốc nhuộm chứa một hoặc nhiều liên kết đôi carbon-nitơ, ví dụ azometin 

[2006.01]  
5/392 . . . Các chất phụ gia không phải là chất, thuốc nhuộm hoặc chất màu hiện ảnh màu, 

ví dụ chất nhạy, tác nhân thúc đẩy truyền ảnh [2006.01]  
5/395 . . . . Chất phụ gia cao phân tử, ví dụ chất kết dính [2006.01]  
5/398 . . Phương pháp dựa trên sự sản xuất mẫu dính dùng bột [2006.01]  
5/40 . . đặc trưng bằng lớp nền, các lớp giữa hay lớp phủ; Cơ cấu hay lớp lọc hay hấp thụ 

nhiệt, bức xạ; kết hợp với các lớp hay hợp phần thích hợp cho các phương pháp 
ghi ảnh khác; Bản gốc đặc biệt để nhân bản bằng nhiệt ký [5,2006.01]  

5/41 . . . Lớp nền [2006.01]  
5/42 . . . Lớp giữa hoặc lớp phủ [2006.01]  
5/44 . . . . đặc trưng bởi các hợp chất cao phân tử [2006.01]  
5/46 . . . đặc trưng bởi cơ cấu đổi ánh sáng – nhiệt; đặc trưng bởi cơ cấu hoặc lớp lọc hay 

hấp thụ nhiệt, bức xạ [2006.01]  
5/48 . . . kết hợp với các lớp hay hợp phần ghi ảnh khác; Bản gốc đặc biệt để nhân bản 

bằng nhiệt ký [2006.01]  
5/50 . Tờ ghi đặc trưng bởi lớp phủ sử dụng để cải thiện tính thu mực in, thuốc nhuộm 

hoặc chất màu, ví dụ dùng cho tia mực hoặc ghi truyền ảnh bằng phương pháp sấy 
nhiệt (in trên giấy được xử lý sơ bộ B41M1/36) [2006.01]  

5/52 . . Lớp phủ cao phân tử [2006.01]  

7/00 Xử lý tiếp các bản sao, ví dụ nung nóng, chiếu sáng [1,2006.01] 
7/02 . Rắc bột; Phủ sơn dầu, véc ni (các thiết bị để gia công bề mặt vật liệu tờ, cuộn hay 

các vật liệu khác phối hợp với quá trình in B41F 23/00,B41L 23/00) [1,2006.01] 

9/00     Các phương pháp sử dụng thiết bị điều chỉnh khuôn chữ (các thiết bị điều chỉnh 
khuôn chữ xem B41N 6/00) [1,5,2006.01]  

9/02 . Dập nổi [1,2006.01] 
9/04 . . quang cơ [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2006.01]   
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B41N BẢN IN HAY TẤM DẬP IN (các vật liệu nhậy sáng G03); VẬT LIỆU DÙNG 
LÀM BỀ MẶT SỬ DỤNG TRONG CÁC MÁY IN ĐỂ IN, TRẢI MỰC, LÀM 
ẨM HAY CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ; CHUẨN BỊ CÁC BỀ MẶT IN ĐỂ 
SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

1/00 Các bản in hay các tấm dập in; Các vật liệu cho chúng [1,2006.01] 
1/02 . được chế tạo từ đá [1,2006.01] 
1/04 . bằng kim loại [1,2006.01] 
1/06 . . để dập nổi hoặc in ống đồng [1,2006.01] 
1/08 . . để in litô [1,2006.01] 
1/10 . . . in số lượng nhiều [1,2006.01] 
1/12 . không phải kim loại, không phải bằng đá [1,2006.01] 
1/14 . . Tấm in dập litô [1,2006.01] 
1/16 . Các bản in cong, đặc biệt là hình trụ [1,2006.01] 
1/18 . . chế tạo từ đá [1,2006.01] 
1/20 . . chế tạo từ kim loại [1,2006.01] 
1/22 . . chế tạo từ các vật liệu khác [1,2006.01] 
1/24 . Các khuôn đồ hình; Các vật liệu cho khuôn đồ hình; Các giá đỡ cho chúng (các 

máy để in khuôn đồ hình dùng trong văn phòng hoặc các mục đích thương mại 
khác B41L 13/00) [1,2006.01] 

3/00 Chuẩn bị các bề mặt in để sử dụng hay bảo quản [1,2006.01] 
3/03 . Xử lý sơ bộ bằng điện hay hóa học [5,2006.01]  
3/04 . Mài nhám hay mài bóng bằng thiết bị cơ khí (mài nhám bằng hóa học B41N 3/03) 

[1,5,2006.01]  
3/06 . sử dụng các chất tẩy rửa [1,2006.01] 
3/08 . Thấm ướt; Trung hòa hay xử lý biệt hóa tương tự các khuôn in litô [1,5,2006.01]  

6/00 Các bản lắp; Các thiết bị điều chỉnh khuôn in, ví dụ lớp lót, lớp phủ; Gắn bằng 
phương tiện hóa học, ví dụ lưu hóa [5,2006.01]  

6/02 . Phương tiện hóa học để cố định khuôn in trên bản lắp [5,2006.01]  

7/00 Các vỏ bao cho các trục lăn của máy in [1,2006.01] 
7/02 . bằng da [1,2006.01] 
7/04 . cho các trục lăn thấm ướt [1,2006.01] 
7/06 . cho các trục lăn mực [5,2006.01]  

10/00 Lớp phủ hoặc vật che phủ tương tự; Lớp phủ của dao gạt mực cho ống in đồng 
(dao gạt mực cho ống in đồng B41F 9/08) [5,2006.01] 

10/02 . Cấu trúc lớp phủ [5,2006.01]  
10/04 . . nhiều lớp [5,2006.01]  
10/06 . . tạo thuận lợi cho việc gắn vào hay đặt lên giá dỡ [5,2006.01]  
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11/00 Khuôn in đúc nổi [1,2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2006.01]  
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B42 ĐÓNG SÁCH; AN-BUM; HỒ SƠ, TÀI LIỆU; SẢN PHẨM IN ĐẶC BIỆT 

B42B ĐÓNG CÁC TỜ RỜI, THẾP GIẤY HOẶC TAY SÁCH (ghép nối bằng đinh 
hoặc khâu nối bằng các móc dây thép nói chung B25C, B27F; các máy đồng thời sắp 
bộ hoặc kiểm tra thứ tự trang sách và đóng các tờ rời hoặc tay sách B42C 1/12; gắn 
tạm thời các tờ với nhau B42F) 

 

2/00 Đóng các tờ rời, thếp giấy hoặc tay sách bằng cách khâu bằng vật liệu dạng sợi, 
ví dụ chỉ khâu (khâu đột B42B 4/00) [2,2006.01] 

2/02 . Các máy khâu dùng chỉ [2,2006.01] 
2/04 . . có các kim thẳng [2,2006.01]  
2/06 . . có các kim cong [2,2006.01]  
2/08 . . có các cơ cấu tạo thành các móc bảo hiểm hoặc các cơ cấu thắt nút [2,2006.01] 
2/10 . Các dụng cụ khâu bằng tay [2,2006.01]  

4/00 Đóng các tờ rời, thếp giấy hoặc tay sách bằng cách khâu đột bằng các vật liệu 
dạng sợi, ví dụ dây thép [2,2006.01]  

4/02 . Các máy khâu dạng quay [2,2006.01]  

5/00 Đóng các tờ rời, thếp giấy hoặc tay sách không phải bằng cách khâu (bằng dán 
keo B42C 9/00; bằng cách làm biến dạng B31F) [1,2006.01] 

5/02 . nhờ các lỗ khuyết (cho quần áo A41H 37/02, cho giầy dép A43D 100/00) 
[1,2006.01] 

5/04 . nhờ các dây thắt hay dải băng [1,2006.01] 
5/06 . nhờ các kẹp [1,2006.01] 
5/08 . nhờ các chốt, răng hay các bộ phận dạng vòng xuyên qua các tờ giấy, thếp giấy 

hoặc tay sách [1,2006.01] 
5/10 . . các bộ phận hình bánh răng hay dạng răng lược [1,2006.01] 
5/12 . . các bộ phận dạng cuộn [1,2006.01] 

7/00 Đóng các vật phẩm dạng tờ, ví dụ các tấm bản đồ địa lý vào lõi sách [1,2006.01] 

9/00 Các cơ cấu chung cho các máy đóng sách của hai hay nhiều nhóm chính đã nêu 
trên B42B 2/00 - B42B 7/00 (thiết bị phụ trợ để sản xuất những sản phẩm từ giấy 
B31 F; thiết bị phụ trợ cho các máy in B41; băng chuyền nói chung B65G) 
[1,2006.01] 

9/02 . để lật các thếp giấy hoặc tay sách [1,2006.01] 
9/04 . để chuyển các tay sách đã được lật xuống phía dưới [1,2006.01] 
9/06 . đổ bôi keo dán (bôi, quết keo dán hay các chất kết dính trong nghề đóng sách B42C 

9/00) [1,2,2006.01]  
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B42C ĐÓNG SÁCH (các thiết bị và các dụng cụ cắt xén hay đục lỗ B26; gấp các tờ hay 
băng giấy B31F; trang trí sách B44) 

Nội dung phân lớp 
CÁC CÔNG ĐOẠN 

Kiểm tra thứ tự trang sách hoặc sắp thành bộ (bắt các 
tay sách), chuẩn bị các gáy sách, lề sách; làm vỏ, làm 
bìa sách ............................................................................................................. 1/00, 5/00, 7/00 
Gắn lõi sách vào trong vỏ, bìa sách ................................................................ 1/00, 9/00, 11/00 
Bọc bìa  .............................................................................................................................. 15/00 
Đóng lại sách ..................................................................................................................... 17/00 
Các thao tác khác ........................................................................................................3/00, 7/00 

CÁC THAO TÁC KẾT HỢP ...................................................................................................1/00, 19/00 
CÁC CÔNG CỤ MÁY MÓC ........................................................................................................... 13/00 
CÁC THAO TÁC, CÔNG CỤ ĐÓNG SÁCH KHÁC CHƯA 
ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN 
LỚP NÀY..  ....................................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Kiểm tra thứ tự trang sách hay sắp thành bộ các tờ rời kết hợp với các phương 
pháp đóng và gắn các tờ rời hoặc tay sách (kiểm tra thứ tự trang sách và sắp thành 
bộ các tờ rời hoặc tay sách mà không đóng thành sách B65H 39/00) [1,2,2006.01]  

1/10 . Các máy đồng thời vừa kiểm tra thứ tự trang sách hoặc sắp bộ vừa gắn liền các tờ 
rời [1,2006.01] 

1/12 . Các máy đồng thời vừa kiểm tra thứ tự trang sách hoặc sắp bộ vừa đóng các tờ rới 
hoặc tay sách với nhau [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất các cuốn sách nhỏ, các sổ tay hay các tập bản mẫu, hóa đơn làm từ các 
băng giấy cuộn [1,2006.01] 

5/00 Làm gáy sách hoặc lề sách để đóng bìa [1,2006.01] 
5/02 . bằng cách làm tròn hay đóng gáy sách [1,2006.01] 
5/04 . bằng cách rạch, khía hay làm cho thêm sần sùi, nhám [1,2006.01] 
5/06 . bằng cách nới lỏng tập giấy (làm cho từng tờ rời nhau) [1,2006.01] 

7/00 Chế tạo các vỏ bìa hay các cặp bìa để giữ giấy tờ (các bìa sách B42D 3/00) 
[1,2006.01] 

9/00 Sử dụng keo dán hay các chất kết dính trong đóng sách [1,2006.01] 
9/02 . để cố định lớp vải lót gáy sách, các dải băng, băng buộc đầu [1,2006.01] 

11/00 Gắn lõi sách vào bìa [1,2006.01] 
11/02 . Máy hoặc thiết bị để gắn lõi sách vào bìa hay cố định bìa với sách mỏng, tạp chí, 

tập giấy, sổ tay và tương tự (B42C1/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
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11/04 . Máy hoặc thiết bị gắn lõi sách vào bìa hay cố định bìa với sách (B42C 11/06 được 
ưu tiên) [1,2006.01] 

11/06 . Máy hoặc thiết bị để gắn lõi sách vào bìa bằng cách hàn các vật liệu dẻo 
[1,2006.01] 

13/00 Các máy ép dùng cho nghề đóng sách (các máy ép nói chung B30B); Các thiết bị 
gấp mép - nối dùng cho công việc đóng sách; Các thiết bị sấy khô sách 
[1,2006.01] 

15/00 Bọc bìa sách [1,2006.01] 

17/00 Đóng lại sách [1,2006.01] 

19/00 Các quá trình đóng sách theo nhiều bước [1,2006.01] 
19/02 . bằng cách lựa chọn từng trang [1,2006.01] 
19/04 . bằng cách lựa chọn các tay sách [1,2006.01] 
19/06 . bằng cách chọn các phôi khác dạng không thuộc các nhóm trước [1,2006.01] 
19/08 . Vận chuyển thành dòng liên tục trong công nghiệp đóng sách (các băng chuyền nói 

chung B65G) [1,2006.01] 

99/00 Các thao tác, công cụ đóng sách khác chưa được đề cập trong các nhóm khác 
của phân lớp này [2006.01]  
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B42D SÁCH; BÌA SÁCH; CÁC TỜ RƠI; CÁC ẤN PHẨM ĐẶC TRƯNG BỞI TÍNH 
NĂNG NHẬN DẠNG HAY BẢO MẬT; CÁC ẤN PHẨM CÓ KÍCH THƯỚC 
VÀ CÔNG DỤNG ĐẶC BIỆT CHƯA ĐƯỢC NÊU TRONG CÁC PHÂN LỚP 
KHÁC; THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐI KÈM VỚI CHÚNG CHƯA ĐƯỢC NÊU 
TRONG PHÂN LỚP NÀO; THIẾT BỊ ĐỂ ĐỌC VÀ VIẾT NHỜ CÁC BĂNG 
DI ĐỘNG 

 

Nôi dung phân lớp 
SÁCH, SỔ TAY, VỞ, BÁO CHÍ ..................................................................................... 1/00, 5/00, 7/00 
SÁCH KẾ TOÁN .............................................................................................................................. 12/00 
TỜ RỜI, CÁC ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT .................................................................................. 13/00, 15/00 
BÌA SÁCH .......................................................................................................................................... 3/00 
THIẾT BỊ CÓ BĂNG DI ĐỘNG ...................................................................................................... 19/00 
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ................................................................................................... 9/00, 11/00, 17/00 

 

1/00 Sách và các sản phẩm được đóng thành tập khác (đánh số B42F 21/00) 
[1,2006.01] 

1/02 . trong đó phần lõi sách và bìa được ghép với nhau bằng tờ lót [1,2006.01] 
1/04 . trong đó phần lõi và gáy sách được đóng làm thành một tập, ví dụ sách đóng bìa 

mỏng [1,2006.01] 
1/06 . trong đó phần lõi và bìa được đóng với nhau theo các phương tiện khác [1,2006.01] 
1/08 . Các an-bum (các phương tiện để giữ ảnh, tem và tương tự trong các anbum B42F) 

[1,2006.01] 
1/10 . Cặp bìa với các băng dán để kẹp giấy tờ [1,2006.01] 

3/00 Bìa sách (đóng các tờ rời B42F) [1,2006.01] 
3/02 . từ các vật liệu đặc biệt [1,2006.01] 
3/04 . có thể tháo rời (thay thế) [1,2006.01] 
3/06 . có trục bản lề [1,2006.01] 
3/08 . Bìa có trang trí [1,2006.01] 
3/10 . có khóa hoặc nắp đậy [1,2006.01] 
3/12 . kết hợp với các vật khác [1,2006.01] 
3/14 . . có bảng chi dẫn hàng, cột hay tiêu đề [1,2006.01] 
3/16 . . có các cơ cấu giữ sách ở trạng thái mở [1,2006.01] 
3/18 . Các chi tiết phụ khác [1,2006.01] 

5/00 Sản phẩm dạng tờ được đóng theo dạng sổ tay, vở [1,2006.01] 
5/02 . Các quyển hóa đơn, mẫu đơn in sẵn [1,2006.01] 
5/04 . Các quyển lịch [1,2006.01] 
5/06 . . Các blốc lịch bóc từng tờ [1,2006.01] 
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7/00 Báo chí và các ấn phẩm tương tự [1,2006.01] 

9/00 Các dây đánh dấu trang; Các dấu đánh dấu chỗ đọc; Các cơ cấu giữ sách ở 
trạng thái mở (nhãn chỉ số cho các tờ giấy B42F 21/00); Các cơ cấu lật trang sách 
[1,2,2006.01]  

9/02 . Các dây đánh dấu trang tự động [1,2006.01] 
9/04 . Các cơ cấu lật trang [1,2006.01] 
9/06 . . có tay đòn được đặt lại sau mỗi thao tác [1,2006.01] 
9/08 . . có các tay đòn xuyên tâm, được điều khiển lần lượt (trên mỗi trang có một tay 

đòn) [1,2006.01] 

11/00 Các cơ cấu để chuyển bản chép từ trang giấy này sang trang giấy khác, ví dụ 
trong các quyển hóa đơn kê toán [1,2006.01] 

12/00 Các quyển, bản mẫu hóa đơn và các thiết bị kế toán (B42D 1/00 được ưu tiên) 
[2,2006.01]  

12/02 . Các bản mẫu kế toán [2,2006.01]  

13/00 Đóng các tờ rời; Lồng hay gắn chúng (Các phương tiện đánh chỉ số B42F 21/00) 
[1,2006.01] 

15/00 Các ấn phẩm có kích thước hay công dụng đặc biệt không thuộc các phân lớp 
khác [1,2006.01]  

15/02 . Bưu thiếp; Thiếp chúc mừng, thực đơn, thiếp giao dịch hay các thiếp tương tự; 
Thiếp hay giấy để viết thư (B42D 15/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 

15/04 . . Thiếp hoặc giấy có thể gấp được hay gồm nhiều phần [1,2006.01] 
15/08 . . . Bưu thiếp hay giấy để viết thư, nghĩa là bưu thiếp hay tờ giấy mà mỗi tấm đều 

có nội dung bên trong và gửi đi bằng phong bì riêng [3,2006.01]  

17/00 Treo hay cố định các thiết bị dùng cho sách, báo và các ấn phẩm tương tự (các 
dụng cụ đóng thành tập được treo B42F 15/00) [1,2,2006.01]  

19/00 Các thiết bị đọc hay viết sử dụng băng chuyển động [1,2006.01] 

25/00 Thẻ mang thông tin hoặc các cấu trúc dạng tấm đặc trưng bởi tính năng nhận 
dạng hoặc bảo mật; Sản xuất chúng (quy trình in để sản xuất tính năng nhận dạng 
hoặc bảo mật B41M 3/14) [2014.01] 

25/20 . đặc trưng bởi việc sử dụng cụ thể hoặc mục đích [2014.01] 
25/21 . . dùng cho nhiều mục đích [2014.01] 
25/22 . . để sử dụng kết hợp với các phụ kiện đặc biệt thích hợp cho thẻ mang thông tin 

[2014.01] 
25/23 . . Thẻ nhận dạng [2014.01] 
25/24 . . Hộ chiếu [2014.01] 
25/25 . . Vé giao thông công cộng (thiết bị in và phát hành G07B) [2014.01] 
25/26 . . Thẻ ra vào; Vé vào cửa [2014.01] 
25/27 . . Vé rút thăm, ví dụ vé xổ số [2014.01] 
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25/28 . . dùng để sử dụng trong điều trị hoặc chữa bệnh [2014.01] 
25/29 . . Chứng khoán; Giấy bạc [2014.01] 
25/30 . Tính năng nhận dạng hoặc bảo mật, ví dụ để tránh bị giả mạo [2014.01] 
25/305 . . Kết hợp thông tin kỹ thuật số (các vật ghi thông tin để sử dụng với máy và với ít 

nhất một phần được thiết kế để mang nhãn kỹ thuật số G06K 19/00) [2014.01] 
25/309 . . Hình ảnh [2014.01] 
25/313 . . Dấu vân tay [2014.01] 
25/318 . . Chữ ký [2014.01] 
25/324 . . Hình dập nổi [2014.01] 
25/328 . . Cách từ nhiễu xạ; Ảnh nổi ba chiều [2014.01] 
25/333 . . Hình mờ [2014.01] 
25/337 . . Mẫu trang trí bằng các đường vắt chéo trạm trổ [2014.01] 
25/342 . . Hiệu ứng gợn sóng (hiệu ứng Moiré) [2014.01] 
25/346 . . Lỗ thủng laser [2014.01] 
25/351 . . Các bộ phận mờ hoặc mờ một phần, ví dụ cửa sổ [2014.01] 
25/355 . . Mạch bảo mật [2014.01] 
25/36 . . Bao gồm các loại vật liệu đặc biệt [2014.01] 
25/364 . . . Các tinh thể lỏng [2014.01] 
25/369 . . . Vật liệu từ hoá hoặc có khả năng từ hóa [2014.01] 
25/373 . . Vật liệu kim loại [2014.01] 
25/378 . . . Các loại mực đặc biệt [2014.01] 
25/382 . . . . hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng hồng ngoại [2014.01] 
25/387 . . . . hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng cực tím [2014.01] 
25/391 . . . . hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng phân cực [2014.01] 
25/40 . Sản xuất chúng [2014.01] 
25/405 . . Ghi ký hiệu [2014.01] 
25/41 . . . sử dụng bức xạ điện từ (B42D 25/435 được ưu tiên) [2014.01] 
25/415 . . . sử dụng hóa chất (B42D 25/445 được ưu tiên) [2014.01] 
25/42 . . . . theo quy trình nhiếp ảnh [2014.01] 
25/425 . . . bằng cách làm biến dạng, ví dụ dập nổi [2014.01] 
25/43 . . . bằng cách loại bỏ vật liệu [2014.01] 
25/435 . . . . sử dụng bức xạ điện từ, ví dụ laser [2014.01] 
25/44 . . . . sử dụng các phương tiện cơ học, ví dụ chạm khắc [2014.01] 
25/445 . . . . sử dụng các phương tiện hóa học, ví dụ khắc bằng cách ăn mòn [2014.01] 
25/45 . . Liên kết hai lớp trở lên [2014.01] 
25/455 . . . sử dụng nhiệt [2014.01] 
25/46 . . . sử dụng áp lực [2014.01] 
25/465 . . . sử dụng hóa chất hoặc chất kết dính [2014.01] 
25/47 . . . . sử dụng chất kết dính [2014.01] 
25/475 . . Cắt thẻ [2014.01] 
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25/48 . . Kiểm soát quá trình sản xuất [2014.01] 
25/485 . . . bằng các phương tiện, quy trình điện tử [2014.01] 
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B42F GẮN TẠM THỜI CÁC TỜ RỜI VỚI NHAU; DỤNG CỤ ĐỂ ĐÓNG THÀNH 
TẬP; PHIẾU THƯ MỤC; ĐÁNH CHỈ SỐ (bàn đọc A47B19/00; giá đọc sách 
A47B23/00)  

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "các phương tiện để đóng thành tập" được hiểu là phương tiện giữ các bộ sưu tập 

hoặc các tập tờ rời, các phiếu và tương tự. Chúng có thể được lồng vào hoặc lấy ra 
từng cái một trong cả bộ. Thuật ngữ này còn được hiểu cho cả quyển lịch, các sổ tra 
cứu hoặc hồ sơ thư tín. 

Nội dung phân lớp 
CÁC TRANG GIẤY GẮN VỚI NHAU: KHÔNG ĐỤC LỖ, 
CÓ ĐỤC LỖ .................................................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
DỤNG CỤ ĐỂ ĐÓNG THÀNH TẬP 

Không có các phương tiện cài  ............................................................................................ 7/00 
Có các phương tiện cài: cơ cấu kệp, giữ; có các 
phương tiện giữ riêng biêt; có đục lỗ ...........................................................  9/00, 11/00, 13/00 
Được treo ........................................................................................................................... 15/00 
Đặc biệt dùng cho thẻ; phiếu thư mục .................................................................... 17/00, 19/00 
Các dụng cụ đóng thành tập khác ...................................................................................... 23/00 

CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÁNH CHỈ SỐ ............................................................................................ 21/00 
 

Gắn tạm thời các tờ rời với nhau: Các phương tiên để liên kết chúng; An-bum 

1/00 Các tờ gắn với nhau tạm thời không đục lỗ; Các phương tiện cho mục đích này 
[1,2006.01] 

1/02 . Các ghim, kẹp giấy hay tương tự (B42F 1/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/04 . . bằng kim loại [1,2006.01] 
1/06 . . . có mặt cắt ngang phẳng [1,2006.01] 
1/08 . . . có mặt cắt ngang tròn [1,2006.01] 
1/10 . . không phải kim loại [1,2006.01] 
1/12 . Các phương tiện để gắn kết các góc tờ giấy [1,2006.01] 

3/00 Các tờ gắn với nhau tạm thời được đục lỗ; Các phương tiện cho mục đích này; 
Các chi tiết của trang giấy để liên kết chúng (ghim dập, móc nói chung F16B) 
[1,2006.01] 

3/02 . Các phương tiện gắn hình chạc [1,2006.01] 
3/04 . Các phương tiện để gắn có dạng vòng, hình móc, trục lõi (móc hồ sơ, tài liệu hình  

vòng móc B42F 13/16; sử dụng các phương tiện tương tự để gắn vĩnh viễn B42B 
5/08) [1,2,2006.01]  

3/06 . Các phương tiện gắn dạng cuộn xoắn [1,2006.01] 
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5/00 Các vật thể hay tờ gắn với nhau tạm thời; Các phương tiện cho mục đích này; 
Quyển an-bum (làm an-bum theo kiểu đóng sách B42D 1/08; quảng cáo và trưng 
bày G09) [1,2006.01] 

5/02 . Sắp xếp, bố trí tem và các loại tương tự trong an-bum [1,2006.01] 
5/04 . . có các túi, bao trong suốt [1,2006.01] 
5/06 . Các phương tiện giữ các góc, ví dụ cho ảnh chụp [1,2006.01] 

Các dụng cụ đóng thành tập 

7/00 Các dụng cụ đóng thành tập không có phương tiện đóng, cài (B42F 17/00 được 
ưu tiên; treo hồ sơ B42F15/00; phong bì B65D, ví dụ B65D 27/00; ví tiền, ví để giấy 
tờ, cặp đựng tài liệu A45C, ví dụ A45C 1/00; đồ gỗ A47B, A47F) [1,2006.01] 

7/02 . Các bao túi, ngăn [1,2006.01] 
7/04 . Bìa có các phương liên kẹp giữ [1,2006.01] 
7/06 . Cặp giấy, hộp có nhiều ngăn (đánh chỉ số B42F 21/00) [1,2006.01] 
7/08 . . có thể kéo giãn [1,2006.01] 
7/10 . Các khay giữ tài liệu [1,2006.01] 
7/12 . . Các khay được xếp thành chồng [1,2006.01] 
7/14 . Các hộp (hộp nói chung B65D) [1,2006.01] 

9/00 Dụng cụ đóng thành tập có thiết bị kẹp mép tài liệu; Bìa có gáy kẹp (B42F 13/00 
và B42F 17/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

11/00 Dụng cụ đóng thành tập có các phương tiện giữ riêng biệt ở khoảng giữa (B42F 
17/00 được ưu tiên; có các băng dính để dán giấy tờ B42D 1/10) [1,2006.01] 

11/02 . ăn khớp các nếp gấp (B42F 11/04 được ưu liên) [1,2006.01] 
11/04 . có từ tính [1,2006.01] 

13/00 Dụng cụ đóng thành tập có các cơ cấu ăn khớp các lỗ trên tờ giấy (B42F 17/00 
được ưu tiên; đánh chỉ số B42F 21/00) [1,2006.01] 

13/02 . có các cơ cấu đàn hồi hoặc mềm dẻo [1,2006.01] 
13/04 . . với các dây, ống dây xoắn hay các dây móc xích [1,2006.01] 
13/06 . . với các dải dây, dải băng [1,2006.01] 
13/08 . . . bằng kim loại [1,2006.01] 
13/10 . . . bằng chất dẻo [1,2006.01] 
13/12 . có các cột trụ, chốt, các thanh trục hay các ống (B42F 13/30 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
13/14 . . có các phương tiện kẹp và khóa (các tấm ép B42F 13/36) [1,2006.01] 
13/16 . có kẹp hay vòng (B42F 13/30 được ưu tiên; để đóng vĩnh viễn B42B 5/08) 

[1,2006.01] 
13/18 . . trên hai thanh dịch chuyển tương đối so với nhau theo chiều dọc [1,2006.01] 
13/20 . . xoay tương đối với một hay nhiều trục song song với các mép liên kết 

[1,2006.01] 
13/22 . . . ở dạng hai bộ phận ăn khớp với nhau khi đóng lại [1,2006.01] 
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13/24 . . . . trong đó một bộ phận ở dạng thanh cố định [1,2006.01] 
13/26 . . . . và khóa kín khi được ăn khớp, ví dụ tác dụng tức thời [1,2006.01] 
13/28 . . . ở dạng hai bộ phận xếp theo hai bậc [1,2006.01] 
13/30 . có bộ chốt dịch chuyển trong một bộ ống để đảm bảo khoảng cách cần thiết giữa 

chúng khi đóng lại [1,2006.01] 
13/32 . . có các đoạn chốt và ống lồng vào nhau là thẳng [1,2006.01] 
13/34 . . . có các chốt cố định trong các ống [1,2006.01] 
13/36 . Các bộ phận khóa; Các tấm nén [1,2006.01] 
13/38 . Các băng kéo căng [1,2006.01] 
13/40 . kết hợp với các vật khác, ví dụ máy đột lỗ, nẹp cứng [1,2006.01] 
13/42 . Các phương tiện dịch chuyển hệ thống tài liệu; Biến đổi thành các ấn phẩm đóng 

bìa [1,2006.01] 

15/00 Các dụng cụ treo để đóng thành tập (đánh chỉ số B42F 21/00; treo sách, báo và 
các ấn phẩm tương tự B42D 17/00) [1,2006.01] 

15/02 . dạng ống xếp [1,2006.01] 
15/04 . Các ván treo tay hoặc các cơ cấu treo tương tự [1,2006.01] 
15/06 . để treo các hình vẽ lớn hay các vật tương tự [1,2006.01] 

17/00 Cơ cấu sắp xếp phiếu, ví dụ bộ phiếu thư mục hoặc bảng mục lục hoặc tủ phiếu; 
(đánh chỉ số B42F 21/00; đồ gỗ A47B, A47F) [1,2006.01] 

17/02 . trong đó phiếu được bố trí thẳng đứng so với đáy của hộp đựng phiếu [1,2006.01] 
17/04 . . các phiếu được đặt so le từ một bên (với các cơ cấu để đặt so le các phiếu thành 

tầng trong ô đựng B42F 17/32) [1,2,2006.01] 
17/06 . . có các bộ chia tháo mở được [1,2006.01] 
17/08 . . Cấu tạo các đồ đựng phiếu, ví dụ ngăn kéo, khay [1,2006.01] 
17/10 . . . Các thành có bản lề [1,2006.01] 
17/12 . . . Các cơ cấu phân chia [1,2006.01] 
17/14 . . . Các bộ phận khóa [1,2006.01] 
17/16 . . . có các phương tiện giữ phiếu [1,2006.01] 
17/18 . trong đó các phiếu được bố trí nằm ngang  [1,2006.01] 
17/20 . . và xoay tương đối so với đáy đồ đựng [1,2006.01] 
17/22 . . . Các phương tiện liên kết giữa phiếu và đồ đựng [1,2006.01] 
17/24 . . . Đặc biệt thích hợp để bảo quản các dải băng chỉ dẫn [1,2006.01] 
17/26 . . . Giá đỡ dùng cho các đồ đựng phiếu [1,2006.01] 
17/28 . ỏ dạng các băng liên tục hay các tang trống xoay [1,2006.01] 
17/30 . được biến đổi để dùng cho các mục đích đặc biệt [1,2006.01] 
17/32 . có các cơ cấu để sắp xếp so le các phiếu thành tầng [1,2,2006.01]  
17/34 . có các phương tiện chọn phiếu, ví dụ bộ tìm danh sách số điện thoại (các cơ cấu để 

chọn phiếu đục lỗ G06K 21/00) [1,2006.01] 
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19/00 Phiếu thư mục (B42F 21/00 được ưu tiên; các phiếu đục lỗ để tìm kiếm thông 
tin, ví dụ để dùng bằng tay G06K 21/00) [1,2006.01] 

19/02 . gấp nếp [1,2006.01] 
19/04 . có các vật chứa hay các dụng cụ giữ khác [1,2006.01] 

21/00 Các phương tiện đánh chỉ số; Các nhãn chỉ số và các phương tiện bảo vệ chúng 
[1,2006.01] 

21/02 . Các nhãn chỉ số kết hợp với các trang, các tài liệu, các phiếu hay các ô phiếu treo 
[1,2006.01] 

21/04 . Các nhãn chỉ số đính liền với các trang, các tài liệu, các phiếu hay các ô phiếu treo 
[1,2006.01] 

21/06 . Các nhãn chỉ số có thể tháo, lắp với các trang, các tài liệu, các phiếu hay các ô 
phiếu treo [1,2006.01] 

21/08 . . trong một trong số các vị trí được chọn trước [1,2006.01] 
21/10 . . . thể hiện bằng các đường rạch [1,2006.01] 
21/12 . Các trang giấy, tài liệu hay phiếu có mép cắt để làm dễ dàng việc đánh chỉ số, ví dụ 

các rãnh lõm dạng ngón tay trên các quyển sách [1,2006.01] 

23/00 Dụng cụ đóng thành tập chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này  [2006.01] 
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B43 DỤNG CỤ VIẾT HOẶC VẼ; DỤNG CỤ PHỤ TRỢ DÙNG CHO BÀN GIẤY 

B43K CÁC DỤNG CỤ VIẾT HOẶC VẼ (đồ chứa, vỏ bọc hoặc dụng cụ phụ trợ cho các 
chất mỹ phẩm, ví dụ như xà phòng cạo râu, son, đồ trang điểm A45D 34/00, 
A45D40/00) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng có nghĩa là: [6] 
 - "Các dụng cụ viết" đề cập đến bút, bút chì, bút sáp màu, phấn viết hoặc dụng cụ để 

ghi tương tự để viết hoặc vẽ. [6] 

Nội dung phân lớp 
CÁC DỤNG CỤ VIẾT CÓ LÕI 

Với các lõi cố đinh ............................................................................................................. 19/00 
Với cơ cấu dẫn truyền lõi ................................................................................................... 21/00 
Các chi tiết, phụ tùng của các dụng cụ viết ............................................................. 23/00, 25/00 

CÁC DỤNG CỤ VIẾT SỬ DỤNG MỤC 
Không có ruột chứa mực...................................................................................................... 3/00 
Có ruột chứa mục .............................................................................................. 5/00, 7/00, 8/00 
Ngòi và nắp bút; Các phương tiện làm đày ....................................... 1/00, 17/00, 11/00, 23/00 
Chế tạo, lắp ghép và sửa chữa các dụng cụ viết ..................................................... 13/00, 15/00 

LƯA CHON, KÉO RÚT HAY CHỐT KHOA CÁC BỘ PHÂN 
TRONG DỤNG CỤ VIẾT ................................................................................................................ 24/00 
CÁC DỤNG CỤ ............................................................................................................................... 27/00 
CÁC TỔ HỢP 

Các dụng cụ viết kết hợp với các vật khác.............................................................. 29/00, 31/00 
 

1/00 Ngòi bút (ngòi bút có thể điều chỉnh liên tục B43K 17/00); Mũi viết (cho các dụng 
cụ chỉ báo và ghi nhận G01D 15/16) [1,2,2006.01]  

1/01 . có ruột đựng mực, ví dụ dạng phều [6,2006.01]  
1/02 . Ngòi bút xẻ rãnh [1,2006.01] 
1/04 . . với đầu mút nới rộng [1,2006.01] 
1/06 . Mũi viết dạng ống [1,2006.01] 
1/08 . có đầu ngòi dạng bi; Bi và bộ phận giữ bi [1,2006.01] 
1/10 . Ngòi bút dạng dây thép [1,2006.01] 
1/12 . Mũi viết bằng sợi; Đệm phớt [1,2006.01] 

3/00 Quản bút (các quản bút để vẽ kỹ thuật B43K 17/00) [1,2006.01] 
3/02 . có các bộ phận bảo quản mực [1,2006.01] 
3/04 . có các ngòi có thể co lại (các cơ cấu để lấy bút ra hoặc để đóng ngòi bút lại B43K 

24/00) [1,2006.01] 
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5/00 Bút có ruột chứa mực trong quản bút, ví dụ bút máy (ngòi bút hoặc mũi viết có 
ruột chứa mực B43K 1/01; bút bi B43K7/00; bút có đầu viết không phải là ngòi hay 
bi B43K 8/00; các dụng cụ viết nhiều mũi viết B43K 27/00) [1,2006.01] 

5/02 . Các ruột đựng mực [1,2006.01] 
5/03 . . đặc biệt phù hợp cho mực cô đặc, ví dụ như mực rắn [6,2006.01]  
5/04 . . đàn hồi [1,2006.01] 
5/06 . . có pit-tông chuyển động [1,2006.01] 
5/08 . . . có van tiếp truyền mực [1,2006.01] 
5/10 . . có khoang dự trữ mực [1,2006.01] 
5/12 . . có các phương tiện kiểm tra mức mực [1,2006.01] 
5/14 . . Các ruột đựng mực thay thế được [1,2006.01] 
5/16 . với các ngòi có thể rụt vào (các cơ cấu để co hoặc đóng đầu bi lại B43K 24/00) 

[1,2006.01] 
5/17 . . với các phương tiện đóng [6,2006.01]  
5/18 . Các cơ cấu để dẫn truyền mực cho ngòi bút [1,2006.01] 

7/00 Bút bi (các dụng cụ viết nhiều đầu viết B43K 27/00) [1,2006.01] 
7/01 . dùng cho mực lỏng có độ nhớt thấp [6,2006.01]  
7/02 . Các ruột đựng mực; Các vỏ mực (B43K 7/01 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
7/03 . . được bơm, ví dụ bằng khí [5,2006.01]  
7/035 . . . khí tác động trên một pit-tông [6,2006.01]  
7/04 . . Các phương tiện nạp lại đầy mực, ví dụ các cơ cấu ở các đầu mút của đầu bi 

[1,2006.01] 
7/06 . . Ruột đựng mực có các phương tiện kiểm tra mực bút bi [1,2006.01] 
7/08 . . Phòng ngừa mực rò rỉ [1,2006.01] 
7/10 . Cơ cấu để đưa mực tới đầu bi (B43K 7/01 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
7/12 . có các đầu ngòi bi có thể rụt vào (các cơ cấu để co hoặc đóng đầu bi lại B43K 

24/00) [1,2006.01] 

8/00 Bút có đầu viết khác với ngòi sắt hay ngòi bi (bút lông có ruột chứa để truyền mực 
hay dầu A46B 11/00) [1,2006.01] 

8/02 . có đầu viết làm từ sợi, dạ, nỉ hay vật liệu xốp hoặc mao dẫn tương tự (B43K 8/22 
được ưu tiên) [2,5,2006.01] 

8/03 . . Ruột đựng mực, Các vỏ mực [6,2006.01]  
8/04 . . Các cơ cấu để đưa mực vào trong các đầu viết [5,2006.01]  
8/06 . . . Đưa bấc từ ruột bút tới đầu viết [5,2006.01]  
8/08 . . . . Bấc tách ra từ đầu viết [5,2006.01]  
8/10 . . . bao gồm ngăn dùng cho vật liệu rắn hòa tan [5,2006.01]  
8/12 . . . các đầu viết hoặc các bộ phận đầu viết có thể tách ra từ ruột đựng mực 

[5,2006.01]  
8/14 . với các đầu viết dạng ống không lõi [5,2006.01]  
8/16 . có các đầu viết dạng ống bao gồm bộ phận làm sạch di động [5,2006.01]  
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8/18 . . Các cơ cấu để đưa mực tới các đầu viết [5,2006.01]  
8/20 . với các đầu viết hình con lăn [5,2006.01]  
8/22 . với các đầu viết hoạt động nhờ điện hoặc từ [5,2006.01]  
8/24 . được đặc trưng bởi các phương tiện để kéo đầu viết lại [5,2006.01]  

11/00 Các dụng cụ nạp đầy (các ruột chứa mực B43L 25/00) [1,2006.01] 

13/00 Dụng cụ tháo ngòi bút; Dụng cụ làm sạch ngòi bút, ví dụ bằng cách lau chùi ( lọ 
mực có phương tiện lau bút B43L 25/12) [1,3,2006.01]  

13/02 . để làm sạch ngòi bút, ví dụ các ruột đựng mực trong đó [6,2006.01] 

15/00 Lắp ráp, hoàn thiện và sửa chữa bút [1,2006.01] 
15/02 . Các máy móc tự động [1,2006.01] 

17/00 Ngòi bút có thể điều chỉnh liên tục, ví dụ bút vẽ; Quản bút cho chúng (bút máy 
B43K 5/00) [1,2006.01] 

17/01 . Ngòi bút có ruột đựng mực [6,2006.01]  
17/02 . Ngòi bút có hai hay nhiều nhánh [1,2006.01] 
17/04 . Quản bút có các cơ cấu để vẽ các đường chấm chấm [1,2006.01] 

19/00 Bút chì có lõi cố định; Bút trâm; Bút chì màu; Phấn viết (bút chì batic, các cơ cấu 
để đánh bóng dây bằng phấn B44D 3/00; các thành phần của lõi bút chì, bút chì màu 
hoặc phấn viết C09D 13/00) [1,2,2006.01]  

19/02 . Bút chì đen; Bút chì màu [1,2006.01] 
19/04 . Bút chì có lõi viết bằng kim loại [1,2006.01] 
19/06 . . lõi viết được chế tạo từ các chất bị mòn đi trong quá trình sử dụng [1,2006.01] 
19/08 . . lõi viết được chế tạo từ các chất không bị mài mòn [1,2006.01] 
19/10 . . . có các đầu bi (sử dụng mực B43K 1/08, B43K 7/00) [1,2006.01] 
19/12 . Bút chì đá [1,2006.01] 
19/14 . Các vỏ bọc cho lõi viết [1,2006.01] 
19/16 . Chế tạo bút chì có lõi cố định (chế tạo lõi bút chì đá B28D) [1,2006.01] 
19/18 . . Chế tạo lõi búi chì [1,2006.01] 

21/00 Bút chì có lõi viết được đẩy ra (cơ cấu đẩy các đầu viết ra B43K 24/00; các dụng cụ 
viết nhiều đầu viết B43K 27/00) [1,2006.01] 

21/02 . Cơ chế  đẩy ruột bút ra [1,2006.01] 
21/027 . . có cơ cấu dẫn hướng lõi viết dạng ống trượt [5,2006.01]  
21/03 . . . có dịch chuyển tự động bằng áp lực trong quá trình sử dụng bút [5,2006.01]  
21/04 . . đẩy lõi viết dưới tác dụng của lực kéo [1,2006.01] 
21/06 . . đẩy lõi viết ra nhờ các bộ phận trượt theo rãnh dọc của thân bút [1,2006.01] 
21/08 . . đẩy lõi viết ra nhờ các đinh vít [1,2006.01] 
21/10 . . . có các then chắn riêng biệt để đẩy các phần thừa của lõi viết ra [1,2006.01] 
21/12 . . . có các phương tiện ngăn ngừa đẩy lõi ra quá mức cần thiết [1,2006.01] 
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21/14 . . . có các lõi viết được thay thế tự động từ các hộp [1,2006.01] 
21/16 . . đẩy lõi ra theo bậc [1,2006.01] 
21/18 . . . có cơ cấu bánh cóc [1,2006.01] 
21/20 . . . có các lõi viết tự động thay thế từ các hộp [1,2006.01] 
21/22 . . Các phương tiện kẹp chặt lõi viết, ví dụ các cái ngàm [1,2006.01] 
21/24 . Lắp ráp, hoàn thiện và sửa chữa bút chì có lõi được đẩy ra (chế tạo lõi bút chì 

B43K 19/18) [1,2006.01] 
21/26 . . Các máy tự động [1,2006.01] 

23/00 Quản bút hay bộ phận nối bút; Các phương tiện bảo quản đầu viết [1,2006.01] 
23/004 . Quản bút đặc biệt thích hợp để trợ giúp cho người tàn tật hoặc khó khăn khi viết 

(B43L 15/00 được ưu tiên) [6,2006.01]  
23/008 . Quản bút có các cơ cấu kẹp chặt ngón tay (B43K 23/004, B43K 23/012 được ưu 

tiên) [6,2006.01]  
23/012 . Quản bút để gắn vào các đầu ngón tay (B43K 23/004 được ưu tiên) [6,2006.01]  
23/016 . Quản bút dùng cho phấn viết hoặc bút sáp màu (B43K 23/004 đến B43K 23/012, 

B43K 23/02 được ưu tiên) [6,2006.01]  
23/02 . với các phương tiện ngăn ngừa sự lăn (B43K 23/004 tới B43K 23/012 được ưu 

tiên) [6,2006.01]  
23/04 . . bảo đảm vị trí thẳng đứng của dụng cụ viết [1,2006.01] 
23/06 . Các phương tiện nối hai hoặc nhiều dụng cụ viết [6,2006.01]  
23/08 . Các phương tiện bảo quản, ví dụ nắp bút [6,2006.01]  
23/10 . . dùng cho bút chì [6,2006.01]  
23/12 . . dùng cho bút mực [6,2006.01]  

24/00 Cơ cấu lựa chọn, đẩy ra, kéo vào hoặc khóa chốt các bộ phận viết [1,6,2006.01]  
24/02 . để chốt khóa các bộ phận viết trong các vị trí hoàn toàn bị đẩy ra hay thu vào 

[1,2006.01] 
24/03 . . hoạt động nhờ sự gõ nhẹ hoặc làm nghiêng [6,2006.01]  
24/04 . . hoạt động bằng các cơ cấu trượt theo các rãnh dọc của thân bút [1,2006.01] 
24/06 . . hoạt động nhờ các cơ cấu xoay [1,2006.01] 
24/08 . . hoạt động nhờ các nút bấm [1,2006.01] 
24/10 . để lựa chọn, đẩy và khóa một số bộ phận viết [1,2006.01] 
24/12 . . hoại động nhờ các cơ cấu trượt theo các rãnh dọc của thân bút [1,2006.01] 
24/14 . . hoạt động nhờ các cơ cấu xoay [1,2006.01] 
24/16 . . hoạt động nhờ các nút bấm [1,2006.01] 
24/18 . . để dẫn truyền lõi viết [1,2006.01] 

25/00 Các đặc điểm cấu tạo của các dụng cụ viết cho phép gắn chúng vào quần áo hay 
các đò vật khác (phương tiện bảo vệ, ví dụ nắp B43K 23/08; gắn các vật vào quần 
áo A45F 5/02) [1,2006.01] 

25/02 . Các ghim kẹp [6,2006.01]  
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27/00 Dụng cụ viết có nhiều đầu viết, ví dụ viết nhiều màu; Các dụng cụ viết tổ hợp 
(B43K 29/00 được ưu tiên; các dụng cụ viết kết hợp với thước vẽ truyền B43L 
13/12; cơ cấu lựa chọn, đẩy ra, kéo vào hay chốt khóa các bộ phận viết B43K 24/00) 
[1,2006.01] 

27/02 . Bút mực kết hợp với bút chì [1,2006.01] 
27/04 . Bút chì tổ hợp (cơ cấu đưa lõi viết B43K 21/02) [1,2006.01] 
27/08 . Bút mực tổ hợp [1,2006.01] 
27/12 . . bút bi [1,3,2006.01]  

29/00 Các dụng cụ viết kết hợp với các vật dụng khác [1,2006.01] 
29/007 . với các phương tiện quáng cáo [6,2006.01]  
29/013 . với các phương tiện đóng dấu [6,2006.01]  
29/02 . có tẩy [1,2006.01] 
29/04 . có bàn thấm [1,2006.01] 
29/05 . với vật dùng để bôi chất lỏng để xóa hoặc sửa lỗi [6,2006.01]  
29/06 . có các dụng cụ mài sắc (có dao gọt B43K 29/18; dao bỏ túi có bút chì B26B) 

[1,2006.01] 
29/08 . có các dụng cụ đo, tính toán hay chỉ báo [1,2006.01] 
29/087 . . để chỉ thời gian, ví dụ lịch hoặc đồng hồ [6,2006.01]  
29/093 . . với máy tính [6,2006.01]  
29/10 . có các dụng cụ chiếu sáng [1,2006.01] 
29/12 . có các phương tiện ghi nhớ (với bìa sách B42D) [1,2006.01] 
29/16 . có bật lửa [1,2006.01] 
29/18 . có các vật dụng cầm tay, ví dụ dao cắt gọi (dao bỏ túi B26B) [1,2006.01] 
29/20 . có các vật khác được trang bị các ngăn bảo quản (có bật lửa B43K 29/16; dụng cụ 

viết có chức năng như hoặc kết hợp với hộp đựng dụng cụ viết B43K 31/00) 
[1,2006.01] 

31/00 Hộp đựng dụng cụ viết như hoặc kết hợp với chính dụng cụ viết (hộp đựng dụng 
cụ viết khác A45C 11/34, A45C 11/36) [1,2006.01] 
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B43L ĐỒ DÙNG ĐỂ VIẾT HOẶC VẼ; ĐỒ DÙNG PHỤ TRỢ ĐỂ VIẾT VÀ VẼ (dụng 
cụ của xưởng cho các công việc đánh dấu B25H 7/00; dạy viết chữ, viết tốc ký hay 
vẽ G09B 11/00) 

Ghi chú [3] 
 Phân lớp này không bao gồm các dụng cụ vừa để giảng dạy vừa để viết hay vẽ, 

chúng được phân vào G09B 11/00.  

Nội dung phân lớp 
ĐỒ DÙNG ĐỂ VIẾT HOẶC VẼ 

Bảng hay bàn ......................................................................................................................  1/00 
Tấm đệm dưới giấy .............................................................................................................  3/00 
Bảng vẽ ...............................................................................................................................  5/00 

TRANG BỊ PHỤ TRỢ ĐỂ VẼ 
Các đường thẳng .................................................................................................................  7/00 
Các đường tròn .................................................................................................................... 9/00 
Các đường cong khác ......................................................................................................... 11/00 
Các phương tiện để phòng trượt .......................................................................................  12/00 
Các dạng hình học khác ..................................................................................................... 13/00 

CƠ CẤU KẸP GIỮGẮN VỚI BÀN TAY 
HAY CÁNH TAY  ............................................................................................................................ 15/00 
BÀN THẤM, VẬT THẤM ............................................................................................................... 17/00 
ĐỒ DÙNG PHỤ TRỢ ĐỂ 

Xóa hoặc tẩy ...................................................................................................................... 19/00 
Làm sạch bảng đen hay bảng đá ........................................................................................ 21/00 
Gọt bút chì ......................................................................................................................... 23/00 

LỌ MỰC; GIÁ ĐỂ MỰC ...................................................................................................... 25/00, 27/00 
 

Đồ dùng để viết hoặc vẽ 

1/00 Bảng hay bàn để viết hoặc vẽ được sử dụng nhiều lần (bảng vẽ B43L 5/00) 
[1,2006.01] 

1/02 . Bảng đá [1,2006.01] 
1/04 . Bảng đen (khung hoặc giá đỡ cho bảng đen A47B 97/04) [1,2006.01] 
1/06 . . cứng [1,2006.01] 
1/08 . . đàn hồi [1,2006.01] 
1/10 . . Bề mặt viết của chúng [1,2006.01] 
1/12 . có bề mặt viết trong mờ cho phép tiếp nhận được bằng mắt thường bằng tương tác 

với các thành phần của lớp nền [1,2006.01] 

3/00 Tấm đệm giấy để viết tay hay vẽ, ví dụ các tập giấy thấm (giấy thấm B43L 17/00) 
[1,2006.01] 
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5/00 Bảng vẽ (bàn vẽ A47B 27/00, A47B 85/02; giá đỡ cho bảng vẽ A47B 97/04) 
[1,2006.01] 

5/02 . có các phương tiện để kẹp các tờ giấy với chúng (đinh ghim dùng cho vẽ B43M 
15/00) [1,2006.01] 

Trang bị phụ trợ để viết hay vẽ 

7/00 Thước thẳng (cơ cấu dẫn hướng cho thước trừ thước chữ T B43L 13/04; thước cong 
hoặc dưỡng B43L 13/20; thước thẳng đặc trưng bởi các vạch chỉ thị hoặc tương tự để 
đo, ví dụ thước kẻ hoặc thước dây có thang đo hoặc đánh dấu để đọc trực tiếp G01B) 
[1,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “thước thẳng” được hiểu là một dụng cụ hoặc cạnh của nó có tác dụng như một cơ 

cấu dẫn hướng để vẽ một đường thẳng.  
 
7/02 . Thước chữ T [1,2006.01] 
7/027 . Thước thẳng có các thanh không điều chỉnh được được cố định dưới góc vuông 

(B43L 7/02 được ưu tiên) [5,2006.01] 
7/033 . Thước thẳng có nhiều thanh không điều chỉnh được tạo thành một góc không 

vuông [5,2006.01]  
7/04 . có các con lăn (có các con lăn nối với nhau B43L 13/02) [1,2006.01] 
7/08 . có các cơ cấu để gắn các dụng cụ vẽ bổ sung, ví dụ để tạo các đường gạch gạch, 

chấm chấm [1,2006.01] 
7/10 . Thước thẳng nhiều thanh có thể chuyển động tương đối với nhau [5,2006.01]  
7/12 . . Thước thẳng được đặt dưới một góc 90° và xoay [5,2006.01]  
7/14 . . Thước thẳng được đặt dưới một góc 90o và trượt [5,2006.01]  

9/00 Dụng cụ vẽ đường cong tròn và tương tự (thước cong hoặc dưỡng cong B43L 
13/20) [1,2006.01] 

9/02 . Compa (compa tỷ lệ B43L9/08; compa để vẽ các hình xoắn ốc B43L 11/06) 
[1,2006.01] 

9/04 . . Compa chùm [1,2006.01] 
9/06 . . có các chân ở dạng lò xo phẳng [1,2006.01] 
9/08 . Compa hay thước chia tỷ lệ [1,2006.01] 
9/10 . . có các cơ cấu để vẽ đa giác [1,2006.01] 
9/12 . Thước chia (thước chia tỷ lệ B43L 9/08) [1,2006.01] 
9/14 . có các đầu chân có thể thay thế để biến đổi thành compa, thước chia hay compa đo 

ngoài (B43L 9/24 được ưu liên) [1,2006.01] 
9/16 . Đặc điểm cấu tạo chung của compa, thước chia hay compa đo ngoài [1,2006.01] 
9/18 . . Các chân có các bộ khớp [1,2006.01] 
9/20 . . Các thành phần xoay [1,2006.01] 
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9/22 . . Cơ cấu điều chỉnh góc mở của chân compa hoạt động độc lập với các bộ phận 
xoay [1,2006.01] 

9/24 . . Cơ cấu lắp ráp đầu nhọn hay các đầu viết trên các chân [1,2006.01] 

11/00 Dụng cụ vẽ các đường cong không tròn (thước cong hoặc dưỡng cong B43L 
13/20) [1,2006.01] 

11/02 . để vẽ các tiết diện nón [1,2006.01] 
11/04 . . để vẽ êlíp [1,2006.01] 
11/045 . . . có các dây hoặc các thành phần dễ uốn tương tự [5,2006.01]  
11/05 . . . có bánh răng [5,2006.01]  
11/055 . . . có cơ cấu dẫn hướng [5,2006.01]  
11/06 . để vẽ các hình xoắn ốc [1,2006.01] 
11/08 . để vẽ các hình rắc rối [1,2006.01] 

12/00 Các phương tiện ngăn ngừa sự trượt [5,2006.01]  
12/02 . bằng từ [5,2006.01]  

13/00 Dụng cụ vẽ, trang thiết bị viết hoặc vẽ cũng như các phương tiện phụ trợ cho 
chúng không thuộc các nhóm khác (khuôn đồ hình để trang trí trên bề mặt B44D) 
[1,2006.01] 

13/02 . Thiết bị phác thảo hoặc vẽ để giữ trạng thái song song (thước hình chữ T B43L 
7/02) [1,2006.01] 

13/04 . . Cơ cấu dẫn hướng cho thước kẻ [1,2006.01] 
13/06 . . . có các tay đòn dẫn hướng xoay [1,2006.01] 
13/08 . . Các đầu đo góc [1,2006.01] 
13/10 . Thước vẽ truyền để sao, phóng đại hay thu nhỏ (phương tiện để sao trên máy công 

cụ B23Q) [1,2006.01] 
13/12 . . Thiết bị viết tổ hợp [1,2006.01] 
13/14 . Thiết bị để vẽ hình phối cảnh [1,2006.01] 
13/16 . . bằng tay [1,2006.01] 
13/18 . . . có các thiết bị quang học hay tạo hình chiếu (các hệ thống hay thiết bị quang 

học G02B; các máy chiếu G03B) [1,2006.01] 
13/20 . Thước cong hoặc dưỡng cong [1,2006.01] 
13/22 . . Thước cong điều chỉnh được [1,2006.01] 
13/24 . Dụng cụ tạo ra sự dịch chuyển theo từng bước các dụng cụ vẽ, ví dụ để tạo ra các 

đường gạch gạch [1,2006.01] 

15/00 Khung đỡ gắn với bàn tay hay cánh tay để viết hay vẽ dễ dàng [1,2006.01] 

17/00 Bàn thấm (đệm thấm B43L 3/00; kết hợp với các dụng cụ viết B43K 29/04; chế tạo 
giấy thấm D21F 11/14) [1,2,2006.01]  

17/02 . dùng cho giấy thấm dạng tờ [1,2006.01] 
17/04 . . bằng tay [1,2006.01] 
17/06 . dùng cho giấy thấm dạng cuộn [1,2006.01] 
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17/08 . . Bàn thấm lăn [1,2006.01] 
17/10 . sử dụng các vật liệu thấm khác, trừ giấy [1,2006.01] 

19/00 Tẩy hoặc các vật dụng để tẩy xóa hay cạo; Dụng cụ giữ  chúng (tẩy và dao cạo  
kết hợp với các dụng cụ viết B43K 29/02, B43K 29/18) [1,2006.01] 

19/02 . Dao cạo (dao nói chung B26B) [1,2006.01] 
19/04 . Tẩy bằng sợi [1,2006.01] 

21/00 Dụng cụ lau chùi bảng đen và bảng đá [1,2006.01] 
21/02 . có các phương tiện hấp thụ bụi phấn [1,2006.01] 
21/04 . Dụng cụ kẹp giữ bàn chải hay giẻ lau [1,2006.01] 

23/00 Dụng cụ gọt bút chì hay lõi chì (dụng cụ cắt gọt hay mài nói chung B24, B26; kết 
hợp với các dụng cụ viết B43K 29/06) [1,2,2006.01]  

23/02 . có cơ cấu truyền động bánh răng [1,2006.01] 
23/04 . . có tay quay dạng khuỷu [1,2006.01] 
23/06 . trong đó bút chì hay lõi chì được gọt khi dịch chuyển chỉ theo trục so với lưỡi cắt 

[1,2006.01] 
23/08 . trong đó bút chì hay lõi chì được gọt khi dịch chuyển xoay so với lưỡi cắt (B43L 

23/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 

25/00 Lọ mực (đồ đựng chất lỏng nói chung B65D, ví dụ B65D 1/00) [1,2006.01] 
25/02 . có miệng phễu tháo rời được [1,2006.01] 
25/04 . . nạp đầy nhờ các phương tiện bơm nén [1,2006.01] 
25/06 . . nạp đầy bằng cách nghiêng vật chứa [1,2006.01] 
25/08 . có các cơ cấu để hòa tan bột mực [1,2006.01] 
25/10 . cóó phương tiện để giữ các vật [1,2006.01] 
25/12 . có các phương tiện để lau bút [1,2006.01] 

27/00 Giá để mực [1,2006.01] 
27/02 . có các phương tiện để cố định các đồ vật trên chúng [1,2006.01] 
27/04 . liên kết với các vật khác [1,2006.01] 
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B43M DỤNG CỤ PHỤ TRỢ DÙNG CHO BÀN GIẤY KHÔNG THUÔC CÁC PHÂN 
LỚP KHÁC (các dụng cụ đóng bằng đinh kẹp B25C, B27F; dụng cụ gắn tạm thời 
các tờ giấy với nhau B42F; các dụng cụ để phân phối băng dính B65H 35/07) 

Nội dung phân lớp 
GẮN XI; CHO TÀI LIỆU VÀO PHONG BÌ, ĐÓNG HAY MỞ 
PHONG BÌ .............................................................................................................. 1/00, 3/00, 5/00, 7/00 
CÁI CHẶN GIẤY, DỤNG CỤ BÔI CHẤT LỎNG, DỤNG CỤ 
PHÂN PHỐI TEM, GHIM DÙNG TRONG KHI VẼ HOẶC 
ĐINH MŨ BẢO VỆ NGÓN TAY .................................................................... 9/00, 11/00, 13/00, 15/00 
DỤNG CỤ PHỤ TRỢ KHÁC .......................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Gắn xi trên tài liệu (khuôn in dập B44B; dấu niêm phong xem G09F 3/00) 
[1,2006.01] 

1/02 . Vật giữ xi gắn [1,2006.01] 

3/00 Dụng cụ để cho tài liệu vào phong bì (dụng cụ kết hợp để cho tài liệu vào phong bì 
và đóng, dán phong bì B43M 5/00) [1,2006.01] 

3/02 . có phương tiện gấp tài liệu (B43M 3/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/04 . tự động [1,2006.01] 

5/00 Dụng cụ đóng dán phong bì [1,2006.01] 
5/02 . Dụng cụ cầm tay vừa để thấm ướt phần phủ keo của nắp phong bì vừa dán phong bì 
5/04 . tự động [1,2006.01] 

7/00 Dụng cụ để mở phong bì [1,2006.01] 
7/02 . Dụng cụ vừa để mở phong bì vừa lấy phần nội dung bên trong ra [1,2006.01] 

9/00 Vật chặn giấy [1,2006.01] 

11/00 Dụng cụ văn phòng hay cá nhân dùng tay hoặc để bôi chất lỏng khác với mực 
lên bề mặt, ví dụ bôi keo dán (kết hợp với dụng cụ dán phong bì B43M 5/02; chổi 
lông có ruột chứa A46B 11/00; dụng cụ bôi chất lỏng hoặc các chất chảy lỏng khác 
lên bề mặt nói chung B05C; vật chứa chất lỏng B65D) [1,2006.01] 

11/02 . có con lăn [1,2006.01] 
11/04 . có tấm đệm (B43M 11/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/06 . thiết bị cầm tay [1,2006.01] 
11/08 . . dạng bút máy [1,2006.01] 

13/00 Thiết bị phân phối các tem rời dùng để gắn tem lên các vật phẩm (thiết bị dùng 
tay để phân phát tem hay nhãn B65C 11/00) [1,2006.01] 

15/00 Ghim dùng trong vẽ; Đinh mũ bảo vệ ngón tay (dụng cụ nhổ đinh  B25C 11/00) 
[1,2006.01] 
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99/00 Các dụng cụ phụ trợ khác chưa được đề cập trong các nhóm trên của phân lớp 
này [2010.01] 
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B44B CÁC MÁY, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG 

VIỆC NGHỆ THUẬT, VÍ DỤ TẠC NẶN, KHẮC GỖ, KHẮC LỬA 
KHẢM, CHẠM TRỔ CÁC ĐƯỜNG VẮT CHÉO VÀ TƯƠNG TỰ (rập 
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HÚT KHÔNG KHÍ, XẢ KHÍ HOẶC NẠP NHIÊN LIỆU CỦA CÁC 
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của phương tiện vận tải B60W); BỐ TRÍ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHANH 
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chung H02K; Các thiết bị cho các phương tiện vận tải đường sắt dùng để 
điều chỉnh lực phanh lên bánh xe khi thay đổi các điều kiện về đường hoặc 
tải lực lên các phương tiện vận tải B60T 8/00; truyền lực hãm từ các thiết bị 
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vận tải không thuộc các phân lớp khác B60S; bộ phanh, hệ thống điều khiển 
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XE; CÁC THIẾT BỊ ĐỂ HỌC ĐI XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ .............. 145 
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B62J YÊN XE HOẶC CHỖ NGỒI CỦA XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; 
CÁC THIẾT BỊ PHỤ KHÁC DÙNG CHO XE ĐẠP, XE MÁY VÀ 
TƯƠNG TỰ KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM KHÁC, VÍ DỤ BỘ PHẬN 
CHỞ HÀNH LÝ HOẶC; CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ (biển số B60R13/10; 
đồng hồ đo quãng đường xe chạy, nghĩa là, dụng cụ đếm số vòng quay của 
bánh xe G01C22/00) ................................................................................................ 147 

B62K XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; KHUNG XE ĐẠP, XE MÁY VÀ 
TƯƠNG TỰ; CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN DO NGƯỜI LÁI VẬN HÀNH 
CHUYÊN DỤNG CHO XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; THÙNG XE 
BÊN, THÙNG XE TRƯỚC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ..................................... 151 

B62L PHANH XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ ....................................................... 155 
B62M CƠ CẤU ĐẨY CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HOẶC XE TRƯỢT 

BÁNH LĂN BẰNG LỰC CƠ BẮP CỦA NGƯỜI; CƠ CẤU ĐẨY CÓ 
ĐỘNG CƠ DÙNG CHO XE TRƯỢT HOẶC XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC 
TƯƠNG TỰ; PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN ĐỘNG DÙNG CHO CÁC 
PHƯƠNG TIỆN ĐÓ (bố trí hoặc lắp ráp các phương tiện truyền động trên 
phương tiện vận tải nói chung B60K; các phần tử truyền động xem F16) .............. 156 

B63 TÀU THUỶ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI KHÁC; TRANG THIẾT 
BỊ CHO CHÚNG .................................................................................................... 161 

B63B TÀU THUỶ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI KHÁC; CÁC TRANG THIẾT 
BỊ PHỤC VỤ TÀU (thiết bị thông gió làm mát, sưởi ấm hoặc điều hoà 
không khí trên tàu B63J 2/00; sàn nổi làm trụ đỡ của nạo vét hoặc máy vận 
chuyển đất E02F9/06) [2] ......................................................................................... 161 

B63C HẠ THUỶ, ĐƯA TÀU LÊN TRIỀN, Ụ KHÔ; PHƯƠNG TIỆN CẤP CỨU 
DƯỚI NƯỚC; THIẾT BỊ ĐỂ Ở HOẶC LÀM VIỆC DƯỚI NƯỚC, 
PHƯƠNG TIỆN TRỤC VỚT HOẶC TÌM KIẾM VẬT THỂ DƯỚI NƯỚC 
(lưới nổi, cầu tàu nổi và tương tự để vớt máy bay B63B 35/52).............................. 173 

B63G TRANG BỊ TẤN CÔNG VÀ PHÒNG NGỰ TRÊN TÀU; RẢI MÌN; 
QUÉT MÌN, TÀU NGẦM; HÀNG KHÔNG MẪU HẠM (trang bị tấn 
công, phòng ngự nói chung, ví dụ tháp pháo F41H) ................................................ 177 

B63H CÁC BỘ PHẬN DẪN TIẾN HOẶC ĐIỀU KHIỂN CỦA TÀU THỦY (cơ 
cấu đẩy của phương tiện chạy trên đệm không khí B60V1/14; các bộ dẫn 
tiến dùng cho tàu ngầm được đưa vào hoạt động không bằng năng lượng 
nguyên tử B63G; dùng cho thuỷ lôi F42B 19/00) .................................................... 180 

B63J TRANG THIẾT BỊ PHỤ TRÊN TÀU ..................................................................... 187 

B64 THIẾT BỊ BAY, HÀNG KHÔNG; DU HÀNH VŨ TRỤ ................................... 188 
B64B THIẾT BỊ BAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ (thiết bị dưới đất cho máy bay 

nói chung B64F) ....................................................................................................... 188 
B64C MÁY BAY; MÁY BAY LÊN THẲNG (phương tiện giao thông trên đệm 

không khí B60V) ...................................................................................................... 190 
B64D TRANG THIẾT BỊ CỦA THIẾT BỊ BAY; QUẦN ÁO BAY; DÙ; BỐ TRÍ 

VÀ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HOẶC HỆ THỐNG TRUYỀN 
NĂNG LƯỢNG TRÊN THIẾT BỊ BAY ................................................................. 200 

B64F THIẾT BỊ TRÊN SÂN BAY HOẶC TRÊN BOONG TÀU CHỞ MÁY 
BAY CHUYÊN DỤNG TRONG KHI LIÊN KẾT VỚI MÁY BAY ; 
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THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, LẮP RÁP, LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG HOẶC 
SỬA CHỮA MÁY BAY KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM KHÁC;  VẬN 
HÀNH, VẬN CHUYỂN, THỬ NGHIỆM HOẶC KIỂM TRA CÁC BỘ 
PHẬN CỦA MÁY BAY KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC .................. 207 

B64G DU HÀNH VŨ TRỤ; TÀU VŨ TRỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ CỦA CHÚNG 
(các phương pháp và thiết bị khai thác vật liệu từ các nguồn ngoài lòng đất 
E21C 51/00) ............................................................................................................. 209 

B65 VẬN CHUYỂN; ĐÓNG GÓI; BẢO QUẢN; XỬ LÝ NGUYÊN VẬT 
LIỆU DẠNG TẤM MỎNG VÀ SỢI .................................................................... 211 

B65B MÁY, DỤNG CỤ HOẶC THIẾT BỊ ĐỂ, HOẶC CÁC PHƯƠNG PHÁP 
ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM HOẶC VẬT LIỆU; THÁO DỠ (thiết bị đóng gói 
và ép cho xì gà A24C 1/44; các thiết bị để kéo căng và kẹp chặt dây được hỗ 
trợ bởi các sản phẩm hoặc vật phẩm bị ràng buộc B25B 25/00; áp dụng để 
đóng nắp kín miệng chai, lọ hay các đồ chứa tương tự B67B 1/00-B67B 
6/00; làm sạch, làm đầy và đóng chai cùng lúc B67C 7/00; trút sạch chai lọ, 
bình, vại, thùng hoặc đồ đựng tương tự B67C 9/00) ................................................ 211 

B65C PHƯƠNG PHÁP, MÁY MÓC, CƠ CẤU GẮN NHÃN HOẶC NHÃN 
HIỆU (đóng đinh hoặc kẹp xiết nói chung B25C, B27F, các phương pháp để 
dán đề can B44C 1/16, sử dụng nhãn nhằm mục đích bao gói B65B, nhãn, 
biển đề tên G09F) ..................................................................................................... 227 

B65D THÙNG CHỨA ĐỂ BẢO QUẢN HOẶC VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM 
HOẶC VẬT LIỆU, VÍ DỤ TÚI, CHAI, HỘP, CAN, HỘP CÁC TÔNG, 
THÙNG, BỊ, BÌNH, XI TÉC, XÀ LAN, BÌNH KÍN; PHỤ TÙNG, THIẾT 
BỊ ĐÓNG KÍN CHO CHÚNG; CÁC CHI TIẾT BAO GÓI; CÁC CẤU 
KIỆN ........................................................................................................................ 229 

B65F THU LƯỢM HOẶC LOẠI BỎ CÁC RÁC THẢI GIA ĐÌNH HOẶC CÁC 
LOẠI TƯỢNG TỰ (khử trùng A61L rác thải, nghiền nhỏ rác thải B02C, 
phân loại rác thải B03B, B07B; Dùng xe đẩy để vận chuyển các thùng chứa 
rác thải B62B; Giá đỡ các túi đựng B65B 67/00; Sự chuyển hoá rác thải 
thành phân bón C05F; chuyển hoá rác thải thành nhiên liệu rắn C01L; Các 
ống thải nước, giếng nước thải E03F, các thiết bị trong các toà nhà dùng cho 
việc loại bỏ các rác thải E04F 17/10; Các lò đốt rác thải F23G) ............................. 260 

B65G CÁC THIẾT BỊ ĐỂ BẢO QUẢN HOẶC VẬN CHUYỂN, VÍ DỤ BĂNG 
CHUYỀN ĐỂ  CHẤT TẢI HOẶC LẬT, HỆ THỐNG BĂNG CHUYỀN 
ĐỂ CHO CÁC CỬA HÀNG, PHÂN XƯỞNG VÀ TƯƠNG TỰ, BĂNG 
CHUYỀN KIỂU Ố

 

ật liệu tấm 
hoặc sợ

 

 

7 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B66B MÁY NÂNG; CẦU THANG TỰ ĐỘNG HOẶC ĐƯỜNG ĐI BỘ 
CHUYỂN ĐỘNG (các thiết bị cứu hộ được sử dụng như một giải pháp thay 
thế cho các lối ra thông thường, ví dụ cầu thang, trong quá trình giải cứu 
người trong các lồng, túi hoặc tương tự từ các tòa nhà cao tầng hoặc các 
công trình khác A62B 1/02; các thiết bị vận chuyển hàng hóa hoặc tạo điều 
kiện dễ dàng cho hành khách lên máy bay B64D 9/00; các thiết bị phanh 
hoặc hãm đặc trưng bởi các ứng dụng của chúng cho các thiết bị nâng hạ 
B66D 5/00) [4] ......................................................................................................... 303 

B66C CẦN TRỤC, CÁC BỘ PHẬN HOẶC CƠ CẤU NGOẠM HÀNG ĐƯỢC 
SỬ DỤNG TRONG CẦN TRỤC, MÁY TRỤC TỜI, TỜI  HOẶC PA-
LĂNG (các cơ cấu dây chão, dây cáp hoặc dây xích, thiết bị hãm và giữ để 
cho chúng B66D, được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân G21) ................... 309 

B66D TRỤC TỜI ; TỜI; PA LĂNG, VÍ DỤ MÁY NÂNG (các phương pháp quấn 
hay thả dây cáp, dây chão nhằm mục đích cung cấp hay bảo quản B65H; các 
thiết bị ở trong thang máy để quấn hay thả dây cáp, dây chão B66B; thiết bị 
nâng tải chuyên dụng cho giàn giáo được treo E04G3/32) ...................................... 318 

B66F NÂNG, CHUYỂN TẢI HOẶC ĐẨY HÀNG KHÔNG THUỘC VÀO CÁC 
ĐỀ MỤC KHÁC, VÍ DỤ THIẾT BỊ MÀ TRONG ĐÓ LỰC NÂNG HOẶC 
ĐẨY ĐẶT TRỰC TIẾP VÀO BỀ MẶT HÀNG (lắp ráp các đảo nhân tạo 
trên cọc hoặc các trụ đỡ tương tự E02B 17/00; giàn giáo xây dựng hoặc giàn 
giáo kết hợp với các thiết bị nâng E04G 1/22; thiết bị nâng để cho cốp pha 
di động (trượt) E04G 11/24; nâng các toà nhà E04G 23/06; cột chống phụ 
hoặc thanh giằng dùng cho xây dựng E04G 25/00; thang máy và các thiết bị 
nâng khác bằng thang E06C 7/12; gỗ chống trong các hầm mỏ E21D 15/00) ........ 321 

B67 MỞ HOẶC ĐÓNG CHAI, LỌ, BÌNH HOẶC THÙNG CHỨA TƯƠNG 
TỰ; XỬ LÝ CHẤT LỎNG .................................................................................... 325 

B67B PHƯƠNG PHÁP VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT CÁC BỘ PHẬN CỦA NẮP 
ĐẬY VÀO CHAI, LỌ, BÌNH HOẶC THÙNG CHỨA TƯƠNG TỰ; MỞ 
CÁC THÙNG CHỨA (cơ cấu để đóng hoặc mở, về mặt kết cấu gắn với 
bình hoặc với nắp đậy chúng hay kẹp chặt vào chúng B65D) ................................. 325 

B67C NẠP ĐẦY CHẤT LỎNG, BÁN LỎNG HOẶC TRÚT SẠCH CÁC CHAI 
LỌ, BÌNH, CHUM, THÙNG KIM LOẠI, THÙNG GỖ HOẶC CÁC 
THÙNG CHỨA TƯƠNG TỰ, KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC; 
PHỄU........................................................................................................................ 329 

B67D RÓT, THÁO HOẶC TRUYỀN CHẤT LỎNG KHÔNG THUỘC CÁC 
PHÂN LỚP KHÁC (làm sạch các ống cứng hoặc các ống mềm hoặc các hệ 
thống ống cứng hoặc ống mềm B08B 9/02; tháo ra hoặc nạp các chai lọ, 
bình, thùng và đồ đựng tương tự không thuộc vào các đề mục khác B67C; 
cấp nước E03; các hệ thống đường ống F17D, hệ thống cấp nước nóng trong 
nhà F24D, đo thể tích, lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng hoặc mực 
chất lỏng đo bằng thể tích G01F; thiết bị đổi tiền tự động hoặc tương tự 
G07F) [5] .................................................................................................................. 331 

B68 NGHỀ LÀM YÊN CƯƠNG; NGHỀ BỌC ĐỒ GỖ ............................................ 334 
B68C YÊN NGỰA; BÀN ĐẠP (ở yên ngựa) .................................................................... 336 
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B68G PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ HOẶC MÁY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 
VIỆC BỌC ĐỒ GỖ, CÔNG VIỆC BỌC ĐỒ GỖ KHÔNG THUỘC CÁC 
LỚP KHÁC .............................................................................................................. 338 

CÔNG NGHỆ VI CẤU TRÚC; CÔNG NGHỆ NANO .................................................... 340 
B81B THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG VI CẤU TRÚC, VÍ DỤ THIẾT BỊ CƠ 

HỌC VI MÔ (dụng cụ áp điện, điện giảo hoặc từ giảo xem H01L 41/00) [7] ........ 340 
B81C QUY TRÌNH HOẶC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT HOẶC 

GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG VI CẤU TRÚC (sản xuất 
vi nang hoặc vi cầu B01J13/02; quy trình hoặc thiết bị chuyên dùng để sản 
xuất hoặc gia công các chi tiết áp điện, điện giảo hoặc từ giảo xem 
H01L41/22) [7]......................................................................................................... 342 

B82 CÔNG NGHỆ NANO [7] ....................................................................................... 343 
B82B CẤU TRÚC NANO ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ NHỮNG NGUYÊN TỬ, 

PHÂN TỬ RIÊNG RẼ HOẶC TẬP HỢP CÓ GIỚI HẠN CÁC NGUYÊN 
TỬ, PHÂN TỬ NHƯ NHỮNG ĐƠN VỊ RIÊNG BIỆT; SẢN XUẤT 
HOẶC GIA CÔNG CẤU TRÚC NANO [7] ........................................................... 343 

B82Y CẤU TRÚC NANO CÓ CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT; ĐO ĐẠC HOẶC 
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NANO; SẢN XUẤT HOẶC GIA CÔNG CẤU 
TRÚC NANO [2011.01] .......................................................................................... 344 

B99 CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC 
PHÂN LỚP KHÁC CỦA PHẦN NÀY [2006.01] ................................................ 346 

B99Z CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC PHÂN 
LỚP KHÁC CỦA PHẦN NÀY [2006.01] .............................................................. 346 
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B44B 

B44 NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

B44B CÁC MÁY, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC 
NGHỆ THUẬT, VÍ DỤ TẠC NẶN, KHẮC GỖ, KHẮC LỬA KHẢM, CHẠM 
TRỔ CÁC ĐƯỜNG VẮT CHÉO VÀ TƯƠNG TỰ (rập nổi trên da C14B) 

Nội dung phân lớp 
CÁC SẢN PHẨM NGHỆ THUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN 
THEO BA CHIỀU; CHẠM NỔI ...............................................................................................1/00, 5/00 
CÁC SẢN PHẨM NGHỆ THUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN 
THEO HAI CHIỀU; KHẮC LỬA, KHẢM ..................................................................... 3/00, 7/00, 9/00 
CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY ............................................................................................................ 11/00 

 

1/00 Các trang thiết bị để làm ra các sản phẩm nghệ thuật, được trang bị các dụng cụ hay 
các bộ gá kẹp sản phẩm gia công, có chuyển động được điều khiển để dẫn động theo 
ba hướng (các dụng cụ sao chép trên máy công cụ B32Q 35/00) [1,2006.01] 

1/02 . tạo nên các bản sao khi dẫn dụng cụ theo ba chiều [1,2006.01] 
1/04 . . có các phương tiện để thay đổi hình dạng so với nguyên bản, ví dụ để phóng đại 

hay thu nhỏ theo tỷ lệ [1,2006.01] 
1/06 . các trang thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 

3/00 Các trang thiết bị để khắc gỗ, chạm trổ hay chạm các đường vân đan chéo nhau của 
các vật trang trí trên bề mặt hay để khắc dấu, có các dụng cụ hay các đồ gá kẹp sản 
phẩm gia công, có chuyển động điều khiển dẫn động theo hai hướng (đánh dấu hay 
khắc kim loại dưới tác dụng của dòng điện tập trung cao độ B23H 9/06, chạm 
trổ là phương pháp chế tạo các khuôn in B41C 1/02; chạm trổ nhờ kỹ thuật in 
lại bằng quang cơ G03F 7/20) [1, 2006.01] 

3/02 . trên các mặt phẳng [1,2006.01] 
3/04 . trên các bề mặt không phẳng [1,2006.01] 
3/06 . Các trang thiết bị phụ trợ, ví dụ các bộ gá kẹp cho các dụng cụ hay sản phẩm 

[1,2006.01] 

5/00 Các trang thiết bị để dập nổi đồ trang sức hay các hình, ví dụ để dập nổi các đồng 
tiền bằng kim loại (tạo khía răng cưa cho các tấm hay ống kim loại, dập nổi kết hợp 
với quá trình gia công các tấm kim loại B21D; dập nổi các vật liệu dẻo B29C 59/02; 
dập nổi giấy hay bìa cacton nói chung B31F 1/07; dập nổi trong các khuôn B41C 
1/08; các thiết bị kết hợp giữa việc in và dập B41F 19/02; các máy sắp chữ, cơ cấu 
in-sắp chữ hay đánh dấu chuyên dùng cho dập nổi B41J 3/38; các thiết bị hoặc dụng 
cụ để đóng dấu bằng các phương pháp in ốp-sét hoặc in lõm B42K 1/30, B41K 3/16; 
các thiết bị đóng dấu có các cơ cấu để biến dạng hoặc đột lỗ các vật liệu được đóng 
dấu B41K 3/36; dập nổi trên da thuộc C14B 1/56) [1, 2006.01] 

5/02 . Các khuôn dập; Các thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 

7/00 Các máy móc thiết bị hay các dụng cụ cầm tay để khắc chạm lửa [1,2006.01] 
7/02 . Các dụng cụ khắc lửa [1,2006.01] 
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B44B 

9/00 Các trang thiết bị để khảm các vật trang trí, ví dụ để thực hiện các công việc chắp, 
ghép hình  [1,2006.01] 

11/00 Các dụng cụ cầm tay để điêu khắc, khắc gỗ, chạm trổ, khắc vân hay dập nổi; Các 
phương tiện để thực hiện các công việc này [1,2006.01] 

11/02 . để khắc gỗ, chạm trổ hay khắc; vân theo hai chiều [1,2006.01] 
11/04 . để dập nổi [1,2006.01] 
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B44C 

B44C TẠO HIỆU QUẢ TRANG TRÍ (các phương pháp chung dẫn chất lỏng hay các vật 
liệu dễ chảy lên mặt phẳng B05D; tạo hình chất dẻo hay các chất ở trạng thái dẻo 
B29C; các phương pháp in để tạo ra các ảnh in truyền B41M 3/12; các phương pháp 
sao nhiệt ký hay gắn nhãn hiệu B41M 5/00); KHẢM; GHÉP HÌNH (mô phỏng các 
mẫu khảm hay ghép hình B44F 11/04); DÁN GIẤY TƯỜNG [2] 

Ghi chú 

 Trong phân lớp này thuật ngữ "hiệu quả trang trí" khi sử dụng kết hợp với thuật ngữ 
"ảnh truyền" hoặc "đề-can" cũng bao gồm cả "thông tin" [4] 

 

1/00 Các quá trình tạo hiệu quả trang trí bề mặt không được nêu trong các đề mục khác 
(trang trí vải D06Q) [1,2006.01] 

1/02 . Thuật khắc nung [1,2006.01] 
1/04 . Mạ (bằng điện phân C25D) [1,2,2006.01]  
1/10 . Bồi, đắp các vật liệu phẳng, ví dụ các tấm hay mảnh vải (công việc làm giấy dán 

tường B44C 7/00) [1,2006.01] 
1/14 . . Các lá kim loại, ví dụ vàng lá [1,2006.01] 
1/16 . để dán các ảnh truyền hoặc tương tự [1,4,2006.01]  
1/165 . . bằng phương pháp đề-can; Vật liệu tấm dùng cho mục đích này (thiết bị hoặc 

máy móc để gắn đề can B65C) [4,2006.01]  
1/17 . . . Truyền bằng phương pháp khô [4,2006.01]  
1/175 . . . Truyền có sử dụng dung dịch hoà tan [4,2006.01]  
1/18 . Bồi các vật trang trí làm sẵn, ví dụ các sản phẩm làm theo khuôn, bằng chất dẻo 

[1,2006.01] 
1/20 . Bồi các vài liệu bằng chất dẻo và tạo hình theo bề mặt của chúng [1,2006.01] 
1/22 . Tách bỏ vật liệu bề mặt, ví dụ bằng chạm trổ hay khắc [1,2006.01] 
1/24 . Ép hay dập các hình trang trí lên các bề mặt [1,2006.01] 
1/26 . Khảm, ví dụ khảm men huyền, ghép hình [1,2006.01] 
1/28 . Bố trí các thành phần trang trí trên các nền, ví dụ khảm [1,2006.01] 

3/00 Các phương pháp chế tạo các vật trang trí không thuộc các mục khác [1,2006.01] 
3/02 . Chồng các lớp lên nhau [1,2006.01] 
3/04 . Tạo hình các vật liệu dẻo, ví dụ đất sét [1,2006.01] 
3/06 . Điêu khắc [1,2006.01] 
3/08 . Dập nổi hay uốn [1,2006.01] 
3/10 . Tạo ra và lấp đầy các rãnh xẻ, ví dụ phiến ghép hình [1,2006.01] 
3/12 . Tập hợp các thành phần trang trí của một hình bất kỳ từ các phần riêng rẽ, ví dụ các 

phiến, tấm khảm [1,2006.01] 

5/00 Các phương pháp chế tạo các sản phẩm trang trí đặc biệt [1,2006.01] 
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B44C 

5/02 . Đóng khung cho tranh; Gắn sừng của các động vật khác nhau trên các bảng 
[1,2006.01] 

5/04 . Các tấm trang trí, ví dụ các bức trang trí lớn (các panô trang trí hay các lớp ốp mặt 
trang trí) [1,2006.01] 

5/06 . Các vật trang trí tự nhiên; Mô phỏng theo chúng (các loại hoa, quả, lá giả A41G 
1/00; các loại lông nhân tạo A41G 11/00) [1,2006.01] 

5/08 . Tạo hiệu quả trang trí dưới tác dụng của ánh sáng; các bộ kính ghép nhiều màu nối 
với nhau bằng khuôn chữ (mô phỏng chúng B44F 1/06; ghép nối các bề mặt kính 
với nhau hay với các bề mặt bằng vật liệu vô cơ khác để tạo ra các chế phẩm nhiều 
lớp C03C 27/00) [1,2006.01] 

7/00 Công việc dán giấy tường [1,2006.01] 
7/02 . Các trang thiết bị, dụng cụ và các phụ tùng cho công việc này (các trang thiết bị 

hay các dụng cụ để làm sạch bề mặt B44D 3/16) [1,2006.01] 
7/04 . . để phủ keo dán [2,2006.01]  
7/06 . . để gắn giấy dán tường lên bề mặt cần phủ [2,2006.01]  
7/08 . . để tinh sửa lần cuối bề mặt được dán [2,2006.01] 
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B44D 

B44D VẼ HAY HỘI HỌA KHÔNG ĐƯỢC NÊU TRONG CÁC ĐỀ MỤC KHÁC; 
BẢO QUẢN TRANH; GIA CÔNG BỀ MẶT VỚI MỤC ĐÍCH TRANG TRÍ 
NGHỆ THUẬT HAY TINH SỬA (gia công bề mặt nói chung xem các phần tương 
ứng, ví dụ đưa các chất lỏng hay các vật liệu chảy khác lên bề mặt B05) [2] 

 

2/00 Các phương pháp vẽ hay hội hoạ đặc biệt, ví dụ vẽ bằng sơn dầu, sơn keo, bột mầu, 
vẽ hình nổi [2,2006.01]  

3/00 Các trang thiết bị phụ trợ hay các phụ tùng để vẽ sơn hay vẽ nghệ thuật, chưa được 
nêu trong các phân lớp khác (các dụng cụ cầm tay để đưa chất lỏng, ví dụ thuốc mầu 
lên bề mặt B05C 17/00; các dụng cụ để tiến hành các công việc tinh sửa lần cuối trên 
công trường xây dựng, trừ sơn E04F 21/00); Các phương pháp và trang thiết bị để 
xác định, lựa chọn và pha chế mầu, ví dụ các bảng màu (phép so mầu G01J 3/00) 
[1,2,2006.01]  

3/02 . Các palét (đĩa hoà thuốc màu) [1,2006.01] 
3/04 . Các hộp đựng thuốc màu [1,2006.01] 
3/06 . Các phương tiện để khuấy và pha trộn mầu (pha trộn nói chung B01F) [1,2006.01] 
3/08 . . lỏng hay bán lỏng [1,2006.01] 
3/10 . . Các cái rây; dao trộn [1,2006.01] 
3/12 . Các bình đựng sơn, thuốc mầu; Các cán cầm cho chổi sơn; Các đồ chứa sơn thừa 

[1,2006.01] 
3/14 . . Các quai cầm cho bình sơn [1,2006.01] 
3/16 . Các dụng cụ cầm tay hay các thiết bị để tẩy bỏ sơn khô ra khỏi bề mặt, ví dụ cạo 

hay nung chảy (các thuốc tẩy sơn hoá học C09D 9/00) [1,2,2006.01]  
3/18 . Bìa các tông hay các tấm giấy có bề mặt được chuẩn bị để đồ hoạ hay vẽ; Các 

khung căng các bức vẽ [1,2,2006.01]  
3/22 . Các dụng cụ cầm tay hay các thiết bị có công dụng đặc biệt, ví dụ để vẽ các đường 

hay đổ vécni; Các bút chì batic [1,2006.01] 
3/24 . Các đèn sấy khô vécni; Các bảng sơn dầu; Các thiết bị hoà tan thuốc màu khô, để 

sấy khô thuốc màu, sơn bằng nhiệt [1,2,2006.01]  
3/38 . Các đường viền vạch dấu [1,2006.01] 

5/00 Gia công bề mặt với mục đích tạo ra nhiều hiệu quả nghệ thuật hay với mục đích 
hoàn thiện (gia công bề mặt trước hay sau khi phủ lớp chất lỏng lên đó B05D 3/00; 
tạo hiệu quả bề mặt đặc biệt nhờ phủ lên đó chất lỏng hay các vật liệu dễ chảy khác 
B05D 5/00; tạo hình bề mặt chất dẻo, ví dụ dập nổi B29C 59/00) [1,2,2006.01]  

5/10 . Gia công cơ khí [1,2006.01] 

7/00 Bảo quản tranh, ví dụ phủ vécni [1,2006.01] 
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B44F 

B44F CÁC HÌNH TRANG TRÍ VÀ CÁC BỨC TRANH CÓ HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG 
ĐẶC BIỆT 

 

1/00 Các hình trang trí hay các bức hình có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt [1,2006.01] 
1/02 . được tạo ra nhờ ánh sáng phản xạ, ví dụ có bề mặt mờ hay đánh bóng [1,2006.01] 
1/04 . . sau khi xuyên qua lớp bề mặt, ví dụ các hình trang trí trên lớp nền bằng gương 

[1,2006.01] 
1/06 . được tạo ra khi tia sáng đi xuyên qua, ví dụ các ảnh trên các lớp nền trong suốt hay 

mô phỏng các bức hình trên kính [1,2006.01] 
1/08 . đặc trưng bằng các hiệu ứng mầu [1,2006.01] 
1/10 . . Có màn hình thay đổi; Các bức hình lý thú hay bí mật [1,2006.01] 
1/14 . . Các bức hình có hiệu ứng cầu vồng [1,2006.01] 

3/00 Các hình trang trí đặc trưng bằng đường viền [1,2006.01] 

5/00 Các hình trang trí đặc trưng bằng các phần có dạng không đều, không đúng cách, ví 
dụ các hình trang trí có đốm [1,2006.01] 

7/00 Mô phỏng các vật khối không gian ba chiều [1,2006.01] 

9/00 Mô phỏng các mẫu tự nhiên [1,2006.01] 
9/02 . vân gỗ [1,2006.01] 
9/04 . mặt đá, ví dụ đá cẩm thạch [1,2006.01] 
9/06 . mẫu sừng, ngà voi, bọt biển [1,2006.01] 
9/08 . mẫu pha lê, ngọc trai hay xà cừ [1,2006.01] 
9/10 . các hình cấu trúc kim loại hay ôxit kim loại [1,2006.01] 
9/12 . da thuộc [1,2006.01] 

11/00 Mô phỏng các tác phẩm nhân tạo [1,2006.01] 
11/02 . Mô phỏng các bức tranh, ví dụ vẽ bằng sơn dầu [1,2006.01] 
11/04 . Mỏ phỏng các mẫu khảm hay hình ghép [1,2006.01] 
11/06 . Mô phỏng các mẫu gốm [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này [2013.01] 
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B60B 

B60 PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI (những vấn đề chung) 

Ghi chú [4,2009.01] 
1. Trong lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “phương tiện vận tải” được hiểu là tất các các phương tiện vận tải ngoại trừ những 

phương tiện vận tải thuộc một trong những dạng sau: phương tiện vận tải trên ray, 
phương tiện đường thủy, thiết bị bay, tàu vũ trụ, xe đẩy tay, phương tiện vận tải do 
súc vật kéo, và xe trượt đã thuộc về các phân lớp tương ứng B61-B64. 

2. Thuật ngữ “phương tiện vận tải” như vậy bao gồm: 
 - các đặc điểm của phương tiện vận tải là chung đối với ít nhất hai loại phương tiện 

vận tải được liệt kê ở trên; 
 - một số đặc điểm được giới hạn đối với xe ô tô, xe moóc đường bộ hoặc xe moóc 

địa hình. 
3. Những trường hợp ngoại lệ dưới đây cần được lưu ý: 
 a. phân lớp B60B hoặc B60C bao gồm toàn bộ các bánh xe và lốp xe, ngoại trừ các 

bánh xe của pa-tanh A63C17/22, bánh xe của mô hình phương tiện vận tải trên ray 
A63H19/22 và bánh xe hoặc lốp xe của thiết bị bay B64C25/36; 

 b. phân lớp B60C bao gồm việc kết nối van với các vật đàn hồi bơm phồng được và 
khía cạnh này không chỉ giới hạn đối với phương tiện vận tải; 

 c. phân lớp B60L bao gồm một số thiết bị điện của các phương tiện vận tải chạy bằng 
điện; 

 d. phân lớp B60M bao gồm một số thiết bị cung cấp điện dùng cho bên ngoài các 
phương tiện vận tải chạy bằng điện; 

 e. phân lớp B60R bao gồm các dây đai an toàn hoặc hoặc dây treo bảo hiểm được sử 
dụng trong các phương tiện vận tải; 

 f. phân lớp B60S liên quan đến tất cả các loại phương tiện vận tải, trừ thiết bị bảo 
dưỡng đầu máy phương tiện vận tải trên ray B61K11/00, thiết bị trên mặt đất dùng 
cho thiết bi bay B64F, hoặc thiết bị làm sạch chuyên dùng cho các phương tiện vận 
tải đường thủy B63B57/00, B63B59/00; 

 g. phân lớp B60T bao gồm hệ thống điều khiển phanh nói chung và không chỉ giới 
hạn đối với các phương tiện vận tải. Phân lớp này cũng bao gồm các hệ thống phanh 
điện của phương tiện vận tải trên ray và một số đặc điểm khác của hệ thống phanh 
của phương tiện vận tải trên ray; 

 h. phân lớp B60V bao gồm chính các phương tiện vận tải trên đệm không khí và 
phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải đường thủy hoặc thiết bị bay kết 
hợp với các đặc điểm cho phép các phương tiện vận tải này chuyển động thay thế 
như các phương tiện vận tải trên đệm không khí hoặc được phương tiện vận tải trên 
đệm không khí hỗ trợ một phần. 
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B60B 

B60B BÁNH XE CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI (chế tạo bánh xe hoặc những 
chi tiết kết cấu của chúng bằng phương pháp cán B21H 1/00, rèn hoặc dập B21K 
1/28 ); CON LĂN; TRỤC CỦA BÁNH XE HOẶC CON LĂN; TĂNG LỰC 
BÁM GIỮA BÁNH XE VỚI MẶT ĐƯỜNG 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60 

Nội dung phân lớp 
BÁNH XE 

Cấu tạo chung của bánh xe .........................................................................................1/00, 3/00 
Các bánh xe được phân biệt theo vật liệu chế tạo ................................................................ 5/00 
Những thành phần trang trí .................................................................................................. 7/00 
Cấu tạo đặc biệt; bánh xe có độ đàn hồi cao được ghép 
đôi, hoặc có nhiều lốp; tăng độ tiếp xúc, có những bộ 
phận bám đường ray .......................................................................... 9/00, 11/00, 15/00, 17/00  
Các chi tiết kết cấu 

nan hoa, vành bánh ....................................................................... 1/00, 21/00, 23/00, 25/00 
ổ trục ............................................................................................................................. 27/00 

Các bánh xe khác ............................................................................................................... 19/00 
TRỤC; TỔ HỢP BÁNH XE VÀ TRỤC ................................................................................ 35/00, 37/00 
TĂNG ĐỘ BÁM BẰNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG 
LIÊN QUAN TỚI KẾT CẤU CỦA BÁNH XE ............................................................................... 39/00 
THÁO HOẶC LẮP, GIỮ VÀ LẮP RÁP BÁNH XE ................................................ 29/00, 30/00, 31/00 
CÁC CON LĂN NÓI CHUNG ......................................................................................................... 33/00 

 

Bánh xe  

1/00 Bánh xe có nan hoa; Nan hoa dành cho bánh xe (không làm từ kim loại B60B 
5/00) [1,2,2006.01] 

1/02 . có nan hoa làm việc ở trạng thái căng, ví dụ từ dây kim loại [1,2006.01] 
1/04 . . Kéo căng nan hoa giữa vành bánh và ổ trục [1,2006.01] 
1/06 . có nan hoa làm việc ở trạng thái nén (bánh xe có độ dẻo cao B60B 9/00) 

[1,2006.01] 
1/08 . . chế tạo bằng cách đúc [1,2006.01] 
1/10 . . chế tạo từ lá kim loại (B60B 1/12, B60B 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/12 . . có nan hoa dạng ống (B60B 1/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/14 . . Kéo căng nan hoa giữa vành bánh và ổ trục [1,2006.01] 

3/00 Bánh xe dạng đĩa, nghĩa là những bánh xe, trong đó tải lực được thu nhận bởi 
bánh xe (không làm từ kim loại B60B 5/00; mũ vành bảo vệ B60B 7/00) [1,2006.01] 

3/02 . có dạng đĩa tròn liền với vành bánh [1,2006.01] 
3/04 . có dạng đĩa tròn không liền với vành bánh [1,2006.01] 
3/06 . dạng đúc [1,2006.01] 
3/08 . có thân đĩa được tạo thành bởi hai hoặc nhiều đĩa tròn đặt song song [1,2006.01] 
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3/10 . có lỗ để bắt vành nan hoa [1,2006.01] 
3/12 . Phương tiện gia cố thân vành [1,2006.01] 
3/14 . Kẹp vành bánh với ổ trục (liên kết đàn hồi B60B 9/00; liên kết của vành bánh với 

bánh xe B60B 23/00) [1,2006.01] 
3/16 . . bằng bulông hay tương tự [1,2006.01] 
3/18 . . bằng những vòng lò xo và tương tự [1,2006.01] 

5/00 Bánh xe, nan hoa, đĩa tròn, vành bánh, ổ trục làm hoàn toàn hoặc làm phần lớn 
từ vật liệu phi kim loại (mũ vành bảo vệ B60B 7/00; bánh xe có độ dẻo cao 
B60B9/00) [1,2006.01] 

5/02 . làm từ những vật liệu tổng hợp [1,2006.01] 
5/04 . làm từ gỗ [1,2006.01] 

7/00 Nắp bảo vệ bánh xe dạng đĩa, vòng, hoặc tương tự để trang trí, bảo vệ hoặc che 
khuất toàn bộ hoặc từng phần thân bánh xe, vành, ổ trục, hoặc vách bên của lốp 
[1,2,5,2006.01] 

7/01 . Vòng chuyên dùng để bảo vệ vành bánh xe hoặc vách bên của lốp, ví dụ: vòng bảo 
vệ vách bên của lốp tháo lắp được [5,2006.01]  

7/02 . được chế tạo cơ bản dưới dạng một chi tiết (B60B 7/01 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
7/04 . bao gồm nhiều chi tiết chính (B60B 7/01, B60B 7/20 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
7/06 . Cơ cấu bắt chặt (B60B 7/01, B60B 7/16 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
7/08 . . có các chi tiết kẹp chặt được chế tạo toàn bộ cùng với nắp [5,2006.01]  
7/10 . . bao gồm nhiều chi tiết kẹp lò xo được đặt cách nhau và được lắp ráp từng chiếc 

trên nắp, ví du được tán rivê, hàn hoặc tháo lắp được [5,2006.01]  
7/12 . . bao gồm lò xo vòng hoặc chi tiết kẹp chặt được lắp ráp trên nắp (B60B 7/08 được 

ưu tiên) [5,2006.01]  
7/14 . . bao gồm các phương tiện có ren vít [5,2006.01]  
7/16 . Các cơ cấu chống trộm [5,2006.01]  
7/18 . mô phỏng bánh xe có mayơ hoặc bánh xe có nan hoa [5,2006.01]  
7/20 . có chi tiết được lắp ráp để quay độc lập với bánh xe [5,2006.01]  

9/00 Bánh xe có độ đàn hồi cao [1,2006.01] 
9/02 . nhờ sử dụng lò xo (bánh có nan hoa đàn hồi B60B 9/26) [1,2006.01] 
9/04 . . dạng lá [1,2006.01] 
9/06 . . dạng xoắn [1,2006.01] 
9/08 . . dạng xoắn phẳng [1,2006.01] 
9/10 . . bằng cao su và tương tự [1,2006.01] 
9/12 . . . dạng khớp nối hoặc vòng tròn, đặt đồng tâm với trục bánh xe [1,2006.01] 
9/14 . . . có những phương tiện để hạn chế dịch chuyển tương đối giữa ổ trục và những 

phần còn lại của bánh xe [1,2006.01] 
9/16 . . . được thích ứng để đảm bảo khả năng dẫn điện [1,2006.01] 
9/18 . sử dụng khí hoặc chất lỏng (phía trong nan hoa B60B 9/26) [1,2006.01] 
9/20 . . trong các vòng đặt đồng tâm với trục bánh xe [1,2006.01] 
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9/22 . . . được nạp khí [1,2006.01] 
9/24 . . trong xi lanh hoặc pittông [1,2006.01] 
9/26 . có nan hoa đàn hồi [1,2006.01] 
9/28 . . dạng ống lồng [1,2006.01] 

11/00 Cụm bánh xe có một vài bánh xe được bố trí ngay cạnh nhau; Bánh xe có một 
vài vành bánh và lốp [1,2006.01] 

11/02 . Cụm bánh xe được tạo thành từ những bánh rời, có khả năng quay độc lập hoặc 
đồng bộ [1,2006.01] 

11/04 . Bánh xe có một vài lốp được lắp trên một vành bánh [1,2006.01] 
11/06 . Bánh xe có một vài vành bánh được lắp trên cùng một thân của bánh xe 1,2006.01] 
11/08 . Cơ cấu cân bằng bảo đảm cho việc phân đều lực tải lên săm [1,2006.01] 
11/10 . Bánh xe dự phòng (lốp xẹp được để dự phòng hoặc không sử dụng B60C 3/08; Lốp 

được đặc trưng bởi các phương tiện có khả năng thao tác hạn chế khi bị hỏng hoặc 
bị xẹp B60C 17/00) [5,2006.01]  

15/00 Bánh xe hoặc những thiết bị kèm theo nhằm tăng lực bám kéo của bánh xe với 
mặt đường (lốp, các thiết bị chống trượt được gắn với lốp đàn hồi hoặc với bánh xe 
có lốp đàn hồi B60C) [1,2006.01] 

15/02 . Bánh xe có các vòng bám dạng máng [1,2006.01] 
15/04 . . được lắp ráp đàn hồi [1,2006.01] 
15/06 . . được lắp ráp quay được [1,2006.01] 
15/08 . . được chuyển dịch theo hướng của trục so với mặt ngoài tiếp xúc của lốp 

[1,2006.01] 
15/10 . . được điều chỉnh hướng tâm; Thiết bị để điều chỉnh săm lốp [1,2006.01] 
15/12 . . . có những vòng cam hoặc vòng lệch tâm [1,2006.01] 
15/14 . . . có những vòng hình nón chuyển dọc theo trục [1,2006.01] 
15/16 . . . có sự truyền động bánh răng, gắn với trục ren của những cái móc đất 

[1,2006.01] 
15/18 . Bánh xe có những móc đất phẳng giống như giầy [1,2006.01] 
15/20 . . được lắp ráp đàn hồi, chẳng hạn ở trên chạc chữ thập [1,2006.01] 
15/22 . . được nối với nhau nhờ các móc xích với ổ trục [1,2006.01] 
15/24 . Dây bảo hiểm hoặc là các vòng phủ lên săm, lốp của bánh xe khi chúng chuyển 

động trên đường [1,2006.01] 
15/26 . Bánh xe phụ hoặc vòng lắp thêm vào để tăng lực tiếp xúc với mặt đường, chúng 

được gắn với bánh xe chính [1,2006.01] 
15/28 . Trọng lượng dằn cho bánh xe; Cách gắn chúng [1,2006.01] 

17/00 Bánh xe có các bộ phận tiếp xúc với đường ray (mô hình đường sắt A63H 19/22) 
[1,2,2006.01] 

17/02 . có săm lốp đàn hồi [1,2006.01] 

19/00 Bánh xe không được phân vào những nhóm khác hoặc có những chi tiết không 
liên quan tới một trong những đề mục của nhóm này [1,2006.01] 
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19/02 . biến đổi được, ví dụ bánh xe cho các phương tiện vận tải trên đường bộ, được biến 
đổi để chuyển động trên ray; Bánh xe được cấu tạo đặc biệt để sử dụng vừa ở trên 
đường bộ, vừa ở trên đường ray [1,2006.01] 

19/04 . có thể giãn nở được [1,2006.01] 
19/06 . có khoang để chứa chất lỏng dằn hoặc vật liệu tải; Bánh xe dạng phao [1,2006.01] 
19/08 . được lắp thêm các đường dẫn rãnh, hoặc những thùng chứa dầu [1,2006.01] 
19/10 . có những bộ phận làm lạnh [1,2006.01] 
19/12 . Bánh xe dạng tang trống (B60B 19/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
19/14 . Bánh xe dạng hình cầu (B60B 19/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 

Vành bánh; Ổ trục 

21/00 Vành bánh (không kim loại B60B 5/00; được tăng độ dẻo B60B 9/00, có một vài 
săm lốp lắp trên một vành bánh B60B 11/04; có một vài vành bánh lắp trên một bánh 
xe B60B 11/06; vành bánh tổ hợp B60B 25/00; săm lốp bằng kim loại B60C) 
[1,2006.01] 

21/02 . khác nhau bởi hình dạng cắt ngang [1,2006.01] 
21/04 . . có mép bánh xe hướng tâm (có mép bánh xe tiếp xúc với ray B60B 17/00) 

[1,2006.01] 
21/06 . khác nhau bởi phương tiện kẹp nan hoa [1,2006.01] 
21/08 . khác nhau bởi sự tồn tại bề mặt để hãm phanh [1,2006.01] 
21/10 . khác nhau bởi dạng mép bánh xe hoặc mặt hạ cánh dành cho săm lốp, ví dụ dạng 

hình sóng (B60B 21/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/12 . Các chi tiết của vành bánh, ví dụ băng đệm [1,2006.01] 

23/00 Kẹp vành bánh vào xe (kẹp nan hoa vào vành bánh B60B 1/04, B60B 1/14, kẹp đàn 
hồi vành bánh vào bánh xe B60B 9/00) [1,2006.01] 

Ghi chú 

 Nhóm B60B 23/12 được ưu tiên so với các nhóm B60B 23/02 - B60B 23/10 
23/02 . nhờ thiết bị cắt hoặc thiết bị mở rộng vòng tròn [1,2006.01] 
23/04 . nhờ liên kết bằng chốt, bằng ren và tương tự [1,2006.01] 
23/06 . nhờ đinh vít, bu lông, chốt, đinh kẹp [1,2006.01] 
23/08 . . được đặt hướng tâm [1,2006.01] 
23/10 . . được đặt dọc trục [1,2006.01] 
23/12 . bằng dụng cụ cho phép thay đổi vị trí dọc trục của vành bánh so với thân bánh xe 

khi chuyển động trên đường với độ rộng khác nhau của khổ đường [1,2006.01] 

25/00 Vành bánh tổ hợp từ một số bộ phận chính (dụng cụ để lắp ráp; vành bánh tháo 
lắp được B60B 31/04) [1,2006.01] 

25/02 . Vành bánh phân đoạn, ví dụ vành bánh gồm những đoạn sắp xếp lại thành nhóm; 
Các dụng cụ liên kết, ví dụ bản lề, khớp, vòng đai ở mép cho chúng [1,2006.01] 

25/04 . Vành bánh có những vòng đỡ rời ở mép bánh hoặc những vành, khóa [1,2006.01] 
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25/06 . . Vòng mép bánh xe cắt rời, ví dụ mặt cắt ngang; Đồ gá để nối các cỡ chồng nhau 
[1,2006.01] 

25/08 . . Vòng mép khía phân bố rãnh [1,2006.01] 
25/10 . . Vòng mép làm gờ cho săm lốp, ví dụ vòng cắt [1,2006.01] 
25/12 . . . được gấp thành nếp [1,2006.01] 
25/14 . . Thiết bị khác dành cho vòng mép hoặc vòng trụ [1,2006.01] 
25/16 . . . Cặp chốt [1,2006.01] 
25/18 . . . Vòng rời [1,2006.01] 
25/20 . . . Dạng đinh vít, bu lông, chốt [1,2006.01] 
25/22 . Những phương tiện phụ khác, ví dụ để nén chặt các bộ phận thành phần cho phép 

sử dụng lốp đặc [1,2006.01] 

27/00 Ổ trục (không phải bằng kim loại B60B 5/00; được tăng độ đàn hồi B60B 9/00) 
[1,2006.01] 

27/02 . quay trên trục [1,2006.01] 
27/04 . . với những bộ phận truyền động được lắp thêm, ví dụ dạng bánh xích hình sao 

[1,2006.01] 
27/06 . thích hợp để gắn cố định trên trục [1,2006.01] 

Thiết bị hoặc dụng cụ để tháo hoặc lắp, giữ hoặc lắp ráp bánh xe  

29/00 Thiết bị hoặc dụng cụ để tháo hoặc lắp bánh xe (được đặc trưng bởi các phương 
tiện giữ bánh xe B60B 30/00) lắp ráp [1,5,2006.01]  

30/00 Các phương tiện giữ bánh xe hoặc các chi tiết của nó (cơ cấu sắp xếp, giữ hoặc 
lắp bánh xe dự phòng vào xe cộ B62D 43/00) [5,2006.01] 

30/02 . lắp lốp, ví dụ lốp được lắp vào vành bánh xe [5,2006.01]  
30/04 . . lốp không được lắp vào vành, nghĩa là cơ cấu giữ hoặc đỡ lốp [5,2006.01]  
30/06 . lắp thân bánh xe, ví dụ vành [5,2006.01]  
30/08 . . phần giữa của thân bánh xe [5,2006.01]  
30/10 . được đặc trưng bằng cách trang bị khuôn đỡ [5,2006.01]  

31/00 Thiết bị và dụng cụ để lắp ráp hoặc tháo rỡ bánh xe [1,2006.01] 
31/02 . để kẹp và nắn thẳng nan hoa tại chỗ, để lấy nan hoa ra khỏi bánh xe [1,2006.01] 
31/04 . để ghép vành bánh rời [1,2006.01] 
31/06 . để lấy mũ vành và tương tự [1,2,2006.01]  

33/00 Trục lăn nói chung (trục lăn cho những côngtenơ lớn B65D 90/18) [1,2006.01] 
33/02 . sử dụng theo sự lựa chọn như để quay hoặc làm tựa [1,2006.01] 
33/04 . điều chỉnh được [1,2006.01] 
33/06 . . thu xếp được [1,2006.01] 
33/08 . Trục lăn hình cầu [1,2006.01] 
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35/00 Trục; Những chi tiết của chúng (trục quay hoặc cổ trục dành cho các phương tiện 
vận tải B62D; hệ thống treo đàn hồi của các trục cứng hay vỏ trục B60G 9/00) 
[1,2006.01] 

35/02 . Trục cố định; nghĩa là trục không truyền mô men xoắn (vỏ cho trục B60B 35/16) 
[1,2006.01] 

35/04 . . thẳng [1,2006.01] 
35/06 . . dạng khuỷu [1,2006.01] 
35/08 . . dạng rỗng [1,2006.01] 
35/10 . . điều chỉnh khổ đường [1,2006.01] 
35/12 . Trục truyền mô men xoắn (thanh treo độc lập B60G) [1,2006.01] 
35/14 . . Ghép hoặc rời, ví dụ nửa trục; Ghép nối giữa các phần hoặc nhóm trục ( B60G 

3/24 được ưu tiên) [1,2006.01] 
35/16 . . đặc trưng bởi vỏ trục dùng cho chi tiết truyền mô men xoắn [1,2006.01] 
35/18 . . đặc trưng bởi sự phân bố các ổ bi dùng cho chi tiết truyền mô men xoắn trong vỏ 

trục [1,2006.01] 

37/00 Tổ hợp bánh xe và trục, ví dụ bánh đôi (cụm bánh xe có một vài bánh xe lắp đồng 
trục B60B 11/00; hộp ổ trục của các phương tiện vận tải trên ray B61F) [1,2006.01] 

37/02 . có bánh xe làm liền với trục đặc [1,2006.01] 
37/04 . có bánh xe giữ cố định trên trục đặc [1,2006.01] 
37/06 . với bánh xe gắn cố định trên trục rỗng hoặc làm liền với chúng [1,2006.01] 
37/08 . . với trục rỗng quay quanh một trục cố định [1,2006.01] 
37/10 . với bánh xe quay riêng trên trục [1,2006.01] 
37/12 . Trục mang bánh xe được kẹp cố định hay tự do [1,2006.01] 

39/00 Tăng lực tiếp xúc của bánh xe với mặt đường (săm lốp, bánh xe và những thiết bị 
cho chúng dùng để tăng lực tiếp xúc với mặt đường B60B 15/00, lốp xe B60C; đồ gá 
được lắp tạm thời lên săm lốp đàn hồi hoặc lên bánh xe để chống trượt của bánh xe; 
gia công mặt đường để giảm độ trượt E01C) [1,2006.01] 

39/02 . Thiết bị cho phương tiện vận tải để rải hoặc xả những vật liệu các loại trước bánh 
xe [1,2006.01] 

39/04 . . vật liệu dạng hạt, ví dụ như cát (điều khiển đồng thời hòm rải cát và phanh của 
các phương tiện vận tải trên đường sắt B61H) [1,2006.01] 

39/06 . . . nhờ các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
39/08 . . . nhờ các phương tiện thuỷ lực [1,2006.01] 
39/10 . . . nhờ các phương tiện điện hoặc điện từ [1,2006.01] 
39/12 . . vật liệu ở dạng lá hoặc cuộn [1,2006.01] 
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B60C LỐP XE CỘ (sản xuất, sửa chữa B29); BƠM LỐP; THAY LỐP; LẮP VAN VÀO 
VẬT ĐÀN HỒI BƠM ĐƯỢC NÓI CHUNG; CƠ CẤU HOẶC THIẾT BỊ LIÊN 
QUAN ĐẾN LỐP (thử lốp G01M 17/02) [5] 

Ghi chú 

(1) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 

 - thuật ngữ "săm, lốp" là một bộ phận độc lập của bánh xe, bọc lấy vành bánh và tác 
động với mặt đất. Săm lốp được tạo thành lớp bọc hay vỏ và bộ phận bên trong, ví dụ 
khoang. Trong nhóm B60C 29/00, có sửa chữa và lắp van cho săm lốp, dưới thuật 
ngữ "săm, lốp" cũng cần phải hiểu là những vật đàn hồi và nạp được khí. 

(2) Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60 

Nội dung phân lớp 
SĂM LỐP 

Khác nhau bởi vật liệu hoặc mặt cắt ngang ......................................................................... 1/00 
Khác nhau bải mặt cắt ngang ............................................................................................... 3/00 
Kết cấu chung ................................................................................................. 5/00, 7/00, 19/00 
Lớp gia cố, lớp bảo vệ cạnh .......................................................................... 9/00, 11/00, 13/00 
Vành và các chi tiết khác ........................................................................................ 15/00, 19/00 
Những thiết bị đặc biệt ............................................................................................ 17/00, 27/00 

LẮP RÁP, BƠM HƠI 
Thiết bị để bơm hơi, điều chỉnh áp suất hay nhiệt độ ............................................. 23/00, 29/00 
Thiết bị hay dụng cụ .......................................................................................................... 25/00 

CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TỚI 
TRONG CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN LỚP NÀY  .................................................................. 99/00 
 

 

1/00 Lốp được đặc trưng bởi thành phần hoá học hoặc kết cấu vật lý hoặc hỗn hợp của các 
thành phần [1,4,2006.01]  

Ghi chú [4] 

 Lốp được đặc trưng chỉ bởi các thành phần, nghĩa là kết cấu của lốp không có ý 
nghĩa, chỉ được phân loại theo thành phần, ví dụ trong các phân lớp C08K, C08L.  

3/00 Lốp được đặc trưng bởi tiết diện ngang (được đặc trưng bởi các chi tiết ăn khớp 
ray B60B 17/00) [1,4,2006.01]  

3/02 . Lốp đặc, ví dụ hình xuyến [4,2006.01]  
3/04 . được đặc trưng bởi các kích thước tương đối của tiết diện, ví dụ tiết diện nhỏ 

(B60C 3/06 được ưu tiên) [4,2006.01]  
3/06 . Không đối xứng [4,2006.01]  
3/08 . Xẹp được để dự phòng hoặc không sử dụng, ví dụ lốp dự phòng (lốp xẹp B60C 

17/08) [4,2006.01]  
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5/00 Lốp khí nén bơm phồng được hoặc săm (B60C 1/00, B60C 9/00 tới B60C 17/00 
được ưu tiên) [1,4,2006.01]  

5/01 . không có sợi gia cố, ví dụ lốp không sợi, lốp đúc [4,2006.01]  
5/02 . có ruột bơm phồng được, riêng biệt, ví dụ có săm; Các phương tiện bôi trơn, thông 

hơi, chống chuyển động tương đối giữa lốp và săm (B60C 5/20 được ưu tiên) 
[1,4,2006.01]  

5/04 . . Hình dạng hoặc kết cấu của săm (B60C 5/10 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
5/08 . . . có các phương tiện tăng cường [1,2006.01] 
5/10 . được tạo nên như một vòng gián đoạn với các đầu mút liền kề có thể được ghép nối 

với nhau [1,4,2006.01]  
5/12 . không có săm riêng biệt, ví dụ lốp không săm có tiết diện ngang hở đối với vành 

(B60C 5/20 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
5/14 . . có đệm lót hoặc lớp phủ không thấm ở vách trong của lốp [1,4,2006.01]  
5/16 . . Các phương tiện làm kín giữa mép lốp và vành, ví dụ các đai [1,2006.01] 
5/18 . Lớp có những thành phần hình cánh cung có thể thay thế được [1,2006.01] 
5/20 . có nhiều săm riêng biệt bơm phồng được (có các săm phụ trợ giúp khi khẩn cấp 

B60C 17/02) [4,2006.01]  
5/22 . . các săm là hình vành khăn [4,2006.01]  
5/24 . . các vách săm nối dài theo chiều ngang của lốp [4,2006.01]  

7/00 Săm lốp đặc hoặc liền (khác nhau bởi thành phần hoá học hoặc cấu trúc vật lý của 
vật liệu, trừ những săm lốp làm bằng dây cáp, lông cứng, gỗ, da hoặc kim loại B60C  
1/00; săm lốp và vành bánh có các chi tiết tiếp xúc với đường ray B60B 17/00) 
[1,2,2006.01]  

7/02 . làm từ dây cáp, dây thừng hoặc lông cứng [1,2006.01] 
7/04 . làm từ gỗ hoặc da [1,2006.01] 
7/06 . làm từ kim loại [1,2006.01] 
7/08 . được cấu tạo từ một vài phần hình cung [1,2006.01] 
7/10 . khác nhau bởi thiết bị làm tăng tính đàn hồi (bánh xe được tăng độ đàn hồi B60B 

9/00) [1,2006.01] 
7/12 . . sử dụng săm kín, ví dụ được điền đầy khí (lốp bơm phồng được B60C 5/00) 

[1,4,2006.01]  
7/14 . . sử dụng lò xo [1,2006.01] 
7/16 . . . ở dạng xoắn hoặc xoắn phẳng [1,2006.01] 
7/18 . . .  . được đặt hướng tâm đối với trục bánh xe [1,2006.01] 
7/20 . . .  . được đặt đồng tâm đối với trục bánh xe [1,2006.01] 
7/22 . có đặt thêm những vật khác không để tăng tính đàn hồi, ví dụ để tăng cứng 

[1,2006.01] 
7/24 . khác nhau bởi phương tiện để lắp săm lốp lên vành bánh hoặc thân bánh xe 

[1,2006.01] 
7/26 . . nhờ bu lông [1,2006.01] 
7/28 . . nhờ có đai hoặc tương tự, ví dụ được lưu hoá trong săm lốp [1,2006.01] 
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9/00 Cốt hoặc kết cấu mành của lốp khí nén (săm có phương tiện gia cố B60C 5/08; kết 
cấu mép lốp, ví dụ kết cấu lớp lật hoặc lớp gối lên nhau B60C 15/00; Sợi làm mành 
lốp D02G 3/48; Vải D03D, D04H; Dây hoặc cáp kim loại D07B 1/06) [1,4,2006.01]  

Ghi chú [4] 

 Khi phân loại trong nhóm này, cần phân loại thêm vào phân lớp B32B, bởi vì bất kỳ 
sản phẩm dạng lớp nào đều được đề cập đến trong phân lớp này. 

9/02 . Khung [1,2006.01] 
9/04 . . làm từ những bộ phận, lớp hoặc cụm tẩm cao su, trong đó các sợi đặt song song 

với nhau [1,2006.01] 
9/06 . . . sợi nối dài theo đường chéo từ mép này đến mép kia và chạy theo hướng đối 

diện ở mỗi lớp mành kế tiếp, nghĩa là lớp mành nghiêng (B60C 9/07, B60C 
9/09 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  

9/07 . . . sợi cong từ mép này đến mép kia ở nhiều mặt phẳng, ví dụ sợi dạng s 
[4,2006.01]  

9/08 . . . sợi nối dài theo hướng ngang từ mép này tới mép kia, nghĩa là mành hướng 
kính (B60C 9/07 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  

9/09 . . .  . được kết hợp với các lớp mành khác có sợi kéo dài theo đường chéo từ mép 
này đến mép kia, nghĩa là được kết hợp mành hướng kính và mành nghiêng 
[4,2006.01]  

9/10 . . từ những bộ phận tẩm cao su với những sợi mành bắt chéo [1,2006.01] 
9/11 .  .  . Mành dệt, bện, hoặc đan [4,2006.01]  
9/12 . . từ những bộ phận tẩm cao su ở dạng sợi mành hoặc chỉ mành riêng biệt 

[1,2006.01] 
9/13 .  .  . có hai hay nhiều vật liệu sợi khác nhau [4,2006.01]  
9/14 . . từ những tấm, mảnh vải hoặc màng làm từ những vật liệu đồng nhất, ví dụ vật 

liệu tổng hợp, kim loại tấm, cao su [1,2006.01] 
9/16 . . lớp đệm kim loại làm cốt [1,2006.01] 
9/17 . . không đối xứng với mặt tròn trung bình của lốp [4,2006.01]  
9/18 . Kết cấu của lớp đai, lớp gia cố vành đai và lớp đệm lót [1,2006.01] 
9/20 . . từ những chi tiết lớp cụm chỉ được tẩm cao su trong đó chỉ sợi đặt song song với 

nhau [1,2006.01] 
9/22 . . . chỉ sợi trong tất cả các bộ phận được định hướng theo vòng tròn của lốp 

[1,2006.01] 
9/24 . . từ những phần hình cung [1,2006.01] 
9/26 . . Mành gấp [4,2006.01]  
9/28 . . được đặc trưng bởi kích thước đai hoặc độ cong tương đối đối với khung (B60C 

9/30 được ưu tiên) [4,2006.01]  
9/30 . . không đối xứng với mặt tròn trung bình của lốp [4,2006.01]  

11/00 Lớp mặt lốp; Mẫu ta lông; Bộ phận thêm nhằm ngăn ngừa sự trượt [1,2006.01] 
11/01 . Hình dạng của vai giữa talông và vách bên của lốp, ví dụ tròn, bậc, congxon (kết 

cấu rãnh hoặc gò ở vách bên B60C 13/02) [4,2006.01]  
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11/02 . Ta lông có thể thay thế được [1,2006.01] 
11/03 . Mẫu ta lông [4,2006.01]  
11/04 . . trong đó vùng nhô ra của mẫu chỉ gồm có các gân ngoại vi liên tục, ví dụ zig-zag 

(B60C 11/12, B60C 11/13 được ưu tiên) [1,4,6,2006.01]  
11/11 . . trong đó vùng nhô ra của mẫu chỉ bao gồm các chi tiết độc lập, ví dụ bloc (B60C 

11/12, B60C 11/13 được ưu tiên) [4,2006.01]  
11/113 . . trong đó vùng nhô ra của mẫu chỉ bao gồm các phần nhô kéo dài liên tục ngang 

talông từ mép này đến mép kia [6,2006.01] 
11/117 . . được tạo nên chỉ bởi các rãnh tách biệt, ví dụ rãnh hoặc lỗ (B60C 11/12, B60C 

11/13 được ưu tiên) [6,2006.01]  
11/12 . . được đặc trưng bởi rãnh cắt hoặc vết rạch hẹp [1,4,2006.01]  
11/13 . . được đặc trưng bởi tiết diện ngang của rãnh, ví dụ để vững chắc thêm hoặc chống 

kẹt đá [6,2006.01]  
11/14 . Đồ gá ngăn ngừa sự quay trượt, ví dụ lưu hoá ở lớp mặt lốp [1,2006.01] 
11/16 .  .  dạng nút, ví dụ bằng kim loại, vải [1,2006.01] 
11/18 . . dạng băng, ví dụ lược kim loại, băng cao su nhỏ chống mòn (B60C 11/20 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
11/20 . . dạng lò xo [1,2006.01] 
11/22 . Vòng talông giữa lốp kép [4,2006.01]  
11/24 . Cơ cấu báo mài mòn [4,2006.01]  

13/00 Vách bên của lốp; Bảo vệ, trang trí, in mác hoặc tương tự (B60C 17/08 được ưu tiên; 
vai lốp B60C 11/01; vòng bảo vệ vách bên của lốp tháo lắp được B60B 7/01) 
[1,4,5,2006.01]  

13/02 . Bố trí rãnh hoặc gân [4,2006.01]  
13/04 . có lớp phủ hình tròn, ví dụ vách bên trắng [4,2006.01]  

15/00 Mép lốp, ví dụ lớp mành lật hoặc gối lên nhau [1,2006.01] 
15/02 . Đặt hoặc lắp mép lốp vào vành (phương tiện làm kín giữa mép và vành bánh xe 

loại không săm B60C 5/16; phương tiện lắp lốp rắn vào vành B60C 7/24; Vành 
bánh xe B60B 21/00) [1,4,2006.01]  

15/024 . . Đường viền mép lốp, ví dụ mép, rãnh hoặc gờ [4,2006.01]  
15/028 . . Vòng đệm giữa mép lốp (phương tiện trợ tải khẩn cấp B60C 17/00) [4,2006.01]  
15/032 . . . bơm phồng được [4,2006.01]  
15/036 . . Lốp được lắp chặt thường xuyên vào vành, ví dụ bằng keo, bằng lưu hoá 

[4,2006.01]  
15/04 . Tanh (sản xuất vòng mép hoặc tanh cho lốp B29D 30/48) [1,4,2006.01]  
15/05 . . nhiều tanh, nghĩa là có hai hay nhiều tanh trong mỗi mép lốp [4,2006.01]  
15/06 . Dây tanh, vật liệu độn, hoặc dải talông [1,2006.01] 

17/00 Săm lốp có các phương tiện cho phép tiếp tục chuyển động trong khoảng thời 
gian hạn chế sau khi săm lốp đã bị hỏng hoặc xì hơi; Đồ gá cho các mục đích 
này (có nhiều săm riêng biệt bơm phồng được B60C 5/20) [1,2006.01] 
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17/01 . sử dụng giá đỡ phụ bơm phồng hoặc giãn nở được làm trợ tải khẩn cấp [4,2006.01]  
17/02 . . được bơm phồng chỉ khi khẩn cấp [1,4,2006.01]  
17/04 . sử dụng giá đỡ phụ không bơm phồng được làm trợ tải khẩn cấp [1,2006.01] 
17/06 .  .  đàn hồi [4,2006.01]  
17/08 . Phương tiện làm thuận tiện gấp vách bên, ví dụ vách bên phẳng (cho mục đích dự 

phòng B60C 3/08) [4,2006.01]  
17/10 . Bôi trơn bên trong [4,2006.01]  

19/00 Chi tiết hay cơ cấu của săm lốp không thuộc những mục khác [1,2006.01] 
19/04 . Săm lốp có những thiết bị khoá có thể tháo gỡ được đặt nằm trong mặt cắt ngang; 

Lốp có những lỗ cục bộ được phủ kín [1,2006.01] 
19/08 . Đồ gá được gắn vào để thải điện tích [1,2006.01] 
19/12 . Cơ cấu chống thủng lốp (B60C 9/00 được ưu tiên; săm bơm phồng được có 

phương tiện gia cố B60C 5/08) [1,4,2006.01]  

23/00 Thiết bị được gắn lên các phương tiện vận tải dùng để đo, phát tín hiệu, điều 
khiển hoặc phân chia áp suất, nhiệt độ trong săm lốp (đo nói chung G01, ví dụ 
G01L 17/00; phát tín hiệu từ xa nói chung G08); Sắp đặt các thiết bị để bơm săm 
lốp, ví dụ bơm, thùng trên các phương tiện vận tải (thùng xem F17C; bơm khí 
xem F04); Thiết bị để làm nguội săm lốp [1,3,2006.01]  

23/02 . Thiết bị phát tín hiệu hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong săm lốp 
[1,2006.01] 

23/04 .  .  đặt trên bánh xe hoặc săm lốp [1,2006.01] 
23/06 . Thiết bị phát tín hiệu hoạt động do sự biến dạng của săm lốp (dụng cụ để chỉ mức 

độ hao mòn của săm lốp B60C 11/24) [1,2006.01] 
23/08 . . khi tiếp xúc với mặt đất [1,2006.01] 
23/10 . Lắp đặt máy bơm để bơm săm lốp trên những phương tiện vận tải [1,2006.01] 
23/12 . . hoạt động nhờ sự quay của bánh xe [1,2006.01] 
23/14 . . hoạt động nhờ động cơ trên những phương tiện vận tải đó [1,2006.01] 
23/16 . Lắp đặt thùng chứa không khí trên các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
23/18 . Cơ cấu làm mát lốp [3,4,2006.01]  
23/19 . . để làm giảm nhiệt [4,2006.01]  
23/20 . Cơ cấu đo hoặc chỉ báo nhiệt độ của lốp [3,2006.01]  

25/00 Thiết bị hoặc dụng cụ tháo, lắp hoặc kiểm tra lốp (Thiết bị hoặc dụng cụ được đặc 
trưng bằng các phương tiện giữ bánh xe hoặc phụ tùng của nó B60B 30/00) 
[1,5,2006.01]  

25/01 . để tháo hoặc lắp lốp vào bánh xe [5,2006.01] 
25/02 . . Cơ cấu móc lốp hoặc tương tự, ví dụ bằng tay (bằng máy B60C 25/05) 

[1,5,2006.01]  
25/04 . . . xoay quanh trục bánh xe, hoặc di động dọc theo mép vành, ví dụ lăn được 

[1,5,2006.01]  
25/05 . . Thiết bị [5,2006.01]  
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25/12 . . . chỉ để lắp mép lốp [1,5,2006.01]  
25/122 . . .  . tác động lên talông [5,2006.01]  
25/125 . . . chỉ để tháo mép lốp [5,2006.01]  
25/128 . . .  . tác động hướng trục vào toàn bộ ngoại vi của mép hoặc vách bên [5,2006.01]  
25/13 . . .  . tác động hướng trục tại các vị trí đã xác định của mép lốp hoặc vách bên 

[5,2006.01]  
25/132 . . . để tháo hoặc lắp lốp (chỉ để lắp mép lốp B60C 25/12; chỉ để tháo mép lốp 

B60C 25/125) [5,2006.01]  
25/135 . . .  . có cơ cấu đỡ lốp hoặc dụng cụ di động được dọc theo trục bánh xe 

[5,2006.01]  
25/138 . . .  . . với chuyển động quay của dụng cụ hoặc giá đỡ lốp [5,2006.01]  
25/14 . Trang bị hoặc dụng cụ để mở rộng mép lốp (B60C 25/12 được ưu tiên) 

[1,5,2006.01]  
25/15 . . có phương tiện đảo lốp [5,2006.01]  
25/18 . Dụng cụ dùng để lắp và tháo van khí [1,2006.01] 
25/20 . Dụng cụ dùng để lắp lốp kim loại, ví dụ lốp sắt trên vành bánh gỗ [1,2006.01] 

27/00 Đồ gá được lắp tạm thời lên săm lốp đàn hồi hoặc lên bánh xe để chống trượt 
của bánh xe [1,2006.01] 

27/02 . bao lấy những đoạn riêng của lớp ngoài của lốp theo vòng cung (B60C 27/20 được 
ưu tiên) [1,2006.01] 

27/04 . . có những bộ phận cứng tác động với đất [1,2006.01] 
27/06 . bao lấy toàn bộ lớp ngoài của lốp, ví dụ làm từ xích (B60C 27/20 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
27/08 . . có những chiếc gồ hoặc vòng chống sự ăn mòn của lốp [1,2006.01] 
27/10 . . có những đồ gá kéo căng [1,2006.01] 
27/12 . . . có tính đàn hồi [1,2006.01] 
27/14 . . được gắn vào một cách tự động [1,2006.01] 
27/16 . . được chế tạo từ vật liệu đặc, ví dụ từ da [1,2006.01] 
27/18 . . . từ vải, ví dụ từ sợi bện [1,2006.01] 
27/20 . với những bộ phận dạng tấm tác động với đất [1,2006.01] 
27/22 . cho các bánh xe đặt liên tiếp (dành cho các phương tiện vận tải trên bánh xích 

B62D) [1,2006.01] 

29/00 Lắp ráp van bơm lốp vào lốp hoặc vành; Phụ tùng dùng cho van bơm lốp chưa 
được phân loại vào các nhóm khác (dụng cụ tháo hoặc lắp van B60C25/18; van, 
mũ van chống bụi xem F16K) [1,4,5,2006.01] 

29/02 . Ghép nối với vành [4,2006.01]  
29/04 . Ghép nối với lốp [4,2006.01]  
29/06 . Phụ kiện dùng cho van bơm lốp, ví dụ chi tiết bảo vệ, nắp cho mũ van, khoá mà 

chưa được phân loại vào các nhóm khác [5,2006.01]  
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99/00 Các vấn đề không được đề cập tới trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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B60D THIẾT BỊ MÓC DÀNH CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI (chi tiết kết cấu 
của hệ thống phanh B60T 17/04) 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60 
 

1/00 Móc kéo; Móc; Dụng cụ kéo; Thiết bị kéo (các thiết bị chuyên dùng để nối máy kéo 
và các máy hoặc dụng cụ nông nghiệp A01B 59/00, để nối với bánh xe thứ năm 
B62D) [1,2,2006.01]  

1/01 . Móc kéo hoặc cơ cấu móc khác biệt bởi chủng loại [5,2006.01]  
1/02 . . Loại vòng kẹp hoặc bulông [1,5,2006.01]  
1/04 . . Kiểu lưỡi câu hoặc lưỡi câu-yếm khoá [1,5,2006.01]  
1/06 . . Kiểu khớp cầu [1,5,2006.01]  
1/07 . . Cơ cấu đa móc, nghĩa là gồm có nhiều móc cùng loại hoặc khác loại; Cơ cấu 

thích ứng cho móc, nghĩa là để chuyển đổi các móc từ dạng này sang dạng khác 
[5,2006.01]  

1/14 . Cơ cấu kéo hoặc thiết bị kéo phân biệt bởi chủng loại [1,4,2006.01]  
1/145 . . gồm có một thanh hoặc một ống kéo dài [5,2006.01]  
1/155 . . . gồm có các bộ phận kiểu ống lồng hoặc gấp được [5,2006.01]  
1/167 . . gồm có các thanh hoặc ống được lắp ráp kiểu bản lề hoặc cứng tạo nên cơ cấu 

kéo dạng V, Y hoặc U (B60D 1/173 được ưu tiên) [5,2006.01]  
1/173 . . gồm có ít nhất hai thanh không được ghép nối hoặc không được khớp bản lề với 

nhau [5,2006.01]  
1/18 . . Dây cáp, dây xích kéo và tương tự [1,2006.01] 
1/24 . khác biệt bởi cách bố trí dùng cho các chức năng đặc biệt [5,2006.01]  
1/26 . . để điều khiển từ xa, ví dụ để nhả [5,2006.01]  
1/28 . . để đề phòng nhả khớp không mong muốn, ví dụ cơ cấu an toàn [5,2006.01]  
1/30 . . để điều khiển lắc [5,2006.01]  
1/32 . . . có cơ cấu giảm chấn [5,2006.01]  
1/34 . . . có lò xo [5,2006.01]  
1/36 . . để ghép nối dễ dàng, ví dụ cơ cấu kẹp móc [5,2006.01]  
1/38 . . . có cáp phụ để kéo xe moóc với xe kéo trước khi ghép nối [5,2006.01]  
1/40 . . . có chi tiết làm thẳng hàng hoặc kéo dài tạm thời (B60D 1/38 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
1/42 . . để hiệu chỉnh được [5,2006.01]  
1/44 . . . theo phương nằm ngang [5,2006.01]  
1/46 . . . theo phương thẳng đứng [5,2006.01]  
1/48 . khác biệt bởi lắp ráp [5,2006.01]  
1/50 . . được lắp ráp đàn hồi (B60D 1/30 được ưu tiên) [5,2006.01]  
1/52 . . có thể tháo được (B60D 1/56 được ưu tiên) [5,2006.01]  
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1/54 . . có thể gấp lại được hoặc co lại được khi không sử dụng, ví dụ cơ cấu móc giấu 
được (B60D 1/52 được ưu tiên) [5,2006.01]  

1/56 . . bắt chặt vào thanh chắn bảo hiểm xe cộ [5,2006.01]  
1/58 . Các cơ cấu phụ [5,2006.01]  
1/60 . . Nắp, chụp hoặc chi tiết bảo vệ [5,2006.01]  
1/62 . . có đường cấp, mạch điện, hoặc tương tự [5,2006.01]  
1/64 . . . Cơ cấu móc hoặc nối chúng [5,2006.01]  
1/66 . . Thanh chống [5,2006.01]  

3/00 Thiết bị dùng để dẫn bằng cách đẩy (B60D 1/00 được ưu tiên; thiết bị đệm của 
phương tiện vận tải B60R 19/02; điều khiển tay lái của rơ moóc để truyền chuyển 
động lùi B62D 13/06) [1,2006.01] 

5/00 Mối nối chuyển tiếp dành cho các phương tiện vận tải, móc nối, ví dụ dạng ống xếp 
[1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập tới trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B60F PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYỂN ĐỘNG TRÊN RAY LẪN TRÊN 
ĐƯỜNG BỘ; XE LỘI NƯỚC HOẶC NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
TƯƠNG TỰ (phương tiện vận tải trên đệm không khí B60V) 

 

1/00 Phương tiện vận tải để sử dụng trên ray lẫn đường bộ; Biến đổi chúng 
[1,2006.01] 

1/02 . có những bánh xe để chuyển động trên đường ray và trên đường bộ, được lắp trên 
cùng một trục bánh xe [1,2006.01] 

1/04 . có những bánh xe lăn trên đường ray và trên đường bộ được lắp trên những trục 
khác nhau [1,2006.01] 

3/00 Xe lội nước, tức là những phương tiện vận tải có khả năng chuyển động cả dưới 
nước và trên đường bộ; Các phương tiện vận tải đường bộ có khả năng chuyển 
động dưới nước (bánh xe dạng phao B60B) [1,2006.01] 

5/00 Những phương tiện vận tải biến đổi được khác, tức là những phương tiện vận 
tải chuyển động được trên hoặc trong những môi trường khác nhau (phương 
tiện vận tải đi trên đất và tuyết B62B 13/18; xe đạp, xe máy được biến đổi thành 
những dạng vận tải khác khau trên đất B62K 13/00; máy bay B64; thuyền bay và 
thuỷ phi cơ B64C) [1,2006.01] 

5/02 . được biến đổi thành những thiết bị bay [1,2006.01] 

  

B60G CÁC THIẾT BỊ TREO CỦA XE CỘ (xe chạy đệm khí B60V; ghép nối giữa thân 
xe và khung xe B62D 24/00) [5] 

Ghi chú 
 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 

Nội dung phân lớp 
HỆ THỐNG TREO CỨNG................................................................................................................. 1/00 
HỆ THỐNG TREO ĐÀN HỒI 

Cấu tạo chung dành cho từng bánh xe hoặc bánh xe 
ghép đôi theo chiều dọc, tay đòn quay của hệ thống 
treo và phụ kiện cho chúng ............................................................................... 3/00, 5/00, 7/00 
dành cho hai hoặc nhiều bánh xe có những trục cứng 
hay vỏ trục ........................................................................................................................... 9/00 
Khác biệt bởi thiết bị, vị trí hay dạng của bộ giảm xóc, 
chống rung hoặc giảm xóc kết hợp với chống rung .................................... 11/00, 13/00, 15/00 
điều chỉnh được.................................................................................................................. 17/00 

THIẾT BỊ TREO VỚI NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NHẠY CẢM 
VỚI SỰ KHÔNG BẰNG PHẲNG CỦA ĐƯỜNG .......................................................................... 23/00 
HỆ THỐNG LIÊN KẾT DÀNH CHO BÁNH XE TREO ĐÀN 
HỒI .................................................................................................................................................... 21/00 
NHỮNG THIẾT BỊ TREO KHÁC ................................................................................................... 99/00 

32 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B60F 

 

1/00 Thiết bị treo với liên kết cứng giữa trục và khung [1,2006.01] 
1/02 . với trục liền [1,2006.01] 
1/04 . với trục rời [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị treo đàn hồi cho từng bánh xe (đòn quay vật treo liên kết chúng với đệm 
lò xo của phương tiện vận tải, thiết bị đệm dùng để hạn chế sự chuyển dịch của đòn 
B60G 7/00; khác biệt bởi cách xếp đặt, vị trí, hoặc dạng của bộ giảm chấn B60G 
11/00) [1,2006.01] 

3/01 . bánh xe được lắp ráp để chuyển động trượt, ví dụ trong hoặc trên cơ cấu dẫn hướng 
thẳng đứng (phương tiện duy trì độ nghiêng ngoài của bánh xe B60G 3/26) 
[5,2006.01]  

3/02 . có một đòn quay [1,2006.01] 
3/04 . . được đặt vuông góc với trục dọc của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
3/06 . . . có đòn cứng [1,2006.01] 
3/08 . . .  . tạo nên vỏ trục [1,2006.01] 
3/10 . . . có đòn đàn hồi, ví dụ lò xo lá [1,2006.01] 
3/12 . . đặt song song với trục dọc của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
3/14 . . . có đòn cứng [1,2006.01] 
3/16 . . . có đòn dẻo, ví dụ lò xo lá [1,2006.01] 
3/18 . có hai hay nhiều đòn quay, ví dụ được đặt nằm theo dạng hình bình hành 

[1,2006.01] 
3/20 . . tất cả là đòn cứng [1,2006.01] 
3/22 . . . một trong số đòn tạo nên vỏ trục [1,2006.01] 
3/24 . . . một trong số đòn là trục dẫn [1,2006.01] 
3/26 . . . Các phương tiện để giữ cố định độ nghiêng ngoài của bánh xe khi chuyển dịch 

vật treo [1,2006.01] 
3/28 . . trong đó ít nhất một cái là đàn hồi, ví dụ lò xo lá [1,2006.01] 

5/00 Treo đàn hồi dùng cho bộ bánh xe tiếp đôi hoặc trục có chuyển động tương hỗ 
nhau [1,2006.01] 

5/01 . bộ bánh xe khác biệt bởi có nhiều hơn hai trục kế tiếp [5,2006.01]  
5/02 . được lắp ráp trên đòn treo đơn kiểu bản lề [1,2006.01] 
5/03 . . đòn treo là đàn hồi, ví dụ lò xo lá (B60G 5/053 được ưu tiên) [5,2006.01]  
5/04 . có hai hay nhiều đòn treo quay mà chuyển động của chúng là đàn hồi tương hỗ 

nhau [1,2006.01] 
5/047 . .  ít nhất một đòn treo là đàn hồi, ví dụ lò xo lá (B60G 5/053 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
5/053 . . lò xo lá được sử dụng như cơ cấu cân bằng giữa hai cụm đỡ trục [5,2006.01]  
5/06 . . Các đòn treo quay quanh bản lề chung [1,2006.01] 
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7/00 Đòn treo kiểu bản lề; Phụ tùng của chúng (phương tiện duy trì độ nghiêng ngoài của 
bánh xe một cách cơ bản không đổi trong quá trình chuyển động của cơ cấu treo 
B60G 3/26) [1,2006.01] 

7/02 . Bắt chặt đòn treo vào phần lò xo của xe [1,2006.01] 
7/04 . Phương tiện giảm chấn để giới hạn chuyển động của đòn treo [1,2006.01] 

9/00 Hệ thống treo đàn hồi của các trục cứng hay vỏ trục dành cho hai hay nhiều bánh 
[1,2006.01] 

9/02 . trục hay vỏ được gắn quay được trên xe [1,2006.01] 
9/04 . trục hay vỏ được gắn không quay được trên xe [1,2006.01] 

11/00 Hệ thống treo đàn hồi khác nhau bởi cách bố trí vị trí, hoặc dạng của bộ giảm 
chấn (thiết bị treo cho từng bánh xe được tạo bởi đòn đàn hồi quay B60G 3/00; điều 
chỉnh đặc tính của bộ giảm chấn B60G 17/00; bộ giảm chấn xem F16F) [1,2006.01] 

Ghi chú 

 Trong nhóm này, các thuật ngữ hay thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa 

 - "thanh xoắn" bao gồm những ống xoắn và tương tự ; 

 - "cao su" bao gồm cả những chất tổng hợp có tính chất tương tự như cao su. 
11/02 . chỉ có lò xo lá [1,2006.01] 
11/04 . . được đặt song song với trục dọc của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/06 . . được đặt theo đường chéo với trục của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/08 . . được đặt vuông góc với trục dọc của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/10 . . gắn vào trục hoặc bộ phận đàn hồi của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/107 . . . Khung trượt hoặc xoay [5,2006.01]  
11/113 . . . Khung ở trục (B60G 11/107 được ưu tiên) [5,2006.01]  
11/12 . . . nhờ quai treo, chốt, vòng bạc [1,2006.01] 
11/14 . chỉ có những lò xo xoắn ốc hoặc lò xo xoắn [1,2006.01] 
11/15 . . Lò xo cuộn chống lệch bằng cách quấn [5,2006.01]  
11/16 . . đặc trưng bởi các phương tiện chuyên dùng để kẹp vào trục hoặc phần đệm của 

phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/18 . chỉ có bộ giảm chấn dạng xoắn [1,2006.01] 
11/20 . . đặc trưng bởi các phương tiện chuyên dùng để kẹp vào trục hoặc phần đệm của 

phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/22 . chỉ có bộ giảm chấn cao su [1,2006.01] 
11/23 . . thuộc loại hấp thu năng lượng xoắn [5,2006.01]  
11/24 . . đặc trưng bởi các phương tiện chuyên dùng để kẹp vào trục hoặc phần đệm của 

phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/26 . chỉ có bộ giảm chấn thuỷ lực hoặc khí nén, ví dụ bộ giảm chấn thuỷ khí (B60G 

15/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/27 . . trong đó chất lưu là khí [5,2006.01]  
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11/28 . . đặc trưng bởi các phương tiện chuyên dùng để kẹp vào trục hoặc phần đệm của 
phương tiện vận tải [1,2006.01] 

11/30 . . được trang bị bộ tích áp suất thuỷ khí, ví dụ đặt nó trên khung của phương tiện 
vận tải [1,2006.01] 

11/32 . có những bộ giảm chấn dạng khác nhau [1,2006.01] 
11/34 . . có những lò xo lá [1,2006.01] 
11/36 . . . trong tổ hợp với lò xo xoắn ốc hoặc lò xo xoắn [1,2006.01] 
11/38 . . . trong tổ hợp với lò xo cao su [1,2006.01] 
11/40 . . .  . lò xo cao su được gắn vào trục [1,2006.01] 
11/42 . . .  . lò xo cao su được gắn vào phần đệm của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/44 . . . trong tổ hợp với bộ giảm chấn xoắn [1,2006.01] 
11/46 . . . trong tổ hợp với bộ giảm chấn thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
11/48 . . không có lò xo lá [1,2006.01] 
11/50 . . . có lò xo xoắn hoặc lò xo xoắn ốc trong tổ hợp với bộ giảm chấn dạng xoắn 

[1,2006.01] 
11/52 . . . với lò xo xoắn hoặc lò xo xoắn ốc trong tổ hợp với bộ giảm chấn cao su 

[1,2006.01] 
11/54 . . .  . được đặt phía trong lò xo hoặc lò xo xoắn ốc [1,2006.01] 
11/56 . . . với lò xo xoắn hoặc lò xo xoắn ốc trong tổ hợp với bộ giảm chấn thuỷ lực hoặc 

khí nén [1,2006.01] 
11/58 . . .  . được đặt đồng trục [1,2006.01] 
11/60 . . . có cả bộ giảm chấn cao su hoặc và giảm chấn dạng xoắn [1,2006.01] 
11/62 . . . có cả bộ giảm chấn cao su và bộ giảm chấn thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
11/64 . . . có cả bộ giảm chấn dạng xoắn và bộ giảm chấn thuỷ lực hoặc khí nén 

[1,2006.01] 

13/00 Hệ thống treo đàn hồi đặc trưng bởi cách bố trí hoặc dạng của bộ giảm chấn 
(điều chỉnh đặc tính của bộ giảm chấn B60G 17/06; bộ giảm chấn F16F) [1,2006.01] 

13/02 . có bộ giảm chấn phân tán năng lượng, ví dụ ma sát [1,2006.01] 
13/04 . . dạng cơ học,ví dụ trang bị lò xo ma sát móc làm chi tiết chống rung [1,2006.01] 
13/06 . . bằng thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
13/08 . . . bằng thuỷ lực [1,2006.01] 
13/10 . . . bằng khí nén [1,2006.01] 
13/12 . . . có đổ đầy chất giả lỏng, tức là có môi trường dạng bột [1,2006.01] 
13/14 . với bộ chống rung dự trữ năng lượng để sử dụng, ví dụ khí nén [1,2006.01] 
13/16 . có thiết bị hấp thụ động lực làm công cụ chống rung chủ yếu tức là có một hệ thống 

lò xo và vật nặng rung không đồng bộ [1,2006.01] 
13/18 . . tổ hợp với các thiết bị hấp thụ năng lượng của hệ thống dao động [1,2006.01] 

15/00 Cơ cấu treo đàn hồi khác biệt bởi cách bố trí, vị trí hoặc dạng của lò xo và bộ 
giảm chấn được kết hợp, ví dụ loại ống lồng (lò xo và bộ giảm chấn được kết hợp 
F16F) [1,5,2006.01]  
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15/02 . với bộ giảm chấn dạng lò xo [1,2006.01] 
15/04 . . tổ hợp với các bộ giảm chấn dạng cơ học [1,2006.01] 
15/06 . . tổ hợp với các bộ giảm chấn dạng thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
15/07 . . . bộ giảm chấn được phép nối với trục nhánh cụt và lò xo được bố trí xung quanh 

bộ giảm chấn [5,2006.01]  
15/08 . có bộ giảm chấn dạng thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
15/10 . . tổ hợp với bộ giảm chấn dạng cơ học [1,2006.01] 
15/12 . . tổ hợp với bộ giảm chấn dạng thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
15/14 . . . bộ giảm chấn được ghép nối với trục nhánh cụt và lò xo được bố trí xung quanh 

bộ giảm chấn [5,2006.01]  

17/00 Treo đàn hồi có phương tiện hiệu chỉnh các đặc tính của lò xo hoặc bộ giảm 
chấn, để điều chỉnh khoảng cách giữa bề mặt đỡ và phần lò xo của phương tiện 
vận tải hoặc để khoá cơ cấu treo trong quá trình sử dụng để thoả mãn các điều 
kiện về phương tiện vận tải và mặt đường, ví dụ do tốc độ hoặc tải [1,5,2006.01] 

17/005 . Thiết bị khoá cơ cấu treo [5,2006.01]  
17/015 . phương tiện điều chỉnh gồm có các chi tiết điện hoặc điện tử (B60G 17/005 được 

ưu tiên) [5,2006.01] 
17/016 .  .  đặc trưng bởi độ nhạy của chúng khi phương tiện di chuyển, đến các chuyển 

động đặc trưng, điều kiện đặc trưng hoặc các thông số đầu vào dẫn động 
[2006.01] 

17/0165 .  .  .  đến các điều kiện bên ngoài, ví dụ mặt đường gồ ghề hoặc ảnh hưởng của gió 
[2006.01] 

17/017 .  .  đặc trưng bởi việc sử dụng chúng khi phương tiện đứng yên, ví dụ trong quá trình 
chất tải, khởi động hoặc tắt máy [2006.01]  

17/018 .  .  đặc trưng bởi việc sử dụng phương pháp điều khiển hoặc xử lý tín hiệu đặc trưng 
[2006.01]  

17/0185 .  .  .  để phát hiện ra hỏng hóc [2006.01]  
17/019 .  .  đặc trưng bởi loại cảm biến hoặc thiết bị của chúng [2006.01]  
17/0195 .  .  đặc trưng bởi sự điều chỉnh được kết hợp với hệ thống điều khiển của phương 

tiện vận tải khác [2006.01]  
17/02 . Các đặc tính đàn hồi (B60G 17/005 tới B60G 17/015 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
17/027 . . Lò xo cơ học được điều chỉnh bằng phương tiện thuỷ lực (B60G17/033 được ưu 

tiên) [5,2006.01] 
17/033 . . được đặc trưng bởi phương tiện điều chỉnh tác động vào ít nhất hai lò xo 

[5,2006.01] 
17/04 . . Các đặc tính đàn hồi thuỷ lực [1,2006.01] 
17/044 . . . Lò xo thuỷ lực tự bơm (bơm dùng cho chất lỏng F04) [5,2006.01]  
17/048 . . . có phương tiện điều chỉnh bên trong lò xo thuỷ lực (B60G 17/044 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
17/052 . . . Các đặc tính đàn hồi - khí nén (B60G 17/048 được ưu tiên) [5,2006.01]  
17/056 . . . Điều khiển cơ cấu phân phối hoặc van (B60G 17/044 đến B60G 17/048 được 

ưu tiên) [5,2006.01] 

36 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B60F 

17/06 . Các đặc tính của bộ giảm chấn (B60G 17/015 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
17/08 . . Các đặc tính của bộ giảm chấn thuỷ lực (điều chỉnh bộ giảm chấn thuỷ lực nói 

chung F16F 9/44-F16F 9/53) [1,2006.01] 

21/00 Hệ thống ghép nối hai hay nhiều bánh xe được treo đàn hồi, ví dụ để ổn định 
thân xe đối với lực gia tốc, giảm tốc hoặc lực ly tâm (B60G 17/033 được ưu tiên; 
bánh lái lệch được kết hợp với phương tiện làm nghiêng thân xe vào phía trong ở 
đường cua B62D 9/02) [1,5,2006.01]  

21/02 . được ghép nối thường xuyên [1,2006.01] 
21/04 . . bằng cơ khí [1,2006.01] 
21/045 . . . giữa các bánh xe trên các trục khác nhau ở cùng một phía của xe, nghĩa là bên 

phải hoặc bên trái [5,2006.01]  
21/05 . . . giữa các bánh xe trên cùng một trục nhưng ở các phía khác nhau của xe, nghĩa 

là các cơ cấu treo bánh xe bên trái và bên phải được ghép nối với nhau 
[5,2006.01]  

21/055 . . .  . Thanh ổn định [5,2006.01]  
21/06 . . bằng thuỷ lực [1,2006.01] 
21/067 . . . giữa các bánh xe trên các trục khác nhau ở cùng một phía của xe, nghĩa là bên 

trái hoặc bên phải [5,2006.01]  
21/073 . . . giữa các bánh xe trên cùng một trục ở các phía khác nhau của xe, nghĩa là các 

cơ cấu treo bánh xe bên trái và bên phải được ghép nối với nhau [5,2006.01]  
21/08 . được đặc trưng bởi sự sử dụng con quay hồi chuyển (con quay hồi chuyển để ổn 

định thân xe mà không cần điều chỉnh cơ cấu treo B62D 37/06) [1,4,5,2006.01]  
21/10 . mở không liên tục, ví dụ mở chỉ khi tăng tốc hoặc chỉ khi giảm tốc hoặc chỉ khi 

quay tay lái [1,2006.01] 

23/00 Thiết bị treo bánh xe với phương tiện tự động phát hiện độ không bằng phẳng 
của đường trước bánh xe và điều khiển bánh xe lên hoặc xuống một cách thích 
hợp [1,2006.01] 

99/00 Những vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2010.01] 
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B60H LẮP ĐẶT HOẶC BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ SƯỞI, LÀM LẠNH, THÔNG GIÓ 
VÀ NHỮNG THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ TRONG CÁC TOA 
HÀNH KHÁCH HOẶC TOA HÀNG HOÁ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 
 

1/00 Thiết bị sưởi, làm mát hoặc thông gió (các thiết bị sưởi, làm mát hoặc thông gió 
dùng để xử lý không khí, xử lý khác B60H 3/00; thông gió bằng mở cửa sổ, cửa, các 
phần mui, hoặc tương tự B60J; thiết bị sưởi hoặc thông gió cho chỗ ngồi trên các 
phương tiện vận tải B60N 2/56; cơ cấu làm sạch cửa sổ hoặc kính chắn gió có sử 
dụng không khí, ví dụ cơ cấu làm tan băng B60S 1/54) [1,4,2006.01]  

1/02 . sử dụng nhiệt thải ra từ các thiết bị động lực [1,2006.01] 
1/03 . . và từ nguồn khác với thiết bị động lực [4,2006.01]  
1/04 . . từ các chất lỏng làm lạnh máy [1,2006.01] 
1/06 . . . một cách trực tiếp từ lò sưởi chính [1,2006.01] 
1/08 . . . từ lò sưởi khác không phải là lò sưởi chính [1,2006.01] 
1/10 . . .  . đặt trong lòng ống dẫn có thể nối với môi trường bên ngoài phương tiện vận 

tải [1,2006.01] 
1/12 . . .  . . nhờ máy thổi không khí [1,2006.01] 
1/14 . . không từ chất lỏng làm lạnh của các thiết bị động lực [1,2006.01] 
1/16 . . . không khí được sưởi ấm bằng cách tiếp xúc liên tục với thiết bị, ví dụ mô tơ 

làm lạnh bằng không khí [1,2006.01] 
1/18 . . . không khí được sưởi ấm bằng khí thải ra từ thiết bị [1,2006.01] 
1/20 . . .  . sử dụng môi trường truyền nhiệt trung gian [1,2006.01] 
1/22 . có thu nhiệt không từ thiết bị động lực [1,2006.01] 
1/24 . Các thiết bị chỉ để thông gió hoặc chỉ dùng ở nơi làm nóng hoặc làm mát là không 

thích hợp (vòi phun, cơ cấu khuếch tán khí B60H 1/34) [1,4,2006.01]  
1/26 . . Lỗ thông hơi trên bề mặt của các phương tiện vận tải; Rãnh thông gió [1,2006.01] 
1/28 . . . đặt trực tiếp trước cửa sổ trước của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/30 . . . Cửa hút không khí [1,2006.01] 
1/32 . Các thiết bị làm mát (xe chuyên dùng để chở hàng đông lạnh B60P 3/20) 

[4,2006.01]  
1/34 . Vòi phun; Bộ khuếch tán khí [4,2006.01]  

3/00 Các thiết bị xử lý khí khác [1,4,2006.01] 
3/02 . Làm ẩm [1,2006.01] 
3/06 . Lọc [1,2006.01] 
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B60J CỬA SỔ, KÍNH CHẮN GIÓ, MUI XE KHÔNG CỐ ĐỊNH, CÁNH CỬA VÀ 
NHỮNG THIẾT BỊ KHÁC DÀNH CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ; 
VẢI BỌC BẢO VỆ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHƯA SỬ DỤNG 
(liên kết, treo, đóng, mở ở những thiết bị đó E05) 

Ghi chú 

 (1) Cửa sổ, kính chắn gió, mui xe không cố định, cánh cửa và những thiết bị tương tự 
được ứng dụng rộng rãi, thậm chí nếu như chúng được chỉ định sử dụng chỉ trong 
phương tiện vận tải cũng có thể được phân vào phân lớp E06B. 

 (2) Cần chú ý tới Ghi chú sau tên lớp B60 
 

1/00 Cửa sổ; Kính chắn gió; Phụ kiện của chúng (B60J 10/00 được ưu tiên; màn gió 
thay thế cửa sổ B60J 9/04) [1,4,5,2006.01] 

1/02 . được đặt ở đầu phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/04 . . điều chỉnh được [1,2006.01] 
1/06 . . . gồm nhiều ô cửa [1,2006.01] 
1/08 . được đặt ở thành bên của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/10 . . được lắp cố định [1,2006.01] 
1/12 . . điều chỉnh được [1,2006.01] 
1/14 . . . quay hoặc xoay được [1,2006.01] 
1/16 . . . trượt được [1,2006.01] 
1/17 . . .  . theo phương thẳng đứng [2,2006.01] 
1/18 . được đặt ở phần sau phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/20 . Các phương tiện phụ trợ cho chúng, ví dụ tấm chắn gió, mành (thiết bị chống ánh 

sáng gắt B60J 3/00; màn chắn gió kết hợp với cơ cấu mở mui xe B60J 7/22; che 
phủ bảo vệ bên ngoài cho cửa sổ và kính chắn gió B60J 11/08;  thiết bị sưởi đặc 
biệt thích hợp cho các vùng trong suốt hay phản xạ H05B 3/84) [1,2006.01]  

3/00 Cơ cấu chống chói được kết hợp với cửa sổ hoặc kính chắn gió (cơ cấu nhìn 
quang học dùng cho xe cộ B60R 1/00); Tấm che nắng cho xe cộ (tấm che nắng có 
chi tiết giữ đồ dùng cá nhân B60R 7/05) [1,2,5,2006.01] 

3/02 . có thể điều chỉnh vị trí [1,2006.01] 
3/04 . có thể điều chỉnh độ trong suốt [1,2006.01] 
3/06 . sử dụng hiệu ứng phân cực [1,2006.01] 

5/00 Cửa (B60J 10/00 được ưu tiên; cửa sổ B60J 1/00) [1,5,2006.01]  
5/02 . được đặt ở trước phương tiện vận tải [1,2006.01]  
5/04 . được đặt ở phần thành bên của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
5/06 . . trượt được, xếp được [1,2006.01] 
5/08 . . . dạng màn chắn [1,2006.01] 
5/10 . được đặt ở phần sau phương tiện vận tải (B60J 5/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
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5/12 . . trượt được, gập được [1,2006.01] 
5/14 . . . dạng màn chắn [1,2006.01] 

7/00 Mui không cố định; Mui có panen di động (B60J 10/00 được ưu tiên; cửa sổ B60J 
1/00; mui cố định B62D 25/06; cơ cấu thao tác cánh mui E05F 11/00, 15/00) 
[1,4,5,2006.01]  

7/02 . trượt được [1,2006.01] 
7/04 . . ở dạng một hoặc nhiều tấm cứng [1,2006.01] 
7/043 . . . Mui che nắng (B60J 7/047 - B60J 7/053 được ưu tiên) [4,2006.01]  
7/047 . . . di động để chồng lên nhau hoặc lồng vào nhau [4,2006.01]  
7/05 . . . quay lên trên để thông gió và úp xuống trước khi trượt để mở hết [4,2006.01]  
7/053 . . . trượt với chuyển động đóng kín có chi tiết thẳng đứng để duy trì điều kiện kín 

khít [4,2006.01]  
7/057 . . . Cơ cấu dẫn động hoặc vận hành (B60J 7/047 - B60J 7/053 được ưu tiên) 

[4,2006.01]  
7/06 . . có một hoặc nhiều tấm mềm [1,2006.01] 
7/08 . không trượt được, tức là mui hoặc panen di động được, tháo ra được, nóc hoặc mui 

dễ dàng tháo rỡ hoặc xếp lại được hay vị trí không hoạt động [1,2006.01] 
7/10 . . dễ tháo dỡ, ví dụ vải bạt phủ, khung và kẹp vải bạt (tấm phủ hàng trên phương 

tiện vận tải bằng vải bạt B60P 7/04) [1,2006.01] 
7/11 . . . Panen di động được, ví dụ mui che nắng [4,2006.01]  
7/12 . . xếp được; Các cơ cấu dùng để kéo chúng, ví dụ thanh giằng (B60J 7/10 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
7/14 . . . với một nhóm chi tiết dạng tấm [1,2006.01] 
7/16 . . không gập được (B60J 7/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/185 . Cơ cấu khoá (khoá nói chung E 05 B) [4,2006.01]  
7/19 . . dùng cho panen cứng [4,2006.01]  
7/20 . Khoang chứa những chi tiết của mui xe tháo được trong các phương tiện vận tải 

[1,2006.01] 
7/22 . Màn chắn gió cho những mui xe trần [1,2006.01] 

9/00 Các cơ cấu không được phân loại ở một trong các nhóm chính nêu trên (B60J 10/00 
được ưu tiên) [1,3,5,2006.01] 

9/02 . Các thiết bị cho vào và cho ra khác với cửa sổ, cánh cửa hoặc nắp trên mái, ví dụ 
các nắp dự phòng cấp cứu ở đáy phương tiện vận tải 

9/04 . Màn chắn không khí (nói chung F24F) 

10/00 Các cơ cấu làm kín [5,2006.01,2016.01] 
10/15 . đặc trưng bởi vật liệu [2016.01] 
10/16 . . gồm hai hoặc nhiều vật liệu nhựa có tính chất vật lý hoặc hoá học khác nhau (B60J 

10/17 được ưu tiên) [2016.01] 
10/17 . . được cung cấp với vật liệu ma sát thấp trên bề mặt [2016.01] 
10/18 . . được cung cấp với việc gia cố hoặc chèn [2016.01] 
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10/20 . đặc trưng bởi hình dạng [2016.01] 
10/21 . . có góc hoặc uốn cong [2016.01] 
10/22 . . có thay đổi mặt cắt ngang theo chiều dọc [2016.01] 
10/23 . . được lắp ráp từ hai bộ phận trở lên (B60J 10/21 được ưu tiên) [2016.01] 
10/235 . . . các bộ phận được nối theo chiều dọc của chúng [2016.01] 
10/24 . . có bộ phận dạng ống [2016.01] 
10/242 . . . với lỗ thông hơi [2016.01] 
10/244 . . . có thể bơm phồng hoặc làm xẹp [2016.01] 
10/246 . . . có phần nhô ra, ví dụ gân, trong bộ phận dạng ống [2016.01] 
10/248 . . . có hai hoặc nhiều khoang dạng ống, ví dụ được tạo bởi các vách ngăn [2016.01] 
10/25 . . đặc trưng bởi các phương tiện thoát nước [2016.01] 
10/26 . . đặc trưng bởi hình dạng bề mặt [2016.01] 
10/265 . . . bề mặt chủ yếu là trang trí [2016.01] 
10/27 . . có phần lồi, khía hoặc rãnh theo hướng dọc trục (cho các dụng cụ giữ được chèn 

riêng, ví dụ như các hạt hoặc dải, B60J 10/36) [2016.01] 
10/273 . . . cho thiết bị bao phủ hoặc bao bọc không phải mục đích làm kín, ví dụ cáp 

[2016.01] 
10/277 . . . để tạo thuận lợi cho biến dạng cụ thể của các bộ phận làm kín, ví dụ đảm bảo gấp 

thích hợp [2016.01] 
10/30 . đặc trưng bởi các phương tiện kẹp [2016.01] 
10/32 . . sử dụng chốt định vị chữ U nguyên khối [2016.01] 
10/33 . . . đặc trưng bởi hình dạng của mỏ cặp [2016.01] 
10/34 . . sử dụng keo dán [2016.01] 
10/35 . . . sử dụng băng keo, ví dụ băng keo hai mặt [2016.01] 
10/36 . . sử dụng các cơ cấu kẹp được chèn riêng biệt, ví dụ sử dụng kẹp, hạt tròn hoặc dải 

[2016.01] 
10/38 . . sử dụng phương tiện từ tính [2016.01] 
10/40 . đặc trưng bởi sự tiếp xúc giữa hai hoặc nhiều dụng cụ làm kín kết hợp [2016.01] 
10/50 . đặc trưng bởi các phương tiện để phòng ngừa hoặc giảm tiếng ồn, ví dụ tiếng lạch 

cạch hoặc rung động của cửa sổ [2016.01] 
10/60 . đặc trưng bởi thiết bị làm tan băng [2016.01] 
10/70 . đặc biệt thích hợp cho cửa sổ hoặc kính chắn gió [2016.01] 
10/72 . . với các phương tiện làm chệch hướng gió, ví dụ để ngăn ngừa vấy bẩn [2016.01] 
10/74 . . cho ô cửa sổ trượt, ví dụ, cơ cấu dẫn hướng khung cửa sổ [2016.01] 
10/75 . . . để làm kín phần dưới của ô cửa [2016.01] 
10/76 . . . cho khung cửa sổ; rãnh đặt kính  [2016.01] 
10/763 . . . . để ngăn chặn sự dịch chuyển ra ngoài của cửa sổ khi ở tốc độ cao [2016.01] 
10/767 . . . . để giảm sức cản không khí do các ô cửa không được mở ra ngoài bằng cơ cấu 

dẫn hướng khung cửa sổ hoặc rãnh đặt kính [2016.01] 
10/77 . . . cho các cửa sổ không khung, nghĩa là cho các cửa sổ không khung được làm kín 

trực tiếp với thân xe [2016.01] 

41 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B60J 

10/773 . . . . để ngăn chặn sự dịch chuyển ra ngoài của cửa sổ khi ở tốc độ cao [2016.01] 
10/777 . . . . thiết bị làm kín giữa các cạnh của khung liền kề [2016.01] 
10/78 . . . liền kề với các phần góc, giá đỡ gương hoặc cửa sổ góc [2016.01] 
10/79 . . . dùng cho cửa sổ kính mở ra ngoài, nghĩa là các cửa sổ mở ra bằng thân xe hoặc 

khung cửa sổ [2016.01] 
10/80 . đặc biệt thích hợp để mở các pa-nen, ví dụ cửa ra vào (dùng cho mui không cố định 

B60J 10/90) [2016.01] 
10/82 . . dùng cho các panen di động của mui [2016.01] 
10/84 . . bố trí trên thân xe [2016.01] 
10/86 . . bố trí trên tấm mở [2016.01] 
10/88 . . . được lắp trên hoặc gắn liền với gioăng kính [2016.01] 
10/90 . đặc biệt thích hợp với mui không cố định, ví dụ mui có thể gập lại được hoặc mui 

che có thể tháo rời được [2016.01] 

11/00 Che phủ bảo vệ bên ngoài chuyên dùng cho các phương tiện vận tải hoặc bộ 
phận của chúng, ví dụ tấm phủ khi đỗ xe (che phủ hàng hoá trên phương tiện vận 
tải B60P 7/00; thanh bảo hiểm để trang trí, nhận dạng hoặc hoàn thiện thân xe B60R 
13/04; lều để sử dụng như gara E04H 15/00) [1,2006.01] 

Ghi chú  [2006.01] 

 Trong các nhóm  B60J 11/02-B60J 11/06, quy tắc ưu tiên vị trí thứ nhất được áp 
dụng, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân 
loại vào vị trí thích hợp đầu tiên. 

 
11/02 .  Vật che phủ được cuộn trên một trục [2006.01] 
11/04 .  để che phủ ít nhất là mui của phương tiện vận tải, ví dụ để che kín toàn bộ phương 

tiện vận tải [2006.01]  
11/06 .  để che phủ một bộ phận riêng biệt của phương tiện, ví dụ cửa (che hoặc bảo vệ 

khớp nối, móc, thiết bị kéo hoặc lai dắt tàu thuyền B60D 1/60; che chắn cho bánh 
xe, bộ tản nhiệt hoặc thanh giảm chấn B60R 19/00) [2006.01]  

11/08 .  .  cho cửa sổ hoặc màn chắn gió (thiết bị chống loá mắt B60J 3/00) [2006.01]  
11/10 .  .  cho bánh xe (nắp chụp trục bánh xe hoặc tương tự B60B 7/00; thiết bị để lắp, giữ 

bánh xe dự phòng bên ngoài B62D 43/02) [2006.01]  
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B60K BỐ TRÍ HOẶC LẮP RÁP CÁC THIẾT BỊ ĐẨY HOẶC TRUYỀN ĐỘNG CỦA 
CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI; BỐ TRÍ HOẶC LẮP RÁP NHIỀU ĐỘNG 
CƠ CHỦ LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI; BỘ DẪN ĐỘNG 
PHỤ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VÂN TẢI; NHỮNG DỤNG CỤ ĐO HOẶC 
BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI; CÁC CƠ CẤU VÀ 
PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN TỚI LÀM LẠNH, HÚT KHÔNG KHÍ, XẢ KHÍ 
HOẶC NẠP NHIÊN LIỆU CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC TRONG CÁC 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI [1,2006.01] 

Ghi chú 

 (1)       Trong phân lớp này các thuật ngữ hay thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 

 - "Bộ dẫn động phụ" là bộ dẫn động của các máy phụ hoặc máy ngoài các cơ cấu từ 
những thiết bị động lực, trục truyền động và những chi tiết khác của các phương tiện 
vận tải, và cũng là để điều khiển bộ dẫn động đó; 

 - "Bộ dẫn động" là tất cả các bộ phận đẩy liên kết tới thiết bị đẩy, ví dụ động cơ, tới 
các thành phần có tính chất đẩy cuối cùng, ví dụ bánh xe. 

(2)       Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 
 

Nội dung phân lớp 
LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC 

Thiết bị điện, hơi nước hoặc khí, động cơ đốt trong 
hoặc phản lực ........................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 6/00 
Những động cơ được đặt trong những bánh xe chủ 
động hoặc đặt gần chúng ..................................................................................................... 7/00 
Những dạng khác ................................................................................................................. 8/00 
Lắp đặt các phương tiện điều khiển ................................................................................... 26/00 
Thiết bị bảo hiểm  .............................................................................................................. 28/00 

LẮP ĐẶT CÁC TRỤC TRUYỀN ĐỘNG HOẶC NHỮNG 
PHƯƠNG TIỆN ĐIỀU KHIỂN CHÚNG .............................................................................. 17/00, 23/00 
LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÁC HỘP SỐ ............................................................... 20/00 
THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN TỚI LÀM 
LẠNH CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC, HÚT KHÔNG KHÍ, XẢ 
KHÍ, TRUYỀN NHIÊN LIỆU ................................................................................... 11/00, 13/00, 15/00 
THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CUNG 
CẤP NĂNG LƯỢNG TỪ THIÊN NHIÊN ...................................................................................... 16/00 
BỘ TRUYỀN ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ PHỤ .......................................................................... 25/00 
CÁC DẠNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 

Thiết bị điều khiển tự động vận tốc của các thiết bị 
vận tải................................................................................................................................. 31/00 

CÁC DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA, BẢNG ĐIỀU KHIỂN .............................................. 35/00, 37/00 
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Bố trí hoặc lắp ráp các thiết bị động lực trên các phương tiện vận tải  [2] 

1/00 Bố trí hoặc lắp ráp thiết bị động lực dùng điện (B60K 7/00 được ưu tiên; bố trí 
hoặc lắp ráp nhiều thiết bị động lực để tạo lực đẩy tương hỗ hoặc chung B60K 6/00; 
thiết bị truyền tải điện B60K 17/12; thiết bị điện hoặc động lực của chính xe chạy 
bằng điện B 60 L; cơ cấu góp điện dùng cho đường dây cấp điện của xe chạy bằng 
điện B60L 5/00) [1,5,2006.01] 

1/02 . gồm nhiều động cơ điện [1,2006.01] 
1/04 . lắp ráp phương tiện lưu điện dùng cho thiết bị động lực (chỉ dùng cho các mục đích 

phụ B60R 16/04; Lắp ắcqui hoặc tháo ắcqui ra khỏi xe cộ B60S 5/06) 
[1,6,2006.01]  

3/00 Bố trí hoặc lắp ráp thiết bị động lực dùng hơi nước hoặc khí nén (B60K 7/00 
được ưu tiên; bố trí hoặc lắp ráp nhiều thiết bị động lực để tạo lực đẩy tương hỗ hoặc 
chung B60K 6/00; thiết bị truyền khí nén B60K 17/10) [1,5,2006.01]  

3/02 . dạng pit tông [1,2006.01] 
3/04 . dạng tuốc bin [1,2006.01] 

5/00 Bố trí hoặc lắp ráp động cơ đốt trong hoặc thiết bị phản lực (B60K 7/00 được ưu 
tiên; bố trí hoặc lắp ráp nhiều thiết bị động lực để tạo lực đẩy tương hỗ hoặc chung 
B60K 6/00) [1,5,2006.01]  

5/02 . với trục chính của động cơ, ví dụ trục khuỷu song song với trục dọc của các 
phương tiện vận tải [1,2006.01] 

5/04 . với trục chính của động cơ, ví dụ trục khuỷu vuông góc với trục dọc của các 
phương tiện vận tải [1,2006.01] 

5/06 . . trục chính của động cơ đặt thẳng đứng [1,2006.01] 
5/08 . gồm nhiều động cơ [1,2006.01] 
5/10 . cho phép tháo gỡ động cơ nhanh [1,2006.01] 
5/12 . Giá đỡ cho động cơ [1,2006.01] 

6/00 Bố trí hoặc lắp ráp nhiều động cơ chủ lực để tạo lực đẩy tương hỗ hoặc chung, 
ví dụ các hệ thống đẩy ghép lai gồm có động cơ điện và động cơ đốt trong 
[5,2006.01,2007.10] 

Ghi chú [2007.10] 
 Trong nhóm này, các thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa: 
 - “động cơ chủ lực” là thiết bị đẩy hoặc nguồn lực dẫn động cung cấp cho cơ cấu đầu 

ra, ví dụ thông qua trục quay;  
 - “phương tiện vận tải điện ghép lai” là phương tiện vận tải có động cơ chủ lực chạy 

điện và động cơ đốt trong, trong đó động cơ chủ lực chạy điện và động cơ đốt trong 
có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với nhau, dẫn động bộ phận đẩy cuối cùng, ví 
dụ bánh xe;  

 - “thiết bị tích trữ năng lượng” là thiết bị để tích trữ năng lượng đẩy và cung cấp 
năng lượng tích trữ để dẫn động động cơ chủ lực hoặc bộ phận đẩy cuối cùng, ví dụ 
bánh xe; 
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 - “động cơ-máy phát” có nghĩa là máy điện, chẳng hạn động cơ hoặc máy phát, hoặc 
cơ cấu kết hợp chúng mà có thể cung cấp lực hoặc mô men cơ học đầu ra một cách 
chủ động và vẫn có thể có chức năng là máy phát điện tại một thời điểm khác.  

 
6/08 . Động cơ chủ lực gồm có động cơ đốt trong và phương tiện tích năng lượng thuỷ 

lực hoặc cơ học [5,2006.01] 
6/10 . . bằng ắcqui cơ có thể nạp điện, ví dụ bánh đà [5,2006.01]  
6/12 . . bằng ắcqui nước có thể nạp điện [5,2006.01]  
6/20 .  động cơ chủ lực bao gồm động cơ điện và động cơ đốt trong, ví dụ phương tiện vận 

tải điện ghép lai [2007.10] 

Ghi chú [2007.10] 
 Khi phân loại vào một trong các nhóm B60K 6/22, B60K 6/42 hoặc B60K 6/50, 

những thông tin kỹ thuật xa hơn những thông tin đã được cân nhắc để tập trung cho 
việc tìm kiếm thì nên phân loại vào phân nhóm khác hoặc nhóm chính B60K 6/00 để 
có thể tra cứu sử dụng kết hợp các ký hiệu phân loại.  

 
6/22 .  .  đặc trưng bởi thiết bị, thành phần hay phương tiện chuyên dùng cho phương tiện 

vận tải điện ghép lai [2007.10] 
6/24 .  .  .  đặc trưng bởi động cơ đốt trong [2007.10] 
6/26 .  .  .  đặc trưng bởi mô tơ hoặc máy phát [2007.10] 
6/28 .  .  .  đặc trưng bởi thiết bị tích trữ năng lượng điện, ví dụ pin hay ắc quy [2007.10] 
6/30 .  .  .  đặc trưng bởi ắc quy cơ có thể nạp, ví dụ bánh đà [2007.10] 
6/32 .  .  .  đặc trưng bởi pin nhiên liệu [2007.10] 
6/34 .  .  .  đặc trưng bởi không có thiết bị tích trữ năng lượng [2007.10] 
6/36 .  .  .  đặc trưng bởi bánh răng truyền động [2007.10] 
6/365 .  .  .  .  có quỹ đạo chuyển động [2007.10] 
6/38 .  .  .  đặc trưng bởi khớp truyền lực (khớp sang số trong bánh răng hoặc bộ truyền 

động B60K 6/36) [2007.10] 
6/383 .  .  .  .  Ly hợp một chiều hay ly hợp tự do [2007.10] 
6/387 .  .  .  .  Ly hợp dẫn động, tức là ly hợp gài hay nhả bằng điện, thuỷ lực hoặc thiết bị 

dẫn động cơ [2007.10] 
6/40 .  .  .  đặc trưng bởi sự lắp ráp hoặc sắp xếp các thành phần liên quan [2007.10] 
6/405 .  .  .  .  Vỏ máy [2007.10] 
6/42 .  .  đặc trưng bởi cấu trúc của phương tiện vận tải điện ghép lai [2007.10] 
6/44 .  .  .  Kiểu nối tiếp – song song [2007.10] 
6/442 .  .  .  .  Kiểu chuyển mạch nối tiếp – song song [2007.10] 
6/445 .  .  .  .  Kiểu phân phối bánh răng vi sai [2007.10] 
6/448 .  .  .  .  Kiểu phân phối điện [2007.10] 
6/46 .  .  .  Kiểu nối tiếp [2007.10] 
6/48 .  .  .  Kiểu song song [2007.10] 
6/485 .  .  .  .  Kiểu hỗ trợ động cơ [2007.10] 
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6/50 .  .  Cấu trúc của đường truyền động lực đặc trưng bởi cách sắp xếp hay kiểu của thiết 
bị truyền [2007.10] 

6/52 .  .  .  Dẫn động nhiều trục lái, ví dụ dẫn động bốn bánh [2007.10] 
6/54 .  .  .  Truyền động để thay đổi tỷ số truyền [2007.10] 
6/543 .  .  .  . truyền động kiểu vô cấp [2007.10] 
6/547 .  .  .  .  truyền động kiểu bánh răng phân tầng [2007.10] 

7/00 Lắp đặt các động cơ trong các bánh xe chủ động của các phương tiện vận tải 
hoặc gần chúng (bộ dẫn động của các giầy trượt A63C 17/12) [1,2006.01] 

8/00 Bố trí hoặc lắp ráp thiết bị động lực không được phân vào một trong các nhóm 
chính nêu trên [5,2006.01]  

Thiết bị liên quan tới làm lạnh, hút không khí, xả khí, truyền nhiên liệu cho các thiết bị 
động lực trên các phương tiện vận tải 

11/00 Thiết bị liên quan tới làm lạnh các thiết bị động lực (sưởi ấm bên trong B60H; 
làm mát động cơ đốt trong xem F01P) [1,2006.01] 

11/02 . làm lạnh bằng chất lỏng [1,2006.01] 
11/04 . . Bố trí và lắp đặt các lò sưởi, cửa lò sưởi, cửa chớp [1,2006.01] 
11/06 . làm lạnh bằng không khí [1,2006.01] 
11/08 . . Lỗ dẫn khí để làm lạnh; Cửa hoặc cửa chớp cho chúng [1,2006.01] 

13/00 Thiết bị liên quan tới việc cung cấp không khí để đốt và xả khí thải của các thiết 
bị động lực (thiết bị dùng để làm tuyết hoặc băng tan trên đường E01H 5/00, E01H 
6/00; tạo nên một bộ phận của động cơ F01N; hệ thống truyền nhiên liệu hoặc khí 
đốt cho các động cơ đốt trong F02M) [1,2006.01] 

13/02 . liên quan tới việc hút không khí [1,2006.01] 
13/04 . liên quan tới việc xả khí (bộ tiêu âm xả của động cơ đốt trong xem F01N) 

[1,2006.01] 
13/06 . sử dụng các chi tiết kết cấu của các phương tiện vận tải, ví dụ khung làm ống dẫn 

[1,2006.01] 

15/00 Thiết bị liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong; Lắp ráp 
hoặc kết cấu của bình nhiên liệu (bình nói chung B65D, F17C; cung cấp hỗn hợp 
cháy hoặc thành phần cháy cho động cơ đốt trong F02M) [1,5,2006.01]  

15/01 . Bố trí ống dẫn nhiên liệu (khung bệ tạo nên ống dẫn chất lỏng B62D 21/17) 
[5,2006.01]  

15/03 . Bình nhiên liệu (khung bệ gồm có khoang chứa chất lỏng B62D 21/16) [5,2006.01]  
15/035 . . khác biệt bởi phương tiện thông gió [5,2006.01]  
15/04 . . Cửa nạp của bình (B60K 15/077 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
15/05 . . . nắp cửa nạp [5,2006.01]  
15/06 . . khác biệt bởi hệ thống đảo chiều nhiên liệu [1,5,2006.01]  
15/063 . . Bố trí bình [5,2006.01]  
15/067 . . . Lắp ráp bình [5,2006.01]  
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15/07 . . .  . bình gas [5,2006.01]  
15/073 . . Kết cấu bình đặc biệt thích hợp cho xe cộ (B60K 15/077 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
15/077 . . có phương tiện thay đổi hoặc điều khiển việc phân phối hoặc chuyển động của 

nhiên liệu, ví dụ để chống ồn, sóng, phun hoặc thiếu nhiên liệu [5,2006.01]  
15/10 . liên quan tới thiết bị sản xuất khí (thiết bị sản xuất khí C10J) [1,2006.01] 

16/00 Thiết bị liên quan tới cung cấp năng lượng của các cụm chi tiết đẩy trong xe cộ 
từ năng lượng thiên nhiên, ví dụ mặt trời hoặc gió (thiết bị động lực điện có cung 
cấp năng lượng từ thiên nhiên, ví dụ mặt trời hoặc gió B60L 8/00; tác dụng lực đẩy 
bằng động cơ gió dẫn động các chi tiết đẩy thiết bị chạy trên nước B63H 13/00; động 
cơ gió chuyên dùng để lắp đặt trên xe cộ F03D 9/32) [5,2006.01] 

Phân bố và lắp đặt trục truyền động hoặc thiết bị để điều khiển trên các phương tiện 
vận tải (trục truyền mômen xoắn B60B; sự truyền động được liên hợp với các cơ cấu điều 
khiển bằng tay lái để điều khiển những bánh xe không xoay B62D) 

17/00 Phân bố và lắp đặt những trục truyền động trên các phương tiện vận tải (khớp 
nối, ví dụ cấu trúc của nó, F16D; truyền động, ví dụ cấu trúc của nó, F16H) 
[1,2,2006.01]  

17/02 . khác biệt bởi thiết bị, cách sắp xếp, hoặc dạng khớp nối [1,2006.01] 
17/04 . khác nhau bởi thiết bị, cách sắp xếp hoặc dạng truyền động (thiết bị điện hoặc thiết 

bị động lực trên các phương tiện vận tải B60L) [1,2006.01] 
17/06 . . hộp số (B60K 17/10-B60K 17/16 được ưu tiên [1,2,2006.01]  
17/08 . . . dạng cơ học [1,2006.01] 
17/10 . . có truyền động thuỷ lực hoặc khí nén (khớp thuỷ lực B60K 17/02) [1,2006.01] 
17/12 . . có truyền động điện (khớp nối điện B60K 17/02) [1,2006.01] 
17/14 . . động cơ thuỷ lực hoặc điện được bố trí trong hoặc liền kề bánh xe kéo (B60K 

7/00, B60K 17/356 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
17/16 . . truyền động vi phân [1,2006.01] 
17/22 . khác biệt bởi cách sắp xếp, vị trí hoặc dạng trục truyền động chính, ví dụ trục các 

đăng [1,2006.01] 
17/24 . Phân bố và lắp đặt giá trục [1,2006.01] 
17/26 . khác biệt bởi cách sắp xếp, vị trí hoặc dạng khớp nối tự do [1,2006.01] 
17/28 . khác biệt bởi cách sắp xếp, vị trí hoặc dạng cơ cấu lựa chọn công suất [1,2006.01] 
17/30 . chi tiết đẩy cuối cùng, ví dụ bánh xe bám đường lái được [1,4,2006.01]  
17/32 . để truyền động bộ phận chuyển động, ví dụ bánh xe được treo trên trục ngang 

[1,2006.01] 
17/34 . để truyền động đồng thời cho các bánh xe trước và sau, ví dụ các xe 4 bánh (bố trí 

hoặc lắp ráp các thiết bị điều khiển để thay đổi số bánh xe dẫn động B60K 23/08) 
[1,2006.01] 

17/342 . . có chi tiết dọc, vô tận, ví dụ băng chuyền  hoặc xích, để truyền chuyển động tới 
bánh xe [4,2006.01]  

17/344 . . có cơ cấu truyền động [4,2006.01]  
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17/346 . . . cơ cấu truyền động là cơ cấu vi sai [4,2006.01]  
17/348 . . có phương tiện vi sai để truyền động một bộ bánh xe, ví dụ bánh trước, tại một 

tốc độ và bộ kia, ví dụ bánh sau, tại các tốc độ khác nhau (B60K 17/346 được ưu 
tiên) [4,2006.01]  

17/35 . . . gồm có các cơ cấu để ngăn cản hoặc tác động sự truyền lực, ví dụ ly hợp thuỷ 
lực (truyền động vi sai co cơ cấu khoá F16H 48/20) [4,6,2006.01]  

17/354 . . có các hệ thống cơ khí tách biệt để truyền động tới các bánh trước hoặc các bánh 
sau hoặc bộ bánh [4,2006.01]  

17/356 . . có động cơ thuỷ lực hoặc điện, để dẫn động một hoặc nhiều bánh (sự bố trí động 
cơ trong hoặc liền kề bánh kéo B60K 7/00) [4,2006.01]  

17/36 . để dẫn động bộ bánh đôi trước-sau [1,2006.01] 

20/00 Bố trí hoặc lắp ráp cơ cấu điều khiển cơ cấu thay đổi tốc độ trong xe cộ (B60K 
41/00 được ưu tiên; cabin di động có sự tương thích đặc biệt với các cơ cấu điều 
khiển xe cộ B62D 33/073; Các cơ cấu điều khiển loại này F16 H) [2,5,2006.01] 

20/02 . các cơ cấu điều khiển (các cơ cấu điều khiển nói chung G05G) [2,2006.01]  
20/04 . . được đặt trên sàn [2,2006.01]  
20/06 . . được đặt trên trụ lái và tương tự [2,2006.01]  
20/08 . . được đặt trên các bảng điều khiển [2,2006.01]  

23/00 Bố trí hoặc lắp ráp các cơ cấu điều khiển để truyền động xe cộ, hoặc các chi tiết 
của chúng, chưa được phân loại vào các nhóm khác (B60K 41/00 được ưu tiên; 
cabin di động thích ứng đặc biệt với cơ cấu điều khiển xe cộ B62D 33/073; các cơ 
cấu điều khiển loại này F16D, H) [1,2,5,2006.01] 

23/02 . dùng cho khớp nối truyền động chính [1,2006.01] 
23/04 . dùng cho cơ cấu truyền động vi sai [1,2006.01] 
23/06 . khớp nối chuyển động tự do [1,2006.01] 
23/08 . dùng để thay đổi số lượng bánh xe dẫn [1,2006.01] 

25/00 Dẫn động bổ trợ (B60K 16/00 được ưu tiên; bố trí thiết bị bơm lốp được lắp ráp trên 
xe B60C 23/10; Động cơ dẫn động phụ trợ F02B) [1,5,2006.01] 

25/02 . trực tiếp từ trục của động cơ [1,2006.01] 
25/04 . từ áp suất tĩnh hoặc động hay từ chân không được tạo nên tới động cơ [1,2006.01] 
25/06 . từ trục lựa chọn công suất (bộ truyền động có lựa chọn công suất B60K 17/28) 

[1,2006.01] 
25/08 . từ những bánh xe quay, ví dụ bằng cách móc nối với mép bánh xe hoặc vành bánh 

[1,2006.01] 
25/10 . trực tiếp từ các dao động do xe chạy, ví dụ chuyển động treo (cơ cấu treo đàn hồi 

có bộ giảm chấn tích năng lượng, ví dụ khí nén, B60G 13/14) [1,5,2006.01] 

26/00 Bố trí hoặc lắp ráp cơ cấu điều khiển thiết bị động lực trong xe cộ (cabin di động 
thích ứng đặc biệt với cơ cấu điều khiển xe B62D 33/073) [2,5,2006.01] 

26/02 . các cơ cấu điều khiển [2,2006.01]  
26/04 . những thiết bị liên kết các cơ cấu điều khiển với động cơ [2,2006.01]  
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28/00 Thiết bị an toàn cho bộ điều khiển bộ phận đẩy của động cơ, chuyên dùng để bố 
trí trong các phương tiện vận tải, ví dụ để ngăn ngừa việc cấp nhiên liệu hoặc 
đánh lửa trong trường hợp có nguy hiểm (dùng cho các phương tiện vận tải dẫn 
động bằng điện B60L 3/00; hệ thống điều khiển bộ dẫn động phương tiện vận tải 
đường bộ dùng cho mục đích không liên quan tới điều khiển riêng từng bộ phận 
B60W 30/00) [2,2006.01]  

28/02 . đáp ứng các điều kiện liên quan tới lái xe [4,2006.01]  
28/04 . . đáp ứng sự hiện diện hoặc không có lái xe, ví dụ có trọng lượng hoặc không có 

trọng lượng [4,2006.01]  
28/06 . . nhạy đáp với điều kiện lái xe không có khả năng điều khiển [4,2006.01]  
28/08 . nhạy đáp với các điều kiện liên quan đến hàng hoá, ví dụ quá tải [4,2006.01]  
28/10 . nhạy đáp với các điều kiện liên quan đến xe cộ [4,2006.01]  
28/12 . . nhạy đáp với các điều kiện liên quan đến cửa hay khoá cửa, ví dụ mở cửa 

[4,2006.01]  
28/14 . . nhạy đáp với các trường hợp tai nạn hay cấp cứu, ví dụ xe nghiêng hay hãm 

[4,2006.01]  
28/16 . . nhạy đáp với, hoặc ngăn ngừa trường hợp trượt bánh xe (hệ thống điều khiển 

phanh để ổn định bộ dẫn động phương tiện vận tải B60T 8/1755; thiết bị đáp ứng 
điều kiện tốc độ để điều chỉnh lực hãm của bánh xe B60T 8/32; điều khiển 
phương tiện vận tải ổn định khác với loại chỉ điều khiển hệ thống đẩy B60W 
30/02; ngăn ngừa sự trượt bánh khi giảm lực dẫn động đối với xe cộ chạy trên 
đường ray B61C 15/12) [4,2006.01]  

31/00 Thiết bị của phương tiện vận tải, chỉ tác động vào một bộ phận đơn lẻ, dùng để 
điều khiển tự động vận tốc của các phương tiện vận tải, ví dụ để giới hạn vận 
tốc chuyển động của các phương tiện vận tải (các thiết bị tác động vào hai hay 
nhiều bộ phận B60W 30/14; điều khiển các thiết bị động lực xem những lớp hoặc 
phân lớp tương ứng, ví dụ F02D; tốc kế G01P; hệ thống hoặc thiết bị để điều chỉnh 
tốc độ nói chung G05D 13/00) [1,2,2006.01]  

Ghi chú [4] 
 Trong nhóm này: 
 - các phương tiện bao gồm một thiết bị, ví dụ cơ cấu trợ động để vận hành một bộ 

phận ảnh hưởng đến vận tốc của xe cộ, ví dụ bộ tiết lưu; 
 - thiết bị để ngăn ngừa xe cộ khỏi vượt quá một tốc độ nhất định được gọi là "bộ điều 

chỉnh", trong khi một thiết bị để giữ xe cộ trong một khoảng tốc độ tương đối hẹp 
nhìn chung được gọi là "bộ điều khiển tốc độ". Vì hai chức năng này thường cùng 
xuất hiện và quan hệ qua lại với nhau nên người ta không cố định nghĩa chính xác 
các thiết bị này thích ứng đặc biệt với việc thực hiện chức năng này hay chức năng 
kia. 

 
31/02 . bao gồm cơ cấu trợ động chạy bằng điện [4,2006.01]  
31/04 . . và một cơ cấu để so sánh một đại lượng điện, ví dụ hiệu điện thế, xung động, 

dạng sóng, dòng chảy hay tương tự, với một đại lượng khác cùng loại, thiết bị so 
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sánh này tham gia vào việc hình thành tín hiệu điện cung cấp cho thiết bị điều 
khiển [4,2006.01]  

31/06 . bao gồm cơ cấu trợ động chạy bằng áp lực chất lỏng [4,2006.01]  
31/08 . . và một hay nhiều linh kiện điện để thiết lập hay điều chỉnh áp suất vào 

[4,2006.01] 
31/10 . . và một thiết bị so sánh một đại lượng điện, ví dụ hiệu điện thế, xung động, dạng 

sóng, dòng chảy hay tương tự, với một đại lượng khác cùng loại, thiết bị so sánh 
này tham gia vào việc hình thành áp lực được cung cấp cho thiết bị điều khiển 
[4,2006.01]  

31/12 . bao gồm một thiết bị nhạy đáp với lực li tâm [4,2006.01]  

Ghi chú [4] 
(1) Phân nhóm này bao gồm cả, ví dụ con lắc của bộ bù đường cong, tức là làm tinh xác 

thiết bị điều khiển việc điều chỉnh tự động tốc độ đã chọn nhờ thay đổi hành trình 
đường đi mà phương tiện vận tải đang chạy. 

(2) Trong phân nhóm này, các trọng lượng quay được dẫn động bằng tốc độ tỷ lệ với tốc 
độ của động cơ phương tiện vận tải hiện tại chiếm ưu thế.  

   
31/14 . . có một công tắc điện hoạt động nhờ lực li tâm [4,2006.01]  
31/16 . có phương tiện để ngăn ngừa hay ngăn cản việc sử dụng hay điều chỉnh trái phép 

cơ cấu điều khiển [4,2006.01]  
31/18 . bao gồm một thiết bị báo hiệu bằng âm thanh, hình ảnh hay bằng một tín hiệu khác 

một tốc độ không bình thường hay không chủ định [4,2006.01]  

Bố trí và lắp đặt những dụng cụ dành riêng cho các phương tiện vận tải; Bảng điều 
khiển 

35/00 Bố trí và lắp đặt các dụng cụ (đặt trên các bảng điều khiển B60K 37/02) 
[1,2006.01] 

37/00 Bảng điều khiển (như các thành phần của thùng xe vận tải trên mặt đất B62D) 
[1,2006.01] 

37/02 . Bố trí các dụng cụ thiết bị (bố trí thiết bị để chiếu sáng các bảng điều khiển B60Q) 
[1,2006.01] 

37/04 . Bố trí các bộ phận điện trên bảng điều khiển (các thiết bị B60K 37/02) [1,2006.01] 
37/06 . . các bộ phận điều khiển, ví dụ nút bấm [1,2006.01] 
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B60L LỰC ĐẨY CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐẨY BẰNG ĐIỆN (bố trí 
hoặc lắp ráp thiết bị đẩy dùng điện hoặc nhiều động cơ chủ lực để tạo lực đẩy tương 
hỗ hoặc chung trên phương tiện vận tải B60K1/00, B60K6/20; bố trí hoặc lắp ráp cơ 
cấu truyền động điện trên phương tiện vận tải B60K17/14; ngăn ngừa sự trượt bánh 
xe bằng cách giảm công suất trong các phương tiện vận tải trên đường ray 
B61C15/08; các máy điện H02K; điều khiển hoặc điều chỉnh các động cơ điện 
H02P); CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤ CỦA 
CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐẨY BẰNG ĐIỆN (các thiết bị nối cơ điện của 
các phương tiện vận tải B60D1/64; thiết bị sưởi điện dành cho các phương tiện vận 
tải B60H); HỆ THỐNG PHANH ĐIỆN ĐỘNG LỰC DÙNG CHO CÁC 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NÓI CHUNG (điều khiển hoặc điều chỉnh các động cơ 
điện H02P); ; CƠ CẤU TREO HAY BAY BẰNG TỪ CHO CÁC PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI; ĐO CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA PHƯƠNG TIỆN 
VẬN TẢI ĐẨY BẰNG ĐIỆN; THIẾT BỊ AN TOÀN DÙNG CHO CÁC 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐẨY BẰNG ĐIỆN [4] 

Nội dung phân lớp 
ĐẨY BẰNG ĐIỆN 

Với nguồn cung cấp điện từ bên ngoài 
hoặc bên trong ......................................................................................................... 8/00 - 11/00 
Cho phương tiện vận tải chạy trên một đường ray, 
phương tiện vận tải treo hay đường thanh răng; Cơ 
cấu treo hay bay bằng từ cho phương tiện vận tải ............................................................. 13/00 
Điều khiển .......................................................................................................................... 15/00 

BÔ LẤY ĐIỆN ................................................................................................................................... 5/00 
CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤ .................................................................. 1/00      
THIẾT BỊ BẢO HIỂM ........................................................................................................................ 3/00 
PHANH ĐIỆN ĐỘNG LỰC ............................................................................................................... 7/00 

 

1/00 Cung cấp điện năng cho các trang thiết bị phụ của các phương tiện vận tải đẩy 
bằng điện (bố trí các thiết bị phát tín hiệu hay chiếu sáng, lắp ráp hay đỡ chúng hay 
mạch điện dùng cho mục đích đó, dùng cho các phương tiện vận tải nói chung 
B60Q) [1,6,2006.01] 

1/02 . cho mạch sưởi điện [1,2006.01] 
1/04 . . được cấp điện từ mạch kéo [1,2006.01] 
1/06 . . . chỉ sử dụng một nguồn cấp điện [1,2006.01] 
1/08 . . .  . Các phương pháp và thiết bị để điều khiển và điều chỉnh [1,2006.01] 
1/10 . . . sử dụng nhiều nguồn cấp điện khác nhau [1,2006.01] 
1/12 . . .  . Các phương pháp và thiết bị để điều khiển và điều chỉnh [1,2006.01] 
1/14 . cho mạch chiếu sáng bằng điện [1,2006.01] 
1/16 . . được cấp điện từ mạch kéo [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị điện bảo hiểm được đặt trong các phương tiện vận tải kéo bằng 
điện; Đo các thông số làm việc, ví dụ: tốc độ, sự giảm tốc độ, chi phí năng lượng 
[1,2006.01] 
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3/02 . Thiết bị ngăn ngừa tai nạn điện [1,2006.01] 
3/04 . Ngắt mạch điện khi có sự cố (thiết bị bảo vệ hoặc những thiết bị dành cho các 

mạng điện nói chung H01H, H02H) [1,2006.01] 
3/06 . Giới hạn cường độ dòng điện khi quá tải cơ học [1,2006.01] 
3/08 . Ngăn ngừa sự vượt tốc độ của các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
3/10 . Chỉ ra sự trượt của bánh xe [1,2006.01] 
3/12 . Ghi các thông số làm việc [1,2006.01] 

5/00 Bộ lấy điện cho mạng điện dành cho các phương tiện vận tải đẩy bằng điện 
[1,2006.01] 

5/02 . có thiết bị dùng để tách băng [1,2006.01] 
5/04 . sử dụng trục lăn hoặc con trượt, tiếp xúc với dây dẫn điện (B60L 5/40 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
5/06 . . Cấu tạo của trục và những thiết bị mang chúng [1,2006.01] 
5/08 . . Cấu tạo của những con trượt và những thiết bị mang của chúng [1,2006.01] 
5/10 . . Thiết bị chống sự trượt của bộ lấy điện [1,2006.01] 
5/12 . . Cấu tạo đặc biệt của thanh đòn và giá đỡ của chúng [1,2006.01] 
5/14 . . . Thiết bị để hạ bộ lấy điện khỏi dây dẫn một cách tự động [1,2006.01] 
5/16 . . . Thiết bị để nâng và đặt vào vị trí cũ của bộ lấy điện (B60L 5/34 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
5/18 . sử dụng bộ lấy điện dạng cung tròn tiếp xúc với dây cần vet của xe điện 

[1,2006.01] 
5/19 . . có các phương tiện để bảo đảm chuyển động của cần dẫn điện ngang với hướng 

chuyển động của các phương tiện vận tải [3,2006.01]  
5/20 . . Những chi tiết của bộ lấy điện dạng cung tròn [1,2006.01] 
5/22 . . Thiết bị giá đỡ dành cho các cung tiếp xúc [1,2006.01] 
5/24 . . . dạng khung lấy điện [1,2006.01] 
5/26 . . . dạng một nửa khung lấy điện, ví dụ có sử dụng thanh ngang để dịch chuyển  

chổi điện theo chiều ngược lại [1,2006.01] 
5/28 . . . Thiết bị dùng để nâng và đặt vào vị trí cũ của bộ lấy điện [1,2006.01] 
5/30 . . .  . nhờ lò xo [1,2006.01] 
5/32 . . .  . nhờ phương tiện thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
5/34 . có những thiết bị cho phép một phương tiện vận tải vượt qua một phương tiện vận 

tải khác trên một đường truyền điện chung [1,2006.01] 
5/36 . có những thiết bị để lấy điện đồng thời từ vài đường truyền điện, ví dụ từ đường 

dây có nhiều pha [1,2006.01] 
5/38 . để lấy điện từ đường ray dẫn điện (B60L 5/40 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/39 . . từ đường ray thứ ba [3,2006.01]  
5/40 . để lấy điện từ dây cáp nằm trong các đường ống có rãnh [1,2006.01] 
5/42 . để lấy điện từ những chi tiết tiếp xúc riêng biệt nối với đường dẫn điện [1,2006.01] 

7/00 Hệ thống phanh điện động lực cho xe cộ nói chung [1,4,2006.01] 
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7/02 . Phanh các động cơ nhờ các biến trở điện động (B60L 7/22 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

7/04 . . của các phương tiện vận tải chuyển động nhờ các động cơ điện một chiều 
[1,2006.01] 

7/06 . . của các phương tiện vận tải chuyển động nhờ các động cơ điện xoay chiều 
[1,2006.01] 

7/08 . . Điều khiển lực hãm (B60L 7/54, B60L 7/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/10 . Phanh điện động tái sinh (B60L 7/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/12 . . của các phương tiện vận tải chuyển động nhờ các động cơ điện một chiều 

[1,2006.01] 
7/14 . . của các phương tiện vận tải chuyển động nhờ các động cơ điện xoay chiều 

[1,2006.01] 
7/16 . . của các phương tiện vận tải được trang bị các máy biến đổi giữa nguồn điện và 

động cơ [1,2006.01] 
7/18 . . Điều khiển lực hãm (B60L 7/12, B60L 14, B60L 7/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/20 . Hãm bằng cách truyền công suất hãm cho động cơ sơ cấp của phương tiện vận tải, 

làm quay máy phát điện [1,2006.01] 
7/22 . Các hệ thống điện trở liên kết với các hệ thống phanh tái sinh [1,2006.01] 
7/24 . có những thiết bị phanh cơ hoặc phanh điện từ phụ (phanh điện từ F16D 65/34) 

[1,2006.01] 
7/26 . . Điều khiển lực phanh [1,2006.01] 
7/28 . Hệ thống phanh làm việc nhờ dòng Phu-cô [1,2006.01] 

8/00 Đẩy bằng điện có sự cung cấp năng lượng từ nguồn lực tự nhiên, ví dụ mặt trời, 
gió [5,2006.01] 

9/00 Đẩy bằng điện có sự cung cấp năng lượng từ bên ngoài cho phương tiện vận tải 
(B60L 8/00, B60L 13/00 được ưu tiên) [1,5,6,2006.01] 

9/02 . sử dụng động cơ điện một chiều [1,2006.01] 
9/04 . . được cấp điện từ đường dây dẫn điện một chiều [1,2006.01] 
9/06 . . . tạo nên nhờ máy phát điện mêtadin [1,2006.01] 
9/08 . . được cấp điện từ đường dây dẫn xoay chiều [1,2006.01] 
9/10 . . . nhờ máy biến đổi quay được [1,2006.01] 
9/12 . . . nhờ máy biến đổi tĩnh học [1,2006.01] 
9/14 . . được cấp điện từ các đường dây dẫn điện khác nhau [1,2006.01] 
9/16 . sử dụng động cơ không đồng bộ xoay chiều [1,2006.01] 
9/18 . . được cấp điện từ đường dây dẫn điện một chiều [1,2006.01] 
9/20 . . . động cơ một pha [1,2006.01] 
9/22 . . . động cơ nhiều pha [1,2006.01] 
9/24 . . được cấp điện từ đường dây dẫn điện xoay chiều [1,2006.01] 
9/26 . . . có động cơ một pha [1,2006.01] 
9/28 . . . có động cơ nhiều pha [1,2006.01] 
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9/30 . . được cấp điện từ đường dây dẫn điện hỗn hợp [1,2006.01] 
9/32 . sử dụng động cơ xoay chiều cùng với chổi tiếp xúc hỗn hợp [1,2006.01] 

11/00 Đẩy bằng điện có sự cung cấp năng lượng bên trong phương tiện vận tải (B60L 
8/00, B60L 13/00 được ưu tiên; bố trí hay lắp ráp động cơ chủ lực gồm động cơ điện 
và động cơ đốt trong để tạo lực đẩy tương hỗ hoặc chung B60K 6/20) 
[1,5,6,2006.01] 

11/02 . có máy phát điện hoạt động nhờ động cơ [1,2006.01] 
11/04 . . có máy phát điện và động cơ điện một chiều [1,2006.01] 
11/06 . . có máy phát điện xoay chiều và động cơ điện một chiều [1,2006.01] 
11/08 . . có máy phát điện và động cơ điện xoay chiều [1,2006.01] 
11/10 . . có phát phát điện một chiều và động cơ điện xoay chiều [1,2006.01] 
11/12 . . có những nguồn năng lượng điện phụ, ví dụ ắc qui [1,2006.01] 
11/14 . . có những phương tiện dùng để thực hiện việc truyền động cơ học trực tiếp đến 

bánh xe [1,2006.01] 
11/16 . có sử dụng năng lượng được tích lũy bằng phương pháp cơ học, ví dụ bánh đà 

[1,2006.01] 
11/18 . có sử dụng năng lượng từ pin sơ cấp hoặc thứ cấp hoặc từ pin nhiên liệu 

[1,2006.01] 

13/00 Đẩy bằng điện cho phương tiện vận tải chạy trên một đường ray, phương tiện 
vận tải treo hay chạy trên đường thanh răng; Cơ cấu treo hay bay bằng từ cho 
phương tiện vận tải [1,4,6,2006.01] 

13/03 . Đẩy bằng điện bằng rôto chuyển động thẳng [6,2006.01]  
13/04 . Cơ cấu treo hay bay bằng từ cho xe cộ [4,2006.01]  
13/06 . . Phương tiện để đo hay điều khiển vị trí hay độ cao của xe cộ tương đối so với 

đường ray [4,2006.01]  
13/08 . . . đối với vị trí ngang [4,2006.01]  
13/10 . Kết hợp dẫn động điện với treo hay bay bằng từ [4,2006.01]  

15/00 Các phương pháp, mạng điện hoặc thiết bị dùng để điều khiển lực đẩy của 
phương tiện vận tải đẩy bằng điện, ví dụ, tốc độ động cơ kéo của phương tiện 
vận tải để đạt được những thông số cần thiết; Đồ gá của các thiết bị điều khiển 
trên các phương tiện vận tải được đẩy bằng điện dùng để điều khiển từ xa từ 
một địa điểm cố định, từ những địa điểm khác nhau của một phương tiện vận 
tải hay tàu hoả [1,2006.01] 

15/02 . khác biệt bởi dạng dòng điện sử dụng trong các mạng điều khiển [1,2006.01] 
15/04 . . dòng điện một chiều  [1,2006.01] 
15/06 . . dòng điện xoay chiều hình sin  [1,2006.01] 
15/08 . . dòng điện xung  [1,2006.01] 
15/10 . dùng để điều khiển tự động cùng với điều khiển bằng tay với mục đích hạn chế gia 

tốc của phương tiện vận tải, ví dụ để ngăn ngừa sự tăng điện quá mức trong động 
cơ (thiết bị bảo hiểm B60L 3/00) [1,2006.01] 

15/12 . . với những mạng điện điều khiển nhờ rơ le, hoặc công tắc  [1,2006.01] 

54 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B60L 

15/14 . . có bộ phận điều tốc chính hoạt động nhờ cơ cấu trợ động (B60L 15/18 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

15/16 . . với bộ điều tốc chính hoạt động nhờ cơ cấu bánh cóc (B60L 15/18 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

15/18 . . với sự điều khiển không có công tắc, ví dụ nhờ bộ khuếch đại từ trường  
[1,2006.01] 

15/20 . dùng để điều khiển các phương tiện vận tải hoặc các động cơ của chúng nhằm mục 
đích thu được những thông số cần thiết, ví dụ vận tốc, mômen xoắn, thay đổi vận 
tốc theo chương trình định trước  [1,2006.01] 

15/22 . . với sự bật liên tục của các công tắc phụ thuộc lẫn nhau, ví dụ rơle, công tắc, tang 
trống mang chương trình  [1,2006.01] 

15/24 . . với bộ điều tốc chính hoạt động bằng cơ cấu trợ động (B60L 15/28 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

15/26 . . với bộ điều tốc chính hoạt động nhờ cơ cấu bánh cóc (B60L 15/28 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

15/28 . . với sự điều khiển không có công tắc, ví dụ nhờ bộ khuyến đại từ trường  
[1,2006.01] 

15/30 . . có những phương tiện để chuyển sang điều khiển bằng tay  [1,2006.01] 
15/32 . Điều chỉnh hay điều khiển các phương tiện vận tải nối nhau có lực kéo bằng điện  

[1,2006.01] 
15/34 . . có điều khiển bằng tay các bộ phận chỉ huy  [1,2006.01] 
15/36 . . . xen lẫn với điều khiển tự động, ví dụ dùng để ngăn ngừa sự tăng quá mức điện 

trong động cơ điện  [1,2006.01] 
15/38 . . có điều khiển tự động  [1,2006.01] 
15/40 . Đồ gá của các thiết bị điều khiển của các phương tiện vận tải dùng để điều khiển từ 

xa từ một địa điểm cố định (các thiết bị dọc đường dùng để điều khiển các cơ cấu 
được lắp trên các phương tiện vận tải trên đường sắt B61L 3/00; các hệ thống điều 
khiển trung tâm chuyển động của các phương tiện vận tải đường sắt B61L 27/00) 
[1,2006.01] 

15/42 . Đồ gá của các thiết bị điều khiển trên các phương tiện vận tải dùng để điều khiển từ 
những địa điểm khác nhau của một phương tiện vận tải hay tàu hoả (B60L 15/32 
được ưu tiên) [1,2006.01] 
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B60M ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐẶT DỌC THEO TUYẾN 
ĐƯỜNG SẮT DÀNH CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỢC ĐẨY 
BẰNG ĐIỆN (điều khiển các bộ ghi và những công cụ bảo đảm an toàn chuyển 
động đặt dọc theo tuyến đường sắt B61L, cấu tạo của ray và ghi E01B) 

Ghi chú 
 Phân lớp này gồm có: 
 - các đường dây dẫn điện trên không, trên mặt đất và dưới đất ; mối giao nhau của 

chúng và bộ ghi, sự lắp ráp và theo dõi chúng; 
 - các thiết bị dẫn điện, cách điện, đặt dọc theo ray và ở những chỗ nối ; 
 - các thiết bị trên đường dùng để bảo vệ các đường dây thông tin khỏi các dòng điện 

dao động và tác động tương hỗ do hiện tượng cảm ứng với những đường dây thông 
tin nằm gần chúng 

 

1/00 Đường dây dẫn điện tiếp xúc với bộ lấy điện của các phương tiện vận tải (bộ lấy 
điện B60L 5/00) [1,2006.01] 

1/02 . Các chi tiết kết cấu  [1,2006.01] 
1/04 . . Bảo vệ cơ học các đường dây dẫn điện; Bảo vệ cơ thể sống không tiếp xúc với 

dây dẫn điện  [1,2006.01] 
1/06 . . Các thiết bị đặt dọc theo đường dây dẫn dùng để giảm nhiễm từ trong các đường 

dây thông tin bên cạnh (làm hạ mức độ nhiễu từ nói chung H04B 15/02) 
[1,2006.01] 

1/08 . . Thiết bị dùng để đóng hoặc ngắt mạch từng đoạn của đường dây dẫn điện được 
dẫn động nhờ các cơ cấu cơ học của phương tiện vận tải chạy qua  [1,2006.01] 

1/10 . . Thiết bị dùng để đóng, ngắt mạch từng đoạn của đường dây dẫn điện được dẫn 
động nhờ các cơ cấu từ trường của phương tiện vận tải chạy qua  [1,2006.01] 

1/12 . Các tuyến đường dây dẫn tiếp xúc; Các thiết bị phụ dành cho chúng  [1,2006.01] 
1/13 . . Dây dẫn tiếp xúc  [1,2006.01] 
1/14 . . Mối giao nhau; Bộ ghi  [1,2006.01] 
1/16 . . Bộ cách điện treo (nói chung H01B) [1,2006.01] 
1/18 . . Bộ cách điện từng đoạn; Cầu dao từng đoạn  [1,2006.01] 
1/20 . . Thiết bị giá đỡ hoặc treo dùng để liên kết các dây tiếp xúc, ví dụ với các công 

trình xây dựng  [1,2006.01] 
1/22 . . . Các tuyến đường riêng biệt mà các dây dẫn tiếp xúc được treo vào đó, ví dụ dây 

kéo, xích treo  [1,2006.01] 
1/225 . . . Thiết bị dùng để cố định các dây tiếp xúc trong trạng thái có hiệu điện thế với 

dây chịu lực  [1,2006.01] 
1/23 . . . Thiết bị dùng để treo các dây tiếp xúc vào xích treo  [1,2006.01] 
1/234 . . . bao gồm các thiết bị đàn hồi hoặc giảm xóc (dây chịu lực B60M 1/22) 

[1,2006.01] 
1/24 . . . Cái kẹp; Vật ép nối; Công tắc móc  [1,2006.01] 
1/26 . . Các thiết bị điều hoà dùng để thay đổi độ dài của các dây tiếp xúc  [1,2006.01] 
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1/28 . . Dẫn, đặt hoặc sửa chữa các đường dây tiếp xúc (xe đẩy có giá đỡ B61D 15/00, 
B60B; đường dành cho chúng B60F 11/04; sản xuất dây dẫn H01B 13/00; đường 
dây trên không nói chung H02G 1/00) [1,2006.01] 

1/30 . Ray dẫn điện  [1,2006.01] 
1/32 . . Mối giao nhau; Bộ ghi (B60M 1/34 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/34 . . được luồn trong các ống dẫn có những rãnh hở  [1,2006.01] 
1/36 . Các phân tử tiếp xúc phân tán dọc theo đường dây dẫn điện  [1,2006.01] 

3/00 Sự truyền điện tới các mạng điện tiếp xúc với bộ lấy điện của các phương tiện 
vận tải; Các thiết bị dùng để sử dụng công suất hãm được tái sinh (điều khiển 
các phương tiện vận tải trên ray bằng cách thay đổi điện áp dòng điện truyền cho các 
phương tiện vận tải B60L, sự phân bổ năng lượng điện nói chung H02J) [1,2006.01] 

3/02 . có những thiết bị để duy trì điện áp trong giới hạn cho trước (giới hạn điện áp nói 
chung G05F) [1,2006.01] 

3/04 . Thiết bị dùng để đóng hoặc ngắt cho từng khoảng đoạn của đường ray (bằng các 
phương tiện vận tải đi qua B60M 1/10) [1,2006.01] 

3/06 . Thiết bị dùng để sử dụng công suất hãm được tái sinh  [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị truyền điện hoặc cách điện, ví dụ dùng để giảm các dòng điện dao 
động nằm dọc theo đường ray hoặc trong những chỗ nối (nối ray cách điện E01B 
11/54; nối điện giữa các ray nói chung H01R 4/00, ví dụ H01R 4/64) [1,2006.01] 

5/02 . Thiết bị dùng để giảm hiệu điện thế giữa đường ray với mặt đất tiếp giáp  
[1,2006.01] 

7/00 Mạng điện tiếp xúc và ray dẫn điện phù hợp cho các phương tiện vận tải có 
chức năng đặc biệt có sức kéo bằng điện, ví dụ dùng cho các phương tiện vận tải 
treo trên cáp, tàu điện hoặc tàu điện ngầm dưới đất  [1,2006.01] 
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B60N GHẾ NGỒI ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI; 
CÁC PHƯƠNG TIỆN TĂNG ĐỘ THUẬN TIỆN ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60 
 

2/00 Ghế ngồi đặc biệt thích hợp cho các phương tiện vận tải; Sắp xếp hoặc lắp đặt 
ghế trên các phương tiện vận tải (để giúp người tàn tật vào hay ra khỏi xe cộ A61G 
3/02; ghế ngồi cho xe cộ chạy trên đường ray B61D 33/00; yên xe đạp B62J 1/00; 
ghế ngồi trên máy bay B64D 11/06, B64D25/04, B64D25/10) [5,2006.01] 

2/005 . Sắp xếp hoặc lắp đặt ghế trên các phương tiện vận tải (B60N 2/02 được ưu tiên) 
[7,2006.01] 

2/01 . . Sắp xếp các ghế có liên quan với nhau [7,2006.01]  
2/015 . . Gắn ghế trực tiếp vào khung phương tiện vận tải [7,2006.01]  
2/02 . ghế hay một phần của nó di chuyển được, ví dụ, điều chỉnh được (chỗ tựa tay điều 

chỉnh được B60N 2/75, chỗ dựa đầu điều chỉnh được B60N 2/806) [5,2006.01] 
2/04 . . toàn bộ ghế di chuyển được [5,2006.01]  
2/06 . . . trượt được (B60N 2/12 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/07 . . .  . Kết cấu trượt [7,2006.01]  
2/075 . . .  . . Không có trục lăn [7,2006.01]  
2/08 . . .  . đặc trưng bằng thiết bị khoá [5,2006.01]  
2/10 . . . nghiêng được (B60N 2/12 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/12 . . . trượt được và nghiêng được [5,2006.01]  
2/14 . . . quay được, ví dụ để cho phép vào dễ dàng (B60N 2/10 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
2/16 . . . điều chỉnh được độ cao [5,2006.01]  
2/18 . . .  . phần trước hay phần sau của ghế ngồi có thể điều chỉnh được, ví dụ độc lập 

với nhau [5,2006.01]  
2/20 . . chỗ dựa lưng có thể nghiêng được, ví dụ để cho phép vào dễ dàng (B60N 2/04, 

B60N 2/22 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/22 . . chỗ dựa lưng điều chỉnh được [5,2006.01]  
2/225 . . .  . . Bằng cơ cấu hành tinh hoặc cycloit [7,2006.01]  
2123 . . . Bằng cơ cấu xoáy tuyến tính [7,2006.01]  
21235 . . . Bằng cơ cấu bánh răng cóc [7,2006.01]  
2/24 . cho các mục đích đặc biệt hay xe cộ đặc biệt [5,2006.01]  
2/26 . . dành cho trẻ em (B60N 2/30 được ưu tiên) [5,2006.01]  
2/28 . . . Ghế dễ lắp ráp vào, hay tháo ra khỏi chỗ có sẵn trên xe cộ [5,2006.01]  
2/30 . . ghế ngồi không tháo được, đặt ở vị trí không dùng đến, ví dụ ghế ngồi dự phòng 

gấp được (biến đổi được cho mục đích sử dụng khác B60N 2/32) [5,2006.01]  
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2/32 . . biến đổi được cho mục đích sử dụng khác [5,2006.01]  
2/34 . . . thành giường (trang bị để ngủ trong nhà lưu động B60P 3/38) [5,2006.01]  
2/36 . . . thành một bề mặt chất tải [5,2006.01]  
2/38 . . kết cấu đặc biệt để dùng trong máy kéo hay các loại xe chạy trên cánh đồng 

tương tự [5,2006.01]  
2/39 . . . Ghế có thể nghiêng bù cho trục lăn của phương tiện vận tải [7,2006.01]  
2/40 . . . kiểu yên ngựa [5,2006.01]  
2/42 . . ghế ngồi có kết cấu đặc biệt để bảo vệ người ngồi khỏi ảnh hưởng của lực gia tốc 

bất thường, ví dụ, khi xe cộ bị đâm hay ghế an toàn (dùng cho trẻ em B60N2/26; 
chỗ tựa tay B60N2/75; chỗ dựa đầu B60N 2/888) [5,2006.01] 

2/427 . . . Ghế hay một phần của ghế dịch chuyển được khi va chạm [7,2006.01]  
2/433 . . . Khoá an toàn cho các tựa lưng, ví dụ có thanh khoá hoạt động bằng quán tính 

[7,2006.01]  
2/50 . . Thiết bị treo ghế ngồi [5,2006.01]  
2/52 . . . dùng môi trường lỏng hay khí [5,2006.01]  
2/54 . . . dùng lò xo cơ học [5,2006.01]  
2/56 . . Thiết bị đốt nóng hoặc thông gió [7,2006.01]  
2/58 . . Lớp phủ ghế [7,2006.01]  
2/60 . . . Lớp phủ bảo vệ có thể tháo rời được [7,2006.01]  
2/62 . . Vật kê đùi [7,2006.01] 
2/64 . . Cái tựa lưng [7,2006.01]  
2/66 . . . Gối tựa thắt lưng [7,2006.01]  
2/68 . . Khung ghế [7,2006.01]  
2/70 . . Lò xo làm nệm [7,2006.01]  
2/72 . . . Gắn hoặc điều chỉnh lò xo [7,2006.01]  
2/75 . Chỗ tựa tay [2018.01] 
2/80 . Chỗ dựa đầu [2018.01] 
2/803 . . được cố định [2018.01] 
2/806 . . di chuyển hoặc điều chỉnh được [2018.01] 
2/809 . . . trượt được theo phương thẳng đứng [2018.01] 
2/812 . . . . đặc trưng bởi thiết bị khóa của nó [2018.01] 
2/815 . . . . . Cơ cấu tháo ra, ví dụ, nút bấm [2018.01] 
2/818 . . . . . có sự định vị theo từng nấc [2018.01] 
2/821 . . . . . có sự định vị liên tục [2018.01] 
2/824 . . . . . . sử dụng lò xo [2018.01] 
2/826 . . . . . . sử dụng vật liệu dạng cao su [2018.01] 
2/829 . . . . đặc trưng bởi cơ cấu điều chỉnh của nó, ví dụ, động cơ điện [2018.01] 
2/832 . . . . di chuyển được vào vị trí không sử dụng hoặc xếp gọn [2018.01] 
2/835 . . . . . đặc biệt thích hợp cho ghế sau [2018.01] 
2/838 . . . nghiêng được [2018.01] 
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2/841 . . . . đặc trưng bởi thiết bị khóa của nó [2018.01] 
2/844 . . . . . Cơ cấu tháo ra, ví dụ, nút bấm [2018.01] 
2/847 . . . . . có sự định vị theo từng nấc [2018.01] 
2/85 . . . . . có sự định vị liên tục [2018.01] 
2/853 . . . . đặc trưng bởi cơ cấu điều chỉnh của nó, ví dụ, động cơ điện [2018.01] 
2/856 . . . . di chuyển được vào vị trí không sử dụng hoặc xếp gọn [2018.01] 
2/859 . . . . . đặc biệt thích hợp cho ghế sau [2018.01] 
2/862 . . . . có phương tiện để giữ đúng vị trí mong muốn khi tựa lưng ghế được điều chỉnh, 

ví dụ, cơ cấu hình bình hành [2018.01] 
2/865 . . . có sự dịch chuyển phía trước và phía sau liên quan đến đầu của người ngồi 

[2018.01] 
2/868 . . . có sự dịch chuyển ngang song song với đường vai của người ngồi [2018.01] 
2/874 . . . di chuyển được vào vị trí không sử dụng hoặc xếp (B60N2/832 được ưu tiên) 

[2018.01] 
2/876 . . . . đặc biệt thích hợp cho ghế sau [2018.01] 
2/879 . . có các dấu hiệu bổ sung không liên quan đến việc định vị chỗ dựa đầu, ví dụ, thiết 

bị sưởi ấm hoặc làm mát hoặc loa [2018.01] 
2/882 . . tháo ra được [2018.01] 
2/885 . . có chỗ dựa phụ [2018.01] 
2/888 . . có thiết bị bảo vệ người ngồi khỏi ảnh hưởng của lực gia tốc bất thường, ví dụ, 

bằng cách dịch chuyển chỗ dựa đầu [2018.01] 
2/891 . . chỗ dựa đầu có dạng dấu phẩy khi nhìn bên [2018.01] 
2/894 . . có thanh được gắn chắc chắn với chỗ tựa lưng [2018.01] 
2/897 . . có ống trượt được bố trí trong chỗ tựa lưng để dẫn hướng thanh của chỗ dựa đầu 

[2018.01] 
2/90 . Các chi tiết hoặc các bộ phận chưa được phân loại vào các nhóm khác [2018.01] 

3/00 Các thiết bị dành cho hành khách, không thuộc những phân nhóm khác (đài thu 
thanh, vô tuyến, điện thoại, dây an toàn và tương tự B60R) [1,2006.01] 

3/02 . cái kẹp tay hoặc đai [1,2006.01] 
3/04 . tấm đệm dùng cho sàn [1,2006.01] 
3/06 . cái tựa chân (sàn của các phương tiện vận tải đường bộ B62D) [1,2006.01] 
3/08 . đồ đựng các vật thải, ví dụ cái gạt tàn thuốc lá (gạt tàn thuốc lá xem A24F) 

[1,2006.01] 
3/10 . đồ đựng thức ăn và nước uống, ví dụ được làm lạnh (bộ đồ dùng để đi dã ngoại 

xem A45F) [1,2006.01] 
3/12 . đồ đựng thuốc lá và tương tự (tàn thuốc và những thứ tương tự A24F) [1,2006.01] 
3/14 . bật lửa điện [1,2006.01] 
3/16 . thiết bị dùng để đun nước và nấu thức ăn (thiết bị dùng để đun nước và nấu thức ăn 

xem A47F, F24C) [1,2006.01] 
3/18 . thiết bị phân phối nước uống [1,2006.01] 
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5/00 Cơ cấu hoặc thiết bị trên các phương tiện vận tải dùng để điều chỉnh lối vào và 
lối ra của hành khách, ví dụ cửa quay (cửa quay nói chung xem E60B 11/08) 
[2,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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B60P CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DỤNG ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNG 
HÓA, ĐỂ CHUYÊN CHỞ , VẬN CHUYỂN HOẶC XẾP ĐẶT NHỮNG HÀNG 
HOÁ HAY SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT ( phương tiện vận tải có các trang bị đặc biệt 
®Ó vËn chuyÓn bÖnh nh©n hoÆc ngêi tµn tËt hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸ 
nh©n cña hä A61G3/00) 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên của lớp B60 
 

1/00 Phương tiện vận tải với những thiết bị dùng để làm nhẹ việc bốc hàng, dỡ hàng 
và xếp đặt hàng hoá (các phương tiện vận tải dùng để chuyên chở các loại nông sản 
có các phương tiện để bốc và dỡ A01D 90/00; các phương tiện vận tải dùng để thu 
dọn rác B65F, bốc và dỡ hàng cho các phương tiện vận tải bằng những thiết bị không 
được lắp liền vào chúng B65G) [1,2006.01] 

1/02 . có chuyển động tịnh tiến trong mặt phẳng thẳng đứng của bộ phận giữ hoặc chứa 
hàng hoá (kết hợp với lật B60P 1/34, bốc xếp tự động với bộ cặp hình đĩa B66F 
9/06) [1,2006.01] 

1/04 . có chuyển động lật của bộ phận giữ hoặc chứa hàng hoá (máy xúc và máy ủi E02F 
3/00) [1,2006.01] 

1/06 . . hoạt động chỉ nhờ bộ dẫn động cơ học [1,2006.01] 
1/08 . . . có dịch chuyển tương đối của trục bánh xe [1,2006.01] 
1/10 . . . có đai vít và đinh ốc [1,2006.01] 
1/12 . . . có truyền động dạng bánh răng, truyền động bằng đòn bẩy, bánh cam, trục hãm 

và tương tự [1,2006.01] 
1/14 . . . có dây cáp, dây xích và tương tự [1,2006.01] 
1/16 . . có bộ dẫn động khí thuỷ lực [1,2006.01] 
1/18 . . . có chuyển dịch tương đối của trục bánh xe [1,2006.01] 
1/20 . . . có truyền động bánh răng đòn bẩy, bánh cam trục lăn tương tự [1,2006.01] 
1/22 . . . có truyền động bằng dây cáp, dây xích [1,2006.01] 
1/24 . . sử dụng trọng lượng của hàng hoá [1,2006.01] 
1/26 . . Thiết bị điều khiển sự chuyển động của thành sau hay thành bên [1,5,2006.01]  
1/267 . . . Điều khiển mức độ chuyển động của thành sau hay thành bên phụ thuộc vào 

mức độ của chuyển động lật, ví dụ nhờ cơ cấu bản lề hay cam [5,2006.01]  
1/273 . . . Tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chuyển động lật và sự cài chặt hay không cài 

chặt của thành sau hay thành bên dao động tự do [5,2006.01]  
1/28 . . Cấu tạo của thùng xe tự lật [1,2006.01] 
1/30 . . kết hợp với các dạng chuyển dịch khác [1,2006.01] 
1/32 . . . dạng dịch chuyển khác là dịch chuyển cạnh bên [1,2006.01] 
1/34 . . . dạng dịch chuyển khác là chuyển lên hoặc xuống [1,2006.01] 
1/36 . có băng chuyền  dạng xích hoặc băng [1,2006.01] 
1/38 . . là bộ phận chủ yếu để giữ hoặc chứa hàng hoá [1,2006.01] 
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1/40 . sử dụng băng chuyền xoắn trên đó [1,2006.01] 
1/42 . . được đặt trong bộ phận giữ hoặc chứa hàng hoá [1,2006.01] 
1/43 . sử dụng sàn chất tải nghiêng gắn trên xe (sàn chất tải nghiêng xem B65G 69/28) 

[5,2006.01]  
1/44 . được trang bị một sàn chất tải, được nâng đến tầm của bộ phận dùng để giữ hoặc 

chứa hàng hoá [1,2006.01] 
1/46 . . chuyển dịch theo cơ cấu dẫn hướng thẳng đứng [1,2006.01] 
1/48 . sử dụng đòn xoay được nâng lên trên bộ phận giữ hoặc chứa hàng hoá (thiết bị cặp 

hàng hoá B66) [1,2006.01] 
1/50 . . để bốc hàng qua phần trước của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/52 . sử dụng trục lăn trong bộ phận giữ hoặc chứa hàng hoá [1,2006.01] 
1/54 . sử dụng cần cẩu từ chất tải hoặc tự dỡ tải (các phương tiện vận tải để vận chuyển 

cần cẩu B60P 3/28; cần cẩu di động hoặc cần cẩu chuyển động B66C) [1,2006.01] 
1/56 . sử dụng bộ phận giữ hoặc chứa hàng được trang bị nắp dỡ hàng ở đáy [1,2006.01] 
1/58 . sử dụng dao động [1,2006.01] 
1/60 . . sử dụng môi trường chảy, ví dụ có tiếp xúc trực tiếp giữa môi trường chảy với 

hàng hoá [1,2,2006.01]  
1/62 . . có bức tường xốp [1,2006.01] 
1/64 . bộ phận giữ hay chứa hàng có thể tháo rời được (nhà di động, lều hay các phương 

tiện vận tải tương tự đặc trưng bởi phòng ở có dạng một phần thân gắn vào xe có 
khả năng tháo rời được B60P 3/33, B60P 3/345) [1,5,2006.01]  

3/00 Phương tiện vận tải dùng để chuyên chở, vận chuyển và xếp đặt những hàng 
hoá hoặc đồ vật đặc biệt (đặc điểm kết cấu của xe cấp cứu A61G 3/00; xe tang 
A61G21/00; xe cứu hỏa A62C 27/00; phương tiện vận tải dùng để thu dọn rác B65F 
3/00; B65F7/00; xe dọn tuyết E01H; xe quân sự hoặc xe bọc thép F41H 7/00; xe phá 
mìn tự hành F41H 11/16) [1,2006.01] 

3/022 . để vận chuyển các cấu kiện xây dựng đã chế tạo sơ bộ hay các mô đun của nó, ví 
dụ các gara chế tạo sơ bộ hay tương tự (vận chuyển hay lắp ráp các cấu kiện xây 
dựng E04G 21/14) [5,2006.01]  

3/025 . được trang bị làm cửa hàng, cửa hiệu, các nơi quảng cáo (cửa hiệu B60P 3/14) 
[3,2006.01]  

3/03 . để chuyên chở tiền và những vật quí khác [3,2006.01]  
3/035 . để chuyên chở các bình, trống, cuộn và những đồ vật tương tự khác [3,2006.01]  
3/04 . để chuyên chở động vật [1,2006.01] 
3/05 . để chuyên chở thịt (dùng để chuyên chở những hàng ướp lạnh B60P 3/20) 

[3,2006.01]  
3/055 . để chuyên chở chai lọ [3,2006.01]  
3/06 . để vận chuyển xe cộ (B60P 3/12 được ưu tiên; nhà di động, lều hay xe cộ tương tự 

có thiết bị vận chuyển xe cộ B60P 3/363) [1,3,5,2006.01]  
3/07 . . để chuyên chở ô tô [3,2006.01]  
3/071 . . . bố trí các phương tiện vận tải đặt lật hay dựng đứng [5,2006.01]  
3/073 . . . cơ cấu hãm xe cộ [5,2006.01]  
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3/075 . . .  . dùng cho bánh xe, mayơ hay trục dẫn động [5,2006.01]  
3/077 . . .  . . giá đỡ bánh xe, guốc phanh, hay rãnh [5,2006.01]  
3/079 . . .  . cơ cấu buộc giữ (B60P 3/075 được ưu tiên) [5,2006.01]  
3/08 . . . phương tiện vận tải để chuyên chở ôtô có kết cấu nhiều tầng [1,3,2006.01]  
3/10 . . dùng để chuyên chở tàu thuỷ [1,2006.01] 
3/11 . . dùng để chuyên chở máy bay [3,2006.01]  
3/12 . dùng để chuyên chở những phương tiện vận tải bị hỏng [1,2006.01] 
3/14 . được trang bị làm các cửa hiệu, dùng để phục vụ và sửa chữa hoặc chuyên chở 

công nhân trong thời gian làm việc (thiết bị nâng dùng cho các sân di động hoặc 
cabin của công nhân B66F 11/04) [1,2006.01] 

3/16 . dùng để chuyên chở vữa bê tông, ví dụ phương tiện vận tải có thùng quay được 
3/18 . dùng để chuyên chở các máy chiếu [1,2006.01] 
3/20 . dùng để chuyên chở những hàng ướp lạnh (xử lý không khí trong khoang chứa 

hàng hoá B60H) [1,2006.01] 
3/22 . được trang bị xitéc (xitéc, thùng, bể B65D 88/00, B65D 90/00, F17C) [1,2006.01] 
3/24 . . có nhiều khoang [1,2006.01] 
3/28 . để vận chuyển cần cẩu (máy bốc xếp có cần cẩu B60P 1/54, cần cẩu kể cả cần cẩu 

di động B66C) [1,2006.01] 
3/30 . được trang bị làm máy phun (dùng để phun phân bón dạng lỏng A01C 23/00; dùng 

để tiêu diệt sâu bọ và cỏ dại A01M; dùng để thu dọn đường phố E01H; dùng để 
phun nhựa đường, bitum, nhựa và tương tự E01C) [1,2006.01] 

3/32 . có phòng ở cho người, ví dụ xe ô tô caravan hoặc các phương tiện vận tải tương tự 
(lều hoặc mái nói chung E04N 15/00) [1,2006.01] 

3/325 . . phòng ở không mở rộng được, không gấp lại được hoặc không bố trí lại được 
[5,2006.01] 

3/33 . . . đặc trưng bằng phòng ở có dạng một phần thân tháo rời được gắn vào xe 
[5,2006.01]  

3/335 . . . gắn vào một phương tiện vận tải kiểu rơ moóc, hay chính nó là một rơ moóc 
(B60P 3/33 được ưu tiên) [5,2006.01]  

3/34 . . phòng ở có thể mở rộng, gấp lại hay có thể bố trí lại được (B60P 3/39 được ưu 
tiên; lều có ít nhất một phần gắn vào xe E04H 15/06) [1,5,2006.01]  

3/345 . . . đặc trưng bằng phòng ở có dạng một phần thân tháo rời được gắn vào xe 
[5,2006.01]  

3/35 . . . gắn vào một phương tiện vận tải kiểu rơ moóc, hay chính nó là một rơ moóc 
(B60P 3/345 được ưu tiên) [5,2006.01]  

3/355 . . .  . gập lại được trong điều kiện không thể dùng làm phòng ở, ví dụ rơ moóc thiết 
kế gọn [5,2006.01]  

3/36 . . Trang bị phụ; Trang bị của phòng ở (trang bị phòng tắm hay nhà vệ sinh B60R 
15/00); Các chi tiết [1,5,2006.01]  

3/363 . . . có cơ cấu vận tải xe cộ [5,2006.01]  
3/367 . . .  . có cơ cấu vận chuyển thuyền [5,2006.01]  
3/37 . . . Sàn ngoài, ví dụ cổng vòm (mái hiên nhà E04F 10/00; mái che rơ moóc E04H 

15/08; mái che cho lều E04H 15/58) [5,2006.01]  
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3/373 . . . Lối đi giữa phòng ở và buồng lái [5,2006.01]  
3/377 . . . Cơ cấu để cố định phòng ở vào xe [5,2006.01]  
3/38 . . . Thiết bị cho phòng ngủ [1,2006.01] 
3/39 . . .  . giá đỡ mở rộng được, gấp được hay chuyển đổi được để đỡ giường, ví dụ 

giường gấp vào tường [5,2006.01]  
3/40 . để vận chuyển hàng hoá dài, ví dụ giá đỡ hàng có bánh xe riêng (B60P 3/022 được 

ưu tiên; thiết bị báo hiệu được gắn vào hàng hoá treo B60Q 7/02) [1,5,2006.01]  
3/41 . . để vận chuyển gỗ súc [6,2006.01]  
3/42 . biến đổi được từ dạng này sang dạng khác (các phương tiện vận tải có khả năng 

chuyển động trên bề mặt hoặc trong lòng môi trường khác nhau, phương tiện vận 
tải trên đường ray B60F) [1,2006.01] 

5/00 Định vị các thiết bị để cân hàng hoá trên các phương tiện vận tải (làm thích ứng 
các thiết bị cân để sử dụng trên các phương tiện vận tải G01G 19/08) [1,2006.01] 

7/00 Cố định và che chắn cho đồ vật trên các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
7/02 . Che hàng hoá [1,2006.01] 
7/04 . . bằng vải dầu và bằng vật liệu mềm tương tự [1,2006.01] 
7/06 . Cố định hàng (cơ cấu hãm xe cộ B60P 3/073) [1,5,2006.01]  
7/08 . . Cố định trên sàn hay vào thành bên của phương tiện vận tải (B60P 7/13, B60P 

7/135 được ưu tiên) [1,3,5,2006.01]  
7/10 . . . những tấm phẳng, khay hộp [1,2006.01] 
7/12 . . . gỗ cây, thanh dầm, thùng, ống và tương tự [1,2006.01] 
7/13 . . Cố định các côngtenơ chứa hàng hoá hoặc vận chuyển trên các phương tiện vận 

tải [3,2006.01]  
7/135 . . cố định hoặc giữ nhờ các cơ cấu giằng hàng hoá [5,2006.01]  
7/14 . . . Cố định hoặc giữ hàng hoá nhờ các bức tường di động [1,2006.01] 
7/15 . . . Cố định hoặc giữ hàng hoá bằng các thanh tháo rời được [5,2006.01]  
7/16 . . Bảo vệ hàng hoá khỏi va đập [1,2006.01] 
7/18 . . . Bảo vệ các côngtenơ hàng hoặc côngtenơ vận chuyển [3,2006.01]  

9/00 Những phương tiện vận tải khác dùng để chuyên chở hàng hoá [1,2006.01] 
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B60Q BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU HOẶC CHIẾU SÁNG, LẮP RÁP 
HAY CỐ ĐỊNH CHÚNG HOẶC CÁC MẠCH ĐIỆN DÙNG CHO CÁC 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NÓI CHUNG [4] 

Ghi chú [1,7] 
1. Phân lớp này cũng bao gồm sự vận hành và điều khiển thiết bị chiếu sáng, ví dụ: 
 - bố trí hoặc làm thích ứng các bộ chuyển mạch chiếu sáng hoặc thiết bị phát tín hiệu 

để sử dụng trên các phương tiện giao thông vận tải; 
  - điều khiển thiết bị chiếu sáng trong sự liên hệ với phương tiện chiếu sáng như là  

một tổng thể, ví dụ để nắn thẳng, lật được hoặc cân đèn đầu. 
2. Phân lớp này không bao gồm thiết bị hoặc chi tiết quang học, cơ khí, nhiệt hoặc điện 

nằm trong thiết bị chiếu sáng, những thiết bị hoặc chi tiết này thuộc về các nhóm 
F21S41/00-F21S45/00. 

3. Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 

Nội dung phân lớp 
SỰ CHIẾU SÁNG 

Bên trong ............................................................................................................................. 3/00 
Các loại khác ........................................................................................................................ 1/00 

PHÁT TÍN HIỆU 
Nhìn thấy được .................................................................................................................... 1/00 
Âm thanh ............................................................................................................................. 5/00 
Những thiết bị dịch chuyển được để phát tín hiệu cấp 
cứu ....................................................................................................................................... 7/00 
Những tín hiệu khác ..................................................................................................9/00, 11/00 

 

1/00 Bố trí các thiết bị phát tín hiệu quang học hay chiếu sáng, lắp ráp hay cố định 
chúng hay mạch điện dùng cho mục đích đó (dùng để chiếu sáng bên trong 
phương tiện vận tải B60Q 3/00) [1,4,2006.01] 

1/02 . các thiết bị chủ yếu dùng để chiếu sáng phần đường phía trước phương tiện vận tải 
hoặc dùng để chiếu sáng những phần khác và những vùng lân cận [1,2006.01] 

1/04 . . từ đèn pha trước [1,2006.01] 
1/05 . . . rút lại được [5,2006.01]  
1/06 . . . điều chỉnh được, ví dụ điều khiển từ xa từ bên trong phương tiện vận tải (B60Q 

1/05 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/064 . . .  . bằng các phương tiện thuỷ lực [5,2006.01]  
1/068 . . .  . bằng các phương tiện cơ khí [5,2006.01]  
1/072 . . .  . . có một chi tiết linh hoạt, ví dụ xích [5,2006.01]  
1/076 . . .  . bằng các phương tiện điện [5,2006.01]  
1/08 . . .  . một cách tự động [1,2006.01] 
1/10 . . .  . . tuỳ thuộc vào độ nghiêng của phương tiện vận tải, ví dụ tùy thuộc vào sự 

phân bố của đồ vật [1,2006.01] 
1/105 . . .  . . . bằng các phương tiện thuỷ lực [5,2006.01]  
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1/11 . . .  . . . bằng các phương tiện cơ khí [5,2006.01]  
1/115 . . .  . . . bằng các phương tiện điện [5,2006.01]  
1/12 . . .  . . tùy thuộc vào vị trí điều khiển tay lái [1,2006.01] 
1/124 . . .  . . . bằng các phương tiện cơ khí [5,2006.01]  
1/128 . . .  . . . . có một chi tiết linh hoạt, ví dụ xích [5,2006.01]  
1/132 . . .  . . . . có một chi tiết dẫn động [5,2006.01]  
1/136 . . .  . . . . có một chi tiết nối cứng [5,2006.01]  
1/14 . . . có thiết bị điều khiển cường độ ánh sáng [1,2006.01] 
1/16 . . . chiếu sáng đường không đối xứng [1,2006.01] 
1/18 . . . là đèn chiếu sáng phụ phía trước [1,2006.01] 
1/20 . . .  . được sử dụng trong sương mù [1,2006.01] 
1/22 . . dùng để chiếu sáng đường khi chuyển động lùi [1,2006.01] 
1/24 . . dùng để chiếu sáng đường không chỉ phía trước mà còn cả những hướng khác 

[1,2006.01] 
1/26 . chủ yếu dùng để biểu thị kích thước của các phương tiện vận tải hoặc những phần 

của chúng hoặc để phát tín hiệu cho những phương tiện vận tải khác [1,2006.01] 
1/28 . . dùng để biểu thị phần đầu của các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/30 . . dùng để biểu thị phần sau của các phương tiện vận tải, ví dụ như gương phản 

chiếu [1,2006.01] 
1/32 . . dùng để biểu thị các phần bên của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/34 . . dùng để báo hiệu sự thay đổi hướng chuyển động (B60Q 1/22 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/36 . . . sử dụng những bộ phận di động, ví dụ tay gạt trên có lắp những bóng đèn nhấp 

nháy [1,2006.01] 
1/38 . . . sử dụng những nguồn sáng lắp cố định, ví dụ những bóng đèn nhấp nháy được 

lắp cố định [1,2006.01] 
1/40 . . . với sự quay tự động vào vị trí không làm việc [1,2006.01] 
1/42 . . .  . tuỳ thuộc vào vị trí bánh lái [1,2006.01] 
1/44 . . dùng để phát tín hiệu khi phanh [1,2006.01] 
1/46 . . dùng để phát tín hiệu nhấp nháy báo trước trong quá trình chuyển động khác với 

phát tín hiệu báo thay đổi hưómg chuyển động, ví dụ bật theo chu kỳ các đèn pha 
chính [1,2006.01] 

1/48 . . khi đi vào điểm đỗ [1,2006.01] 
1/50 . . dùng để phát tín hiệu trong những trường hợp khác, ví dụ khi chờ, khi vượt 

[1,2006.01] 
1/52 . . . dùng để báo hiệu sự hư hỏng [1,2006.01] 
1/54 . . . dùng để báo tốc độ [1,2006.01] 
1/56 . . dùng để chiếu sáng những chỉ số và tương tự [1,2006.01] 

3/00 Bố trí các thiết bị chiếu sáng bên trong các phương tiện vận tải; Các thiết bị 
chiếu sáng chuyên dùng cho các khoang bên trong phương tiện vận tải 
[1,4,2006.01,2017.01] 
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3/10 . dùng cho các bảng điều khiển [2017.01] 
3/12 . . chiếu sáng trên bề mặt cần được chiếu sáng [2017.01] 
3/14 . . chiếu sáng qua bề mặt cần được chiếu sáng [2017.01] 
3/16 . . Mạch điện; Thiết bị điều khiển [2017.01] 
3/18 . . . để thay đổi cường độ ánh sáng [2017.01] 
3/20 . để chiếu sáng các thiết bị đặc biệt trong khoang hành khách hoặc khoang lái; được 

lắp trên các trang thiết bị đặc biệt trong khoang hành khách hoặc khoang lái (chiếu 
sáng cho các bảng điều khiển B60Q3/10) [2017.01] 

3/208 . . Mui che nắng; Cửa sổ [2017.01] 
3/217 . . Cửa ra vào, ví dụ ngưỡng cửa ra vào; Bậc cửa [2017.01] 
3/225 . . Khoang nhỏ, ví dụ hộp đựng găng tay [2017.01] 
3/233 . . Ghế ngồi; Cái tựa tay; Chỗ tựa đầu [2017.01] 
3/242 . . Dây đai an toàn; Dây đai [2017.01] 
3/252 . . Tấm che nắng [2017.01] 
3/258 . . Gương chiếu hậu [2017.01] 
3/267 . . Tay nắm cửa ra vào; Tay nắm [2017.01] 
3/275 . . Các vật dụng liên quan đến hút thuốc, ví dụ bật lửa hoặc gạt tàn [2017.01] 
3/283 . . Bánh lái; Cần số [2017.01] 
3/292 . . Ổ khóa điện [2017.01] 
3/30 . dùng cho các khoang không phải là khoang hành khách hoặc khoang lái, ví dụ 

khoang hành lý hoặc khoang động cơ [2017.01] 
3/35 . . Thiết bị chiếu sáng cầm tay [2017.01] 
3/40 . chuyên dùng cho các loại phương tiện vận tải đặc biệt [2017.01] 
3/41 . . dùng cho các phương tiện vận tải quá cảnh lớn, ví dụ xe buýt [2017.01] 
3/41 . . . Chiếu sáng nói chung [2017.01] 
3/44 . . . Rọi sáng, ví dụ đèn đọc sách [2017.01] 
3/46 . . . Chiếu sáng khẩn cấp, ví dụ dùng cho lối thoát nạn [2017.01] 
3/47 . . . Mạch điện, Thiết bị điều khiển [2017.01] 
3/49 . . dùng cho phương tiện vận tải có mái che không cố định, ví dụ ô tô có thể bỏ mui 

[2017.01] 
3/50 . Lắp ráp các thiết bị (cho các khoang không phải là khoang hành khách hoặc khoang 

lái B60Q3/30; chuyên dùng cho các loại phương tiện vận tải đặc biệt B60Q3/40) 
[2017.01] 

3/51 . . để lắp ráp các thiết bị chiếu sáng vào bên trong phương tiện vận tải, ví dụ trên trần 
hoặc sàn [2017.01] 

3/53 . . . Hệ thống chiếu sáng theo khối kết cấu, ví dụ sử dụng đường ray hoặc nhiều chốt 
[2017.01] 

3/54 . . Thiết bị chiếu sáng được gắn vào bên trong để trang trí nội thất, ví dụ trong lớp lót 
trần hoặc mui [2017.01] 

3/56 . . Thiết bị chiếu sáng được lắp trên các chi tiết đỡ thon dài, ví dụ trên các tay gạt 
mềm dẻo [2017.01] 
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3/57 . . Thiết bị chiếu sáng có thể thụt vào hoặc giấu được [2017.01] 
3/60 . đặc trưng bởi khía cạnh quang học [2017.01] 
3/62 . . sử dụng ống dẫn hướng ánh sáng [2017.01] 
3/64 . . . dùng cho một thiết bị chiếu sáng [2017.01] 
3/66 . . . để phân phối ánh sáng qua một vài thiết bị chiếu sáng [2017.01] 
3/68 . . sử dụng ánh sáng tia cực tím [2017.01] 
3/70 . đặc trưng bởi mục đích [2017.01] 
3/72 . . ngăn ngừa lái xe bị chói mắt [2017.01] 
3/74 . . để chiếu sáng toàn bộ khoang; để chiếu sáng toàn bộ khoang kết hợp với chiếu 

sáng đặc biệt, ví dụ đèn phòng với đèn đọc sách (chiếu sáng nói chung được lắp 
trên các trang thiết bị đặc biệt B60Q3/20; chiếu sáng nói chung cho các phương 
tiện vận tải quá cảnh lớn B60Q3/43) [2017.01] 

3/76 . . để rọi sáng, ví dụ đèn đọc sách (rọi sáng trên hoặc cho các trang thiết bị đặc biệt 
B60Q3/20; rọi sáng trong các phương tiện vận tải quá cảnh lớn B60Q3/44 ) 
[2017.01] 

3/78 . . để tạo ra các dải phát quang, ví dụ để đánh dấu các mép của bộ phận trang trí 
[2017.01] 

3/80 . Mạch điện; Thiết bị điều khiển (cho bảng điều khiển B60Q3/16; cho phương tiện 
vận tải quá cảnh lớn B60Q3/47) [2017.01] 

3/82 . . Công tắc chuyên dùng cho thiết bị chiếu sáng bên trong phương tiện vận tải, ví dụ 
đóng ngắt mạch bằng cách làm nghiêng thấu kính [2017.01] 

3/85 . . để điều khiển ánh sáng bằng tay, ví dụ màu sắc, hướng hoặc cường độ [2017.01] 
3/88 . . Phương tiện để cắm vào nguồn cấp điện năng của phương tiện vận tải, ví dụ sử 

dụng ổ cắm bật lửa hút thuốc [2017.01] 

5/00 Bố trí hoặc làm thích ứng những thiết bị phát tín hiệu âm thanh [1,2006.01] 

7/00 Bố trí hoặc làm thích ứng các thiết bị mang được, phát tín hiệu khẩn cấp trên 
phương tiện vận tải [1,2006.01] 

7/02 . được gắn vào những vật treo hoặc những phần nhô ra của các phương tiện vận tải 
[1,2006.01] 

9/00 Bố trí hoặc làm thích ứng những thiết bị phát tín hiệu không thuộc một trong 
các nhóm chính B60Q1/00-B60Q7/00 [1,2006.01] 

11/00 Bố trí những thiết bị kiểm tra dùng cho các thiết bị thuộc nhóm B60Q 1/00 – 
B60Q 9/00 [2,2006.01] 
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B60R PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRANG THIẾT BỊ HOẶC CÁC CHI TIẾT KẾT 
CẤU KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC (phòng, ngăn chặn hay chữa 
cháy đặc biệt thích hợp cho xe cộ A62C 3/07) 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HOẶC NHỮNG CHI TIẾT 
VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA CHÚNG KHÔNG THUỘC CÁC 
PHÂN LỚP KHÁC ................................................................................................................ 16/00, 99/00 
BỐ TRÍ  

Thiết bị theo dõi quang học ................................................................................................. 1/00 
Bậc hoặc thang ..................................................................................................................... 3/00 

BỐ TRÍ  HOẶC SỬA LẮP 
Các trang bị điện không thuộc các đề mục khác, các 
thiết bị vệ sinh ......................................................................................................... 16/00, 15/00 
Cho quảng cáo ................................................................................................................... 13/00 
Các hệ thống hoặc những thiết bị để bôi trơn .................................................................... 17/00 

THIẾT BỊ HOẶC PHỤ TÙNG ĐỂ GIỮ HOẶC HOẶC SẮP 
XẾP HÀNG HOÁ VÀ NHỮNG ĐỒ VẬT KHÁC ............................................................... 5/00 - 11/00 
NHỮNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG NGỪA VÀ BẢO VỆ 

dùng cho các phương tiện vận tải hay hành khách; 
thiết bị chống trộm; dây lưng an toàn hay dây đeo 
người ................................................................................................ 19/00, 21/00, 22/00, 25/00 

CÁC BỘ PHẬN TRANG SỬA TOA XE ......................................................................................... 13/00 
CÁC TRANG BỊ PHỤ KHÁC CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI .................................................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Các thiết bị quan sát quang học (thiết bị khử phản xạ, ví dụ phân cực, cho kính 
chắn gió hoặc cửa sổ B60J 3/00) [1,2,2006.01] 

1/02 . Gương chiếu hậu (kính tiềm vọng B60R 1/10) [1,2006.01] 
1/04 . . được lắp vào bên trong các phương tiện vận tải (B60R 1/08 được ưu tiên) 

[1,7,2006.01]  
1/06 . . được lắp ở phía ngoài các phương tiện vận tải (B60R 1/08 được ưu tiên) 

[1,7,2006.01]  
1/062 . . . có bộ điều khiển từ xa để chỉnh vị trí [7,2006.01]  
1/064 . . .  . cơ cấu dẫn động bằng tay [7,2006.01]  
1/066 . . .  . . để điều chỉnh gương tương quan đến vị trí lắp gương[7,2006.01]  
1/068 . . .  . . dùng cáp [7,2006.01]  
1/07 . . .  . cơ cấu dẫn động bằng điện [7,2006.01]  
1/072 . . .  . . để điều chỉnh gương tương quan với vị trí lắp gương [7,2006.01]  
1/074 . . .  . . để gập gương về vị trí không sử dụng dọc sườn phương tiện vận tải 

[7,2006.01]  
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1/076 . . . có khả năng đàn hồi khi lực bên ngoài quá mức và có vị trí sử dụng được ghi 
chỉ số (B60R 1/062 được ưu tiên) [7,2006.01]  

1/078 . . . có thể di chuyển dễ dàng, để chuyển động toàn thể ra ngoài, ví dụ khi kéo 
[7,2006.01]  

1/08 . . có những tính chất quang học đặc biệt, ví dụ ngăn ngừa sự xuất hiện những điểm 
mù [1,2006.01] 

1/10 . Gương nhìn phía trước; Kính tiềm vọng [1,2006.01] 
1/12 . Gương kết hợp với những thiết bị khác, ví dụ với đồng hồ [1,2006.01] 

3/00 Bố trí các bậc, ví dụ bậc lên xuống xe (như là một chi tiết kết cấu phụ của các 
phương tiện vận tải trên mặt đất B62D 25/22) [1,2006.01] 

3/02 . Những bậc thang có thể xếp được [1,2006.01] 
3/04 . có những phương tiện để gạt bùn ở đế giày dép [1,2006.01] 

5/00 Các khoang chứa trong thân phương tiện vận tải được dùng hoặc phù hợp để 
đặt các hành lý hoặc tương tự (dùng để đặt hàng hoá trên các phương tiện vận tải 
hàng hoá B60P; đồ gá để đặt những bánh xe dự phòng B62D 43/06) [1,2006.01] 

5/02 . được đặt ở phía trước phương tiện vận tải [1,2006.01] 
5/04 . được đặt ở phía sau các phương tiện vận tải [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị dùng để xếp đặt bên trong phương tiện vận tải chủ yếu dành cho tài 
sản cá nhân nhỏ hơn va li, ví dụ những đồ dùng đi đường hoặc bản đồ (dùng cho 
đài, vô tuyến, điện thoại hoặc tương tự, dùng để giữ máy ảnh sử dụng trong khi lái 
xe, các dụng cụ và những phụ tùng khác B60R 11/02-B60R 11/06; để đựng đựng rác, 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá B60N 3/00) [1,2006.01] 

7/02 . trong những khoang hành lý riêng [1,2006.01] 
7/04 . trong cabin của lái xe hoặc trong khoang hành khách [1,2006.01] 
7/05 . . lắp trên tấm chắn nắng [5,2006.01]  
7/06 . . trên hoặc dưới các bảng điều khiển [1,2006.01 
7/08 . Bố trí các cột đỡ, kẹp và tương tự [1,2006.01 
7/10 . . để giữ mũ, quần áo hay móc treo quần áo [5,2006.01]  
7/12 . . để giữ ô [5,2006.01]  
7/14 . . để giữ vũ khí [5,2006.01]  

9/00 Những thiết bị phụ đặt ở ngoài phương tiện vận tải dùng để chuyên chở hàng, ví 
dụ hành lý, các dụng cụ thể thao và tương tự [1,5,2006.01]  

9/02 . trên mặt bên, ví dụ bậc xe [1,2006.01] 
9/04 . Gá chở hàng gắn trên nóc xe (B60R 9/08 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
9/042 . . Gá chở hàng có cơ cấu để giảm nhẹ quá trình chất hay dỡ hàng, ví dụ con lăn, ray 

hay tương tự [5,2006.01]  
9/045 . . Gá chở hàng điều chỉnh được hay chuyển đổi được, ví dụ mở rộng được, gấp 

được [5,2006.01]  
9/048 . . Gá chở hàng đặc trưng bởi cơ cấu để kẹp, giữ hay khoá hàng hoá [5,2006.01]  
9/05 . . Gá chở hàng đặc trưng bởi cơ cấu làm lệch hướng gió [5,2006.01]  
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9/052 . . Gá chở hàng có cơ cấu kéo dài chỉ dãn theo chiều ngang của phương tiện vận tải 
(B60R 9/08 được ưu tiên) [5,2006.01]  

9/055 . . Gá chở hàng kiểu đóng kín, ví dụ thùng chứa, hộp (B60R 9/048 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

9/058 . . đặc trưng bởi cơ cấu gá đặt tháo rời được giữa gá chở hàng và mái [5,2006.01]  
9/06 . ở phía trước hoặc phía sau [1,2006.01] 
9/08 . được chuyên dùng cho dụng cụ thể thao [1,2006.01] 
9/10 . . dùng cho xe đạp [1,2006.01] 
9/12 . . dùng cho thanh trượt tuyết [1,2006.01] 

11/00 Thiết bị dùng để giữ hoặc gắn các đồ vật, không thuộc các đề mục khác 
[1,2006.01] 

11/02 . dùng cho đài, vô tuyến truyền hình, điện thoại hoặc tương tự; Bố trí thiết bị điều 
khiển chúng [1,2006.01] 

11/04 . gắn máy ảnh hoạt động trong khi các phương tiện vận tải chuyển động; Bố trí các 
thiết bị điều khiển chúng liên quan đến phương tiện vận tải [1,2006.01] 

11/06 . cho dụng cụ hoặc phụ tùng thay thế (cho bánh xe dự phòng B62D 43/00) 
[1,2006.01] 

13/00 Các chi tiết trang sửa, phân biệt hoặc trang trí toa xe; Thiết bị và đồ gá dùng 
cho mục đích quảng cáo [1,2006.01] 

13/01 . Đệm lót cho sàn chất tải hay khoang chất tải [5,2006.01]  
13/02 . Các chi tiết trang sửa được định hình; Phần lồi; Bọc tường và mái (B60R 13/01 

được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
13/04 . Thanh bảo hiểm hoặc thanh trang trí; Các chi tiết trang trí có chữ [1,2006.01] 
13/06 . Lớp đệm để bịt kín [1,2006.01] 
13/07 . Cơ cấu dẫn hay thoát nước không thuộc cấu trúc của mái (B60R 13/06 được ưu 

tiên; cơ cấu thoát nước dùng cho mui hoặc mái xe B62D 25/13) [4,2006.01]  
13/08 . Thành phần cách ly, ví dụ để cách âm [4,2006.01]  
13/10 . Biển số, giấy phép, hoặc các thiết bị tương tự [1,2006.01] 

15/00 Bố trí các trang thiết bị vệ sinh [1,2006.01] 
15/02 . Buồng rửa, buồng tắm và tương tự [1,2006.01] 
15/04 . Buồng vệ sinh và trang bị của chúng [1,2006.01] 

16/00 Các mạng điện, chất lưu chuyên dùng cho phương tiện vận tải và không thuộc 
các đề mục khác; Bố trí các bộ phận của những mạng đó trên các phương tiện 
vận tải, không thuộc các đề mục khác [3,2006.01] 

16/02 . điện [3,2006.01]  
16/023 .  .  để truyền tín hiệu giữa các bộ phận hoặc phân hệ của phương tiện vận tải 

[2006.01]  
16/027 .  .  .  giữa các phần chuyển động liên quan đến nhau của phương tiện vận tải, ví dụ 

giữa vô lăng và cột lái [2006.01]  
16/03 .  .  để cung cấp điện cho phân hệ của phương tiện vận tải [2006.01]  
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16/033 .  .  .  đặc trưng bởi việc sử dụng pin hoặc ắc quy điện [2006.01] 
16/037 .  .  để tiện nghi cho người sử dụng [2006.01]  
16/04 . . Sắp xếp ắc quy [3,6,2006.01] 
16/06 . . dùng để loại bỏ sự nạp tĩnh điện [3,2006.01]  
16/08 . chất lưu  [3,2006.01]  

17/00 Bố trí hoặc sửa lắp các hệ thống và các thiết bị bôi trơn [1,2006.01] 
17/02 . Các hệ thống, ví dụ hệ thống bôi trơn chính [1,2006.01] 

19/00 Cái chắn cho bánh xe; Cái chắn cho bộ tản nhiệt; Các thiết bị loại trừ những vật 
cản; Thiết bị giảm va đập khi va chạm (cái chắn bùn B62D 25/16) [1,2006.01] 

19/02 . Thanh chắn bảo hiểm, nghĩa là chi tiết để thu nhận và hấp thụ va đập để bảo vệ các 
phương tiện vận tải hay cản va đập từ các phương tiện vận tải hoặc các đối tượng 
khác (gắn liền với xe chạy dưới nước hay chuyên dùng cho chúng B63B 59/02) 
[1,4,2006.01]  

19/03 . . đặc trưng bởi vật liệu, ví dụ composit (B60R 19/18 được ưu tiên) [4,2006.01]  
19/04 . . cấu tạo bởi nhiều phần (B60R 19/18 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
19/12 . . . đặt cách một khoảng theo chiều thẳng đứng [4,2006.01]  
19/14 . . . có các phần gấp vào được [4,2006.01]  
19/16 . . . có các chi tiết lái, ví dụ trục lăn, bi [4,2006.01]  
19/18 . . Cơ cấu hấp thụ va đập nằm trong thanh chắn [4,2006.01]  
19/20 . . . chứa chất lỏng hay khí, ví dụ thổi phồng được [4,2006.01]  
19/22 . . . chứa vật liệu có ngăn, ví dụ bọt rắn [4,2006.01]  
19/24 . . Đồ gá để lắp ráp thanh chắn lên các phương tiện vận tải [4,2006.01]  
19/26 . . . có các trang bị lắp ráp đàn hồi [4,2006.01]  
19/28 . . .  . Lò xo kim loại [4,2006.01]  
19/30 . . .  . Vật liệu đàn hồi [4,2006.01]  
19/32 . . .  . Bộ giảm xóc thuỷ lực [4,2006.01]  
19/34 . . .  . bị phá hủy sau một lần va chạm, ví dụ kiểu dùng một lần [4,2006.01]  
19/36 . . .  . Kết hợp các kiểu khác nhau của cơ cấu lắp ráp đàn hồi [4,2006.01]  
19/38 . . . lắp ráp sao cho điều chỉnh được hay dịch chuyển được, ví dụ dịch chuyển được 

theo chiều ngang để đảm bảo một khoảng trống giữa các xe đỗ [4,2006.01]  
19/40 . . .  . theo hướng chướng ngại vật trước khi va chạm [4,2006.01]  
19/42 . . chủ yếu dãn dọc theo các bên của phương tiện vận tải hay bao bọc toàn bộ 

phương tiện vận tải [4,2006.01]  
19/44 . . Thanh chắn bảo hiểm [4,2006.01]  
19/46 . . . được lắp ráp bằng lò xo hay quay được [4,2006.01]  
19/48 . . kết hợp với, hoặc chuyển đổi được thành các thiết bị hay đối tượng khác, ví dụ 

thanh chắn kết hợp với chổi quét đường, thanh chắn chuyển đổi được thành 
giường [4,2006.01]  

19/50 . . . có đèn hay tấm ghi [4,2006.01]  
19/52 . Bộ tản nhiệt hay lưới bảo hiểm [4,2006.01]  
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19/54 . Các thiết bị loại trừ hay làm lệch hướng các vật cản (B60R 19/16, B60R 21/34 
được ưu tiên) [4,2006.01]  

19/56 . Bố trí trên các phương tiện vận tải có độ cách đất lớn, ví dụ ô tô vận tải, để tránh 
không cho các phương tiện vận tải hay các đối tượng khác chạy dưới gầm của nó 
[4,2006.01]  

21/00 Thiết bị hoặc phụ tùng trên các phương tiện vận tải để bảo vệ hay tránh bị 
thương cho người ngồi trên xe hoặc người đi bộ trong trường hợp tai nạn hoặc 
các biến cố giao thông khác (dây lưng an toàn hay dây treo an toàn trong các 
phương tiện vận tải B60R 22/00; ghế ngồi có cấu trúc để bảo vệ người ngồi khỏi ảnh 
hưởng của lực gia tốc bất thường, ví dụ khi đâm xe, hoặc ghế bảo hiểm B62N 2/42; 
cơ cấu hấp thụ năng lượng dùng cho vô lăng để điều khiển các phương tiện vận tải 
B62D 1/11; cơ cấu hấp thụ năng lượng cho trục lái của các phương tiện vận tải B62D 
1/19) [1,4,5,2006.01] 

21/01 . Mạch điện để kích hoạt thiết bị bảo hiểm trong trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ 
xảy ra tai nạn đối với phương tiện giao thông vận tải [7,2006.01]  

21/013 .  .  bao gồm thiết bị phát hiện va chạm, chuẩn bị va chạm hoặc lộn xe [2006.01]  
21/0132 .  .  .  đáp ứng với các tham số chuyển động của phương tiện vận tải [2006.01]  
21/0134 .  .  .  đáp ứng với chuẩn bị tiếp xúc với chướng  ngại vật [2006.01]  
21/0136 .  .  .  đáp ứng với va chạm thực với chướng ngại vật [2006.01]  
21/015 .  .  bao gồm thiết bị để phát hiện sự hiện diện hoặc vị trí của người ngồi trên xe, chỗ 

ngồi hành khách hoặc trẻ em, ví dụ để ngăn chặn khả năng kích hoạt [2006.01]  
21/017 .  .  bao gồm thiết bị để cung cấp điện cho thiết bị an toàn [2006.01]  
21/02 . Trang thiết bị bảo hiểm cho người ngồi trong xe [1,4,2006.01]  
21/04 . . Đệm giảm xóc bên trong phương tiện vận tải [1,4,2006.01]  
21/045 . . . kết hợp với bảng dụng cụ hay bảng điều khiển [4,2006.01]  
21/05 . . . kết hợp với vô lăng tay lái, cần lái hay trụ lái [4,5,2006.01]  
21/055 . . Trang bị giảm xóc, ví dụ chỗ tựa đầu, tấm chắn nắng [4,2006.01]  
21/06 . . Lưới bảo hiểm, tấm trong suốt, rèm cửa hay tương tự, ví dụ giữa người ngồi trong 

xe và kính (B60R 21/11, B60R 21/12, B60R 21/16 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
21/08 . . . Di chuyển được từ vị trí không hoạt động sang vị trí hoạt động, ví dụ trong khi 

va chạm [1,4,7,2006.01]  
21/09 . . Chi tiết điều khiển hay tay cầm thao tác di chuyển được từ vị trí hoạt động sang 

vị trí xa khác, ví dụ núm công tắc hay tay quay cửa sổ [4,2006.01]  
21/11 . . Cơ cấu bảo hiểm trên đầu, ví dụ để chống lại những trọng tải rơi từ trên xuống 

[4,2006.01]  
21/12 . . bảo vệ người ngồi trong xe khỏi sự đột nhập từ bên trong hay bên ngoài phương 

tiện vận tải [1,4,2006.01]  
21/13 . . Thiết bị bảo vệ chống lăn tròn  [4,7,2006.01]  
21/16 . . Phương tiện giữ người ngồi trong xe có thể bơm phồng được, để thổi phồng khi 

có va chạm hay sắp xảy ra va chạm, ví dụ túi khí [4,2006.01]  
21/18 . . . chi tiết thổi phồng được có dạng như một dây lưng hay dây treo an toàn hay kết 

hợp với một cơ cấu dây lưng hay dây treo an toàn [4,2006.01]  
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21/20 . . . Thiết bị để lưu giữ chi tiết bơm phồng được trong trạng thái xẹp hay không sử 
dụng đến; Sắp xếp hay gắn các phần của túi khí hoặc các bộ phận khác 
[4,2016.01,2011.01] 

21/201 .  .  .  .  Đóng gói dây đai an toàn hoặc bọc các chi tiết bơm phồng được [2011.01] 
21/203 .  .  .  .  trong vô lăng hoặc cột lái [2006.01]  
21/205 .  .  .  .  trong các bảng đồng hồ điện tử [2006.01,2011.01] 
21/206 . . .  .  .  ở phần bên dưới của bảng đồng hồ điện tử, ví dụ để bảo vệ đầu gối [2011.01] 
21/207 .  .  .  .  ở ghế ngồi của phương tiện vận tải [2006.01]  
21/21 .  .  .  .  ở tấm kim loại phía bên cạnh của phương tiện vận tải, ví dụ cửa (gắn ở trụ 

B60R 21/213) [2006.01,2011.01] 
21/213 .  .  .  .  ở trụ hay khung sườn cho mui của phương tiện vận tải [2006.01,2011.01] 
21/214 .  .  .  .  ở tấm kim loại làm mui xe [2011.01] 
21/215 .  .  .  .  đặc trưng bởi vỏ bọc cho các chi tiết bơm phồng được [2006.01,2011.01] 
21/2155 .  .  .  .  .  có chuyển động phức tạp của vỏ bọc; Rút vào dưới lớp ốp khi mở [2011.01] 
21/216 .  .  .  .  .  bao gồm thiết bị thắt để giới hạn chuyển động của vỏ bọc trong quá trình 

triển khai [2011.01] 
21/2165 .  .  .  .  .  đặc trưng bởi đường chấm đứt để xác định khe hở triển khai [2011.01] 
21/217 .  .  .  .  Vật giữ nguồn chất lưu dùng để bơm phồng, ví dụ hộp phản ứng; Liên kết túi, 

vỏ bọc, ống khuếch tán, hay nguồn chất lưu dùng để bơm phồng với nhau 
[2006.01,2011.01] 

21/23 .  .  .  Các chi tiết bơm phồng được (B60R 21/18 được ưu tiên) [2006.01] 
21/231 . . . . đặc trưng bởi hình dạng, cấu trúc, hay hình thể không gian của chúng 

[2006.01,2011.01] 
21/232 .  .  .  .  .  Túi dạng màn che triển khai chủ yếu theo hướng thẳng đứng từ cạnh cao 

nhất của nó [2011.01] 
21/233 .  .  .  .  .  gồm nhiều khoang riêng; gồm hai hoặc nhiều chi tiết như là túi, cái nọ lồng 

trong cái kia (B60R 21/232 được ưu tiên) [2006.01] 
21/2334 .  .  .  .  Đặc điểm điều chỉnh giãn nở [2011.01]  
21/2338 .  .  .  .  .  Dây thắt [2011.01] 
21/2342 .  .  .  .  .  Đường chấm đứt [2011.01] 
21/2346 .  .  .  .  .  Khuếch tán mềm [2011.01] 
21/235 .  .  .  .  đặc trưng bởi vật liệu của chúng [2006.01] 
21/237 .  .  .  .  đặc trưng bởi cách chúng gấp lại [2006.01] 
21/239 .  .  .  .  đặc trưng bởi chi tiết thông khí của chúng [2006.01] 
21/26 .  .  .  đặc trưng bởi nguồn chất lưu bơm phồng hoặc thiết bị điều khiển dòng chất lưu 

bơm phồng [4, 2006.01,2011.01] 
21/261 .  .  .  .  có thiết bị khác cấu trúc dạng túi để khuếch tán hay dẫn chất lưu bơm phồng 

[2011.01] 
21/262 .  .  .  .  .  Ống khuếch tán kéo dài được, ví dụ kiểu màn che [2011.01] 
21/263 .  .  .  .  sử dụng nguồn biến đổi, ví dụ nhiều giai đoạn hoặc đầu ra đã điều chỉnh 

(bơm tăng áp hỗn hợp B60R 21/272) [2011.01] 
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21/264 .  .  .  .  dùng nguồn khí phát sinh tức thời, ví dụ pháo hoa (B60R 21/268 được ưu 
tiên) [2006.01] 

21/268 .  .  .  .  dùng sự giải phóng tức thời của khí nén được lưu trữ [2006.01,2011.01] 
21/272 .  .  .  .  .  có thiết bị để tăng áp suất khí trước hoặc trong lúc giải phóng, ví dụ bơm 

tăng áp hỗn hợp [2006.01] 
21/274 .  .  .  .  .  đặc trưng bởi chi tiết để mở nguồn chất lưu [2011.01] 
21/276 .  .  .  .  có thiết bị để thông nguồn chất lưu dùng để bơm phồng, ví dụ trong trường 

hợp quá áp [2006.01] 
21/30 . . .  . có cơ cấu để hút không khí xung quanh vào dòng chảy và trộn không khí đó 

với khí bơm [4, 2006.01] 
21/33 .  .  .  Thiết bị kích hoạt bơm không dùng điện [2006.01] 
21/34 . Bảo vệ những người không ngồi trong xe, ví dụ khách bộ hành 

[4,2006.01,2011.01] 
21/36 .  .  sử dụng túi khí [2011.01] 
21/38 .  .  sử dụng thiết bị để nâng nắp ca pô [2011.01] 

22/00 Dây lưng an toàn hay dây treo người an toàn trong các phương tiện vận tải 
[4,2006.01] 

22/02 . Hệ thống giữ nửa thụ động, ví dụ hệ thống được áp dụng hay tháo bỏ tự động, 
nhưng không phải cả hai [4,2006.01] 

22/03 . . Cơ cấu để đưa dây lưng hay một phần của nó cho người đeo [6,2006.01] 
22/04 . Hệ thống giữ thụ động, tức là hệ thống được áp dụng và tháo bỏ đều tự động, ví dụ 

khi cửa xe di chuyển [4,2006.01]  
22/06 . . có dây lưng hay dây treo nối với một chi tiết trượt được trong một rãnh lắp trong 

phương tiện vận tải [4,2006.01]  
22/08 . . có một cơ cấu rút lại dây lưng đặt trên hay trong cơ cấu đóng phương tiện vận tải, 

ví dụ cửa ra vào [4,2006.01]  
22/10 . đặc biệt thích hợp cho trẻ em hay súc vật [4,2006.01]  

Ghi chú [6] 

 Nhóm B60R 22/02 - B60R 22/08 và B60R 22/12 - B60R 22/48 được ưu tiên hơn 
nhóm B60R 22/10. 

22/12 . Kết cấu của dây lưng hay dây treo (B60R 21/18 được ưu tiên) [4,2006.01]  
22/14 . . Gắn vào diện tích giữ mở rộng, ví dụ áo gi-lê hay lưới [4,2006.01]  
22/16 . . dùng dây lưng bị biến dạng vĩnh viễn, tức là chỉ dùng một lần [4,2006.01]  
22/18 . Cơ cấu kẹp chặt [4,2006.01]  
22/185 . . có cơ cấu dùng để tác động trực tiếp lên dây lưng trong trường hợp khẩn cấp, ví 

dụ bằng kẹp hoặc ma sát [7,2006.01]  
22/19 . . có cơ cấu giảm sức căng của dây lưng khi sử dụng trong điều kiện bình thường 

[7,2006.01]  
22/195 . . có cơ cấu căng dây lưng trong trưởng hợp khẩn cấp [7,2006.01]  
22/20 . . điều chỉnh được tại vị trí, ví dụ tại độ cao [4,2006.01]  
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22/22 . . gắn vào sàn phương tiện vận tải [4,2006.01]  
22/24 . . gắn vào thành bến, cửa ra vào hay nóc của phương tiện vận tải [4,2006.01]  
22/26 . . gắn vào ghế ngồi [4,2006.01]  
22/28 . có thiết bị hấp thụ năng lượng [4,2006.01]  
22/30 . Các cơ cấu nối khác với khoá, bao gồm cả cơ cấu phụ để điểu chỉnh độ dài 

[4,2006.01]  
22/32 . Cơ cấu thả trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ sau một tai nạn [4,2006.01]  
22/34 . . Cơ cấu thu dây lưng lại, ví dụ ống cuộn, (thiết bị kẹp chặt các cơ cấu kéo căng 

dây lưng trong trường hợp khẩn cấp B60R 22/195) [4,7,2006.01]  
22/343 . . có cơ cấu khoá hoạt động bằng điện [6,2006.01]  
22/347 . . có cơ cấu để khoá cố định bộ phận kéo trong quá trình đeo dây lưng (B60R 

22/343, B60R 22/415 được ưu tiên) [6,2006.01]  
22/35 . . . cơ cấu khoá tự khởi động [6,2006.01]  
22/353 . . .  . nhạy đáp với sự chuyển động của dây lưng khi người đeo sử dụng nó 

[6,2006.01]  
22/357 . . .  . nhạy đáp với sự lắp xiết khoá dây lưng [6,2006.01]  
22/36 . . tự khoá trong trường hợp khẩn cấp (B60R 22/343 được ưu tiên) [4,2006.01]  
22/38 . . . chỉ nhạy đáp với sự chuyển động của dây lưng [4,2006.01]  
22/40 . . . chỉ nhạy đáp với sự chuyển động của phương tiện vận tải [4,2006.01]  
22/405 . . . nhạy đáp với sự chuyển động của dây lưng và sự chuyển động của phương tiện 

vận tải [6,2006.01]  
22/41 . . . có cơ cấu phụ để chống hãm dưới những điều kiện định trước [6,2006.01]   
22/415 .  .  . có các cơ cấu phụ cho phép khoá cố định bộ phận kéo trong quá trình đeo dây 

lưng [6,2006.01]  
22/42 . . . có các cơ cấu tác động trực tiếp lên dây lưng, ví dụ nhờ kẹp hay ma sát 

[4,2006.01]  
22/44 . . có cơ cấu làm giảm lực kéo căng của dây lưng trong khi đeo [4,2006.01]  
22/46 . . có cơ cấu để kéo căng dây lưng trong trưởng hợp khẩn cấp [4,7,2006.01]  
22/48 . Hệ thống điều khiển, báo động hay hệ thống khoá liên động để sử dụng chính xác 

dây lưng hay dây đeo người [4,2006.01]  

25/00 Các phụ kiện hoặc hệ thống để ngăn ngừa hoặc phát hiện việc sử dụng trái phép 
hoặc ăn cắp phương tiện vận tải (khoá cho phương tiện vận tải E05B 77/00-E05B 
85/00) [1, 5, 2006.01, 2013.01] 

25/01 . tác động lên các hệ thống hoặc phụ tùng xe, ví dụ trên cửa, chỗ ngồi hoặc kính chắn 
gió [2013.01] 

25/02 . tác động lên cơ cấu tay lái [1,2006.01,2013.01] 
25/021 . . . hạn chế sự dịch chuyển của cần tay lái hoặc trục vô lăng, ví dụ phương tiện hạn 

chế hoạt động bằng công tắc đánh lửa [2013.01] 
25/0215 . . . . có sử dụng các phương tiện điện, ví dụ mô tơ điện hoặc cuộn dây sô-lê-ô-nít 

[2013.01] 
25/022 . . . tác động lên bánh lái, ví dụ các thanh được khóa vào rìa bánh lái (B60R 25/021 

được ưu tiên) [2013.01] 
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25/023 . . . Các biện pháp đối phó với sự phá hủy về mặt vật lý của khóa cơ cấu lái [2013.01] 
25/04 . . tác động lên hệ thống đẩy, ví dụ động cơ hoặc mô tơ dẫn động 

[1,2006.01,2013.01] 
25/042 . . . tác động lên cơ cấu cấp nhiên liệu [2013.01] 
25/043 . . . bằng cách ngăn chặn khí thải [2013.01] 
25/044 . . . bằng cách hạn chế hoặc ngăn không khí cấp vào [2013.01] 
25/045 . . . bằng cách hạn chế hoặc cắt nguồn điện đến cơ cấu đẩy [2013.01] 
25/06 . tác động lên hệ thống truyền động của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
25/08 . tác động lên phanh hoặc hệ thống phanh [1,2006.01] 
25/09 . . bằng cách hạn chế sự quay của bánh xe, ví dụ kẹp bánh xe [2013.01] 
25/10 . bật hệ thống tín hiệu [1,2006.01,2013.01] 
25/102 . . tín hiệu được gửi đến một địa điểm từ xa, ví dụ tín hiệu radio được gửi đến đồn 

cảnh sát, một công ty bảo vệ hoặc chủ phương tiện [2013.01] 
25/104 . . đặc trưng bởi loại tín hiệu cảnh báo trộm, ví dụ tín hiệu thị giác hoặc âm thanh với 

các đặc điểm đặc biệt [2013.01] 
25/20 . Phương tiện để bật hoặc tắt hệ thống chống trộm [2013.01] 
25/21 . . sử dụng công tắc ẩn [2013.01] 
25/22 . . sử dụng phương tiện nhận dạng cơ học [2013.01] 
25/23 . . sử dụng mã chữ số thập phân nhập vào thủ công [2013.01] 
25/24 . . sử dụng phương tiện nhận dạng điện tử có chứa mã số không được ghi nhớ bởi 

người sử dụng [2013.01] 
25/25 . . sử dụng sinh trắc học [2013.01] 
25/30 . Phát hiện có liên quan đến việc ăn trộm hoặc các sự việc khác có liên quan đến hệ 

thống chống trộm [2013.01] 
25/31 . . qua sự hiện diện của người bên trong hoặc bên ngoài phương tiện vận tải 

[2013.01] 
25/32 . . qua các thông số động của xe, ví dụ tốc độ hoặc gia tốc [2013.01] 
25/33 . . qua vị trí, ví dụ bằng cách cung cấp tọa độ GPS [2013.01] 
25/34 . . qua các điều kiện của một số bộ phận trên xe, ví dụ của cửa sổ, khóa cửa hoặc cần 

số [2013.01] 
25/40 . Các đặc điểm của nguồn điện cấp cho hệ thống chống trộm, ví dụ pin chống trộm, 

nguồn dự phòng hoặc phương tiện tiết kiệm điện cho pin [2013.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B60S CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT, 
LÀM SẠCH, SỬA CHỮA NÂNG HOẶC DỊCH CHUYỂN CÁC PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC 

Ghi chú 

 Cần chú ý tới ghi chú sau tên lớp B60. 

Nội dung phân lớp 
LÀM SẠCH ...............................................................................................................................1/00, 3/00 
BẢO DƯỠNG, DUY TU, SỬA CHỮA ............................................................................................. 5/00 
NÂNG HOẶC CHUYỂN DỊCH 

Các thiết bị tự hành hoặc lắp trên một phương tiện vận 
tải ............................................................................................................................. 9/00; 13/00 
Các cụm máy của phương tiện vận tải được thích ứng 
để nối với các thiết bị tự hành ............................................................................................ 11/00 

 

1/00 Làm sạch các phương tiện vận tải (nhờ các thiết bị không liên kết với phương tiện 
vận tải B60S 3/00; bảo vệ cho máy bay không đóng băng B64D; làm sạch nói chung 
B08B; các thiết bị sưởi ấm chuyên dùng cho các bề mặt trong suốt hoặc phản xạ 
H05B 3/84) [1,2006.01] 

1/02 . Làm sạch các mặt kính trước, cửa sổ hoặc các thiết bị quang học [1,2006.01] 
1/04 . . Cái gạt nước mưa, ví dụ loại nạo [1,2006.01] 
1/06 . . . khác biệt bởi bộ dẫn động (thực hiện chuyển động khác với dao động B60S 

1/44) [1,2006.01] 
1/08 . . .  . có bộ dẫn động điện [1,2006.01] 
1/10 . . .  . có bộ dẫn động khí nén [1,2006.01] 
1/12 . . .  . có bộ dẫn động thuỷ lực [1,2006.01] 
1/14 . . .  . có bộ dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
1/16 . . .  . Các cơ cấu truyền động [1,2006.01] 
1/18 . . .  . . cơ học [1,2006.01] 
1/20 . . .  . . . bằng dây cáp, bằng trục quay mềm [1,2006.01] 
1/22 . . .  . . . bằng bánh cam [1,2006.01] 
1/24 . . .  . . . bằng trục khuỷu [1,2006.01] 
1/26 . . .  . . . bằng bánh răng [1,2006.01] 
1/28 . . . khác biệt bởi cái gạt nước (B60S 1/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/30 . . .  . được bố trí hoặc cả ở trong và ở ngoài [1,2006.01] 
1/32 . . . khác biệt bởi đặc điểm cấu tạo của thanh gạt hoặc bàn chải gạt nước 

[1,2006.01] 
1/34 . . .  . Thanh gạt nước; Lắp đặt chúng [1,2006.01] 
1/36 . . .  . . có độ dài thay đổi [1,2006.01] 
1/38 . . .  . Bàn chải kính [1,2006.01] 
1/40 . . .  . Liên kết giữa thanh gạt và bàn chải kính [1,2006.01] 
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1/42 . . .  . . đàn hồi [1,2006.01] 
1/44 . . . cái gạt nước thực hiện chuyển động khác với chuyển động lắc, ví dụ chuyển 

động quay [1,2006.01] 
1/46 . . có sử dụng chất lỏng; Bộ phận rửa kính trước [1,2006.01] 
1/48 . . . Dẫn chất lỏng cho mục đích này [1,2006.01] 
1/50 . . .  . Lắp đặt bình dựng chất lỏng [1,2006.01] 
1/52 . . .  . Lắp đặt thiết bị phun (thiết bị phun xem B05B) [1,2006.01] 
1/54 . . có sử dụng khí, ví dụ không khí nóng [1,2006.01] 
1/56 . . chuyên dùng làm sạch các bộ phận hoặc thiết bị khác ngoài cửa sổ và kính trước 

[1,2006.01] 
1/58 . . . cửa sổ phía sau [1,2006.01] 
1/60 . . . các thiết bị tín hiệu, ví dụ kính nhìn xa [1,2006.01] 
1/62 . Các thiết bị khác dùng để làm sạch [1,2006.01] 
1/64 . . dùng để làm sạch bên trong, ví dụ máy hút bụi được lắp thêm vào [1,2006.01] 
1/66 . . dùng để làm sạch mặt ngoài các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/68 . . . dùng để loại bỏ vật lạ ra khỏi bánh xe hoặc lốp xe, ví dụ cái nạo bánh xe 

[1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị làm sạch các phương tiện vận tải không gắn liền với chúng (làm 
sạch nói chung B08B; làm sạch tàu thuỷ B63B 57/00, B63B 59/00; trang thiết bị trên 
mặt đất dùng để làm sạch máy bay B64F 5/00) [1,2006.01] 

3/04 . dùng để làm sạch bề mặt ngoài của các phương tiện vận tải đường bộ [1,2006.01] 
3/06 . . có những bộ phận làm việc quay tiếp xúc với các phương tiện vận tải [1,2006.01] 

5/00 Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa hoặc trang bị lại các phương tiện vận tải (các 
phương tiện vận tải dùng để chuyên chở, các trạm bảo dưỡng hoặc duy tu B60P 3/14; 
để bảo dưỡng các đầu tàu B61K) [1,2006.01] 

5/02 . Dẫn truyền nhiên liệu cho các phương tiện vận tải; Bố trí các thiết bị ở các trạm 
tiếp nhiên liệu nói chung (thiết bị dùng để truyền xăng, dẫn và tương tự theo định 
lượng nhất định từ bể chứa cho các phương tiện vận tải B67D) [1,2006.01] 

5/04 . Dẫn khí để bơm bánh xe (lắp đặt các thiết bị ttên các phương tiện vận tải để bơm 
bánh xe B60C 23/00, áp kê xăm G01L 17/00) [3,2006.01]  

5/06 . Cung cấp pin cho, hay tháo pin ra khỏi phương tiện vận tải (bố trí mạch để nạp pin 
H02J 7/00) [6,2006.01]  

9/00 Các thiết bị đỡ dùng để nâng, giữ hoặc chuyển dịch toàn bộ hoặc từng phần các 
phương tiện vận tải, ví dụ kích được lắp thêm vào (các thiết bị để nâng xem 
B66F, giá đỡ xem F16M) [1,2006.01] 

9/02 . chỉ dùng để nâng hoặc giữ [1,2006.01] 
9/04 . . cơ học [1,2006.01] 
9/06 . . . dạng vít [1,2006.01] 
9/08 . . .  . có trục vít gần như thẳng đứng [1,2006.01] 
9/10 . . bằng áp lực chất lỏng [1,2006.01] 
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9/12 . . . dạng ống lồng [1,2006.01] 
9/14 . dùng để nâng và chuyển dịch [1,2006.01] 
9/16 . . kích một đầu phương tiện vận tải (B60S 9/205 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
9/18 . . . bằng cơ học [1,2006.01] 
9/20 . . . có máy nâng thuỷ lực [1,2006.01] 
9/205 . . Các thiết bị dẫn động, cơ động, ví dụ chân đỡ dẫn động tịnh tiến hay các bánh 

cam được dẫn động quay (các phương tiện vận tải có cơ cấu dẫn động tác dụng 
tương hỗ với mặt nền, ví dụ các chi tiết bước được B62D 57/02) [4,2006.01]  

9/21 . . . có một bánh phụ được dẫn động quay được hay một bánh xích vô tận, ví dụ 
được dẫn động bằng một bánh phụ (các phương tiện vận tải trên xích có các 
bánh phụ thêm vào hay lựa chọn B62D 55/02, 55/04; dẫn động phụ từ một bánh 
phụ B60K 25/08) [4,2006.01]  

9/215 . . .  . dẫn động bằng một động cơ phụ [4,2006.01]  
9/22 . Kẹp các thiết bị nâng, giữ hoặc chuyển dịch vào các phương tiện vận tải (thiết bị tự 

hành B60S 11/00) [1,2006.01] 

11/00 Những đặc điểm kết cấu và những bộ phận của các phương tiện vận tải nối với 
các thiết bị nâng, giữ hoặc chuyển dịch tự hành [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị tự hành dùng để chuyển dịch các phương tiện vận tải (thiết bị để 
nâng hoặc đẩy các phương tiện vận tải B66F) [4,2006.01] 

13/02 . Bàn quay; Xà ngang (được lắp đặt trong ga-ra E04H) [1,2006.01] 
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B60T HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ 
CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH NÓI 
CHUNG VÀ NHỮNG BỘ PHẬN CỦA CHÚNG (điều khiển phanh điện động 
B60L 7/00; kết hợp điều khiển phanh và các bộ phận khác của phương tiện vận tải 
B60W); BỐ TRÍ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHANH TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI NÓI CHUNG; THIẾT BỊ MANG THEO ĐƯỢC ĐỂ NGĂN CHẶN 
CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI; 
CẢI BIẾN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC LÀM 
MÁT PHANH [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "hệ thống điều khiển phanh" bao gồm hệ thống điều khiển phanh cho phương tiện 

vận tải hoặc các ứng dụng nói chung. 

Nội dung phân lớp 
NGĂN NGỪA CHUYỂN ĐỘNG 

Thiết bị mang theo được ...................................................................................................... 3/00 
PHANH 

Các phương pháp phanh và những thiết bị để thực 
hiện chúng ............................................................................................................................ 1/00 
Biến tính các phương tiện vận tải nhằm mục đích làm 
nguội phanh ......................................................................................................................... 5/00 
Các hệ thống điều khiển phanh 

các thiết bị điều khiển; làm thay đổi lực phanh 
tương ứng với lực tải hoặc các điều kiện đường xá ...............................................7/00, 8/00 
phanh liên tục ................................................................................................................ 10/00 
cơ cấu truyền động giữa các thiết bị điều khiển với 
phanh ................................................................................................................. 11/00, 13/00 

Chi tiết kết cấu của hệ thống điều khiển phanh khí 
thủy lực 

kết cấu, bố trí và hoạt động của các van ....................................................................... 15/00 
các chi tiết khác hoặc thiết bị phụ ................................................................................. 17/00 

 

1/00 Phối hợp các bộ phận của phanh tức là những bộ phận trong đó xuất hiện lực 
hãm [1,2006.01] 

1/02 . tác động bằng cách làm bánh xe quay chậm [1,2006.01] 
1/04 . . một cách trực tiếp lên lớp mặt lốp [1,2006.01] 
1/06 . . không phải lên mặt lốp, ví dụ lên vành bánh xe, phanh trống, đĩa, hoặc trục 

[1,2006.01] 
1/08 . . sử dụng môi trường chảy loãng hoặc bột [1,2006.01] 
1/087 . . . trong các phanh dạng thuỷ động lực, tức là phanh ép không thể tích [3,2006.01]  
1/093 . . . trong phanh dạng thuỷ tĩnh lực, tức là phanh ép thể tích [3,2006.01]  
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1/10 . . sử dụng chuyển động của bánh xe để tích tụ năng lượng, ví dụ dùng để nén khí 
trong máy nén (sử dụng động cơ làm phương tiện hãm phanh, xem các lớp tương 
ứng) [1,2006.01] 

1/12 . không tác dụng lên bánh xe, ví dụ tác động phản lực [1,2006.01] 
1/14 . . trực tiếp lên mặt đường (thiết bị dịch chyển được, ví dụ vật chèn, guốc phanh 

B60T 3/00) [1,2006.01] 
1/16 . . bằng cách tăng lực cản của không khí, ví dụ nhờ tấm chắn [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị mang được, ngăn ngừa sự chuyển động tự phát của các phương tiện 
vận tải, ví dụ vật chèn, guốc phanh [1,2006.01] 

5/00 Biến thể của phương tiện vận tải nhằm mục đích làm nguội phanh [1,2006.01] 

Hệ thống điều khiển phanh và các bộ phận của chúng 

7/00 Các bộ phận điều khiển phanh [1,2006.01] 
7/02 . hoạt động nhờ lái xe [1,2006.01] 
7/04 . . bộ dẫn động bằng chân [1,2006.01] 
7/06 . . . Phân bố bàn đạp [1,2006.01] 
7/08 . . bộ dẫn động bằng tay [1,2006.01] 
7/10 . . . Phân bố các bộ phận điều khiển bằng tay [1,2006.01] 
7/12 . để điều khiển tự động; Các thiết bị hoạt động không theo ý muốn của tài xế hoặc 

hành khách [1,2006.01] 
7/14 . . khi tài xế bị ngất (các thiết bị tự lái cho các phương tiện vận tải dẫn động bằng 

điện B60L 3/02) [1,2006.01] 
7/16 . . có điều khiển từ xa, ví dụ nhờ các thiết bị đặt ở ngoài các phương tiện vận tải 

[1,2006.01] 
7/18 . . . nhờ các phương tiện đặt dọc trên đường đi qua của các phương tiện vận tải 

[1,2006.01] 
7/20 . . thích hợp với rơ moóc, hoạt động khi tháo rơ moóc hoặc xuất hiện nguy hiểm do 

va chạm mạnh của rơ moóc (sự phanh dật, hoạt động nhờ lực quán tính B60T 
13/08) [1,2006.01] 

7/22 . . được khởi động nhờ sự tiếp xúc của phương tiện vận tải, ví dụ thanh chắn bảo 
hiểm, với một đối tượng bên ngoài, ví dụ một phương tiện vận tải khác 
[4,2006.01]  

8/00 Các thiết bị điều khiển lực phanh tuỳ thuộc vào những điều kiện chuyên chở 
khác nhau hoặc về đường xá, ví dụ các thiết bị dùng để giới hạn hoặc thay đổi 
sự phân phối lực phanh giữa các bánh xe (bằng cách thay đổi số lượng xi lanh 
hoạt động trong hệ thống phanh B60T 17/10) [1,2006.01] 

8/17 .  Sử dụng thiết bị điều chỉnh điện hoặc điện tử để điều khiển phanh [2006.01] 
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Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại vào nhóm B60T 8/17, có thể phân vào vị trí thích hợp trong các nhóm 

B60T 8/18, B60T 8/24, B60T 8/26 hoặc B60T 8/32 nếu có liên quan đến các khía 
cạnh khác điều khiển điện tử. 

 
8/171 .  .  Dò thông số để sử dụng trong điều chỉnh; Đo đạc giá trị để sử dụng trong điều 

chỉnh [2006.01]  
8/172 .  .  Xác định thông số điều khiển sử dụng trong điều chỉnh, ví dụ bằng cách tính toán 

các thông số đo đạc hay dò được [2006.01]  
8/173 .  .  Khử hay loại trừ ảnh hưởng của các tín hiệu không mong muốn, ví dụ vì dao 

động hay tiếng ồn [2006.01]  
8/174 .  .  đặc trưng bởi sử dụng điều khiển logic đặc biệt, ví dụ điều khiển mờ [2006.01]  
8/175 .  .  Điều chỉnh phanh đặc biệt thích hợp để ngăn bánh xe quay quá nhanh trong khi 

phương tiện đang gia tốc, ví dụ để kiểm soát khả năng bám mặt đường của bánh 
xe [2006.01]  

8/1755 .  .  Điều chỉnh phanh đặc biệt thích hợp để kiểm soát sự ổn định của phương tiện vận 
tải, ví dụ đưa vào tính toán tỷ lệ lệch hướng hoặc thay đổi đột ngột theo phương 
ngang ở các đoạn đường cong (hệ thống điều khiển dẫn động của phương tiện 
vận tải để điều khiển bộ dẫn động ổn định khác loại điều khiển từng bộ phận con 
riêng biệt B60W 30/02) [2006.01]  

8/176 .  .  Điều chỉnh phanh đặc biệt thích hợp để ngăn bánh xe trượt dài khi xe giảm tốc 
độ, ví dụ ABS (B60T 8/1755 được ưu tiên) [2006.01]  

8/1761 .  .  .  nhạy đáp với bánh xe hay phanh động lực, ví dụ bánh xe trượt, gia tốc hoặc 
thay đổi tỷ số của áp suất chất lỏng của phanh [2006.01]  

8/1763 .  .  .  nhạy đáp với hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường (B60T 8/1764 được ưu 
tiên) [2006.01]  

8/1764 .  .  .  Điều chỉnh trong khi di chuyển trên mặt đường  có hệ số ma sát khác nhau, ví 
dụ giữa bên trái và bên phải [2006.01]  

8/1766 .  .  .  Cân đối lực phanh thông qua tải trọng trục xe, ví dụ từ trước ra sau xe 
[2006.01]  

8/1769 .  .  .  đặc biệt thích hợp cho xe có nhiều hơn một trục dẫn động, ví dụ xe có bốn bánh 
dẫn động [2006.01]  

8/18 . nhạy đáp với trọng lượng hay tải trọng của phương tiện vận tải, ví dụ sự phân bố tải 
trọng (B60T 8/30 được ưu tiên; nhạy đáp với trọng lượng hay các điều kiện tốc độ 
B60T 8/58) [1,4,2006.01]  

8/20 . . hoạt động có tính chất rời rạc [1,2006.01] 
8/22 . . hoạt động có tính chất liên tục [1,2006.01] 
8/24 . tương ứng với độ dốc của phương tiện vận tải hoặc sự đổi hướng chuyển động, ví 

dụ khi đi qua đoạn đường vòng [1,2006.01] 
8/26 . để thu được sự phanh vi sai giữa các bánh xe trước và bánh xe sau [1,2006.01] 
8/28 . . nhạy đáp với sự giảm tốc [4,2006.01]  
8/30 . . nhạy đáp với tải trọng [4,2006.01]  
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8/32 . nhạy đáp với điều kiện tốc độ, ví dụ gia tốc hay giảm tốc (B60T 8/28 được ưu tiên; 
các thiết bị điện trên các phương tiện vận tải dẫn động bằng điện dùng để chỉ báo 
sự trượt của bánh xe B60L 3/10; đo vận tốc thẳng hay vận tốc góc xem G01P 3/00) 
[4,2006.01]  

8/34 . . có bộ điều chỉnh áp suất chất lỏng nhạy đáp với điều kiện tốc độ [4,2006.01]  
8/36 . . . có van dẫn hướng nhạy đáp với lực điện từ [4,2006.01]  
8/38 . . . có một cơ cấu van kiểu rơ le hay kiểu do người lái điều khiển [4,2006.01]  
8/40 . . . có một mạch chất lỏng dẫn áp lực bao gồm cả thiết bị sinh áp lực để biến đổi áp 

lực phanh, ví dụ bao gồm bơm dẫn động bằng bánh xe để phát hiện một điều 
kiện tốc độ, hay bơm được điều khiển bằng một thiết bị độc lập với hệ thống 
phanh [4,2006.01]  

8/42 . . có buồng giãn để điều khiển áp lực phanh [4,2006.01]  
8/44 . . có một bộ khuếch đại trợ lực kết hợp với trục chính để điều khiển sự nâng hạ của 

áp lực phanh qua sự tương tác với một thiết bị trợ lực [4,2006.01]  
8/46 . . áp lực giảm bằng cách giảm chất lỏng trợ lực [4,2006.01]  
8/48 . . nối bộ phận thao tác phanh với một nguồn chất lỏng dẫn áp lực bổ sung hoặc 

khác [4,2006.01]  
8/50 . . có thiết bị điều khiển mức áp lực lên phanh [4,2006.01]  
8/52 . Nhận biết mômen quay, tức là trong đó quá trình phanh được điều khiển bởi các 

lực đang và sẽ tạo ra chuyển động xoắn hay quay trên một chi tiết được phanh 
[4,2006.01]  

8/54 . bằng các thiết bị cơ khí [4,2006.01]  
8/56 . có các thiết bị làm thay đổi hệ số ma sát [4,2006.01]  
8/58 . nhạy đáp với tốc độ hay một điều kiện khác hay với nhiều điều kiện tốc độ 

[4,2006.01]  

Ghi chú  [4] 
 Trong nhóm này, một điều kiện tự phụ thuộc vào một điều kiện khác và đại diện cho 

nó thì không được gọi là điều kiện tổ hợp. 
 
8/60 . . . dùng mạch điện để điều khiển hoạt động của phanh, mạch điện này có được 

chức năng điều khiển liên quan tới động lực của phương tiện vận tải hoặc bánh 
xe được phanh [4,2006.01]  

8/62 . . .  . trong đó các bánh xe riêng lẻ (i) có hệ thống phanh tự chứa điều khiển các 
bánh xe đó theo trạng thái động lực của nó hay (ii) có một bộ phận xử lý trung 
tâm tiếp nhận tín hiệu vào từ các bánh xe riêng lẻ hay các nhóm bánh xe rồi 
phát ra tín hiệu điều khiển để vận hành riêng biệt từng bánh xe hay nhóm 
bánh xe [4,2006.01]  

8/64 . . .  . trong đó, hoạt động phanh được điều khiển đặc trưng bởi cách thức giảm hay 
đặt lại áp lực phanh bằng thuỷ lực [4,2006.01]  

8/66 . . .  . trong đó hoạt động phanh nhạy đáp với hiệu số giữa tốc độ được tính toán hay 
tốc độ lý thuyết khác của phương tiện vận tải và tốc độ tức thời của bánh của 
nó [4,2006.01]  
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8/68 . . .  . . trong đó hoạt động phanh được điều khiển bằng hiệu số giữa tỉ lệ thay đổi 
vận tốc của phương tiện vận tải và tỉ lệ thay đổi vận tốc của bánh 
[4,2006.01]  

8/70 . . .  . . nhận biết cả sự giảm tốc hay tăng tốc của phương tiện vận tải hay của bánh 
xe [4,2006.01]  

8/72 . . nhạy đáp với hiệu số giữa một điều kiện tốc độ, ví dụ giảm tốc, và một trị số 
chuẩn cố định (B60T 8/66 được ưu tiên) [4,2006.01]  

8/74 . . . nhận biết tỉ lệ thay đổi vận tốc [4,2006.01]  
8/76 . . . hai hay nhiều bộ cảm biến từ các bánh xe khác nhau biểu thị cùng một kiểu điều 

kiện tốc độ [4,2006.01]  
8/78 . . . dùng mạch điện để điều khiển hoạt động phanh, mạch điện này có được chức 

năng điều khiển liên quan tới động lực học của phương tiện vận tải hoặc bánh 
xe được phanh [4,2006.01]  

8/80 . . .  . Các thiết bị cảm nhận tỉ lệ thay đổi vận tốc [4,2006.01]  
8/82 . . .  . hai hay nhiều bộ cảm biến từ các bánh xe khác nhau biểu thị cùng một kiểu 

điều kiện tốc độ [4,2006.01]  
8/84 . . .  . trong đó hai hay một nhóm bánh được điều khiển phụ thuộc vào đặc tính của 

bánh xe chuẩn hay nhóm bánh xe chuẩn, có thiết bị để đổi bánh chuẩn, ví dụ 
thao tác "chọn độ cao, chọn độ thấp" [4,2006.01]  

8/86 . . trong đó phanh được đặt tự động theo điều kiện tốc độ và có thiết bị để điều khiển 
quá mức cơ cấu phanh tự động khi bị trượt [4,2006.01]  

8/88 . . có cơ cấu nhạy đáp với lỗi, tức là cơ cấu phát hiện và chỉ báo thao tác sai của cơ 
cấu điều khiển nhạy đáp với tốc độ [4,2006.01]  

8/90 . . . dùng một tín hiệu mô phỏng tốc độ để thử cơ cấu điều khiển nhạy đáp với tốc 
độ [4,2006.01]  

8/92 . . . tự sửa lỗi [4,2006.01]  
8/94 . . .  . trên thiết bị điều chỉnh áp lực chất lỏng [4,2006.01]  
8/96 . . .  . trên cơ cấu điều khiển nhạy đáp với tốc độ [4,2006.01]  

10/00 Điều khiển hay điều chỉnh một thiết bị phanh liên tục có sử dụng môi trường 
lỏng hay bột, ví dụ khi đi xuống một đoạn đường dốc dài [4,2006.01]  

10/02 . bằng phanh thuỷ động lực [4,2006.01]  
10/04 . bằng phanh thuỷ tĩnh [4,2006.01]  

11/00 Truyền lực từ bộ phận điều khiển phanh đến các thiết bị tác động trực tiếp lên 
bộ phận phanh không sử dụng máy khuếch đại hoặc những nguồn năng lượng 
ngoài, trong đó việc tăng công suất được truyền đi không đóng vai trò chủ yếu 
(sử dụng máy khuếch đại hoặc năng lượng ngoài B60T 13/00) [1,5,2006.01]  

11/04 . truyền lực bằng cơ khí [1,5,2006.01]  
11/06 . . Các thiết bị thăng bằng [1,5,2006.01]  
11/08 . . có hệ thống đòn bẩy thay đổi [1,5,2006.01]  
11/10 . truyền lực nhờ các chất lỏng dẫn áp lực, ví dụ thuỷ lực [1,5,2006.01]  
11/12 . . lực truyền đi thay đổi (B60T 11/16 đến B60T 11/28 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
11/14 . . lực truyền đi về cơ bản không thay đổi [1,5,2006.01]  
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11/16 . . Các thiết bị dùng để điều khiển tập trung, ví dụ xi lanh chính (xi lanh chính kết 
hợp với bộ khuếch đại chân không B60T 13/565) [1,5,2006.01]  

11/18 . . . Nối chúng với bộ phận điều khiển phanh [1,5,2006.01]  
11/20 . . . Tiếp đôi, bên cạnh nhau hoặc các cụm nhiều xi lanh chính khác [1,5,2006.01] 
11/21 . . .  . có hai bàn đạp hoạt động trên hai vòng khác nhau, áp suất ở đó bằng áp suất 

khi hai bàn đạp hoạt động đồng thời, ví dụ để lái (lái các bánh không làm lệch 
được hay các dây xích vô tận bằng cách dẫn động khác biệt các chi tiết tiếp 
xúc với đất trên các mặt đối diện của phương tiện vận tải dùng phanh là 
phương tiện lái chính B62D 11/08) [5,2006.01]  

11/22 . . . đặc trưng bằng việc được thực hiện liền với thùng chứa [1,5,2006.01]  
11/224 . . . có phương tiện làm biến đổi áp lực, ví dụ bằng cách thao tác thành hai giai đoạn 

nhờ sử dụng đường kính pittông khác nhau, bao gồm việc biến thiên liên tục từ 
đường kính này sang đường kính kia [5,2006.01]  

11/228 . . . Cơ cấu giữ áp lực, ví dụ để cấp thêm chất lỏng từ bình chứa cho buồng xi lanh 
chính (B60T 11/232 được ưu tiên) [5,2006.01]  

11/232 . . . Van phục hồi [5,2006.01]  
11/236 . . . Trang bị làm kín pittông [5,2006.01]  
11/24 . . có tác động của một tổ hợp điều khiển nhiều hệ thống truyền động, ví dụ hệ thống 

kép (các cụm nhiều xi lanh chính B60T 1/20) [1,5,2006.01]  
11/26 . . Thùng chứa (được nối liền với xi lanh chính B60T 1/22) [1,5,2006.01]  
11/28 . . Van đặc biệt dùng cho mục đích đó (van phục hồi B60T 11/232) [1,5,2006.01]  
11/30 . . . Van xả dùng cho hệ thống phanh thuỷ lực [1,5,2006.01]  
11/32 . . . Van tự ngắt dùng cho các đường ống hư hỏng [1,5,2006.01]  
11/34 . . . Van hạ hoặc giới hạn áp suất [1,5,2006.01]  

13/00 Truyền lực từ bộ phận điều khiển tới các chi tiết tác động trực tiếp lên bộ phận 
phanh có sử dụng bộ khuếch đại hoặc nguồn năng lượng ngoài; Hệ thống hãm 
với các thiết bị tương tự, ví dụ hệ thống khí nén (thiết bị điều chỉnh lực phanh tùy 
thuộc vào các điều kiện vận tải hoặc điều kiện đường xá B60T 8/00; van sử dụng 
trong các hệ thống đó B60T 15/00) [1,2006.01] 

13/02 . có bộ khuyếch đại cơ học hoặc dẫn động cơ học [1,2006.01] 
13/04 . . có lò xo hoặc vật nặng (có các phương tiện thuỷ lực nén B60T 13/10) [1,2006.01] 
13/06 . . có các thiết bị quán tính, ví dụ bánh đà [1,2006.01] 
13/08 . . . Phanh giật (bộ phận điều khiển phanh tự động thích hợp với rơ moóc B60T 

7/20) [1,2006.01] 
13/10 . có các bộ phận khuyếch đại dẫn động thuỷ lực hay khí nén [1,2006.01] 
13/12 . . thuỷ lực [1,2006.01] 
13/122 . . . Hệ thống sử dụng cả xi lanh chính và van phân phối; Kết hợp cấu trúc giữa xi 

lanh chính và van phân phối [6,2006.01]  
13/125 . . . Hệ thống sử dụng van phân phối áp lực phanh không có xi lanh chính 

[6,2006.01]  
13/128 . . . Hệ thống sử dụng bộ khuếch đại thuỷ lực kết hợp với xi lanh chính [6,2006.01]  
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13/13 . . .  . có công suất thuỷ lực bổ sung từ bộ khuếch đại đến hệ thống phanh 
[6,2006.01]  

13/132 . . . Hệ thống sử dụng bộ khuếch đại có công suất cơ học, ví dụ tới xi lanh chính 
[6,2006.01]  

13/135 . . . Bộ khuếch đại đặc trưng bởi van điều khiển trong pittông khuếch đại 
[6,2006.01]  

13/138 . . . cơ cấu cung cấp áp lực [6,2006.01]  
13/14 . . .  . dùng bộ tích hay bể chứa [1,6,2006.01]  
13/16 . . .  . dùng bơm trực tiếp, tức là không có bộ tích hay bể chứa [1,6,2006.01]  
13/18 . . .  . . có sự điều khiển năng suất bơm [1,6,2006.01]  
13/20 . . .  . . có sự điều khiển cơ cấu dẫn động bơm [1,6,2006.01]  
13/22 . . . Bộ phanh làm việc dưới tác động của lò xo hoặc vật nặng và được ngắt bằng 

phương tiện thuỷ lực [1,2006.01] 
13/24 . . khí nén [1,2006.01] 
13/26 . . . Các hệ thống có không khí nén [1,2006.01] 
13/36 . . .  . phanh tác động trực tiếp tức là phanh làm việc trực tiếp do tác động của khí 

nén [1,2006.01] 
13/38 . . .  . Bộ phanh làm việc dưới tác động của lò xo hoặc vật nặng và ngắt bằng khí 

nén [1,2006.01] 
13/40 . . .  . bộ phanh hoạt động gián tiếp, tức là bộ khuyếch đại khí nén [1,2006.01] 
13/44 . . .  . . có hai hộp [1,2006.01] 
13/45 . . .  . . có bộ khuếch đại nhiều lần, ví dụ bộ khuếch đại nối tiếp [5,2006.01]  
13/46 . . . Hệ thống chân không [1,2006.01] 
13/48 . . .  . bộ phanh hoạt động trực tiếp, tức là bộ phanh làm việc trực tiếp dưới tác động 

của chân không [1,2006.01] 
13/50 . . .  . Bộ phanh làm việc dưới tác động của lò xo hoặc vật nặng và được ngắt bởi tác 

động của chân không [1,2006.01] 
13/52 . . .  . Bộ phanh tác động gián tiếp, tức là bộ khuyếch đại chân không 
13/56 . . .  . . hai hộp [1,2006.01] 
13/563 . . .  . . có bộ khuếch đại nhiều lần, ví dụ bộ khuếch đại nối tiếp [5,2006.01]  
13/565 . . .  . . đặc trưng bằng sự kết hợp với xi lanh chính, ví dụ tạo thành một tổng thể 

[5,2006.01]  
13/567 . . .  . . đặc trưng bằng các đặc điểm kết cấu của vỏ hay cơ cấu gia cố hay lắp ráp nổ 

[5,2006.01]  
13/569 . . .  . . đặc trưng bằng các chi tiết pittông, ví dụ cấu trúc, lắp ráp màng [5,2006.01]  
13/57 . . .  . . đặc trưng bằng các đặc điểm kết cấu của van điều khiển [5,2006.01]  
13/573 . . .  . . đặc trưng bởi cơ cấu tác dụng ngược [5,2006.01]  
13/575 . . .  . . . dùng đĩa hay đệm lót đàn hồi [5,2006.01]  
13/577 . . .  . . . dùng tay gạt [5,2006.01]  
13/58 . . Các hệ thống tổ hợp hoặc biến đổi được [1,2006.01] 
13/60 . . . dạng khí nén thuỷ lực có áp suất dư thừa và dạng chân không [1,2006.01] 

88 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B60T 

13/62 . . . bằng tay và tự động [1,2006.01] 
13/64 . . . một hộp và nhiều hộp, ví dụ một hộp và các hộp nối tiếp nhau [1,2006.01] 
13/66 . . Điều khiển bằng điện trong các hệ thống phanh khí nén thuỷ lực [1,2006.01] 
13/68 . . . nhờ các van được điều khiển bằng điện [1,2006.01] 
13/70 . . . nhờ các công tắc được điều khiển bằng khí nén hoặc thuỷ lực [1,2006.01] 
13/72 . . . trong các hệ thống chân không [1,2006.01] 
13/74 . có bộ phận khuyếch đại hoặc dẫn động bằng điện [1,2006.01] 

15/00 Cấu tạo, gá đặt và vận hành của các van trong các hệ thống điều khiển phanh 
không được đề cập ở các nhóm B60T 11/00 hay B60T 13/00 (cấu trúc van nhạy 
đáp với điều kiện tốc độ B60T 8/34; nối van với vật thể đàn hồi bơm phồng được 
B60C 29/00) [1,4,2006.01]  

15/02 . Van hãm [1,2006.01] 
15/04 . . Van hãm được điều khiển bởi tài xế [1,2006.01] 
15/06 . . . Van một bộ phận dùng cho các hệ thống phanh làm việc dưới áp lực, không 

được điều khiển tự động [1,2006.01] 
15/08 . . . Van của hệ thống phanh làm việc dưới áp lực có điều khiển tự động (điều khiển 

phanh tự động xem B60T 7/12) [1,2006.01] 
15/10 . . . dùng cho phanh chân không [1,2006.01] 
15/12 . . . dùng tổ hợp với van rơ le và tương tự [1,2006.01] 
15/14 . . . tác động lên các thiết bị điều khiển bằng điện [1,2006.01] 
15/16 . . . Các thiết bị cho phép điều khiển các hệ thống phanh từ hai hay nhiều vị trí 

[1,2006.01] 
15/18 . . Van ba hoặc các van tăng tốc khác đảm bảo cho việc tăng hoặc nhả gián đoạn áp 

lực phanh bằng cách nối xilanh phanh và tương tự với nguồn áp lực tăng hoặc 
giảm hoặc với không khí bên ngoài, hoạt động nhờ thay đổi áp lực trong hệ thống 
truyền dẫn [1,2006.01] 

15/20 . . . điều khiển được bằng cách sử dụng hai tầng áp suất [1,2006.01] 
15/22 . . .  . với một hoặc nhiều van phụ dùng để mở hoặc ngắt phanh hay để rót đầy 

thùng chứa [1,2006.01] 
15/24 . . . điều khiển được bằng cách sử dụng ba tầng áp suất [1,2006.01] 
15/26 . . .  . không tăng nhanh tác động của phanh [1,2006.01] 
15/28 . . .  . . có các van phụ [1,2006.01] 
15/30 . . .  . có tăng nhanh tác động của phanh [1,2006.01] 
15/32 . . .  . . có các van phụ [1,2006.01] 
15/34 . . . điều khiển được theo lựa chọn bằng cách sử dụng hai hoặc ba tầng áp suất 

[1,2006.01] 
15/36 . . Các thiết bị điều khiển hoặc van khác, khác biệt bởi các chức năng nhất định 

[1,2006.01] 
15/38 . . . dùng để phanh nhanh và phanh cấp tốc, ví dụ nhờ bể chứa phụ để chọn bước tự 

do [1,2006.01] 
15/40 . . .  . với các xilanh khởi động và chịu lực riêng biệt [1,2006.01] 
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15/42 . . . có việc tăng nhanh tác động của phanh, tức là có các van nhanh được hoạt động 
nhờ sự thay đổi áp suất trong hệ thống tuyến dẫn [1,2006.01] 

15/44 . . .  . hoạt động không phụ thuộc bởi thiết bị điều khiển chính [1,2006.01] 
15/46 . . . dùng để làm chậm phanh nhằm mục đích báo hiệu những va chạm với phương 

tiện vận tải đang chuyển động phía sau [1,2006.01] 
15/48 . . . để làm đầy bể chứa [1,2006.01] 
15/50 . . .  . có thiết bị dùng để giới hạn hoặc giảm áp suất trong bể chứa [1,2006.01] 
15/52 . . . dùng để ngắt phanh nhanh, ví dụ bằng cách cho phản áp trong van ba hoặc xả 

không khí từ bình chứa hoặc xi lanh phanh vào hệ thống tuyến dẫn của phanh 
[1,2006.01] 

15/54 . . . dùng để điều khiển việc xả luồng khí ra từ van ba hoặc từ xi lanh phanh 
[1,2006.01] 

15/56 . . . dùng để làm đầy bể chứa bằng cách nhân đôi hệ thống tuyến dẫn khí kép 
[1,2006.01] 

15/58 . . . dùng để dẫn xung điều khiển qua hệ thống tuyến dẫn khí kép [1,2006.01] 
15/60 . . . dùng để mở ngắt phanh khi tách các phương tiện vận tải [1,2006.01] 

17/00 Các cụm chi tiết, các chi tiết hoặc phụ tùng của hệ thống phanh không thuộc các 
nhóm B60T 8/00, B60T 13/00 hay B60T 15/00, hay biểu thị các đặc điểm đặc 
trưng khác [1,4,2006.01]  

17/02 . Phân bố và những đặc điểm kết cấu của bơm hoặc máy nén và các thiết bị điều 
khiển chúng [1,2006.01] 

17/04 . Gá đặt ống dẫn, van trong ống dẫn, ví dụ van khoá, mối nối hay ống mềm dẫn khí 
[1,4,2006.01] 

17/06 . Lắp đặt và đặc điểm kết cấu của bể chứa [1,2006.01] 
17/08 . Xi lanh phanh khác với những bộ phận phanh chính của phanh (xi lanh có các thiết 

bị dùng để điều hoà độ hao mòn, các cơ cấu truyền lực F16D) [1,2006.01] 
17/10 . . Hai hoặc nhiều xi lanh tác dụng lên một bộ phanh với những phương tiện cho 

phép sử dụng chúng một cách có lựa chọn hoặc liên tiếp có điều chỉnh số lượng 
xi lanh làm việc [1,2006.01] 

17/12 . . . tùy thuộc vào trọng lượng của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
17/14 . . . tùy thuộc vào vận tốc của phương tiện vận tải [1,2006.01] 
17/16 . . Khoá xi lanh phanh [1,2006.01] 
17/18 . Thiết bị bảo hiểm; Giám sát [1,2006.01] 
17/20 . . Các thiết bị bảo hiểm hoạt động nhờ hành khách chứ không phải nhờ lái xe 

[1,2006.01] 
17/22 . . Các thiết bị dùng để giám sát và thử hệ thống phanh; Các thiết bị tín hiệu 

[1,2006.01] 
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B60V CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ  

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "các phương tiện vận tải trên đệm không khí" bao gồm tất cả các dạng phương tiện 

vận tải, những phương tiện vận tải này hoàn toàn hoặc từng phần giữ cách mặt đất 
hoặc mặt nước nhờ các đệm không khí hoặc đệm khí. 

 

1/00 Các phương tiện vận tải trên đệm không khí (các phương tiện vận tải trên mặt đất, 
tàu thuỷ hoặc các thiết bị bay phù hợp hoặc được biến thể để chuyển động trên đệm 
không khí B60V 3/00) [1,2006.01] 

1/02 . trong đó đệm được tạo ra bởi ít nhất một màn chất lỏng bao quanh [1,2006.01] 
1/04 . trong đó đệm được giới hạn một phần bởi các tường chắn [1,2006.01] 
1/06 . trong đó đệm được tạo ra trong buồng tập trung không khí có giới hạn [1,2006.01] 
1/08 . trong đó đệm được tạo ra nhờ tác động của lực đẩy trong quá trình chuyển động 

của phương tiện vận tải về phía trước [1,2006.01] 
1/10 . trong đó ống thổi để tạo nên màn không khí hoặc bệ của phương tiện vận tải được 

thiết kế để tạo nên màn không khí xoáy [1,2006.01] 
1/11 . Điều khiển độ ổn định và độ cao [2,2006.01]  
1/12 . . bằng cách phân chia đệm khí [1,2,2006.01] 
1/14 . Lực đẩy; Sự điều khiển chúng (B60V 1/11 được ưu tiên) [1,2,2006.01] 
1/15 . . sử dụng một phần môi trường chảy loãng tạo nên đệm [2,2006.01]  
1/16 . Tường ngăn mềm [1,2006.01] 
1/18 . Cấu tạo của thân [1,2006.01] 
1/20 . Bộ làm lệch dò [1,2006.01] 
1/22 . có cánh ngầm (cánh ngầm xem B63B 1/24) [1,2006.01] 

3/00 Các phương tiện vận tải trên mặt đất, tàu thuỷ hoặc các thiết bị bay phù hợp 
hoặc được cải tiến để chuyển động trên đệm không khí [1,2006.01] 

3/02 . Các phương tiện vận tải trên mặt đất, ví dụ xe chạy trên đường [1,2006.01] 
3/04 . . chuyển động trên ray hoặc các thiết bị định hướng, ví dụ có đệm không khí ở 

giữa ray và phương tiện vận tải [1,2006.01] 
3/06 . Tàu thuỷ [1,2006.01] 
3/08 . Các thiết bị bay, ví dụ có thiết bị hạ cánh trên đệm không khí [1,2006.01] 
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B60W ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI KHÁC NHAU VỀ CHỦNG LOẠI HOẶC CHỨC NĂNG; HỆ THỐNG 
ĐIỀU KHIỂN CHUYÊN DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÓ ĐỘNG 
CƠ LAI; HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DẪN ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
ĐƯỜNG BỘ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN CÁC THÀNH PHẦN 
RIÊNG BIỆT [2006.01]  

Ghi chú [2006.01] 
(1) Phân lớp này không bao gồm điều khiển một thành phần đơn lẻ; kiểu điều khiển này 

được phân loại vào những phân lớp liên quan đến từng thành phần, ví dụ F02D, 
F16H. Khi một thành phần đơn lẻ được điều khiển bởi tín hiệu hoặc lệnh từ các 
thành phần khác, thì điều khiển thành phần đơn lẻ này sẽ được phân loại vào phân 
lớp liên quan đến từng thành phần đó. Ví dụ, điều khiển tỷ số truyền của bánh răng 
bằng tín hiệu từ động cơ hoặc bộ gia tốc sẽ được phân loại vào phân lớp dành cho 
bánh răng, F16H.  

(2) Điều khiển liên kết các bộ phận truyền lực, ví dụ giữa động cơ và bánh răng truyền 
xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn khi chuyển tỷ số truyền và đặc trưng bởi việc 
điều khiển bánh răng thì cũng được phân  loại vào phân lớp dành cho bánh răng, 
F16H.  

(3) Khi phân loại vào nhóm B60W 10/00 thì cũng phải phân vào các nhóm từ B60W 
20/00 đến B60W 50/00 để xác định mục đích của việc điều khiển.  

(4) Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa xác định:  
 - “điều khiển liên kết” nghĩa là thiết bị điều khiển trên bảng điều khiển của phương 

tiện vận tải đã được lập trình hoặc tự động đáp ứng các điều kiện, bao gồm điều 
khiển logic cho các thành phần của phương tiện vận tải khác nhau về chủng loại hoặc 
chức năng, gửi tín hiệu điều khiển tới các cơ cấu chấp hành của hai hoặc nhiều thành 
phần của phương tiện vận tải, do vậy các thành phần sẽ hoạt động cùng lúc để giải 
quyết một vấn đề hoặc để đáp ứng trong một điều kiện cụ thể;  

 - “hệ thống điều khiển truyền động” là hệ thống điện tử trong phương tiện vận tải 
đường bộ dùng để điều khiển tự động chuyển động của phương tiện đó.  

 - “phương tiện vận tải đường bộ” là phương tiện dưới sự điều khiển của người lái lưu 
thông trên đường, ví dụ ôtô, xe tải, xe buýt;  

 - “thành phần của phương tiện vận tải” là một trong các hệ thống sau: hệ thống đẩy, 
hệ thống li hợp, hệ thống bánh răng thay đổi tốc độ, hệ thống phân bổ mômen quay 
giữa trục bánh trước và sau, hệ thống vi sai, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống 
giảm xóc, thiết bị tích trữ năng lượng, pin nhiên liệu hoặc thiết bị phụ trợ. 

 

10/00 Điều khiển liên kết các thành phần của phương tiện vận tải khác nhau về chủng 
loại hoặc chức năng (phương tiện vận tải mà đẩy hoàn toàn bằng điện với năng 
lượng cung cấp bên trong phương tiện B60L 11/00) [2006.01]  

Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại vào nhóm này, mỗi thành phần điều khiển phải được xác định riêng 

biệt để phân loại vào nhóm thích hợp nhất [2006.01] 
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10/02 .  bao gồm điều khiển khớp truyền lực [2006.01]  
10/04 .  bao gồm điều khiển bộ phận đẩy [2006.01]  
10/06 .  .  bao gồm điều khiển động cơ đốt trong [8] 
10/08 .  .  bao gồm điều khiển bộ phận đẩy điện, ví dụ động cơ hoặc máy phát [2006.01]  
10/10 .  bao gồm điều khiển hộp số thay đổi tốc độ [2006.01,2012.01] 
10/101 . . Hộp số biến đổi vô cấp [2012.01] 
10/103 . . . loại chất lỏng [2012.01] 
10/105 . . . loại điện [2012.01] 
10/107 . . . với các bộ phận linh hoạt vô tận [2012.01] 
10/108 . . . Hộp số ma sát [2012.01] 
10/109 . . . . loại hình xuyến [2012.01] 
10/11 . . Hộp số bước [2012.01] 
10/111 . . . với các bộ bánh răng tốc độ thay đổi riêng biệt được sắp xếp nối tiếp [2012.01] 
10/113 . . . với hai đường truyền lực đầu vào, ví dụ ly hợp kép lựa chọn truyền một trong 

những đường truyền lực mô men xoắn bởi ly hợp đầu vào tương ứng [2012.01] 
10/115 . . . với bánh răng hành tinh [2012.01] 
10/119 . bao gồm việc điều khiển các phương tiện dẫn động toàn bộ bánh xe, ví dụ các bánh 

răng truyền hoặc ly hợp để chia mô men xoắn giữa trục trước và trục sau (B60W 
10/14 được ưu tiên) [2012.01] 

10/12 .  bao gồm điều khiển các bộ vi sai [2006.01,2012.01] 
10/14 . . Bộ vi sai trung tâm để chia mô men giữa trục trước và trục sau [2012.01] 
10/16 . . Bộ vi sai trục, ví dụ để chia mô men xoắn giữa bánh xe trái và bánh xe phải 

[2012.01] 
10/18 .  bao gồm điều khiển hệ thống phanh [2006.01,2012.01] 
10/184 . . với phanh bánh xe [2012.01] 
10/188 . . . phanh thủy lực [2012.01] 
10/192 . . . phanh điện [2012.01] 
10/196 . . tác động trong đường dây truyền lực, ví dụ phanh phụ [2012.01] 
10/198 . . với phanh bằng khí thải [2012.01] 
10/20 .  bao gồm điều khiển hệ thống lái [2006.01]  
10/22 .  bao gồm điều khiển hệ thống giảm xóc [2006.01]  
10/24 .  bao gồm điều khiển thiết bị tích trữ năng lượng [2006.01]  
10/26 .  .  năng lượng điện, ví dụ ắc quy hoặc tụ điện [2006.01]  
10/28 .  bao gồm điều khiển pin nhiên liệu [2006.01]  
10/30 .  bao gồm điều khiển các thiết bị phụ trợ khác, ví dụ máy nén điều hoà nhiệt độ hoặc 

bơm dầu [2006.01]  

20/00 Hệ thống điều khiển chuyên dùng cho các phương tiện vận tải có động cơ ghép 
lai [2006.01,2016.01] 
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20/10 . Điều khiển sự góp công suất của mỗi trong số các máy động lực để đáp ứng nhu cầu 
năng lượng cần thiết [2016.01] 

20/11 . . sử dụng các chiến lược điều khiển dự đoán mô hình [MPC], tức là các phương 
pháp điều khiển dựa trên các mô hình dự báo hiệu suất [2016.01] 

20/12 . . sử dụng các chiến lược điều khiển có tính đến thông tin lộ trình [2016.01] 
20/13 . . đặt trong giới hạn đầu vào hoặc đầu ra của pin; để tránh quá tải hoặc cạn kiệt pin 

[2016.01] 
20/14 . . . kết hợp với tái tạo lực phanh [2016.01] 
20/15 . . Chiến lược điều khiển đặc biệt thích hợp để đạt được một hiệu ứng đặc biệt 

[2016.01] 
20/16 . . . để giảm phát thải khí động cơ [2016.01] 
20/17 . . . để giảm tiếng ồn [2016.01] 
20/18 . . . để tránh lão hóa nhiên liệu [2016.01] 
20/19 . . . để đạt được gia tốc tăng cường [2016.01] 
20/20 . Chiến lược điều khiển liên quan đến lựa chọn cấu hình lai, ví dụ lựa chọn giữa cấu 

hình chuỗi hoặc song song [2016.01] 
20/30 . Chiến lược điều khiển liên quan đến việc lựa chọn tỷ số truyền [2016.01] 
20/40 . Điều khiển sự tham gia hoặc tách rời các máy động lực chính, ví dụ để chuyển đổi 

giữa máy động lực chính [2016.01] 
20/50 . Chiến lược điều khiển để phản ứng lại các sự cố hệ thống, ví dụ để chẩn đoán lỗi, 

hoạt động không an toàn hoặc chế độ liên quan đến sự cố về logic hệ thống máy 
tính của xe [2016.01] 

30/00 Hệ thống điều khiển dẫn động phương tiện vận tải đường bộ mà mục đích 
không liên quan đến điều khiển một thành phần riêng, ví dụ của hệ thống sử 
dụng điều khiển liên kết các thành phần của phương tiện [2006.01] 

30/02 .  Điều khiển ổn định lái của phương tiện [2006.01,2012.01] 
30/04 .  .  liên quan đến chống lật xe [2006.01]  
30/045 . . Cải thiện hiệu suất chuyển hướng [2012.01] 
30/06 .  Tự điều động để đỗ xe [2006.01]  
30/08 .  Cảnh báo hoặc ngăn ngừa va chạm có thể xảy ra hoặc sắp xảy ra [2006.01,2012.01] 
30/085 . . Thực hiện hoạt động tự động để điều chỉnh định hướng xe để chuẩn bị va chạm, ví 

dụ phanh để giảm tiếng ồn [2012.01] 
30/09 . . Thực hiện hoạt động tự động để tránh va chạm, ví dụ phanh và điều khiển xe 

[2012.01] 
30/095 . . Dự đoán hành trình hoặc xác suất khả năng va chạm [2012.01] 
30/10 .  Giữ hướng đi [2006.01]  
30/12 .  .  Giữ làn đường [2006.01]  
30/14 .  Hệ thống điều khiển đi đường [2006.01]  
30/16 .  .  Điều khiển khoảng cách giữa các phương tiện, ví dụ giữ khoảng cách với phương 

tiện đi trước [2006.01,2012.01] 
30/165 . . . Theo dõi tự động hành trình của xe đi trước, ví dụ "thanh kéo điện tử" [2012.01] 
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30/17 . . . với việc cung cấp cho hành động đặc biệt khi xe trước dừng, ví dụ dừng lại và đi 
[2012.01] 

30/18 .  Đẩy phương tiện vận tải [2006.01,2012.01] 
30/182 . . Lựa chọn giữa các chế độ hoạt động khác nhau, ví dụ chế độ tối ưu và chế độ hiệu 

năng [2012.01] 
30/184 . . Ngăn ngừa hư hại do tình trạng quá tải hoặc mòn quá mức của đường truyền lực 

[2012.01] 
30/186 . . . mòn quá mức hoặc bị cháy của các chi tiết ma sát, ví dụ ly hợp [2012.01] 
30/188 . . Kiểm soát các thông số công suất của đường truyền lực, ví dụ xác định công suất 

yêu cầu [2012.01] 
30/19 . . Cải thiện sự chuyển số, ví dụ bằng cách đồng bộ hóa hoặc làm mượt sự dịch 

chuyển bánh răng [2012.01] 
30/192 . . Giảm nhẹ các vấn đề liên quan đến đóng hoặc ngắt đường truyền lực, ví dụ khởi 

động khi động cơ nguội [2012.01] 
30/194 . . . liên quan đến điều kiện nhiệt độ thấp, ví dụ độ nhớt cao của chất lỏng thủy lực 

[2012.01]  
30/20 .  .  Giảm rung động trong bộ phận truyền lực [2006.01]  

40/00 Tính toán hoặc ước lượng các thông số dẫn động cho hệ thống điều khiển dẫn 
động phương tiện vận tải đường bộ không liên quan đến điều khiển một thành 
phần riêng biệt [2006.01]  

40/02 .  liên quan đến các điều kiện xung quanh [2006.01]  
40/04 .  .  Các điều kiện về lưu lượng giao thông [2006.01]  
40/06 .  .  Các điều kiện về đường xá [2006.01,2012.01] 
40/064 . . . Mức độ bám [2012.01] 
40/068 . . . Hệ số ma sát của đường [2012.01] 
40/072 . . . Độ cong của đường [2012.01] 
40/076 . . . Góc bờ dốc của đường [2012.01] 
40/08 .  liên quan đến người lái hoặc hành khách [2006.01,2012.01] 
40/09 . . Phong cách hoặc hành vi lái xe [2012.01] 
40/10 .  liên quan đến sự chuyển động của phương tiện [2006.01,2012.01] 
40/101 . . Góc trượt bên của lốp [2012.01] 
40/103 . . Góc trượt bên của thân xe [2012.01] 
40/105 . . Tốc độ xe [2012.01] 
40/107 . . Gia tốc theo chiều dọc xe [2012.01] 
40/109 . . Gia tốc theo chiều ngang xe [2012.01] 
40/11 . . Chuyển động bập bênh xe [2012.01] 
40/112 . . Chuyển động quay xe [2012.01] 
40/114 . . Chuyển động lắc ngang xe [2012.01] 
40/12 .  liên quan đến các thông số của bản thân phương tiện vận tải [2006.01,2012.01] 
40/13 . . Tải hoặc trọng lượng [2012.01] 
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50/00 Chi tiết hệ thống điều khiển dẫn động cho phương tiện vận tải đường bộ không 
liên quan đến điều khiển một thành phần riêng biệt [2006.01]  

50/02 .  Bảo đảm an toàn trong trường hợp hệ thống điều khiển hỏng, ví dụ bằng cách chẩn 
đoán, vòng tránh hoặc sửa lỗi [2006.01,2012.01] 

50/023 . . Tránh hỏng hóc bằng cách sử dụng các phần thừa [2012.01] 
50/029 . . Thích ứng với sự hỏng hóc hoặc làm việc với những ràng buộc khác, ví dụ vòng 

tránh bằng cách tránh sử dụng các bộ phận hỏng hóc [2012.01] 
50/032 . . Sửa lỗi bằng cách sửa chữa các phần bị hỏng, ví dụ nới lỏng van dính [2012.01] 
50/035 . . Đưa các cụm điều khiển vào một trạng thái được xác định trước, ví dụ ưu tiên cho 

bộ truyền động đặc biệt [2012.01] 
50/038 . . Giới hạn công suất, mô-men hoặc tốc độ đầu vào [2012.01] 
50/04 .  Giám sát chức năng của hệ thống điều khiển [2006.01]  
50/06 .  Cải tiến đáp ứng động của hệ thống điều khiển, ví dụ cải tiến sự điều chỉnh tốc độ 

hoặc ngăn ngừa sự lắc hoặc quá tải [2006.01]  
50/08 .  Tương tác giữa người lái và hệ thống điều khiển [2006.01,2012.01] 
50/10 . . Giải thích yêu cầu hoặc đòi hỏi của lái xe [2012.01] 
50/12 . . Hạn chế sự điều khiển của người lái phụ thuộc vào tình trạng của phương tiện vận 

tải, ví dụ, phương tiện liên khóa để điều khiển đầu vào nhằm ngăn ngừa sự hoạt 
động không an toàn [2012.01] 

50/14 . . Phương tiện để thông báo, cảnh báo hoặc nhắc nhở sự can thiệp của người lái xe 
[2012.01] 

50/16 . . . Phản hồi xúc giác tới người lái, ví dụ, phản hối lực hoặc sự rung động tới người 
lái trên vô lăng hoặc bàn đạp tăng tốc [2012.01] 
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B61 CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN RAY 

Ghi chú 
 Trong lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa 
 -  "hệ thống đường ray" bao gồm: 
 (a) các hệ thống vận tải trong đó có các tàu hoả hoặc các phương tiện vận tải hành 

khách, hoặc băng tải chuyển động trên mặt đất hoặc trên không có ray, có dây cáp, 
dây chão, hoặc những bộ phận định hướng khác cho bánh xe, trục lăn hoặc những 
thiết bị trượt chống ma sát (các phương tiện vận tải được gắn cố định với bộ phận 
kéo liên tục B65G 17/00); 

 (b) các hệ thống, trong đó có các phương tiện vận tải được gá vào, ví dụ được treo 
trên dây cáp kéo (xích và băng tải rạo B65G 17/00, B65G 19/00); 

 (c) các hệ thống mô tơ hoặc không mô tơ của các dạng phương tiện vận tải kể trên, 
trong đó các phương tiện vận tải, băng tải hoặc hàng hoá có thể nối riêng hoặc không 
nối với bộ phận kéo liên tục, ví dụ dây cáp, xích. 

B61B HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY, TRANG THIẾT BỊ CHO CHÚNG KHÔNG 
THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC (máy nâng, thang máy, cầu thang di động 
B66B) [4] 

Ghi chú [2] 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "đường dây cáp"được hiểu là những đường có bộ phận kéo bằng dây cáp hoặc xích 

và cả những đường treo ; 
 - "dây", "cáp" hoặc "xích" là tương đương trừ trường hợp được nêu cụ thể. 

Nội dung phân lớp 
CÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY DẠNG THÔNG THƯỜNG ......................................................... 1/00 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG RAY TRÊN KHÔNG ............................................................................3/00, 5/00 
HỆ THỐNG DÂY CÁP 

Có đường treo mềm và đường cứng ...........................................................................7/00, 9/00 
Không có ray ...................................................................................................................... 11/00 
Các hệ thống tự do và lực .................................................................................................. 10/00 
Các chi tiết kết cấu ............................................................................................................. 12/00 

CÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT TỔ HỢP VÀ CÁC DẠNG 
KHÁC .................................................................................................................................... 13/00, 15/00 

 

1/00 Các thiết bị chung của các nhà ga, sân ga hoặc các đường dự trữ; Các mạng 
đường ray; Các hệ thống để dồn toa (bộ ghế, các thiết bị dành cho công việc dồn 
toa tàu B61J, cấu trúc của sân ga E01F 1/00; lịch tàu chạy G09D) [1,2006.01] 

1/02 . Thiết bị chung của nhà ga và sân ga, kể cả các thiết bị bảo vệ dành cho hành khách 
[1,2006.01] 

97 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B61B 

Đường ray trên không 

3/00 Hệ thống đường ray trên không có các phương tiện vận tải treo (đường cáp treo 
B61B 7/00; đường một ray với các thiết bị cân bằng hình yên và các dạng khác B61B 
13/06; các thiết bị vận tải với dây cáp kéo B65G; đường sắt dành cho chúng E01B 
25/00) [1,2006.01] 

3/02 . với những phương tiện vận tải tự đẩy [1,2006.01] 

5/00 Hệ thống đường ray trên không có các phương tiện vận tải treo (loại một ray 
B61B 13/04; đường sắt dành cho chúng E01B 25/00) [1,2006.01] 

5/02 . loại hai hoặc nhiều ray [1,2006.01] 

Đường dây cáp; Hệ thống lực tư do [2] 

7/00 Hệ thống đường dây cáp có các ray treo mềm dẻo [1,2006.01] 
7/02 . có các dây cáp kéo riêng biệt [1,2006.01] 
7/04 . có đường treo là dây cáp kéo [1,2006.01] 
7/06 . có các phương tiện vận tải tự đẩy [1,2006.01] 

9/00 Đường tàu điện hoặc các hệ thống đường ray leo núi với ray cứng và kéo bằng 
cáp (các thiết bị kẹp dành cho dây cáp B61B 12/12; thiết bị bẻ ghi có sự kéo bằng 
cáp B61J) [1,2,2006.01] 

10/00 Hệ thống lực tự do (hệ thống cáp kéo dùng cho người trượt tuyết, xe trượt, những 
hệ thống không ray tương tự có sử dụng bộ phận kéo bằng dây cáp B61B 11/00) 
[2,2006.01] 

10/02 . có các phương tiện vận tải treo [2,2006.01]  
10/04 . có những phương tiện vận tải không ray chuyển động trên mặt đất [2,2006.01]  

11/00 Hệ thống cáp kéo dành cho những người trượt tuyết, xe trượt, những hệ thống 
không ray tương tự có sử dụng bộ phận kéo bằng dây cáp [1,2006.01] 

12/00 Các chi tiết kết cấu hoặc phụ tùng không thuộc các nhóm B61B 7/00 - B61B 
11/00 (phanh cho đường sắt B61H, các vòng quay B61J 1/06) [2,2006.01]  

12/02 . Treo hàng hoá; Các thiết bị định hướng, ví dụ bánh xe; Kẹp các dây cáp kéo 
[2,2006.01]  

12/04 . Các thiết bị dùng để chống dao động [2,2006.01]  
12/06 . Các phương tiện an toàn và các biện pháp chống đứt dây cáp [2,2006.01]  
12/08 . Bôi trơn các dây cáp [2,2006.01]  
12/10 . Bộ dẫn động dùng cho dây cáp kéo [2,2006.01]  
12/12 . Thiết bị kẹp dây cáp và các bộ phận kẹp [2,2006.01]  

Các đường ray khác; Các hệ thống tổ hợp 

13/00 Các hệ thống đường ray khác [1,2006.01] 
13/02 . Đường ray dạng răng [1,2006.01] 
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13/04 . Hệ thống một ray [1,2006.01] 
13/06 . . Những thiết bị cân bằng hình yên và thiết bị cân bằng khác [1,2006.01] 
13/08 . Hệ thống trượt hay bay (hệ thống treo hay bay bằng từ cho các phương tiện vận tải 

xem B60L 13/04; các phương tiện vận tải có đệm không khí ở giữa ray và phương 
tiện vận tải B60V 3/04) [1,4,2006.01]  

13/10 . Hệ thống đường ngầm (các thiết bị vận chuyển bằng khí nén B65G) [1,2006.01] 
13/12 . Các hệ thống có những thiết bị chuyển động đặt ở giữa hoặc dọc theo bộ phận dẫn 

hướng chuyển động, ví dụ hệ thống khí nén (có dây cáp kéo B61B 9/00, các thiết bị 
dành cho những công việc dồn tàu B61J) [1,2006.01] 

15/00 Các hệ thống đường ray tổ hợp [1,2006.01] 
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B61C ĐẦU MÁY XE LỬA; TOA GẮN MÔ TƠ (các phương tiện vận tải nói chung B60; 
khung và trục lăn của bộ phận chạy B61F; các trang thiết bị đặc biệt dành cho đầu 
máy xe lửa B61J, B61K) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - kết cấu chung của đầu máy xe lửa và toa gắn mô tơ không thuộc các phân lớp khác, 
 - những đặc tính kết cấu của đầu tàu điện trừ những trang thiết bị điện. 

Nội dung phân lớp 
ĐẦU MÁY XE LỬA VÀ TOA GẮN MÔ TƠ NÓI CHUNG 

Đặc trưng bởi dạng thiết bị động lực  
bằng hơi nước ; bằng điện ; bằng nhiên liệu đốt 
trong hoặc bằng tuốc bin khí ....................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
các dạng khác .................................................................................................................. 7/00 

Đặc trưng bởi các hệ thống truyền động .............................................................................. 9/00 
Đặc trưng bởi các dạng thiết bị tạo lực kéo ....................................................................... 11/00 

ĐẦU MÁY XE LỬA VÀ TOA GẮN MÔ TƠ CÓ DẠNG ĐẶC 
BIỆT .................................................................................................................................................. 13/00 
CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ 

Cho các hệ thống truyền động đặc biệt ................................................................................ 9/00 
Cho các phương tiện kéo đặc biệt ...................................................................................... 11/00 
Nói chung và không thuộc các mục khác ............................................................... 15/00, 17/00 

TRẠM TIẾP NHIÊN LIỆU DÙNG CHO BỘ TÍCH NĂNG 
LƯỢNG HƠI HOẶC KHÔNG KHÍ ................................................................................................... 8/00 

 

Đầu máy xe lửa và toa gắn mô tơ nói chung hoặc đặc trưng bởi dạng thiết bị động lực 
được sử dung 

1/00 Đầu máy xe lửa hoặc toa gắn mô tơ hơi nước (máy hơi nước F01; nồi hơi F22B; 
khác nhau bởi dạng hệ thống truyền động được sử dụng B61C 9/00) [1,2006.01] 

1/02 . có kết cấu khớp nối, có hai hoặc nhiều máy (sử dụng động cơ tăng tốc B61C 15/02) 
[1,2006.01] 

1/04 . có bộ tích hơi (bộ tích hơi F01K) [1,2006.01] 
1/06 . tạo dòng khí động lực (thân xe B61D) [1,2006.01] 
1/08 . Phân bố buồng đốt và các thiết bị phụ dành cho chúng [1,2006.01] 
1/10 . Phân bố các thiết bị sinh hơi [1,2006.01] 
1/12 . Phân bố các buồng ngưng tụ [1,2006.01] 
1/14 . Phân bố ống khói [1,2006.01] 

3/00 Đầu máy điện và toa điện (khác biệt bởi dạng hệ thống truyền động được sử dụng 
B61C 9/00; các trang thiết bị điện B60L, H02) [1,2006.01] 

3/02 . có các bộ ắc qui điện [1,2006.01] 
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5/00 Đầu máy và các toa gắn mô tơ có động cơ đốt trong hoặc tuốc bin khí (khác biệt 
bởi dạng hệ thống truyền động được sử dụng B61C 9/00; các động cơ F02) 
[1,2006.01] 

5/02 . Phân bố các thiết bị hút (vào) và các thiết bị dùng để cung cấp, tuần hoàn, lọc 
không khí cho các buồng đốt và dùng để làm lạnh động cơ [1,2006.01] 

5/04 . Phân bố các thiết bị xả [1,2006.01] 

7/00 Các đầu máy xe lửa khác hoặc các toa gắn mô tơ khác đặc trưng bởi dạng thiết 
bị động lực được sử dụng. Đầu máy xe lửa hoặc toa gắn mô tơ có ít nhất hai 
dạng động lực khác nhau  [1,2006.01] 

7/02 . Đầu máy xe lửa hoặc toa gắn mô tơ có bộ phận tích khí [1,2006.01] 
7/04 . Đầu máy xe lửa hoặc toa gắn mô tơ có hai hoặc nhiều dạng động cơ khác nhau, ví 

dụ có động cơ hơi nước và động cơ đốt trong [1,2006.01] 

8/00 Các trạm tiếp nhiên liệu cho đầu máy xe lửa, các toa gắn mô tơ có những bộ 
phận tích hơi hoặc không khí [1,2006.01] 

9/00 Các đầu máy xe lửa, toa gắn mô tơ khác biệt do dạng hệ thống truyền động 
được sử dụng; Các hệ thống truyền động chuyên dùng cho các đầu máy xe lửa 
và toa gắn mô tơ (các chi tiết kết cấu của máy F16) [1,2006.01] 

9/02 . Các hệ thống truyền động dùng cho đầu máy xe lửa hoặc toa gắn mô tơ có động cơ 
hơi nước với pittông chuyển động tịnh tiến qua lại [1,2006.01] 

9/04 . . dạng trục khuỷu và thanh nối [1,2006.01] 
9/06 . . dạng bánh răng, xích ma sát hoặc dây cua roa [1,2006.01] 
9/08 . Các hệ thống truyền động dành cho các đầu máy xe lửa và các toa gắn mô tơ có 

động cơ pit tông đốt trong [1,2006.01] 
9/10 . . dạng cơ học (tổ hợp với bộ truyền động thuỷ lực B61C 9/14) [1,2006.01] 
9/12 . . . có tỷ số truyền động thay đổi [1,2006.01] 
9/14 . . dạng thuỷ lực, trong đó kết hợp với truyền động cơ học [1,2006.01] 
9/16 . . . sử dụng truyền động thuỷ tĩnh [1,2006.01] 
9/18 . . . sử dụng truyền động thuỷ động lực [1,2006.01] 
9/20 . . .  . có tỉ số truyền động cơ học thay đổi [1,2006.01] 
9/22 . . dạng khí nén [1,2006.01] 
9/24 . . dạng điện (B61C 9/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
9/26 . . có trục truyền động đặt nghiêng so với trục dẫn động 
9/28 . Các hệ thống truyền động dành cho các đầu máy xe lửa hoặc các toa gắn mô tơ có 

các động cơ chính quay, ví dụ tuốc bin [1,2006.01] 
9/30 . . dạng cơ học (kết hợp với bộ truyền động thuỷ lực B61C 9/34) [1,2006.01] 
9/32 . . . có tỉ số truyền động thay đổi [1,2006.01] 
9/34 . . dạng thuỷ lực, kể cả kết hợp với bộ truyền động cơ học [1,2006.01] 
9/36 . . bằng điện (B61C 9/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
9/38 . Các hệ thống truyền động dùng cho các đầu máy điện và toa điện (trang thiết bị 

điện cho chúng B60L, H02) [1,2006.01] 
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9/40 . . dạng trục khuỷu và thanh nối [1,2006.01] 
9/42 . . dạng thuỷ lực [1,2006.01] 
9/44 . . có trục truyền động rỗng đặt đồng tâm với trục bánh xe [1,2006.01] 
9/46 . . có các động cơ đặt trên bánh xe [1,2006.01] 
9/48 . . có các động cơ đặt trên khung các phương tiện vận tải và trục chính [1,2006.01] 
9/50 . . . trên xe goòng đẩy [1,2006.01] 
9/52 . . có trục dẫn động đặt nghiêng góc so với trục chính [1,2006.01] 

Đầu máy xe lửa và các toa gắn mô tơ khác biệt bởi dạng các thiết bị tạo ra lực kéo hoặc 
cách sử dụng chúng dành cho các hệ thống đường ray hoặc các mục đích đặc biệt 

11/00 Các đầu máy xe lửa và các toa gắn mô tơ khác biệt bởi dạng các thiết bị tạo ra 
lực kéo; Bố trí hoặc phân bố các bộ phận chuyển động khác với các bánh xe dẫn 
động bình thường (kết cấu của bánh xe B60B) [1,2006.01] 

11/02 . có bộ phận kéo bằng cáp hoặc xích [1,2006.01] 
11/04 . dùng để chuyển động trên ray [1,2006.01] 
11/06 . có bộ phận kéo bằng khí động học hoặc thuỷ lực, ví dụ nhờ cánh quạt gió của động 

cơ tên lửa và động cơ phản lực [1,2006.01] 

13/00 Đầu máy xe lửa và các toa gắn mô tơ có công dụng đặc biệt (B61C 11/00 được ưu 
tiên, các toa tự hành dùng để sửa chữa mạng tiếp xúc, cần cẩu để cấp cứu, xe goòng 
để kiểm tra đường B61D 15/00; các phương tiện vận tải được trang bị dụng cụ kiểm 
tra, đo lường để kiểm tra đường B61K 9/00) [1,2006.01] 

13/02 . dùng để kéo hoặc chuyên chở tàu thuỷ hoặc dùng cho các mục đích tương tự 
[1,2006.01] 

13/04 . dùng cho đường sắt trên không với các tuyến đường cứng (B61C 13/08 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

13/06 . dùng cho các tuyến đường có ray treo mềm dẻo, ví dụ đường dây cáp [1,2006.01] 
13/08 . dùng cho đường một ray hoặc các đường có thiết bị cân bằng dạng yên ngựa tương 

tự [1,2006.01] 

Các chi tiết kết cấu và các thiết bị phụ dành cho các đầu máy xe lửa không thuộc các đề 
mục khác 

15/00 Duy tu hoặc tăng công suất khởi động hoặc lực phanh nhờ các thiết bị và biện 
pháp phụ; Ngăn ngừa sự trượt của bánh xe; Điều chỉnh sự phân phối lực kéo 
giữa các bánh xe dẫn (các đầu máy xe lửa và toa có bộ dẫn động từ các thiết bị đặc 
biệt B61C 11/00; các bánh xe dẫn động với những thiết bị ngăn ngừa sự trượt B60B; 
bộ phanh B61H; tra dầu và bôi trơn ray B61K) [1,2006.01] 

15/02 . nhờ các bánh xe dẫn động phụ; bằng cách móc tạm thời hoặc nhờ các bánh đà hoặc 
các động cơ tăng tốc [1,2006.01] 

15/04 . bằng cách điều chỉnh tải lực lên bánh xe, ví dụ bằng cách đổi chỗ hàng hoá hoặc 
nhờ các thiết bị điện từ (phanh từ B61H) [1,2006.01] 

15/06 . . bằng cách đổi chỗ nhiên liệu, vật dằn, và tương tự [1,2006.01] 
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15/08 . Ngăn ngừa sự trượt của bánh xe (các thiết bị dùng để điều chỉnh lực phanh nhằm 
mục đích ngăn ngừa sự trượt của bánh xe B60T 8/00) [1,2006.01] 

15/10 . . bằng cách rải cát hoặc các vật liệu khác để tăng lực ma sát (điều khiển máy rải cát 
trong tổ hợp với bộ phanh B61H; dùng cho các phương tiện vận tải nói chung 
B60B) [1,2006.01] 

15/12 . . bằng cách giảm công suất dẫn động [1,2006.01] 
15/14 . điều khiển sự phân phối lực kéo giữa các bánh xe dẫn [1,2006.01] 

17/00 Bố trí hoặc phân bố các trang bị khác nhau trên đầu máy xe lửa hoặc các toa 
gắn mô tơ; Các chi tiết kết cấu hoặc các thiết bị phụ không thuộc các đề mục 
khác; Sử dụng các cơ cấu điều khiển hoặc các hệ thống điều khiển [1,2,2006.01]  

17/02 . Thùng; Két; Toa nước (khung xe B61D); Thiết bị để tiếp nước và nhiên liệu (thiết 
bị trên các đường dự trữ, ví dụ thùng, két, để tiếp cát và nước cho đầu máy xe lửa 
B61K 11/00) [1,2006.01] 

17/04 . Phân bố khoang máy, buồng lái, bục; Thông gió cho các khoang máy (khoang máy 
và trang bị của chúng B61D) [1,2006.01] 

17/06 . Bộ tích năng lượng [1,2006.01] 
17/08 . Hệ thống bôi trơn (bôi trơn nói chung F16N) [1,2006.01] 
17/10 . Các thanh truyền cho các bánh xe dẫn; Phân bố ổ trục truyền (thanh truyền hoặc 

kéo và ổ trục nói chung F16C 17/00, 9/04) [1,2006.01] 
17/12 . Các cơ cấu điều khiển; Các thiết bị để điều khiển đầu máy xe lửa từ những vị trí 

khác nhau của tàu (các thiết bị trên đường để điều khiển tàu B61L 3/00; cơ học 
điều khiển từ xa bằng khí nén hay thuỷ lực, các động cơ tự động F15B; các thiết bị 
điều khiển nói chung G05) [1,2006.01] 
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B61D CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU CỦA KHUNG HOẶC CÁC DẠNG PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI CHẠY TRÊN RAY (các phương tiện vận tải nói chung B60; cải 
biến các phương tiện vận tải để sử dụng trên các đường ray đặc biệt B61B, khung 
B61F) 

Nội dung phân lớp 
CÁC DẠNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHẠY TRÊN RAY 

Tàu chờ khách; Tàu chở hàng: thành, téc, goòng chạy 
trong hầm mỏ ......................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 11/00 
Toa mở đáy, xe tự trút .................................................................................................7/00, 9/00 
Xe điện ............................................................................................................................... 13/00 
Các dạng khác .................................................................................................................... 15/00 

CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ 
Các chi tiết kết cấu  

khung xe; cấu tạo chung; cánh cửa; chân đế; cửa 
sổ; trần; di động; phương tiện bốc dỡ hàng hoá.... 17/00, 19/00, 23/00, 25/00, 39/00, 47/00 
các trang thiết bị bên trong; các phương tiện để 
ngủ; ghế ngồi; nhà vệ sinh; điều hoà không khí, 
chiếu sáng và những loại khác .............................. 31/00, 33/00, 35/00, 27/00, 29/00, 37/00 
các thiết bị sử dụng năng lượng chuyển động của 
các phương tiện vận tải ................................................................................................. 43/00 
các thiết bị khác ............................................................................................................ 49/00 

Các phụ tùng 
ký hiệu, thiết bị để giữ vé ............................................................................................. 41/00 
phủ; cố định toa xe, giữ đồ vật........................................................................... 39/00, 45/00 
những loại khác ............................................................................................................. 49/00 

 

Các dạng toa tàu và toa xe điện 

1/00 Các toa hành khách (goòng chở quặng B61D 11/00; toa xe điện B61D 13/00) 
[1,2006.01]  

1/02 . Cơ cấu chung của toa nằm (B61D 1/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/04 . Bố trí các ghế ngồi (B61D 1/06 được ưu tiên, ghế ngồi cho các toa xe lửa xem 

B61D 33/00) [1,2006.01] 
1/06 . có nhiều tầng nằm [1,2006.01] 
1/08 . . trong các toa nằm [1,2006.01] 

3/00 Toa hàng (toa xe xi - téc B61D 5/00; toa dạng hộp B61D 7/00; toa tự lật B61D 9/00; 
goòng chở quặng B61D 11/00; các phương tiện vận tải để chuyên chở gia súc B60P 
3/04) [1,2006.01] 

3/02 . nhiều tầng (để vận chuyển xe cộ B61D 3/18) [1,2006.01] 
3/04 . có sàn di động, ví dụ quay hoặc hạ và nâng được [1,2006.01] 
3/06 . có đáy phẳng, có thể biến thành toa tự trút được [1,2006.01] 
3/08 . có trụ đứng [1,2006.01] 
3/10 . Các toa nổi được nối bằng khớp [1,2006.01] 
3/12 . . có những bộ phận chuyển động khớp nối nhờ tải trọng [1,2006.01] 
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3/14 . . có những bộ phận chuyển động khớp nối nhờ bệ đỡ chịu lực, đảm bảo cho việc 
chuyên chở hàng hoá được hạ thấp [1,2006.01] 

3/16 . dùng để chuyên chở hàng hoá đặc biệt [1,4,2006.01]  
3/18 . . xe cộ [4,2006.01]  
3/20 . . thùng gửi hàng [4,2006.01]  

5/00 Toa xe xi-téc để chuyên chở vật liệu chảy lỏng (bể chứa B65D 88/00, B65D 
90/00, F17C) [1,2006.01] 

5/02 . có vài khoang [1,2006.01] 
5/06 . Lắp ráp các xi - téc trên khung tàu; Khung chở xi - téc được làm liền với khung 

1,2006.01] 

7/00 Toa tự trút (các toa có đáy phẳng được biến đổi thành toa tự trút B61D 3/06) 
[1,2,2006.01]  

7/02 . có nắp đổ ở đáy (có thùng xe làm bằng hai nửa nhằm mục đích dỡ hàng bằng cách 
lật nghiêng chúng B61D 9/00) [1,2006.01] 

7/04 . . có cửa dỡ hàng hoá đặt phía trên trục [1,2006.01] 
7/06 . có những thiết bị dỡ hàng giữa các bánh xe và từ hai bên đường [1,2006.01]  
7/08 . có những thiết bị dỡ hàng chỉ từ hai bên đường [1,2006.01] 
7/10 . . với đáy tự mở được [1,2006.01] 
7/12 . có những hòm nhỏ di động (B61D 9/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/14 . Cải tiến hình dạng các chi tiết kết cấu của các hòm nhỏ dành cho các phương tiện 

vận tải đường sắt [1,2006.01] 
7/16 . . Cơ cấu đóng kín cho cửa dỡ hàng [1,2006.01] 
7/18 . . . quay được [1,2006.01] 
7/20 . . . trượt được [1,2006.01] 
7/22 . . . Các phương tiện để bịt kín [1,2006.01] 
7/24 . . . Các phương tiện để mở và đóng [1,2006.01] 
7/26 . . .  . cơ học [1,2006.01] 
7/28 . . .  . thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
7/30 . . .  . được điều khiển bằng các thiết bị bên ngoài toa xe [1,2006.01] 
7/32 . . Các thiết bị làm nhẹ việc bốc, dỡ hàng [1,2006.01] 

9/00 Các toa tự dỡ hàng [1,2006.01] 
9/02 . khác biệt bởi các thiết bị tự lật [1,2006.01] 
9/04 . Cải tiến các chi tiết kết cấu của các phương tiện vận tải đường sắt dùng cho các toa 

tự dỡ hàng [1,2006.01] 
9/06 . . Thùng xe [1,2006.01] 
9/08 . . Khung xe; Thiết bị dỡ và định hướng cho thùng xe [1,2006.01] 
9/10 . . Các thiết bị ngăn ngừa sự lật khi dỡ hàng [1,2006.01] 
9/12 . . Các thiết bị làm nhẹ hoặc điều chỉnh sự dỡ hàng những vật liệu dạng hạt 

[1,2006.01] 
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9/14 . Các hệ thống lật, điều khiển bởi các thiết bị trên đường [1,2006.01] 

11/00 Toa chở quặng (B61D 5/00 - B61D 9/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/02 . Cấu tạo của thùng xe [1,2006.01] 

13/00 Toa xe điện [1,2006.01] 
13/02 . hai tầng [1,2006.01] 

15/00 Các dạng khác của phương tiện vân tải chạy trên ray, ví dụ các toa; Cải tiến các 
phương tiện vận tải dùng để sử dụng trên đường ray (khung dành cho băng 
chuyền được lắp ráp để chạy trên đường ray B65G 41/02; các loại máy có bánh xe, 
sử dụng trong xây dựng trên nền đường sắt E01B) [1,2006.01] 

15/02 . Cần cẩu bảo hiểm (cần cẩu nói chung B66C) [1,2006.01] 
15/04 . biến đổi được thành những phương tiện không vận chuyển khác, ví dụ giá đỡ triển 

lãm [1,2006.01] 
15/06 . Các toa đệm; Các thiết bị và kết cấu của đoàn tàu để bảo vệ khi bị va chạm (đệm 

B61C 11/00) [1,2006.01] 
15/08 . Goòng kiểm tra đường [1,2006.01] 
15/10 . . có bộ dẫn động bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 
15/12 . . Goòng kiểm tra đường tự động [1,2006.01] 

Các chi tiết kết cấu của toa xe đường sắt hoặc toa xe điện 

17/00 Các chi tiết kết cấu của thân đoàn tàu (chuyên dùng cho các toa tự lật B61D 9/06; 
cho các toa xitec B61D 5/00; toa tự trút B61D 7/00; cho các toa chở quặng B61D 
11/00) [1,2006.01] 

17/02 . Cải tiến thùng xe nhằm mục đích giảm lực cản của không khí [1,2006.01] 
17/04 . bằng sắt, cấu tạo hỗn hợp, ví dụ sắt và gỗ, cấu trúc của thân [1,2006.01] 
17/06 . . Tường mặt đầu [1,2006.01] 
17/08 . . Tường bên [1,2006.01] 
17/10 . . Sàn [1,2006.01] 
17/12 . . Nóc xe (nóc di động hoặc nóc gấp lại được hay nóc xếp được vải bạt B61D 

39/00) [1,2006.01] 
17/14 . . . có những lối đi dọc [1,2006.01] 
17/16 . . . Nắp mở ở nóc toa xe 
17/18 . . Lớp ống mặt trong, ví dụ lớp cách âm [1,2006.01] 
17/20 . . Lối đi qua giữa các toa; Biến dạng tường mặt đầu của toa dùng cho những mục 

đích trên [1,2006.01] 
17/22 . . . dạng mềm, ví dụ dạng đàn ác-coóc [1,2006.01] 
17/24 . có cấu trúc thân bằng gỗ [1,2006.01] 
17/26 . có cấu trúc thân bằng bê tông [1,2006.01] 
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19/00 Cánh cửa chuyên dùng cho các phương tiện vận tải chạy trên đường ray (khóa 
dành cho các phương tiện vận tải E05B 77/00 – E05B 85/00; cơ cấu điều khiển cửa 
E05F) [1,2006.01] 

19/02 . dành cho các toa hành khách [1,2006.01] 

23/00 Cấu tạo của bậc lên và bậc thang của các phương tiện vận tải chạy trên đường 
ray (thang nói chung E06C) [1,2006.01] 

23/02 . Bậc lên gấp được [1,2006.01] 

25/00 Cửa sổ của các phương tiện vận tải chạy trên đường ray (cửa sổ của các phương 
tiện vận tải nói chung B60J; Làm sạch cửa sổ của các phương tiện vận tải B60S; thiết 
bị sưởi nóng chuyên dùng cho các bề mặt trong suốt hoặc phản xạ H05B 3/84) 
[1,2006.01] 

Các hệ thống sưởi, làm mát, thông gió, chiếu sáng và điều hoà không khí trong các toa 
tàu dùng cho các phương tiện vận tải trên ray 

27/00 Sưởi ấm, làm mát, thông gió và điều hoà không khí [1,2006.01] 

29/00 Bố trí các thiết bị chiếu sáng cho các phương tiện vận tải trên ray [1,2006.01] 

Đồ gỗ và bộ đồ gỗ dành cho các toa xe lửa dành cho các phương tiện vận tải chạy  trên 
ray 

31/00 Chỗ nằm [1,2006.01] 

33/00 Ghế ngồi [1,2006.01] 

35/00 Nhà vệ sinh [1,2006.01] 

37/00 Các đồ gỗ và bộ đồ gỗ khác [1,2006.01] 

Các thiết bị khác dành cho các toa xe lửa dành cho các phương tiện vận tải chạy trên 
ray 

39/00 Các trang bị để phủ toa xe; Vải bạt; Nóc xe di động hoặc xếp được [1,2006.01] 

41/00 Máy chỉ báo các ghế đã được đặt trước; Các dấu hiệu cảnh báo; Trang bị để 
bảo quản vé, nhãn mác và tương tự cho hàng hoá; Giá kẹp vé hàng hoá hoặc 
tương tự [1,2006.01] 

41/02 . Giá kẹp hoặc thiết bị để bảo quản hành lý và vé cho hàng hoá [1,2006.01] 
41/04 . Máy chỉ báo các ghế đã được đặt trước [1,2006.01] 
41/06 . Giá kẹp để bảo quản vé [1,2006.01] 

43/00 Các thiết bị sử dụng năng lượng chuyển động của các phương tiện vận tải  

45/00   Các thiết bị kẹp và giữ hành lý, đồ gá chống va đập [1,2006.01] 
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47/00 Các thiết bị bốc dỡ, được liên kết với các phương tiện vận tải, ví dụ xe hành lý 
(với các phương tiện vận tải nói chung B60P) [1,2006.01] 

49/00 Các thiết bị và đồ phụ tùng khác [1,2006.01] 
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B61F HỆ THỐNG TREO CỦA PHƯƠNG TIỆN VÂN TẢI CHẠY TRÊN RAY, VÍ 
DỤ KHUNG, GIÁ QUAY TOA XE HOẶC CÁC THIẾT BỊ CỦA TRỤC BÁNH 
XE; CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI DÙNG ĐỂ DI CHUYỂN TRÊN CÁC 
ĐƯỜNG RAY CÓ CHIỀU RỘNG KHÁC NHAU; CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ 
NGĂN NGỪA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRƯỢT RA KHỎI ĐƯỜNG 
RAY; CÁC THIẾT BỊ BẢO HIỂM CHO BÁNH XE, GẠT CÁC VẬT CẢN 
TRÊN ĐƯỜNG VÀ TƯƠNG TỰ DÙNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
TRÊN RAY (dành cho các phương tiện vận tải nói chung B60; trục hoặc bánh xe 
B60B; săm, lốp xe B60C) 

Nội dung phân lớp 
KHUNG XE, BỘ PHẬN CHẠY XE 

Khung xe, bộ phận chạy, sự liên kết giữa chúng .............................................. 1/00, 3/00, 5/00 
Dùng cho các đường ray khác nhau ..................................................................................... 7/00 
Dùng để ngăn ngừa sự trượt ra khỏi đường ray ................................................................... 9/00 
Phương tiện tác động tương hỗ với ray khác ngoài 
bánh xe ............................................................................................................................... 11/00 

BÁNH XE ......................................................................................................................................... 13/00 
HỘP Ổ TRỤC, LẮP RÁP, BÔI TRƠN ....................................................................... 15/00, 5/00, 17/00 
CÁC THIẾT BỊ BẢO HIỂM CHO BÁNH XE, CÁC THIẾT BỊ 
GẠT CÁC VẬT CẢN TRÊN ĐUỜNG ............................................................................................ 19/00 
CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC NHÓM 
KHÁC CỦA PHÂN LỚP NÀY ........................................................................................................ 99/00 

 

1/00 Khung (sản xuất khung cho các phương tiện vận tải đường sắt bằng cách rèn hoặc ép 
B21K 7/12) [1,2006.01] 

1/02 . có thanh chính [1,2006.01] 
1/04 . dạng tam giác [1,2006.01] 
1/06 . dành cho đầu máy xe lửa và toa gắn mô tơ [1,2006.01] 
1/08 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
1/10 . . Kết cấu đáy [1,2006.01] 
1/12 . . Dầm ngang [1,2006.01] 
1/14 . . Thiết bị kẹp và đỡ thùng xe của các phương tiện vận tải [1,2006.01] 

3/00 Goòng chạy xe (B61F 5/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/02 . có vài trục [1,2006.01] 
3/04 . . có trục hoặc bánh xe được dẫn động  [1,2006.01] 
3/06 . . . có ba hoặc nhiều trục  [1,2006.01] 
3/08 . . không có trục hoặc bánh xe được dẫn động  [1,2006.01] 
3/10 . . . có ba hoặc nhiều trục  [1,2006.01] 
3/12 . được biến đổi phù hợp để giữ các thùng xe hỗn hợp của các toa được nối bằng 

khớp  [1,2006.01] 
3/14 . được biến đổi phù hợp để giảm lực cản của không khí  [1,2006.01] 
3/16 . có từng trục riêng cho mỗi bánh xe  [1,2006.01] 
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5/00 Các chi tiết kết cấu của goòng chạy; Liên kết giữa goòng chạy và khung; Các 
thiết bị điều chỉnh vị trí hoặc cho phép các trục bánh xe và goòng tự chỉnh khi 
chuyển động trên đoạn đường cong  [1,2006.01] 

5/02 . Các thiết bị làm hạn chế sự chuyển dịch tương đối theo chiều ngang giữa khung 
hoặc dầm ngang với goòng chạy; Mối liên kết giữa khung và goòng chạy  
[1,2006.01] 

5/04 . . Cốt của bộ đỡ hoặc dầm ngang (bộ đỡ mặt bên B61F 5/14) [1,2006.01] 
5/06 . . . có lắp lò xo kim loại  [1,2006.01] 
5/08 . . . có lắp bộ giảm xóc cao su  [1,2006.01] 
5/10 . . . có lắp bộ giảm xóc khí thuỷ lực  [1,2006.01] 
5/12 . . . có bộ chống rung  [1,2006.01] 
5/14 . . Bệ đỡ mặt bên  [1,2006.01] 
5/16 . . Bệ đỡ chính và mối nối bản lề giữa khung và dầm ngang hoặc goòng chạy  

[1,2006.01] 
5/18 . . . Chốt chính  [1,2006.01] 
5/20 . . . có bộ giảm xóc cho phép chuyển dịch theo chiều ngang  [1,2006.01] 
5/22 . . Cơ cấu dẫn hướng để chuyển dịch khung so với goòng chạy  [1,2006.01] 
5/24 . . . Các phương tiện ngăn ngừa hoặc hạn chế sự lật, sự vênh hoặc cong của khung  

[1,2006.01] 
5/26 . Lắp đặt và kẹp chặt hộp ở trục trong các phương tiện vận tải hoặc khung của goòng 

chạy  [1,2006.01] 
5/28 . . Hộp ổ trục làm liền với toa xe, đầu máy xe lửa hoặc khung xe goòng và cũng 

được kẹp trực tiếp với chúng  [1,2006.01]  
5/30 . . Hộp ổ trục được lắp không cố định trên lò xo  [1,2006.01] 
5/32 . . . Cơ cấu dẫn hướng cho hộp ở trục, ví dụ như tấm  [1,2006.01] 
5/34 . . .  . Các cơ cấu nêm dùng để điều chỉnh khe hở giữa khung và trục  [1,2006.01] 
5/36 . . . Các thiết bị làm cân bằng hoặc điều chỉnh tải trọng lên bánh xe hoặc lò xo, ví 

dụ bộ cân bằng  [1,2006.01] 
5/38 . Các thiết bị điều chỉnh vị trí hoặc cho phép các trục bánh xe hoặc goòng tự chỉnh 

khi chuyển động trên đoạn đường cong, ví dụ trục trượt, trục lắc  [1,2006.01] 
5/40 . . Goòng có khung mặt bên, được lắp ráp có tính tới độ dịch chuyển tương đối theo 

chiều dọc  [1,2006.01] 
5/42 . . Điều chỉnh nhờ thiết bị đệm hoặc móc nối  [1,2006.01] 
5/44 . . Điều chỉnh bằng cách chuyển dịch của thùng xe vận tải  [1,2006.01] 
5/46 . . Điều chỉnh nhờ trục trượt dưới cùng một khung của phương tiện vận tải  

[1,2006.01] 
5/48 . . Goòng trước hoặc sau dành cho đầu máy xe lửa và toa gắn mô tơ (B61F 5/40 

được ưu tiên) [1,2,2006.01]  
5/50 . Các chi tiết kết cấu khác của goòng  [1,2006.01] 
5/52 . . Khung xe goòng  [1,2006.01] 

7/00 Các phương tiện vận tải chạy trên các đường ray có chiều rộng khác nhau  
[1,2006.01] 
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9/00 Các phương tiện vận tải đặc trưng bởi những thiết bị ngăn ngừa sự trượt ra 
khỏi ray, ví dụ bánh xe dẫn hướng  [1,2006.01] 

11/00 Các phương tiện vận tải đặc trưng bởi bộ phận chuyển động tác động tương hỗ 
với ray trừ bánh xe, ví dụ hình cầu  [1,2006.01] 

13/00 Các phương tiện vận tải chạy trên đường ray đặc trưng bởi cấu tạo của bánh xe 
không thuộc các nhóm khác  [1,2006.01] 

15/00 Hộp ổ trục (lắp đặt và kẹp ổ trục B61F 5/26; bôi trơn B61F 17/00; vòng bi nói chung 
F16C) [1,2006.01] 

15/02 . có ổ trục [1,2006.01] 
15/04 . . dành cho đầu máy xe lửa [1,2006.01] 
15/06 . . dành cho toa xe [1,2006.01] 
15/08 . . trục trượt hoặc nghiêng được trong ổ trục [1,2006.01] 
15/10 . . . có lò xo để ngăn ngừa sự dịch chuyển của trục [1,2006.01] 
15/12 . với vòng bi, vòng bi dũa hoặc vòng bi kim [1,2006.01] 
15/14 . . thích hợp để thu nhận áp lực trục [1,2006.01] 
15/16 . . dùng cho trục trượt hoặc nghiêng được trong ổtrục [1,2006.01] 
15/18 . . . có lò xo để ngăn ngừa sự dịch chuyển của trục [1,2006.01] 
15/20 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
15/22 . . Đồ gá được bít kín để ngăn ngừa sự rơi bụi và chảy dầu mỡ [1,2006.01] 
15/24 . . . để ngăn ngừa sự chảy dầu mỡ khi các phương tiện vận tải bị lật hoặc nghiêng 

[1,2006.01] 
15/26 . . Nắp đậy ở trục; Bộ phận làm kín ổ trục [1,2006.01] 
15/28 . . Ổ trục, được biến đổi để đảm bảo được tính dẫn điện [1,2006.01] 

17/00 Bôi trơn ổ trục của các phương tiện vận tải chạy trên ray (bôi trơn nói chung 
F16N) [1,2006.01] 

17/02 . bằng dầu [1,2006.01] 
17/04 . . Bôi trơn nhờ các thiết bị bôi trơn cố định [1,2006.01] 
17/06 . . . có sử dụng ngòi và tương tự [1,2006.01] 
17/08 . . .  . Trang bị để ấn ngòi và tương tự vào trục quay [1,2006.01] 
17/10 . . . có sử dụng bể dầu [1,2006.01] 
17/12 . . . có sử dụng lực trọng trường [1,2006.01] 
17/14 . . có sử dụng các thiết bị bôi trơn quay [1,2006.01] 
17/16 . . . có vòng chắn [1,2006.01] 
17/18 . . . có dây xích [1,2006.01] 
17/20 . . . có lỗ gom dầu được gắn trên trục hoặc liền với trục [1,2006.01] 
17/22 . . . có đĩa, trục lăn hoặc đai tác động tương hỗ với trục [1,2006.01] 
17/24 . . nhờ bơm dầu được lắp thêm vào [1,2006.01] 
17/26 . . nhờ các thiết bị tra dẫn từ ngoài, ví dụ khí nén [1,2006.01] 
17/28 . . Sử dụng máy làm sạch dầu, không thuộc các mục khác [1,2006.01] 

111 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B61F 

17/30 . bằng mỡ đặc [1,2006.01] 
17/32 . . nhờ các thiết bị cầm tay, ví dụ ve tra mỡ [1,2006.01] 
17/34 . . nhờ các thiết bị tự động, ví dụ có tác động lò xo [1,2006.01] 
17/36 . bằng các chất bôi trơn khác, ví dụ chất hỗn hợp [1,2006.01] 

19/00 Các thiết bị bảo hiểm bánh xe; Đệm giảm va; Gom và gạt các vật cản ở đường 
và tương tự (dành cho phương tiện vận tải nói chung B60R19/00) [1,2006.01] 

19/02 . Các thiết bị bảo hiểm cho bánh xe [1,2006.01] 
19/04 . Các thiết bị đệm và bảo hiểm tương tự để bảo vệ khi các toa đâm hoặc va chạm vào 

nhau [1,2006.01] 
19/06 . Lưới bảo vệ và tương tự để gom và gạt vật cản đường (thiết bị với túi bưu điện khi 

tàu đang chạy B61K 1/02) [1,2006.01] 
19/08 . . dạng gạt ra [1,2006.01] 
19/10 . . . hoạt động tự động khi chạm phải vật cản [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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B61G CÁC THIẾT BỊ MÓC, KÉO VÀ ĐỆM  DÀNH CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI CHẠY TRÊN RAY 

 

Móc nối đặc biệt dùng cho phương tiện vận tải chạy trên ray 

1/00 Móc nối có những chi tiết khớp nối tương hỗ có hình dạng và dạng khác nhau 
với các mắt xích, thanh, chốt võng và móc treo làm chi tiết móc nối [1,2006.01] 

1/02 . có những mắt xích được móc và tháo được bằng cách cuộn quanh trục ngang 
[1,2006.01] 

1/04 . . Các thiết bị để đưa chúng vào hoạt động (B61G 1/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/06 . . móc nối với nhau khi xảy ra va chạm giữa các thành phần được nối [1,2006.01] 
1/08 . . . Các thiết bị điều chỉnh dành cho chúng [1,2006.01] 
1/10 . có những mắt xích, thanh được móc nối và nhả ra bằng cách quay quanh trục thẳng 

đứng [1,2006.01] 
1/12 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động (B61G 1/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/14 . . móc nối với nhau khi các thành phần được móc nối va chạm vào nhau 

[1,2006.01] 
1/16 . . . Các thiết bị điều khiển dành cho chúng [1,2006.01] 
1/18 . có những mắt xích và thanh móc nối và nhả ra khi xoay quanh trục của chúng 

[1,2006.01] 
1/20 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động [1,2006.01] 
1/22 . có những đinh vít dùng để làm dài hoặc ngắn móc nối [1,2006.01] 
1/24 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động [1,2006.01] 
1/26 . . móc vào nhau khi các thành phần được móc nối va chạm; Thiết bị điều khiển 

dành cho chúng [1,2006.01] 
1/28 . có chốt thẳng đứng [1,2006.01] 
1/30 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động [1,2006.01] 
1/32 . với chốt nằm ngang [1,2006.01] 
1/34 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động [1,2006.01] 
1/36 . có vòng hoặc móc treo, ví dụ dùng cho toa chở quặng [1,2006.01] 
1/38 . . được quay tương đối so với đường kéo, ví dụ dành cho toa được nghiêng khi móc 

nối [1,2006.01] 
1/40 . với các thanh có một đầu được làm dày hoặc xẻ rãnh để lồng vào thành phần móc 

nối lân cận, ví dụ móc nối với bộ nối hình mũi tên; có bộ phận cặp để nối 
[1,2006.01] 

1/42 . . Các thiết bị đưa chúng vào hoạt động [1,2006.01] 

3/00 Những cụm móc nối có những chi tiết nối giống nhau về dáng cong hoặc hình 
dạng và chúng có thể nối với nhau mà không cần sử dụng thêm một hoặc nhiều 
chi tiết phụ nào khác [1,2006.01] 
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3/02 . nối vào nhau, bằng các móc hoặc thành phần trung gian lắp cố định bên trong có 
thể dịch chuyển được để dẫn vào vị trí nối thích hợp, ví dụ kiểu "Dowty" 
[1,2006.01] 

3/04 . với đầu nối có tay chắn ở một mặt và khớp nối với vấu và phần đuôi được đặt 
nghiêng hướng sang mặt khác, vấu của khớp nối là bộ phận nối và đồng thời dùng 
để khoá khớp nối ở trạng thái nối, ví dụ kiểu "A.A.R" hoặc Janney" [1,2006.01] 

3/06 . . Các thiết bị để khoá khớp nối [1,2006.01] 
3/08 . . Thiết bị điều khiển, ví dụ để mở móc [1,2006.01] 
3/10 . có đầu nối ở dạng lưỡi móc nối cứng vào nhau, ví dụ dạng "Willison" [1,2006.01] 
3/12 . . Thiết bị khoá [1,2006.01] 
3/14 . . Thiết bị điều khiển, ví dụ để mở móc [1,2006.01] 
3/16 . có đầu nối được liên kết cứng nhờ các móc hoặc đĩa có thể quay được và những 

mắt xích cân bằng; Các chi tiết móc nối tạo nên một hình bình hành, ví dụ dạng 
"Skarphenberg" [1,2006.01] 

3/18 . . Các thiết bị khoá [1,2006.01] 
3/20 . . Thiết bị điều khiển, ví dụ để mở móc [1,2006.01] 
3/22 . có đầu móc được liên kết cứng bởi then cài làm từ những then xoay [1,2006.01] 
3/24 . . Các thiết bị khoá [1,2006.01] 
3/26 . . Thiết bị điều khiển, ví dụ để mở móc [1,2006.01] 
3/28 . với những đầu nối được liên kết cứng bởi khoá có các chốt trượt [1,2006.01] 
3/30 . với những đầu nối được liên kết cứng bởi chốt có vấu được đặt vào vị trí khoá bằng 

cách quay chốt [1,2006.01] 

5/00 Những cụm móc nối có công dụng đặc biệt không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01] 

5/02 . dùng để móc nối các khớp của đoàn tàu, đầu máy xe lửa, toa than nước hoặc toa 
goòng; Móc nối nhờ thanh nối liên kết thống nhất; Những cụm móc nối có khả 
năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sự chuyển dịch tương đối của các phương tiện vận tải 
theo chiều ngang [1,2006.01] 

5/04 . để ghép các đầu nối dạng khác nhau, ví dụ móc trung gian [1,2006.01] 
5/06 . dùng để liên kết các ống dẫn chất lỏng, các đường cáp điện [1,2006.01] 
5/08 . . dành cho các ống dẫn chất lỏng [1,2006.01] 
5/10 . . dành cho các đường cáp điện [1,2006.01] 

7/00 Các chi tiết kết cấu của cụm móc nối và các thiết bị phụ [1,2006.01] 
7/02 . Các dụng cụ cầm tay để móc nối hoặc tháo móc [1,2006.01] 
7/04 . Móc nối và tháo móc nối nhờ các thiết bị bố trí dọc bên đường [1,2006.01] 
7/06 . Đầu nối được cấu trúc để làm đơn giản việc móc nối [1,2006.01] 
7/08 . Đầu nối điều chỉnh được [1,2006.01] 
7/10 . Lắp đặt các móc nối trên toa xe [1,2006.01] 
7/12 . . Lực kéo liên kết điều chỉnh được, ví dụ với mục đích định tâm [1,2006.01] 
7/14 . Các thiết bị bảo hiểm [1,2006.01] 
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Thiết bị kéo và đệm đặc biệt dùng cho phương tiện vận tải chạy trên ray hoặc tàu điện 

9/00 Các thiết bị kéo [1,2006.01] 
9/02 . có những thiết bị đệm riêng hoạt động tổ hợp hoặc tác động lên một lò xo chung 

[1,2006.01] 
9/04 . Tổ hợp với các thiết bị đệm (hoạt động liên tục B61G 9/12) [1,2006.01] 
9/06 . . có bộ giảm xóc cao su [1,2006.01] 
9/08 . . có những bộ giảm xóc khí nén, thuỷ lực hoặc lò xo; Tổ hợp của chúng 

[1,2006.01] 
9/10 . . có bộ giảm xóc dạng cơ học độc lập kiểu ma sát [1,2006.01] 
9/12 . tác động liên tục với thiết bị đệm, ví dụ được đặt trên đầm chính [1,2006.01] 
9/14 . . có bộ giảm xóc cao su [1,2006.01] 
9/16 . . có các lò xo hoặc bộ giảm xóc thuỷ lực khí nén; Tổ hợp của chúng [1,2006.01] 
9/18 . . với bộ giảm xóc dạng cơ học độc lập kiểu ma sát [1,2006.01] 
9/20 . Các chi tiết kết cấu, phụ tùng [1,2006.01] 
9/22 . . Khung bệ, ví dụ bệ đệm; vỏ hộp cho lò xo [1,2006.01] 
9/24 . . Liên kết giữa các bộ móc nối và khung (thiết bị kéo nối điều chỉnh được B61G 

7/12) [1,2006.01] 

11/00 Đệm (lò xo F16F) [1,2006.01] 
11/02 . có bộ giảm xóc lò xo kim loại [1,2006.01] 
11/04 . . có lò xo dạng xoắn [1,2006.01] 
11/06 . . . làm tắt dao động của lò xo bằng cách cọ sát những lò xo này với nhau 

[1,2006.01] 
11/08 . có bộ giảm xóc cao su [1,2006.01] 
11/10 . có bộ giảm xóc tổng hợp lò xo và cao su [1,2006.01] 
11/12 . có những bộ giảm xóc khí nén, thuỷ lực hoặc lò xo; Tổ hợp của chúng [1,2006.01] 
11/14 . có bộ giảm xóc cơ học hoạt động do ma sát; Tổ hợp của các bộ giảm xóc cơ học 

hoạt động do ma sát với lò xo (B61G 11/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/16 . hấp thụ va đập bằng cách làm biến dạng bộ phận đệm [1,2006.01] 
11/18 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
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B61H BỘ PHANH VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC DÙNG ĐỂ GIẢM TỐC ĐỘ CÁC 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT, THIẾT BỊ VÀ BỐ TRÍ CHÚNG 
TRÊN ĐOÀN TÀU (Phanh điện động lực cho xe cộ B61L, nói chung H02K; Các 
thiết bị cho các phương tiện vận tải đường sắt dùng để điều chỉnh lực phanh lên bánh 
xe khi thay đổi các điều kiện về đường hoặc tải lực lên các phương tiện vận tải B60T 
8/00; truyền lực hãm từ các thiết bị làm phanh hoạt động tới các chi tiết hãm nhờ các 
thiết bị khuếch đại hoặc thiết bị phụ, các hệ thống phanh với những phương tiện 
truyền động lắp thêm vào có dạng tương tự, ví dụ nhờ sử dụng không khí nén B60T 
13/00; kết cấu, bố trí, thao tác van kết hợp trong hệ thống phanh B60T 15/00; các chi 
tiết kết cấu và những thiết bị phụ của hệ thống phanh B60T 17/00; Bộ phanh nói 
chung xem F16D) 

Nội dung phân lớp 
BỘ PHANH, TÁC ĐỘNG TƯƠNG HỖ VỚI RAY, BỘ 
PHANH CÓ CÔNG DỤNG ĐẶC BIỆT ...................................................................................7/00, 9/00 
BỘ PHANH 

Tác động lên bánh xe ........................................................................................ 1/00, 3/00, 5/00 
Những thiết bị phanh khác, kể cả phanh tổ hợp ................................................................. 11/00 

KHỞI ĐỘNG PHANH ..................................................................................................................... 13/00 
ĐIỀU HOÀ MÀI MÒN..................................................................................................................... 15/00 

 

1/00 Sử dụng hoặc bố trí phanh, trong đó chi tiết phanh tác động tương hỗ với mặt 
ngoài của vành bánh xe, tang phanh và tương tự (phanh tự động B61H 11/02; 
phanh tổ hợp B61H 11/14; bánh xe B60B) [1,2006.01] 

3/00 Sử dụng hoặc bố trí phanh trong đó chi tiết phanh tác động tương hỗ với mặt 
trong của tang phanh và tương tự (phanh tự động B61H 11/02; phanh tổ hợp 
B61H 11/14) [1,2006.01] 

5/00 Sử dụng hoặc bố trí phanh với bề mặt phanh xuyên tâm được ép vào nhau theo 
hướng trục, ví dụ phanh đĩa (phanh tự động B61H 11/02; phanh tổ hợp B61H 
11/14) [1,2006.01] 

7/00 Bộ phanh với những chi tiết phanh tác động tương hỗ với ray (cái hãm và phanh 
ray được đặt trên đường sắt B61K 7/00) [1,2006.01] 

7/02 . Guốc hãm, má phanh và tương tự [1,2006.01] 
7/04 . . được gắn vào phương tiện vận tải trên ray [1,2006.01] 
7/06 . . . Guốc hãm [1,2006.01] 
7/08 . . .  . có bộ dẫn động điện từ [1,2006.01] 
7/10 . . không được gắn vào [1,2006.01] 
7/12 . Cơ cấp cặp ma sát tác động tương hỗ với ray [1,2006.01] 

9/00 Bộ phanh có công dụng đặc biệt [1,2006.01] 
9/02 . dùng cho đường treo, ví dụ đường dây cáp [1,2006.01] 
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9/04 . để ngăn ngừa hoặc điều khiển chuyển động theo một hướng đã chọn hoặc theo 
hướng kia [1,2006.01] 

9/06 . để tích lũy năng lượng khi phanh [1,2006.01] 

11/00 Sử dụng hoặc phân bố bộ phanh hoặc những thiết bị khác dùng để giảm tốc độ 
không thuộc các nhóm khác; Tổ hợp phanh các dạng hoặc các kiểu khác nhau 
[1,2006.01] 

11/02 . các phanh hoạt động tự động [1,2006.01] 
11/04 . . có lực phanh thu được từ trục quay [1,2006.01] 
11/06 . các phanh thuỷ lực tĩnh, thuỷ động lực, và khí động học [1,2006.01] 
11/08 . . có bơm hoặc các thiết bị tương tự cùng với môi trường luân chuyển mà trong đó 

sự hãm được thực hiện nhờ việc chắn dòng chảy [1,2006.01] 
11/10 . . Phanh dạng khí động học có van điều khiển được, ví dụ tấm làm lệch dòng khí 

động lực được đặt trên các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
11/14 . Phanh tổ hợp, ví dụ tổ hợp phanh má và phanh đĩa [1,2006.01] 
11/16 . Cụm phanh lồng vào nhau và tháo được [1,2006.01] 

13/00 Khởi động phanh (phanh hoạt động tự động B61H 11/02; cơ cấu điều hoà sự mài 
mòn của các chi tiết phanh B61H 15/00) [1,2006.01] 

13/02 . bằng tay hoặc sự vận hành khác của người điều khiển [1,2006.01] 
13/04 . . nhờ các thiết bị có truyền động bánh răng [1,2006.01] 
13/06 . nhờ phản áp lực của đệm hoặc cơ cấu móc, ví dụ phanh đệm [1,2006.01] 
13/20 . Các cơ cấu truyền động (thiết bị điều hoà sự mài mòn B61H 15/00) [1,2006.01] 
13/22 . . dùng để phanh một bên của một hoặc nhiều bánh xe, ví dụ đối với đầu máy xe lửa 

và toa gắn mô tơ [1,2006.01] 
13/24 . . dùng cho các toa có hai trục hoặc goòng có hai trục và có xi lanh phanh, ở đây cơ 

cấu ở mỗi bên có cho mỗi goòng đều liên quan với nhau [1,2006.01] 
13/26 . . dùng cho các toa hoặc goòng có nhiều hơn hai trục, cơ cấu ở mỗi bên có đều liên 

quan với nhau [1,2006.01] 
13/28 . . có tỷ lệ của tay đòn phanh hoặc các cơ cấu khác thay đổi được làm thay đổi tỷ lệ 

truyền động, nhằm mục đích tăng lực phanh [1,2006.01] 
13/30 . . được điều khiển bằng trọng lượng của đoàn tàu cơ cấu điều khiển lực phanh bánh 

xe nhạy với trọng lượng của đoàn tàu hoặc hàng hoá B60T 8/18) [1,2006.01] 
13/32 . . . bằng cách thay đổi tỷ lệ tay đòn phanh [1,2006.01] 
13/34 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
13/36 . . Đối trọng; Treo chúng [1,2006.01] 
13/38 . . Treo các chi tiết truyền động (B61H 13/36 được ưu tiên) [1,2006.01] 

15/00 Cơ cấu điều hoà sự mài mòn của các chi tiết phanh, ví dụ thiết bị điều chỉnh khe 
hở [1,2006.01] 

 

117 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B61J 

B61J DỊCH CHUYỂN HOẶC TRÁNH ĐƯỜNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN 
TẢI TRÊN RAY (dịch chuyển các phương tiện vận tải nói chung B60S; các hệ 
thống để phân loại toa tàu B61B) 

 

1/00 Các mâm quay; Cầu chuyển; Chuyên chở đoàn tàu trên các phương tiện vận tải 
đường sắt hoặc xe goòng (phương tiện để dồn tàu B61J 3/00) [1,2006.01] 

1/02 . Các mây quay; Cơ cấu chắn để kẹp trên chúng [1,2006.01] 
1/04 . . dùng cho đường ray dạng thông thường [1,2006.01] 
1/06 . . dùng cho đường ray có các phương tiện vận tải treo, ví dụ đường dây cáp treo 

[1,2006.01] 
1/08 . . dùng để nối các đường ray nghiêng hoặc các đường ở độ cao khác nhau (máy 

nâng toa xe B66) [1,2006.01] 
1/10 . Cầu chuyển [1,2006.01] 
1/12 . Các giá chuyển hướng và các phương tiện khác để chuyển dịch và chuyên chở các 

đoàn tàu trên ray [1,2006.01] 

3/00 Các phương tiện để dồn tàu hoặc dịch chuyển trên một khoảng cách ngắn; Các 
phương tiện tương tự để kéo tàu trên những độ dốc lớn hoặc dùng cho mục đích 
lập đoàn tàu; Các đầu máy dồn tàu, các đầu tàu mô tơ và tương tự (cần trục 
dạng cầu trong tổ hợp với các thiết bị để dồn các phương tiện vận tải đường sắt B66C 
17/26; tời B66D) [1,2006.01] 

3/02 . Dốc gù để phân loại tàu (bộ phanh bằng ray hoặc các thiết bị trên đường dùng để 
giảm tốc độ B61K 7/02) [1,2006.01] 

3/04 . Các phương tiện dồn toa có cái kéo hoặc bộ dẫn động bằng xích liên tục 
[1,2006.01] 

3/06 . . có goòng kéo được gắn với toa xe [1,2006.01] 
3/08 . Các thiết bị liên kết với đường có tời đẩy thực hiện chuyển động tịnh tiến hoặc có 

những cơ cấu kéo tương tự dùng để dịch chuyển các toa xe (hệ thống đường sắt 
B61B 13/12) [1,2006.01] 

3/10 . Các thiết bị đòn bẩy dùng cho các toa đi qua (đòn bẩy, tời nói chung B66F 15/00) 
[1,2006.01] 

3/12 . Xe kéo và đẩy tự hành, ví dụ tàu đẩy, tàu kéo (có cáp kéo B61J 3/06) [1,2006.01] 
 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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B61K CÁC THIẾT BỊ PHỤ DÙNG CHO ĐƯỜNG RAY (bộ phanh tích năng lượng 
B61H; bảo vệ các tuyến đường ray dưới tác động của thời tiết E01B; làm sạch ray, 
máy làm sạch tuyết E01H) 

Nội dung phân lớp 
TRANG THIẾT BỊ CHO ĐƯỜNG 

Bôi trơn hoặc tra dầu ; chạy thử ; cái hãm bộ phanh 
đặt trên ray ; những thiết bị khác .......................................................... 3/00 ; 9/00 ; 7/00;13/00 

TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
Chuyển đồ vật lên hoặc xuống tàu đang chạy; nối và 
tháo móc cho toa khi đoàn tàu đang chạy; xác định cỡ 
tàu; đặt lên và bỏ ra khỏi ray............................................................................. 1/00, 9/00, 5/00 
Tra dầu hoặc bôi trơn bánh xe; thử .............................................................................3/00, 9/00 
Bảo dưỡng đầu máy xe lửa ................................................................................................ 11/00 
Những việc khác ................................................................................................................ 13/00 

 

1/00 Các thiết bị để cho hành khách lên, xuống tàu, dùng để chuyển lên hoặc xuống 
các đồ vật trên các tàu đang chạy; Móc nối hoặc tháo các toa xe khỏi đoàn tàu 
đang chạy [1,2006.01] 

1/02 . thiết bị để chuyển đồ vật lên hoặc xuống tàu đang chạy, ví dụ cái gắp bao bì bưu 
điện [1,2006.01] 

3/00 Bôi trơn hoặc tra dầu mỡ cho ray hoặc mép bánh xe [1,2006.01] 
3/02 . Các thiết bị lắp trên các phương tiện vận tải dùng cho mục đích trên [1,2006.01] 

5/00 Thiết bị để đặt đoàn tàu vào ray guốc hãm; Các thiết bị thay bánh xe hoặc cả bộ 
bánh xe trên đoàn tàu (máy nâng B66) [1,2006.01] 

5/02 . được đặt trên tàu; Các mâm quay đặt trên tàu [1,2006.01] 
5/04 . được đặt trên đường [1,2006.01] 
5/06 . . Guốc hãm và các thiết bị để đặt các phương tiện vận tải trượt bánh vào đường ray 

[1,2006.01] 

7/00 Chốt định vị dùng để giữ đoàn tàu, được đặt trên đường; Bộ phanh đặt trên ray 
hoặc các thiết bị đặt trên đường dùng để giảm tốc độ; Cái chắn ở đường cụt và 
tương tự (guốc hãm, nêm, guốc phanh đặt trên các phương tiện vận tải B61H; cơ cấu 
vận hành guốc phanh đặt ở trên đường B61L) [1,2006.01] 

7/02 . Bộ phanh đặt trên ray hoặc các thiết bị làm giảm tốc độ (các cơ cấu vận hành guốc 
phanh đặt ở trên đường B61L) [1,2006.01] 

7/04 . . hoạt động bằng cách kẹp [1,2006.01] 
7/06 . . . có bộ dẫn động cơ học [1,2006.01] 
7/08 . . . có bộ dẫn động thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
7/10 . . điện (trên các phương tiện vận tải B60L) [1,2006.01] 
7/12 . . điều khiển bằng điện [1,2006.01] 
7/14 . Máy rải cát và tương tự [1,2006.01] 
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7/16 . Chốt định vị đặt trên đường dùng để giữ đoàn tàu [1,2006.01] 
7/18 . . dạng đệm [1,2006.01] 
7/20 . . dạng bánh xe [1,2006.01] 
7/22 . . dạng trục [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị dùng để xác định kích thước của hàng hoá chuyên chở; Các thiết bị 
dùng để phát hiện và chỉ những bộ phận bị nóng hoặc cụm máy bị nóng; Các 
thiết bị trên đầu tàu hoặc trên toa xe dùng để chỉ những đường ray bị hư hỏng; 
kết cấu chung của phương tiện vận tải ghi lại trạng thái của đường ray 
[1,2006.01] 

9/02 . Các thiết bị để xác định kích thước của hàng hoá chuyên chở [1,2006.01] 
9/04 . Các thiết bị dùng để phát hiện và chỉ báo sự quá nóng của vòng bi trục và tương tự, 

ví dụ tổ hợp với hệ thống phanh nhằm mục đích phanh trong trường hợp phát hiện 
sự hỏng hóc [1,2006.01] 

9/06 . . bằng cách phát hiện hoặc chỉ báo hiện tượng toả nhiệt từ trục bi quá nóng 
[1,2006.01] 

9/08 . Các thiết bị đo, kiểm tra dùng để kiểm tra trạng thái của nền đường sắt (sử dụng 
máy đo hoặc phụ tùng khi xây dựng đường sắt E01B 35/00; kỹ thuật đo G01) 
[1,2006.01] 

9/10 . . dùng để phát hiện ra vết rạn nứt trong ray hoặc ở các mối hàn ray [1,2006.01] 
9/12 . Đo và xem xét mép bánh xe (kỹ thuật đo G01) [1,2006.01] 

11/00 Các thiết bị dùng để bảo dưỡng đầu máy xe lửa, ví dụ để lấy hoặc tháo nước, cát 
và tương tự ở các ga (các thiết bị để thay bánh xe và bộ bánh xe B61K 5/00; thiết bị 
để tiếp nước và nhiên liệu cho đầu máy B61C 17/02; trạm tiếp nhiên liệu cho đầu 
máy có bộ tích hơi hoặc không khí B61C 8/00; tiếp cho đầu máy các nhiên liệu rắn 
B65G 67/18; rửa và làm sạch nồi hơi F28G) [1,2006.01] 

11/02 . Tháp cấp nước cho đầu máy [1,2006.01] 

13/00 Các thiết bị phụ khác dành cho đường sắt (dây, đai bảo hiểm A63B 35/00) 
[1,2006.01] 

13/02 . Phương tiện khởi động toa xe, cần tăng lực kéo và truyền nó lên bánh xe của chúng 
[1,2006.01] 

13/04 . Các thiết bị báo hiệu trên các phương tiện vận tải hành khách; Các thiết bị bảo 
hiểm hành khách khi lên hoặc xuống phương tiện vận tải [1,2006.01] 
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B61L ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT; ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (bộ phanh và các trang thiết bị phụ B61H, B61K; 
cấu tạo của ghi hoặc ray E01B) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - các thiết bị tác động tương hỗ với đoàn tàu trong suốt cuộc hành trình 
 - hệ thống tín hiệu 
 - điều khiển ghi và các tín hiệu 
 - điều khiển tập trung 
 - các hệ thống đóng đường 
 - các chỗ đường giao nhau cùng mức 

Nội dung phân lớp 
CÁC THIẾT BỊ DỌC ĐƯỜNG TÁC ĐỘNG TƯƠNG HỖ VỚI 
TÀU KHI TÀU ĐI QUA ...........................................................................................................1/00, 3/00 
HỆ THỐNG TÍN HIỆU  ĐƯỜNG SẮT, CÁC HỆ THỐNG 
CHUYỂN MẠCH, ĐÓNG ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TẬP 
TRUNG 

Các tín hiệu, tấm ghi: 
bộ dẫn động cục bộ; điều khiển từ xa; sự điều 
khiển khi có tàu đi qua hoặc từ trên tàu đang đi qua ................................. 5/00, 7/00, 13/00 

Tấm ghi 
bộ dẫn động cục bộ; điều khiển từ xa; sự điều 
khiển khi có tàu đi qua hoặc từ trên tàu đang đi qua ................................. 5/00; 7/00; 11/00 
các hệ thống đổi mạch dùng cho các bãi phân loại 
tàu ................................................................................................................................. 17/00 
điều khiển tập trung các tấm ghi và tín hiệu nhờ 
các thiết bị đóng đường ................................................................................................ 19/00 

Guốc phanh; bộ dẫn động cục bộ; điều khiển từ xa ....................................................5/00, 7/00 
Thiết bị đóng đường cho nhà ga ........................................................................................ 21/00 

CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÀU 
Các hệ thống điều khiển trung tâm; ghi nhận và chỉ 
dẫn chuyển động và địa điểm của phương tiện vận tải; 
hệ thống tín hiệu của các phương tiện vận tải ............................................. 27/00, 25/00, 15/00 
Các phương tiện bảo hiểm trong giao thông đường sắt, 
các phương tiện bảo hiểm ở các điểm đường cắt nhau ........................................... 23/00, 29/00 

CHIẾU SÁNG TẤM GHI, TÍN HIỆU, HÀNG RÀO CHẮN ............................................................ 9/00 
CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP 
TRONG CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN LỚP NÀY.. ................................................................. 99/00 

 

1/00 Các thiết bị trên đường được điều khiển bởi sự tương tác với đoàn tàu (pháo 
hiệu B61L 5/20; sự vận hành các thanh ghi hoặc tín hiệu khi tàu đi qua B61L 11/00, 
B61L 13/00; sự vận hành hàng rào chắn, hoặc các hàng rào chắn và tín hiệu khi tàu 
đến gần B61L 29/18) [1,2006.01] 

1/02 . Các thiết bị điện liên kết với ray [1,2006.01] 

121 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B61L 

1/04 . . được vận hành cơ học bởi một bộ phận của đoàn tàu [1,2006.01] 
1/06 . . hoạt động bởi sự biến dạng của ray; hoạt động bởi dao động của ray [1,2006.01] 
1/08 . . hoạt động bởi các phương tiện từ hoặc điện [1,2006.01] 
1/10 . . hoạt động bởi bức xạ điện từ hoặc bức xạ hạt [1,2006.01] 
1/12 . Các thiết bị điện liên kết với các dây dẫn tiếp xúc đặt trên không [1,2006.01] 
1/14 . Các thiết bị ghi nhận khi toa cuối cùng của đoàn tàu đi qua [1,2006.01] 
1/16 . Các thiết bị để đếm các trục; Các thiết bị để đếm các toa tàu [1,2006.01] 
1/18 . Đường sắt được sử dụng làm mạng điện (mối nối các thanh ray E01B 11/00, ví dụ 

mối nối ray cách điện E01B 11/54) [1,2006.01] 
1/20 . Các thiết bị bảo hiểm để ngăn ngừa hoặc chỉ báo các thiết bị bị hỏng, ví dụ bằng 

cách xác định sự mất mát của dòng điện, bằng tia chớp [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị trên đường dùng để điều khiển đoàn tàu hoặc tàu nói chung, ví dụ 
dùng để nhả phanh hoặc bật các tín hiệu báo trước [1,2006.01] 

3/02 . trên từng đoạn đường đã chọn trước, ví dụ điều khiển trung gian [1,2006.01] 
3/04 . . nhờ các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
3/06 . . điều khiển bằng các sóng điện từ hoặc sóng hạt, ví dụ các tia sáng [1,2006.01] 
3/08 . . nhờ các phương tiện điện [1,2006.01] 
3/10 . . . nhờ dòng điện chạy qua các thiết bị đặt trên đường và trên đoàn tàu [1,2006.01] 
3/12 . . . sử dụng cảm ứng từ hoặc tĩnh điện; sử dụng sóng vô tuyến [1,2006.01] 
3/14 . . bằng cách ngắt mạch động cơ điện chủ động của tàu [1,2006.01] 
3/16 . điều khiển liên tục trên toàn tuyến hành trình [1,2006.01] 
3/18 . . nhờ dòng điện chạy qua các thiết bị đặt trên đường và trên đoàn tàu [1,2006.01] 
3/20 . . . có tần số khác nhau hoặc nhờ xung lượng mã hoá của dòng điện [1,2006.01] 
3/22 . . sử dụng cảm ứng từ hoặc tĩnh điện, sử dụng bức xạ điện từ [1,2006.01] 
3/24 . . . có tần số khác nhau hoặc nhờ xung lượng được mã hoá [1,2006.01] 

5/00 Bộ dẫn động cục bộ của ghi hoặc guốc phanh đặt trên đường; Tín hiệu âm 
thanh và hình ảnh; Bộ dẫn động cục bộ cho các tín hiệu âm thanh và hình ảnh 
(B61L 11/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/02 . Các thiết bị cơ học để vận hành ghi hoặc guốc phanh [1,2006.01] 
5/04 . Các thiết bị thuỷ lực để vận hành ghi hoặc guốc phanh [1,2006.01] 
5/06 . Các thiết bị điện để vận hành ghi hoặc guốc phanh [1,2006.01] 
5/08 . Các thiết bị dẫn động ngầm dưới đất, ví dụ dành cho xe điện [1,2006.01] 
5/10 . Các cơ cấu đóng đường dành cho ghi; Các phương tiện để chỉ vị trí của ghi 

[1,2006.01] 
5/12 . Các thiết bị tín hiệu quang học (nhìn thấy) [1,2006.01] 
5/14 . . Tín hiệu hình thể, ví dụ cột tín hiệu [1,2006.01] 
5/16 . . . Bộ dẫn động cục bộ dùng cho chúng [1,2006.01] 
5/18 . . Tín hiệu ánh sáng; Các thiết bị liên kết với chúng [1,2006.01] 
5/20 . Tín hiệu âm thanh, ví dụ còi hiệu [1,2006.01] 
5/22 . . Thiết bị để kích hoạt tắt còi hiệu ở một vị trí xác định của tín hiệu [1,2006.01] 
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5/24 . . Thay thế còi hiệu [1,2006.01] 

7/00 Điều khiển từ xa bộ dẫn động cục bộ của ghi, tín hiệu, hoặc các guốc phanh 
được đặt trên đường (B61L 11/00, B61L 13/00 được ưu tiên; các thiết bị khóa liên 
động B61L 19/00) [1,2006.01] 

7/02 . sử dụng sự dẫn động cơ học, ví dụ dây, đòn bẩy [1,2006.01] 
7/04 . sử dụng sự dẫn động thuỷ lực khí nén [1,2006.01] 
7/06 . sử dụng sự dẫn động điện [1,2006.01] 
7/08 . . Các sơ đồ điện [1,2006.01] 
7/10 . . . dùng cho các tín hiệu ánh sáng, ví dụ để giám sát, phát tín hiệu kiểm tra 

[1,2006.01] 

9/00 Chiếu sáng chuyên dùng cho ghi, tín hiệu, hoặc hàng rào chắn [1,2006.01] 
9/02 . không bằng điện [1,2006.01] 
9/04 . bằng điện [1,2006.01] 

11/00 Vận hành các tấm ghi từ tàu hoả hoặc khi có tàu đi qua [1,2006.01] 
11/02 . sử dụng sự tương tác cơ học giữa tàu và đường ray [1,2006.01] 
11/04 . . Khoá ghi kéo lê được [1,2006.01] 
11/06 . . có hệ thống truyền động bằng khí nén thuỷ lực [1,2006.01] 
11/08 . sử dụng sự tương tác điện hoặc từ giữa tàu và đường ray [1,2006.01] 

13/00 Điều khiển các tín hiệu từ tàu hoặc khi có tàu đi qua [1,2006.01] 
13/02 . sử dụng sự tương tác cơ học giữa tàu và đường ray [1,2006.01] 
13/04 . sử dụng sự tương tác điện hoặc từ giữa tàu và đường ray [1,2006.01] 

15/00 Bộ phận chỉ dẫn trên tàu để phát tín hiệu [1,2006.01] 
15/02 . Bộ phận chỉ dẫn ở đầu tàu hoặc ở đuôi tàu, ví dụ đèn pha [1,2006.01] 

17/00 Hệ thống chuyển mạch dành cho các bãi dồn tàu [1,2006.01] 
17/02 . Các chi tiết kết cấu, ví dụ các thiết bị để báo mức độ quá tải của đường [1,2006.01] 

19/00 Các hệ thống có liên kết với nhau giữa ghi và tín hiệu nhờ một thiết bị khóa liên 
động [1,2006.01] 

19/02 . có bộ dẫn động cơ học, khí nén hoặc thuỷ lực [1,2006.01] 
19/04 . . Các chi tiết kết cấu, ví dụ đòn bẩy tay, các thiết bị của hệ thống tín hiệu kiểm tra 

[1,2006.01] 
19/06 . Thiết bị đóng đường có bộ dẫn động điện [1,2006.01] 
19/08 . . Nguồn điện cho các thiết bị đóng đường [1,2006.01] 
19/10 . . với bộ đóng mạch cơ học [1,2006.01] 
19/12 . . . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
19/14 . . với bộ đóng mạch bằng điện [1,2006.01] 
19/16 . . . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
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21/00 Bộ đóng đường tại nhà ga giữa hai trạm trong một bãi [1,2006.01] 
21/02 . Thiết bị đóng và mở đường cơ học, kể cả thiết bị lặp lại; Thiết bị đóng đường bằng 

cột tín hiệu [1,2006.01] 
21/04 . Thiết bị đóng và mở đường bằng điện; Thiết bị đóng đường bằng điện lặp lại 

[1,2006.01] 
21/06 . Chỉ dẫn về sự có mặt của tàu trên đường; Kiểm tra bộ đóng và mở đường 

[1,2006.01] 
21/08 . Các thiết bị để truyền và nhận lệnh cho phép rời khỏi ga [1,2006.01] 
21/10 . Các thiết bị dùng cho các tàu chạy nối tiếp trên đường [1,2006.01] 

23/00 Các thiết bị kiểm tra, báo trước và tương tự các thiết bị bảo hiểm trên đường 
hoặc giữa các tàu [1,2006.01] 

23/02 . chỉ sự hỏng hóc của các bộ phanh trên đường [1,2006.01] 
23/04 . dùng để kiểm tra trạng thái cơ học của đường [1,2006.01] 
23/06 . dùng để báo trước cho công nhân làm việc trên đường [1,2006.01] 
23/08 . dùng để điều khiển giao thông của tàu theo một hướng [1,2006.01] 
23/10 . . được vận hành bằng tay [1,2006.01] 
23/12 . . được điều khiển từng phần từ tàu [1,2006.01] 
23/14 . . được vận hành tự động [1,2006.01] 
23/16 . . . Mạng điện bằng ray để đóng đường vượt [1,2006.01] 
23/18 . . . chuyên để duy trì khoảng cách an toàn giữa các tàu phụ thuộc vào vận tốc của 

đoàn tàu và mật độ giao thông [1,2006.01]  
23/20 . . . truyền hướng dẫn cho nhà ga trong thời gian tàu đi qua [1,2006.01] 
23/22 . dùng để điều khiển chuyển động của tàu theo cả hai hướng trên một cặp đường ray 

[1,2006.01] 
23/24 . . có sử dụng hệ thống khoá thẻ mở đóng đường [1,2006.01] 
23/26 . . có các thiết bị dùng để vận hành các tín hiệu từ tàu hoặc khi nó đi qua 

[1,2006.01] 
23/28 . . nhờ bộ đóng đường không tự động từ một vị trí ở trên đường tàu chạy 

[1,2006.01] 
23/30 . . nhờ bộ đóng đường vượt tự động [1,2006.01] 
23/32 . . . có thiết bị đóng đường những nơi tránh tàu [1,2006.01] 
23/34 . Các phương tiện điều khiển, báo trước hay các phương tiện bảo hiểm tương tự chỉ 

báo khoảng cách giữa các xe hay tàu bằng cách truyền tín hiệu giữa chúng 
[4,2006.01]  

25/00 Ghi nhận và xác định vị trí hoặc nhận biết các đoàn tàu hoặc tình trạng của các 
thiết bị bảo dưỡng đường ray [1,2006.01] 

25/02 . Đoàn tàu hoặc tàu [1,2006.01] 
25/04 . . Nhận biết tàu [1,2006.01] 
25/06 . Tình trạng của các thiết bị bảo dưỡng đường, ví dụ ghi và tín hiệu [1,2006.01] 
25/08 . . Biểu đồ [1,2006.01] 
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27/00 Hệ thống điều phối trung tâm chuyển động của tàu [1,2006.01] 
27/02 . Các hệ thống được vận hành bằng tay [1,2006.01] 
27/04 . Các hệ thống tự động, ví dụ được điều khiển bằng tàu; có thể chuyển sang điều 

khiển bằng tay [1,2006.01] 

29/00 Các phương tiện an toàn tại nơi các tuyến đường sắt, đường ô tô và tương tự cắt 
nhau [1,2006.01] 

29/02 . Hàng rào hoặc chướng ngại vật dùng để ngăn chặn đường vào gần đường sắt (rào 
chắn gia súc trên đường E01B 17/00) [1,2006.01] 

29/04 . Hàng rào chắn đường ở nơi các đường giao nhau [1,2006.01] 
29/06 . . được sử dụng cho đoàn tàu đi theo một hướng nhưng được vận hành ở hướng 

khác [1,2006.01] 
29/08 . Điều khiển hàng rào chắn; Điều khiển kết hợp hàng rào chắn và những thiết bị tín 

hiệu [1,2006.01] 
29/10 . . Các thiết bị cố định hàng rào chắn ở vị trí cần thiết [1,2006.01] 
29/12 . . Điều khiển bằng tay [1,2006.01] 
29/14 . . . nhờ các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
29/16 . . . nhờ các phương tiện điện [1,2006.01] 
29/18 . . Hoạt động khi tàu hoặc đoàn tàu đến gần [1,2006.01] 
29/20 . . . nhờ các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
29/22 . . . nhờ các phương tiện điện [1,2006.01] 
29/24 . Các thiết bị tín hiệu báo trước cho phương tiện vận tải đường bộ là hàng rào chắn 

đã đóng kín hoặc đang đóng hoặc các phương tiện vận tải đường sắt đang tiến lại 
gần, ví dụ cơ cấu phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh [1,2006.01] 

29/26 . . được vận hành nhờ các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
29/28 . . được vận hành nhờ các phương tiện điện [1,2006.01] 
29/30 . . . dùng để theo dõi, ví dụ hệ thống tín hiệu kiểm tra [1,2006.01] 
29/32 . . . định giờ khoảng thời gian xác định, ví dụ để báo hiệu trước vế sự đến gần của 

tàu [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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B62 CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÔNG RAY TRÊN MẶT ĐẤT 

B62B CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VẬN HÀNH BẰNG TAY, VÍ DỤ XE ĐẨY 
TAY, XE NÔI; XE TRƯỢT (khác biệt do súc vật kéo B62C; sự đẩy xe trượt do 
người lái hoặc động cơ B62M) 

 
Ghi chú 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ hay thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "xe đẩy tay" được hiểu là tất cả các thiết bị có bánh xe điều khiển bằng tay, có cấu 

tạo giống xe đẩy tay, kể cả những phương tiện vận tải tự hành, được điều khiển bởi 
người lái đi bên cạnh 

 - "con lăn" được hiểu như bánh xe. 

Nội dung phân lớp 
XE ĐẨY TAY 

Loại một trục và nhiều trục .........................................................................................1/00, 3/00 
Các chi tiết kết cấu và phụ tùng của xe đẩy, càng trượt 
để trượt trên băng và tuyết .........................................................................................5/00,19/00 

XE NÔI, XE ĐẨY TRẺ EM ......................................................................................................7/00, 9/00 
XE TRƯỢT 

Có càng trượt, các dạng khác của xe trượt .............................................................. 13/00, 15/00 
Các chi tiết và phụ tùng của xe trượt ................................................................................. 17/00 

CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁC ĐƯỢC ĐẨY BẰNG 
TAY................................................................................................................................................... 11/00 

 

Xe đẩy tay 

1/00 Xe đẩy tay một trục có một hoặc nhiều bánh; Các trang thiết bị cho chúng 
[1,2006.01] 

1/02 . trong đó trục của bánh xe đặt giữa hàng hoá và tay đẩy [1,2006.01] 
1/04 . . với những bộ phận điều chỉnh được, xếp lại được, lắp thêm được, tách rời được 

hoặc biến đổi được [1,2006.01] 
1/06 . . được trang bị các phương tiện để giữ hoặc đỡ các đồ vật trong thời gian vận 

chuyển chúng; Các trang bị xếp hoặc dỡ hàng hoá [1,2006.01] 
1/08 . . được trang bị các bánh xe phụ được sử dụng trong thời gian bốc dỡ hàng 

[1,2006.01] 
1/10 . trong đó trọng lượng của hàng hoá được truyền toàn bộ cho các bánh xe 

[1,2006.01] 
1/12 . . có những bộ phận điều chỉnh được, xếp lại được, lắp thêm được, tách ra được 

hoặc biến đổi được [1,2006.01] 
1/14 . . được trang bị các phương tiện để giữ hoặc đỡ các đồ vật trong thời gian chuyên 

chở chúng; Các trang thiết bị xếp hoặc dỡ hàng hoá [1,2006.01] 
1/16 . . có các thùng hoặc khoang tự lật [1,2006.01] 
1/18 . trong đó hàng hoá được đặt giữa trục bánh xe và tay cầm, ví dụ xe cút kít 

[1,2006.01] 
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1/20 . . có những bộ phận xếp lại được, lắp thêm được, tách ra được hoặc biến đổi được 
[1,2006.01] 

1/22 . . được trang bị những phương tiện để giữ hoặc đỡ các đồ vật trong thời gian 
chuyên chở chúng; Các trang bị để xếp hoặc dỡ hàng hoá [1,2006.01] 

1/24 . . có các thùng xe hoặc khoang tự lật [1,2006.01] 
1/26 . đặc trưng bởi các giá đỡ giữ các đồ vật có hình dạng nhất định [1,2006.01] 

3/00 Xe đẩy nhiều trục có nhiều bánh; Cơ cấu lái cho chúng; Trang bị cho chúng 
[1,2006.01] 

3/02 . có những bộ phận điểu chỉnh được, xếp lại được, lắp thêm được, tách ra được hoặc 
biến đổi được (B62B 3/14 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  

3/04 . được trang bị những phương tiện để giữ hoặc đỡ các đồ vật trong thời gian chuyên 
chở chúng; Các trang bị để vận chuyển hàng hoá [1,2006.01] 

3/06 . . dùng để nâng vật lên khỏi mặt đất, ví dụ xe ô tô bốc xếp có sức nâng thấp (các 
thiết bị di chuyển trên bánh xe hay tương tự để nâng hay hạ những hàng hoá cồng 
kềnh hay nặng dùng để chất tải hay dỡ tải, ví dụ ô tô bốc xếp có ngàm dạng đĩa 
B66F 9/06) [1,2006.01] 

3/065 . . . có thiết bị nâng thuỷ lực [6,2006.01] 
3/08 . có thùng chứa lật được (B62B 3/14 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
3/10 . đặc trưng bởi giá đỡ để giữ các đồ vật có hình dạng nhất định [1,2006.01] 
3/12 . đặc trưng bởi cấu trúc ba bánh (B62B 3/14 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
3/14 . đặc trưng bởi các trang bị để xếp lồng vào nhau hay xếp thành chồng, ví dụ xe đẩy 

để mua hàng [6,2006.01] [6] 
3/16 . . xếp chồng được lên nhau theo chiều thẳng đứng [6,2006.01]  
3/18 . . xếp lồng được vào nhau nhờ giá đỡ hàng hay các chi tiết đỡ hàng quay được, ví 

dụ rổ [6,2006.01] 

5/00 Các chi tiết kết cấu và phụ tùng của xe đẩy tay (B62B 9/00 được ưu tiên; bánh xe, 
trục hoặc bệ đỡ trục của các phương tiện vận tải nói chung B60B; trục lăn của các 
phương tiện vận tải nói chung B60B 33/00) [1,2006.01] 

5/02 . đảm bảo khả năng nâng hoặc hạ xuống theo bậc thang (ghế hoặc xe đẩy tay chuyên 
dùng cho người tàn tật A61G 5/00) [1,2006.01] 

5/04 . Các thiết bị phanh; Các thiết bị chặn, ngăn cản chuyển động [1,2006.01] 
5/06 . Trang bị để di chuyển bằng tay, ví dụ tay lái (dùng cho xe đạp B62K 11/14, 21/12) 

[1,2006.01] 
5/08 . Ghế ngồi cho trẻ em (B62B 3/14 được ưu tiên) [6,2006.01]  

Xe đẩy trẻ em; Xe nôi 

7/00 Xe đẩy trẻ em; Xe nôi, ví dụ xe nôi cho búp bê [1,2006.01] 
7/02 . chỉ có một trục bánh xe [1,2006.01] 
7/04 . có vài trục bánh xe; Cơ cấu tay lái của chúng [1,2006.01] 
7/06 . . xếp lại được, hoặc gấp lại được [1,2006.01] 
7/08 . . . về hướng trục bánh xe hoặc vuông góc với chúng [1,2006.01] 
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7/10 . . . bằng cách hạ thân xe vào khung bánh xe hoặc thu cao bộ phận nhô ra vào trong 
thân xe có dạng hình hộp [1,2006.01] 

7/12 . . biến đổi được, ví dụ thành đồ gỗ hoặc đồ chơi cho trẻ em (ghế trẻ em biến đổi 
được thành ghế đẩy A47D 1/06) [1,2006.01] 

7/14 . . với thân xe có thể tháo rời hoặc xoay được [1,2006.01] 

9/00 Các chi tiết kết cấu và phụ tùng của xe đẩy trẻ em hoặc xe nôi (dùng để chuyển 
động trên tuyết B62B 19/00) [1,2006.01] 

9/02 . đảm bảo khả năng nâng lên hoặc hạ xuống theo cầu thang [1,2006.01] 
9/04 . . có càng trượt, ví dụ càng trượt kiểu xe trượt [1,2006.01] 
9/06 . . có chạc chữ thập hoặc các chi tiết tương tự [1,2006.01] 
9/08 . Các thiết bị phanh; Các thiết bị chặn, ngăn cản chuyển động [1,2006.01] 
9/10 . Thân xe của xe nôi; Trang bị cho chúng (gấp hoặc xếp được B62B 7/06, biến đổi 

được B62B 7/12) [1,2006.01] 
9/12 . . với những bộ phận điều chỉnh được, lắp thêm được hoặc tháo ra được [1,2006.01] 
9/14 . . Mái che; Màn chắn bảo vệ khi trời xấu; Lưới bảo vệ [1,2006.01] 
9/16 . Các tấm chắn bùn hoặc các thiết bị bảo vệ bánh xe [1,2006.01] 
9/18 . Giá treo đàn hồi của thân xe nôi [1,2006.01] 
9/20 . Tay lái, Tay cầm [1,2006.01] 
9/22 . Các thiết bị để làm xe nôi chuyển động lắc hoặc đu đưa [1,2006.01] 
9/24 . Các thiết bị bảo vệ trẻ em, ví dụ dây choàng (đồ gá để giữ hướng hoặc giữ trẻ em, 

ví dụ dải băng A47B 13/08; Lưới bảo hiểm B62B 9/14) [1,2006.01] 
9/26 . Thiết bị để giữ túi hoặc đồ chơi [1,2006.01] 
9/28 . Ghế phụ có thể tháo rời [1,2006.01] 

11/00 Các phương tiện vận tải được đẩy bằng tay không thuộc các nhóm khác (các 
phương tiện vận tải được đẩy bằng cơ bắp tay người B62M 1/00) [1,2006.01] 

Xe trượt 

13/00 Xe trượt có càng trượt (xe có buồm trượt trên băng hoặc xe trượt có buồm B62B 
15/00) [1,2006.01] 

13/02 . khác biệt bởi việc phân bố và dạng càng trượt [1,2006.01] 
13/04 . . có càng trượt đặt trên một đường [1,2006.01] 
13/06 . . có hai hoặc nhiều càng trượt song song [1,2006.01] 
13/08 . . . có cơ cấu lái [1,2006.01] 
13/10 . . .  . có bộ phận của càng trượt quay được, có thanh trượt giữa quay được 

[1,2006.01] 
13/12 . . .  . có các thanh trượt đặt nghiêng hoặc uốn cong [1,2006.01] 
13/14 . . .  . kết hợp với các thiết bị phanh [1,2006.01] 
13/16 . Xe trượt xếp được hoặc gấp được [1,2006.01] 
13/18 . Các phương tiện vận tải có các càng trượt và bánh xe sử dụng luân phiên nhau 

[1,2006.01] 
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15/00 Các dạng xe trượt khác; Xe trượt có buồm hoặc xe có buồm trượt trên băng 
[1,2006.01] 

17/00 Các chi tiết kết cấu và phụ tùng của xe trượt [1,2006.01] 
17/02 . Càng trượt (gắn với bánh xe hoặc thay cho bánh xe B62B 19/00) [1,2006.01] 
17/04 . . có thiết bị treo đàn hồi [1,2006.01] 
17/06 . Thùng xe; Kẹp thùng xe [1,2006.01] 
17/08 . Các thiết bị phanh [1,2006.01] 

19/00 Càng trượt để chuyển động trên băng hoặc tuyết của các phương tiện vận tải có 
bánh xe [1,2006.01] 

19/02 . được gắn vào bánh xe [1,2006.01] 
19/04 . thay thế bánh xe [1,2006.01] 
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B62C CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI DO SÚC VẬT KÉO 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này chỉ bao gồm các phương tiện vận tải và các bộ phận của chúng, có cấu 

tạo theo đặc điểm do súc vật kéo. 
(2) Phân lớp này không bao gồm các phương tiện vận tải do súc vật kéo không có những 

đặc điểm được đề cập trong Ghi chú (1) ở trên. Những phương tiện này được xem 
như là rơ moóc thì thuộc về lớp B60 hoặc phân lớp B62D và xe trượt thuộc về phân 
lớp B62B. 

 

1/00 Các dạng phương tiện vận tải do súc vật kéo [1,2006.01] 
1/02 . chở hành khách [1,2006.01] 
1/04 . chở hàng hoá [1,2006.01] 
1/06 . . biến đổi được, ví dụ có những bộ phận nhô ra, có chiều rộng bánh xe thay đổi 

được [1,2006.01] 
1/08 . Xe ngựa đua, ví dụ xe ngựa đua một chỗ ngồi [1,2006.01] 

3/00 Khung gầm hoặc cơ cấu dẫn động của phương tiện vận tải (giá đỡ trục khung 
gầm để đỡ các công cụ hoặc thiết bị sản xuất nông nghiệp A01B 35/30, A01B 39/24, 
A01B 51/00) [1,2006.01] 

3/02 . Giá đỡ bánh trước; Xe goòng; Cơ cấu lái xe goòng [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị kéo (yên cương B68B 3/00) [1,2006.01] 
5/02 . Càng hoặc gọng xe; Khung cho chúng, ví dụ dạng đàn hồi, điều chỉnh được 

[1,2006.01] 
5/04 . Thiết bị bốc hàng; Lắp đặt chúng; Gác kéo dùng cho một đôi súc vật kéo; Sự gắn 

càng xe [1,2006.01] 

7/00 Bộ phanh và các thiết bị để điều khiển chúng chuyên dùng cho các phương tiện 
vận tải do súc vật kéo [1,2006.01] 

7/02 . Các thiết bị để chặn bánh xe, ví dụ chặn các nan hoa [1,2006.01] 
7/04 . Các thiết bị tự động để điều khiển phanh [1,2006.01] 

9/00 Cán roi hoặc tay cầm roi; Giá đỡ dây cương được làm liền với các phương tiện 
vận tải (dây cương, roi xem B68B) [1,2006.01] 

11/00 Các thiết bị bảo hiểm không thuộc các nhóm khác, ví dụ dùng để giải phóng 
nhanh súc vật ra khỏi yên cương [1,2006.01] 

11/02 . dùng để tháo càng xe [1,2006.01] 
11/04 . . được kết hợp với các thiết bị phanh tự động [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B62D CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ; CÁC RƠ MOÓC 
(lái, hay dẫn các máy hoặc dụng cụ nông nghiệp trên đường định trước A01B 69/00; 
bánh xe, trục lăn, trục, các phương pháp và phương tiện dùng để tăng lực bám giữa 
bánh xe với mặt đường B60B; Các lốp xe, các lốp bơm hoặc các lốp thay B60C; Móc 
nối giữa các toa tàu hoặc tương tự B60D, các phương tiện vận tải thích hợp để chạy 
trên ray và đường bộ, xe lội nước, các phương tiện vận tải biến đổi được B60F; 
phương tiện vận tải treo B60G; các thiết bị sưởi ấm, làm lạnh, quạt và những thiết bị 
khác để xử lý không khí trong các phương tiện vận tải B60H; cửa, cửa sổ, kính chắn 
gió, nắp xe mở được và những thiết bị tương tự, bạt che phủ bảo vệ các phương tiện 
vận tải khi chúng tạm thời không làm việc B60J; thiết bị động lực, bộ dẫn động phụ; 
bộ truyền động các phương tiện điều khiển, các dụng cụ để kiểm tra - đo lường, bảng 
điều khiển B60K; Trang thiết bị điện cho các phương tiện vận tải chạy bằng điện 
B60L; cung cấp điện cho các phương tiện vận tải chạy bằng điện B60M; các chỗ 
ngồi cho hành khách không thuộc các phân lớp khác B60N; sự thích ứng của các 
phương tiện vận tải để chuyên chở hàng hoá bình thường hoặc đặc biệt, hoặc các sản 
phẩm B60P, sự chiếu sáng, hệ thống tín hiệu B60Q; các phương tiện vận tải, các 
trang thiết bị hoặc các bộ phận kết cấu của các phương tiện vận tải không thuộc các 
phân lớp khác B60R; các phương pháp và các thiết bị để bảo dưỡng kỹ thuật, làm 
sạch, sửa chữa, nâng và chuyển dịch các phương tiện vận tải không thuộc các phân 
lớp khác B60S; bộ phanh, hệ thống điều khiển phanh và các chi tiết của chúng B60T; 
các phương tiện vận tải trên đệm không khí B60V; xe máy, các thiết bị phụ dành cho 
chúng B62J, K; chạy thử các phương tiện vận tải G01M) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "phương tiện vận tải" bao gồm các phương tiện vận tải chạy bằng động cơ và các rơ 

moóc. 
 - "rơ moóc" bao gồm cả xe kéo, được gắn vào phía trước hoặc ở bên của phương tiện 

vận tải 

Nội dung phân lớp 
CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HAY KẾT CẤU; CÁC BỘ 
PHẬN KẾT CẤU CỦA CHÚNG HAY CÁC THIẾT BỊ PHỤ 
KHÔNG THUỘC CÁC ĐỀ MỤC KHÁC 

Các phương tiện vận tải hành khách; Các phương tiện 
vận tải hàng hoá .......................................................................................... 31/00, 47/00; 33/00 
Máy kéo; máy kéo có rơ moóc, ôtô kéo rơ moóc; các 
phương tiện vận tải không có ghế cho người lái ......................................... 49/00; 53/00; 51/00 
Các phương tiện vận tải chạy bằng bánh xích và xích 
cho chúng; các phương tiện vận tải có bộ phận dẫn 
tiến khác ngoài bánh xe và xích ............................................................................. 55/00; 57/00 
Rơ moóc có bánh xe chủ động, các phương tiện vận 
tải có động cơ nổ hay rơ moóc khác biệt bởi cách bố 
trí bánh xe hay số bánh xe ..................................................................................... 59/00; 61/00 
Các phương tiện vận tải khác; thiết kế, sản xuất hoặc 
lắp ráp cắc phương tiện vận tải ................................................................... 63/00; 65/00; 67/00 

THÙNG XE VÀ KHUNG XƯƠNG CỦA THÙNG XE 
Khung; thùng xe có kết cấu chịu tải; nối giữa 
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thùng xe và khung ....................................................................................... 21/00; 23/00; 24/00 
Kết cấu phần trên và khung xe khác biệt bởi 

vật liệu .......................................................................................................................... 29/00 
công dụng của phương tiện vận tải .................................................................... 31/00, 33/00 
dạng thuôn, độ ổn định .......................................................................... 35/00; 37/00, 17/00 
Các cụm kết cấu phần trên của thùng xe, nối và 
kẹp chúng; trang bị các bánh xe dự trữ .................................................. 25/00, 27/00; 43/00 
thanh đẩy ....................................................................................................................... 19/00 
thùng xe dạng khác của các phương tiện vận tải .......................................................... 39/00 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY LÁI 
Tay lái; cơ cấu truyền động; sự nhạy đáp với điều kiện 
dẫn động; thanh lái; điều chỉnh việc điều khiển bằng 
tay lái ............................................................................................ 1/00; 3/00,;6/00; 7/00; 17/00 
Bộ trợ lực; có cơ cấu tự động dưới ảnh hưởng của 
điều kiện dẫn động ; dùng cho các phương tiện vận tải 
chạy bằng xích; dùng cho rơ moóc ........................................................ 5/00;6/00;11/00; 13/00 
Các phương tiện vận tải kiểu tăng đem hay có khung 
nối kiểu quay ...................................................................................................................... 12/00 
Các dạng điều khiển bằng tay lái khác.......................................................... 9/00, 11/00, 15/00 

CÁC TRANG BỊ ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC PHƯƠNG TIỆN 
VẬN TẢI TRONG TRƯỜNG HỢP VA CHẠM ............................................................................. 41/00 

 

Điều khiển bằng tay lái các phương tiện vận tải chạy bằng động cơ hoặc rơ móc [3] 

1/00 Các bộ phận điều khiển cơ cấu lái, tức là các thiết bị tạo ra sự đổi hướng của 
phương tiện vận tải [1,4,5,2006.01] 

1/02 . được đặt trên các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/04 . . Vô lăng tay lái [1,2006.01] 
1/06 . . . Vành, ví dụ có phương tiện sưởi ấm; và các nắp vành vô lăng tay lái (B62D 

1/11 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/08 . . . Nan hoa, ví dụ loại đàn hồi (B62D 1/11 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/10 . . . Ổ trục; Sự liên kết các ổ trục với trụ lái, ví dụ dạng điều chỉnh được (B62D 1/11 

được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
1/11 . . . kết hợp với cơ cấu hấp thụ năng lượng, ví dụ bằng cách mềm dẻo hay thu gọn 

được (đệm giảm xóc kết hợp với bánh lái B60R 21/05; bộ giảm chấn sử dụng 
biến dạng dẻo các chi tiết nói chung F16F 7/12) [5,2006.01]  

1/12 . . Cần lái [1,5,2006.01] 
1/14 . . . Tay lái hình chữ T, tức là cần lái được lắp trên trụ lái [1,5,2006.01] 
1/16 . . Trụ lái [1,5,2006.01] 
1/18 . . . dạng dẻo, điều chỉnh được, ví dụ nghiêng được (đệm giảm xóc kết hợp với trụ 

lái B60R 21/05 [1,5,2006.01] 

Ghi chú [7] 

 Nhóm B62D 1/181 được ưu tiên so với các nhóm từ B62D 1/183 đến B62D 1/187. 
1/181 . . .  . Các bộ phận hiệu chỉnh khởi động bằng lực, ví dụ bộ nhớ vị trí [7,2006.01]  
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1/183 . . .  . có thể điều chỉnh được giữa vị trí sử dụng và vị trí không sử dụng, ví dụ để cải 
tiến sự tiếp cận [7,2006.01]  

1/184 . . .  . Cơ cấu để khoá trụ ở vị trí đã chọn [7,2006.01]  
1/185 . . .  . có thể hiệu chỉnh được bằng sự dịch chuyển trục, ví dụ kiểu kính viễn vọng 

(B62D 1/193, B62D 1/187, B62D 1/19 được ưu tiên) [7,2006.01]  
1/187 . . .  . có bộ phận hiệu chỉnh độ nghiêng, có bộ phận điều chỉnh độ nghiêng và trục 

(B62D 1/183, B62D 1/19 được ưu tiên) [7,2006.01]  
1/189 . . .  . toàn bộ trụ lái có thể nghiêng được như là một bộ phận [7,2006.01]  
1/19 . . .  . kết hợp với cơ cấu hấp thụ năng lượng, ví dụ nhờ mềm dẻo hay xếp lại được 

(bộ giảm chấn sử dụng sự biến dạng dẻo các chi tiết nói chung F16F 7/12) 
[5,2006.01]  

1/20 . . . Sự liên kết của trụ lái và cơ cấu lái [1,2006.01] 
1/22 . . Các bộ phận điều khiển kép, ví dụ dùng cho mục đích dạy lái [1,2006.01] 
1/24 . không đặt trực tiếp trên các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
1/26 . . nhờ các phương tiện cơ học, ví dụ nhờ các bộ phận dẫn hướng không chịu tải (các 

phương tiện vận tải đường sắt B61) [1,2006.01] 
1/28 . . nhờ các phương tiện không cơ học [1,2006.01] 

3/00 Các cơ cấu truyền động điều khiển bằng tay lái (sự điều khiển bằng tay lái có các 
cơ cấu tự động B62D 5/00, thiết bị kéo và cần của bộ dẫn động cho tay lái B62D 
7/00; điều khiển tay lái khoang quay B62D 11/00, truyền động nói chung F16 H) 
[1,2006.01] 

3/02 . dạng cơ học [1,2006.01] 
3/04 . . dạng trục vít [1,2006.01] 
3/06 . . . có đinh vít và ê cu [1,2006.01] 
3/08 . . .  . có sử dụng các viên bi trung gian hoặc những chi tiết tương tự chúng 

[1,2006.01] 
3/10 . . . có trục vít tác động tương hỗ với bánh răng, bánh răng hình quạt hoặc trục quay 
3/12 . . dạng thanh răng [1,2006.01] 
3/14 . dạng thuỷ lực [1,2006.01] 

5/00 Bộ dẫn động của tay lái có các cơ cấu tự động (dùng cho các vô lăng không quay 
B62D 11/00; động cơ tự động bằng thuỷ lực và khí nén nói chung F15B) [1,2006.01] 

5/02 . bằng cơ học, ví dụ dùng cơ cấu khử lực để tách lực khỏi trục quay của phương tiện 
vận tải và đặt lực này lên cơ cấu truyền động bằng tay lái [1,2006.01] 

5/04 . bằng điện, ví dụ dùng động cơ điện séc-vô tự động nối với, hay tạo thành một phần 
của cơ cấu lái [1,2006.01] 

5/06 . thuỷ lực hay khí nén, tức là dùng một chất lỏng dẫn áp lực cung cấp hầu hết hay 
toàn bộ lực cần thiết để lái phương tiện vận tải [1,4,2006.01]  

5/065 . . đặc trưng bởi thiết bị đặc biệt thích nghi với việc thay đổi nguồn cấp chất lỏng 
dẫn áp lực theo nhu cầu, ví dụ sự trợ giúp thay đổi theo yêu cầu [7,2006.01]  

5/07 . . Nguồn cấp chất lỏng dẫn áp lực cho tay lái cũng cung cấp luôn cho những vật 
tiêu thụ khác [4,2006.01] 
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5/08 . . đặc trưng bởi kiểu van được sử dụng (van nói chung F16K) [4,2006.01]  
5/083 . . . Van quay [4,2006.01]  
5/087 . . . Van quấn trượt [4,2006.01]  
5/09 . . đặc trưng bởi thiết bị thao tác van [4,2006.01]  
5/093 . . . Động cơ hoạt động từ xa được dẫn động từ sự di chuyển của bánh lái (bộ dẫn 

động bằng tay lái thuỷ lực B62D 3/14) [4,2006.01]  
5/097 . . .  . kiểu geroto [4,2006.01]  
5/10 . . đặc trưng bởi loại cụm sinh lực [1,4,2006.01]  
5/12 . . . Pittông và xilanh [4,2006.01]  
5/14 . . . Môtơ quay [4,2006.01]  
5/16 . . . Buồng giãn nở được có tường đàn hồi [4,2006.01]  
5/18 . . đặc trưng bằng thiết bị truyền lực [4,2006.01]  
5/20 . . đặc biệt thích hợp cho một kiểu cơ cấu dẫn động bằng tay lái đặc biệt hay ứng 

dụng đặc biệt (cơ cấu dẫn dộng bằng tay lái xem B62D 3/00; cơ cấu đòn bẩy của 
bộ dẫn động bằng tay lái không đặc trưng bởi các truyền động lực hoặc truyền 
động trợ lực B62D 7/00) [4,2006.01]  

5/22 . . . cho dạng thanh răng - bánh răng [4,2006.01]  
5/24 . . . cho dạng trục vít [4,2006.01]  
5/26 . . . cho trục quay [4,2006.01]  
5/28 . . . cho giá quay [4,2006.01] 
5/30 . . Các thiết bị bảo hiểm, ví dụ cung cấp lực cấp tốc thay đổi hay cơ cấu truyền để 

đảm bảo bộ phận lái hoạt động trong trường hợp hư hỏng cơ cấu lái chính 
[4,2006.01]  

5/32 . . . cho hệ thống động cơ hoạt động từ xa[4,2006.01] 

6/00 Thiết bị điều khiển tự động cơ cấu lái phụ thuộc vào điều kiện dẫn động được 
nhận biết và nhạy đáp với, ví dụ mạch điều khiển (cơ cấu tạo ra sự đổi hướng 
B62D 1/00; van lái B62D 5/06; kết hợp với cơ cấu làm nghiêng phương tiện vận tải 
hoặc bánh xe tại các chỗ ngoặtB62D9/00) [4,6,2006.01] 

Ghi chú [5] 
1. Nếu một đối tượng được phân loại ở nhóm này thì cũng được phân loại vào một 

trong các nhóm B62D1/00-B62D5/00 hoặc B62D7/00-B62D19/00 nếu có liên quan 
đến các khía cạnh khác của hệ thống lái. 

2. Trong nhóm chính B62D6/00, bao gồm cả các phân nhóm của nó thì cần thêm mã 
chỉ số của các nhóm B62D101/00-B62D137/00. 

 
6/02 . chỉ nhạy đáp với tốc độ của phương tiện vận tải  [4,2006.01]  
6/04 . chỉ nhạy đáp với những lực làm cản trở hành trình định trước của phương tiện vận 

tải, ví dụ lực tác dụng ngang so với hướng đi của phương tiện vận tải [4,2006.01]  
6/06 . chỉ nhạy đáp với cơ cấu giảm rung của phương tiện vận tải (bộ giảm xóc cho tay lái 

xe đạp B62K 21/08) [4,2006.01]  
6/08 . chỉ nhạy đáp với mômen xoắn đặt vào [4,2006.01]  
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6/10 . . đặc trưng bằng cơ cấu nhận biết mômen xoắn [4,2006.01]  

7/00 Thanh lái; cổ trục quay và cách lắp đặt chúng (B62D 13/00 được ưu tiên; bộ dẫn 
động lực của tay lái hoặc trợ lực tay lái B62D 5/00) [1,5,2006.01]  

7/02 . dùng cho goòng quay [1,2006.01] 
7/04 . . có vài bánh xe [1,2006.01] 
7/06 . có những bánh xe quay độc lập, ví dụ đặt trên chốt quay [1,2006.01] 
7/08 . . có các trục quay, đặt trong một mặt phẳng vuông góc với trục dọc của phương 

tiện vận tải [1,2006.01] 
7/09 . . . đặc trưng bởi cơ cấu để biến đổi tỉ lệ giữa các góc lái của các bánh xe được lái 

(biến đổi tỉ lệ tự động tùy thuộc vào điều kiện dẫn động B62D 6/00) 
[5,2006.01]  

7/10 . . . có một trục ra của cơ cấu lái [1,2006.01] 
7/12 . . . có hai trục ra của cơ cấu lái [1,2006.01] 
7/14 . . có các trục quay đặt ở nhiều mặt phẳng vuông góc với trục dọc của phương tiện 

vận tải, thí dụ điều khiển tất cả các bánh xe [1,2006.01] 
7/15 . . . đặc trưng bởi cơ cấu biến đổi tỉ lệ giữa các góc lái của các bánh xe được lái 

(biến đổi tỉ lệ tự động tùy thuộc vào điều kiện dẫn động B62D 6/00) 
[5,2006.01]  

7/16 . Phân bố các mối liên kết của hệ thống đòn bẩy (bản lề, trục xem F16C) [1,2006.01] 
7/18 . Các bánh cam quay được; Chốt quay [1,2006.01] 
7/20 . Thanh lái, đòn bẩy, ví dụ thanh lái chuyển hướng chính diện (các thiết bị để điều 

chỉnh sự nghiêng và sự hội tụ của hai bánh trước hoặc độ nghiêng chiều dọc của 
chốt quay B62D 17/00) [1,2006.01] 

7/22 . Cơ cấu để giảm hay khử phản lực, ví dụ rung động từ các chi tiết, ví dụ bánh xe, 
của hệ thống lái [5,2006.01]  

9/00 Các thiết bị để điều khiển vô lăng quay không thuộc nhóm khác (bộ phận chỉ 
trạng thái của bánh lái B62D 15/02) [1,2006.01] 

9/02 . được tổ hợp với các thiết bị để làm nghiêng phương tiện vận tải khi quay xe 
[1,2006.01] 

9/04 . được tổ hợp với các thiết bị làm nghiêng bánh xe tại các chỗ ngoặt (B62D 9/02 
được ưu tiên) [5,2006.01]  

11/00 Các thiết bị điều khiển vô lăng xe không quay; Điều khiển các phương tiện vận 
tải trên bánh xích hoặc tương tự [1,2006.01] 

11/02 . nhờ bộ dẫn động vi sai của bộ phận dẫn tiến đặt ở hai mặt đối diện với phương tiện 
vận tải [1,2006.01] 

11/04 . . từ các nguồn năng lượng riêng biệt [1,2006.01] 
11/06 . . từ một nguồn năng lượng chính [1,2006.01] 
11/08 . . . có sử dụng bộ phanh hoặc khớp ly hợp làm thiết bị lái [1,2006.01] 
11/10 . . . có sử dụng bộ truyền động, đảm bảo sự phân phối vi sai công suất về hai phía 

của phương tiện vận tải, ví dụ bộ giảm tốc vi sai dạng bánh răng [1,2006.01] 
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11/12 . . .  . có sử dụng bộ truyền động bằng bánh răng riêng biệt, có tỉ số truyền động 
thay đổi [1,2006.01] 

11/14 . . .  . có phân chia vi sai công suất nhờ bộ dẫn động động lực phụ, ví dụ từ nguồn 
năng lượng thứ cấp lên một bên của phương tiện vận tải [1,2006.01] 

11/16 . . .  . . có bộ dẫn động lực phụ cơ học [1,2006.01] 
11/18 . . .  . . có bộ dẫn động lực phụ, thủy lực [1,2006.01] 
11/20 . Điều khiển các phương tiện vận tải trên bánh xích có goòng quay (B62D 11/02 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/22 . Điều khiển các phương tiện vận tải trên bánh xích nhờ giá chuyển hướng của bánh 

xích hoặc các bộ phận tương tự [1,2006.01] 
11/24 . Điều khiển các bánh xích, có công dụng đặc biệt dành cho các phương tiện vận tải 

được trang bị cả vô lăng quay và cả xích [1,2006.01] 

12/00 Điều khiển tay lái các phương tiện vận tải hoạt động kiểu tăng đem và có các 
khung nối quay được (điều khiển các phương tiện vận tải trên bánh xích hay tương 
tự B62D 11/00; điều khiển tay lái của rơ moóc B62D 13/00) [4,2006.01] 

12/02 . các phương tiện vận tải hoạt động kiểu tăng đem [4,2006.01]  

13/00 Điều khiển tay lái của rơ moóc (tổ hợp việc kéo và điều khiển móc nối B60D) 
[1,2006.01] 

13/02 . có trục trung tâm để quay bánh xe [1,2006.01] 
13/04 . có những bánh xe quay riêng biệt [1,2006.01] 
13/06 . dùng để truyền chuyển động lùi cho rơ moóc chạy phía sau [1,2006.01] 

15/00 Các phương pháp và thiết bị điều khiển tay lái, không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01] 

15/02 . Dụng cụ chỉ vị trí của tay lái [1,4,2006.01]  

17/00 Các thiết bị trên phương tiện vận tải để điều chỉnh độ nghiêng của bánh xe và 
độ chụm của hai bánh trước [1,2006.01] 

19/00 Tay quay, tức là bộ phận điều chỉnh khoảng cách khung gầm [1,2006.01] 
 
Kết cấu phần trên của xe; Thùng xe 

21/00 Khung gầm, tức là khung dùng để lắp ráp thùng xe lên trên (khung kết hợp với 
thùng xe B62D 23/00) [1,2006.01] 

21/02 . có các chi tiết của khung được bố trí ngang hay dọc [1,4,2006.01]  
21/03 . . chi tiết ngang đỡ thùng xe [4,2006.01]  
21/04 . . có một chi tiết dọc duy nhất [1,2006.01] 
21/05 . . khung kiểu vát nhọn, tức là tạo thành bởi ít nhất hai phần khung dọc được nối bởi 

hai phần khung dọc khác có kích thước ngang nhỏ hơn [4,2006.01]  
21/06 . có cấu trúc hình chữ X hoặc hình đĩa, tức là có các chi tiết tạo thành hình chữ X 

hoặc hình dĩa nếu nhìn vào hình chiếu của khung [1,2006.01] 

136 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B62D 

21/07 . khung kiểu lồi, tức là một phần giữa hình hộp rộng có các đoạn hẹp hơn chạy dọc 
từ phần giữa đó theo cả hai hướng trước và sau [4,2006.01]  

21/08 . được tổ hợp có những chi tiết bắt chéo với nhau ("Fachwerkrahmen") [1,2006.01] 
21/09 . cơ cấu để lắp ráp các bề mặt chịu tải [4,2006.01]  
21/10 . có chi tiết chính dạng phẳng [1,2006.01] 
21/11 . có các cơ cấu đàn hồi để treo [4,2006.01]  

Ghi chú [4] 
 Nhóm này không bao gồm các sáng chế chủ yếu liên quan đến cơ cấu treo mà chỉ liệt 

kê khái quát các cấu trúc của khung đã đề cập đến ở phân lớp B60G [4] 
 
21/12 . được lắp ráp từ những bộ phận tháo dời ra được [1,2006.01] 
21/14 . được điều chỉnh theo chiều dài và chiều rộng [1,2006.01] 
21/15 . có phương tiện hấp thụ va chạm, ví dụ khung thay đổi vĩnh viễn hay tạm thời hình 

dạng hay kích thước khi va chạm với vật thể khác (thanh chắn bảo hiểm B60R 
19/02; bộ hấp thụ va chạm nói chung F16F) [4,2006.01]  

21/16 . có khoang giữ chất lỏng [4,2006.01]  
21/17 . tạo thành phương tiện dẫn điện hay dẫn chất lỏng hoặc có các phương tiện khác tạo 

thuận lợi cho việc truyền lực hay tín hiệu [4,2006.01]  
21/18 . khác biệt bởi loại phương tiện vận tải, không thuộc các phân nhóm B62D 21/02 

đến B62D 21/17 [4,2006.01]  
21/20 . . kiểu rơ moóc, tức là khung kết cấu đặc biệt để sử dụng trong các phương tiện vận 

tải không có bộ dẫn động [4,2006.01]  

23/00 Kết hợp khung và kết cấu phần trên của xe, tức là kết cấu vỏ liền (các chi tiết kết 
cấu của thùng xe B62D 25/00) [1,2006.01] 

24/00 Các cơ cấu nối giữa thùng xe và khung xe (B62D 23/00, B62D 33/077 được ưu 
tiên) [5,2006.01]  

24/02 . Thùng xe không chuyển động tương đối so với khung xe, và được lắp bộ hấp thụ 
rung động, ví dụ đệm cao su [5,2006.01]  

24/04 . Thùng xe lắp vào cơ cấu treo đàn hồi để di chuyển tương đối so với khung xe 
[5,2006.01]  

25/00 Các chi tiết kết cấu của thùng xe; Các phần hoặc chi tiết không thuộc các nhóm 
khác [1,2006.01] 

25/02 . Các tấm chắn ở bên [1,2006.01] 
25/04 . Cột cửa [1,2006.01] 
25/06 . Mái cố định (mái không cố định hoặc mái có các panen di động B60J 7/00; máy lót 

mái B60R 13/08, các kết cấu cách nhiệt B60R 13/08) [1,2006.01] 
25/07 . . có phương tiện dẫn hay tiêu nước kết hợp với cấu trúc mái [4,2006.01]  
25/08 . Các phần trước và sau của thùng xe [1,2006.01] 
25/10 . . Mui hoặc mái xe [1,2006.01] 
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25/12 . . . Các bộ phận hoặc các chi tiết của chúng (khoá E05B; bản lề B05D; các phương 
tiện giữ thăng bằng F05F; lò xo F16F) [1,2006.01] 

25/13 . . .  . Đường dẫn thoát nước [5,2006.01] 
25/14 . . Bảng đồng hồ đo nhờ một bộ phận của kết cấu chịu lực (những khía cạnh khác 

B60K) [1,2006.01] 
25/16 . . Tấm chắn bùn hoặc cánh chắn; Tấm chắn bánh xe (có những thiết bị để loại bỏ 

các vật lạ ra khỏi bánh xe hoặc xăm lốp B60S) [1,2006.01] 
25/18 . . . Các bộ phận hoặc các chi tiết của chúng, ví dụ tấm chắn bùn [1,2006.01] 
25/20 . Sàn hoặc gầm xe [1,2006.01] 
25/22 . Bậc lên bậc thang và tương tự, làm các chi tiết chịu lực của thùng xe (các bậc 

thang, bậc lên khác tương tự B60R) [1,2006.01] 
25/24 . Cụm kết cấu trên của thùng xe có cửa vào được đóng bằng nắp dịch chuyển được 

hay tháo rời được (nắp cửa nạp cho bình chứa nhiên liệu của phương tiện vận tải 
B60K 15/05) [5,2006.01]  

27/00 Liên kết các chi tiết kết cấu trên của thùng xe [1,2006.01] 
27/02 . dạng cứng [1,2006.01] 
27/04 . dạng đàn hồi [1,2006.01] 
27/06 . dễ tháo lắp [1,2006.01] 

29/00 Thùng xe khác biệt bởi vật liệu để sản xuất chúng [1,2006.01] 
29/02 . phần lớn làm bằng gỗ [1,2006.01] 
29/04 . phần lớn làm bằng vật liệu tổng hợp (sản xuất thùng xe ô tô từ nhựa tổng hợp 

B29D) [1,2006.01] 

31/00 Thùng xe của các phương tiện vận tải hành khách (các phương tiện vận tải hành 
khách có công dụng đặc biệt dùng để tác động tương hỗ với các thiết bị bay hoặc các 
toa nhà của sân bay B64F 1/31) [1,2006.01] 

31/02 . dùng để chuyên chở một khối lượng lớn hành khách, ví dụ ô tô buýt [1,2006.01] 
31/04 . loại nhiều tầng [1,2006.01] 

33/00 Thùng xe của các phương tiện vận tải hàng hoá (thùng xe, trong đó các chi tiết 
mang hàng hoá di động B60P; đệm lót B60R 13/00) [1,2006.01] 

33/02 . Sàn xe; Khoang hàng hoá hở [1,2006.01] 
33/023 . . Kết cấu thành bên hay cửa sau [5,2006.01]  
33/027 . . . di động [5,2006.01]  
33/03 . . .  . bằng cách lật xuống [5,2006.01]  
33/033 . . .  . tháo rời được [5,2006.01]  
33/037 . . .  . Cơ cấu chốt cài cho nó [5,2006.01]  
33/04 . Khoang hàng hoá bịt kín [1,2006.01] 
33/06 . Ca bin cho tài xế [1,2006.01] 
33/063 . . di chuyển được từ một vị trí sang ít nhất một vị trí khác, ví dụ nghiêng được, 

quay được quanh một trục thẳng đứng, thay đổi vị trí từ thành xe bên này sang 
thành xe bên kia [5,2006.01]  
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33/067 . . . nghiêng được [5,2006.01] 
33/07 . . .  . đặc trưng bằng thiết bị khoá buồng lái ở trạng thái nghiêng hay trạng thái 

chuyển động [5,2006.01]  
33/073 . . . đặc trưng bởi sự thích ứng của thiết bị điều khiển phương tiện vận tải 

[5,2006.01]  
33/077 . đặc trưng bởi cơ cấu nối giữa thùng xe với khung xe [5,2006.01]  
33/08 . . có các phương tiện điều chỉnh được (B62D 33/10 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
33/10 . . có phương tiện để treo thùng xe vào khung [5,2006.01]  

35/00 Thùng xe, khác biệt bởi hình dạng rẽ dòng [1,2006.01] 
35/02 . Đáy rẽ dòng [1,2006.01] 

37/00 Các phương pháp và thiết bị ổn định thùng xe, không liên quan tới sự điều 
chỉnh của các thiết bị treo [1,2006.01] 

37/02 . nhờ các thiết bị khí động học [1,2006.01] 
37/04 . nhờ các khối dịch chuyển [1,2006.01] 
37/06 . . có sử dụng các con quay [1,2006.01] 

39/00 Thùng xe của các phương tiện vận tải không thuộc các nhóm khác [1,2006.01] 

41/00 Các trang thiết bị để nhận biết các phương tiện vận tải trong trường hợp va 
chạm; Các thiết bị để chỉ và ghi nhận địa điểm va chạm [1,2006.01] 

43/00 Các thiết bị để đặt, kẹp chặt hoặc lắp ráp các bánh xe dự trữ [1,2006.01] 
43/02 . được gắn ở ngoài thùng xe [1,2006.01] 
43/04 . . được đặt ở phía dưới thùng xe [1,2006.01] 
43/06 . được đặt trong thùng xe [1,2006.01] 
43/08 . . ở vị trí thẳng đứng [1,2006.01] 
43/10 . . ở vị trí nằm ngang [1,2006.01] 

Các phương tiện vận tải có động cơ hoặc xe rơ moóc khác biệt theo hình dạng và công 
dụng; Các chi tiết kết cấu và các thiết bị cho chúng không thuộc các nhóm khác  

47/00 Các phương tiện vận tải có động cơ hoặc rơ moóc chở hành khách (thùng xe 
B62D 31/00) [1,3,2006.01]  

47/02 . dùng để chuyên chở một số lượng lớn hành khách, ví dụ ô tô buýt [1,2006.01] 

49/00 Máy kéo (dạng bước B62D 51/04; bộ phận chạy trên xích B62D 55/00) [1,2006.01] 
49/02 . có các thiết bị nâng [1,2006.01] 
49/04 . có các thiết bị để dẫn bằng cách đẩy [1,2006.01] 
49/06 . có nhiều công dụng [1,2006.01] 
49/08 . có các thiết bị để ngăn ngừa sự đổ hoặc lật xe (thiết bị bảo hiểm để điều khiển các 

thiết bị động lực, đặc biệt thích hợp cho, hay lắp đặt trong các phương tiện vận tải 
B60K 28/00) [1,4,2006.01]  
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51/00 Các phương tiện vận tải có động cơ được thích ứng để điều khiển do tài xế trong 
những tư thế khác không phải ngồi [1,2006.01] 

51/02 . người lái xe đứng điều khiển [1,2006.01] 
51/04 . người lái xe đi bên cạnh để điều khiển [1,2006.01] 
51/06 . . Máy có một trục dạng bước [1,2006.01] 

53/00 Máy kéo có rơ moóc; Ô tô có rơ moóc (rơ moóc khác với vòng bệ B60D) 
[1,2006.01] 

53/02 . có máy kéo một trục và rơ moóc một trục [1,2006.01] 
53/04 . có phương tiện vận tải mang phần lớn tải lực của một phương tiện vận tải khác và 

được trang bị những giá đỡ để liên kết với phần trước hoặc sau của phương tiện 
vận tải khác [1,2006.01] 

53/06 . . Bán rơ moóc [1,2006.01] 
53/08 . . Moóc có vòm bệ [1,2006.01] 
53/10 . . . có các thiết bị ngăn ngừa sự đứt rơ moóc bất thường [1,2006.01] 
53/12 . . . được móc tự động [1,2006.01] 

55/00 Các phương tiện vận tải trên xích (điều khiển tay lái B62D 11/00) [1,2006.01] 
55/02 . có các xích và bánh xe phụ [1,2006.01] 
55/04 . có các xích và bánh xe làm việc thay phiên nhau, ví dụ các phương tiện vận tải 

được biến đổi chạy từ trên xích sang bánh xe và ngược lại [1,2006.01] 
55/06 . có xích và không có bánh xe phụ [1,2006.01] 
55/065 . . Các phương tiện vận tải nhiều xích, tức là nhiều hơn hai xích [4,2006.01] 
55/07 . . Các phương tiện vận tải một xích [4,2006.01] 
55/075 . . Các phương tiện vận tải chạy xích để lên hoặc xuống bậc thang (các chi tiết tiếp 

đất bằng khí nén hay từ B62D 55/265; ghế hay xe đạp nhiều xích thiết kế riêng 
cho người tàn tật A61G 5/00) [4,2006.01] 

55/08 . Bộ phận chạy trên xích vô tận; Các chi tiết của chúng [1,2006.01] 
55/084 . . Bộ xích hay toa xe được lắp vào phương tiện vận tải sao cho tách rời được, điều 

chỉnh được hay mở rộng được, ví dụ bộ xích xách tay được (B62D 55/07 được ưu 
tiên) [4,2006.01] 

55/088 . . có cơ cấu để loại trừ hay loại bỏ các chất lạ, ví dụ trang bị làm kín, các mắt xích 
hay bánh xích tự làm sạch, tấm làm lệch hướng hay lưỡi nạo [4,2006.01]  

55/092 . . có cơ cấu bôi trơn (bôi trơn nói chung F16N) [4,2006.01]  
55/096 . . có cơ cấu giảm âm [4,2006.01] 
55/10 . . Con trượt; Khung xe (các thiết bị để kéo căng xích B62D 55/30) [1,2006.01] 
55/104 . . Thiết bị treo bánh xe, trục lăn giá hay khung (cơ cấu treo phương tiện vận tải nói 

chung B60G)  [4,2006.01]  
55/108 . . . có lò xo cơ học, ví dụ thanh lò xo xoắn [4,2006.01]  
55/112 . . . có lò xo thuỷ lực hay khí nén [4,2006.01]  
55/116 . . . Điều chỉnh tư thế hay vị trí của khung bằng cách tác động lên cơ cấu treo, ví dụ 

để bù lại độ nghiêng [4,2006.01]  
55/12 . . Bố trí, gắn chặt và làm thích ứng các bánh răng xích dẫn động [1,2006.01] 
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55/125 . . . Hệ truyền động cuối [4,2006.01]  
55/13 . . .  . kiểu mô đun dễ đổi lẫn [4,2006.01]  
55/135 . . . có vành bánh răng dẫn động tháo rời được [4,2006.01]  
55/14 . . Bố trí, gắn chặt và làm thích ứng các giá chuyển hưởng đỡ [1,2006.01] 
55/15 . . . Thiết bị lắp ráp, ví dụ ống lót, trục, ổ trục, đệm kín [4,2006.01]  
55/18 . . Xích (mắt xích tự làm sạch B62D 55/088) [4,2006.01]  
55/205 . . . Nối giữa các mắt xích [4,2006.01]  
55/20 . . . dạng bi tròn, ví dụ bằng xích [1,2006.01] 
55/21 . . .  . . Các mắt xích được nối với nhau bằng các chốt quay ngang [4,2006.01]  
55/215 . . .  . . Mối liên kết dễ uốn giữa các mắt xích [4,2006.01]  
55/22 . . .  . các thiết bị ngăn ngừa khoá không uốn ngược được [1,2006.01] 
55/24 . . . dạng dẻo liên tục, ví dụ bằng cao su [1,2006.01] 
55/247 . . .  . Xích đàn hồi thổi phồng được hay bơm đầy khí (nối van với các vật thể đàn 

hồi bơm phồng được B60C 29/00) [4,2006.01]  
55/253 . . .  . có các chi tiết được nối với nhau bằng một hay nhiều cáp hay các chi tiết 

tương tự [4,2006.01]  
55/26 . . . Các thành phần hoặc bộ phận móc vào đất [1,2006.01] 
55/265 . . .  . có sự bám dính từ tính hay khí nén [4,2006.01]  
55/27 . . .  . có các kiểu đinh sắt khác nhau để chuyển động tiến trên những nền đất khác 

nhau [4,2006.01]  
55/275 . . .  . có các tấm ngăn không cho mặt xích cắt lên bề mặt của đường [4,2006.01]  
55/28 . . .  . dạng tháo rời được [1,2006.01] 
55/30 . . Các thiết bị để kéo căng xích [1,2006.01] 
55/32 . Lắp ráp, tháo, sửa chữa hay bảo dưỡng hệ thống xích vô tận [4,2006.01]  

57/00 Các phương tiện vận tải có bộ phận động lực hay các phương tiện tiếp đất khác 
với bánh xe hay xích, dùng một mình hay cùng với bánh xe hay xích (xe trượt 
B62B, xe trượt có động cơ B62M) [1,5,2006.01]  

57/02 . có bộ phận dẫn tiến tác động tương hỗ với mặt đường, ví dụ các bộ phận bước 
được [1,2006.01] 

57/024 . . đặc biệt thích hợp để di chuyển trên các bề mặt nghiêng hay thẳng đứng (các 
phương tiện vận tải chạy xích để lên xuống bậc thang B62D 55/057; xe đẩy tay 
có các chi tiết để nâng lên hoặc hạ xuống theo bậc thang B62B 5/02) [5,2006.01]  

57/028 . . có bánh xe và các chân bước cơ khí (B62D 57/024 được ưu tiên; các thiết bị đỡ 
dùng để nâng, giữ hoặc chuyển dịch toàn bộ hoặc từng phần phương tiện vận tải 
B60S 9/00) [5,2006.01]  

57/032 . . có các chân đỡ và chân bước được nâng liên tục hay thay phiên nhau; có các chân 
hay bàn trượt được nâng liên tục hay thay phiên nhau (B62D 57/024 được ưu 
tiên) [5,2006.01]  

57/036 . . kiểu ren vít, ví dụ vít Ác -si -mét (B62D 57/024 được ưu tiên) [5,2006.01]  
57/04 . có bộ phận dẫn tiến không tác động tương hỗ với mặt đường, ví dụ cánh quạt 

không khí (phân bố và làm phù hợp bộ phận chuyển động phần lực B60K) 
[1,2006.01] 
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59/00 Rơ moóc có bánh xe chủ lực hoặc tương tự nó [1,2006.01] 
59/02 . có bộ dẫn động bánh xe từ nguồn năng lượng ngoài [1,2006.01] 
59/04 . có bộ dẫn động bánh xe từ động cơ đặt trên rơ moóc [1,2006.01] 

61/00 Các phương tiện vận tải có động cơ hay rơ moóc khác biệt bởi cách bố trí hay số 
lượng các bánh xe không được đề cập ở các nhóm khác, ví dụ bốn bánh bố trí 
theo hình thoi [1,2006.01]  

61/02 . có hai bánh xe đặt liên tiếp theo đường xuyên tâm của phương tiện vận tải 
[1,2006.01] 

61/04 . . có hai bánh xe đặt đồng trục nhau [1,2006.01] 
61/06 . có ba bánh xe [1,2006.01] 
61/08 . . có một bánh trước [1,2006.01] 
61/10 . có hơn bốn bánh [1,2006.01] 
61/12 . có số lượng các bánh xe làm việc thay đổi, ví dụ có một số bánh xe đặt ở các độ 

cao khác nhau hoặc có các bánh xe thu lại được (chỉ dùng khi dồn xe B60S) 
[1,2006.01] 

63/00 Các phương tiện vận tải có động cơ hoặc rơ moóc không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01] 

63/02 . Các phương tiện vận tải có động cơ [1,2006.01] 
63/04 . . Các chi tiết kết cấu và trang thiết bị phụ [1,2006.01] 
63/06 . Rơ moóc (các phương tiện vận tải được trang bị làm nhà ở cho người, ví dụ ô tô 

hòm hoặc tương tự B60P 3/32) [1,2006.01] 
63/08 . . Các chi tiết kết cấu và trang thiết bị phụ [1,2006.01] 

65/00 Các phương pháp và các thiết bị để thiết kế, sản xuất hoặc lắp ráp các phương 
tiện vận tải có động cơ, các rơ moóc không thuộc các nhóm khác [1,2006.01] 

65/02 . Liên kết các cụm linh kiện hoặc linh kiện với nhau hoặc lắp ráp các cụm linh kiện 
hoặc linh kiện vào vỏ thiết bị hoặc các cụm linh kiện hoặc linh kiện khác 
[7,2006.01]  

65/04 . . Liên kết các khối linh kiện lắp ráp sẵn bao gồm các cụm linh kiện có chức năng 
khác nhau, ví dụ động cơ, nắp động cơ (B62D 65/06 đến B62D 65/16 được ưu 
tiên) [7,2006.01]  

65/06 . . Cụm linh kiện hoặc linh kiện là cửa, cửa sổ, mái có thể mở được, nắp, vòm hoặc 
dải bịt che cửa hoặc đệm kín của chúng [7,2006.01]  

65/08 . . . Dải bịt khe cửa hoặc đệm kín [7,2006.01]  
65/10 . . Cụm linh kiện hoặc linh kiện là động cơ, khớp ly hợp hoặc hộp truyền dộng 

[7,2006.01]  
65/12 . . Cụm linh kiện hoặc linh kiện là hệ thống treo, phanh hoặc bánh xe [7,2006.01]  
65/14 . . Cụm linh kiện hoặc linh kiện là phụ tùng của khoang hành khách, ví dụ ghế lớp 

bọc, khung gỗ, bảng dụng cụ [7,2006.01]  
65/16 . . Cụm linh kiện hoặc linh kiện là trang bị bên ngoài, ví dụ chắn bảo hiểm, đèn, 

thanh gạt nước [7,2006.01]  
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65/18 . Hệ thống vận chuyển, băng tải hoặc chuyển tải chuyên dùng cho xe có động cơ 
hoặc dây chuyền lắp ráp xe moóc [7,2006.01]  

67/00 Tháo một cách có hệ thống phương tiện giao thông để thu hồi linh kiện có thể 
chế biến lại được, ví dụ để tái sinh (loại bỏ phương tiện giao thông bằng cách phá 
huỷ hoặc chuyển đổi B09B 3/00, B09B 5/00) [7,2006.01]  

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm B62D 6/00, trừ các nhóm B62D 6/02 đến B62D 6/10, liên 
quan đến điều kiện dẫn động được nhận biết và nhạy đáp với. [5] 

101/00 Vận tốc chạy trên đường [5,2006.01]  

103/00 Tăng hay giảm tốc độ theo hướng chạy [5,2006.01]  

105/00 Giảm sức kéo, ví dụ xoay hay trượt bánh xe [5,2006.01]   

107/00 Nhiệt độ [5,2006.01]  

109/00 Sự có mặt, vắng mặt hay không hoạt động của người lái hay người điều khiển, 
ví dụ giám sát sự hoạt động của ly hợp, phanh hay bộ điều chỉnh [5,2006.01]  

111/00 Các lực làm cản trở hành trình định trước của phương tiện vận tải, ví dụ lực tác 
dụng ngang so với hướng chuyển động [5,2006.01]  

113/00 Vị trí các chi tiết của cơ cấu lái, ví dụ bánh xe được lái hay bánh lái [5,2006.01]  

115/00 Góc bản lề của các phương tiện vận tải được nối bằng bản lề; Góc giữa thanh 
kéo và phương tiện vận tải kéo [5,2006.01]  

117/00 Vận tốc góc của bánh lái [5,2006.01]  

119/00 Mô men xoắn bánh lái [5,2006.01]  

121/00 Lực đặt lên cần lái  [5,2006.01]  

123/00 Cung cấp áp lực chất lỏng cho các trang bị của phương tiện vận tải, ví dụ cho cơ 
cấu trợ lực tay lái; Sự cố, thiếu hay giá trị giới hạn của nó; Khả năng bôi trơn 
hay các tính chất khác của chất lỏng [5,2006.01]  

125/00 Tỉ lệ truyền động đặc biệt được chọn [5,2006.01]  

127/00 Tốc độ động cơ [5,2006.01]  

131/00 Tải trọng bao gồm cả độ cao của phương tiện vận tải phụ thuộc vào các tải 
trọng đó; Trạng thái của cơ cấu giảm rung của phương tiện vận tải [5,2006.01]  

133/00 Chỉnh độ phẳng hay nghiêng, bao gồm cả độ dốc của đường [5,2006.01]  

135/00 Hàm lượng hơi ẩm trong không khí [5,2006.01]  
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137/00 Các điều kiện khác không được nêu ở các nhóm  B62D 101/00 đến B62D 135/00 
[5,2006.01]  

 

144 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B62H 

B62H CÁC THIẾT BỊ GIÁ ĐỠ XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; CHÂN CHỐNG 
HOẶC GIÁ ĐỠ ĐỂ DỰNG VÀ BẢO QUẢN XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG 
TỰ; CÁC PHƯƠNG TIỆN NGĂN NGỪA SỰ LẤY CẮP XE ĐẠP, XE MÁY 
HOẶC BÁO HIỆU CÓ TRỘM; CÁC KHOÁ LẮP VÀO XE; CÁC THIẾT BỊ 
ĐỂ HỌC ĐI XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa:  
 - "xe đạp" bao gồm cả xe scutơ. 

 

1/00 Giá đỡ hoặc chân chống là một bộ phận của xe đạp, xe máy hoặc để gắn vào 
chúng [1,2006.01] 

1/02 . Chân chống có khớp nối, ví dụ dạng chân chống quay được (B62H 1/10 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

1/04 . . dạng đứng hình chữ U đặt ở bánh xe sau [1,2006.01] 
1/06 . Các thanh chống kéo ra được, ví dụ có các chi tiết dạng ống lồng vào nhau (B62H 

1/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/08 . Chân chống dạng pêđan [1,2006.01] 
1/10 . có những thiết bị đảm bảo tính ổn định khi chuyển động (các thiết bị tập luyện 

dành cho môn thể thao đua xe A63B 69/16) [1,2006.01] 
1/12 . . sử dụng các bánh xe phụ [1,2006.01] 
1/14 . . sử dụng càng trượt để chuyển động trên băng hoặc tuyết (đà trượt của các phương 

tiện vận tải có bánh xe để trượt trên băng hoặc tuyết E62B 19/00) [1,2006.01] 

3/00 Giá đỡ hoặc chân chống độc lập dùng để dựng hoặc bảo vệ xe đạp, xe máy và 
tương tự (giá đỡ được sử dụng trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật B25H, các kết 
cấu xây dựng E04H) [1,2006.01] 

3/02 . các thiết bị để giữ tay lái hoặc phần trên khung của xe đạp [1,2006.01] 
3/04 . Giá đỡ dạng đĩa hoặc thiết bị treo bánh xe (B62H 3/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/06 . . xếp lại được [1,2006.01] 
3/08 . Các thiết bị có lỗ hoặc rãnh để giữ phần dưới của bánh xe [1,2006.01] 
3/10 . Giá đỡ dạng đĩa hoặc giá treo cặp lấy phần dưới của khung [1,2006.01] 
3/12 . Các thiết bị để treo xe đạp, ví dụ xe máy và tương tự [1,2006.01] 

5/00 Các phương tiện ngăn ngừa sự lấy cắp xe đạp, xe máy và tương tự hoặc hệ 
thống tín hiệu báo có trộm; Các khoá lắp vào xe đạp, xe máy và tương tự (các 
thiết bị để ngăn ngừa hoặc báo về sự mất trộm các phương tiện vận tải nói chung 
B60R; cơ cấu chung của khoá E05B) [1,2006.01] 

5/02 . để khoá cơ cấu lái [1,2006.01] 
5/04 . . tác động lên tay lái hoặc các bộ phận tương tự [1,2006.01] 
5/06 . . tác động lên chạc bánh trước hoặc trụ lái [1,2006.01] 

145 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B62H 

5/08 . không cho chuyển động (bằng cách tác động lên bộ truyền động B62M) 
[1,2006.01] 

5/10 . . tác động lên trục pêđan [1,2006.01] 
5/12 . . tác động lên đĩa hoặc xích [1,2006.01] 
5/14 . không cho bánh xe quay [1,2006.01] 
5/16 . . tác động lên các chi tiết của bánh xe chủ lực [1,2006.01] 
5/18 . . tác động lên thiết bị phanh (khoá các cơ cấu làm việc của phanh B62L 3/06) 

[1,2006.01] 
5/20 . Hệ thống báo bằng tín hiệu về việc mất cắp, ví dụ tác động lên thiết bị phát tín hiệu 

[1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị học đi xe đạp, xe máy và tương tự không thuộc các nhóm khác, ví 
dụ các thiết bị phụ để giữ thăng bằng [1,2006.01] 
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B62J YÊN XE HOẶC CHỖ NGỒI CỦA XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; CÁC 
THIẾT BỊ PHỤ KHÁC DÙNG CHO XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ 
KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM KHÁC, VÍ DỤ BỘ PHẬN CHỞ HÀNH LÝ 
HOẶC; CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ (biển số B60R13/10; đồng hồ đo quãng đường 
xe chạy, nghĩa là, dụng cụ đếm số vòng quay của bánh xe G01C22/00) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa:  
 - "xe đạp" bao gồm cả xe scutơ 

Nội dung phân lớp 
YÊN XE, CHỖ NGỒI; BỘ ĐỠ CHÂN, CHỖ ĐỂ ĐỠ KHUỶU ........................................... 1/00; 25/00 
THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU HOẶC CHIẾU SÁNG; GƯƠNG .................................... 3/00, 6/00; 29/00 
BỘ PHẬN CHỞ HÀNH LÝ VÀ TƯƠNG TỰ .............................................................. 7/00, 9/00, 11/00 
CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ PHỤ TÙNG 

Tấm chắn xích, tấm chắn bùn, tấm phủ để bảo vệ 
trong nơi để xe ............................................................................................ 13/00; 15/00; 19/00 
Chỉ để bảo vệ người đi xe khỏi thời tiết xấu, khỏi gió 
ngược chiều; thiết bị bảo vệ quần áo, thiết bị sưởi ..................................... 17/00; 21/00; 33/00 
các thiết bị bảo vệ khác ...................................................................................................... 23/00 

THIẾT BỊ AN TOÀN ....................................................................................................................... 27/00 
LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ BÔI TRƠN; CÁC BÌNH NHIÊN 
LIỆU; ỐNG DẪN ...................................................................................................... 31/00; 35/00; 37/00 
CÁC LOẠI PHỤ TÙNG KHÁC ....................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Yên xe hoặc chỗ ngồi dành cho xe đạp và xe máy; Bố trí và các chi tiết của 
chúng (bố trí và các đặc điểm kết cấu của chỗ ngồi trên các phương tiện vận tải nói 
chung B60N) [1,2006.01] 

1/02 . Yên xe được đặt một cách đàn hồi trên khung; Các chi tiết của chúng, ví dụ lò xo 
(lò xo nói chung F16F) [1,2006.01] 

1/04 . . Yên xe quay được so với trục nằm ngang [1,2006.01] 
1/06 . . Yên xe dịch chuyển song song lên xuống được [1,2006.01] 
1/08 . Khung yên xe; Liên kết giữa khung yên và trụ yên; Trụ yên (kẹp trụ yên với khung 

xe B62K 19/36) [1,2006.01] 
1/10 . Điều chỉnh bên trong của yên [1,2006.01] 
1/12 . Chỗ ngồi hình hộp; Chỗ ngồi dạng băng dài, ví dụ chỗ ngồi đôi [1,2006.01] 
1/14 . Chỗ ngồi phía sau [1,2006.01] 
1/16 . . dành cho trẻ em [1,2006.01] 
1/18 . Lốp bọc yên xe hoặc các chỗ ngồi khác; Đệm (đệm nói chung B68G) [1,2006.01] 
1/20 . . Đệm và lớp bọc tháo được [1,2006.01] 
1/22 . . Lớp bọc có đệm lắp thêm vào [1,2006.01] 
1/24 . . Đệm có các lò xo xoắn hoặc uốn [1,2006.01] 
1/26 . . Đệm có sử dụng vật liệu đàn hồi, ví dụ cao su xốp có các hốc chứa đầy không khí 

[1,2006.01] 
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1/28 . Các trang bị phụ khác, ví dụ phần tựa lưng cho trẻ em [1,2006.01] 

Các thiết bị phát tín hiệu hoặc chiếu sáng chỉ dùng cho xe đạp, xe máy và tương tư  

3/00 Các thiết bị phát tín hiệu âm thanh (các thiết bị phát tín hiệu âm thanh nói chung 
G08); Bố trí chúng trên xe đạp, xe máy và tương tự [1,2006.01] 

6/00 Bố trí các thiết bị phát tín hiệu hay chiếu sáng quang học trên xe đạp, lắp ráp 
hay gá đỡ hay mạch điện dành cho nó (các thiết bị phát tín hiệu hay chiếu sáng 
quang học xem F21, G08, H05) [4,2006.01]  

6/02 . đèn pha trước [4,2006.01]  
6/04 . đèn sau [4,2006.01]  
6/06 . Bố trí đynamô chiếu sáng hay bộ phận dẫn động cho nó (kết cấu đynamô H02K) 

[4,2006.01]  
6/08 . . Cơ cấu dẫn động nhờ lốp xe [4,2006.01]  
6/10 . . Cơ cấu dẫn động bánh răng (B62J 6/12 được ưu tiên) [4,2006.01]  
6/12 . . Đynamô được bố trí ở mayơ của bánh xe [4,2006.01]  
6/14 . . Cơ cấu dẫn động bằng đai truyền [4,2006.01]  
6/16 . Bố trí các công tắc [4,2006.01]  
6/18 . Bố trí đường dây dẫn điện [4,2006.01]  
6/20 . Bố trí các dụng cụ phản xạ (pêđan kết hợp với vật phản xạ B62M 3/12) [4,2006.01]  

Bộ phận chở hành lý  

7/00 Bộ phận chở hành lý [1,2006.01] 
7/02 . khác biệt bởi cách phân bố chúng trên xe đạp, xe máy [1,2006.01] 
7/04 . . đặt trên bánh sau hoặc sau bánh sau [1,2006.01] 
7/06 . . đặt trên bánh trước, ví dụ trên tay lái [1,2006.01] 
7/08 . Các trang thiết bị để buộc chặt hành lý trên bộ phận chở hành lý [1,2006.01] 

9/00 Làn, túi hoặc những đồ đựng tương tự phù hợp để gắn lên xe đạp, xe máy và 
tương tự [1,2006.01] 

9/02 . để đựng dụng cụ hoặc phụ tùng dự trữ [1,2006.01] 

11/00 Các giá đỡ để buộc vào xe đạp, xe máy và tương tự các đồ dùng có hình dạng 
xác định, ví dụ bản đồ, ô, chai lọ [1,2006.01] 

11/02 . bơm xe [1,2006.01] 

Thiết bị che chắn; Các chi tiết rẽ dòng hoặc tạo dòng không được nêu trong các nhóm 
khác  

13/00 Trang thiết bị che chắn dùng cho xích, xích truyền động hoặc các loại truyền 
động khác như dây đai (chắn xích là bộ phận của khung xe đạp, xe máy hoặc 
tương tự B62K19/44) [1,2006.01] 

13/02 . chỉ che phần trên của xích truyền động hoặc các bộ truyền động tương tự 
[1,2006.01] 
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13/04 . che chắn toàn bộ xích truyền động và các bộ truyền động tương tự [1,2006.01] 
13/06 . . đảm bảo có thể tiếp cận dễ dàng với xích hoặc chi tiết truyền động tương tự khác 

[1,2006.01] 

15/00 Chắn bùn cho bánh xe [1,2006.01] 
15/02 . Các phương tiện bắt xiết; Các trụ đỡ [1,2006.01] 
15/04 . Chắn bùn dùng cho bánh xe [1,2006.01] 

17/00 Thiết bị bảo vệ lái xe tránh thời tiết xấu; Các chi tiết rẽ dòng hoặc tạo dòng 
không được nêu trong các nhóm khác (quần áo bảo hộ A41D 13/00; mũ bảo hiểm 
A42B 3/02; chi tiết rẽ dòng của thùng xe B62K19/48;  mái che của thùng xe 
B62K27/16) [1,2006.01] 

17/02 . chỉ che chắn phía trước người lái xe đạp hoặc xe máy [1,2006.01] 
17/04 . . Kính chắn gió [1,2006.01] 
17/06 . . Thiết bị bảo vệ chân [1,2006.01] 
17/08 . Mái che bảo vệ người lái xe đạp hoặc xe máy [1,2006.01] 

19/00 Tấm phủ bảo vệ xe cộ trong khi đỗ xe (có thể chuyển thành quần áo bảo hộ cho lái 
xe A41D 15/04; có thể chuyển thành đồ dùng du lịch A45F 4/00; dùng cho phương 
tiện vận chuyển nói chung B60J 11/00) [1,2006.01] 

21/00 Thiết bị bảo hiểm dùng cho quần áo, ví dụ bộ kẹp giữ gắn với xe (bộ kẹp giữ có 
thể tháo được dùng cho quần hoặc váy A41F 17/02) [1,2006.01] 

23/00 Các thiết bị bảo vệ khác chuyên dùng cho xe đạp và xe máy [1,2006.01] 

25/00 Chỗ để chân; Chỗ để tựa đầu gối được gắn cố định, ví dụ trên thùng xăng 
[1,2006.01] 

27/00 Thiết bị đảm bảo an toàn, ví dụ các thanh chống va chạm (dây lưng an toàn xem 
A62B 35/00) [1,2006.01] 

29/00 Sửa lắp hoặc bố trí gương trên xe đạp hoặc xe máy (cho xe cộ nói chung B60R) 
[1,2006.01] 

31/00 Lắp đặt thiết bị bôi trơn [1,2006.01] 

33/00 Thiết bị chuyên dùng trên xe đạp hoặc xe máy để sưởi ấm lái xe (dùng cho 
phương tiện vận tải nói chung B60H) [1,2006.01] 

35/00 Thùng nhiên liệu chuyên dùng cho xe máy, hoặc xe đạp gắn máy; Bố trí chúng 
[1,2006.01] 

37/00 Bố trí các đường ống nhiên liệu, van và tương tự trên xe máy hoặc xe đạp gắn 
máy [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B62K XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; KHUNG XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG 
TỰ; CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN DO NGƯỜI LÁI VẬN HÀNH CHUYÊN DỤNG 
CHO XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ; THÙNG XE BÊN, THÙNG XE 
TRƯỚC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ 

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI XE ĐẠP, XE MÁY 

Đặc trưng theo kết cấu 
số bánh xe: xe một bánh, xe hai bánh, xe nhiều 
bánh ............................................................................................................. 1/00; 3/00; 5/00 
xe gắn máy, xe máy ...................................................................................................... 11/00 
thùng xe bên; thùng xe trước  ....................................................................................... 27/00 
có thể đổi dạng, gấp xếp được ........................................................................... 13/00;15/00 

Đặc trưng theo mục đích sử dụng: dùng để vận 
chuyển; cho trẻ em ..................................................................................................... 7/00; 9/00 

Các loại khác ................................................................................................................ 17/00 
CÁC BỘ PHẬN CỦA XE ĐẠP< XE MÁY HOẶC TƯƠNG 
TỰ 

Khung; giá treo các ổ trục ...................................................................................... 19/00; 25/00 
Thiết bị lái; các cơ cấu điều khiển .......................................................................... 21/00, 23/00 

 

1/00 Xe đạp một bánh [1,2006.01] 

3/00 Xe đạp hai bánh [1,2006.01] 
3/02 . Khung xe (khung xe đạp đôi B62K 3/14) [1,2006.01] 
3/04 . . có dóng trên nằm ngang [1,2006.01] 
3/06 . . kiểu nữ [1,2006.01] 
3/08 . . . có các chi tiết giao nhau [1,2006.01] 
3/10 . . kiểu một dóng, tức là nối liền đầu lái với ổ trục sau [1,2006.01] 
3/12 . Xe đạp đôi [1,2006.01] 
3/14 . . Khung [1,2006.01] 
3/16 . chuyên dùng cho người tàn tật (xe nhiều bánh dùng cho người tàn tật A16G 5/00) 

[1,2006.01] 

5/00 Xe có tay lái, có từ ba bánh trở lên (xe có cơ cấu bánh đỡ phụ để thăng bằng khi đi 
B62H 1/12) [1,2006.01,2013.01] 

5/003 . Xe có từ bốn bánh trở lên, chuyên dùng cho người khuyết tật, ví dụ phương tiện di 
chuyển cá nhân kiểu xe bốn bánh (xe lăn A61G 5/00) [2013.01] 

5/007 . . dẫn động bằng động cơ [2013.01] 
5/01 . Xe máy có từ bốn bánh trở lên (chuyên dùng cho người khuyết tật B62K 5/003) 

[2013.01] 
5/02 . Xe ba bánh (xe ba bánh cho trẻ em B62K 9/02) [1,2013.01] 
5/023 . . chuyên dùng cho người khuyết tật, ví dụ phương tiện di chuyển cá nhân kiểu xe có 

ba bánh (xe lăn A61G 5/00) [2013.01] 
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5/025 . . . dẫn động bằng động cơ [2013.01] 
5/027 . . Xe máy có ba bánh (chuyên dùng cho người khuyết tật B62K 5/023) [2013.01] 
5/05 . . đặc trưng bởi có một bánh ở bên cạnh [2013.01] 
5/06 . . . Khung xe ba bánh [1,2006.01] 
5/08 . có cơ cấu lái tác động đến hai bánh trở lên [1,2006.01] 
5/10 . có phương tiện để nghiêng thân xe về bên trong tại các khúc cua [2013.01] 

7/00 Xe đạp chuyên chở hàng hoặc người [1,2006.01] 
7/02 . Khung [1,2006.01] 
7/04 . . có sàn chở hàng (thiết bị phụ để buộc hàng vào xe B62G 7/00 - B62G 11/00) 

[1,2006.01] 

9/00 Xe trẻ em (xe đồ chơi A63H 17/00) [1,2006.01] 
9/02 . Xe ba bánh [1,2006.01] 

11/00 Xe máy, xe đạp gắn máy hoặc xe scutơ có một hoặc hai bánh (các chi tiết rẽ dòng 
hoặc tạo dòng không phải bộ phận cấu thành của khung B62J; truyền chuyển động từ 
động cơ tới bánh B62M) [1,2006.01] 

11/02 . Khung (xe máy hoặc xe đạp gắn máy đặc trưng bởi vị trí của động cơ B62M) 
[1,2006.01] 

11/04 . . được đặc trưng bởi động cơ nằm giữa bánh trước và bánh sau [1,2006.01] 
11/06 . . . có khung kiểu một dóng [1,2006.01] 
11/08 . . .  . được chế tạo từ thép tấm, từ vỏ thùng phi chứa dầu [1,2006.01] 
11/10 . . được đặc trưng bởi động cơ nằm trên hoặc bên cạnh bánh sau dẫn động 

[1,2006.01] 
11/12 . Càng lái có vị trí đặt động cơ [1,2006.01] 
11/14 . Kết cấu tay lái hoặc thiết bị điều khiển đặt trên tay lái (các thiết bị điều khiển bằng 

tay xem B62K 23/02) [1,2006.01] 

13/00 Xe đạp có thể biến đổi hình dạng kết cấu hoặc thành các loại xe vận chuyển 
đường bộ khác (các xe có thể biến đổi hình dạng kết cấu nói chung B60F 5/00; các 
giá đỡ hoặc chân chống có các bánh phụ để giữ thăng bằng khi đi B62H 1/12) 
[1,2006.01] 

13/02 . chuyển thành xe đôi [1,2006.01] 
13/04 . chuyển thành xe ba bánh [1,2006.01] 
13/06 . thành xe bốn bánh, ví dụ bằng cách ghép song song hai xe hai bánh [1,2006.01] 
13/08 . Khung [1,2006.01] 

15/00 Xe đạp có thể tháo dỡ nhanh hoặc gấp xếp được [1,2006.01] 

17/00 Các loại xe đạp không được nêu ở các nhóm khác [1,2006.01] 

19/00 Khung xe (các khung xe chuyên dùng cho một loại xe cụ thể được nêu riêng trong 
các nhóm từ B62K 1/00 tới B62K 17/00, xem nhóm tương ứng) [1,2006.01] 

19/02 . được đặc trưng bằng vật liệu hoặc mặt cắt của chi tiết khung [1,2006.01] 
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19/04 . . được làm hoàn toàn bằng kim loại hoặc về cơ bản là kim loại, ví dụ có độ đàn hồi 
cao [1,2006.01] 

19/06 . . . được cán thành ống [1,2006.01] 
19/08 . . . được làm từ tấm kim loại [1,2006.01] 
19/10 . . . Kết hợp giữa thép ống và thép tấm [1,2006.01] 
19/12 . . . có các chi tiết đúc [1,2006.01] 
19/14 . . vật liệu hoàn toàn hoặc cơ bản là gỗ [1,2006.01] 
19/16 . . vật liệu hoàn toàn hoặc cơ bản là chất dẻo [1,2006.01] 
19/18 . Các mối nối giữa các chi tiết khung [1,2006.01] 
19/20 . . được hàn điện, hàn thiếc hoặc hàn đồng [1,2006.01] 
19/22 . . Mối nối được gắn dính [1,2006.01] 
19/24 . . Mối nối được bắt ốc vít [1,2006.01] 
19/26 . . Mối nối được tán đinh [1,2006.01] 
19/28 . . Các phương tiện gia cố mối nối [1,2006.01] 
19/30 . Các chi tiết dạng hình học của khung dùng để giữ các chi tiết và phụ tùng khác (giá 

treo trục B62K 25/00) [1,2006.01] 
19/32 . . Cọc lái (ổ lái B62K 21/06) [1,2006.01] 
19/34 . . Quai vòng, gá đỡ dưới [1,2006.01] 
19/36 . . để giữ cọc yên, ví dụ điểu chỉnh yên trong quá trình đi [1,2006.01] 
19/38 . . để giữ kết cấu phanh [1,2006.01] 
19/40 . . để kẹp giữ các chi tiết phụ tùng khác, ví dụ đèo hàng, đèn [1,2006.01] 
19/42 . . . để giữ bơm lốp xe (cơ cấu kẹp giữ không là chi tiết kết cấu của khung B62J 

11/02) [1,2006.01] 
19/44 . Chắn xích là bộ phận của khung (cơ cấu chắn xích xem B62J 13/00) [1,2006.01] 
19/46 . Đèo hàng là bộ phận của khung (đèo hàng xem B62J 7/00) [1,2006.01] 
19/48 . Nắp chụp lưu tuyến là bộ phận của khung [1,2006.01] 

21/00 Cơ cấu lái (cơ cấu lái chuyên dùng cho một loại xe được nêu trong các nhóm B62K 
1/00 - B62K 17/00, xem các nhóm tương ứng) [1,2006.01] 

21/02 . Càng lái bánh trước hoặc cơ cấu thay thế khác [1,2006.01] 
21/04 . Vai càng lái [1,2006.01] 
21/06 . Ổ bi chuyên dùng cho đầu lái khớp vấu chữ thập (ổ bi nói chung F16C) [1,2006.01] 
21/08 . Giảm xóc thiết bị lái (giảm xóc nói chung F16F) [1,2006.01] 
21/10 . Cơ cấu đưa thiết bị lái về vị trí hướng thẳng phía trước [1,2006.01] 
21/12 . Tay lái; cổ phốt [1,2006.01] 
21/14 . . có các chi tiết đàn hồi [1,2006.01] 
21/16 . . có các chi tiết điều chỉnh được [1,2006.01] 
21/18 . Liên kết giữa càng xe với tay lái hoặc cổ phốt [1,2006.01] 
21/20 . . đàn hồi [1,2006.01] 
21/22 . . điều chỉnh được [1,2006.01] 
21/24 . . dễ tháo dỡ [1,2006.01] 
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21/26 . Tay cầm (tay cầm xoắn ốc B62K 23/04) [1,2006.01] 

23/00 Thiết bị điều khiển, khởi động, ví dụ tay nắm càng gạt (các cơ cấu chuyên dùng 
cho phanh xe B62L 3/00) [1,2006.01] 

23/02 . khởi động bằng tay (bố trí các thiết bị điều khiển trên tay lái của xe máy B62K 
11/14) [1,2006.01] 

23/04 . . Tay nắm xoắn ốc [1,2006.01] 
23/06 . . Càng gạt [1,2006.01] 
23/08 . khởi động bằng chân [1,2006.01] 

25/00 Cách mắc ổ trục (đối với các phương tiện vận tải nói chung B60G) [1,2006.01] 
25/02 . kẹp cứng trên khung hoặc càng lái, ví dụ điều chỉnh được [1,2006.01] 
25/04 . kẹp đàn hồi trên khung hoặc càng lái (đối với thùng xe hoặc các loại tương tự 

B62K 27/06) [1,2006.01] 
25/06 . . có càng lái dạng ống lồng, ví dụ có tay lắc phụ [1,2006.01] 
25/08 . . . cho bánh trước [1,2006.01] 
25/10 . . . cho bánh sau [1,2006.01] 
25/12 . . có tay đòn lắc quay trên các chân của càng lái (kết hợp với càng lái dạng ống lồng 

B62K 25/06) [1,2006.01] 
25/14 . . . có một tay đòn trên mỗi chân của càng lái [1,2006.01] 
25/16 . . .  . bánh trước [1,2006.01] 
25/18 . . .  . . cánh tay đòn được treo ở phần giữa [1,2006.01] 
25/20 . . .  . bánh sau [1,2006.01] 
25/22 . . . có hai tay đòn trở lên trên mỗi chân càng lái [1,2006.01] 
25/24 . . .  . bánh trước [1,2006.01] 
25/26 . . .  . bánh sau [1,2006.01] 
25/28 . . có gối quay đỡ xích [1,2006.01] 
25/30 . . . được đặt di động trên trục bàn đạp (B62K 25/32 được ưu tiên) [1,2006.01] 
25/32 . . . thực hiện chức năng chắn xích [1,2006.01] 

27/00 Thùng xe bên; Thùng xe trước và các loại tương tự khác (rơ moóc B60P, B62D; 
đặc trưng bởi động cơ đẩy B62M) [1,2006.01] 

27/02 . Khung [1,2006.01] 
27/04 . Thân thùng xe; Chi tiết lưu tuyến [1,2006.01] 
27/06 . Mắc ở trục đàn hồi [1,2006.01] 
27/08 . Lắp thân thùng xe đàn hồi trên khung xe [1,2006.01] 
27/10 . Các chi tiết kết cấu và phụ kiện khác [1,2006.01] 
27/12 . . Các chi tiết nối ghép thùng xe và các thiết bị tương tự khác với xe; Cách bố trí 

chúng [1,2006.01] 
27/14 . . . Các chi tiết ghép nối đàn hồi [1,2006.01] 
27/16 . . Mái che; Che chắn phòng thời tiết xấu, ví dụ kính chắn gió [1,2006.01] 
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B62L PHANH XE ĐẠP, XE MÁY VÀ TƯƠNG TỰ 

Ghi chú [6] 
(1) Phân lớp này chỉ bao gồm các loại phanh và các cơ cấu dẫn động dùng cho xe đạp, 

xe máy. 
(2) Phân lớp này không bao gồm các loại phanh và các cơ cấu dẫn động của phanh ứng 

dụng rộng rãi được nêu tại phân lớp B60T hoặc trong các phân lớp tương ứng của 
lớp F16 

 

1/00 Phanh; Cách bố trí chúng (phanh đạp ngược B62L 5/00) [1,2006.01] 
1/02 . trong đó cơ cấu phanh tác động trực tiếp tới bánh xe [1,2006.01] 
1/04 . . tới bề mặt của lốp [1,2006.01] 
1/06 . . tới vành bánh xe [1,2006.01] 
1/08 . . . bằng các chi tiết chuyển động hướng tâm bánh xe [1,2006.01] 
1/10 . . . bằng các chi tiết chuyển dịch song song với trục bánh xe [1,2006.01] 
1/12 . . .  . được đặt trên tay đòn quay quanh trục chung [1,2006.01] 
1/14 . . .  . được đặt trên tay đòn quay quanh các trục khác nhau [1,2006.01] 
1/16 . . .  . . các trục nằm giữa hai đầu cuối của tay đòn [1,2006.01] 

3/00 Cơ cấu dẫn động hãm (cơ cấu dẫn động hãm đạp ngược B62L 5/00; Cơ cấu 
Bowden F16C 1/00); Cách bố trí sắp xếp chúng [1,2006.01] 

3/02 . được điều khiển bởi cần phanh tay (tay phanh để điều khiển xe nói chung B62K 
23/06) [1,2006.01] 

3/04 . được điều khiển bởi cần phanh chân (cần phanh chân để điều khiển xe nói chung 
B62K 23/08) [1,2006.01] 

3/06 . Các phương tiện khoá cơ cấu dẫn động (chặn thiết bị phanh hãm xe trực tiếp B62H 
5/18) [1,2006.01] 

3/08 . Cơ cấu dẫn động dùng để phanh hãm hai bánh xe trở lên [1,2006.01] 

5/00 Phanh đạp ngược và các cơ cấu dẫn động của nó (các thiết bị ba bánh chuyên 
dùng cho xe đạp, xe máy F16D 41/00) [1,2006.01] 

5/02 . được dẫn động bằng các hình nón đồng trục tác động tương hỗ [1,2006.01] 
5/04 . . kiểu ống xẻ có thể giãn nở được [1,2006.01] 
5/06 . . kiểu đĩa [1,2006.01] 
5/08 . . kiểu guốc [1,2006.01] 
5/10 . được truyền động bằng cam, bi hoặc trục lăn tác động tương hỗ [1,2006.01] 
5/12 . . kiểu ống xẻ có thể giãn nở được [1,2006.01] 
5/14 . . kiểu đĩa [1,2006.01] 
5/16 . . kiểu guốc [1,2006.01] 
5/18 . được điều khiển thêm bằng các phương tiện luân phiên [1,2006.01] 
5/20 . có bộ phận điều chỉnh lực phanh [1,2006.01] 
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B62M CƠ CẤU ĐẨY CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HOẶC XE TRƯỢT BÁNH 
LĂN BẰNG LỰC CƠ BẮP CỦA NGƯỜI; CƠ CẤU ĐẨY CÓ ĐỘNG CƠ 
DÙNG CHO XE TRƯỢT HOẶC XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC TƯƠNG TỰ; 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN ĐỘNG DÙNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ (bố 
trí hoặc lắp ráp các phương tiện truyền động trên phương tiện vận tải nói chung 
B60K; các phần tử truyền động xem F16) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "phương tiện truyền động" có nghĩa là tất cả các bộ phận chi tiết nằm giữa động cơ 

hoặc thiết bị, ví dụ bàn đạp mà lực cơ bắp của người lái tác động vào đó để cho bánh 
xe lăn trên mặt đất. 

Nội dung phân lớp 
CƠ CẤU ĐẨY 

Của các phương tiện vận tải bánh lăn hoạt động bằng 
tay hoặc chân hoặc có nguồn năng lượng bổ sung: các 
dạng cơ cấu; kết cấu của các cần hoặc tay quay đẩy ............................... 1/00; 3/00, 5/00; 6/00 
Của các phương tiện vận tải một bánh hoạt động nhờ 
động cơ; được phân biệt bằng vị trí của động cơ ................................................................. 7/00 
Của xe trượt hoặc tương tự ................................................................................................ 27/00 
Của phương tiện vận tải hoặc xe trượt bánh lăn có cơ 
cấu tương hỗ tác động với mặt đường chưa được nêu 
ở các nhóm khác ................................................................................................................ 29/00 

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN ĐỘNG 
Được phân biệt bởi kết cấu của các chi tiết cơ khí 
cứng: 

xích hoặc đai; bánh răng hoặc bánh ma sát; con lăn 
ma sát ....................................................................................................... 9/00; 11/00; 13/00 
trục khuỷu tay biên; trục quay .......................................................................... 15/00; 17/00 

Được phân biệt bởi các chi tiết không cơ khí hoặc 
không cứng ................................................................................................. 19/00, 21/00, 23/00 
Dẫn động các thiết bị chuyển đổi tốc độ ............................................................................ 25/00 

 

Cơ cấu đẩy các phương tiện vận tải bánh lăn bằng lực cơ bắp của người  

1/00 Cơ cấu đẩy của các phương tiện vận tải bánh lăn bằng lực cơ bắp của người (cơ 
cấu đẩy có nguồn bổ sung năng lượng B62M 6/00; đẩy bằng thanh chống xuống mặt 
đường B62M 29/02) [1,2006.01,2010.01] 

1/10 . có thiết bị tích trữ năng lượng cơ học và giải phóng năng lượng, ví dụ bánh đà 
[1,2006.01,2010.01] 

1/12 . điều khiển đồng thời bằng cả chân lẫn tay [1,2006.01] 
1/14 . điều khiển bằng tay [1,2006.01] 
1/16 . . dùng cần chuyển động tịnh tiến tới lui [1,2006.01] 
1/18 . bằng cách dịch chuyển yên ngồi của người lái [1,2006.01] 
1/20 . . có các phương tiện đẩy phụ [1,2006.01] 
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1/24 . có cần hoặc bàn đạp chuyển động qua lại, ví dụ bàn đạp bằng chân (cần hoặc bàn 
đạp có khả năng giữ cố định và dùng làm nơi để chân B62M 5/00) [2013.01] 

1/26 . . đặc trưng bởi trục khuỷu quay kết hợp với cần hoặc bàn đạp chuyển động qua lại 
[2013.01] 

1/28 . . đặc trưng bởi việc sử dụng các bộ phận dẫn động linh hoạt, ví dụ, xích [2013.01] 
1/30 . . đặc trưng bởi việc sử dụng các bánh răng trung gian [2013.01] 
1/32 . . đặc trưng bởi dẫn động trực tiếp trục bánh xe, ví dụ bằng cách sử dụng bánh cóc 

[2013.01] 
1/34 . bằng cách di chuyển trên các băng chuyền vô tận [2013.01] 
1/36 . có trục khuỷu quay, ví dụ có bàn đạp kết hợp với trục khuỷu (B62M 1/34 được ưu 

tiên; kết hợp với cần hoặc bàn đạp chuyển động qua lại B62M 1/26; cần có khả 
năng giữ cố định và dùng làm nơi để chân B62M 5/00) [2013.01] 

1/38 . . để dẫn động trực tiếp trục bánh xe [2013.01] 

3/00 Kết cấu các kiểu cần được điều khiển bằng tay hoặc chân [1,2006.01] 
3/02 . có chiều dài thay đổi được [1,2006.01] 
3/04 . . thay đổi tự động [1,2006.01] 
3/06 . có chuyển động quay hình ê líp hoặc hình không tròn khác [1,2006.01] 
3/08 . Bàn đạp [1,2006.01] 
3/10 . . bằng kim loại [1,2006.01] 
3/12 . . có phản quang [1,2006.01] 
3/14 . Tay nắm dùng cho cần quay tay [1,2006.01] 
3/16 . Các thiết bị phụ [1,2006.01] 

5/00 Cần hoặc bàn đạp dùng chân có khả năng giữ cố định và dùng làm nơi để chân 
(các phương tiện tác động lên pê-đan để chống ăn cắp xe B62H 5/10) [1,2006.01] 

6/00 Cơ cấu đẩy của phương tiện vận tải bánh lăn bằng lực cơ bắp có nguồn bổ sung 
năng lượng, ví dụ động cơ đốt trong hoặc động cơ điện [2010.01] 

Ghi chú [2010.01] 
  Trong nhóm chính này, quy tắc ưu tiên vị trí thứ nhất được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp đầu tiên. 

 
6/10 .  Xe được đẩy bằng lực cơ bắp của người có động cơ đốt trong phụ trợ [2010.01] 
6/15 .  .  Thiết bị điều khiển hoặc khởi động [2010.01] 
6/20 .  .  lực dẫn động tại bộ phận trục tay quay [2010.01] 
6/25 .  .  lực dẫn động tại trục bánh xe [2010.01] 
6/30 .  .  lực dẫn động tại bộ phận linh hoạt vô tận, ví dụ xích, giữa tay quay và trục bánh 

xe, động cơ gắn vào thành phần linh hoạt vô tận [2010.01] 
6/35 .  .  lực dẫn động bằng con lăn truyền động ma sát ăn khớp với bánh xe tiếp xúc với 

mặt đường [2010.01] 
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6/40 .  Xe được đẩy bằng lực cơ bắp của người có động cơ điện phụ trợ [2010.01] 
6/45 .  .  Thiết bị điều khiển hoặc khởi động [2010.01] 
6/50 .  .  .  đặc trưng bởi cảm biến hoặc thiết bị dò hoặc cách bố trí chúng [2010.01] 
6/55 .  .  lực dẫn động tại bộ phận trục tay quay [2010.01] 
6/60 .  .  lực dẫn động tại trục bánh xe [2010.01] 
6/65 .  .  .  trục bánh xe và trục truyền động đồng trục [2010.01] 
6/70 .  .  lực dẫn động tại bộ phận linh hoạt vô tận, ví dụ xích, giữa tay quay và trục bánh 

xe, động cơ gắn vào thành phần linh hoạt vô tận [2010.01] 
6/75 .  .  lực dẫn động bằng con lăn truyền động ma sát ăn khớp với bánh xe tiếp xúc với 

mặt đường [2010.01] 
6/80 .  Các phụ kiện, ví dụ nguồn năng lượng; Thiết bị của chúng [2010.01]  
6/85 .  .  Pin mặt trời [2010.01] 
6/90 .  .  Ắc quy [2010.01] 

7/00 Xe máy hoặc xe đạp gắn máy được phân biệt bởi vị trí động cơ (cơ cấu đẩy có 
nguồn bổ sung năng lượng, ví dụ động cơ điện hoặc động cơ đốt trong phụ trợ B62M 
6/00; khung được phân biệt bởi vị trí động cơ B62K 11/00) [1,2006.01,2010.01] 

7/02 . có động cơ nằm giữa bánh trước và bánh sau [1,2006.01]  
7/04 . . dưới khung [1,2006.01] 
7/06 . . trực tiếp dưới yên xe [1,2006.01] 
7/08 . có động cơ nằm trên bánh sau [1,2006.01] 
7/10 . có động cơ nằm trên bánh trước [1,2006.01] 
7/12 . có động cơ nằm bên cạnh hoặc bên trong bánh dẫn động [1,2006.01] 
7/14 . có động cơ nằm trên cơ cấu bánh phụ, ví du trên rơ moóc, thùng xe (thùng xe xem 

B62K 27/00; rơ moóc B60P, B62D) [1,2006.01] 

Phương tiện truyền động 

9/00 Phương tiện truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng xích và dây đai vô tận hoặc 
tương tự (cơ cấu chắn xích B62J 13/00) [1,2006.01] 

Ghi chú [2010.01]  
Trong nhóm chính này, quy tắc ưu tiên vị trí thứ nhất được áp dụng, nghĩa là tại 
mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được vào vị 
trí thích hợp đầu tiên. 

9/02 . có tỷ số truyền không đổi [1,2006.01] 
9/04 . có tỷ số truyền biến đổi [1,2006.01] 
9/06 . . dùng một xích, một dây đai hoặc tương tự [1,2006.01] 
9/08 . . . có bánh dẫn động, truyền động được đặt lệch tâm hoặc hình elíp; có bánh dẫn 

động, truyền động có khả năng giãn nở [1,2006.01] 
9/10 . . . có các bánh kích cỡ khác nhau, được chọn lựa khớp với xích, dây đai hoặc 

tương tự [1,2006.01] 
9/12 . . .  .  xích, dây đai và tương tự có thể chuyển dịch ngang [1,2006.01] 
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9/121 .  .  .  .  .  Bộ chuyển tầng líp phía sau [2010.01]  
9/122 .  .  .  .  .  .  hoạt động bằng chất lỏng hoặc điện; Điều khiển chúng [2010.01]  
9/123 .  .  .  .  .  .  đổi tầng líp (bánh răng) tự động [2010.01]  
9/124 .  .  .  .  .  .  Cơ cấu để chuyển ngang [2010.01] 
9/1242 .  .  .  .  .  .  .  đặc trưng bởi cơ cấu liên kết [2010.01] 
9/1244 .  .  .  .  .  .  .  giới hạn hoặc xác định vị trí dịch chuyển [2010.01] 
9/1246 .  .  .  .  .  .  .  .  dùng cam hoặc bản kim loại mỏng [2010.01] 
9/1248 .  .  .  .  .  .  .  đặc trưng bởi việc sử dụng dụng cụ dịch chuyển, ví dụ lò xo; Lắp đặt 

chúng [2010.01] 
9/125 .  .  .  .  .  .  Lắp đặt bộ chuyển tầng líp vào khung xe [2010.01] 
9/126 .  .  .  .  .  .  Bộ dẫn hướng xích; lắp đặt chúng [2010.01] 
9/127 .  .  .  .  .  .  Lắp đặt và dẫn hướng cáp [2010.01] 
9/128 .  .  .  .  .  .  Các phụ kiện, ví dụ thiết bị bảo vệ [2010.01] 
9/131 .  .  .  .  .  Bộ chuyển tầng líp phía trước [2010.01]  
9/132 .  .  .  .  .  .  hoạt động bằng chất lỏng hoặc điện; Điều khiển chúng [2010.01]  
9/133 .  .  .  .  .  .  đổi tầng líp (bánh răng) tự động [2010.01]  
9/134 .  .  .  .  .  .  Cơ cấu để chuyển ngang [2010.01] 
9/1342 .  .  .  .  .  .  .  đặc trưng bởi cơ cấu liên kết [2010.01] 
9/1344 .  .  .  .  .  .  .  giới hạn hoặc xác định vị trí dịch chuyển [2010.01] 
9/1346 .  .  .  .  .  .  .  .  dùng cam hoặc bản kim loại mỏng [2010.01] 
9/1348 .  .  .  .  .  .  .  đặc trưng bởi việc sử dụng dụng cụ dịch chuyển, ví dụ lò xo; Lắp đặt 

chúng [2010.01] 
9/135 .  .  .  .  .  .  Lắp đặt bộ chuyển tầng líp vào khung xe [2010.01] 
9/136 .  .  .  .  .  .  Bộ dẫn hướng xích; lắp đặt chúng [2010.01] 
9/137 .  .  .  .  .  .  Lắp đặt và dẫn hướng cáp [2010.01] 
9/138 .  .  .  .  .  .  Các phụ kiện, ví dụ thiết bị bảo vệ [2010.01] 
9/14 . . .  . các bánh có thể chuyển dịch ngang [1,2006.01] 
9/16 . Cơ cấu căng và điều chỉnh dây xích, dây đai và tương tự [1,2006.01] 

11/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng bánh xe ma sát hoặc bánh răng (bằng 
con lăn ma sát được ăn khớp với vòng ngoài của bánh xe dẫn động B62M 6/35, 
B62M 6/75, B62M 13/00) [1,2006.01] 

11/02 . có hệ số dẫn truyền không đổi [1,2006.01] 
11/04 . có hệ số dẫn truyền biến đổi [1,2006.01] 
11/06 . . có bánh răng hình trụ (B62M 11/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/10 . . có bánh răng hình nón (B62M 11/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/12 . . có bánh ma sát (B62M 11/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
11/14 . . có bánh răng hành tinh [1,2006.01] 
11/16 . . . được lắp trong hoặc kề liền với moay ơ bánh xe [1,2006.01] 
11/18 . . . với một số cụm bánh răng hành tinh [1,2006.01] 
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13/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng con lăn ma sát khớp với chu vi của 
bánh xe dẫn động (dùng cho cơ cấu xe bánh lăn có bổ sung nguồn năng lượng 
B62M 6/35, B62M 6/75) [1,2006.01,2010.01] 

13/02 . có hệ số dẫn truyền biến đổi,ví dụ trục lăn có đường kính biến đổi [1,2006.01] 
13/04 . có các cơ cấu dịch chuyển con lăn với vị trí làm việc tiếp xúc với bánh xe dẫn động 

[1,2006.01] 

15/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng trục khuỷu và tay quay [1,2006.01] 

17/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng trục quay, ví dụ trục các-đăng 
[1,2006.01] 

19/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng cơ cấu không phải cơ khí, ví dụ thuỷ 
lực [1,2006.01] 

21/00 Truyền động bằng các chi tiết đàn hồi [1,2006.01] 

23/00 Truyền động đặc trưng bởi việc sử dụng các cơ cấu khác; Các loại truyền động 
khác [1,2006.01] 

23/02 . sử dụng từ hai nguồn năng lượng khác nhau trở lên, ví dụ truyền động dùng cho xe 
môtô có động cơ ghép lai (truyền động cho phương tiện bánh lăn sử dụng lực cơ 
bắp có bổ sung nguồn năng lượng B62M 6/00) [1,2010.01] 

25/00 Cơ cấu chuyển tốc độ dùng cho xe đạp (cơ cấu vận hành xe nói chung B62K 
23/00; cơ cấu chuyển tốc độ truyền động xem F16H) [1,2006.01] 

25/02 . có hệ thống truyền cơ khí, ví dụ bằng dây cáp, cần [1,2006.01] 
25/04 . . dùng tay [1,2006.01] 
25/06 . . dùng chân [1,2006.01] 
25/08 . có hệ thống truyền bằng thuỷ lực, khí nén hoặc điện [1,2006.01] 

27/00 Cơ cấu truyền động cho xe trượt hoặc tương tự (xe trượt đẩy hoặc kéo bằng người 
hoặc động vật B62B, C; bằng sức gió B62B 15/00) [1,2006.01] 

27/02 . có thiết bị động lực [1,2006.01] 

29/00 Cơ cấu truyền động tác động tương hỗ với đường dùng cho xe trượt, xe đạp 
hoặc các xe vận tải bánh lăn khác không nêu trong các lớp khác [1,2006.01] 

29/02 . sử dụng thanh đẩy xuống đường [1,2006.01] 
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B63 TÀU THUỶ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI KHÁC; TRANG THIẾT BỊ CHO 
CHÚNG 

B63B TÀU THUỶ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI KHÁC; CÁC TRANG THIẾT BỊ 
PHỤC VỤ TÀU (thiết bị thông gió làm mát, sưởi ấm hoặc điều hoà không khí trên 
tàu B63J 2/00; sàn nổi làm trụ đỡ của nạo vét hoặc máy vận chuyển đất E02F9/06) 
[2] 

Nội dung phân lớp 
THÂN TÀU 

Đặc tính chung (thiết kế, đóng mới) .......................................................................... 1/00; 9/00 
Vấn đề chung; Sống tàu điều chỉnh được; bảo vệ thân 
tàu ................................................................................................................. 3/00; 41/00; 59/00 
Những dạng kết cấu thân tàu đặc biệt .........................................................................5/00, 7/00 
Khoang hàng, khoang ngăn và tương tự; làm sạch các 
hầm, bể chứa .......................................................................................................... 11/00; 57/00 

CẤU TRÚC TRÊN BOONG; CÁC LỖ CỬA TRÊN THÂN 
TÀU VÀ CẤU TRÚC TRÊN BOONG ................................................................................ 15/00; 19/00 
THIẾT BỊ BƠM HÚT NƯỚC; DÀN; THIẾT BỊ LÀM ỔN 
ĐỊNH TÀU; NÂNG CAO TÍNH AN TOÀN ................................................. 13/00, 29/16; 39/00; 43/00 
THIẾT BỊ CHẰNG BUỘC KHI NEO TÀU, LÁI DẮT TÀU 
VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ XUỒNG CỨU SINH ................................................................. 21/00; 23/00 
KHOANG HÀNG VÀ PHÒNG Ở CHO NGƯỜI ..................................................... 25/00, 27/00, 29/00 
SẮP XẾP VÀ SỬ DỤNG NHỮNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN 
HIỆU CHIẾU SÁNG HOẶC CÁC TRANG BỊ HÀNG HẢI ............................................... 45/00, 49/00 
CÁC CHI TIẾT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ TRÊN TÀU .................................................................. 17/00 
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ, BẢO DƯỠNG, CẢI TẠO VÀ 
KHAI THÁC KHÔNG NÊU TRONG CÁC ĐỀ MỤC KHÁC .......................................................... 9/00 
CÁC LOẠI TÀU VÀ PHƯƠNG TIỆN NỔI ĐẶC BIỆT 
KHÔNG NÊU Ở CÁC ĐỀ MỤC KHÁC .............................................................................. 35/00, 38/00 
PHAO; KÝ HIỆU ĐƯỜNG THUỶ ....................................................................................... 22/00, 51/00 

 

1/00 Đặc tính thuỷ tĩnh và thuỷ động học của thân tàu hoặc cánh quạt thuỷ lực (thân 
tàu ngầm B63B 3/13; sống tàu B63B 3/38) [1,2006.01] 

1/02 . đảm bảo lực nổi bằng thể tích chiếm nước của tàu (B63B 1/16 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

1/04 . . có một thân [1,2006.01] 
1/06 . . . Hình dạng phần mũi [1,2006.01] 
1/08 . . . Hình dạng phần lái [1,2006.01] 
1/10 . . có nhiều thân [1,2006.01] 
1/12 . . . những thân tàu được nối cứng với nhau [1,2006.01] 
1/14 . . . những thân tàu được nối đàn hồi với nhau [1,2006.01] 
1/16 . đảm bảo lực nổi nhờ lực thuỷ động học phụ [1,2006.01] 
1/18 . . của thân tàu lướt [1,2006.01]  
1/20 . . . có nhiều mặt lướt (B63B 1/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/22 . . . có mặt phẳng lướt điều chỉnh được [1,2006.01] 
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1/24 . . của tàu cánh ngầm [1,2006.01] 
1/26 . . . có hai cánh ngầm trở lên (B63B 1/28 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/28 . . . có cánh ngầm chuyển động được [1,2006.01] 
1/30 . . .  . thu lại hoặc gấp được [1,2006.01] 
1/32 . Các biện pháp khác để làm thay đổi tính chất thuỷ động học của thân tàu 

[1,2006.01] 
1/34 . . bằng cách giảm ma sát bề mặt [1,2006.01] 
1/36 . . . dùng các phương tiện cơ khí [1,2006.01] 
1/38 . . . dùng bóng khí hoặc lớp khí [1,2006.01] 
1/40 . . bằng cách giảm sức cản của sóng [1,2006.01] 

3/00 Kết cấu thân tàu (thân tàu không làm từ kim loại B63B 5/00) [1,2006.01] 
3/02 . Thân tàu lắp ráp từ các cấu kiện chế tạo trước [1,2006.01] 
3/04 . . các cấu kiện được ghép cố định với nhau [1,2006.01] 
3/06 . . . các cấu kiện tương tự nhau [1,2006.01] 
3/08 . . các cấu kiện được ghép tạm thời [1,2006.01] 
3/09 . Thân tàu làm từ kim loại không nhiễm từ [1,2006.01] 
3/10 . Thân tàu bọc [1,2006.01] 
3/12 . Thân tàu không có khung cốt [1,2006.01] 
3/13 . Thân tàu chịu áp lực thuỷ tĩnh khi chìm toàn bộ trong nước, ví dụ thân tàu ngầm 

[1,2006.01] 
3/14 . Các chi tiết kết cấu thân tàu (bọc thép B63B 3/10) [1,2006.01] 
3/16 . . Vỏ bọc ngoài (cửa tròn, cửa ra vào, cửa sổ, lỗ người chui, và tương tự B63B 

19/00) [1,2006.01] 
3/18 . . . đặc trưng bởi các chi tiết có thể khai triển thành mặt phẳng [1,2006.01] 
3/20 . . . hai lớp [1,2006.01] 
3/22 . . . lượn sóng [1,2006.01] 
3/24 . . . Các trang bị làm giảm hư hại khi va đất, đá ngầm [1,2006.01] 
3/26 . . Khung cốt thân tàu [1,2006.01] 
3/28 . . . nằm ngang; Xà dọc [1,2006.01] 
3/30 . . .  . Mã hông; Mã xà ngang boong [1,2006.01] 
3/32 . . . Khung sườn khoẻ; Xà khoẻ [1,2006.01] 
3/34 . . . nằm dọc; Mối nối vách ngăn [1,2006.01] 
3/36 . . . Các hệ thống khung kết hợp [1,2006.01] 
3/38 . . Sống tàu (sống dịch chuyển được B63B 41/00) [1,2006.01] 
3/40 . . Sống đuôi; Khung sườn đuôi [1,2006.01] 
3/42 . . Giá đỡ trục [1,2006.01] 
3/44 . . Sống đáy tàu (tấm chống lắc B63B 39/06) [1,2006.01] 
3/46 . . Sống mũi [1,2006.01] 
3/48 . . Boong tàu (mặt lát B63B 5/06) [1,2006.01] 
3/50 . . . kiểu vòm [1,2006.01] 
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3/52 . . . Cột chống; Xà boong [1,2006.01] 
3/54 . . . Cửa khoang hàng [1,2006.01] 
3/56 . . Vách ngăn; Các chi tiết kết cấu gia cường vách ngăn (cửa ra vào kín nước B63B 

43/24) [1,2006.01] 
3/58 . . . từ tấm phẳng [1,2006.01] 
3/60 . . . từ tấm cong hoặc lượn sóng [1,2006.01] 
3/62 . . Đáy đôi; Nắp các bể chứa [1,2006.01] 
3/64 . . . Dầm sóng dọc [1,2006.01] 
3/66 . . Chiếu nghỉ cầu thang [1,2006.01] 
3/68 . . Các chi tiết kết cấu để đóng ván trang trí nội thất; Các lớp bọc lót bên trong, ví dụ 

để cách nhiệt [1,2006.01] 
3/70 . . Gia cố để tăng sự chịu đựng tải trọng cục bộ, ví dụ dưới các bệ máy và bệ súng 

[1,2006.01] 

5/00 Thân tàu làm từ vật liệu phi kim loại [1,2006.01] 
5/02 . chủ yếu từ gỗ [1,2006.01] 
5/04 . . Khung cốt [1,2006.01] 
5/06 . . Boong; vỏ tàu [1,2006.01] 
5/08 . . . có lớp ván lát đơn [1,2006.01] 
5/10 . . . có ván lát nhiều lớp [1,2006.01] 
5/12 . chủ yếu được làm bằng gỗ có các gia cố bằng kim loại, tức là kết cấu hỗn hợp 

[1,2006.01] 
5/14 . chủ yếu được làm từ bê tông, ví dụ bê tông cốt thép [1,2006.01] 
5/16 . . loại đúc liền khối [1,2006.01] 
5/18 . . được lắp từ những chi tiết đúc sẵn [1,2006.01] 
5/20 . . . có lắp các chi tiết làm từ các loại vật liệu khác [1,2006.01] 
5/22 . . có các bộ phận gia cố phía ngoài vỏ tàu [1,2006.01] 
5/24 . chủ yếu được làm từ chất dẻo [1,2006.01] 

7/00 Các loại tàu thuyền có thể tháo dỡ, xếp, gập, bơm phồng và tương tự (các loại 
pôtôn xếp gấp được B63B 35/36) [1,2006.01] 

7/02 . bao gồm các bộ phận cứng [1,2006.01] 
7/04 . . được phân thành các phân đoạn [1,2006.01] 
7/06 . có những bộ phận từ nguyên liệu không cứng [1,2006.01] 
7/08 . . có thể bơm phồng được (phao có thể bơm phồng được B63B 22/22; bè cứu sinh 

có thể bơm phồng được B63C 9/04) [1,2006.01] 

9/00 Phương pháp thiết kế, đóng mới, sửa chữa, cải tạo, khai thác hoặc xác định các 
đặc tính của tàu thuyền chưa được nêu ở các mục khác (ván khuôn để đóng tàu 
bê tông E04G) [1,2,2006.01]  

9/02 . sử dụng kéo mô hình trong bể thử để thiết kế [1,2006.01] 
9/04 . Cải tạo tàu, ví dụ để nâng cao tải trọng [1,2006.01] 
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9/06 . Phương pháp đóng vỏ tàu [2,2006.01]  
9/08 . Xác định đặc tính của tàu về mặt tính ổn định và cân bằng [1,2006.01] 

11/00 Phân chia bên trong thân tàu (kết cấu vách ngăn B63B 3/56) [1,2006.01] 
11/02 . Sắp xếp các vách ngăn, ví dụ trong các khoang chứa hàng [1,2006.01] 
11/04 . Kết cấu các hầm chứa hoặc bể chứa nhiên liệu, chứa nước dằn, ví dụ có các thành 

tường đàn hồi [1,2006.01] 
11/06 . Đường hầm của trục chân vịt [1,2006.01] 

13/00 Hệ thống ống dẫn làm khô hoặc bơm nước dằn; Hệ thống tự thoát nước; Lỗ 
thông nước [1,2006.01] 

13/02 . Cửa mạn xả nước [1,2006.01] 

15/00 Kết cấu thượng tầng; Kết cấu và bố trí cột buồm [1,2006.01] 
15/02 . Chân đế của cột buồm hoặc của các kết cấu trên boong khác [1,2006.01] 

17/00 Các bộ phận, chi tiết kết cấu hoặc thiết bị phụ của thân tàu thuyền khác chưa 
được nêu ở các đề mục khác [1,2006.01] 

17/02 . Mui bạt; Mái che [1,2006.01] 
17/04 . Hàng rào; Lan can [1,2006.01] 
17/06 . Thiết bị tẩy trừ chất thải, ví dụ tro [1,2006.01] 

19/00 Bố trí và sắp xếp các cửa sổ, cửa ra vào cửa mạn hoặc các lỗ khác trên thân tàu 
và nắp đậy chúng (lỗ thông nước B63B 13/00; cửa không thấm nước trên các vách 
ngăn B63B 43/24) [1,2006.01] 

19/02 . Cửa sổ chuyên dùng cho tàu thuyền hoặc phương tiện đường thủy khác, ví dụ màn 
chắn trong suốt hoặc ô cửa sổ trên tàu thuyền [1,2006.01] 

19/04 . Thiết bị hút khí gắn vào cửa sổ hoặc các cửa to [1,2006.01] 
19/06 . . tháo gỡ nhanh [1,2006.01] 
19/08 . Cửa mạn hoặc các lỗ tương tự trên mạn tàu (cửa mạn để thoát nước trên mạn tàu 

B63B 13/02) [1,2006.01] 
19/10 . . Cửa cho hầm chứa than [1,2006.01] 
19/12 . Miệng khoang hàng (mép khoang hàng B63B 3/54) [1,2006.01] 
19/14 . . Nắp miệng khoang hàng [1,2006.01] 
19/16 . . . với các tấm tháo gỡ được [1,2006.01] 
19/18 . . . có thể trượt được [1,2006.01] 
19/19 . . . có thể gập được [3,2006.01]  
19/197 . . .  . hoạt động bằng áp lực của môi trường chất lỏng [3,2006.01]  
19/203 . . .  . hoạt động bằng cáp, dây chão và tương tự [1,2006.01] 
19/21 . . . kiểu lăn [3,2006.01]  
19/22 . . Xà miệng khoang [1,2006.01] 
19/24 . . Gia cố nắp khoang, ví dụ bản giằng [1,2006.01] 
19/26 . . Đệm; Hệ thống thoát nước [1,2006.01] 
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19/28 . . Các thiết bị bảo hiểm khác [1,2006.01] 

21/00 Buộc tàu; Dịch chuyển tàu, kéo dắt tàu hay các thiết bị để đẩy tàu; Sự neo tàu 
[1,4,2006.01] 

21/02 . Thiết bị giữ tàu bằng neo từ [1,2006.01] 
21/04 . Các thiết bị chằng buộc, lái dắt dùng cho xích, dây chão, dây cáp và tương tự 

[1,2006.01] 
21/06 . . Trụ neo tàu [1,2006.01] 
21/08 . . Các thiết bị kẹp giữ [1,2006.01] 
21/10 . . Các bô phận dãn hướng dây chằng [1,2006.01] 
21/12 . . Thiết bị chống chuột lên tàu [1,2006.01] 
21/14 . . Lỗ neo; ống neo; Nắp đậy lỗ neo [1,2006.01] 
21/16 . sử dụng tời [1,2006.01] 
21/18 . Thiết bị hãm xích neo [1,2006.01] 
21/20 . Áp dụng xích, cáp chão hoặc tương tự và các bộ phận của chúng [1,2006.01] 
21/22 . Chuyển vận, buộc giữ neo [1,2006.01] 
21/24 . Mỏ neo [1,2006.01] 
21/26 . . cắm vào nền đất [1,2006.01] 
21/27 . . . bằng cách hút [1,2006.01] 
21/28 . . . bằng vật nổ [1,2006.01] 
21/29 . . . đuối tác dụng của trọng lực, ví dụ mỏ neo bằng vật nặng không có đầu càng 

[1,2006.01] 
21/30 . . có các tay neo cố định [1,2006.01] 
21/32 . . . có một tay neo [1,2006.01] 
21/34 . . . có từ hai tay neo trở lên [1,2006.01] 
21/36 . . .  . có thể gấp xếp được [1,2006.01] 
21/38 . . có các tay neo quay [1,3,2006.01]  
21/40 . . . có một tay neo [1,2006.01] 
21/42 . . .  . kiểu lưỡi cày [1,2006.01] 
21/44 . . . có từ hai tay neo trở lên [1,2006.01] 
21/46 . . thay đổi được, ví dụ có liên kết trượt với xích [1,2,2006.01]  
21/48 . . Mỏ neo biển; Phao neo [1,2006.01] 
21/50 . Các thiết bị neo chuyên dùng cho các phương tiện thuỷ đặc biệt, ví dụ cho các dàn 

khoan nổi, tàu hút bùn [1,2006.01] 
21/54 . Móc đỡ hoặc các thiết bị tương tự [1,2006.01] 
21/56 . Thiết bị kéo hoặc đẩy dùng để lái dắt (tàu kéo B63B 35/66) [1,2006.01] 
21/58 . . Móc để lái dắt tàu; gia cố móc lái dắt [1,2006.01] 
21/60 . . . Tháo nhanh [1,2006.01] 
21/62 . . dùng để kéo một số tàu [1,2006.01] 
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21/64 . . Thiết bị để kéo hoặc đẩy các phương tiện thuỷ bằng các phương tiện vận tải hoặc 
được kéo bằng sức người chuyển động dọc bờ sông (móc kéo hoặc các loại tương 
tự B63B 21/54) [2,2006.01]  

21/66 . . Thiết bị chuyên dùng để kéo các phương tiện thuỷ đi ngầm dưới nước, ví dụ thiết 
bị xuyên dòng dùng cho dây cáp kéo [3,2006.01]  

22/00 Các phao (phương tiện xác định vị trí của vật thể dưới nước B63C 7/26;  phao cứu 
hộ, ví dụ phao tròn B63C 9/08) [4,2006.01]  

22/02 . chuyên dùng để neo tàu [4,2006.01]  
22/04 . Thiết bị neo [4,2006.01]  
22/06 . . có phương tiện để làm cho phao nổi trên mặt nước đáp lại tín hiệu truyền 

[4,2006.01]  
22/08 . . có phương tiện để thả hoặc đẩy nhanh phao nổi hẳn lên mặt nước, ví dụ để đánh 

dấu vị trií vật thể bị đắm [4,2006.01]  
22/10 . . . Phương tiện tan trong nước hay kém chịu nước, ví dụ phao được thả bởi 

phương tiện nối phao với vật thể bị phá huy khi tiếp xúc với nước [4,2006.01]  
22/12 . . . Làm nổi phao bằng khí được giải phóng hoặc được phát ra ở phần chìm trong 

nước của phao [4,2006.01]  
22/14 . . . Phương tiện nối phao với vật thể nhạy với áp suất thuỷ tĩnh [4,2006.01]  
22/16 . chuyên dùng để đánh dấu lộ trình hàng hải [4,2006.01]  
22/18 . có phương tiện điều khiển thế chạy hoặc vị trí, ví dụ bề mặt phản ứng hoặc dây 

phao [4,2006.01]  
22/20 . . Phương tiện bỏ bì [4,2006.01]  
22/22 . Phao có thể bơm phồng có bộ phận tạo khí (B63B 22/12 được ưu tiên) [4,2006.01]  
22/24 . dạng côngtenơ, nghĩa là có khoang chứa vật liệu [4,2006.01]  
22/26 . . có phương tiện giải phóng hàng một cách có chọn lọc, ví dụ khớp nối kiểu xoay 

[4,2006.01]  
22/28 . . bị nhấn chìm khi không sử dụng [4,2006.01]  

23/00 Thiết bị điều khiển xuồng cứu sinh hoặc tương tự [1,2006.01] 
23/02 . Cần trục xuồng, tức là các thiết bị có tay đòn để hạ xuồng bằng cáp hoặc tương tự 

[1,2006.01] 
23/04 . . quay xung quanh trục nằm ngang, ví dụ kiểu trọng trường [1,2006.01] 
23/06 . . . có trục quay thực sự [1,2006.01] 
23/08 . . .  . với các cần có gối quay [1,2006.01] 
23/10 . . .   với chuyển động cưỡng bức của các cần [1,2006.01] 
23/12 . . . có trục quay giả [1,2006.01] 
23/14 . . .  . dùng dây kéo [1,2006.01] 
23/16 . . .  . dùng ray dẫn hướng [1,2006.01] 
23/18 . . quay xung quanh trục đứng [1,2006.01] 
23/20 . . . có một cột chống [1,2006.01] 
23/22 . . .  . Dây chằng ngang xuồng và tương tự [1,2006.01] 
23/24 . . . Thiết bị xoay xuồng [1,2006.01] 
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23/26 . . chuyển dịch thẳng trước khi hạ xuồng xuống nước [1,2006.01] 
23/28 . Thiết bị thả xuồng rơi tự do xuống nước [1,2006.01] 
23/30 . Thiết bị dẫn xuồng xuống mặt nước [1,2006.01] 
23/32 . . Thiết bị dẫn cứng, ví dụ có tay đòn quay sát mặt nước [1,2006.01] 
23/34 . . Thiết bị điều khiển để hạ thuỷ xuồng bằng cáp, ví dụ khi tàu nghiêng [1,2006.01] 
23/36 . . . Các đệm chặn [1,2006.01] 
23/38 . Vận chuyển xuồng tới cẩu xuồng hoặc các thiết bị tương tự [1,2006.01] 
23/40 . Sử dụng các cơ cấu nâng hạ xuồng [1,2006.01] 
23/42 . . các thiết bị phanh hãm [1,2006.01] 
23/44 . . . trên tàu [1,2006.01] 
23/46 . . . trên xuồng [1,2006.01] 
23/48 . . sử dụng tời nâng hạ xuồng [1,2006.01] 
23/50 . . . có thiết bị căng kéo [1,2006.01] 
23/52 . . . có điều khiển tời từ xuồng [1,2006.01] 
23/54 . . có thiết bị chỉnh nghiêng [1,2006.01] 
23/56 . . . được điều khiển từ xuồng [1,2006.01] 
23/58 . . có thiết bị mắc và nhả gắn với cơ cấu truyền động [1,2006.01] 
23/60 . . có gắn kết cấu phụ giữa xuồng và cần cẩu xuồng [1,2006.01] 
23/62 . Cố định và bảo quản xuồng trên boong tàu [1,2006.01] 
23/64 . . Dây buộc; Nắp đậy xuồng [1,2006.01] 
23/66 . . Chêm; Chặn, hãm [1,2006.01] 
23/68 . . . để đặt chồng xuồng [1,2006.01] 
23/70 . Thiết bị điều khiển nhạy với các điều kiện, ví dụ tự tách xuồng khỏi palăng để hạ 

xuống khi tiếp xúc với mặt nước [4,2006.01]  

25/00 Các thiết bị để xếp hàng, ví dụ sắp xếp hàng hoá, làm cân bằng trọng tải; Các 
loại tàu đặc trưng bởi các thiết bị đó (các tàu cá chuyên dùng để chứa cá B63B 
35/24; làm cân bằng trọng tải không phải bằng hàng hoá, ví dụ sử dụng đồ dằn B63B 
43/06, B63B 43/08) [1,2006.01] 

25/02 . cho hàng hoá có khối lượng lớn [1,2006.01] 
25/04 . . cứng [1,2006.01] 
25/06 . . . hạt ngũ cốc [1,2006.01] 
25/08 . . lỏng [1,2006.01] 
25/10 . . . trong các khoang hở hoặc trong bể chứa [1,2006.01] 
25/12 . . . trong các khoang, bể kín [1,2006.01] 
25/14 . . .  . chịu áp lực [1,2006.01] 
25/16 . . .  . có lớp cách nhiệt [1,2006.01] 
25/18 . Boong tháo mở được [1,2006.01] 
25/20 . . dùng cho tàu tự hành và tương tự [1,2006.01] 
25/22 . cho hàng đánh đống được [1,2006.01] 
25/24 . Phương tiện chống chuyển dịch bất lợi của hàng hoá, ví dụ các đệm lót [1,2006.01]  
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25/26 .  cho hàng đông lạnh [1,2006.01] 
25/28 . cho hàng để trên boong [1,2006.01] 

27/00 Thiết bị và bố trí các trang bị trên tàu để xếp dỡ hàng hoá và hành khách (xà lan 
và tàu hàng tự dỡ hàng hoá B63B 35/30; cần cẩu nổi B66C 23/52) [1,3,2006.01]  

Ghi chú [3] 
 Nhóm B63B 27/30 đến B63B 27/36 được ưu tiên trước nhóm B63B 27/00 đến B63B 

27/28. 
 
27/04 . bố trí cần trục Deric [1,3,2006.01] 
27/08 . bố trí tời kéo [1,3,2006.01]  
27/10 . bố trí cần cẩu  [1,3,2006.01]  
27/12 . . kiểu giàn khung [1,3,2006.01]  
27/14 . bố trí sàn vận chuyển nghiêng, lối đi hoặc thang mạn tàu [1,3,2006.01]  
27/16 . bố trí thang máy hoặc các máy nâng hạ khác (thiết bị nâng hạ xem B66B) 

[1,3,2006.01]  
27/18 . bố trí thang treo, ví dụ có ván đu để bốc người từ tàu gặp nạn [1,3,2006.01]  
27/22 . của các băng chuyền, ví dụ của các băng chuyền đai vô tận hay dạng trục vít 

[1,3,6,2006.01] 
27/24 . bố trí các đường ống [1,3,2006.01]  
27/25 . . dùng cho nguyên liệu ở dạng lỏng [3,2006.01]  
27/26 . bố trí các trang bị ném, hắt [1,3,2006.01] 
27/28 . bố trí các máng rãnh [1,3,2006.01] 
27/30 . để chuyển hàng trên biển giữa các tàu hoặc từ tàu tới các thiết bị nổi khác xa bờ 

[3,2006.01]  
27/32 . . dùng cẩu cán [3,2006.01]  
27/34 . . dùng đường ống [3,2006.01]  
27/36 . dùng cho các loại hàng nổi [3,2006.01]  

29/00 Buồng thuyền viên hoặc hành khách chưa nêu ở các mục khác [1,2006.01] 
29/02 . Phòng hoặc các buồng ở khác; Kết cấu và bố trí sắp xếp [1,2006.01] 
29/04 . . Đồ gỗ chuyên dùng trên tàu [1,2006.01] 
29/06 . . . Bắt chặt với sàn [1,2006.01] 
29/08 . . . Thiết bị chống bão trên bàn, ví dụ tấm chống bão [1,2006.01] 
29/10 . . . Giường; Thang trèo lên giường [1,2006.01] 
29/12 . . . Trang thiết bị tự cân bằng [1,2006.01] 
29/14 . . Trang bị nhà vệ sinh; Thiết bị nhà tắm, chậu rửa mặt chuyên dùng cho tàu thuỷ 

[1,2006.01] 
29/16 . Thiết bị xả nước thải [1,2006.01] 
29/18 . Thiết bị và bố trí bể bơi [1,2006.01] 
29/20 . Thang (thang trèo giường B63B 29/10) [1,2006.01] 
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29/22 . Khoang bếp [2,2006.01]  

35/00 Các tàu thuyền hay các công trình nổi phù hợp cho các mục đích đặc biệt (các 
tàu thuyền đặc trưng bởi các thiết bị cho chất tải B63B 25/00; các tàu thả hoặc quét 
thủy lôi, tàu ngầm, tàu sân bay hoặc các tàu khác đặc trưng bởi trang thiết bị tấn công 
hoặc phòng thủ B63G ) [1,5,2006.01]  

35/03 . Các tàu thuyền lắp đặt các đường ống [5,2006.01]  
35/04 . Các tàu thuyền đặt cáp [1,5,2006.01]  
35/06 . . để di chuyển đầu cáp từ tàu vào bờ [1,5,2006.01]  
35/08 . Các tàu phá băng [1,5,2006.01]  
35/10 . . có thiết bị phá băng bằng lực hay có thiết bị lăn cuốn băng [1,5,2006.01]  
35/12 . . có các máy cắt băng [1,5,2006.01]  
35/14 . Các tàu đánh cá [1,5,2006.01]  
35/16 . . Các tàu đánh cá lưới rê [1,5,2006.01]  
35/18 . . . thích hợp cho các lưới kéo trên boong [1,5,2006.01]  
35/20 . . . thích hợp cho các lưới nâng trên boong [1,5,2006.01]  
35/22 . . Tàu bắt cá voi; Các tàu đồng thời là nhà máy chế biến thịt cá voi [1,5,2006.01]  
35/24 . . Các hầm tàu chứa cá [1,5,2006.01]  
35/26 . . . để chứa cá còn sống [1,5,2006.01]  
35/28 . Các xà lan hay xuồng [1,5,2006.01]  
35/30 . . tự dỡ tải [1,5,2006.01]  
35/32 . để thu thập các chất ô nhiễm làm bẩn khỏi mặt nước [1,5,2006.01]  

Ghi chú [5] 
 Nếu các thiết bị để thu thập chất ô nhiễm khỏi mặt nước cũng thuộc phần kết cấu của 

con tàu, thì nó cũng được phân loại vào nhóm E02B 15/00. 
 
35/34 . Các phà [1,5,2006.01]  
35/36 . . có khả năng chịu uốn [1,5,2006.01]  
35/38 . . các phà nối vững chắc [1,5,2006.01]  
35/40 . cho các tàu thuỷ vận tải [1,5,2006.01]  
35/42 . . với bộ phận kéo điều chỉnh được [1,5,2006.01]  
35/44 . Các công trình xây dựng nổi, các kho chứa, các bệ dàn khoan hay các phân xưởng 
    nổi trên mặt nước, ví dụ các thiết bị thực hiện công việc phân ly dầu mỏ và nước 

[1,5,2006.01]  
35/50 . Các tàu thuyền hay các công trình nổi cho máy bay (tàu sân bay B63G 11/00) 

[1,5,2006.01]  
35/52 . . Lưới để che phủ, các đà trượt cho tàu thuyền hay tương tự để che cho máy bay 

khỏi bị nước [1,5,2006.01]  
35/53 . . Các đường chạy nổi [3,5,2006.01]  
35/54 . Phà để vận chuyển [1,5,2006.01]  

169 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B63B 

35/56 . Thuyền báo hiệu có đèn (đánh dấu các lộ trình hàng hải với thuyền báo hiệu có đèn 
neo B63B 51/00) [1,5,2006.01]  

35/58 . Bè mảng, tức là các thuyền lớn chở hàng nổi bằng đường thuỷ tự do không phụ 
thuộc vào sự kéo không sâu có phần nổi nhỏ hoặc không có phần nổi (phần an toàn 
giữa mâm nước và đáy âu) và có một sàn hay nền để đỡ người điều khiển (bè cứu 
hộ hay tương tự B63C 9/02) [1,4,5,2006.01]  

35/607 . . có một sàn hay nền dưới mức của các phương tiện nổi, ví dụ dạng túi lưới treo 
[4,5,2006.01]  

35/613 . . với các phương tiện để nổi hình dạng ống [4,5,2006.01]  
35/62 . . Hình thành từ các tấm gỗ xúc hay tương tự [4,5,2006.01]  
35/66 . Các tàu kéo [1,5,2006.01]  
35/68 . . để kéo [1,5,2006.01]  
35/70 . . để đẩy [1,5,2006.01]  
35/71 . Các canô, xuồng caiac hay tương tự [4,5,2006.01]  
35/73 . Các thuyền khác hay các công trình nổi tương tự để nghỉ ngơi hoặc thể thao 

[5,2006.01]  
35/74 . . Thân đỡ các thiết bị nổi có chỗ ngồi [4,5,2006.01]  
35/76 . . . Các bộ phận nổi có dạng hình vòng (phao cứu sinh có hình vòng B63C 9/08) 

[4,5,2006.01]  
35/78 . . . Các bộ phận nổi có dạng chữ U [4,5,2006.01]  
35/79 . . Các thuyền lướt sóng, ví dụ các thuyền buồm [5,2006.01]  
35/81 . . Các ván lướt sóng; Các xe lướt trên mặt nước [5,2006.01]  
35/83 . . Giầy đi trên nước; Giầy đi trên đầm lầy [5,2006.01]  
35/85 . . Các phụ kiện không được nêu ở chỗ nào khác, ví dụ gậy dùng cho lướt sóng 

[5,2006.01]  

38/00 Tàu thuyền hoặc các công trình nổi tương tự không được nêu ở chỗ nào khác 
[5,2006.01]  

39/00 Thiết bị giảm lắc hoặc các chuyển động bất lợi của tàu thuyền. Thiết bị xác định 
trạng thái của tàu trên mặt nước [1,2006.01] 

39/02 . giảm chuyển động của tàu thuỷ bằng cách chuyển dịch hàng hoá [1,2,2006.01]  
39/03 . . bằng truyền chất lỏng [2,2006.01]  
39/04 . giảm chuyển động của tàu thuỷ bằng con quay hồi chuyển [1,2006.01] 
39/06 . giảm chuyển động của tàu thuỷ bằng các tấm chống lắc tác động trực tiếp vào nước 

(ki hông B63B 3/44) [1,2006.01] 
39/08 . giảm chuyển động của tàu thuỷ bằng các dòng phản lực hoặc chân vịt phản lực (sử 

dụng các dòng hoặc chân vịt phản lực, để lái hoặc neo tàu B63H 25/00) [1,2006.01] 
39/10 . giảm chuyển động của tàu thuỷ bằng cách dập tắt sóng, ví dụ bằng cách rót dầu trên 

mặt nước [1,2,2006.01] 
39/12 . để xác định độ chìm hoặc tải trọng [1,2006.01] 
39/14 . để xác định nghiêng ngang hoặc chu kỳ lắc [1,2006.01] 
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41/00 Sống chìm, ví dụ sống giữa hoặc sống bên [1,2006.01] 

43/00 Phương tiện nâng cao tính an toàn của tàu, ví dụ phương tiện kiểm tra sự hỏng 
hóc của tàu chưa được nêu ở chỗ nào khác [1,2006.01] 

43/02 . giảm nguy cơ lật hoặc đắm tàu (bằng các cửa kín nước trên các vách ngăn B63B 
43/24) [1,2006.01] 

43/04 . . bằng cách nâng cao tính ổn định [1,2006.01] 
43/06 . . . sử dụng các khoang dằn [1,2006.01] 
43/08 . . . bằng cách dịch chuyển vật dằn cứng [1,2006.01] 
43/10 . . bằng cách nâng cao tính nổi [1,2006.01] 
43/12 . . . sử dụng các thùng chứa khí bên trong thân tàu [1,2006.01] 
43/14 . . . sử dụng các vật nổi ngoài mạn tàu [1,2006.01] 
43/16 . . . Thiết bị chống rò tạm thời, ví dụ miếng đệm [1,2006.01] 
43/18 . phòng chống va đập; giảm mức độ hư hại của tàu khi va đập [1,2006.01] 
43/20 . . Chi tiết nhạy cảm [1,2006.01] 
43/24 . Cửa kín nước trên các vách ngăn [1,2006.01] 
43/26 . . kiểu trượt [1,2006.01] 
43/28 . . . dẫn động bằng cơ khí [1,2006.01] 
43/30 . . . dẫn động bằng thuỷ lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
43/32 . . kiểu không trượt [1,2006.01] 

45/00 Bố trí hay làm thích ứng các thiết bị phát tín hiệu hay chiếu sáng (phao cứu hộ, 
các dây đai, các áo jacket cứu hộ; các bộ quần áo cứu hộ hay tương tự đặc trưng bởi 
có các phương tiện phát tín hiệu B63C 9/20) [1,4,2006.01]  

45/02 . thiết bị chiếu sáng mặt nước phía trước hoặc xung quanh tàu [1,2006.01] 
45/04 . thiết bị xác định tàu hoặc bộ phận của tàu [1,2006.01] 
45/06 . thiết bị chiếu sáng boong hoặc các khoang bên trong của tàu [1,2006.01] 
45/08 . thiết bị âm thanh [1,2006.01] 

49/00 Bố trí các dụng cụ hàng hải hoặc dẫn tàu [1,2006.01] 

51/00 Biển báo luồng lạch và nơi nguy hiểm trên tuyến không phải bằng phao 
[1,4,2006.01]  

51/02 . với các thuyền hiệu có đèn được neo; bằng cách sử dụng các cột hải đăng 
[4,2006.01]  

51/04 . bằng tín hiệu ánh sáng nổi tự do [1,2006.01] 

57/00 Làm sạch khoang chứa chuyên dùng cho tàu thuyền [1,2006.01] 
57/02 . bằng rửa [1,2006.01] 
57/04 . bằng thông gió [1,2006.01] 

59/00 Bảo vệ thân tàu thuỷ; Thiết bị chuyên dùng để làm sạch tàu thuỷ [1,2006.01] 
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59/02 . Tấm chắn được lắp vào các phương tiện giao thông đường thuỷ hoặc chuyên dùng 
vào việc này; Con trạch cao su (các tấm chắn cho thuyền cứu hộ B63B 23/36) 
[1,2006.01] 

59/04 . Phòng chống hầu hà rêu thân tàu [3,2006.01]  
59/06 . Thiết bị làm sạch thân tàu [3,2006.01]  
59/08 . . Phần vỏ nằm dưới mặt nước (B63B 59/00 được ưu tiên) [3,2006.01]  
59/10 . . sử dụng xe lăn hoặc thiết bị riêng tương tự chạy dọc theo bề mặt thân tàu 

[3,2006.01]  

69/00 Các thiết bị cho tàu thuyền chưa được phân loại vào các nhóm khác [2013.01] 
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B63C HẠ THUỶ, ĐƯA TÀU LÊN TRIỀN, Ụ KHÔ; PHƯƠNG TIỆN CẤP CỨU 
DƯỚI NƯỚC; THIẾT BỊ ĐỂ Ở HOẶC LÀM VIỆC DƯỚI NƯỚC, PHƯƠNG 
TIỆN TRỤC VỚT HOẶC TÌM KIẾM VẬT THỂ DƯỚI NƯỚC (lưới nổi, cầu 
tàu nổi và tương tự để vớt máy bay B63B 35/52) 

Nội dung phân lớp 
HẠ THỦY, ĐƯA TÀU RA VÀO Ụ 

Ụ khô dùng cho tàu thuỷ; bảo quản tàu trên cạn hạ 
thuỷ hoặc đưa tàu lên bờ .....................................................................1/00; 15/00; 3/00 
Phương tiện dịch chuyển tàu trên cạn ................................................................................ 13/00 
Thiết bị trên các đường triền và ụ khô ................................................................................. 5/00 

PHƯƠNG TIỆN TÌM KIẾM, TRỤC VỚT DƯỚI NƯỚC: 
PHƯƠNG TIỆN CỨU SINH ......................................................................................... 7/00, 11/00; 9/00 
PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC DƯỚI NƯỚC .................................................................................... 11/00 

 

1/00 Ụ khô dùng cho tàu hoặc cầu trượt dùng cho thuỷ phi cơ (bảo quản tàu trên cạn 
không dùng ụ khô B63C 15/00; chằng buộc tàu thuỷ B63B 21/00;công trình xây 
dựng thuỷ lợi E02B) [1,2006.01] 

1/02 . Ụ nổi (phương tiện để vận chuyển tàu có mức nước điều chỉnh được B63B 35/42) 
[1,2006.01] 

1/04 . . có thiết bị tự động đưa vào ụ [1,2006.01] 
1/06 . . Trang vị bơm nước để nâng hoặc đánh chìm ụ [1,2006.01] 
1/08 . Ụ khô (cửa ụ E02C 1/00) [1,2,2006.01]  
1/10 . Thiết bị định tâm [1,2006.01] 
1/12 . Ụ dùng cho các loại tàu đặc biệt, ví dụ tàu ngầm [1,2006.01] 

3/00 Hạ thuỷ và đưa tàu lên triền trên bờ; Triền đà (các thanh trượt dẫn hướng để 
chuyển vận thuyền cứu sinh trên tàu hoặc thiết bị tương tự B63B 23/30; cần cẩu, tời 
hoặc các thiết bị nâng hạ khác B66; thiết bị nâng tàu thích hợp cho các mức nước 
khác nhau E02C) [1,2006.01] 

3/02 . bằng chuyển động dọc theo thân tàu [1,2006.01] 
3/04 . bằng chuyển động ngang thân tàu [1,2006.01] 
3/06 . bằng chuyển động thẳng đứng, ví dụ bằng cần cẩu [1,2006.01] 
3/08 . Đường trượt trên triền [1,2006.01] 
3/10 . sử dụng thiết bị nhả [1,2006.01] 
3/12 . sử dụng giá trượt (phương tiện chung để vận chuyển các thuyền hoặc thiết bị vận 

chuyển tương tự B60P) [1,2006.01] 
3/14 . có sử dụng thiết bị phanh hãm [1,2006.01] 

5/00 Các thiết bị sử dụng cả trên triền lẫn ụ khô [1,2006.01] 
5/02 . Gỗ bên; Giàn đỡ, Gối đỡ; Thanh giằng [1,2006.01] 
5/04 . . Đệm hông; Đệm đáy [1,2006.01] 
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7/00 Trục vớt, cứu tàu bị đắm, bị mắc cạn hoặc hư hại; Trục vớt từng bộ phận hoặc 
đồ đạc trên tàu, ví dụ két bạc; Trục vớt các vật thể dưới nước khác (thiết bị để 
phát hiện các vật thể dưới nước B63C 11/48) [1,2006.01] 

7/02 . bằng các thiết bị nâng nằm trên mặt nước [1,2006.01] 
7/04 . . dùng pôntôn hoặc thiết bị tương tự [1,2006.01] 
7/06 . bằng cách tạo lực nâng bên trong hoặc bên ngoài tàu hoặc các vật thể bị chìm đắm 

khác [1,2006.01] 
7/08 . . dùng các phao cứng [1,2006.01] 
7/10 . . dùng các phao thổi mắc được vào phía ngoài cửa tàu hoặc vật thể bị đắm 

[1,2006.01] 
7/12 . . bằng cách bơm không khí hoặc đặt các phương tiện hoặc vật liệu nổi khác vào 

các phần bên trong của tàu hoặc vật bị đắm [1,2006.01] 
7/14 . bằng cách làm đông cứng để bịt lỗ thủng hoặc làm tăng độ bền cho tàu và tương tự 

[1,2006.01] 
7/16 . Thiết bị kẹp chặt tàu hoặc các vật thể khác [1,2006.01] 
7/18 . . bằng lưới [1,2006.01] 
7/20 . . bằng kẹp [1,2006.01] 
7/22 . . dùng các nam châm điện hoặc thiết bị hút [1,2006.01] 
7/24 . Thiết bị luồn xích hoặc loại tương tự qua phía dưới thân tàu hoặc các vật thể bị 

đắm [1,2006.01] 
7/26 . Phương tiện để xác định vị trí vật thể dưới nước, ví dụ tàu đắm (phương tiện tìm 

kiếm vật thể dưới nước B63C 11/48; phao tiêu nói chung B63B 22/00) [1,2006.01] 
7/28 . Đưa tàu ra khỏi nơi mắc cạn [1,2006.01] 
7/30 . Két bạc nổi (két bạc nói chung E05G) [1,2006.01] 

9/00 Các phương tiện cứu sinh dưới nước (phương tiện cứu sinh nói chung A62B; bố trí 
hay làm thích ứng các thiết bị phát tín hiệu hay ánh sáng cho tàu thuỷ, các phương 
tiện nổi khác hay cho thiết bị đưa hàng xuống tàu B63B 45/00; thiết bị cứu sinh dùng 
cho thuỷ thủ tàu ngẩm B63G 8/40) [1,2006.01] 

9/01 . Các thiết bị cứu hộ trên không trung, biển, tức là các thiết bị được thực hiện bởi và 
có khả năng được hạ xuống từ một máy bay (các thuyền có khả năng bơm phồng 
lên B63B 7/00; các phao có khả năng bơm phồng lên B63B 22/22) [5,2006.01]  

9/02 . Xuồng hay bè cứu hộ, hay tương tự, đặc biệt phù hợp cho cứu hộ (B63C 9/01 được 
ưu tiên; các đồ gỗ có khả năng nổi 9/30; tàu thuyền nói chung B63B; Các thuyền 
có khả năng bơm phồng lên B63B 7/00; các thiết bị để điều khiển xuồng cứu hộ 
hay tương tự B63B 23/00; bè B63B 35/58) [1,4,5,2006.01]  

9/03 . . được gắn kèm theo [5,2006.01] 
9/04 . . Bè, mảng [1,2006.01] 
9/05 . Lưới chắn cá mập, ví dụ các phương tiện của phao kết hợp với các phương tiện để 

vây quanh hay để gắn vào người sử dụng (B63C 9/06 được ưu tiên) [5,2006.01]  
9/06 . Các công tec tơ bịt kín có khả năng nổi với các phương tiện dành cho một người 

hay nhiều người sống bên trong (B63C 9/01 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
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9/08 . Phao cứu hộ, ví dụ các phao vòng tròn; các băng cứu hộ dài; áo cứu hộ; bộ quần áo 
cứu hộ hay tương tự (B63C 9/01 được ưu tiên; các thiết bị để bơi A63B, ví dụ dụng 
cụ hỗ trợ bơi A63B 31/00) [1,5,2006.01]  

9/087 . . Các bộ quần áo cho toàn bộ cơ thể, ví dụ để che từng phần trọng yếu của cơ thể 
người dùng (bộ quần áo lặn B63C 11/04, B63C 11/10) [5,2006.01]  

9/093 . . . sử dụng vật liệu làm phao là chất rắn [5,2006.01]  
9/105 . . . có các khoang để nạp khí (sự liên kết các van với vật thể đàn hồi có khả năng 

thổi phồng lên được B60C 29/00) [5,2006.01]  
9/11 . . có các phần xoắn, ví dụ các dây treo [5,2006.01]  
9/115 . . . sử dụng vật liệu làm phao là chất rắn [5,2006.01]  
9/125 . . . có các khoang để nạp khí (liên kết các van với vật thể đàn hồi có khả năng thổi 

phồng lên được B60C 29/00) [5,2006.01]  
9/13 . . có khả năng gắn vào bộ phận nào đó của cơ thể, ví dụ tay, cổ, đầu hay thắt lưng 

[5,2006.01]  
9/135 . . . sử dụng vật liệu làm phao là chất rắn [5,2006.01]  
9/15 . . . có các khoang để nạp khí (nối các van với vật thể đàn hồi có khả năng thổi 

phồng B60C 29/00) [5,2006.01]  
9/18 . . Thiết bị có khả năng thổi phồng lên được đặc trưng bởi máy tạo khí [1,5,2006.01]  
9/19 . . . Các thiết bị cho các hộp tạo khí có châm lỗ [5,2006.01]  
9/20 . . đặc trưng bởi phương tiện phát tín hiệu, ví dụ đèn pha chiếu sáng (bố trí hay làm 

thích ứng các thiết bị phát tín hiệu hay ánh sáng cho tàu thuỷ, các phương tiện nổi 
khác hay cho thiết bị đưa hàng xuống tàu B63B 45/00) [1,2006.01] 

9/22 . Thiết bị để giữ hoặc thả các phao tròn, các xuồng cứu sinh được bơm và các dụng 
cụ cứu sinh nổi khác (trang bị để điều khiển xuồng cứu sinh B63B 23/00) 
[1,2006.01] 

9/23 . . Các côngtenơ dùng cho thiết bị cứu hộ có khả năng bơm phồng lên được 
[5,2006.01]  

9/26 . Cách thả quăng phương tiện cứu sinh, hoặc dây cứu sinh; Các phụ kiện kèm theo; 
Các côngtenơ kèm theo chúng (việc sử dụng thang dây trên tàu B63B 27/18; súng 
để quăng dây F41F và F42B 13/56, 15/06) [1,2006.01] 

9/28 . Sử dụng bộ phận hoặc đồ đạc trên tàu vào mục đích cứu sinh [1,2006.01] 
9/30 . . Đồ gỗ nổi được[1,2006.01] 
9/32 . Thiết bị đưa vào sử dụng trên băng [1,2006.01] 

11/00 Thiết bị để cứu sống hoặc làm việc dưới nước; Các phương pháp tìm kiếm các 
vật chìm dưới nước (thành phần các chất hoá học dùng cho máy thở A62D 9/00; 
phụ liệu hoặc thiết bị để bơi A63B 31/00 - 35/00; tàu ngầm B63G 8/00) [1,2006.01] 

11/02 . Thiết bị lặn [1,2006.01] 
11/04 . . Quần áo lặn đàn hồi [1,2006.01] 
11/06 . . . có mũi cứng [1,2006.01] 
11/08 . . . Điều chỉnh áp suất không khí bên trong quần áo, ví dụ để điều chỉnh lực nổi 

[1,2006.01] 
11/10 . . Quần áo lặn cứng [1,2006.01] 

175 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B63C 

11/12 . . Mặt nạ lặn [1,2006.01] 
11/14 . . . có bộ phận cấp khí cưỡng bức [1,2006.01] 
11/16 . . . cấp khí khi thợ lặn thở, ví dụ ống thông hơi [1,2006.01] 
11/18 . . Cấp khí (dùng cho mặt nạ lặn B63C 11/14, B63C 11/16; thiết bị thở nói chung 

A62B) [1,2006.01] 
11/20 . . . từ trên mặt nước [1,2006.01] 
11/22 . . . do thợ lặn mang theo người [1,2006.01] 
11/24 . . .  . có chu trình kín [1,2006.01] 
11/26 . . Thiết bị thông tin liên lạc (thiết bị thông tin liên lạc bằng điện xem H07) 

[1,2006.01] 
11/28 . . Sưởi ấm, ví dụ sưởi ấm quần áo thợ lặn, không khí thở [1,2006.01] 
11/30 . . Vật dằn [1,2006.01] 
11/32 . . Thiết bị giảm áp; Thiết bị tập luyện [1,2006.01] 
11/34 . Khoang lặn có nối kết cơ khí, ví dụ dây cáp với đáy (thiết bị thao tác B25J; khoang 

lặn độc lập không có nối kết cơ khí B63G 8/00; giếng chìm đặt xuống nền đất 
E02B 23/00 - 27/00) [1,2006.01] 

11/36 . . kiểu kín [1,2006.01] 
11/38 . . . có lối vào từ phía trên mặt nước [1,2006.01] 
11/40 . . . phục vụ công việc đặc biệt [1,2006.01] 
11/42 . . . có dẫn động độc lập hoặc điều khiển trực tiếp [1,2006.01] 
11/44 . . kiểu mở, ví dụ chuông lặn [1,2006.01] 
11/46 . Máy kéo thợ lặn hoặc các thiết bị nổi tương tự, tức là áo lặn để bơi dưới nước 

[1,2006.01] 
11/48 . Thiết bị để tìm kiếm, phát hiện vật thể dưới nước (thiết bị để xác định vị trí tàu đắm 

B63C 7/26; xác định vị trí bằng cách sử dụng sóng rađio phản xạ hoặc tái bức xạ 
hoặc các sóng khác G01S) [1,2006.01] 

11/49 . . Các công trình nổi với thiết bị quan sát ngầm dưới nước, ví dụ có các cửa sổ để 
nhìn [5,2006.01]  

11/50 . . có sử dụng neo nhỏ [1,2006.01] 
11/52 . Dụng cụ chuyên dùng cho công việc dưới nước không được đưa vào các đề mục 

khác [3,2006.01]  

13/00 Thiết bị làm dễ dàng việc vận chuyển tàu thuyền trên cạn được kết cấu phù hợp 
với tàu hoặc gắn với tàu (các phụ kiện được gắn với tàu để chuyển vận bằng sức 
người A45F; thuỷ phi cơ, phương tiện giao thông trên bộ được biến đổi để sử dụng 
dưới nước B60F; phương tiện vận chuyển trên bộ dùng để kéo tàu thuyền B60P) 
[1,2006.01] 

15/00 Bảo quản tàu trên cạn trừ bảo quản trong các ụ khô [1,2006.01] 
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B63G TRANG BỊ TẤN CÔNG VÀ PHÒNG NGỰ TRÊN TÀU; RẢI MÌN; QUÉT 
MÌN, TÀU NGẦM; HÀNG KHÔNG MẪU HẠM (trang bị tấn công, phòng ngự 
nói chung, ví dụ tháp pháo F41H) 

Nội dung phân lớp 
TRANG THIẾT BỊ TẤN CÔNG HOẶC PHÒNG NGỰ TRÊN 
TÀU 

Súng, bệ phóng tên lửa ........................................................................................................ 1/00 
Thiết bị phóng thuỷ lôi; thiết bị phòng chống thuỷ lôi .............................................. 5/00; 9/00 
Bảo vệ tàu hoặc tấn công chống tàu ngầm bằng cách 
dùng bom phá tàu ngầm hoặc loại tương tự ................................................................6/00, 9/00 
Mìn; đặt mìn, quét mìn; các loại phòng ngự chống mìn 
khác ................................................................................................................... 6/00; 7/00; 9/00 
Trang bị tấn công, phòng ngự khác ................................................................................... 13/00 
Vận chuyển và dự trữ đan dược ........................................................................................... 3/00 

TÀU NGẦM; HÀNG KHÔNG MẪU HẠM .......................................................................... 8/00; 11/00 
 

1/00 Bố trí súng và bệ phóng tên lửa trên tàu; Các loại tàu phân biệt theo các trang 
bị nói trên (tàu ngầm B63G 8/00; súng, thiết bị phóng tên lửa F41) [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị bảo quản hoặc vận chuyển đạn dược (dùng cho tàu ngầm B63G 8/00; nạp 
đạn hoặc hoả tiễn nói chung F41A 9/00); Các loại tàu được phân biệt bằng các 
thiết bị nói trên (khoang chứa hàng hoá nói chung B63B) [1,2006.01] 

3/02 . dùng cho thuỷ lôi [1,2006.01] 
3/04 . dùng cho tên lửa [1,2006.01] 
3/06 . dùng cho mìn và bom phá tàu ngầm [1,2006.01] 

5/00 Tàu được phân biệt bởi việc sử dụng vũ khí thuỷ lôi (tàu ngầm B63G 8/00; phóng 
thuỷ lôi xem F41F 3/00) [1,2006.01] 

6/00 Đặt mìn hoặc bom phá tàu ngầm; Các tàu dùng cho mục đích nói trên (thiết bị 
thả mìn trên tàu ngầm B63G 8/33) [1,2,2006.01] 

7/00 Quét mìn; Các tàu dùng để quét mìn [1,2006.01] 
7/02 . Thiết bị quét mìn; Thiết bị phá mìn [1,2006.01] 
7/04 . . bằng các phương tiện cáp [1,2006.01] 
7/06 . . kiểu điện từ [1,2006.01] 
7/08 . . kiểu âm thanh [1,2006.01] 

8/00 Tàu ngầm (vỏ tàu ngầm B63B 3/13; khoang lặn có nối kết cơ học, ví dụ dây cáp, với 
kết cấu đáy B63C 11/34; máy kéo thợ lặn B63C 11/46; thuỷ lôi F42B 19/00) 
[1,2006.01] 

8/04 . Kết cấu thượng tầng [1,2006.01] 
8/06 . . Tháp tiềm vọng [1,2006.01] 
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8/08 . Truyền động (truyền động bằng năng lượng nguyên tử B63H 21/18; thiết bị xả khí 
dưới nước F01N 7/12; các máy hoặc bộ phận truyền động xem các lớp tương ứng) 
[1,2006.01] 

8/10 . . sử dụng máy hơi nước [1,2006.01] 
8/12 . . sử dụng động cơ đốt trong [1,2006.01] 
8/14 . Điều chỉnh độ lặn sâu (của thuỷ lôi F42B 19/00) [1,2006.01] 
8/16 . . bằng cách sử dụng trực tiếp chân vịt hoặc dòng phản lực [1,2006.01] 
8/18 . . bằng bánh lái nằm ngang [1,2006.01] 
8/20 . . Thiết bị lái (B63G 8/16, B63G 8/18 được ưu tiên; điều khiển tàu nói chung B63H 

25/00) [1,2,2006.01]  
8/22 . . Điều chỉnh độ nổi bằng nước dằn; Thiết bị đưa nước ra khỏi các khoang nước dằn 

(đảm bảo tính ổn định của tàu bằng các khoang nước dằn B63B 43/06) 
[1,2006.01] 

8/24 . . Tự động điều chỉnh độ lặn sâu; Thiết bị an toàn để tăng độ nổi, ví dụ vật dằn có 
thể tách ra được, các vật nổi [1,2006.01] 

8/26 . . Thiết bị điều chỉnh nghiêng dọc [1,2006.01] 
8/28 . Sắp xếp vũ khí và trang bị phòng vệ [1,2006.01] 
8/30 . . Sắp xếp pháo hoặc bệ phóng tên lửa [1,2006.01] 
8/32 . . Sắp xếp máy phóng thuỷ lôi (thiết bị phóng lôi nói chung F41F 3/00); Bảo quản 

hoặc vận chuyển thuỷ lôi [1,2,2006.01]  
8/33 . . Sắp xếp thiết bị đặt mìn (tàu rải mìn không phải tàu ngầm B63G 6/00) 

[2,2006.01] 
8/34 . . Nguỵ trang (cho các loại tàu thuyền khác B63G 13/02; nói chung F41H 3/00) 

[1,2006.01] 
8/36 . Trang bị dùng để thông gió, làm mát, sưởi ấm, điều hoà không khí (việc tái tạo 

không khí trong các khoang phòng kín khí A62B 11/00, điều hoà không khí nói 
chung F24F; cho tàu thuyền nói chung B63J 2/00) [1,2006.01] 

8/38 . Sắp xếp trang thiết bị quan sát bằng mắt thường hoặc bằng điện tử, ví dụ kính tiềm 
vọng, rađa [1,2006.01] 

8/39 . Sắp xếp thiết bị quan sát bằng âm thanh, ví dụ tần số thấp, máy phát hiện tàu ngầm 
[1,2006.01] 

8/40 . Thiết bị cấp cứu dùng cho thuỷ thủ (trang bị cấp cứu dưới nước không chuyên 
dùng cho tàu ngầm B63C) [1,2006.01] 

8/41 . . Thùng, khoang, thuyền kín nước và tương tự có thể tách riêng khỏi tàu ngầm 
[2,2006.01]  

8/42 . Tàu ngầm kéo [2,2006.01] 

9/00 Các trang thiết bị tấn công hoặc phòng ngự khác dùng trên tàu để chống lại tàu 
ngầm, thuỷ lôi hoặc mìn [1,2006.01] 

9/02 . Phương tiện bảo vệ tàu tránh khỏi ngư lôi (vỏ bọc thép B63B 3/10) [1,2006.01] 
9/04 . . Lưới và tương tự (giăng lưới bảo vệ bờ biển F41H 11/00) [1,2006.01] 
9/06 . Khử từ tàu thuỷ (khử từ nói chung H01F 13/00) [1,2006.01] 
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11/00 Hàng không mẫu hạm, tức là tàu chiến có trang bị mặt boong rộng, phẳng để 
máy bay có thể cất cánh và hạ cánh xuống đó, và một boong ăng ga để phục vụ 
máy bay (các loại tàu hoặc kết cấu nổi khác dùng cho máy bay B63B 35/50, thiết bị 
trên boong tàu hàng không mẫu hạm B64F 1/00) [1,2006.01] 

13/00 Các phương tiện tấn công hay phòng ngự khác trên tàu; Các loại tàu được phân 
biệt bởi các phương tiện trên [1,2006.01] 

13/02 . Nguỵ trang (cho tàu ngầm B63G 8/34, nguỵ trang nói chung F41H 3/00) 
[2,2006.01]  
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B63H CÁC BỘ PHẬN DẪN TIẾN HOẶC ĐIỀU KHIỂN CỦA TÀU THỦY (cơ cấu 
đẩy của phương tiện chạy trên đệm không khí B60V1/14; các bộ dẫn tiến dùng cho 
tàu ngầm được đưa vào hoạt động không bằng năng lượng nguyên tử B63G; dùng 
cho thuỷ lôi F42B 19/00) 

Nội dung phân lớp 
CÁC BỘ DẪN TIẾN 
CÁC BỘ PHẬN CỦA BỘ DẪN TIẾN 
BỐ TRÍ CHÚNG 

Hoạt động trực tiếp trong nước; các thiết bị; chi tiết ........................................ 1/00, 3/00; 5/00 
Bố trí các bộ dẫn tiến hoạt động trong không khí ................................................................ 7/00 
Các bộ dẫn tiến hoạt động nhờ sức gió ................................................................................ 9/00 

CÁC THIẾT BỊ DẪN ĐỘNG NHỜ CÁC PHƯƠNG TIỆN 
ĐẶC BIỆT 

bộ dẫn tiến phản lực; bộ dẫn tiến hoạt động nhờ sức 
cơ bắp; nhờ cáp neo; thiết bị hoạt động trong nước 
được dẫn động bằng động cơ gió ..................................................... 11/00; 16/00; 15/00; 13/00 
Các bộ dẫn tiến khác .........................................................................................................  19/00 

CÁC CỤM ĐẨY Ở NGOÀI MẠN TÀU .......................................................................................... 20/00 
BUỒNG MÁY .................................................................................................................................. 21/00 
TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TỪ BUỒNG MÁY TỚI BỘ DẪN 
TIẾN .................................................................................................................................................. 23/00 
ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG 
THUỶ; NEO TÀU ĐỘNG ................................................................................................................ 25/00 

 

1/00 Bộ dẫn tiến tác động trực tiếp tới nước (bộ dẫn tiến phản lực B63H 11/00, bắt chặt 
chân vịt trên trục B63H 23/34) [1,2006.01] 

1/02 . kiểu quay (kiểu xích vô tận B63H 1/34) [1,2006.01] 
1/04 . . có trục quay vuông góc với hướng chuyển động, ví dụ bánh cánh quạt 

[1,2006.01] 
1/06 . . . có các cánh hoặc van điều chỉnh được [1,2006.01] 
1/08 . . .  . có điều chỉnh tuần hoàn [1,2006.01] 
1/10 . . .  . . các cánh đặt thẳng trục với vật thể quay hình đĩa [1,2006.01] 
1/12 . . có trục quay đặt cùng hướng với chuyển động [1,2006.01] 
1/14 . . . Chân vịt (biến bước B63H 3/00) [1,2006.01] 
1/15 . . .  . có các phương tiện giảm rung (lắp ráp chống rung của các thiết bị đẩy B63H 

21/30; các phương tiện giảm rung nói chung F16F) [4,2006.01]  
1/16 . . .  . có vành đai gắn vào cánh chân vịt [1,2006.01] 
1/18 . . .  . có thiết bị giảm sủi bọt [1,2006.01] 
1/20 . . .  . Moay ơ; Gắn các cánh chân vịt [1,2006.01] 
1/22 . . .  . . các cánh có thể gấp xếp được [1,2006.01] 
1/24 . . .  . . . một cách tự động [1,2006.01] 
1/26 . . .  . Cánh chân vịt [1,2006.01] 
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1/28 . . .  . Các thiết bị khác để nâng cao hiệu suất chân vịt (các bộ phận dẫn nước phù 
hợp với hình dáng thân tàu B63H 5/00) [1,2006.01] 

1/30 . kiểu không quay [1,2006.01] 
1/32 . . Cách gấp, pittông và các chi tiết tương tự thực hiện chuyển động tịnh tiến tới lui 

theo hướng chuyển động của vật thể [1,2006.01] 
1/34 . . kiểu xích kéo vô tận [1,2006.01] 
1/36 . . Cánh gấp lắc lư, ví dụ kiểu đuôi cá [1,4,2006.01]  
1/37 . . Các chân vịt đổi chiều, tức là ở đó các cơ cấu chân vịt có một kết cấu mềm 

chuyển động sóng [4,2006.01]  
1/38 . được đặc trưng bởi đặc tính nổi, ví dụ bộ dẫn tiến trống [1,2006.01] 

3/00 Chuyển bước cánh chân vịt [1,2006.01] 
3/02 . được thực hiện bởi chi tiết đồng trục với trục chân vịt, ví dụ bởi chi tiết điều khiển 

quay [1,2006.01] 
3/04 . . chi tiết điều khiển thực hiện chuyển động tịnh tiến tới lui [1,2006.01] 
3/06 . đặc trưng bởi việc sử dụng các cơ cấu thực hiện không cơ khí, ví dụ bằng điện 
3/08 . . chất lỏng [1,2006.01] 
3/10 . đặc trưng với việc liên kết điều khiển bước với điều khiển buồng máy [1,2006.01] 
3/12 . bước được điều chỉnh chỉ khi chân vịt không chuyển động [1,2006.01] 

5/00 Sắp xếp các thiết bị dẫn tiến tác động trực tiếp với nước trên tàu thuỷ 
[1,2006.01] 

5/02 . của bánh xe guồng, ví dụ của bánh đuôi tàu [1,2006.01] 
5/03 . . lắp ráp có khả năng chuyển động có chú ý đến vỏ tàu, ví dụ có các phương tiện 

để định vị lại cụm bánh xe guồng, hoặc cánh guồng thu lại hay để thay đổi tư thế 
của cánh guồng [4,2006.01] 

5/04 . . có các bộ phận dẫn nước cố định [1,2006.01] 
5/07 . của các chân vịt (phần tạo thành của cụm lực đẩy ngoài mạn tàu B63H 20/00) 

[6,2006.01] 
5/08 . . từ hai chân vịt trở lên [1,2006.01] 
5/10 . . . kiểu đồng trục, ví dụ quay ngược hướng [1,2006.01] 
5/125 . . lắp ráp chuyển động được có chú ý đến vỏ tàu, ví dụ có khả năng điều chỉnh được 

theo hướng (lắp ráp chuyển động được chỉ cho mục đích lái B63H 25/42) 
[6,2006.01]  

5/14 . . được lắp đặt trong vòng hoặc ống không quay, ví dụ để điều khiển tàu có thể 
chuyển dịch thích ứng (vành đai gắn với cánh chân vịt B63H 1/16; dẫn tiến phản 
lực B63H 11/00) [1,2006.01] 

5/15 . . . Các vòi phun, ví dụ kiểu Kort [4,2006.01] 
5/16 . . được đặt trong tunel có các chi tiết dẫn nước cố định; Thiết bị bảo vệ chân vịt, ví 

dụ tấm chắn bảo vệ, lồng hoặc màn (sơn chống hà C09D 5/16) [1,2006.01] 
5/18 . . dùng trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ được kéo vào mạn tàu [1,2006.01] 
5/20 .  .  . có khả năng chuyển động được từ một vị trí làm việc đến một vị trí không làm 

việc [4,2006.01]  
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7/00 Sắp xếp các thiết bị dẫn tiến tác động trực tiếp với không khí (thiết bị dẫn tiến 
phản lực B63H 11/00) [1,2006.01] 

702 . sử dụng cánh quạt (chong chóng của máy bay B64C) [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị dẫn tiến được dẫn động trực tiếp bằng gió; Sắp xếp chúng (các thiết 
bị dẫn tiến làm việc trong nước được dẫn động bằng không khí B63H 13/00) 
[1,2006.01] 

9/02 . sử dụng hiệu ứng Magnus [1,2006.01] 
9/04 . sử dụng buồm hoặc các mặt đón gió khác (thuyền đi trên băng hoặc xe trượt tuyết 

có buồm B62B 15/00) [1,2006.01] 
9/06 . . Kết cấu và kiểu buồm; Xếp đặt chúng trên thuyền [1,2006.01] 
9/08 . . Phương pháp mắc buồm vào cột buồm, các trục, cột và tương tự [1,2006.01] 
9/10 . . . Các trụ, cột; Cách mắc dây buồm, ví dụ thiết bị để căng dây cuốn mép buồm 

(bệ đỡ cột buồm B63B 15/02) [1,2006.01] 

11/00 Dần tiến bằng phản lực (lái tàu bằng thiết bị phản lực B63H 25/46; buồng máy xem 
các lớp tương ứng) [1,2006.01] 

11/01 . có các phương tiện ngăn cản nguyên liệu lạ từ đường ống dẫn chất lỏng bị tắc 
[4,2006.01]  

11/02 . môi trường dẫn tiến là chất lỏng [1,2006.01] 
11/04 . . bằng cách dùng bơm [1,2006.01] 
11/06 . . . kiểu pittông [1,2006.01] 
11/08 . . . kiểu quay [1,2006.01] 
11/09 . . . bằng phương tiện của lực ép xung tác động vào một cột chất lỏng, ví dụ bằng 

đốt cháy một chất khí/ không khí hay một hỗn hợp hơi nước [4,2006.01]  
11/10 . . bằng cách lái dòng nước hoặc tác động tới mặt cắt của nó [1,2006.01] 
11/103 . . . có các phương tiện để tăng hiệu suất chất lỏng đẩy, ví dụ ống tháo được thực 

hiện bằng các phương tiện làm dòng chảy tốt hơn [4,2006.01]  
11/107 . . . Điều khiển hướng chất lỏng đẩy [4,2006.01]  
11/11 . . .  . với các phương tiện dạng khoang hút hay dạng gàu nạo vét [4,2006.01]  
11/113 . . .  . đầu ra kiểu xoay [4,2006.01]  
11/117 . . .  . kiểu van xoay [4,2006.01]  
11/12 . môi trường dẫn tiến là hơi nước hoặc khí [1,2006.01]   
11/14 . . là khí được tạo ra bằng cách đốt [1,2006.01]   
11/16 . . là chất khí tạo ra từ các quá trình hoá học khác [1,2006.01]   

13/00 Dẫn tiến làm việc trong nước được chạy bằng động cơ gió [1,2006.01]   

15/00 Dẫn tiến bằng cách sử dụng các cơ cấu dẫn động gắn với tàu tác động trực tiếp 
với các xích neo hoặc các chi tiết tương tự [1,2006.01]   

16/00 Dẫn tiến bằng sức cơ bắp (thiết bị nổi được dẫn động bằng người bơi A63B 35/00; 
thiết bị dùng để huấn luyện chèo, lái trên cạn A63B 69/06) [1,2006.01]   

16/02 . Ván ngang chuyển động được; Giá đỡ chân [1,2006.01]   
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16/04 . Mái chèo; Chèo lái; Cánh khuấy; Cột buồm [1,2006.01]   
16/06 . Quai chèo; Lắp quai chèo [1,2006.01]                                                                                                                                                    
16/067 . . Quai chèo lắp ráp trên một cấu trúc doãng ở phía trên mép thuyền [4,2006.01]   
16/073 . . có các phương tiện ngăn cản mái chèo làm cho khít mái [4,2006.01]   
16/08 . Các thiết bị khác để biến sức cơ bắp thành sức đẩy (đặc tính chung của các chi tiết 

dẫn tiến xem các nhóm tương ứng) [1,2006.01]   
16/10 . . dùng cho người chèo hướng mặt về phía mũi thuyền [1,2006.01]   
16/16 . . sử dụng cáp đẩy tịnh tiến qua lại, tức là một thành phần tạo dây chuyển động khứ 

hồi về phía sau lên phía trước [4,2006.01]   
16/18 . . sử dụng quay tay hay đạp chân, tức là lực đẩy được truyền đến một thiết bị đẩy 

nhờ một tay gạt thao tác bằng tay hay chân của người cầm lái [4,2006.01]   
16/20 . . sử dụng cánh tay quay Rôto [4,2006.01]   

19/00 Dẫn tiến tàu thuỷ chưa được nêu ở các nhóm khác [1,2006.01]   
19/02 . sử dụng năng lượng được tạo thành bởi chuyển động của nước quanh tàu, ví dụ khi 

tàu lắc ngang hoặc lắc dọc [1,2006.01]   
19/04 . . sử dụng năng lượng dòng nước chảy [1,2006.01]   
19/06 . sử dụng khí xả vào nước vây quanh tàu (với tác dụng phản lực B63H 11/12, để 

giảm ma sát bề mặt B63B 1/38) [1,2006.01]   
19/08 . bằng cách tác động trực tiếp với bờ hoặc với đáy [1,2006.01]   

20/00 Thiết bị đẩy ở bên ngoài tàu thuyền, nghĩa là thiết bị đẩy có trục công suất được 
lắp cơ bản thẳng đứng ở ngoài vỏ tàu và ở đầu cuối lắp cơ cấu đẩy, ví dụ "động 
cơ ở ngoài tàu thuyền", truyền động kiểu z (máy tàu thuyền, xem các lớp tương 
ứng); Đồ gá lắp chúng trên tàu thuyền [6,2006.01]   

20/02 . Lắp ráp các thiết bị đẩy (B63H 20/08 được ưu tiên) [6,2006.01]   
20/04 . . trong một buồng máy bơm của tàu [6,2006.01]   
20/06 . . trên một trụ đỡ trung gian [6,2006.01]   
20/08 . Các phương tiện làm dịch chuyển vị trí của thành phần đẩy, ví dụ làm nghiêng hay 

điều khiển hướng (sự truyền chuyển động của một thành phần đẩy B63H 20/14); 
Điều khiển xoay buồm theo gió hay làm nghiêng (các phương tiện để điều khiển lái 
B63H 25/02) [6,2006.01]   

20/10 . . Các phương tiện tạo khả năng xoay buồm hay làm nghiêng hay nâng thành phần 
đẩy khí ra vào một vật cản; Điều khiển sự xoay buồm hay làm nghiêng 
[6,2006.01]    

20/12 . . Các phương tiện tạo khả năng điều khiển [6,2006.01]   
20/14 . Sự truyền giữa cụm lực đẩy và thành phần đẩy [6,2006.01]   
20/16 . . Sự chuyển động của thành phần đẩy chỉ trong một mặt phẳng nằm ngang, ví dụ 

để lái [6,2006.01]   
20/18 . . cho phép cơ cấu đẩy chuyển động quanh trục dọc, ví dụ trục bánh lái (B63H 

20/22 được ưu tiên) [6,2006.01]   
20/20 . . có truyền động đảo chiều [6,2006.01]   
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20/22 . . cho phép cơ cấu đẩy chuyển động quanh ít nhất một trục ngang mà không cắt 
truyền động, ví dụ sử dụng khớp nối vạn năng [6,2006.01]   

20/24 . Đường thoát khí thải [6,2006.01]   
20/26 . .  đi qua chân vịt hoặc ống bọc của nó [6,2006.01]   
20/28 . Cửa nạp nước làm mát [6,2006.01]   
20/30 . . để phun tia [6,2006.01]   
20/32 . Hộp vỏ [6,2006.01]   
20/34 . . có cánh ổn định [6,2006.01]   
20/36 . Giá thử nghiệm hoặc kiểm tra; Bảo vệ trục công suất [6,2006.01]   

21/00 Sử dụng máy hoặc thiết bị đẩy trên tàu, thuyền (sử dụng thiết bị đẩy ở bên ngoài 
tàu B63H 20/00; gia cố vỏ tàu để mang thiết bị đẩy B63B 3/70; thiết bị đẩy, xem các 
lớp tương ứng) [1,6,2006.01] 

Ghi chú  
 Nhóm này bao gồm: 
 - bố trí máy hoặc thiết bị đẩy trên tàu; 
 - trong một số trường hợp, bao gồm cả việc làm thích ứng các máy hoặc thiết bị đẩy 

đó để thuận tiện cho việc xếp đặt chúng. 
 
21/02 . trên các tàu hơi nước (B63H 21/18 được ưu tiên) [1,2006.01]   
21/04 . . sử dụng động cơ hơi nước [1,2006.01]   
21/06 . . sử dụng tuốc bin hơi nước [1,2006.01]   
21/08 . . sử dụng nồi hơi [1,2006.01]   
21/10 . . sử dụng bộ ngưng tụ hơi hoặc trao đổi nhiệt [1,2006.01]   
21/12 . Tàu thuyền được dẫn động bằng động cơ (B63H 21/175, B63H 21/18 được ưu tiên) 

[1,4,2006.01]   
21/14 . . sử dụng động cơ đốt trong [1,2006.01]   
21/16 . . sử dụng tuốc bin khí [1,2006.01]   
21/165 . . bằng động cơ thuỷ lực, tức là, trong đó chất lỏng dưới áp lực được sử dụng để 

quay phương tiện đẩy [4,2006.01]   
21/17 . . bằng động cơ điện (xe chạy điện B60L) [4,2006.01]   
21/175 . Tàu thuỷ được truyền động bởi thiết bị truyền tải mặt đất [4,2006.01]   
21/18 . trên tàu sử dụng năng lượng nguyên tử [1,2006.01]   
21/20 . trên tàu sử dụng hỗn hợp các loại động lực [1,2006.01]   
21/21 . Phương tiện điều khiển động cơ hoặc truyền động, được thích ứng đặc biệt để sử 

dụng trên tàu thuyền [4,2006.01]   
21/22 . điều khiển từ xa các thiết bị động lực, ví dụ từ đài hoa tiêu; Bố trí các máy móc 

truyền lệnh điện báo (máy truyền lệnh điện báo xem G08B 9/00) [1,2006.01]   
21/30 . Gá lắp các buồng máy hoặc cụm truyền lực, ví dụ để tránh rung (gia cố thân tàu để 

chống rung B63B 3/70; bộ chống rung giảm chấn động trong hệ thống F16F; bệ 
máy xem F16M) [1,2006.01]   
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21/32 . Sắp xếp các ống xả của buồng máy; Các ống khói dùng trên tàu (các loại ống xả 
dùng cho động cơ nói chung F01N; đường ống khói dùng cho lò nói chung F23J) 
[1,2006.01]   

21/34 . . có thiết bị để tách khí xả [1,2006.01]   
21/36 . Nắp hoặc vỏ được trang bị để bảo vệ máy hoặc cụm máy tránh môi trường biển 

(kết cấu vỏ tàu B63B 3/00) [4,2006.01]   
21/38 . Thiết bị hoặc phương pháp chuyên dùng để sử dụng trên tàu thuỷ, để thao tác máy 

hoặc cụm máy, ví dụ dầu bôi trơn, chất làm mát, nhiên liệu hoặc tương tự 
[4,2006.01]   

23/00 Truyền động từ buồng máy tới bộ phận, chi tiết dẫn tiến (thay đổi bước chân vịt 
B63H 3/00; đặt chân vịt vào vị trí xác định B63H 5/125; truyền động giữa động cơ 
gió và bộ dẫn tiến B63H 13/00; truyền động dùng cho động cơ đặt ngoài thân tàu 
B63H 20/14; truyền động được thích ứng để điều chỉnh vị trí chân vít B63H 20/08; 
dùng cho các thiết bị vận chuyển nói chung B60K; cơ cấu dẫn động phụ B63J; chi 
tiết truyền động xem ở F16) [1,2006.01]   

23/02 . bằng truyền động cơ khí [1,2006.01]   
23/04 . . chi tiết truyền động chính, ví dụ trục, được đặt thẳng đứng [1,2006.01]   
23/06 . . để truyền chuyển động từ một động cơ [1,2006.01]   
23/08 . . . có khả năng đảo chiều quay [1,2006.01]   
23/10 . . để truyền chuyển động từ nhiều động cơ (để đảm bảo hoa hợp các bộ dẫn tiến 

B63H 23/28) [1,2006.01]   
23/12 . . . có khả năng sử dụng kết hợp các cụm truyền lực [1,2006.01]   
23/14 . . .  . với truyền động một hướng hoặc truyền động mà ở đó không có sự thay đổi 

hướng chuyển động [1,2006.01]   
23/16 . . .  . đặc trưng bởi bộ đảo chiều quay [1,2006.01]   
23/18 . . . có khả năng sử dụng chọn lựa cụm truyền lực [1,2006.01]   
23/20 . . .  . có các cụm truyền lực phía mũi và lái riêng biệt, ví dụ tuốc bin [1,2006.01]   
23/22 . bằng truyền động không cơ khí [1,2006.01]   
23/24 . . truyền động bằng điện [1,2006.01]   
23/26 . . truyền động bằng khí nén - thuỷ lực [1,2006.01]   
23/28 . có sự đảm bảo hoạt động đồng bộ của bộ dẫn tiến [1,2006.01]   
23/30 . đặc trưng bởi sử dụng khớp li hợp [1,2006.01]   
23/32 . Các chi tiết kết cấu khác [1,2006.01]   
23/34 . . Trục chân vịt; Trục guồng mạn; Cố định chân vịt lên trục (trục nói chung F16C; 

cố định các chi tiết lên trục F16D 1/06) [1,2006.01]   
23/35 . . . Phanh hoặc khoá trục, tức là các phương tiện để dừng hoặc giảm tốc độ quay 

của trục chân vịt hoặc để ngăn cản trục quay theo quán tính [1,2006.01]   
23/36 . . Ống bọc trục chân vịt (đường hầm trục chân vịt B63B 11/06; bịt kín các ống bọc 

trục xem F16J) [1,2006.01]   

25/00 Điều khiển tàu; Giảm tốc độ bằng các biện pháp khác với việc sử dụng bộ dẫn 
tiến (sử dụng các bộ dẫn tiến được đặt không cố định để lái tàu B63H 5/14; Sử dụng 
các bộ dẫn tiến gắn không cố định phía ngoài tàu B63H 20/00); Thả neo tàu bằng 
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động học, cụ thể là định vị tàu nhờ các bộ dẫn tiến chính hoặc phụ (thả neo tàu 
không phải bằng động học B63B 21/00; thiết bị để giảm lắc ngang và lắc dọc hoặc 
các chuyển động không cần thiết khác của tàu bằng cách sử dụng dòng phản lực hoặc 
chân vịt B63B 39/08) [1,2006.01]   

25/02 . Phương tiện khởi động dùng để điều khiển tàu [1,2006.01]   
25/04 . . tự động, ví dụ phản ứng với sự thay đổi hướng chỉ của la bàn [1,2006.01]   
25/06 . Điều chỉnh bằng bánh lái (bánh lái gắn kèm chân vịt B63H 25/42) [1,2006.01]   
25/08 . . Thiết bị lái [1,2006.01]   
25/10 . . . có cơ cấu truyền động cơ khí [1,2006.01]   
25/12 . . . có cơ cấu truyền động khí nén thuỷ lực [1,2006.01]   
25/14 . . . có các dẫn động phụ, có máy cấp lực, tức là sử dụng động cơ lái [1,2006.01]   
25/16 . . .  . với sự điều khiển xen kẽ bằng cơ bắp hoặc động cơ [1,2006.01]   
25/18 . . .  . Truyền động từ bộ phận khởi động tới các động cơ điều khiển [1,2006.01]   
25/20 . . .  . . bằng các thiết bị cơ khí [1,2006.01]   
25/22 . . .  . . . bằng các thiết bị khí thuỷ lực [1,2006.01]   
25/24 . . .  . . . bằng các thiết bị điện [1,2006.01]   
25/26 . . .  . Động cơ lái [1,2006.01]   
25/28 . . .  . . bằng khí nén thuỷ lực [1,2006.01]   
25/30 . . .  . . . bằng thuỷ lực [1,2006.01]   
25/32 . . .  . . . bằng khí hơi nước [1,2006.01]   
25/34 . . .  . Truyền động từ động cơ lái tới bánh lái, ví dụ có sử dụng bánh răng khía, 

phanh hãm [1,2006.01]   
25/36 . . Dụng cụ chỉ vị trí bánh lái [1,2006.01]   
25/38 . . Bánh lái (sống lái B63B 3/40) [1,2006.01]   
25/40 . . . có sử dụng hiệu ứng Magnus [1,2006.01]   
25/42 . Điều khiển tàu hoặc thả neo tàu kiểu động học bằng máy dẫn tiến (điều khiển bằng 

phản lực B63H 25/46; điều khiển hoặc thả neo tàu kiểu động học bằng bánh lái có 
gắn kèm chân vịt) [1,2,2006.01]   

25/44 . Điều khiển hoặc phanh hãm bằng cánh có thể mở rộng được hoặc các loại tương tự 
[1,2006.01]   

25/46 . Điều khiển hoặc thả neo tàu động bằng phản lực [1,2,2006.01]   
25/48 . Điều khiển hoặc hãm phanh bằng cách làm lệch dòng chảy sau chân vịt khác với 

bằng cách hãm bằng bánh lái [1,2006.01]   
25/50 . Các cách phanh hãm khác chưa được nêu ở các nhóm khác [1,2006.01]   
25/52 . Các chi tiết kết cấu của hệ thống lái không được nêu ở các nhóm khác [1,2006.01]   
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B63J TRANG THIẾT BỊ PHỤ TRÊN TÀU 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "trang thiết bị phụ" được hiểu là các máy móc, thiết bị được lắp đặt trên tàu nhằm 

đảm bảo khả năng sinh sống, hoạt động của con người trên tàu, nếu như các thiết bị 
đó không được nêu trong bất cứ phân lớp nào của lớp B63 

 

1/00 Thiết bị điều chế nước ngọt trên tàu thuỷ, ví dụ bằng cách làm bay hơi và 
ngưng tụ nước biển [1,2006.01]   

2/00 Thiết bị để thông gió, sưởi ấm, làm mát hoặc điều hoà không khí (cho các 
phương tiện vận tải nói chung B60H; thông gió các khoang hầm tàu B63B 57/04; 
cho tàu ngầm B63G 8/36) [1,2006.01]   

2/02 . Thông gió; Điều hoà không khí  [1,2006.01]   
2/04 . . các phòng sinh hoạt [1,2006.01]   
2/06 . . buồng máy [1,2006.01]   
2/08 . . khoang hàng (sưởi ấm hoặc làm mát các hầm, khoang vận chuyển hàng lỏng 

B63J 2/14; thiết bị để sắp xếp các sản phẩm đông lạnh trên tàu B63B 25/26) 
[1,2006.01]   

2/10 . . Hầm thông gió; Thiết bị hút khí (cho các cửa chiếu sáng B63B 19/04) 
[1,2006.01]   

2/12 . Sưởi ấm; Làm mát [1,2006.01]   
2/14 . . các khoang chở hàng lỏng 

3/00 Thiết bị truyền động phụ trên tàu (cơ cấu truyền động xem F16) [1,2006.01]   
3/02 . gắn kết với buồng máy [1,2006.01]   
3/04 . gắn kết với bộ phận truyền lực khác [1,2006.01]   

4/00 Bố trí sắp xếp trang thiết bị xử lý nước thải hoặc nước tháo (thiết bị để loại trừ 
rác và nước B63B 29/16) [3,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B64 THIẾT BỊ BAY, HÀNG KHÔNG; DU HÀNH VŨ TRỤ 

B64B THIẾT BỊ BAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ (thiết bị dưới đất cho máy bay nói 
chung B64F) 

 

1/00 Thiết bị bay nhẹ hơn không khí [1,2006.01]   
1/02 . Khí cầu lái có kết cấu vỏ mềm (B64B 1/58 được ưu tiên; khí cầu B64B 1/40) 

[1,2006.01]   
1/04 . . mặt cắt được giữ bằng thanh chống hoặc dây tết liên kết các thành đối diện 

[1,2006.01]   
1/06 . Khí cầu lái có kết cấu vỏ cứng; Khí cầu lái có kết cấu vỏ nửa cứng (B64B 1/58 

được ưu tiên) [1,2006.01]   
1/08 . . Kết cấu khung [1,2006.01]   
1/10 . . Kết cấu phần đuôi (B64B 1/12 được ưu tiên) [1,2006.01]   
1/12 . . Bề mặt điều khiển di động [1,2006.01]   
1/14 . . Lớp phủ ngoài [1,2006.01]   
1/16 . . . cứng [1,2006.01]   
1/18 . . . được gắn vào khung [1,2006.01]   
1/20 . . có cánh hoặc bề mặt tạo ổn định [1,2006.01]   
1/22 . . Bố trí ca bin hoặc nối khí cầu [1,2006.01]   
1/24 . . Bố trí thiết bị động lực (B64B 1/34 được ưu tiên) [1,2006.01]   
1/26 . . . đặt trong ống trục [1,2006.01]   
1/28 . . . đặt trong nôi khí cầu [1,2006.01]   
1/30 . . . Bố trí cánh quạt [1,2006.01]   
1/32 . . .  . quanh thân [1,2006.01]   
1/34 . . .  . cánh quạt nâng [1,2006.01]   
1/36 . . Bố trí động cơ phản lực để đẩy hoặc điều khiển trực tiếp [1,2006.01]   
1/38 . . Điều chỉnh vị trí tâm trọng lực [1,2006.01]   
1/40 . Khí cầu (B64B 1/59 được ưu tiên; bóng không khí làm đồ chơi A63H 27/10) 

[1,2006.01]   
1/42 . . Kết cấu hoặc liên kết các mặt tạo ổn định [1,2006.01]   
1/44 . . thích nghi để duy trì mật độ cao xác định trước [1,2006.01]   
1/46 . . có cơ cấu gây nổ [1,2006.01]   
1/48 . . . để thả hàng hoá bằng dù [1,2006.01]   
1/50 . . Khí cầu có dây buộc [1,2006.01]   
1/52 . . . buộc vào vật chướng ngại dưới đất [1,2006.01]   
1/54 . . . nối hai hay nhiều khí cầu được đặt chồng lên nhau [1,2006.01]   
1/56 . . . được ổn định bằng chuyển động quay [1,2006.01]   
1/58 . Bố trí hoặc kết cấu các túi chứa khí; Cơ cấu bơm khí [1,2006.01]   
1/60 . . Khoang khí được bao bọc bởi các thùng riêng biệt có chứa khí trơ [1,2006.01]   
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1/62 . . Cơ cấu điều chỉnh áp suất, sấy nóng, làm lạnh hoặc xả khí [1,2006.01]   
1/64 . . Cơ cấu để đưa các van khí vào hoạt động [1,2006.01]   
1/66 . Cơ cấu buộc [1,2006.01] 
1/68 . Cơ cấu nổi trên mặt nước [1,2006.01]   
1/70 . Cơ cấu khoang dằn [1,2006.01] 
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B64C MÁY BAY; MÁY BAY LÊN THẲNG (phương tiện giao thông trên đệm không 
khí B60V) 

Ghi chú [3] 
 Nếu có thể, sáng chế được phân loại trước tiên theo các dấu hiệu kết cấu; phân loại 

theo các dạng máy bay khác nhau chỉ có tầm quan trọng thứ hai trừ trường hợp nếu 
đó là dấu hiệu đặc trưng. 

Nội dung phân lớp 
CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA THIẾT BỊ BAY 

Chi tiết kết cấu nói chung cho các bộ phận khác nhau 
của thiết bị bay ..................................................................................................................... 1/00 
Thân máy bay; cánh; các bề mặt tạo ổn định .................................................... 1/00; 3/00; 5/00 
Các chi tiết khác ..................................................................................................................  7/00 

CÁNH QUẠT KHÔNG KHÍ, ĐIỀU KHIỂN SỰ BAY 
Cánh quạt không khí  ......................................................................................................... 11/00 
Bề mặt hoặc chi tiết điều khiển; hệ thống điều khiển ............................................... 9/00;13/00 
Điếu khiển bằng phản lực .................................................................................................  15/00 
Cơ cấu ổn định và điều khiển chưa được phân vào các 
nhóm khác ............................................................................................................... 17/00, 19/00 

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BAY BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP 
KHÍ ĐỘNG HỌC ........................................................................................................ 13/00, 21/00,23/00 
CƠ CẤU HẠ CÁNH ......................................................................................................................... 25/00 
THIẾT BỊ BAY VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA THIẾT BỊ BAY 
CHƯA ĐƯỢC PHÂN VÀO CÁC NHÓM KHÁC 

Máy bay siêu âm ................................................................................................................ 30/00 
Thuỷ phi cơ ........................................................................................................................ 35/00 
Thiết bị bay không có động lực; máy bay có động lực 
kiểu tàu lượn treo; máy bay siêu nhẹ ................................................................................. 31/00 
Máy bay có thể thay đổi hình dạng .................................................................................... 37/00 
Thiết bị bay cất cánh hoặc hạ cánh thẳng đứng ................................................................. 29/00 
Thiết bị bay có cánh và cánh quạt; máy bay vỗ cánh ............................................ 27/00; 33/00 
Thiết bị bay khác ............................................................................................................... 39/00 

 

Các kết cấu và chi tiết khí động học của thiết bị bay  

1/00 Thân máy bay; Chi tiết kết cấu chung cho thân máy bay, cánh, các mặt tạo ổn 
định và tương tự (các đặc trưng khí động chung cho thân máy bay, cánh, các mặt 
tạo ổn định và tương tự B64C 23/00, thiết bị của cabin B64D) [1,2006.01]   

1/06 . Khung; Sống dọc; Xà cánh [1,2006.01]   
1/08 . . có kết cấu lưới hoặc các kết cấu khung mở khác [1,2006.01]   
1/10 . . Vách ngăn [1,2006.01]   
1/12 . . Kết cấu và gắn các tấm bọc [1,2006.01]   
1/14 . Cửa sổ; Cửa ra vào; Nắp đậy cửa khoang; Bảng quan sát; Các chi tiết kết cấu bên 

ngoài; Đèn; Tấm chắn (nắp rẽ dòng dịch chuyển đồng thời với các chi tiết của càng 
hạ cánh B64C 25/16; cửa thả bom B64D 1/06) [1,2006.01]   

1/16 . chuyên dùng để lắp đặt các động cơ [1,2006.01]   
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1/18 . Sàn [1,2006.01]   
1/20 . . để chứa hàng [1,2006.01]   
1/22 . Các chi tiết kết cấu khác của thân máy bay dùng để giảm nhẹ việc chất hàng vào 

máy bay [1,2006.01]   
1/24 . Cầu thang gắn trên thân máy bay và có thể xếp vào trong thân (cầu thang tháo lắp 

được B64D 9/00) [1,2006.01]   
1/26 . Gắn cánh hoặc các chi tiết của phần đuôi hoặc mặt ổn định cân bằng [1,2006.01]   
1/28 . Các chi tiết kết cấu di dộng của thân máy bay làm tăng tầm quan sát của phi công 

[1,2006.01]   
1/30 . Các chi tiết kết cấu của thân máy bay có thể chuyển dịch để giảm bớt kích thước 

tổng thể của máy bay [1,2006.01]   
1/32 . Các chi tiết có thể cắt rời của thân máy bay để làm dễ dàng cho việc thoát khỏi máy 

bay khi có sự cố (ghế nhảy dù B64D 25/10) [1,2006.01]   
1/34 . có các kết cấu thổi khí (nối van với các vật thể đàn hồi thổi khí được B60C 29/00) 

[1,2006.01]   
1/36 . thích hợp để lắp anten nhận hoặc anten vòm (anten hoặc anten vòm xem H01Q)  

[1,2006.01] 
1/38 . Các kết cấu nhằm giảm hiệu ứng đốt nóng khí động học hoặc các dạng đốt nóng 

bên ngoài khác [1,2006.01]   
1/40 . Cách nhiệt hoặc cách âm [1,2006.01]   

3/00 Cánh máy bay (cánh máy bay vỗ cánh B64C 33/02; bề mặt ổn định B64C 5/00) 
[1,2006.01]   

3/10 . Hình dạng của cánh [1,2006.01]   
3/14 . . mặt cắt cánh [1,2006.01]   
3/16 . . dạng bề ngoài mặt trước của cánh [1,2006.01]   
3/18 . Xà cánh; Khung sườn; Sống dọc (ráp cánh vào thân máy bay B64C 1/26) 

[1,2006.01]   
3/20 . Kết cấu đặc hoặc lớp (các sản phẩm hoặc kết cấu lớp nói chung B32B) [1,2006.01]   
3/22 . có kết cấu dạng lưới hoặc khung mở khác [1,2006.01]   
3/24 . Các chi tiết đúc [1,2006.01]   
3/26 . Kết cấu, hình dạng hoặc gắn lớp vỏ bọc, ví dụ các tấm đúc sẵn [1,2006.01]   
3/28 . Các cạnh trước hoặc sau của cánh được gắn vào khung chịu lực, ví dụ để tạo thành 

các khe hở cố định [1,2006.01]   
3/30 . có các kết cấu thổi khí (nối van với các vật thể đàn hồi thổi khí được B60C 29/00) 

[1,2006.01]   
3/32 . Các chi tiết kết cấu liên kết với thiết bị động cơ [1,2006.01]   
3/34 . Các thùng được lắp thêm.ví dụ để đụng nhiên liệu (các thùng nhiên liệu hoặc các 

hệ thống nhiên liệu khác của máy bay B64D) [1,2006.01]   
3/36 . Các kết cấu dùng để giảm bớt hiệu ứng đốt nóng khí động học hoặc các dạng đốt 

nóng bên ngoài khác [1,2006.01]   
3/38 . Điều chỉnh toàn bộ các cánh hoặc các bộ phận của chúng [1,2006.01]   
3/40 . . Thay đổi góc nhọn của cánh [1,2006.01]   
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3/42 . . Điều chỉnh tương đối với trục cung cánh [1,2006.01]   
3/44 . . Thay đổi đường cong của cánh [1,2006.01]   
3/46 . . . nhờ các chi tiết thổi khí được (nối van với các vật thể đàn hồi thổi khí được 

B60C 29/00) [1,2006.01]   
3/48 . . . nhờ các chi tiết di động của cánh [1,2006.01]   
3/50 . . . nhờ cánh phụ trước hoặc cánh tà sau (cánh phụ B64C 9/00) [1,2006.01]   
3/52 . . bằng cách xoắn [1,2006.01]   
3/54 . . Thay đổi diện tích cánh (cánh phụ trước và cánh tà sau để tăng độ cong của cánh 

B64C 3/44) [1,2006.01]   
3/56 . . Xếp hoặc cụp các phần của cánh để giảm kích thước tổng thể của máy bay 

[1,2006.01]   
3/58 . có thanh cản hoặc gờ cản (điều chỉnh được cho mục đích điều khiển B64C 9/00) 

[1,2006.01]   

5/00 Bề mặt ổn định (lắp ráp bề mặt ổn định vào cánh B64C 1/26) [1,2006.01]   
5/02 . Cánh đuôi (sống B64C 5/06) [1,2006.01]   
5/04 . Bộ phận ổn định phía mũi [1,2006.01]   
5/06 . Sống (đặt trên cánh B64C 5/08) [1,2006.01]   
5/08 . đặt trên, hoặc được giữ, bằng cánh [1,2006.01]   
5/10 . điều chỉnh được [1,2006.01]   
5/12 . . thu vào trong thân máy bay hoặc nôi khí cầu [1,2006.01]   
5/14 . . thay đổi góc cánh [1,2006.01]   
5/16 . . theo trục hướng dọc sải cánh [1,2006.01]   
5/18 . . theo diện tích [1,2006.01]   

7/00 Các kết cấu và các bộ phận bên ngoài của thiết bị bay không thuộc các nhóm 
khác [1,2006.01]   

7/02 . Nôi khí cầu [1,2006.01]   

9/00 Bề mặt điều khiển có thể điều chỉnh được hoặc các chi tiết của chúng, ví dụ 
bánh lái (cơ cấu ổn định có tấm lái chuyển hướng phụ B64C 5/10; các hệ thống đưa 
mặt điều khiển vào hoạt động B64C 13/00) [1,2006.01]   

9/02 . Gắn vào hoặc dỡ chúng [1,2006.01]   
9/04 . với các chuyển động phụ thuộc nhiều bậc [1,2006.01]   
9/06 . với hai hoặc nhiều chuyển động độc lập [1,2006.01]   
9/08 . dịch chuyển toàn bộ bề mặt (thay đổi đường cong của cánh B64C 3/44) [1,2006.01]   
9/10 . một mặt được điều chỉnh bằng chuyển động của mặt khác, ví dụ bố trí tự động 

(B64C 9/04 được ưu tiên, các mặt điều chỉnh của các loại hoặc chức năng khác 
B64C 9/12) [1,2006.01]   

9/12 . bề mặt của các loại hoặc chức năng khác được điều chỉnh đồng bộ [1,2006.01]   
9/14 . để tạo khe hở (điều khiển lớp ngoài của thiết bị bay B64C 21/00) [1,2006.01]   
9/16 . . tại phần sau của cánh [1,2006.01]   
9/18 . . . nhờ các cánh tà đơn [1,2006.01]   
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9/20 . . . nhờ các cánh tà kép [1,2006.01]   
9/22 . . tại mặt trước của cánh [1,2006.01]   
9/24 . . . nhờ các cánh tà đơn [1,2006.01]   
9/26 . . . nhờ các cánh tà kép [1,2006.01]   
9/28 . . nhờ cánh phụ trước và cánh tà sau làm việc đồng bộ [1,2006.01]   
9/30 . Cân bằng các bề mặt treo trên bản lề, ví dụ bằng động học [1,2006.01]   
9/32 . Bề mặt để hãm bằng không khí (hãm bằng dù B64D 17/80) [1,2006.01]   
9/34 . xếp được hoặc cụp vào trong các mặt, hoặc cơ cấu khác của thiết bị bay 

[1,2006.01]   
9/36 . . thân máy bay hoặc nôi khí cầu [1,2006.01]   
9/38 . Cánh tà phản lực [1,2006.01]   

11/00 Cánh quạt không khí, ví dụ kiểu đường ống; Các chi tiết chung cho cánh quạt 
và động cơ quay cho các máy bay cánh quạt (cánh quạt động lực cho các thiết bị 
bay có cánh quạt B64C 27/32) [1,2006.01]   

11/02 . Kết cấu bạc [1,2006.01]   
11/04 . . Định vị cánh [1,2006.01]   
11/06 . . . có bước cánh thay đổi [1,2006.01]   
11/08 . . . có bước cánh không điểu chỉnh được [1,2006.01]   
11/10 . . .  . cứng [1,2006.01]   
11/12 . . .  . đàn hồi [1,2006.01]   
11/14 . . Nắp rẽ dòng của động cơ [1,2006.01]   
11/16 . Cánh [1,2006.01]   
11/18 . . các đặc tính khí động học [1,2006.01]   
11/20 . . Các đặc tính kết cấu [1,2006.01]   
11/22 . . . Cánh đặc [1,2006.01]   
11/24 . . . Cánh rỗng [1,2006.01]   
11/26 . . . Cánh được sản xuất sẵn [1,2006.01]   
11/28 . . . Cánh xếp hoặc cụp được [1,2006.01]   
11/30 . Cơ cấu để thay đổi bước cánh [1,2006.01]   
11/32 . . cơ học [1,2006.01]   
11/34 . . . tự động [1,2006.01]   
11/36 . . . không tự động [1,2006.01]   
11/38 . . khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01]   
11/40 . . . tự động [1,2006.01]   
11/42 . . . không tự động [1,2006.01]   
11/44 . . điện [1,2006.01]   
11/46 . Bố trí các hệ thống nhiều cánh quạt và các cụm kết cấu [1,2006.01]   
11/48 . . có hai hoặc nhiều cánh quạt bố trí đồng trục [1,2006.01]   
11/50 . . có đồng bộ hoá theo pha giữa nhiều cánh quạt [1,2006.01]   
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13/00 Hệ thống điều khiển và dẫn truyền để đưa các bề mặt điều khiển bay, cánh phụ 
trước, cánh tà sau, tấm hãm hoặc gờ cản vào hoạt động [1,2006.01]   

13/02 . Cơ cấu khởi động [1,2006.01]   
13/04 . . do người thao tác [1,2006.01]   
13/06 . . . có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng người [1,2006.01]   
13/08 . . . Cân bằng tải trọng vị trí điểm không [1,2006.01]   
13/10 . . . có cơ cấu cảnh báo [1,2006.01]   
13/12 . . . Thiết bị điều khiển kép [1,2006.01]   
13/14 . . . có thể khoá (khoá trong vị trí phù hợp với từng người B64C 13/06) [1,2006.01]   
13/16 . . hoạt động tự động, ví dụ tùy thuộc vào chỉ số của đồng hồ đo lực của gió 

[1,2006.01]   
13/18 . . . sử dụng cơ cấu lái tự động (cơ cấu lái tự động xem G05D 1/00) [1,2006.01]   
13/20 . . . sử dung tín hiệu bức xạ [1,2006.01]   
13/22 . . . có thể chuyển sang điều khiển bằng tay [1,2006.01]   
13/24 . Các phương tiện truyền động [1,2006.01]   
13/26 . . không tăng công suất hoặc trong các cơ cấu mà việc tăng công suất không đóng 

vai trò đáng kể [1,2006.01]   
13/28 . . . cơ khí [1,2006.01]   
13/30 . . .  . có sử dụng cơ cấu cáp, xích hoặc thanh trục [1,2006.01]   
13/32 . . .  . có sử dụng cơ cấu cam [1,2006.01]   
13/34 . . .  . có sử dụng truyền động bằng bánh răng [1,2006.01]   
13/36 . . . chất lỏng [1,2006.01]   
13/38 . . có tăng công suất [1,2006.01]   
13/40 . . . sử dụng áp suất chất lỏng [1,2006.01]   
13/42 . . .  . có phương tiện dự phòng [1,2006.01]   
13/44 . . .  . điều chỉnh bằng tay, có bộ phận tự động trở về vị trí không hoạt động 

[1,2006.01]   
13/46 . . .  . có gây phản xạ nhân tạo lên các cơ quan điều khiển [1,2006.01]   
13/48 . . .  . đặc trưng bởi việc sử dụng môi trường khí [1,2006.01]   
13/50 . . . sử dụng năng lượng điện [1,2006.01]   

15/00 Điều khiển vị trí, độ cao và hướng bay bằng phản lực (các chi tiết kết cấu của các 
động cơ phản lực, ví dụ vòi phun hoặc ống xả F02K) [1,3,2006.01]   

15/02 . tạo nên do các động cơ phản lực [1,2006.01]   
15/12 . . nhờ các động cơ phản lực xoay nghiêng được [1,2006.01]   
15/14 . tạo nên do các động cơ phản lực phụ (cánh tà phản lực B64C 9/38) [1,2006.01]   

17/00 Làm ổn định các thiết bị bay không thuộc các nhóm khác [1,2006.01]   
17/02 . bằng cơ cấu trọng lực hoặc quán tính [1,2006.01]   
17/04 . . bằng bộ phận con lắc [1,2006.01]   
17/06 . . bằng con quay trọng lực (bộ lái tự động B64C 13/18) [1,2006.01]   
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17/08 . bằng cách nhận thêm hoặc vứt bỏ bao tải trọng (cho các thiết bị bay nhẹ hơn không 
khí B64B) [1,2006.01]   

17/10 . Truyền nhiên liệu để điều chỉnh cân bằng tải trọng [1,2006.01]   

19/00 Các phương pháp và cơ cấu điều khiển thiết bị bay, không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01]   

19/02 . Cơ cấu điều khiển tổ hợp [1,2006.01]   

Thay đổi đặc tính khí động học của thiết bị bay không thuộc các nhóm khác 

21/00 Điều khiển lớp ngoài cùng với mục đích thay đổi đặc tính khí động học của các 
thiết bị bay (tác dụng lên lớp ngoài cùng nói chung F15D) [1,2006.01]   

21/02 . nhờ khe, rãnh, đoạn xốp và tương tự [1,2006.01]   
21/04 . . để thổi lớp ngoài cùng (B64C 21/08 được ưu tiên) [1,2006.01]   
21/06 . . để hút khí ra khỏi lớp ngoài cùng (B64C 21/08 được ưu tiên) [1,2006.01]   
21/08 . . điều chỉnh được [1,2006.01]   
21/10 . sử dụng các tính chất khác của bề mặt, ví dụ độ nhám [1,2006.01]   

23/00 Thay đổi đặc tính khí động học của thiết bị bay không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01]   

23/02 . bằng các chi tiết quay được có dạng trụ hoặc tương tự [1,2006.01]   
23/04 . bằng cách tạo sóng va đập [1,2006.01]   
23/06 . bằng cách tạo xoáy [1,2006.01]   
23/08 . bằng cách sử dụng hiệu ứng Magnus [1,2006.01]   

25/00 Cơ cấu hạ cánh của thiết bị bay (cơ cấu hạ cánh dạng đệm không khí B60V 3/08) 
[1,2006.01]   

25/02 . Càng máy bay [1,2006.01]   
25/04 . . Kết cấu và phân bố trên máy bay [1,2006.01]   
25/06 . . gắn cố định [1,2006.01]   
25/08 . . không gắn cố định, ví dụ vứt bỏ được khi cần thiết [1,2006.01]   
25/10 . . . thu lại được, gấp lại được và tương tự [1,2006.01]   
25/12 . . .  . một bên trục dọc của máy bay [1,2006.01]   
25/14 . . .  . dọc theo trục dọc của máy bay [1,2006.01]   
25/16 . . .  . Nắp rẽ dòng dịch chuyển cùng với các chi tiết của cánh máy bay [1,2006.01]   
25/18 . . .  . Bộ dẫn động [1,2006.01]   
25/20 . . .  . . cơ khí [1,2006.01]   
25/22 . . .  . . khí nén hoặc thuỷ lực [1,2006.01]   
25/24 . . .  . . bằng điện [1,2006.01]   
25/26 . . .  . . hệ thống kiểm tra hoặc khoá [1,2006.01]   
25/28 . . .  . . . có máy chỉ báo hoặc cảnh báo [1,2006.01]   
25/30 . . .  . . . hoạt động khi có sự cố [1,2006.01]   
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25/32 . đặc trưng bởi các chi tiết tiếp xúc với mặt đất hoặc bề mặt tương tự (móc hãm 
B64C 25/68) [1,2006.01]   

25/34 . . dạng bánh xe, ví dụ xe đẩy nhiều bánh [1,2006.01]   
25/36 . . . Phân bố hoặc làm thích ứng của bánh xe, của lớp hoặc của trục nói chung (kết 

cấu bánh xe hoặc trục B60B, kết cấu lốp nói chung B60C) [1,2006.01]   
25/38 . . dạng xích vô tận [1,2006.01]   
25/40 . . có các chi tiết được đưa vào chuyển động quay trước khi hạ cánh [1,2006.01]   
25/42 . . Bố trí hoặc làm thích ứng phanh (lực phanh không cho cất cánh được điều chỉnh, 

ít nhất từng phần, bởi điều kiện vận tốc, ví dụ, gia tốc hoặc giảm tốc của cơ cấu 
hạ cánh B60T 8/32) [1,4,2006.01]   

25/44 . . . Bộ dẫn động của phanh [1,2006.01]   
25/46 . . .  . Bộ điều chỉnh phanh để tránh trượt hoặc lật nhào máy bay [1,2006.01]   
25/48 . . . có điều khiển tay lái vi sai [1,2006.01]   
25/50 . . Càng máy bay điều khiển được; Sự giảm dao động của bánh mũi (các thiết bị lái 

cho các phương tiện giao thông trên mặt đất B62D) [1,2006.01]   
25/52 . . Thanh trượt tuyết hoặc càng trượt [1,2006.01]   
25/54 . . Cơ cấu phao [1,2006.01]   
25/56 . . . có thể bơm được (nối van với các vật thể đàn hồi bơm phồng được B60C 29/00) 

[1,2006.01]   
25/58 . . Bố trí hoặc làm thích ứng bộ giảm xóc hoặc lò xo (giảm dao động bánh mũi 

B64C 25/50, cơ cấu treo cho các phương tiện giao thông nói chung B60G, bộ 
giảm xóc nói chung F16F) [1,2006.01]   

25/60 . . . Chân đứng của càng máy bay có bộ giảm chấn dùng dầu [1,2006.01]   
25/62 . . . Bộ giảm chấn bằng lò xo; Lò xo [1,2006.01]   
25/64 . . .  . sử dụng các chi tiết bằng cao su hoặc các chi tiết tương tự [1,2006.01]   
25/66 . . Cơ cấu hạ cánh có thể biến đổi được; Cơ cấu hạ cánh tổ hợp [1,2006.01]   
25/68 . Móc hãm (đường lăn máy bay;, ví dụ trên tàu sân bay B64F) [1,2006.01]   

Các dạng thiết bị bay và các chi tiết kết cấu của chúng không thuộc các nhóm khác 

27/00 Thiết bị bay cánh quạt; Các động cơ quay của chúng (cơ cấu hạ cánh B64C 25/00) 
[1,2006.01]   

27/02 . Gyroplane (máy bay ổn định nhờ hồi chuyển) [1,2006.01]   
27/04 . Máy bay lên thẳng [1,2006.01]   
27/06 . . có một cánh quạt [1,2006.01]   
27/08 . . có hai hoặc nhiều cánh quạt [1,2006.01]   
27/10 . . . được bố trí đồng trục [1,2006.01]   
27/12 . . Bộ dẫn động cho cánh quạt [1,2006.01]   
27/14 . . . truyền công suất trực tiếp giữa bộ phận động lực cánh quạt mang tải 

[1,2006.01]   
27/16 . . . có các phương tiện dẫn động khác, ví dụ có cánh quạt kéo đặt trên các cánh của 

cánh quạt mang tải [1,2006.01]   
27/18 . . .  . có các cơ cấu phản lực [1,2006.01]   

196 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B64C 

27/20 . đặc trưng bởi có các động cơ quay được bọc kín, ví dụ sàn bay [1,2006.01]   
27/22 . Máy bay lên thẳng tổ hợp, tức là thiết bị bay có tính chất của máy bay và máy bay 

lên thẳng, ví dụ máy bay có cả cánh và cánh quạt [1,2006.01]   
27/24 . . có cánh quạt định vị trong khi bay hoạt động như bề mặt nâng [1,2006.01]   
27/26 . . đặc trưng bởi các cánh cố định [1,2006.01]   
27/28 . . có cánh quạt kéo xoay được sử dụng như cánh quạt nâng khi cất cánh [1,2006.01]   
27/30 . . có phương tiện để giảm sức cản phía trước của cánh quạt không làm việc 

[1,2006.01]   
27/32 . Cánh quạt (chi tiết chung cho cánh quạt và cánh quạt kéo B64C 11/00) [1,2006.01]   
27/33 . . có các cánh mềm dẻo [3,2006.01]   
27/35 . . có các liên kết đàn hồi [3,2006.01]   
27/37 . . có các liên kết dạng bản lề (B64C 27/33, B64C 27/35 được ưu tiên) [3,2006.01]   
27/39 . . . và mỗi cánh có liên kết bản lề riêng, tức là có bản lề theo phương nằm ngang 

hoặc thẳng đứng [3,2006.01]   
27/41 . . . có bản lề theo phương nằm ngang hoặc bản lề vạn năng chung cho tất cả các 

cánh [3,2006.01]   
27/43 . . .  . loại cánh quạt hai cánh [3,2006.01]   
27/45 . . . chỉ có bản lề trục [3,2006.01]   
27/46 . . Cánh [1,2006.01]   
27/467 . . . các đặc tính khí động học [6,2006.01]   
27/473 . . . các đặc tính về kết cấu [6,2006.01]   
27/48 . . . Gắn vào đầu cánh [1,2006.01]   
27/50 . . Cánh gấp lại được khi bảo quản [1,2006.01]   
27/51 . Giảm rung cho chuyển động của cánh quạt [3,2006.01]   
27/52 . Sự nghiêng của cánh quạt so với thân máy bay (cánh quạt có hai cánh B64C 27/43) 

[1,2006.01]   
27/54 . Cơ cấu điều chỉnh bước cánh hoặc điều khiển các dịch chuyển tương đối của chúng 

so với đầu cánh quạt chịu tải, ví dụ cho dịch chuyển lên trước - lùi lại [1,2006.01]   
27/56 . . đặc trưng bởi các phương tiện điều khiển việc khởi động, ví dụ điều khiển bằng 

tay (B64C 27/58 được ưu tiên) [1,2006.01]   
27/57 . . . tự động hoặc phụ thuộc vào các điều kiện xác định, ví dụ vận tốc của rôto, 

mômen quay hoặc kéo [3,2006.01]   
27/58 . . . Cơ cấu truyền động, ví dụ hoạt động cùng với bộ phận điều khiển khởi động 

hoặc cơ cấu tác động lên cánh (cơ cấu khởi động B64C 27/56, cơ cấu tác động 
lên cánh B64C 27/72) [1,2006.01]   

27/59 . . . cơ học [3,2006.01]   
27/605 . . .  . có vòng tự động cong, có khớp nối ba nhánh hoặc có cơ cấu cam [3,2006.01]   
27/615 . . .  . có các tấm chắn nghiêng đặt trên cánh [3,2006.01]   
27/625 . . .  . có khối lượng quay hoặc có rôto trợ động [3,2006.01]   
27/635 . . .  . chuyên dùng để điều khiển chuyển động lên trước - lùi lại của cánh 

[3,2006.01]   
27/64 . . . sử dụng thuỷ lực hoặc khí nén, ví dụ có bộ khuyếch đại thuỷ khí [1,3,2006.01]   
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27/68 . . . sử dụng năng lượng điện, ví dụ có khuếch đại bằng điện [1,3,2006.01]   
27/72 . . Cơ cấu tác động lên cánh quạt [1,2006.01]   
27/78 . . có kết hợp với điểu chỉnh bước cánh của rô to chống mô men xoắn [1,2006.01]   
27/80 . . để điều chỉnh vi sai bước cánh giữa hai hoặc nhiều cánh quạt nâng [1,2006.01]   
27/82 . đặc trưng bởi sự có mặt của cánh quạt mang tải phụ hoặc thiết bị phản lực để cân 

bằng mô men phản lực của cánh quạt nâng hoặc thay đổi hướng bay của máy bay 
lên thẳng [1,2006.01]   

29/00 Thiết bị bay cất cánh hoặc hạ cánh thẳng đứng (điều khiển vị trí, độ cao và hướng 
bay nhờ phản lực B64C 15/00; Máy bay có cánh quạt B64C 27/00; phương tiện giao 
thông trên đệm không khí B60V; các chi tiết của động cơ phản lực, ví dụ vòi phun 
phản lực hoặc ống xả F02K) [1,2006.01]   

29/02 . có vị trí thẳng đứng khi hạ cánh [1,2006.01]   
29/04 . . đặc trưng bởi động cơ phản lực [1,2006.01]   

30/00 Máy bay siêu âm [3,2006.01] 

31/00 Máy bay không có động lực; Máy bay có động lực kiểu tàu lượn treo; Máy bay 
siêu nhẹ [1,2006.01]   

31/02 . Tàu lượn, ví dụ tàu lượn kiểu cánh buồm (tàu lượn - treo B64C 31/028) 
[1,6,2006.01]   

31/024 . . có động cơ phụ [6,2006.01]   
31/028 . Máy bay kiểu tàu lượn-treo; Máy bay siêu nhẹ [6,2006.01]   
31/032 . . có cánh dạng delta [6,2006.01]   
31/036 . . có cánh kiểu dù (dù B64D 17/00) [6,2006.01]   
31/04 . được đưa vào hoạt động nhờ lực cơ bắp của con người (máy bay có cánh kiểu cánh 

chim B64C 33/00) [1,2006.01]   
31/06 . Diều (tàu lượn - treo 31/028; dùng làm đồ chơi A63H 27/08; mục tiêu lái F41J) 

[1,2006.01]   

33/00 Máy bay có cánh kiểu cánh chim [1,2006.01]   
33/02 . Cánh; Bộ dẫn động cho chúng [1,2006.01]   

35/00 Thuyền bay; Thuỷ phi cơ (cơ cấu hạ cánh cho thiết bị bay B64C 25/00) [1,2006.01]   
35/02 . Thân thuyền bay [3,2006.01]   

37/00 Máy bay biến đổi được (phương tiện giao thông có khả năng chuyển động trên bề 
mặt hoặc trong lòng các môi trường khác nhau B60F) [1,2006.01]   

37/02 . Tổ hợp hàng không được lắp ghép từ các thiết bị bay riêng lẻ (máy bay dẫn, máy 
bay tiếp nhiên liệu, máy bay cần cẩu B64D) [1,2006.01]   

39/00 Các dạng thiết bị bay không thuộc các nhóm khác [1,2006.01]   
39/02 . đặc trưng bởi ứng dụng đặc biệt [1,2006.01]   
39/04 . có nhiều thân hoặc nhiều đuôi [3,2006.01]   
39/06 . có cánh dạng đĩa hoặc dạng vòng [3,2006.01]   
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39/08 . có nhiều cánh [3,2006.01]   
39/10 . máy bay kiểu "cánh bay" [3,2006.01]   
39/12 . kiểu "vịt" [3,2006.01]   

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2010.01] 
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B64D TRANG THIẾT BỊ CỦA THIẾT BỊ BAY; QUẦN ÁO BAY; DÙ; BỐ TRÍ VÀ 
LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HOẶC HỆ THỐNG TRUYỀN NĂNG 
LƯỢNG TRÊN THIẾT BỊ BAY 

Nội dung phân lớp 
PHÂN BỐ TRÊN THIẾT BỊ BAY 

Các thiết bị động lực và cơ cấu phụ cho chúng ............................... 27/00, 29/00, 33/00, 41/00 
Các hệ thống truyền và hệ thống điều khiển thiết bị 
động lực .................................................................................................................. 31/00, 35/00 
Các hệ thống dẫn nhiên liệu .................................................................................... 37/00, 39/00 
Các dụng cụ bay ................................................................................................................. 43/00 

SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ BAY 
Cho các mục đích quân sự ..........................................................................................1/00, 7/00 
Để chuyên chở hành khách và hàng hoá .................................................................. 9/00 -13/00 

PHƯƠNG TIỆN CẤP CỨU HOẶC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ 
Cho các thiết bị bay  

chống đóng băng; chống sét .............................................................................. 15/00, 45/02 
hạ cánh ............................................................................................................... 17/80, 45/00 

Để vứt bỏ các thùng nhiên liệu khi hỏng hóc và các 
phương tiện dự phòng hoặc bảo vệ có liên quan tới 
nhiên liệu .................................................................................................... 37/26, 37/32 
Cho hành khách hoặc vật liệu 

định vị hàng hoá hoặc hành khách, phương tiện để 
rời khỏi thiết bị bay ....................................................................................................... 25/00 
dù ..................................................................................................................... 17/00 - 23/00 

Các phương tiện dự phòng hỏng hóc hoặc bảo vệ khác ............................. 10/00, 25/00, 45/00 
THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH TRONG 
KHI BAY 

Vứt bỏ hoặc thu nhận các vật, vật liệu lỏng hoặc các 
thiết bị bay khác ..........................................................................................................1/00, 5/00 
Bay dẫn, tiếp nhiên liệu ............................................................................................3/00, 39/00 

CÁC THIẾT BỊ KHÁC ..................................................................................................................... 47/00 
 

1/00 Thả, thả dù, vứt bỏ hoặc nhận các vật, chất lỏng và vật tương tự trong khi bay 
(cơ cấu ngắm F41G được ưu tiên; dù xem B64D 17/00; ghế nhảy dù B64D 25/10; 
hộp thuốc nổ để nhảy dù; Nạp nhiên liệu trong khi bay B64D 39/00; Thiết bị phóng 
để phóng tên lửa hay đạn F41F 1/00, 7/00; Dàn phóng tên lửa hoặc ngư lôi F41F 
3/00) [1,2006.01]   

1/02 . Thả, thả dù hoặc vứt bỏ các vật (vứt thùng nhiên liệu B64D 37/12) [1,2006.01]   
1/04 . . các vật gây nổ, ví dụ bom (ngắm hoặc đặt ngòi nổ của bom F42C) [1,2006.01]   
1/06 . . . Bộ phận cắt bom; Cửa khoang bom [1,2006.01]   
1/08 . . Cơ cấu mang hàng hoá [1,2006.01]   
1/10 . . . Đồ gá để phân bố cơ cấu vứt bỏ hàng hoá trên thiết bị bay [1,2006.01]   
1/12 . . . Cắt, bỏ [1,2006.01]   
1/14 . . . Cơ cấu giảm nhẹ va đập khi chạm đất [1,2006.01]   
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1/16 . Thả các chất dạng bột, lỏng hoặc khí, ví dụ chất chống cháy (thả nhiên liệu B64D 
37/26) [1,5,2006.01]   

1/18 . . bằng cách phun, ví dụ phun thuốc trừ sâu (cơ cấu phun xem B05B) [1,2006.01]   
1/20 . . chất vạch đường [1,2006.01]   
1/22 . Lấy các vật lên khỏi mặt đất [1,2006.01]   

3/00 Cải tiến máy bay để sử dụng chúng khi máy bay dẫn hoặc bị dẫn (B64D39/00 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

3/02 . để dẫn bia (bia dẫn xem F41J) [1,2006.01]   

5/00 Thiết bị bay được chuyên chở bằng các thiết bị bay khác, và có thể cắt bỏ trong 
khi bay (tổ hợp hàng không được lắp ghép từ các thiết bị bay riêng biệt B64C 37/02) 
[1,2006.01]   

7/00 Bố trí các thiết bị quân sự, ví dụ vũ khí; Cơ cấu gá lắp vũ khí trên máy bay (ném 
bom và tương tự B64D 1/00, vũ khí và việc gá lắp chúng F41) [1,2006.01]   

7/02 . vũ khí là súng [1,2006.01]   
7/04 . . được gá lắp cố định [1,2006.01]   
7/06 . . được gá lắp di động [1,2006.01]   
7/08 . Bố trí các thiết bị phóng tên lửa (thiết bị phóng tên lửa, ví dụ dàn phóng tên lửa từ 

máy bay F41F 3/06) [1,2006.01]   

9/00 Thiết bị để chất hàng hoá và chuyên chở hàng hoá; Thiết bị để giảm nhẹ việc lên 
máy bay của hành khách và tương tự (thiết bị dự phòng hỏng hóc B64D 17/00, 
B64D 19/00, B64D 25/00; kết cấu gắn liền với thân máy bay để giảm nhẹ việc chất 
hàng sàn và lớp rải sàn trong thân máy bay chuyên dùng để chở hàng hoá; cầu thang 
đặt trên máy bay thu được vào trong máy bay E64C; thiết bị trên mặt đất B64F) 
[1,2006.01]   

10/00 Quần áo bay (mũ chụp đầu nói chung A42B 3/00, mặt nạ để thở và mũ A62B 18/00) 
[3,2006.01]   

11/00 Bố trí hành khách hoặc người lái; Thiết bị trong buồng lái không thuộc các 
nhóm khác [1,2006.01]   

11/02 . Thiết bị nhà vệ sinh (nhà vệ sinh nói chung A47K) [1,2006.01]    
11/04 . Khoang bếp [1,2006.01]   
11/06 . Bố trí ghế ngồi (kết cấu ghế phòng khi có sự cố B64D 25/04) [1,2006.01]   

13/00 Bố trí hoặc làm thích ứng cơ cấu xử lý không khí trong khoang hành khách 
hoặc trong khoang hàng của máy bay (buồng chữa bệnh có không khí nhân tạo 
dùng cho mục đích y tế A61G 10/02; dụng cụ thở nói chung A62B; cho phương tiện 
giao thông nói chung B60H) [1,2006.01]   

13/02 . không khí bị nén [1,2006.01]   
13/04 . . cơ cấu tự động kiểm tra áp suất [1,2006.01]   
13/06 . không khí được điều hoà (không khí nén B64D 13/02) [1,2006.01]   
13/08 . . không khí bị đốt nóng hoặc làm lạnh [1,2006.01]   
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15/00 Loại bỏ hoặc ngăn ngừa sự tạo băng trên mặt ngoài của máy bay (phương tiện 
giao thông có thiết bị đặc biệt để loại bỏ băng B60P) [1,2006.01]   

15/02 . bằng khí hoặc chất lỏng bị đốt nóng theo ống dẫn [1,2006.01]   
15/04 . . Sử dụng khí nóng [1,2006.01]   
15/06 . . Sử dụng chất lỏng (nói chung B05) [1,2006.01]   
15/08 . . . được ép chồi trên mặt máy bay [1,2006.01]   
15/10 . . . được phun trên bề mặt máy bay [1,2006.01]   
15/12 . bằng cách đốt nóng điện (H05B 3/84 được ưu tiên; các linh kiện đốt nóng điện nói 

chung H05B) [1,5,2006.01]   
15/14 . . được kiểm tra theo chu kỳ dọc theo bề mặt [1,2006.01]   
15/16 . bằng các phương tiện cơ khí, ví dụ lưối rung, được gá lắp lên bề mặt của máy bay 

[1,2006.01]   
15/18 . .  gá lắp vào cánh hoặc cánh quạt [1,2006.01]   
15/20 . Phương tiện để phát hiện sự đóng băng hoặc phương tiện để khởi động các cơ cấu 

chống đóng băng [1,2006.01]   
15/22 . . Khởi động tự động bằng bộ phát hiện đóng băng [1,2006.01]   

17/00 Dù (dù không vòm B64D 19/00) [1,2006.01]   
17/02 . Phân bố hoặc kết cấu vòm dù [1,2006.01]   
17/04 . . có hai hoặc nhiều vòm dù bố trí đồng trục [1,2006.01]   
17/06 . . có hai hoặc nhiều vòm dù xếp thành chùm [1,2006.01]   
17/08 . . vòm dù phụ hoặc vòm dù giảm chẵn được nối với dây mang (dây chịu tải) 

[1,2006.01]   
17/10 . . Dù dạng băng và tương tự [1,2006.01]   
17/12 . . vòm dù có độ thẩm thấu không khí thay đổi hoặc không đều [1,2006.01]   
17/14 . . có cạnh hoặc dải băng phản xạ không khí [1,2006.01]   
17/16 . . . có dải băng được kẹp vào cạnh vòm dù chính [1,2006.01]   
17/18 . . phân bố và kết cấu lỗ gió [1,2006.01]   
17/20 . . . thay đổi theo diện tích [1,2006.01]   
17/22 . Treo hàng [1,2006.01]   
17/24 . . cáp treo [1,2006.01]   
17/26 . . . gắn vào cạnh vòm dù [1,2006.01]   
17/28 . . . gắn vào đỉnh vòm dù [1,2006.01]   
17/30 . . Bộ dây treo [1,4,2006.01]   
17/32 . . . Kết cấu khoá [1,2006.01]   
17/34 . . đảm bảo điều khiển hướng và vận tốc rơi [1,2006.01]   
17/36 . . có cơ cấu hãm hoặc mối nối huy được để giảm trọng tải va đập lên vòm dù 

[1,2006.01]   
17/38 . . Cơ cấu khoá có thể tách được giữa dù và hàng hoá hoặc túi [1,2006.01]   
17/40 . Túi [1,2006.01]   
17/42 . . cứng [1,2006.01]   
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17/44 . . . là một phần của tải trọng có ích [1,2006.01]   
17/46 . . Phương tiện đóng [1,2006.01]   
17/48 . . có túi phụ để ném dù dự phòng [1,2006.01]   
17/50 . . có ngăn riêng biệt cho vòm dù chính, cáp treo hoặc dù dự phòng [1,2006.01]   
17/52 . . Mở, ví dụ bằng tay [1,2006.01]   
17/54 . . . tự động [1,2006.01]   
17/56 . . .  . theo tín hiệu của dụng cụ cảm biến với áp suất không khí [1,2006.01]   
17/58 . . .  . theo tín hiệu của rơ le thời gian [1,2006.01]   
17/60 . . .  . nhờ dây kéo [1,2006.01]   
17/62 . Mở dù [1,2006.01]   
17/64 . .  nhờ dụng cụ tháo dù [1,2006.01]   
17/66 . . . gắn vào cạnh vòm dù chính [1,2006.01]   
17/68 . . . gắn vào đỉnh vòm dù chính [1,2006.01]   
17/70 . . nhờ cơ cấu lò xo [1,2006.01]   
17/72 . . nhờ cơ cấu nổ hoặc thổi khí (nối van với các vật thể đàn hồi bơm phồng được 

B60C 29/00) [1,2006.01]   
17/74 . . Mở liên tiếp vài vòm dù [1,2006.01]   
17/76 . . được giảm nhẹ bằng các phương pháp xếp dù [1,2006.01]   
17/78 . kết hợp với các cơ cấu khác làm chậm quá trình rơi của hàng [1,2006.01]   
17/80 . kết hợp với máy bay, ví dụ để hãm máy bay [1,2006.01]   

19/00 Dù không vòm [1,2006.01]   
19/02 . có cánh quay [1,2006.01]   

21/00 Thử dù [1,2006.01]   

23/00 Đào tạo vận động viên nhảy dù [1,2006.01]   

25/00 Các cơ cấu hoặc thiết bị cấp cứu không thuộc các nhóm khác (dù B64D 17/00, 
B64D 19/00; thả bình nhiên liệu hoặc nhiên liệu B64D 37/00; đai an toàn hoặc bộ 
dây đeo người nói chung A62B 35/00; đai an toàn hoặc bộ dây đeo người dùng cho 
xe cộ đường bộ B60R 22/00; các bộ phận có thể thả được hoặc tách được của thân 
máy bay thuận tiện cho việc thoát hiểm B64C) [1,4,2006.01]   

25/02 . Giá đỡ hoặc phương tiện đỡ dùng cho người (dùng cho ghế phóng B64D 25/115) 
[1,5,2006.01]   

25/04 . . Biến thể của ghế ngồi [1,2006.01]   
25/06 . . Thả  [1,4,2006.01]   
25/08 . Phương tiện để rời khỏi máy bay khi hỏng hóc (cửa dự phòng khi hỏng hóc B64C) 

[1,2006.01]   
25/10 . . Ghế nhảy dù [1,2006.01]   
25/102 . . . Phương tiện đẩy, ví dụ bằng sự kết hợp máy phóng và tên lửa (B64D 25/11, 

B64D 25/112 được ưu tiên)  [5,2006.01]   
25/105 . . .  . chỉ bằng máy phóng [5,2006.01]   
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25/108 . . .  . chỉ bằng tên lửa [5,2006.01]   
25/11 . . . Điều khiển thế bay hoặc hướng của ghế phóng hoặc các cơ cấu liên kết trước 

khi phóng [5,2006.01]   
25/112 . . . Điều khiển thế bay hoặc hướng của ghế phóng sau khi phóng [5,2006.01]   
25/115 . . . Cơ cấu hãm, định vị hoặc bảo vệ hành khách [5,2006.01]   
25/118 . . . Tách hành khách ra khỏi ghế sau khi phóng [5,2006.01]   
25/12 . . Thuốc nổ để nhảy dù [1,2006.01]   
25/14 . . Dù dự phòng có thể thổi được (nối van với các vật thể đàn hồi bơm phồng được 

B60C 29/00) [1,2006.01]   
25/16 . . Bố trí xuồng cấp cứu [1,2006.01]   
25/18 . . Phương tiện bơi (cơ cấu hạ cánh của máy bay B64C) [1,2006.01]   
25/20 . . Ném các cơ cấu chỉ báo vị trí tai nạn [1,2006.01]   

27/00 Bố trí và lắp đặt các thiết bị động lực trên thiết bị máy bay; Thiết bị bay đặc 
trưng bởi kiểu hoặc bố trí của thiết bị động lực (điều khiển vị trí của thiết bị bay, 
điều khiển độ cao và hướng bay nhờ lực phản lực B64C) [1,2006.01]   

27/02 . Thiết bị bay đặc trưng bởi kiểu hoặc phân bố thiết bị động lực (thân và cánh phù 
hợp cho việc đặt động cơ B64C) [1,2006.01]   

27/04 . . có động cơ dạng pittông [1,2006.01]   
27/06 . . . được bố trí ở phía trong cánh hoặc gắn vào cánh [1,2006.01]   
27/08 . . . được bố trí ở phía trong thân hoặc được gắn vào thân [1,2006.01]   
27/10 . . có thiết bị tuốc bin khí (B64D 27/16 được ưu tiên) [1,2006.01]   
27/12 . . . được bố trí ở phía trong cánh hoặc được gắn vào cánh [1,2006.01]   
27/14 . . . được bố trí ở phía trong thân hoặc được gắn vào thân [1,2006.01]   
27/16 . . có động cơ phản lực [1,2006.01]   
27/18 . . . được bố trí ở phía trong cánh hoặc được gắn vào cánh [1,2006.01]   
27/20 . . . được bố trí ở phía trong thân hoặc được gắn vào thân [1,2006.01]   
27/22 . . sử dụng năng lượng nguyên tử [1,2006.01]   
27/24 . . có động cơ hơi nước, động cơ điện hoặc động cơ lò xo (B64D 27/16 được ưu 

tiên) [1,2006.01]   
27/26 . Thiết bị bay, khác biệt bởi kết cấu cụm gắn thiết bị động lực [1,2006.01]   

29/00 Nôi khí cầu, nắp rẽ dòng, nắp đậy thiết bị động lực (nôi khí cầu không thuộc các 
nhóm khác B64C) [1,2006.01]   

29/02 . được gắn vào cánh (cánh được thích ứng để bố trí thiết bị động lực B64C) 
[1,2006.01]   

29/04 . được gắn vào thân máy bay [1,2006.01]   
29/06 . Gắn nôi khí cầu, nắp rẽ dòng, nắp đậy [1,2006.01]   
29/08 . Bảng điều khiển thiết bị động lực [1,2006.01]   

31/00 Cơ cấu điều khiển thiết bị động lực; Bố trí chúng (cơ cấu điều khiển chuyến bay 
B64C) [1,2006.01]   

31/02 . Cơ cấu điều khiển khởi động [1,2006.01]   
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31/04 . . bằng tay [1,2006.01]   
31/06 . . tự động [1,2006.01]   
31/08 . . . để duy trì tốc độ bay không đổi (phối hợp điều khiển thiết bị động lực và cánh 

quạt E64C) [1,2006.01]   
31/10 . . . để ngăn ngừa sự kéo lệch trong trường hợp một thiết bị động lực bị hỏng 

[1,2006.01]   
31/12 . . . để cân bằng và đồng bộ hoạt động của thiết bị động lực [1,2006.01]   
31/14 . Phương tiện truyền nối giữa cơ cấu điều khiển và thiết bị động lực [1,2006.01]   

33/00 Bố trí trên thiết bị bay các bộ phận của thiết bị động lực hoặc cơ cấu phụ không 
thuộc các đề mục khác [1,2006.01]   

33/02 . bộ hút khí trộn nhiên liệu (cơ cấu để hút không khí cho thiết bị tua bin khí hoặc cho 
động cơ phản lực xem F02C 7/04; Bộ gom khí cho động cơ đốt trong nói chung 
F02M 35/00) [1,2006.01]   

33/04 . cơ cấu xả hoặc ống xả (cơ cấu cho động cơ đốt trong nói chung F01N; ống xả hoặc 
vòi phun của động cơ phản lực xem F02K; thiết bị khác biệt bởi hình dạng hoặc sự 
phân bố của vòi phun phản lực hoặc ống xả F02K) [1,3,2006.01]   

33/08 . hệ thống làm lạnh thiết bị động lực (làm lạnh động cơ đốt trong F01P, làm lạnh 
thiết bị tuabin khí hoặc động cơ phản lực F02C, F02K) [1,2006.01]   

33/10 . . Thiết bị tản nhiệt [1,2006.01]   
33/12 . . . loại có thể thu vào được [1,2006.01]   

35/00 Truyền năng lượng từ thiết bị động lực tới cánh quạt nâng hoặc cánh quạt 
quay; Phân bố các hệ thống truyền động (cánh quạt nâng hoặc cánh quạt quay, 
truyền động của máy bay lên thẳng B64C) [1,2006.01]   

35/02 . đặc trưng bởi kiểu thiết bị động lực [1,2006.01]   
35/04 . đặc trưng bởi truyền năng lượng tới nhiều cánh quạt [1,2006.01]   
35/06 . . cho các cánh quạt quay ngược chiều nhau [1,2006.01]   
35/08 . đặc trưng bởi việc truyền năng lượng từ vài thiết bị động lực [1,2006.01]   

37/00 Cơ cấu có liên quan tới việc truyền nhiên liệu tới thiết bị động lực (nạp nhiên liệu 
trong khi bay B64D 39/00) [1,2006.01]   

37/02 . Thùng nhiên liệu (thùng nhiên liệu trong cánh máy bay B64C; thùng nói chung 
B65D) [1,2006.01]   

37/04 . . Bố trí thùng nhiên liệu trên máy bay [1,2006.01]   
37/06 . . Các biến thể về kết cấu của thùng nhiên liệu [1,2006.01]   
37/08 . . . Màng ngăn bên trong [1,2006.01]   
37/10 . . . làm giảm nhẹ việc bơm nhiên liệu [1,2006.01]   
37/12 . . . thùng nhiên liệu vứt bỏ được [1,2006.01]   
37/14 . . Nạp hoặc tháo nhiên liệu (bơm nhiên liệu để làm cân bằng tải trọng của thiết bị 

bay B64C) [1,2006.01]   
37/16 . . . Cơ cấu nạp nhiên liệu (thiết bị trên mặt đất để nạp nhiên liệu B64F) [1,2006.01]   
37/18 . . .  . Xử lý nhiên liệu trong quá trình nạp [1,2006.01]   
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37/20 . . . Cơ cấu để tháo nhiên liệu [1,2006.01]   
37/22 . . .  . đảm bảo tháo nhiên liệu ở vị trí bất kỳ của thùng nhiên liệu [1,2006.01]   
37/24 . . .  . có sử dụng áp lực khí [1,2006.01]   
37/26 . . .  . tháo cạn thùng nhiên liệu khi hỏng hóc [1,2006.01]   
37/28 . . .  . Điều khiển cơ cấu tháo nhiên liệu [1,2006.01]   
37/30 . Hệ thống nhiên liệu dùng cho các dạng nhiên liệu đặc biệt [1,2006.01]   
37/32 . Các biện pháp an toàn không thuộc các nhóm khác, ví dụ ngăn ngừa việc tạo nên 

các điều kiện gây nổ (ngăn ngừa hoặc dập các đám cháy trong máy bay A62C) 
[1,2006.01]   

37/34 . Xử lý nhiên liệu, ví dụ đốt nóng (trong quá trình nạp B64D 37/18) [1,2006.01]   

39/00 Nạp nhiên liệu trong khi bay (nạp hoặc tháo cạn thùng nhiên liệu B64D 37/14) 
[1,2006.01]   

39/02 . Phương tiện để xếp hoặc lấy ống nạp [1,2006.01]   
39/04 . Kết cấu nối ống nạp (ống nói chung F16L) [1,2006.01]   
39/06 . Phương pháp và cơ cấu nối hoặc rút ống nạp khỏi thiết bị bay [1,2006.01]   

41/00 Thiết bị động lực có chức năng phụ [1,2006.01]   

43/00 Bố trí hoặc làm thích ứng các dụng cụ trên thiết bị bay (bố trí máy ảnh hoặc máy 
quay phim B64D 47/08; dụng cụ đo đạc dẫn đường hàng không xem G01C) 
[1,2006.01]   

43/02 . để chỉ vận tốc của máy bay hoặc chỉ trạng thái tròng trành [1,2006.01]   

45/00 Cơ cấu chỉ báo hoặc bảo vệ thiết bị bay không thuộc các đề mục khác (sự ngụy 
trang F41H 3/00) [1,2006.01]   

45/02 . Cột thu lôi; Bộ chống sét tĩnh điện (thiết bị chống sét nói chung H01T) [1,2006.01]   
45/04 . Phương tiện trợ giúp sự hạ cánh; Phương tiện chống va đập khi chạm đất 

[1,2006.01]   
45/06 . . bằng cơ khí [1,2006.01]   
45/08 . . bằng quang học [1,2006.01]   

47/00 Cơ cấu không thuộc các nhóm khác [1,2006.01]   
47/02 . Bố trí hoặc làm thích ứng các cơ cấu phát tín hiệu hoặc chiếu sáng [1,2006.01]   
47/04 . . cơ cấu chiếu sáng, hướng luồng sáng về phía trước [1,2006.01]   
47/06 . . Đèn trên thân máy bay và đèn tín hiệu [1,2006.01]   
47/08 . Bố trí máy ảnh hoặc máy quay phim trên thiết bị bay [1,2006.01]   
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B64F THIẾT BỊ TRÊN SÂN BAY HOẶC TRÊN BOONG TÀU CHỞ MÁY BAY 
CHUYÊN DỤNG TRONG KHI LIÊN KẾT VỚI MÁY BAY ; THIẾT KẾ, SẢN 
XUẤT, LẮP RÁP, LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG HOẶC SỬA CHỮA MÁY BAY 
KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM KHÁC;  VẬN HÀNH, VẬN CHUYỂN, THỬ 
NGHIỆM HOẶC KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY BAY KHÔNG 
THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC 

Ghi chú [3] 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ hay thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - Thuật ngữ "Thiết bị" trong phân lớp-này được hiểu là thiết bị di động dùng để sử 

dụng cùng với thiết bị bay hoặc riêng biệt với nó 
 - Thuật ngữ "trang thiết bị sân bay" bao gồm cả thiết bị đặt trên boong tàu chở máy 

bay. 
 

1/00 Thiết bị trên sân bay hoặc trên boong tàu chở máy bay (chuyên dụng cho thiết bị 
bay nổi B64F3/00) [1,2006.01] 

1/02 . Cơ cấu phanh khi hạ cánh đặt trên sân bay; Cơ cấu phanh khi hạ cánh đặt trên sân 
bay dùng chất lỏng [1,2006.01]   

1/04 . Cơ cấu phóng hoặc dẫn dắt [1,2006.01] 
1/06 . . sử dụng máy phóng [1,2006.01]   
1/08 . . sử dụng tời [1,2006.01]   
1/10 . . sử dụng các phương tiện tự hành [1,2006.01]   
1/12 . Cố định các thiết bị bay [1,2006.01]   
1/14 . . Tháp hoặc cột để buộc khinh khí cầu hoặc khí cầu [1,2006.01] 
1/16 . . Neo trên mặt đất; Guốc phanh [1,2006.01]   
1/18 . Phương tiện quang học hoặc âm thanh để trợ giúp việc hạ cánh [1,2006.01] 
1/20 . . Bố trí đèn pha quang học [1,2006.01]   
1/22 . để chuyên chở và điều phối thiết bị bay [1,2006.01]   
1/24 . . Sàn quay [1,2006.01]   
1/26 . Cơ cấu giảm tiếng ồn của động cơ thường hoặc động cơ phản lực; Bảo vệ sân bay 

khỏi bị xói mòn vì phản lực [1,2006.01]   
1/28 . Thiết bị vận chuyển nhiên liệu lỏng để nạp nhiên liệu cho thiết bị bay trên bãi đỗ 

[1,2006.01] 
1/30 . đưa hành khách lên hoặc đưa hành khách xuống [1,2006.01]   
1/305 . . Cầu nối nhà ga hàng không với thiết bị bay, ví dụ cầu kiểu ống xếp điều chỉnh 

được theo phương thẳng đứng [3,2006.01]    
1/31 . . Phương tiện vận chuyển hành khách chuyên dùng để tác động tương hỗ với thiết 

bị bay hoặc với toa nhà của nhà ga hàng không, ví dụ sàn vận chuyển [3,2006.01]    
1/315 . . Cầu thang máy di động [3,2006.01] 
1/32 . để xếp dỡ hàng [1,2006.01]    
1/34 . để khởi động động cơ máy bay [1,2006.01]    
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1/36 . Các thiết bị sân bay khác (thiết bị phá băng cho máy bay trên mặt đất B64F5/20) 
[1,2006.01,2017.01] 

3/00 Các công trình trên mặt đất chuyên dùng cho thiết bị bay nổi [1,2006.01] 
3/02 . có phương tiện nạp năng lượng điện trong khi bay [1,2006.01]    

5/00 Các phương pháp thiết kế , chế tạo, lắp ráp, làm sạch, bảo dưỡng hoặc sửa chữa 
máy bay không thuộc các nhóm khác; Vận hành, vận chuyển, thử nghiệm hoặc 
kiểm tra các bộ phận của máy bay không thuộc các nhóm khác 
[1,2006.01,2017.01] 

5/10 . Chế tạo hoặc lắp ráp máy bay, ví dụ đồ gá lắp cùng cho mục đích này [2017.01] 
5/20 . Thiết bị trên mặt đất để phá băng cho máy bay [2017.01] 
5/23 . . bằng chất lỏng; Thiết bị phun chất lỏng, ví dụ, được lắp trên phương tiện vận tải 

[2017.01] 
5/27 . . bằng chiếu xạ, ví dụ bức xạ hồng ngoại [2017.01] 
5/30 . Làm sạch máy bay [2017.01] 
5/40 . Bảo dưỡng hoặc sửa chữa máy bay [2017.01] 
5/45 . . Sửa chữa những lỗ rò rỉ của thùng nhiên liệu [2017.01] 
5/50 . Vận hành hoặc vận chuyển các bộ phận của máy bay [2017.01] 
5/60 . Thử nghiệm hoặc kiểm tra các bộ phận hoặc hệ thống của máy bay [2017.01] 
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B64G DU HÀNH VŨ TRỤ; TÀU VŨ TRỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ CỦA CHÚNG (các 
phương pháp và thiết bị khai thác vật liệu từ các nguồn ngoài lòng đất E21C 51/00) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này chỉ bao gồm các tàu vũ trụ, trang thiết bị và tương tự chuyên dùng cho 

các chuyên bay vũ trụ. 
(2) Phân lớp này khống bao gồm các thiết bị bay và trang thiết bị được sử dụng cho cả 

ngành hàng không và du hành vũ trụ mà được phân vào các phân lớp về hàng không 
tương ứng thích hợp của lớp B64. 

(3) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được hiểu với nghĩa là: 
 "du hành vũ trụ" là tất cả các phương tiện thực hiện các dịch chuyển ở ngoài giới hạn 

khí quyển trái đất trong đó bao gồm cả tàu vũ trụ, vệ tinh nhân tạo của trái đất, các 
chuyến bay giữa các hành tinh và các vì sao 

 

1/00 Thiết bị bay trong vũ trụ [3,2006.01]    
1/10 . Vệ tinh nhân tạo; Hệ thống vệ tinh nhân tạo; Các tàu liên hành tinh (tàu vận tải vũ 

trụ sử dụng nhiều lần B64G 1/14; Hệ thống truyền tin rađiô sử dụng cho vệ tinh 
H04B 7/185) [1,2006.01]    

1/12 . . điều khiển được [3,2006.01]    
1/14 . Tàu vũ trụ con thoi [3,2006.01]    
1/16 . Phương tiện giao thông để đi lại trong khoảng không ngoài trái đất (phương tiện 

giao thông để đi lại trên mặt đất B60 - B62) [3,2006.01]    
1/22 . Các phần chính của thiết bị bay và thiết bị đặt trên thiết bị bay hoặc phía trong nó 

[3,2006.01]    
1/24 . . Thiết bị điều khiển hoặc dẫn hướng, ví dụ để điều khiển vị trí của nó trong không 

gian (dẫn đường hoặc dụng cụ dẫn đường xem các phân lớp tương ứng, ví dụ 
G01C, động cơ phản lực F02K; lái tự động G05D 1/00) [3,2006.01]    

1/26 . . . sử dụng phản lực [3,2006.01]    
1/28 . . . sử dụng hiệu ứng quán tính hoặc hiệu ứng con quay [3,2006.01]    
1/32 . . . sử dụng từ trường của trái đất [3,2006.01]    
1/34 . . . sử dụng gradien trọng trường [3,2006.01]    
1/36 . . . sử dụng các phân tử nhạy cảm, ví dụ cảm biến mặt trời, cảm biến đường chân 

trời [3,2006.01]    
1/38 . . . chống dao động, ví dụ giảm dao động địa trục [3,2006.01]    
1/40 . . Bố trí hoặc làm thích ứng các hệ thống động cơ (B64G 1/26 được ưu tiên; cụm 

máy động cơ xem các phân lớp tương ứng F02K, F03H) [3,2006.01]    
1/42 . . Bố trí hoặc làm thích ứng các hệ thống cung cấp năng lượng (hệ thống cung cấp 

năng lượng xem các phân lớp  tương ứng) [3,2006.01]    
1/44 . . . sử dụng bức xạ, pin mặt trời xếp được (pin mặt trời xem H01L 31/00) 

[3,2006.01]    
1/46 . . Bố trí hoặc làm thích ứng các thiết bị kiểm tra môi trường và các điều kiện sống 

(bộ quần áo vũ trụ B64G 6/00) [3,2006.01]    
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1/48 . . . để xử lý khí quyển (B64G 1/50 được ưu tiên; điều hoà không khí nói chung 
F24F) [3,2006.01]    

1/50 . . . để điều chỉnh nhiệt độ (điều chỉnh nhiệt độ nói chung G05D 23/00) [3,2006.01]    
1/52 . . Cơ cấu bảo hiểm và cơ cấu dự phòng hỏng hóc; Phương tiện cứu sống (cấp cứu 

nói chung A62) [3,2006.01]    
1/54 . . . Bảo vệ khỏi bức xạ (bảo vệ khỏi bức xạ nói chung G21F) [3,2006.01]    
1/56 . . . Bảo vệ khỏi các thiên thạch (máy phát hiện thiên thạch B64G 1/68) [3,2006.01]    
1/58 . . . Bảo vệ khỏi nhiệt, ví dụ màn nhiệt (cách nhiệt nói chung F16L 59/00; các 

phương diện hoá học xem các phân lớp tương ứng) [3,2006.01]    
1/60 . . Chỗ ở của kíp lái và của hành khách [3,2006.01]    
1/62 . . Hệ thống trở về bầu khí quyển của trái đất; Cơ cấu phanh và hạ cánh [3,2006.01]    
1/64 . . Các hệ thống ghép nối và tách các con tàu vũ trụ và các phần của chúng, ví dụ cơ 

cấu cặp bến [3,2006.01]    
1/66 . . Bố trí hoặc lắp ráp thiết bị hoặc dụng cụ không thuộc các đề mục khác (dụng cụ 

về bản chất xem các lớp tương ứng, ví dụ anten dùng trên vệ tinh H01Q1/28) 
[3,2006.01]    

1/68 . . . các đầu dò thiên thạch [3,2006.01]    

3/00 Phương tiện quan sát hoặc theo dõi chuyến bay của tàu vũ trụ (cơ cấu có sử 
dụng sóng vô tuyến hoặc các hệ thống tương tự để dẫn lái hoặc theo dõi G01S) 
[1,2006.01]    

4/00 Dụng cụ chuyên dùng trong vũ trụ [3,2006.01]    

5/00 Thiết bị trên mặt đất cho các tàu vũ trụ, ví dụ thiết bị phóng, thiết bị nạp nhiên 
liệu (B64G 3/00 được ưu tiên) [1,2006.01]    

6/00 Bộ quần áo vũ trụ [3,2006.01]    

7/00 Phỏng tạo các điều kiện trong vũ trụ, ví dụ để xác định điều kiện sống (thiết bị 
tập luyện để học và luyện tập G09B 9/00) [1,2006.01]    

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B65 VẬN CHUYỂN; ĐÓNG GÓI; BẢO QUẢN; XỬ LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU 
DẠNG TẤM MỎNG VÀ SỢI 

B65B MÁY, DỤNG CỤ HOẶC THIẾT BỊ ĐỂ, HOẶC CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG 
GÓI SẢN PHẨM HOẶC VẬT LIỆU; THÁO DỠ (thiết bị đóng gói và ép cho xì 
gà A24C 1/44; các thiết bị để kéo căng và kẹp chặt dây được hỗ trợ bởi các sản phẩm 
hoặc vật phẩm bị ràng buộc B25B 25/00; áp dụng để đóng nắp kín miệng chai, lọ hay 
các đồ chứa tương tự B67B 1/00-B67B 6/00; làm sạch, làm đầy và đóng chai cùng 
lúc B67C 7/00; trút sạch chai lọ, bình, vại, thùng hoặc đồ đựng tương tự B67C 9/00) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này không bao gồm: 
 - Các nguyên công được nêu trong ghi chú (2) (a) đến (f) được sử dụng trong việc 

sản xuất các sản phẩm khác với bao gói được phân loại vào các phân lớp tương ứng 
khác, ví dụ sản xuất kẹo bằng cách đổ vào khuôn cấu tạo bằng vỏ bọc A23G, nạp 
thuốc vào vỏ đạn F42B 33/02; 

 - Các phương pháp đóng gói, được đặc trưng toàn bộ bởi hình dáng bao gói, hoặc 
hình dạng thùng chứa hoặc phần tử bao gói được sử dụng thì được phân vào phân lớp 
B65D. 

(2) Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "bao gói" bao gồm công đoạn chính sau đây: 
 a) Cho vật liệu vào thùng chứa trước khi đóng kín 
 b) Xếp sản phẩm vào thùng chứa 
 c) Đóng thùng chứa đã chứa đầy, không dùng các nguyên công gia công kim loại, 

thuỷ tinh hoặc gỗ 
 d) Bao gói toàn bộ hoặc từng phần sản phẩm vào tấm mỏng, băng, ống từ vật liệu 

mềm và tương tự, ví dụ gao gói 
 e) Buộc sản phẩm thành từng bó riêng bằng dây bện hay dây tuốt  
 f) Gắn sản phẩm vào bìa các tông, từ giấy, băng và tương tự 
 - "bao gói" bao gồm cả sản phẩm cuối cùng của công việc đống gói, ví dụ thùng chứa 

có chứa sản phẩm đã bao gói sẵn, một cụm sản phẩm được buộc chặt bằng dây bện 
hoặc dây tuốt, giỏ đựng chai. 

 - "vật liệu" bao gồm cả chất hoặc tập hợp các sản phẩm cần đóng gói, được phân biệt 
với các sản phẩm đơn lẻ. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI 

Để sử dụng chung 
trong từng thùng chứa riêng: để chứa vật liệu; để 
chứa sản phẩm; đóng kín sau khi xếp đầy .......................................... 1/00, 3/00; 5/00; 7/00 
đóng gói theo thứ tự vào vỏ bọc; bao gói; bằng 
cách liên kết với vật liệu đệm .................................................................. 9/00; 11/00; 15/00 
dùng cho các sản phẩm; buộc thành gói, liên kết .............................................. 13/00, 17/02 
các phương pháp và thiết bị khác ................................................................................. 17/00 

Dùng cho các sản phẩm hoặc vật liệu đặc biệt; đóng 
gói trong các điều kiện đặc biệt 
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cho các sản phẩm hình ống, thanh dễ gãy; cho các 
loại chai lọ; các đồ vật khác mà khi đóng 
gói gặp khó khăn ............................................................................ 19/00;21/00;23/00,25/00 
buộc các sản phẩm thành gói ........................................................................................ 27/00 
sử dụng lớp phủ dễ bóc ................................................................................................. 33/00 
dùng cho các loại vật liệu đặc biệt, loại sợi, các 
loại khác ............................................................................................................ 27/00; 29/00 
trong những điều kiện đặc biệt của môi trường 
hoặc không khí .............................................................................................................. 31/00 

CÁC THIẾT BỊ CÔNG CỤ PHỤ TRỢ HOẶC CÁC NGUYÊN 
CÔNG CHƯA ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC NHÓM KHÁC 

Liên quan đến đồ vật chứa trong thùng chứa: 
thiết bị để xếp; đưa đồ vật vào thùng chứa hoặc 
giấy gói; bảo quản, làm sạch ....................................................... 35/00, 37/00; 39/00; 55/00 
các thiết bị hoặc phương pháp khác .............................................................................. 63/00 

Liên quan đến đồ chứa: 
cung cấp vật liệu chế tạo thùng chứa; chế tạo thùng 
chứa; chế tạo túi đựng; giữ giấy gói trong quá trình 
gói ............................................................................................... 41/00; 43/00; 47/00; 45/00 
cuộn giấy bọc xung quanh đồ vật; đặt vào thùng 
chứa; đóng nắp; bảo quản; làm sạch ........................................... 49/00; 53/00; 51/00; 55/00 
các thiết bị hoặc phương pháp khác .............................................................................. 61/00 

Liên quan đến máy móc: kiểm tra an toàn; phù hợp 
với các yêu cầu đặc biệt; các chi tiết khác .................................................. 57/00; 59/00; 65/00 

ĐÓNG GÓI BẰNG TAY .................................................................................................................. 67/00 
MỞ GÓI CHƯA ĐƯỢC PHÂN Ở CÁC NHÓM KHÁC ................................................................. 69/00 

 

Máy móc, dụng cụ hoặc phương pháp chung để đóng gói sản phẩm hoặc vật liệu 

1/00 Đóng gói vật liệu rắn chảy, ví dụ vật liệu dạng bôt, hạt, sợi rời, khối, đống các 
sản phẩm nhỏ vào các thùng chứa hoặc đồ đựng riêng lẻ, ví dụ túi, bao, hộp bìa 
cứng, can hoặc bình [1,2006.01] 

1/02 . Máy có kết hợp bộ phận chế tạo thùng chứa, bao bì (trong dạng phẳng, hoặc uốn 
xoắn từ vật liệu tấm mềm B65B 9/00; chế tạo thùng chứa, bao bì các loại đã nêu ở 
mục này, xem các phân lớp tương ứng) [1,2006.01]    

1/04 . Phương pháp hoặc phương tiện đưa vật liệu vào thùng chứa hoặc bao bì 
[1,2006.01]    

1/06 . . bằng cách tự chảy [1,2006.01]    
1/08 . . bằng máy nạp có rung động [1,2006.01]    
1/10 . . bằng máy nạp quay [1,2006.01]    
1/12 . . . dạng vít [1,2006.01]    
1/14 . . . dạng li tâm [1,2006.01]    
1/16 . . nhờ các thiết bị khí nén, ví dụ bằng cách hút [1,2006.01]    
1/18 . . để đưa vào túi đựng có van [1,2006.01]    
1/20 . Nén vật liệu đã được đưa vào thùng chứa [1,2006.01]    
1/22 . . bằng rung động [1,2006.01]    
1/24 . . bằng cách nén cơ khí [1,2006.01]    
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1/26 . . bằng các phương tiện khí nén, ví dụ bằng cách hút [1,2006.01]    
1/28 . Khống chế mức độ thoát ra của không khí hoặc bụi từ các thùng chứa hoặc đồ đựng 

trong quá trình nạp vật liệu [1,2006.01] 
1/30 . Các thiết bị hoặc phương pháp để kiểm tra hoặc xác định số lượng hoặc chất lượng 

của vật liệu được rót hoặc nạp [1,2006.01]    
1/32 . . bằng cách cân (cân kiểm tra các thùng hoặc đồ đựng đã nạp B65B1/46) 

[1,2006.01] 
1/34 . . . Hiệu chỉnh trọng lượng bằng cách nạp dòng nhỏ [1,2006.01]    
1/36 . . bằng thiết bị hoặc phương pháp đo thể tích (kiểm tra khối lượng vật liệu đã nạp 

B65B1/48) [1,2006.01] 
1/38 . . . bằng pit tông tác động tương hỗ với khoang đo [1,2006.01]    
1/40 . . bằng cách đo thời gian nạp [1,2006.01]    
1/42 . . . và ngừng dòng nạp bằng cách cắt [1,2006.01]    
1/44 . . Kiểm tra mật độ của vật liệu nạp [1,2006.01]    
1/46 . . Cân kiểm tra các thùng hoặc đồ đựng đã nạp [1,2006.01] 
1/48 . . Kiểm tra thể tích vật liệu nạp [1,2006.01]    

3/00 Đóng gói vật liệu nhựa, bán lỏng, lỏng hoặc hỗn hợp vật rắn và chất lỏng trong 
các thùng chứa hoặc đồ đựng riêng lẻ, ví dụ túi, bao, hộp bìa cứng, can hoặc 
bình [1,2006.01] 

3/02 . Các máy đặc trưng bởi có bộ phận chế tạo thùng chứa hoặc túi đựng (chế tạo các 
thùng chứa hoặc túi đựng riêng không thuộc các loại trên xem các phân lớp tương 
ứng) [1,2006.01]    

3/04 . Các phương pháp và phương tiện đưa vật liệu vào thùng chứa hoặc túi đựng 
[1,2006.01]    

3/06 . . bằng dòng tự chảy [1,2006.01]    
3/08 . . bằng máy nạp dạng vít [1,2006.01]    
3/10 . . bằng cách nén vật liệu (bằng máy nạp dạng vít B65B 3/08) [1,2006.01]    
3/12 . . . nén bằng cơ khí, ví dụ bằng pit tông hoặc bơm nén [1,2006.01]    
3/14 . . . bằng khí nén [1,2006.01]    
3/16 . . để nạp vào ống có thể bóp được (nạp vào túi có van B65B 3/17) [1,2006.01]    
3/17 . . để nạp vào túi có van [1,2006.01]    
3/18 . Kiểm tra khí thoát ra từ thùng chứa hoặc túi trong khi nạp [1,2006.01]    
3/22 . Làm mất bọt trong chất lỏng liên quan đến trong quá trình nạp [1,2006.01]    
3/24 . Nạp đầy các thùng chứa hoặc túi đựng để sử dụng hết thể tích [1,2006.01]    
3/26 . Phương pháp hoặc thiết bị để kiểm tra số lượng vật liệu đã được chuyển hoặc nạp 
3/28 . . bằng cách cân [1,2006.01] 
3/30 . . bằng cách đo thể tích [1,2006.01] 
3/32 . . . bằng pit tông tác động tương hỗ với khoang đo [1,2006.01]    
3/34 . . bằng cách đo thời gian nạp [1,2006.01]    
3/36 . . . và ngừng dòng nạp bằng cách cắt  [1,2006.01]    
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5/00 Đóng gói các sản phẩm riêng lẻ trong thùng chứa hoặc túi đựng, ví dụ bao, gói, 
hộp, hộp giấy, can, bình [1,2006.01]    

5/02 . Máy có kết hợp bộ phận chế tạo thùng chứa hoặc đồ đựng (chế tạo thùng chứa hoặc 
đồ đựng khác, xem các phân lớp tương ứng) [1,2006.01] 

5/04 . Đóng gói các sản phẩm riêng lẻ [1,2006.01]    
5/06 . Đóng gói các cụm sản phẩm mà mỗi sản phẩm được coi là riêng lẻ [1,2006.01]    
5/08 . Đóng gói các cụm sản phẩm mà mỗi sản phẩm được xếp hoặc đặt riêng lẻ vào 

thùng chứa hoặc túi đựng [1,2006.01]    
5/10 . Đưa vào thùng chứa hoặc túi đựng một cách liên tục hoặc từng đợt theo thứ tự từng 

sản phẩm hoặc từng lớp sản phẩm [1,2006.01]    
5/12 . . Xếp các sản phẩm theo thứ tự, ví dụ sản phẩm bánh kẹo, có hình dáng và kích cỡ 

khác nhau vào vị trí cố định [1,2006.01]    

7/00 Đóng các thùng chứa hoặc túi dựng sau khi đã nạp đầy [1,2006.01] 
7/01 . Máy đặc trưng bởi kết hợp bộ phận sản xuất nắp đậy trước khi đưa vào sử dụng 

(sản xuất nắp đậy tách rời khỏi ứng dụng này, xem các phân lớp tương ứng) 
[6,2006.01]    

7/02 . Đóng kín thùng chứa hoặc túi đựng bị biến dạng theo sản phẩm chứa ở trong, ví dụ 
bao, túi [1,2006.01]    

7/04 . . bằng cách gấp phần miệng thành hai cánh rồi gập xuống [1,2006.01]    
7/06 . . bằng cách ép phần miệng, ví dụ để hình thành một cánh [1,2006.01]    
7/08 . . . sau đó gấp lại [1,2006.01]    
7/10 . . . sau đó cuộn lại [1,2006.01]    
7/12 . . . sau đó xoắn lại [1,2006.01]    
7/14 . Đóng kín các ống mềm hoặc ống có thể gấp được, ví dụ ống thuốc đánh răng, bình 

chứa ga nạp cho bật lửa [1,2006.01]    
7/16 . Đóng kín thùng chứa hoặc túi đựng cứng hoặc bán cứng không bị biến dạng hoặc 

theo hình dạng của vật chứa, ví dụ hộp hoặc hộp bìa cứng [1,2006.01] 
7/18 . . bằng cách ép miết phần miệng sau đó gấp lại, hoặc gia cố chỗ gấp [1,2006.01]    
7/20 . . bằng cách gập chỗ gấp đã được tạo ra trước [1,2006.01]    
7/22 . . . và nhét phần gấp vào khoảng trống giữa thành thùng chứa và vật chứa 

[1,2006.01]    
7/24 . . . dùng nắp đậy lưỡi móc [1,2006.01]    
7/26 . . bằng nắp đậy có bản lề [1,2006.01]    
7/28 . . bằng cách dùng nắp đậy ngoài, ví dụ tấm đậy, chụp [1,2006.01]    

9/00 Đóng gói liên tiếp các sản phẩm hoặc số lượng vật liệu, ví dụ chất lỏng, bán lỏng 
vào vỏ phẳng, gấp, hình ống được chế tạo từ vật liệu tấm mềm, sau đó cắt, chia 
các ống mềm đã nạp thành từng gói riêng [1,2006.01]    

9/02 . Đóng gói sản phẩm, hoặc một lượng vật liệu nối tiếp nhau vào giữa các dải băng 
cuộn đối diện [1,2006.01]    

9/04 . . một hoặc cả hai dải băng đểu làm thành túi để chứa sản phẩm hoặc vật liệu 
[1,2006.01]    
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9/06 .  Đóng gói các sản phẩm, hoặc một lượng vật liệu nối tiếp nhau vào dải băng cuốn 
theo chiều dài hoặc cuốn thành ống xung quanh sản phẩm hoặc lượng vật liệu được 
bao gói [1,2006.01,2012.01] 

Ghi chú [2012.01] 
 Nếu một sáng chế liên quan đến cả chuyển động của dải băng liên tục và gián đoạn, 

nó được phân loại trong cả hai nhóm B65B 9/067 và B65B 9/073. 
 
9/067 . . dải băng dịch chuyển liên tục (B65B 9/08 được ưu tiên) [2012.01] 
0/073 . . dải băng dịch chuyển gián đoạn (B65B 9/08 được ưu tiên) [2012.01] 
9/08 . . dải băng được gấp theo chiều ngang và dán thành túi đựng, sau đó đưa sản phẩm 

vào rồi đóng kín lại [1,2006.01,2012.01]    
9/087 . . . dải băng dịch chuyển liên tục [2012.01] 
9/093 . . . dải băng dịch chuyển gián đoạn [2012.01] 
9/10 . Đóng gói sản phẩm hoặc vật liệu vào vỏ bao hình ống tạo sẵn hoặc hình ống bao 

quanh ống nạp, ví dụ ống tạo bằng phương pháp ép trồi [1,2006.01] 
9/12 . . Chia nhỏ các ống có chứa sản phẩm thành hai hoặc nhiều bao gói bằng cách ép 

dồn vật chứa bên trong (sản xuất xúc xích A22C 11/00) [1,2006.01]    
9/13 . . bao chứa hình ống làm sẵn được chuyên chở dưới dạng phẳng [3,2006.01]    
9/14 . . . Thiết bị để tách miệng bao chứa hình ống [1,3,2006.01]    
9/15 . . bao chứa hình ống chứa sẵn trong phần nạp [3,2006.01]    
9/18 . . . Thiết bị chứa bao đựng hình ống [3,2006.01]    
9/20 . . bao chứa được tạo thành hình ống tại chỗ quanh phễu nạp [3,2006.01,2012.01] 
9/207 . . . dải băng dịch chuyển liên tục (B65B 9/22 được ưu tiên) [2012.01] 
9/213 . . . dải băng dịch chuyển gián đoạn (B65B 9/22 được ưu tiên) [2012.01] 
9/22 . . . Tạo dạng mép gấp; Tạo dạng ống [3,2006.01]    
9/24 . . Ống được chế tạo tại chỗ bằng phương pháp ép đùn [3,2006.01]    

11/00 Gói, ví dụ gói từng phần hoặc toàn bộ sản phẩm hoặc vật liệu vào mảnh, tờ hoặc 
tấm từ vật liệu dẻo (bó sản phẩm bằng các băng kẹp hoặc các dải băng dẻo 
B65B13/00) [1,2006.01] 

11/02 . Gói sản phẩm hoặc vật liệu nhưng không thay đổi vị trí vật bị gói trong quá trình 
bao gói, ví dụ trong khuôn có các mảnh xoay quanh bản lề (bằng cách gấp đôi vỏ 
bọc và gắn các mép đối diện nhau để bao kín vật được bao gói B65B11/48; bằng 
cách đặt vật cần gói vào giữa hai tấm và gắn các mép đối diện lại B65B11/50) 
[1,2006.01] 

11/04 . . bằng cách quay vật liệu cần bọc [1,2006.01] 
11/06 . Bao gói sản phẩm hoặc vật liệu bằng cách chuyển vật liệu gói và vật bị gói theo 

một đường đi xác định [1,2006.01] 
11/08 . . theo đường thẳng [1,2006.01] 
11/10 . . . gấp vỏ bọc thành ống bao quanh vật bị gói [1,2006.01] 
11/12 . . .  . sau đó hình thành nếp gấp kín ở hai đầu ống đối diện [1,2006.01] 
11/14 . . .  . sau đó xoắn hai đầu ống [1,2006.01] 
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11/16 . . . uốn vỏ thành hình máng đựng vật bị gói, sau đó gấp mép máng và cuối cùng 
đóng kín hai đầu bằng cách gấp hoặc xoắn [1,2006.01] 

11/18 . . theo hai hoặc nhiều đường thẳng [1,2006.01] 
11/20 . . . uốn vỏ bọc thành hình ống bao quanh vật bị gói [1,2006.01] 
11/22 . . .  . sau đó hình thành nếp gấp kín ở hai đầu ống đối diện [1,2006.01] 
11/24 . . .  . sau đó xoắn hai đầu ống [1,2006.01] 
11/26 . . . uốn vỏ bao thành hình máng đựng vật bị gói sau đó gấp mép máng và cuối cùng 

đóng kín hai đầu bằng cách gấp hoặc xoắn [1,2006.01] 
11/28 . . theo đường cong, ví dụ trên bàn quay hoặc đầu xoay [1,2006.01] 
11/30 . . . uốn vỏ bọc thành hình ống bao quanh vật bị gói [1,2006.01] 
11/32 . . .  . sau đó gấp hai đầu đối diện [1,2006.01] 
11/34 . . .  . sau đó xoắn hai đầu ống [1,2006.01] 
11/36 . . . uốn vỏ bọc thành hình máng đựng vật bị gói sau đó gấp mép máng và cuối cùng 

gấp hoặc xoắn hai đầu [1,2006.01] 
11/38 . . kết hợp đường thẳng và đường cong [1,2006.01] 
11/40 . . . uốn vỏ bọc thành hình ống bao quanh vật bị gói [1,2006.01] 
11/42 . . .  . sau đó gấp hai đầu đối diện của ống [1,2006.01] 
11/44 . . .  . sau đó xoắn hai đầu ống [1,2006.01] 
11/46 . . . uốn vỏ bọc thành hình máng đựng vật chứa bên trong sau đó gấp hai mép máng 

và cuối cùng gấp hoặc xoắn hai đầu [1,2006.01] 
11/48 . Gói sản phẩm hoặc vật liệu bằng cách gấp vỏ bọc, ví dụ túi đựng, và làm kín miệng 

các đầu đối diện để bao quanh vật bị gói [1,2006.01] 
11/50 . Gói sản phẩm hoặc vật liệu bằng cách đặt vật cần gói vào giữa hai lớp vỏ bọc, ví dụ 

túi đựng, và làm kín miệng (máy móc hoặc thiết bị để làm túi từ vật liệu tấm mỏng 
hoặc cuộn B65B 47/00) [1,2006.01] 

11/52 . . một tấm mỏng được hoá dẻo, ví dụ gia công nhiệt và ép vào tấm khác để bao gói 
sản phẩm, ví dụ bao gói theo kiểu bọc da ngoài [1,2006.01] 

11/54 . Bao gói bằng cách bọc một đầu và các phía của sản phẩm và đóng kín hai đầu kia 
bằng các nếp gấp đều hoặc không đều [1,2006.01] 

11/56 . Cuốn sản phẩm cùng với vỏ bọc trên mặt giá đỡ [1,2006.01] 
11/58 . sử dụng hai hay nhiều lốp bọc, ví dụ theo thứ tự [1,2006.01] 

13/00 Buộc sản phẩm [1,2006.01] 
13/02 . Quấn và làm chặt vật liệu buộc quanh sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, ví dụ dùng 

dây, dây kim loại, dải hoặc băng [1,3,2006.01] 
13/04 . . có bộ phận dẫn hướng vật liệu buộc quấn quanh sản phẩm trước khi cắt 

[1,2006.01] 
13/06 . . . Kênh dẫn hoặc lối dẫn cố định [1,2006.01] 
13/08 . . . Bộ dẫn đơn hoặc bộ mang đầu tự do của vật liệu buộc có thể chuyển động hạn 

chế quanh sản phẩm từ một phía [1,2006.01] 
13/10 . . . Bộ dẫn đầu tự do của vật liệu buộc di động vòng quanh sản phẩm [1,2006.01] 
13/12 . . .  . gắn với vòng quay [1,2006.01] 

216 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65B 

13/14 . . . Hai bộ dẫn hoặc máng chuyển động quanh sản phẩm từ hai phía đối diện 
[1,2006.01] 

13/16 . . có bộ cắt rời vật liệu buộc ở vị trí truyền sau đó quấn quanh sản phẩm 
[1,2006.01] 

13/18 . Các chi tiết hoặc các cơ cấu phụ trợ dùng trong máy bó sản phẩm [1,2006.01] 
13/20 . . Các thiết bị ép gọn sản phẩm trước khi bó [1,2006.01] 
13/22 . . Thiết bị điều chỉnh độ căng của dây buộc [1,2006.01] 
13/24 . . Siết chặt đầu buộc [1,2006.01] 
13/26 . . . bằng cách thắt nút [1,2006.01] 
13/28 . . . bằng cách xoắn [1,2006.01] 
13/30 . . . bằng cách biến dạng vòng ngoài của dải hoặc băng [1,2006.01] 
13/32 . . . bằng cách hàn, ép nhiệt hoặc sử dụng chất kết dính [1,2006.01] 
13/34 . . . bằng cách sử dụng chi tiết kẹp rời, ví dụ kẹp biến dạng [1,2006.01] 

15/00 Kẹp các sản phẩm vào bìa các tông, tấm mỏng, dây, băng và các vật mang khác 
[1,2006.01] 

15/02 . Đính các sản phẩm nhỏ, ví dụ cúc áo vào tấm bìa cứng [1,2006.01] 
15/04 . Kẹp một nhóm sản phẩm, ví dụ các linh kiện điện tử vào băng liên tục [1,2006.01] 

17/00 Các máy móc, thiết bị hoặc phương pháp khác để đóng gói sản phẩm hoặc vật 
liệu [1,2006.01] 

17/02 . Liên kết trực tiếp các sản phẩm rời với nhau, ví dụ các can chứa tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc bảo quản, vận chuyển sắp xếp [1,2006.01] 

Máy móc, thiết bị hoặc phương pháp đóng gói các sản phẩm hoặc vật liệu đòi hỏi thùng 
chứa đặcbiệt hoặc điều kiện đóng gói riêng; Mở các thùng chứa chai hoặc trứng 

19/00 Đóng gói các sản phẩm hình trụ hoặc ống dễ bị hỏng do cọ sát hoặc ép, ví dụ 
thuốc lá điếu, xì gà, mì ống, ống nhựa để uống nước hoặc các điện cực để hàn 
[1,2006.01] 

19/02 . Đóng gói thuốc lá điếu [1,2006.01] 
19/04 . . Sắp xếp, nạp hoặc đặt điếu thuốc theo hướng [1,2006.01] 
19/06 . . . Xoay từng điếu thuốc để hướng nhãn in về vị trí cần thiết [1,2006.01] 
19/08 . . . Định vị các điếu thuốc lá hình ô van để xếp chồng lên nhau [1,2006.01] 
19/10 . . . Sắp xếp các điếu thuốc lá thành lớp mỗi lớp có số lượng xác định [1,2006.01] 
19/12 . . Đưa điếu thuốc hoặc cụm điếu thuốc vào bao [1,2006.01] 
19/14 . . . vào hộp, bao, ví dụ hộp vuông góc đóng kín đầu hở bằng cách gấp phần thừa 

rồi nhét vào khe hở của thân bao [1,2006.01] 
19/16 . . .  . vào hộp có hai túi [1,2006.01] 
19/18 . . . vào hộp có ngăn di động [1,2006.01] 
19/20 . . . vào hộp có nắp bản lề [1,2006.01] 
19/22 . . Đóng bao thuốc lá; Đóng gói thuốc lá vào thùng chứa bằng cách cuốn vật liệu 

bao gói xung quanh khuôn [1,2006.01] 
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19/24 . . . sử dụng các khuôn rỗng nạp thuốc lá [1,2006.01] 
19/26 . Các máy chuyên dùng để đóng gói xì gà [1,2006.01] 
19/28 . Các thiết bị điều khiển dùng cho các máy đóng gói thuốc lá điếu hoặc xì gà 

[1,2006.01] 
19/30 . . kiểm tra sản phẩm có khuyết tật, ví dụ điếu thuốc lá đóng sai quy cách 

[1,2006.01] 
19/32 . . kiểm tra cụm sản phẩm đóng sai hoặc bao gói đóng sai [1,2006.01] 
19/34 . Đóng gói các sản phẩm hình ống khác, ví dụ xúc xích, mỹ ống, ống nhựa uống 

nước, điện cực hàn [1,2006.01] 

21/00 Xếp hoặc dỡ chai (buộc chai B65B 27/04) [1,2006.01] 
21/02 . Xếp vào hoặc dỡ chai ra khỏi thùng chứa, ví dụ két đựng [1,2006.01] 
21/04 . . Sắp xếp, tập hợp, định vị các chai trước khi đưa vào thùng hoặc sau khi lấy ra 

khỏi thùng chứa [1,2006.01] 
21/06 . . . Xếp chai thành từng cụm [1,2006.01] 
21/08 . . Đưa vào hoặc lấy ra từng chai hoặc từng cụm chai, ví dụ để xếp nhanh hoặc lấy 

ra nhanh khỏi thùng chứa [1,2006.01] 
21/10 . . . Sử dụng dòng chảy do trọng trường [1,2006.01] 
21/12 . . . dùng bộ kẹp để kẹp chai, ví dụ kẹp cổ chai [1,3,2006.01] 
21/14 . . Đưa vào hoặc lấy ra từng cụm chai để xếp đầy hoặc giải phóng thùng chứa bằng 

một thao tác [1,2006.01] 
21/16 . . . sử dụng dòng chảy do trọng trường để chuyển liên tục [1,2006.01] 
21/18 . . . sử dụng bộ kẹp để kẹp chai, ví dụ kẹp cổ chai [1,3,2006.01] 
21/20 . . .  . có đồ gá để thay đổi khoảng cách giữa các chai [1,2006.01] 
21/22 . . . bằng cách xoay chiều và nâng hoặc hạ thùng chứa so với chai [1,2006.01] 
21/24 . Đóng chai vào bao gói [1,2006.01] 
21/26 . . Bọc từng chai riêng lẻ bằng thao tác quay hoặc xoay chai [1,2006.01] 

23/00 Đóng gói các sản phẩm dễ vỡ khác với chai; Mở bao gói trứng (đặt sản phẩm vào 
môi trường chống sóc B65B 55/20) [1,2006.01] 

23/02 . Đóng hoặc mở gói trứng [1,2006.01] 
23/04 . . Rập khay hoặc hộp các tông đựng trứng từ vật liệu tấm gập được  [1,2006.01] 
23/06 .  . Sắp xếp, đưa vào hộp chứa, định vị trứng để đóng gói; Lấy trứng ra khỏi khay 

hoặc hộp các tông [1,2006.01] 
23/08 . . . sử dụng bộ kẹp [1,2006.01] 
23/10 . Đóng gói bánh qui [1,2006.01] 
23/12 . . Sắp xếp, nạp hoặc định vị bánh qui để đóng gói [1,2006.01] 
23/14 . . . Xếp bánh vào lô [1,2006.01] 
23/16 . . Đưa bánh qui hoặc gói nhỏ bánh qui vào thùng chứa đã được tạo hình trước 

[1,2006.01] 
23/18 . . Gói từng chiếc hoặc từng lô bánh qui [1,2006.01] 
23/20 . Đóng gói tấm kính, đồ sành sứ hoặc ngói [1,2006.01] 
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23/22 . Đóng gói ống thuỷ tinh, bóng đèn, đèn điện từ và các loại tương tự [1,2006.01] 

25/00 Đóng gói các sản phẩm đòi hỏi điều kiện đặc biệt (bó B65B 27/00) [1,2006.01] 
25/02 . Đóng gói các sản phẩm nông nghiệp hoặc nghề vườn [1,2006.01] 
25/04 . . Đóng gói trái cây hoặc rau [1,2006.01] 
25/06 . Đóng gói các miếng thịt, pho mát hoặc các sản phẩm mềm, dính khác [1,2006.01] 
25/08 . . giữa các lớp hoặc các dải băng của vật liệu tấm mỏng hoặc cuộn lớn, ví dụ gấp 

theo hình chữ chi [1,2006.01] 
25/10 . . Chế tạo bao gói hình dẻ quạt chứa pho mát hoặc sản phẩm mềm tương tự 

[1,2006.01] 
25/12 . . . và xếp vào thùng chứa hình vòng [1,2006.01] 
25/14 . Đóng gói giấy hoặc tờ, phong bì hoặc báo vào các gói phẳng, cuốn hoặc cuộn 

[1,2006.01] 
25/16 . Đóng gói bánh mỹ hoặc các sản phẩm nướng tương tự, ví dụ bánh mì nguyên chiếc 

[1,2,2006.01]  
25/18 . . Bao gói bánh mì đã cắt lát [1,2006.01] 
25/20 . Đóng gói hàng may mặc, ví dụ bít tất, áo sơ mi, quần soóc [1,2006.01] 
25/22 . Đóng gói thực phẩm, ví dụ cá đã chế biến với mục đích nấu chín ngay trong bao bì 

[1,2006.01] 
25/24 . Đóng gói các sản phẩm hình vòng, ví dụ lốp xe [1,2006.01] 

27/00 Bó các sản phẩm đặc biệt đòi hỏi điều kiện riêng sử dụng dây, dây kim loại hoặc 
băng kẹp; Bó vật liệu sợi, ví dụ than bùn chưa được đưa vào các nhóm khác 
[1,2006.01] 

27/02 . Bó gạch hoặc các vật liệu xây dựng khác [1,2006.01] 
27/04 . Bó một cụm đồ hộp hoặc chai [1,2006.01] 
27/06 . Bó các cuộn dây hoặc các sản phẩm hình vòng [1,2006.01] 
27/08 . Bó giấy, phong bì, túi đựng hoặc các sản phẩm mỏng phẳng khác, buộc báo 

[1,2006.01] 
27/10 . Bó thanh, gậy hoặc các sản phẩm có chiều dài khác [1,2006.01] 
27/12 . Bó hoặc buộc vật liệu sợi có khả năng ép được, ví dụ than bùn [1,2006.01] 

29/00 Đóng gói các sản phẩm đòi hỏi điều kiện đặc biệt [1,2006.01] 
29/02 . Đóng gói vật liệu rời, ví dụ chè, nhằm mục đích sử dụng ngay trong bao bì 

[1,2006.01] 
29/04 . . Gắn hoặc tạo dáng và gắn sợi dây hoặc quai cầm vào túi chè [1,2006.01] 
29/06 . Đóng gói các chất mà người sử dụng có thể cho thêm chất khác, ví dụ nước, vào 

bao bì để trộn trước khi dùng [1,2006.01] 
29/08 . Đóng gói thức ăn để nấu chín ngay trong bao bì (các chất hoà tan được B65B 

29/02) [1,2006.01] 
29/10 . Đóng gói hai hoặc nhiều chất tách biệt nhau vào bao bì có khả năng trộn lẫn khi 

dùng mà không cần mở bao bì, ví dụ bao bì chứa nhựa dán và chất đóng cứng được 
ngăn cách nhau bởi một vách ngăn dễ bị phá vỡ [1,2006.01] 
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31/00 Đóng gói các sản phẩm hoặc vật liệu trong điều kiện môi trường khí hoặc không 
khí đặc biệt; Bổ sung chất sinh khí vào đồ đựng chứa khí [1,2006.01] 

31/02 . Nạp đầy, đóng kín hoặc nạp đầy và đóng kín bình chứa trong chân không hoặc 
dưới áp suất lớn hoặc trong môi trường khí riêng, ví dụ khí trơ [1,2006.01] 

31/04 . Tăng giảm áp suất hoặc tăng ga cho các bình chứa hoặc bao đựng bằng các ống qua 
đó không khí và khí trơ có thể đi qua [1,2006.01] 

31/06 . . Miệng rót được bố trí để cho vào hoặc lấy ra khỏi miệng của bình chứa và hoạt 
động kết hợp với các phương tiện đóng kín miệng bình chứa [1,2006.01] 

31/08 . . Miệng rót được chế tạo để chọc thủng bao bì hoặc bình chứa [1,2006.01] 
31/10 . Đưa thêm chất sinh khí ở thể rắn vào bình chứa [1,2006.01] 

33/00 Đóng gói sản phẩm bằng cách phủ các chất dễ bóc lên bề mặt, ví dụ lớp dán phủ 
có thể bóc ra được (B65B11/52 được ưu tiên) [1,3,2006.01] 

33/02 . Đóng gói các sản phẩm nhỏ, ví dụ các chi tiết phụ tùng cho máy móc, động cơ 
[1,2006.01] 

33/04 . Đóng gói các sản phẩm lớn, ví dụ máy hoàn chỉnh, máy bay [1,2006.01] 
33/06 . . nhờ chất bao bọc được phủ lên trên lớp đỡ hoặc khung đỡ từ vật liệu mỏng, mềm, 

ví dụ đóng gói theo kiểu kén tằm [1,2006.01] 

Các chi tiết cấu thành các cơ cấu phụ trợ, các nguyên công phụ sử dụng trong các máy, 
thiết bị đóng gói chưa được đưa vào các nhóm khác 

35/00 Cung cấp, nạp, sắp xếp hoặc định vị các sản phẩm cần đóng gói [1,2006.01] 
35/02 . Bộ cung cấp [1,2006.01] 
35/04 . . có các cơ cấu bảo quản giảm chấn [1,2006.01] 
35/06 . Tách riêng các sản phẩm ra khỏi đống [1,2006.01] 
35/08 . . sử dụng băng chuyền túi [1,2006.01] 
35/10 . Xếp vào thùng chứa, ví dụ bằng cách chuyển từng sản phẩm [1,2006.01]   
35/12 . . bằng trọng lực [1,2006.01] 
35/14 . . bằng bộ rung hoặc khuấy trộn [1,2006.01] 
35/16 . . bằng bộ kẹp [1,2006.01] 
35/18 . . . bằng bộ kẹp hút [1,2006.01] 
35/20 . . bằng bộ đẩy chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
35/22 . . bằng đường chuyển có con lăn [1,2006.01] 
35/24 . . bằng băng hoặc xích vô tận [1,2006.01] 
35/26 . . bằng băng chuyền chuyển động tròn [1,2006.01] 
35/28 . . bằng băng chuyền dùng khí nén [1,2006.01] 
35/30 . Sắp xếp và đưa sản phẩm vào thành từng nhóm [1,2006.01] 
35/32 . . bằng trọng lực [1,2006.01] 
35/34 . . bằng bộ rung hoặc khuấy trộn [1,2006.01] 
35/36 . . bằng bộ kẹp [1,2006.01] 
35/38 . . . bằng bộ kẹp hút [1,2006.01] 
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35/40 . . bằng bộ đẩy chuyển động qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
35/42 . . bằng đường chuyển có con lăn [1,2006.01] 
35/44 . . bằng băng hoặc xích vô tận [1,2006.01] 
35/46 . . bằng băng chuyền chuyển động tròn [1,2006.01] 
35/48 . . bằng băng chuyền dùng khí nén [1,2006.01] 
35/50 . . Xếp một hoặc hai nhóm sản phẩm lên nhóm khác trước khi đóng gói [1,2006.01] 
35/52 . . . Xếp chồng lên từ đáy [1,2006.01] 
35/54 . . Xếp các sản phẩm từ nhiều đường nạp đến một vị trí đóng gói [1,2006.01] 
35/56 . Định vị, tức là thay đổi vị trí của sản phẩm, ví dụ các sản phẩm có mặt cắt không 

đều nhau [1,2006.01] 
35/58 . . Xoay sản phẩm bằng các máy có cơ cấu dẫn động, ví dụ để quay mặt có nhãn lên 

trên [1,2006.01] 

37/00 Chuyển đến hoặc cấp vật liệu rắn chảy, dẻo, lỏng, hoặc một nhóm các sản phẩm 
nhỏ để đóng gói (phương pháp hoặc thiết bị để nạp đầy thùng chứa với các vật liệu 
hoặc sản phẩm này B65B 1/04, B65B 3/04) [1,2006.01] 

37/02 . bằng dòng chảy do trọng trường [1,2006.01] 
37/04 . bằng máy nạp rung [1,2006.01] 
37/06 . bằng pittông hoặc bơm [1,2006.01] 
37/08 . bằng máy nạp quay [1,2006.01] 
37/10 . . kiểu trục vít [1,2006.01] 
37/12 . . kiểu li tâm [1,2006.01] 
37/14 . bằng bộ nạp dùng khí nén [1,2006.01] 
37/16 . Tách riêng khối lượng đã được đo ra khỏi nguồn cấp (trong máy xếp sản phẩm vào 

thùng chứa B65B 1/30, B65B 3/26) [1,2006.01] 
37/18 . . bằng cách cân [1,2006.01] 
37/20 . . bằng cách đo thế tích [1,2006.01] 

39/00 Đầu nạp, phễu hoặc bộ dẫn để đưa sản phẩm hoặc vật liệu vào thùng chứa hoặc 
bao gói [1,2006.01] 

39/02 . Loại đầu nạp, phễu hoặc bộ dẫn có thể mở rộng hoặc thu hẹp được [1,2006.01] 
39/04 . . có lõi để nạp hoặc hút khí [1,2006.01] 
39/06 . có bộ đỡ thùng chứa hoặc bao bì [1,2006.01] 
39/08 . . bằng bàn kẹp [1,2006.01] 
39/10 . . . làm việc tự dộng [1,2006.01] 
39/12 . có thể chuyển dịch đến hoặc rời khỏi thùng chứa hoặc bao bì trong khi đưa hoặc 

xếp sản phẩm vào [1,2006.01] 
39/14 . có thể dịch chuyển cùng với thùng chứa hoặc bao bì trong khi đưa hoặc xếp sản 

phẩm vào [1,2006.01] 

41/00 Cung cấp hoặc nạp vật liệu tấm làm thùng chứa hoặc vật liệu bao gói 
[1,2006.01] 

41/02 . Cung cấp tấm mỏng hoặc phôi làm bao bì [1,2006.01] 
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41/04 . . bằng bộ kẹp [1,2006.01] 
41/06 . . . bằng bộ kẹp hút [1,2006.01] 
41/08 . . bằng bộ đẩy chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
41/10 . . bằng con lăn [1,2006.01] 
41/12 . Cung cấp băng cuốn từ cuộn lớn [1,2006.01] 
41/14 . . bằng bô kẹp [1,2006.01] 
41/16 . . bằng con lăn [1,2006.01] 
41/18 . Thống kê các tấm mỏng, phôi hoặc băng dùng làm bao bì [1,2006.01] 

43/00 Tạo dáng, nạp hàng, mở hoặc đặt các thùng chứa hay túi đựng kết hợp với đóng 
gói (tạo dáng các túi từ tấm mỏng, phôi hoặc băng bằng cách ép vật liệu vào khuôn 
hoặc đưa qua khuôn gấp nếp B65B 47/00) [1,2006.01] 

43/02 . Tạo dáng túi phẳng từ tấm mỏng hoặc phôi riêng lẻ [1,2006.01] 
43/04 . Tạo dáng túi phẳng từ băng [1,2006.01] 
43/06 . . từ hai cuộn băng trở lên [1,2006.01] 
43/08 . Tạo dáng thùng chứa ba chiều từ vật liệu tấm mỏng [1,2006.01] 
43/10 . . bằng cách gấp vật liệu [1,2006.01] 
43/12 . tiếp nạp túi mềm, phôi các tông dạng phẳng hoặc gấp; Cung cấp các túi phẳng nối 

liền nhau để thành hàng, chuỗi [1,2006.01] 
43/14 . . Tiếp nạp từng túi hoặc phôi các tông từ đống hoặc kho dự trữ [1,2006.01] 
43/16 . . . bằng bộ kẹp [1,2006.01] 
43/18 . . .  . băng bộ kẹp hút [1,2006.01] 
43/20 . . . bằng bộ đẩy chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
43/22 . . . bằng con lăn [1,2006.01] 
43/24 . Vạch rãnh trên các tông cho dễ gấp [1,2006.01] 
43/26 . Mở hoặc làm phồng túi đựng; Mở, dựng các hộp, hộp hoặc phôi các tông 

[1,2006.01] 
43/28 . . bằng bộ kẹp làm việc cùng với bộ đỡ cố định [1,2006.01] 
43/30 . . bằng bộ kẹp phía đối diện, ví dụ làm việc theo kiểu hút [1,2006.01] 
43/32 . . bằng áp lực từ phía ngoài theo đường chéo [1,2006.01] 
43/34 . . bằng áp lực từ phía trong [1,2006.01] 
43/36 . . . sử dụng khí nén [1,2006.01] 
43/38 . Mở nắp bản lề [1,2006.01] 
43/39 . . Mở nắp cổ túi, hộp hoặc miệng hộp các tông [1,2006.01] 
43/40 . Mở các nắp đậy rời [1,2006.01] 
43/41 . Mở hộp các tông kiểu ngăn kéo [1,2006.01] 
43/42 . Tiếp nạp hoặc định vị các túi, hộp hoặc hộp các tông ở trạng thái mở phồng hoặc 

dựng đúng; Tiếp nạp các hộp chứa định hình, cứng, ví dụ vỏ đồ hộp, vỏ nhựa, ống 
thuỷ tinh, cốc ở vị trí đóng gói; Định vị thùng chứa, hộp đựng ở vị trí nạp (bằng 
cách dùng đầu nạp B65B 39/00); Đỡ thùng chứa hoặc hộp đựng trong khi nạp  
(bằng đầu nạp B65B 39/00) [1,2006.01] 

43/44 . . từ hộp cung cấp (từ B65B 43/46 đến B65B 43/52 được ưu tiên) [1,3,2006.01] 
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43/46 . . sử dụng hộp kẹp[1,2006.01] 
43/48 . . sử dụng bộ đẩy chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
43/50 . . sử dụng bàn tay quay hoặc đầu quay [1,2006.01] 
43/52 . . sử dụng đường con lăn hoặc băng chuyền vô tận [1,2006.01] 
43/54 . . Các phương tiện dỡ thùng chứa hoặc hộp, đựng trong quá trình nạp [1,2006.01] 
43/56 . . . có thể chuyển động từng bậc tới định vị thùng chứa hoặc hộp đựng nhằm tiếp 

nhận sản phẩm xếp theo thứ tự tăng dần [1,2006.01] 
43/58 . . .  . có thể chuyển động theo chiều thẳng đứng [1,2006.01] 
43/59 . . . có thể chuyển động theo chiều thẳng đứng (B65B 43/58 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
43/60 . . . có thể quay [1,2006.01] 
43/62 . . .  . xung quanh trục ở vị trí nạp, ví dụ trục của thùng chứa hoặc hộp đựng 

[1,2006.01] 

45/00 Máy móc hoặc thiết bị để đỡ hoặc giữ bao bì trong quá trình bao gói [1,2006.01] 

47/00 Máy móc hoặc thiết bị để tạo thành túi hoặc hộp đựng từ vật liệu tấm mỏng, 
phôi hoặc băng bao gồm chủ yếu một khuôn để ép vật liệu hoặc khuôn gấp cho 
vật liệu bao bì đi qua [1,2006.01] 

47/02 . có phương tiện gia công nhiệt vật liệu trước khi tạo hình [1,2006.01] 
47/04 . sử dụng áp lực cơ khí [1,2006.01] 
47/06 . . sử dụng khuôn gấp [1,2006.01] 
47/08 . sử dụng áp lực của chất lỏng hoặc môi trường khí [1,2006.01] 
47/10 . . bằng chân không [1,2006.01] 

49/00 Cơ cấu gấp hoặc uốn bao bì xung quanh vật chứa bên trong [1,2006.01] 
49/02 . Bộ gấp lắp cứng hoặc lắp mềm, ví dụ các con lăn bị động [1,2006.01] 
49/04 . . Etô hoặc tấm có rãnh xiên hoặc mép xiên đối nhau [1,2006.01] 
49/06 . Bộ gấp lắp mềm, ví dụ bàn chải, màng [1,2006.01] 
49/08 . Bộ gấp chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
49/10 . Bộ gấp chuyển động theo đường vòng khuôn khép kín [1,2006.01] 
49/12 . Bộ gấp quay [1,2006.01] 
49/14 . Bộ gấp kết hợp với băng chuyền cho các sản phẩm bao gói từng phần [1,2006.01] 
49/16 . Các phương tiện dùng khí nén, ví dụ dùng dòng khí [1,2006.01] 

51/00 Cơ cấu và phương pháp đóng kín hoặc kẹp chặt bao bì; Cơ cấu thu góp bao bì, 
xoắn bao bì hoặc cổ túi đụng [1,2006.01] 

51/02 . Dùng chất kết dính hoặc chất lỏng bịt kín [1,2006.01] 
51/04 . Sử dụng các chi tiết đóng kín hoặc gia cố riêng lẻ, ví dụ cái kẹp (sử dụng nắp hoặc 

miếng phủ B65B 7/28) [1,2006.01] 
51/05 . . Kẹp siết [1,2006.01] 
51/06 . . Sử dụng băng dính [1,2006.01] 
51/07 . . Khâu hoặc buộc [1,2006.01] 
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51/08 . . Sử dụng vật liệu quấn, ví dụ để quấn cổ túi đựng [1,2006.01] 
51/09 . bằng sự biến dạng của tấm chắn [6,2006.01]  
51/10 . Áp dụng hay tái tạo sức nóng hay sức ép hay sự kết hợp của những cái đó (B65B 

51/09 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
51/12 . . bằng vật mềm, ví dụ bàn chải [1,2006.01] 
51/14 . . bằng các chi tiết chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động [1,2006.01] 
51/16 . . bằng các chi tiết quay [1,2006.01] 
51/18 . . bằng băng hoặc xích vô tận [1,2006.01] 
51/20 . . bằng áp lực của chất lỏng tác động trực tiếp lên bao bì hoặc các mặt đối diện, ví 

dụ dùng dòng khí nóng (dán ép bao bì bằng nhiệt B65B 53/02) [1,2006.01] 
51/22 . . bằng các thiết bị ma sát, hoặc siêu âm hoặc điện cao tần [1,2006.01] 
51/24 . . tạo nếp dán gấp (kết hợp với việc tách rời bằng dây hoặc thanh đã được đốt nóng 

B65B 61/10) [1,2006.01] 
51/26 . . Cơ cấu đặc biệt tạo đường nối ngang hoặc dọc trên băng hoặc ống [1,2006.01] 
51/28 . . . Con lăn để tạo đường nối ngang và dọc cùng một lúc [1,2006.01] 
51/30 . . . Cơ cấu, ví dụ cái kẹp, để tạo áp lực qua đó gia nhiệt, ví dụ để tách rời các ống 

đã nạp [1,2006.01] 
51/32 . Làm lạnh, hoặc làm lạnh và ép nắp đậy bao bì sau khi đóng kín bằng nhiệt 

[1,2006.01] 

53/00 Co ép bao bì, thùng chứa hoặc tấm đậy thùng chứa hoặc chi tiết gia cố tấm đậy 
thùng chứa trong lúc hoặc sau khi đóng gói [1,2006.01] 

53/02 . bằng nhiệt [1,2006.01] 
53/04 . . bằng chất lỏng [1,2006.01] 
53/06 . . bằng khí, ví dụ dòng khí nóng [1,2006.01] 

55/00 Bảo quản, bảo vệ hoặc làm sạch bao bì hoặc vật chứa bên trong trong quá trình 
đóng gói (trong quá trinh đóng gói với điều kiện khí đặc biệt B65B31/00; cơ cấu tạo 
lớp bảo vệ, đệm, mút bông lên vật chứa B65B61/22) [1,2006.01] 

55/02 . Diệt trùng bao gói đóng sẵn [1,2006.01] 
55/04 . . Diệt trùng bao gói hoặc thùng chứa trước hoặc trong khi đóng gói [1,2006.01] 
55/06 . . . bằng nhiệt [1,2006.01] 
55/08 . . . bằng phóng xạ [1,2006.01] 
55/10 . . . bằng chất lỏng hoặc khí (B65B 55/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
55/12 . . Diệt trùng vật chứa trước hoặc trong khi đóng gói [1,2006.01] 
55/14 . . . bằng nhiệt [1,2006.01] 
55/16 . . . bằng phóng xạ [1,2006.01] 
55/18 . . . bằng chất lỏng hoặc khí (B65B 55/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
55/19 . . . bằng cách đưa thêm chất khử ôxy hoặc sinh khí hủy diệt, ví dụ dạng hơi, khí 

[1,2006.01] 
55/20 . Đặt vật chứa lên đệm chống xóc, ví dụ bọt xốp, vật liệu dạng hạt [1,2006.01] 
55/22 . Nhúng bao gói chứa vào chất lỏng bảo vệ [1,2006.01] 
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55/24 . Làm sạch bụi, tẩy bụi khỏi thùng chứa, bao bì [1,2006.01] 

57/00 Các thiết bị điều khiển, kiểm tra, cảnh báo, báo hiệu hoặc an toàn tự động 
(thống kê vật liệu để bọc hoặc tạo thùng chứa cung cấp từ cuộn lớn B65B41/18) 
[1,2006.01] 

57/02 . báo hiệu việc cung cấp vật liệu bao gói, thùng chứa bao bì thiếu, sai qui cách, nhầm 
lẫn [1,2006.01] 

57/04 . . điều chỉnh hoặc ngừng việc cung cấp vật liệu bao gói, bao bì hoặc thùng chứa 
[1,2006.01] 

57/06 . . điều chỉnh hoặc ngừng việc cung cấp sản phẩm cần bao gói [1,2006.01] 
57/08 . . ngừng hoặc điều chỉnh tốc độ hoạt động của toàn bộ máy [1,2006.01] 
57/10 . báo hiệu việc cung cấp sản phẩm đóng gói theo các thông số thiếu, đủ, sai qui cách 

hoặc nhầm lẫn [1,2006.01] 
57/12 . . điều chỉnh hoặc ngừng việc cung cấp vật liệu bao gói, bao bì hoặc thùng chứa 

[1,2006.01] 
57/14 . . điều chỉnh hoặc ngừng việc cung cấp sản phẩm hoặc vật liệu cần bao gói 

[1,2006.01] 
57/16 . . điều chỉnh tốc độ hoặc ngừng toàn bộ máy [1,2006.01] 
57/18 . phát tín hiệu báo động âm thanh hoặc ánh sáng [1,2006.01] 
57/20 . Sử dụng cơ cấu để kiểm tra việc cung cấp sản phẩm (sử dụng cho các mục đích 

khác B65B 65/08) [1,2006.01] 

59/00 Thiết bị đảm bảo cho máy đóng gói được các sản phẩm kích cỡ khác nhau, tạo 
ra các bao gói kích cỡ khác nhau, thay đổi lượng sản phẩm chứa trong bao gói 
hoặc đảm bảo điều kiện làm sạch hoặc bảo dưỡng [1,2006.01] 

59/02 . Thiết bị cho phép hiệu chỉnh trong khi máy đang hoạt động [1,2006.01] 
59/04 . Máy móc bao gồm các bộ phận có thể tháo rời hoặc lắp thêm, ví dụ để dễ bảo quản 

[1,2006.01] 

61/00 Các cơ cấu phụ trợ khác dùng cho vật liệu tấm mỏng, phôi, băng, cuộn, thùng 
chứa chưa được đưa vào các nhóm khác (dùng cho sản phẩm hoặc vật liệu cần bao 
gói chưa được đưa vào các nhóm khác B65B 63/00) [1,2006.01] 

61/02 . để đục lỗ, đếm hoặc ghi ký mã hiệu lên vật liệu trước khi đóng gói [1,2006.01] 
61/04 . để cắt băng hoặc tách các bao gói dính liền nhau [1,2006.01] 
61/06 . . bằng cách cắt [1,2006.01] 
61/08 . . . sử dụng dao cắt quay [1,2006.01] 
61/10 . . . sử dụng dây hoặc dao cắt đốt nóng [1,2006.01] 
61/12 . . bằng cách xé theo đường đục lỗ hoặc đường vạch trước [1,2006.01] 
61/14 . để gắn, hoặc chế tạo và gắn tay cầm, dây treo vào bao gói, (gắn hoặc chế tạo và gắn 

dây treo hoặc tay cầm vào gói chè B65B 29/04) [1,2006.01] 
61/16 . . Tạo thành lỗ để treo trên bao bì [1,2006.01] 
61/18 . để sử dụng hoặc gắn chi tiết mở vào bao bì, ví dụ bằng xé [1,2006.01] 
61/20 . để đưa danh thiếp, thẻ, phiếu mua hàng, phiếu thưởng hoặc các tờ in ròi khác vào 

trong bao bì (gắn chi tiết mở bao bì B65B61/18) [1,2006.01] 
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61/22 . . để đặt lớp bảo vệ tấm đệm hoặc múi bông lên vật chứa bên trong bao bì, ví dụ 
cho bông vào chai lọ đựng thuốc [1,2006.01] 

61/24 . để định hình hoặc làm lại bao bì hoàn chỉnh [1,2006.01] 
61/26 . để đánh dấu hoặc mã hoá  bao bì hoàn chỉnh [1,2006.01] 
61/28 . để lấy bao bì đã hoàn chỉnh ra khỏi máy [1,2006.01] 

63/00 Các cơ cấu phụ trợ chế biến sản phẩm hoặc vật liệu cần bao gói không thuộc các 
mục khác (dùng cho tấm mỏng, phôi cuộn hoặc vật liệu bảo quản không thuộc các 
nhom khác B65B 61/00) [1,2006.01] 

63/02 . để ép hoặc thu gọn sản phẩm hoặc vật liệu trước khi bao gói hoặc đưa vào thùng 
chứa hoặc túi đựng [1,2006.01] 

63/04 . để gấp hoặc cuộn sản phẩm, ví dụ găng tay, tất chân [1,2006.01] 
63/06 . . Chế tạo các cuộn dây dài, ví dụ dây giầy [1,2006.01] 
63/08 . để đốt nóng hoặc làm lạnh sản phẩm hoặc vật liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đóng gói [1,2006.01] 

65/00 Các chi tiết đặc biệt của máy đóng gói chưa được phân vào chỗ khác; Sắp xếp 
các chi tiết đó [1,2006.01] 

65/02 . Bộ dẫn động [1,2006.01] 
65/04 . Cơ cấu biến đổi chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay đứt đoạn, ví dụ 

bộ dẫn động Geneva [1,2006.01] 
65/06 . được bao bọc hoặc gia công bằng vật liệu chống ma sát hoặc chống dính, ví dụ 

polytetrafluoroetylen [1,2006.01] 
65/08 . Cơ cấu đếm hoặc ghi số lượng các sản phẩm đã xếp, hoặc số lượng cấu kiện để 

đóng gói trên máy [1,2006.01] 

67/00 Máy móc hoặc cơ cấu đóng gói thủ công; Giá đỡ bao túi [1,2006.01] 
67/02 . đóng gói sản phẩm hoặc vật liệu vào thùng chứa [1,2006.01] 
67/04 . . Cơ cấu đưa từng phần sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm vào bao bì 
67/06 . . Cơ cấu thủ công để đóng kín miệng túi bằng cách dùng dây hoặc băng 

[1,2006.01] 
67/08 . Bao gói sản phẩm [1,2006.01] 
67/10 . . Bàn để bao gói [1,2006.01] 
67/12 . Giá đỡ bao túi, tức là giá kê hoặc khung gỗ phương tiện giữ túi ở dạng mở để xếp 

sản phẩm hoặc vật liệu vào trong [1,2006.01] 

69/00 Mở bao bì sản phẩm hoặc vật liệu chưa được phân vào các nhóm khác 
[1,2006.01] 
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B65C PHƯƠNG PHÁP, MÁY MÓC, CƠ CẤU GẮN NHÃN HOẶC NHÃN HIỆU 
(đóng đinh hoặc kẹp xiết nói chung B25C, B27F, các phương pháp để dán đề can 
B44C 1/16, sử dụng nhãn nhằm mục đích bao gói B65B, nhãn, biển đề tên G09F) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa:  
 - "nhãn" bao hàm cả đề can, dấu đóng trên sản phẩm và tương tự. 

 

1/00 Gắn nhãn lên mặt phẳng cứng (gắn nhãn lên vải B65C 5/00) [1,2006.01] 
1/02 . Gắn nhãn lên một mặt phẳng của sản phẩm, ví dụ mặt của bao bì hoặc băng phẳng 

[1,2006.01] 
1/04 . Gắn nhãn, ví dụ loại bao quanh sản phẩm, lên hai mặt hoặc nhiều mặt của sản 

phẩm đa diện [1,2006.01] 

3/00 Gắn nhãn lên mặt không phẳng (gắn lên vải B65C 5/00) [1,2006.01] 
3/02 . Gắn nhãn lên vật dài như dây dẫn, dây cáp, thanh, ống [1,2006.01] 
3/04 . . Dùng băng hoặc nhãn gắn cho thuốc lá hoặc xì gà [1,2006.01] 
3/06 . Gắn nhãn lên bao bì cứng, ngắn [1,2006.01] 
3/08 . . lên thân của bao bì [1,2006.01] 
3/10 . . . bao bì được định vị nằm ngang để gắn nhãn [1,2006.01] 
3/12 . . .  . bằng cách quấn nhãn quanh bao bì hình trụ, ví dụ chai [1,2006.01] 
3/14 . . . bao bì được định vị thẳng đứng để gắn nhãn [1,2006.01] 
3/16 . . .  . bằng cách quấn nhãn quanh bao bì hình trụ, ví dụ chai [1,2006.01] 
3/18 . . gắn vào cổ bao gói [1,2006.01] 
3/20 . . gắn vào nút đậy chai (dùng nút hoặc nắp đậy chai B67B) [1,2006.01] 
3/22 . . . Gắn vỏ bằng kim loại mỏng [1,2006.01] 
3/24 . . . Gắn nhãn bảo hiểm để chỉ định tình trạng nguyên vẹn của nút hoặc nắp chai lọ 

[1,2006.01] 
3/26 . Gắn nhãn lên bao bì mềm, ví dụ chai làm từ polyethene, hộp đựng phải tạo khí nén 

bên trong trước khi gắn nhãn [1,2006.01] 

5/00 Gắn nhãn lên vải hoặc vật liệu tương tự hoặc gắn lên sản phẩm có bề mặt biến 
dạng, ví dụ giấy, cuộn vải, bít tất, giày dép (gắn nhãn lên bao bì mềm B65C 3/26; 
bằng cách khâu D05B) [1,2006.01] 

5/02 . dùng chất kết dính [1,2006.01] 
5/04 . . chất kết dính được kích hoạt bằng nhiệt [1,2006.01] 
5/06 . dùng vòng kẹp [1,2006.01] 

7/00 Gắn nhãn hiệu (kết hợp với nhồi chè vào túi B65B 29/04) [1,2006.01] 

9/00 Các chi tiết của máy hoặc thiết bị gắn nhãn [1,2006.01] 
9/02 . Cơ cấu chuyển sản phẩm, ví dụ bao gói đến chỗ gắn nhãn [1,2006.01] 
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9/04 . . có phương tiện quay bao bì [1,2006.01] 
9/06 . Cơ cấu định vị sản phẩm ở tư thế hoặc vị trí gắn nhãn [1,2006.01] 
9/08 . Cung cấp nhãn 
9/10 . . Hộp chứa nhãn [1,2006.01] 
9/12 . . Tách riêng từng nhãn để gắn (để in B41F) [1,2006.01] 
9/14 . . . bằng chân không [1,2006.01] 
9/16 . . . bằng cơ cấu làm ướt [1,2006.01] 
9/18 . . Cung cấp nhãn từ băng, ví dụ từ cuốn băng [1,2006.01] 
9/20 . Phết hồ lên nhãn hoặc sản phẩm [1,2006.01] 
9/22 . . bằng cách làm ướt, ví dụ dùng chất hồ lỏng hoặc chất lỏng phủ lên lớp hồ khô 
9/24 . . bằng nhiệt [1,2006.01] 
9/25 . . . bằng chất hồ được tăng cường bởi nhiệt [2,2006.01]  
9/26 . Cơ cấu gắn nhãn [1,2006.01] 
9/28 . . Cơ cấu gắn bằng thổi khí [1,2006.01] 
9/30 . . Cơ cấu con lăn [1,2006.01] 
9/32 . . . Cơ cấu con lăn cho sản phẩm và nhãn đi qua giữa các con lăn [1,2006.01] 

11/00 Máy phân phối nhãn thủ công, ví dụ loại dùng để gắn nhãn lên sản phẩm (đồ gỗ 
chuyên dùng, trang bị cửa hàng, kho chứa, quán ăn và tương tự A47F; cho giấy lau, 
giấy vệ sinh A47K; cho cỗ quân bài A63F; máy in hoặc đọc dịch chuyển theo dòng 
B42D 19/00; máy phân phát băng dính B65H 35/07; máy bán vé tự động (máy phân 
phát vé) G07B; máy bán tem bằng tiền kim loại G07F) [1,2006.01] 

11/02 . có thiết bị in [1,2006.01] 
11/04 . có phương tiện bôi ướt nhãn [1,2006.01] 
11/06 . có phương tiện đốt nóng các nhãn để kích hoạt nhãn bằng nhiệt [1,2006.01] 

 

228 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65D 

B65D THÙNG CHỨA ĐỂ BẢO QUẢN HOẶC VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM HOẶC 
VẬT LIỆU, VÍ DỤ TÚI, CHAI, HỘP, CAN, HỘP CÁC TÔNG, THÙNG, BỊ, 
BÌNH, XI TÉC, XÀ LAN, BÌNH KÍN; PHỤ TÙNG, THIẾT BỊ ĐÓNG KÍN 
CHO CHÚNG; CÁC CHI TIẾT BAO GÓI; CÁC CẤU KIỆN 

Ghi chú [3,6,2009.01] 
(1)       Phân lớp này bao gồm:  
 - Các thùng chứa, các chi tiết bao gói hoặc bao bì có các phương tiện phụ trợ để chỉ 

báo hàng hóa hoặc vật liệu; 
 - Các phương pháp đóng gói đặc trưng bởi hình dạng bao gói được sản xuất ra hay 

hình dáng côngtenơ hay thành phần để bao gói được sử dụng, như là một sự phân 
biệt bởi các thao tác thực hiện hay các thiết bị được sử dụng cùng đều được đưa vào 
phân lớp B65B. 

(2) Phân lớp này được quy định chung nhất, do đó chỉ những thùng chứa hoặc bao bì nào 
hoàn toàn trùng hợp với một phân lớp nào khác mới được phân loại vào phân lớp đó. 

(3) Trong phân lớp này, các nhóm B65D 5/00, B65D 27/00, B65D 30/00 hoặc B65D 
65/00 bao gồm đặc tính kết cấu của các thùng chứa có thể gấp hoặc đựng, hoặc các 
bao gói cũng như thùng chứa, bao bì được tạo ra bằng cách gấp hoặc đựng. 

(4) Các thùng chứa, các thành phần để bao gói hay các bao gói được phân loại vào nhóm 
B65D 85/00, cũng được phân loại theo các điểm đặc trưng về kết cấu hay chức năng, 
nếu các điểm đặc trưng này là đáng lưu tâm. 

(5) Các thùng chứa lớn được định nghĩa ở Ghi chú (6) dưới đây được phân loại vào các 
nhóm B65D 88/00 hoặc B65D 90/00. Các đặc điểm đáng lưu tâm của các thùng chứa 
nói chung cũng có thể được phân vào các nhóm khác thuộc phân lớp B65D khi 
chúng được coi là là những thông tin cần thiết để tra cứu. 

(6) Trong phân lớp này các thuật ngữ sau được sử dụng với các ý nghĩa xác định: 
 - "thùng chứa cứng hoặc bán cứng" bao gồm: 
 (a) thùng chứa không biến dạng hoặc không chép dạng của sản phẩm chứa bên trong; 
 (b) thùng chứa biến dạng nhất thời để đẩy sản phẩm ra; 
 (c) giá đỡ; 
 (d) khay; 
 - "thùng chứa mềm" bao gồm: 
 (a) thùng chứa biến dạng hoặc chép dạng của sản phẩm chứa bên trong; 
 (b) thùng chứa biến dạng thường xuyên để đẩy sản phẩm ra ngoài; 
 - "các phần tử bao gói" bao gồm: 
 (a) các phần tử khác với thùng chứa dùng để đậy, bảo vệ, làm cứng hoặc giữ sản 

phẩm hoặc vật liệu để bảo quản hoặc vận chuyển; 
 (b) các phần tử bao gói có hình dáng hoặc thuộc loại đặc biệt chưa được nói đến ở 

các phân lớp khác; 
 - "các bao gói" bao gồm: 
 (a) Sự tổ hợp của thùng chứa hoặc phần tử bao gói với sản phẩm hoặc vật liệu để bảo 

quản hoặc vận chuyển; 
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 (b) Các sản phẩm liên kết với nhau để tiện bảo quản hoặc vận chuyển; 
 - "giấy" được sử dụng để bao hàm cả vật liệu, ví dụ hộp giấy, vật liệu tấm mỏng, 

mềm, vật liệu lớp, lá kim loại, sử dụng như giấy; 
 - "thùng chứa lớn" trong nhóm B65D 88/00 hoặc B65D 90/00 bao gồm các thùng 

chứa có kích thước như kích thước của các thùng chứa sử dụng trong vận chuyển 
côngtenơ hoặc thùng chứa ISO (tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) hoặc lớn hơn [3] 

(7) Các phương tiện biểu thị sự xáo trộn của thùng chứa hoặc dạng cơ cấu đóng thì được 
phân vào nhóm dành cho dạng thùng chứa hay dạng đóng, ví dụ các nhóm B65D 
5/43, B65D 5/54, B65D 17/00, B65D 27/30, B65D 27/34, B65D 33/34, B65D 41/32, 
B65D 47/36, B65D 49/12, B65D 51/20, B65D 55/06.  

Nội dung phân lớp 
THÙNG CHỨA THÔNG DỤNG 

Cứng hoặc bán cứng đặc trưng bởi: 
kết cấu hoặc vật liệu .......................................................................................... 1/00 - 13/00 
chủng loại .......................................................................................................... 19/00, 21/00 
mở bằng cách cắt hoặc xé ............................................................................................. 17/00 
công dụng đặc biệt ........................................................................................... 81/00 - 85/00 
các chi tiết chưa được phân loại ở chỗ khác ...................................................... 23/00, 25/00 

Mềm đặc trưng bởi: 
chủng loại ........................................................................................................ 27/00 - 37/00 
công dụng đặc biệt ........................................................................................... 81/00 - 85/00 

THÙNG CHỨA LỚN ............................................................................................................ 88/00, 90/00 
NẮP ĐẬY CÓ BẢN LỀ HOẶC THÁO RỜI ĐƯỢC 

Các chủng loại nắp đậy ......................................................... 39/00, 41/00, 43/00, 50/00, 51/00 
Cơ cấu kẹp để sử dụng nắp đậy .................................................................. 45/00, 47/00, 49/00 
Các cơ cấu phụ trợ .................................................................................................. 53/00, 55/00 

CÁC PHẦN TỬ BAO GÓI 
Vật liệu.................................................................................................................... 65/00, 67/00 
Công dụng đặc biệt ................................................................................................. 81/00, 85/00 
Các phụ kiện 

bên trong ............................................................................................................ 57/00, 59/00 
bên ngoài ............................................................................................................ 61/00, 63/00 
chưa được phân loại ở chỗ khác ................................................................................... 67/00 

CÁC CHỦNG LOẠI BAO GÓI 
Cấu kiện; sản phẩm đặt trên giá; sản phẩm chứa trong 
ống, cuộn; sử dụng thùng chứa định hình trước ............................... 71/00; 73/00;75/00; 77/00 
Liên kết các sản phẩm trong thùng ......................................................................... 69/00, 71/00 
Công dụng đặc biệt ..................................................................................... 81/00, 83/00, 85/00 
Các chủng loại hoặc chi tiết chưa được phân loại ở 
chỗ khác ............................................................................................................................. 79/00 

 

Thùng chứa cứng hoặc bán cứng thông dụng [3] 

1/00 Các thùng chứa cứng hoặc bán cứng có thân được tạo hình trong một chi tiết, ví 
dụ bằng cách đúc khuôn vật liệu kim loại, bằng đúc chất dẻo, bằng cách thổi vật 
liệu thuỷ tinh, bằng cách tạo hình vật liệu gốm, bằng cách đúc các vật liệu dạng 
bột nghiền hoặc bằng cách thao tác vẽ sâu trên vật liệu tấm (bằng cách cuộn, kết 
dính hoặc gấp giấy B65D 3/00, B65D 5/00; cấu trúc đặc biệt để mở bằng cách cắt, 
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rạch, hoặc xé một phần mặt bên B65D 17/00; các giá kê có thành bên B65D 19/02) 
[1,5,2006.01]  

1/02 . Chai hoặc bình chứa tương tự có cổ hoặc lỗ nhỏ để rót [1,2006.01] 
1/04 . . Chai nhiều khoang [1,2006.01] 
1/06 . . có lỗ ở đáy đóng mở được [1,2006.01] 
1/08 . . có cơ cấu nhỏ giọt (cơ cấu nhỏ giọt B65D 47/18) [1,2006.01] 
1/09 . Các ống ampun (đặc biệt phù hợp cho mục đích y tế hoặc dược A61J 1/06) 

[5,2006.01] 
1/10 . Bình chứa, ví dụ để bảo quản thức ăn [1,2006.01] 
1/12 . Can chứa, bình chứa, thùng hoặc trống [1,2006.01] 
1/14 . . đặc trưng bởi hình dạng [1,2006.01] 
1/16 . . . mặt cắt ngang có đường viền cong, ví dụ hình trụ [1,2006.01] 
1/18 . . . mặt cắt ngang có đường viền hình đa cạnh [1,2006.01] 
1/20 . . đặc trưng bởi sự sắp xếp hoặc vị trí lỗ rót hoặc tháo [1,2006.01] 
1/22 . Hộp hoặc bao bì tương tự có các thành bên cao để đậy kín sản phẩm bên trong 

[1,2006.01] 
1/24 . . có các khoang hoặc vách ngăn đúc sẵn [1,2006.01] 
1/26 . . Thùng chứa có thành mỏng, ví dụ chế tạo bằng phương pháp rập kéo [1,2006.01] 
1/28 . . . chế tạo từ vật liệu nhiều lớp [1,2006.01] 
1/30 . . . Nhóm thùng chứa liên kết với nhau bằng cách nối các đầu hoặc nối vách 

[1,2006.01] 
1/32 . Thùng chứa biến dạng nhất thời bằng áp lực bên ngoài để đẩy vật chứa bên trong ra 

(can chứa dầu nhờn F16N 3/00) [1,2006.01] 
1/34 . Khay hoặc thùng chứa đáy nông [1,2006.01] 
1/36 . . có các khoang hoặc vách ngăn đúc sẵn [1,2006.01] 
1/38 . Giỏ hoặc thùng chứa tương tự có cấu trúc khung hoặc lỗ [1,2006.01] 
1/40 . Chi tiết vách đứng [1,2006.01] 
1/42 . . Các bộ phận làm cứng vững, các chi tiết gia cố [1,2006.01] 
1/44 . . . Các nếp gấp [1,2006.01] 
1/46 . . . Các chi tiết gia cố bộ phận, ví dụ ghép chồng lên nhau [1,2006.01] 
1/48 . . . Các chi tiết gia cố các vật liệu khác nhau, ví dụ khung kim loại trong vách bằng 

chất dẻo [1,2006.01] 

3/00 Thùng chứa cứng hoặc bán cứng có thân hoặc các thành bao quanh cong hoặc 
mặt cắt ngang được uốn cong toàn bộ hoặc một phần được chế tạo bằng cách 
quấn hoặc uốn giấy mà không gấp dọc theo đường đã định trước [1,2006.01] 

3/02 . đặc trưng bởi hình dạng [1,2006.01] 
3/04 . . chủ yếu là hình trụ [1,2006.01] 
3/06 . . chủ yếu là hình nón hoặc nón cụt [1,2006.01] 
3/08 . . mặt cắt ngang có hình dạng biến đổi, ví dụ hình cong chuyển sang hình vuông 

hoặc hình nhiều cạnh [1,2006.01] 
3/10 . đặc trưng bởi hình dáng của nắp đậy liền hoặc gắn chặt với thành [1,2006.01] 
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3/12 . . Các đĩa có mép gò gắn chặt với thân, ví dụ bằng chất kết dính hoặc ép nhiệt 
[1,2006.01] 

3/14 . . . Các đĩa gắn với thân hộp bằng cách uốn, gắn hoặc ép lăn [1,2006.01] 
3/16 . . Các đĩa không có mép gờ, gắn vào rãnh ở thân thùng chứa [1,2006.01] 
3/18 . . . và gắn với thân bằng cách ép lăn [1,2006.01] 
3/20 . . có phần dư của thân hộp để đậy kín bằng cách gấp, ví dụ làm đường gấp hoặc 

làm nắp [1,2006.01] 
3/22 . có vách hai lớp; vách có khoang chứa khí; vách làm từ vật liệu nhiều lớp 

[1,2006.01]  
3/24 .  có nhiều ngăn [1,2006.01] 
3/26 . Cơ cấu mở có sẵn hoặc gắn liền với thùng chứa [1,2006.01] 
3/28 . Các chi tiết khác của vách [1,2006.01] 
3/30 . . Gia cố từng bộ phận, ví dụ dùng cột kim loại [1,2006.01] 

5/00 Thùng chứa cứng hoặc bán cứng có mặt cắt ngang đa diện, ví dụ hộp, hộp các 
tông hoặc khay được tạo ra bằng cách gấp hoặc lắp ráp một hoặc nhiều phôi 
được làm bằng giấy (tấm nâng hàng cứng có các thành bên B65D19/02) 
[1,5,2006.01] 

5/02 . Tạo hình hộp chứa bằng cách gấp hoặc lắp ráp một tấm phôi, sau đó có thể hoặc 
không cần gấp mép hoặc thêm chi tiết phụ để đóng kín hộp (B65D 5/36 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

5/04 . . thân hình ống không có đầu đóng kín [1,2006.01] 
5/06 .  .  có nắp đậy phía trên hoặc dưới gấp từ phần dư của thân hộp vào phía trong 

[1,2006.01] 
5/08 . . có nắp đậy bằng cách gấp vào phía trong một phần của thân hộp, ví dụ nắp đậy 

nối với thân hộp bằng chi tiết hoặc kẹp góc (bằng cách gấp phần dư của thân hộp 
vào phía trong B65D 5/06) [1,2006.01] 

5/10 . . có nắp đậy bằng cách gấp nắp từ chốt nối với thân hộp bằng bản lề [1,2006.01] 
5/12 . . có nắp đậy riêng không gắn với thành hộp [1,2006.01] 
5/14 . . . hai nắp rời ghép vào [1,2006.01] 
5/16 . . thân hộp có lỗ hoặc phần xê dịch được để đưa sản phẩm vào hoặc lấy ra từ một 

hoặc nhiều phía (các phương tiện lấy sản phẩm ra) [1,2006.01] 
5/18 . bằng cách gấp một tấm phôi liền thành hình chữ U để hình thành đáy và hai mặt 

đối diện của hộp, các mặt còn lại hình thành bằng cách mở rộng các mặt đã có sẵn, 
ví dụ bằng các tấm gắn bản lề (B65D 5/36 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/20 . bằng cách gấp các phía của tấm ở giữa để hình thành hộp chứa kiểu tương tự như 
khay đựng (B65D 5/36 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/22 . . lắp ráp bằng cách mở rộng một hoặc nhiều mặt gấp sẵn để đóng kín mặt bên cạnh 
[1,2006.01] 

5/24 . . có các mặt lân cận nối với nhau bằng chi tiết kẹp góc [1,2006.01] 
5/26 . . các mặt đối diện có phần mở rộng khớp vào nhau tì lên các mặt khác [1,2006.01] 
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5/28 . . có phần mở rộng của các mặt gắn với mặt bên cạnh, có các mặt gắn với nhau 
bằng băng dính hoặc có các mặt giữ được vị trí do độ cứng của vật liệu làm hộp 
[1,2006.01] 

5/30 . . có các mặt liên kết với phần dư của các mặt khác bằng cơ cấu "lưỡi luồn vào 
rãnh" hoặc các cơ cấu tương tự [1,2006.01] 

5/32 . có phần thân hình thành bằng cách gấp và ghép hai hay nhiều tấm phôi (B65D 5/36 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/34 . . một tấm phôi hình thành 3 mặt của thân hộp, tấm phôi khác hình thành các mặt 
còn lại và nắp đậy [1,2006.01] 

5/35 . . . một tấm phôi hình thành ba mặt của thân hộp bốn mặt và tấm phôi khác hình 
thành các mặt còn lại và nắp đậy [2,2006.01] 

5/355 . chuyên dùng cho các dung tích thay đổi [6,2006.01]  
5/36 . có thể gấp hoặc dựng lại mà không phải tháo dỡ các mặt bên hoặc mặt đáy 

[1,2006.01] 
5/38 . Thùng chứa có ngăn kéo [1,2006.01] 
5/40 . Thùng chứa đặc biệt để chứa chất lỏng [1,2006.01] 
5/42 . Các chi tiết của thùng chứa hoặc phôi có thể gấp hoặc đựng được [1,2006.01] 
5/43 . . Các thùng chứa đặc trưng bởi các phương tiện ngăn cản hay chỉ ra sự mở thùng 

chứa trái phép [6,2006.01] 
5/44 . . Các phần tổ hợp,các phần lồng vào hay gắn vào tạo ra sự điều chỉnh bên trong 

hay bên ngoài [1,6,2006.01]  
5/46 . . . Tay cầm [1,2006.01] 
5/462 . . . tạo hình bằng cách gập một khoảng trống [6,2006.01]  
5/465 . . .  . . không gắn liền với thùng chứa [6,2006.01] 
5/468 . . .  . tay nắm trong thân [6,2006.01]  
5/472 . . .  . của kim loại, ví dụ dây kim loại [6,2006.01]  
5/475 . . .  . của plastic [6,2006.01]  
5/478 . . .  . của dây thừng nhỏ [6,2006.01]  
5/48 . . . Vách ngăn [1,2006.01] 
5/4805 . . .  . tổ hợp [6,2006.01]  
5/481 . . .  . . Tạo thành các ngăn ở tại ít nhất hai dãy [6,2006.01]  
5/482 . . .  . . . ngăn khoang theo chiều dài được thực hiện với những nắp cắt được gấp 

vuông góc với các khoang [6,2006.01]  
5/483  . . .  . . . hình thành bằng cách gập phần mở rộng có bản lề khớp ở phần cạnh trên 

hay phần cạnh dưới của thân thùng chứa hình ống (B65D 5/482 được ưu 
tiên) [6,2006.01]  

5/484 . . .  . . . hình thành bằng cách gập phần mở rộng mặt bên của các tấm panen của 
khoảng trống của vật thể chứa dạng ngăn hòm [6,2006.01] 

5/485 . . .  . . . Kết hợp với các khoang lồng [6,2006.01] 
5/486 . . .  . . hình thành bằng cách gấp phần mở rộng có bản lể khớp với thân thùng chứa 

hình ống dọc theo tuyến bản lề song song với trục của nó (B65D 5/481 được 
ưu tiên) [6,2006.01]  
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5/487 . . .  . . hình thành bằng cách gấp phần mở rộng có bản lề khớp với các cạnh trên 
hay dưới của thân thùng chứa hình ống (B65D 5/483 được ưu tiên) 
[6,2006.01] 

5/488 . . .  . . hình thành bằng cách gấp phần mở rộng các tấm panen bên của phôi thân 
thùng chứa dạng khay (B65D 5/484 được ưu tiên) [6,2006.01]  

5/489 . . .  . . hình thành bằng sự gấp vào phía trong phần cắt trong thân thùng chứa 
(B65D 5/481 được ưu tiên) [6,2006.01]  

5/49 . . .  . được lồng vào [6,2006.01] 
5/491 . . .  . . hình thành ngăn kín ở trong ít nhất hai dãy (B65D 5/485 được ưu tiên) 

[6,2006.01] 
5/492 . . .  . . . hình thành bằng cách gấp thành một phôi (B65D 5/493, B65D 5/494 được 

ưu tiên) [6,2006.01]  
5/493 . . .  . . . có ít nhất với một đáy ngăn [6,2006.01]  
5/494 . . .  . . . Vách ngăn dọc có các nắp cắt được gấp vuông góc với vách ngăn 

[6,2006.01]  
5/495 . . .  . . . hình thành bằng các mảnh chéo nhau với các khe liên kết bên trong 

[6,2006.01]  
5/496  . . .  . . hình thành bằng cách gập các mảnh vào trong ống, thanh thiết diện hình chữ 

u hay chữ s (B65D 5/491 được ưu tiên) [6,2006.01]  
5/497  . . .  . . Khoảng trống được thực hiện với các nắp cắt được gập vuông góc với 

khoảng trống này (B65D 5/491 được ưu tiên) [6,2006.01]  
5/498 . . .  . . Các vách ngăn với một hay nhiều nắp được hình thành bằng sự gấp và định 

vị vào hay duy trì ở vị trí theo các thành của thân thùng chứa (B65D 5/491, 
B65D 5/496, B65D 5/497 được ưu tiên) [6,2006.01] 

5/499 . . .  . . Các vách ngăn được hình thành từ các mảnh không gập gắn vào các khe hay 
các rãnh trong thành của thân thùng chứa (B65D 5/491 được ưu tiên) 
[6,2006.01]  

5/50 . . . Các chi tiết đỡ hoặc bảo vệ vật chứa bên trong (các chi tiết hình thành bằng 
cách gấp vào phía trong phần dư của mặt bên của thân hộp B65D 5/06; vách 
ngăn B65D 5/48) [1,2006.01] 

5/52 . . . Giá đỡ bên ngoài hoặc các chi tiết để trưng bày vật chứa bên trong [1,2006.01] 
5/54 . . Các đường vạch sẵn để thuận tiện cho việc mở hộp hoặc chia hộp thành các ngàn 

riêng bằng cách cắt hoặc xé (nắp bể hoặc các chi tiết gắn sẵn để hình thành lỗ mở 
lấy sản phẩm ra B65D 5/70) [1,2006.01] 

5/56 . . Lốp lót hoặc phủ mặt trong [1,2006.01] 
5/58 . . . Lớp lót có khoảng cách với thành thùng chứa [1,2006.01] 
5/60 . . . Lớp lót phủ tháo dỡ được [1,2006.01] 
5/62 . . Lớp phủ bên ngoài [1,2006.01] 
5/63 . . có hai hay nhiều cơ cấu mở riêng biệt (các phương tiện lấy sản phẩm ra B65D 

5/72) [6,2006.01]  
5/64 . . Nắp đậy [1,2006.01] 
5/66 . . . Nắp đậy có bản lề (B65D 5/34 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/68 . . Nắp đậy lồng vào nhau [1,2006.01] 
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5/70 . . Nắp rách hoặc các chi tiết dễ tháo tạo thành lỗ mở lấy sản phẩm ra (B65D 5/74 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/72 . . Các phương tiện lấy sản phẩm ra khỏi thùng chứa [1,2006.01] 
5/74 . . . Miệng rót [1,2006.01] 
5/76 . . . lấy ra theo số lượng định trước [1,2006.01] 

6/00 Thùng chứa có phần thân cấu tạo bằng cách nối ghép hoặc liên kết hai hay 
nhiều phần cứng hoặc gần cứng, làm hoàn toàn hoặc chủ yếu từ kim loại, chất 
dẻo, gỗ hoặc vật liệu thay thế chúng (thùng chứa có tiết diện ngang hình cong 
B65D 8/00; cấu trúc đặc biệt để mở bằng cách cắt, rạch, hoặc xé phần mặt bên B65D 
17/00; các giá kê có thành bên B65D 19/02)  [3,2006.01]  

6/02 . đặc trưng bởi hình dạng [3,2006.01]  
6/04 . . Khay hoặc hộp chứa không có nắp [3,2006.01]  
6/06 . . loại có ngăn kéo [3,2006.01]  
6/08 . Loại khung hoặc có lỗ, ví dụ chế tạo từ vật liệu mềm đan hoặc bện [3,2006.01]  
6/10 . có thành gồm nhiều tấm xếp đối diện nhau, ví dụ thành hai lớp [3,2006.01]  
6/12 . . có thành, ví dụ đáy, xê dịch được dưới tác động của sản phẩm chứa bên trong 

[3,2006.01]  
6/14 . có thành bao gồm các tấm nhiều lớp, ví dụ gỗ dán [3,2006.01]  
6/16 . có thể gấp được [3,2006.01]  
6/18 . . có các chi tiết treo bản lề [3,2006.01]  
6/20 . . . liên kết bằng dây mềm hoặc dải băng [3,2006.01]  
6/22 . . . và các chi tiết tháo rời được [3,2006.01]  
6/24 . . có các chi tiết tháo rời được (B65D 6/22 được ưu tiên) [3,2006.01]  
6/26 . . Các cơ cấu giữ thùng chứa gập ở trạng thái dựng đứng [3,2006.01]  
6/28 . có các chi tiết nối giữa các mặt, ví dụ góc nối [3,2006.01]  
6/30 . . chế tạo bằng cách cán hoặc ép [3,2006.01]  
6/32 . . chế tạo bằng cách hàn, gắn hoặc cách liên kết các mặt đối diện nhau [3,2006.01]  
6/34 . Các chi tiết tăng cường độ cứng, vững [3,2006.01]  
6/36 . . Ván lót, dải, băng hoặc đồ gá [3,2006.01]  
6/38 . . Biến dạng, ví dụ gấp nếp [3,2006.01]  
6/40 . có thành đục lỗ để cho sản phẩm vào hoặc lấy ra [3,2006.01]  

8/00 Thùng chứa có tiết diện ngang hình cong, chế tạo bằng cách ghép nối hoặc liên 
kết hai hoặc nhiều phần cứng hoặc gần cứng, làm hoàn toàn hoặc chủ yếu từ vật 
liệu kim loại, chất dẻo, gỗ hoặc vật liệu thay thế chúng (cấu trúc đặc biệt để mở 
bằng cắt, rạch, hoặc xé phần mặt bên B65D 17/00; các giá kê có thành bên B65D 
19/02) [3,2006.01]  

8/02 . Bố trí các lỗ đưa sản phẩm vào hoặc lấy ra [3,2006.01]  
8/04 . đặc trưng bởi kết cấu thành hoặc mối nối giữa các thành đứng [3,2006.01]  
8/06 . . có thành nhiều tấm xếp đối diện nhau, ví dụ vách hai lớp [3,2006.01]  
8/08 . . Các chi tiết tăng cường độ cứng vững [3,2006.01]  
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8/10 . . . Ván lót, dải băng, đồ gá [3,2006.01]  
8/12 . . Biến dạng, ví dụ gấp nếp [3,2006.01]  
8/14 . . có thể gấp được [3,2006.01]  
8/16 . . có thành bao gồm nhiều tấm xếp thành lớp, ví dụ thanh gỗ dán [3,2006.01]  
8/18 . . có mối nối cố định giữa các thanh [3,2006.01]  
8/20 . . . chế tạo bằng cách cán hoặc cán ép [3,2006.01]  
8/22 . . . chế tạo bằng cách hàn, gắn hoặc cách khác liên kết các mặt đối diện nhau 

(B65D 8/20 được ưu tiên) [3,2006.01]  

13/00 Thùng chứa có thân được chế tạo bằng cách ghép nối hoặc liên kết hai hoặc 
nhiều phần cứng hoặc gần cứng, làm hoàn toàn hay chủ yếu từ vật liệu, không 
phải là kim loại, chất dẻo, gỗ, hoặc vật liệu thay thế chúng (các giá kê có thành 
bên B65D 19/02) [1,4,2006.01]  

13/02 . chế tạo từ vật liệu thuỷ tinh, đồ gốm và các loại đất nung khác [1,2006.01] 

17/00 Thùng chứa cứng hoặc bán cứng có cấu trúc đặc biệt để mở bằng cách cắt, rạch, 
hoặc xé phần yếu dễ gãy (các chi tiết đóng kín bên trong dễ gãy được liên kết với 
nắp, nắp đậy hoặc vỏ bọc B65D 51/20) [1,2006.01] 

17/28 . có đường hoặc điểm yếu [3,2006.01] 
17/30 . . sử dụng cơ cấu cắt [3,2006.01] 
17/32 . . có các chi tiết hoặc phần không tháo ra được [3,2006.01] 
17/34 . . Lắp ráp hoặc kết cấu của các tai để kéo hoặc nâng (B65D17/32 được ưu tiên ) 

[3,2006.01] 
17/347 . . . đặc trưng bởi sự nối giữa phần vấu và một thành phần có thể tháo tách được 

hay một phần của thùng chứa [6,2006.01] 
17/353 . . .  . phương tiện để nối là phần nguyên toàn bộ có vấu hay có thành phần có thể 

tháo hay một phần [6,2006.01]  
17/36 . . . có kết cấu thích hợp để sử dụng các dụng cụ mở, ví dụ chìa khóa có rãnh (gắn 

sẵn dụng cụ mở, ví dụ chìa khóa có rãnh vào thùng chứa B65D17/52) 
[3,2006.01] 

17/38 . . .  . có băng hoặc rãnh dẫn dụng cụ [3,2006.01] 
17/40 . . đặc trưng bởi có đường yếu bao quanh miệng thùng chứa [3,2006.01] 
17/42 . có đồ gá để cắt hoặc đục lỗ (để mở tại đường hoặc điểm yếu B65D17/28) 

[3,2006.01] 
17/44 . . trong đó dụng cụ đục lỗ dùng để đóng kín [3,2006.01] 
17/46 . . Dây thép, dây nhỏ hoặc tương tự, ví dụ dây lõi để mở [3,2006.01] 
17/48 . . . đặt ở phần khâu thêm vào đồ đựng [3,2006.01] 
17/50 . Các chi tiết dễ vỡ riêng được sử dụng hoặc gắn thêm vào lỗ mở định trước, ví dụ 

dải băng để xé hoặc nút chất dẻo (B65D53/08 được ưu tiên) [3,2006.01] 
17/52 . Gắn dụng cụ mở vào đồ đựng, ví dụ chìa khóa có rãnh [3,2006.01] 

19/00 Các tấm đáy hoặc các bộ phận tương tự dạng phẳng có hoặc không có thành 
bên dùng để xếp hàng cần phải nâng hoặc hạ (trong các thiết bị nâng hay hạ hàng 
nặng hoặc cồng kềnh trong công việc bốc xếp B66F 9/12) [1,2006.01] 
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19/02 . Các tấm đáy cứng có thành bên, với tấm đáy hình hộp [1,2006.01] 
19/04 . . có thân liền được tạo hình hoặc chế tạo bằng phương pháp khác [1,2006.01] 
19/06 . . với thân được chế tạo bằng cách ghép hai hoặc nhiều phần hợp thành [1,2006.01] 
19/08 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng kim loại [1,2006.01] 
19/10 . . .  . kết cấu khung, ví dụ được chế tạo từ các sợi dây [1,2006.01] 
19/12 . . .  . Các tấm đáy gấp được [1,2006.01] 
19/14 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng gỗ [1,2006.01] 
19/16 . . .  . Các tấm đáy gấp được [1,2006.01] 
19/18 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng chất dẻo [1,2006.01] 
19/20 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng giấy [1,2006.01] 
19/22 . Các tấm đáy cứng không có thành bên [1,2006.01] 
19/24 . . với thân đúc hoặc chế tạo bằng phương pháp khác từ một mảnh [1,2006.01] 
19/26 . . với thân được chế tạo bằng cách ghép hai hoặc nhiêu phần hợp thành [1,2006.01] 
19/28 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng kim loại [1,2006.01] 
19/30 . . .  . kết cấu khung, ví dụ được chế tạo bằng các sợi dây [1,2006.01] 
19/31 . . . làm hoàn toàn hay chủ yếu từ gỗ [4,2006.01] 
19/32 . . . được chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng chất dẻo [1,2006.01] 
19/34 . . . chế tạo hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng giấy [1,2006.01] 
19/36 . Các tấm đáy có vật chịu tải mềm dẻo nằm giữa các chi tiết dẫn hướng, ví dụ giữa 

các ống dẫn hướng [1,2006.01] 
19/38 . Các chi tiết và phụ tùng [1,2006.01] 
19/40 . . Các phần tử tạo thành khoảng trống giữa tấm đáy và bề mặt đỡ [1,2006.01] 
19/42 . . . Phân bố hoặc kẹp giữ các con lăn hoặc bánh xe [1,2006.01] 
19/44 . . Các phần tử hoặc bộ phận để xếp sản phẩm trên tấm đáy [1,2006.01] 

21/00 Thùng chứa lồng lên nhau, xếp thành chồng hoặc nối được với nhau; Thùng 
chứa có dung tích thay đổi được (thùng to B65D 88/00) [1,2006.01] 

21/02 . Các thùng chứa chuyên dùng hay được thực hiện với sự gá lắp hay gắn chặt vào để 
làm cho việc xếp chồng vào nhau, chất đống hay nối với nhau được dễ dàng 
[1,5,2006.01]  

21/024 . . để xếp chồng các thùng chứa lên nhau ở các phía khác nhau hay để nối các thùng 
chứa kề liền nhau bằng các phương tiện là phần bên có mối liên quan đến định 
hướng bình thường của các thùng chứa [6,2006.01]  

21/028 . . . với các phương tiện nối bên trong tạo thành một phần của đồ đựng, ví dụ các 
mộng đuôi én, khớp nối kiểu bật tách hoặc chi tiết móc [6,2006.01] 

21/032 . . cho các thùng chứa xếp chồng cái nọ trên cái kia ở bên phải hay phía dưới, ví dụ 
với các thành phần nhô ra theo phương thẳng đứng hay các chỗ lõm [6,2006.01]  

21/036 . . . có các phương tiện đậy đặc biệt thích hợp cho sự xếp đống [6,2006.01]  
21/04 . . có một đầu hở cho phép lồng vào nhau khi không đựng hàng và xếp chồng khi 

chứa đầy hàng [1,2006.01] 
21/06 . . có các phần di động, ở các vị trí khác nhau để lồng vào nhau khi không đựng 

hàng hoặc để xếp thành chồng khi chứa đầy hàng [1,2006.01] 
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21/08 . Thùng chứa có dung tích thay đổi (thùng chứa có tiết diện hình đa giác có dung 
tích thay đổi được tạo thành bằng cách gập hay lắp ráp các phôi làm bằng giấy 
B65D 5/355) [1,2006.01] 

Các thành phần cấu tạo của thùng chứa cứng hoặc bán cứng không thuộc vào các nhóm 
khác [3] 

23/00 Các chi tiết của chai lọ hay bình thuỷ tinh không thuộc các nhóm khác (liên kết 
kiểu trục vít hoặc lưỡi lê giữa nắp đậy và bình chứa B65D 39/08, B65D 41/04, B65D 
41/34; các cơ cấu để giữ khoá B65D 45/00) [1,2006.01] 

23/02 . Lớp lót mặt hoặc lớp phủ bên trong [1,2006.01] 
23/04 . Các phương tiện để quấy trộn hoặc để làm dễ rót [1,2006.01] 
23/06 . Dụng cụ thu giữ các giọt chất lỏng được lắp sẵn hoặc các phương tiện chống rò rỉ 

[1,2006.01] 
23/08 . Lớp vỏ hoặc lớp phủ bên ngoài [1,2006.01] 
23/10 . Tay cầm [1,2006.01] 
23/12 . Cơ cấu để kẹp giữ các vật nhỏ [1,2006.01] 
23/14 . . nhãn hiệu máy [1,2006.01] 
23/16 . . nhiệt kế [1,2006.01] 

25/00 Các chi tiết của các dạng khác của thùng chứa cứng hoặc bán cứng [1,2006.01] 
25/02 . Cốt bên trong (của hộp chế tạo bằng cách gấp hoặc lắp ráp phôi giấy B65D 5/44) 

[1,2006.01] 
25/04 . . Tấm ngăn [1,2006.01] 
25/06 . . . dùng dễ đặt ở hai hay nhiều vị trí khác nhau [1,2006.01] 
25/08 . . . có bộ phận để tháo rời hoặc phá ra được, ví dụ để dễ dàng khuấy chất đựng bên 

trong bì [1,2006.01] 
25/10 . . Các thiết bị để sắp xếp sản phẩm trong bì [1,2006.01] 
25/14 . Tấm lót hoặc phủ bên trong (của hộp được chế tạo bằng cách uốn hoặc nắn phôi 

giấy B65D 5/56) [1,2006.01] 
25/16 . . Tấm lót tháo rời được hoặc kẹp ở trạng thái tự do [1,2006.01] 
25/18 . . được tách rời với thành bì bằng khoảng trống [1,2006.01] 
25/20 . Cốt bên ngoài (của hộp chế tạo bằng cách gấp hoặc lắp ráp phôi giấy B65D 5/44) 

[1,2006.01] 
25/22 . . để dễ nâng hoặc treo bì [1,2006.01] 
25/24 . . để tạo ra khe sáng giữa đáy bì và mặt đỡ, ví dụ chân chống (để cho các tấm đáy 

B65D 19/40) [1,2006.01] 
25/26 . . Cơ cấu chống va đập cho hàng chứa trong bì [1,2006.01] 
25/28 . Tay cầm (của hộp được chế tạo bằng cách gấp hoặc lắp ráp phôi giấy B65D 5/46; 

của các chai lọ hoặc bình B65D 23/10) [1,2006.01] 
25/30 . . có lỗ thủng để cho ngón tay vào [1,2006.01] 
25/32 . . Tay cầm hình quai tức là tay cầm xoay được quanh chốt có dạng nửa hình vòng 

tròn thường [1,2006.01] 
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25/24 . Lớp vỏ hoặc lớp phủ bên ngoài (của các hộp chế tạo bằng cách gấp hoặc lắp ráp 
phôi giấy B65D 5/62; cho chai lọ hoặc bình B65D 23/08; vỏ bọc B65D 65/00) 
[1,2006.01] 

25/36 . . từ vật liệu tấm [1,2006.01] 
25/38 . Thiết bị để dỡ hàng ra khỏi hộp (lắp trong các bộ phận khoá tháo ra được, hoặc tạm 

lắp vào B65D 47/00, để dỡ các sản phẩm dạng tấm mỏng B65D 83/08) [1,2006.01] 
25/40 . . Vòi phun hoặc ống vòi [1,2006.01] 
25/42 . . . lắp ở trong hay gắn vào [1,2006.01] 
25/44 . . .  . tay ống lồng hoặc tháo đi được [1,2006.01] 
25/46 . . .  . Kiểu bản lề hay quay được [1,2006.01] 
25/48 . . . tháo rời được [1,2006.01] 
25/50 . . . đặt vào một trong hai vị trí khác nhau [1,2006.01] 
25/52 . . để dỡ liên tục các sản phẩm ra hoặc tháo ra theo định lượng [1,2006.01] 
25/54 . Lỗ hoặc cửa sổ để kiểm tra [1,2006.01] 
25/56 . . có dụng cụ chỉ mức chứa trong bì [1,2006.01] 

Các dạng thùng chứa đàn hồi [3] 

27/00 Các gói hoặc phong bì hình chữ nhật để gửi bưu điện hoặc dùng vào các mục 
đích khác (có đặc tính hấp thụ va đập B65D 81/03; thư - thiếp B42D 15/00) 
[1,2006.01] 

27/02 . có miếng lồng vào để tăng độ cứng [1,2006.01] 
27/04 . có các lỗ hoặc cửa sổ để kiểm tra hàng đựng bên trong [1,2006.01] 
27/06 . có các thiết bị để dừng lại [1,2006.01] 
27/08 . có hai hoặc nhiều ngăn [1,2006.01] 
27/10 . Phong bì nối với nhau thành dãy [1,2006.01] 
27/12 . Cơ cấu để niêm phong (cái kẹp B42F 1/00) [1,2006.01] 
27/14 . . có dùng keo dán, ví dụ bôi lên nắp phong bì [1,2006.01] 
27/16 . . . dùng keo dán dính lại khi ép [1,2006.01] 
27/18 . . . dùng keo dán kích hoạt nhờ nhiệt [1,2006.01] 
27/20 . . có sử dụng các phần tử tháo ra được hoặc nối lồng lại với nhau [1,2006.01] 
27/22 . . . có hình lưỡi gà và rãnh; có nắp dấu vào phía trong [1,2006.01] 
27/24 . . . Nắp đậy có dây buộc [1,2006.01] 
27/26 . . . Các chi tiết kim loại biến dạng được [1,2006.01] 
27/28 . . sử dụng các phần tử đóng kín riêng biệt [1,2006.01] 
27/30 . . có các cơ cấu chỉ báo sự mất nguyên vẹn của bao gói [1,2006.01] 
27/32 . Các cơ cấu để mở được gắn vào trong khi chế tạo phong bì [1,2006.01] 
27/34 . . Những đường yếu [1,2006.01] 
27/36 . . Lỗ hở để mở bằng ngón tay, rãnh hoặc móc để giữ [1,2006.01] 
27/38 . . Các dây hoặc dải băng để tháo mở [1,2006.01] 

30/00 Bao hoặc túi được chế tạo từ vải hoặc giấy [3,2006.01]  
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30/02 . đặc trưng bởi nguyên liệu được sử dụng [3,2006.01]  
30/04 . . sản xuất từ vải [3,2006.01]  
30/06 . . . dạng lưới [3,2006.01]  
30/08 . . có các thành nhiều lớp hoặc có các thành nhiều phần, đặt đối diện nhau, ví dụ 

thành kép (B65D 30/14, B65D 30/26 được ưu tiên); có các đặc tính hấp thụ sự va 
đập B65D 81/03 [3,2006.01]  

30/10 . đặc trưng bởi hình dạng hoặc kết cấu [3,2006.01]  
30/12 . . có đáy hình chữ thập [3,2006.01]  
30/14 . . . có nhiều lớp [3,2006.01]  
30/16 . . có thành mặt đầu cứng, ví dụ bao tự đứng được [3,2006.01]  
30/18 . . có đáy khối liền, kín [3,2006.01]  
30/20 . . có các nếp gấp, ví dụ để dễ xếp (ấn bẹp) [3,2006.01]  
30/22 . . có hai hay nhiều ngăn [3,2006.01]  
30/24 . . Các túi có nhiều van [3,2006.01]  
30/28 . . hình tam giác hoặc hình nón [3,2006.01]  

33/00 Các chi tiết hoặc thiết bị phụ cho bao hoặc túi [1,2006.01] 
33/01 . Thông gió hoặc thông hơi các bao (nối van với các vật thể mểm dẻo bơm phồng 

được B60C 29/00) [1,2006.01] 
33/02 . Gia cố cục bộ hoặc miếng chèn nhằm tăng cường độ cứng, ví dụ dây thép, dây nhỏ, 

dải hoặc khung [1,2006.01] 
33/04 . Lỗ nhỏ hoặc các lỗ hở khác, ví dụ để kiểm tra vật chứa trong bao [1,2006.01] 
33/06 . Tay cầm [1,2006.01] 
33/08 . . có lỗ để đặt ngón tay vào [1,2006.01] 
33/10 . . sản xuất từ vật liệu giống như vật liệu làm bao [1,2006.01] 
33/12 . . bằng dây [1,2006.01] 
33/14 . Cơ cấu để treo (tay cầm B65D 33/06) [1,2006.01] 
33/16 . Cơ cấu để đóng bao (bao có van B65D 30/24, nứt hay nắp đậy tháo được B65D 

39/00, B65D 41/00; nắp đậy cho bao đựng dây B65D 77/10; đậy bao đã đựng dây 
B65B 7/00, 51/00) [1,2006.01] 

33/17 . . có các dầm, các vòng hay các chốt khóa [4,2006.01]  
33/18 . . dùng keo dán, bôi lên, ví dụ lên nắp bao [1,2006.01] 
33/20 . . . dùng keo dán dính lại khi ép [1,2006.01] 
33/22 . . . dùng keo dán kích hoạt nhờ nhiệt [1,2006.01] 
33/24 . . sử dụng các chi tiết đậy được liên kết hoặc tự khoá, ví dụ các nắp (B65D 33/25 

được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
33/25 . . tán đinh; ghép mộng đuôi én; bắt vít; sử dụng các nút ấn hay các khoá kéo 

[4,2006.01]  
33/26 . . có sử dụng các móc nối hoặc bằng cách khâu [1,2006.01] 
33/28 . . Các tấm đậy giống như dải hoặc dây [1,4,2006.01]  
33/30 . . Các dải, băng biến dạng hoặc kim loại mềm dẻo và tương tự [1,2006.01] 
33/32 . . Móc cài dạng xích kim loại [1,2006.01] 
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33/34 . . có các cơ cấu chỉ báo sự mất nguyên vẹn của bao gói [1,2006.01] 
33/36 . Cơ cấu dỡ hàng trong bao ra [1,2006.01] 
33/38 . . Ống tháo [1,2006.01] 

35/00 Thùng chứa dạng ống bằng chất dẻo, chịu biến dạng dư để đẩy vật chứa ra, ví 
dụ ống tuýp đựng thuốc đánh răng hay đựng chất nhão hoặc chất bán lỏng; Giá 
đỡ để đỡ chúng [1,2006.01] 

35/02 . Kết cấu thân [1,2006.01] 
35/04 . . được chế tạo như một vật liền khối [1,2006.01] 
35/06 . . . bằng kim loại [1,2006.01] 
35/08 . . . bằng chất dẻo [1,2006.01] 
35/10 . . chế tạo bằng cách gắn hai hay nhiều phần tạo thành với nhau [1,2006.01] 
35/12 . . Nối liền giữa thân và ống lắp mũ chụp [1,2006.01] 
35/14 . có lớp phủ ở trên trong hoặc lớp lót [1,2006.01] 
35/16 . . để giảm hoặc ngăn ngừa ăn mòn thân [1,2006.01] 
35/18 . . để giữ thân ở trạng thái cuộn sau khi đẩy từng phần vật chứa ra khỏi bao 

[1,2006.01] 
35/20 . . để hút vật chứa trong bao trở lại [1,2006.01] 
35/22 . có hai hoặc nhiều ngăn [1,2006.01] 
35/24 . có các cơ cấu phụ (lớp phủ mặt trong hay lớp lót B65D 35/14) [1,2006.01] 
35/26 . . để nạp đầy [1,2006.01] 
35/28 . . để đẩy vật chứa trong bao ra [1,2006.01] 
35/30 . . . Pit- tông [1,2006.01] 
35/32 . . Chìa để mỏ bao gói bằng cách cuộn xé một phần thành bì ra [1,2006.01] 
35/34 . . . được kẹp vào giá đỡ tuýp hoặc gắn liền với chúng [1,2006.01] 
35/36 . . để đưa vật đựng lên các bề mặt khác [1,2006.01] 
35/38 . . . Miệng phun [1,2006.01] 
35/40 . . để đo lượng vật liệu được đẩy ra [1,2006.01] 
35/42 . . để chống mất mát các chi tiết khoá tháo rời được [1,2006.01] 
35/44 . Nắp đậy [1,2006.01] 
35/46 . . có các van [1,2006.01] 
35/48 . . . van được hoạt động bằng tay [1,2006.01] 
35/50 . . . được mở ra khi làm biến dạng bì [1,2006.01] 
35/52 . . . có khe hở [1,2006.01] 
35/54 . . . được mở ra khi ấn nắp đậy lên bề mặt cần bôi chất chứa trong bao bì (miệng 

phun B65D 35/38) [1,2006.01] 
35/56 . . Giá đỡ tuýp có thể gập được [1,2006.01] 

37/00 Thùng chứa đàn hồi xách tay, không thuộc vào các nhóm khác [1,2006.01] 

Chi tiết nắp đậy không bằng giấy gấp và được gắn trong hoặc gắn vào thùng chứa; để 
mở thùng chứa cứng hoặc bán cứng mà không làm hỏng các bộ phận thành ngoài của 
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thùng chứa cúng, bán cứng hoặc thùng chứa mềm dẻo có chi tiết đậy tương tự; Cơ cấu 
hoặc thiết bị để ngăn việc nạp lại thùng chứa; Các bộ phận của thùng chứa có tác dụng 
tương hỗ với chi tiết đậy hoặc được đặc trung bời hình dạng của chi tiết đậy [3] 

39/00 Nắp đậy nằm trong cổ chai hay lỗ rót, ví dụ nút chai (nắp B65D 43/00; với các 
chi tiết kẹp giữ bổ sung B65D 45/00) [1,2006.01] 

39/02 . Nắp hình đĩa (đĩa có mép bích B65D 39/04) [1,2006.01] 
39/04 . Nút chai hình chén hoặc những nắp đậy tương tự có mép bích [1,2006.01] 
39/06 . Hình cầu [1,2006.01] 
39/08 . Có ren hoặc những nắp đậy tương tự, đóng lại bằng cách vặn; Ống lót của chúng 

[1,2006.01] 
39/10 . . có cam dạng chốt cài [1,2006.01] 
39/12 . nở ra được, ví dụ thổi phồng được [1,2006.01] 
39/14 . đi qua các lỗ bên ở cổ [1,2006.01] 
39/16 . có tay cầm và các phương tiện tương tự để đóng dễ dàng bằng tay [1,2006.01] 
39/18 . có lớp phủ hoặc lớp lót chống ma sát hoặc ăn mòn [1,2006.01] 

41/00 Nắp, ví dụ nắp chai kiểu vương miện hay xi bịt kiểu vương miện, nghĩa là các 
chi tiết có các bộ phận được bố trí khớp với mặt ngoài của cổ hoặc thành chai 
để xác định lỗ rót hoặc lỗ chảy ra; Chi tiết bọc dạng nắp bảo hiểm dùng cho các 
bộ phận đậy kín, ví dụ nắp trang trí bằng lá kim loại hoặc giấy (B65D45/00 được 
ưu tiên) [1,2006.01] 

41/01 . chuyên dùng để thích ứng với nhiều kích cỡ [6,2006.01]  
41/02 . không có chỗ yếu; Dải để bóc hoặc các cơ cấu tương tự dễ mở hay tháo [1,2006.01] 
41/04 . . có ren và tương tự; Ren lắp vào bằng cách vặn [1,2006.01] 
41/06 . . . có cam dạng chốt cài [1,2006.01] 
41/08 . . . được vặn chặt lên vòng ren kẹp giữ ỏ mặt ngoài của cổ hoặc thành [1,2006.01] 
41/10 . . thích ứng để cố định trong vị trí yêu cầu bằng cách biến dạng các phần bao bọc 

thành bên [1,2006.01] 
41/12 . . . được chế tạo từ kim loại tương đối cứng, ví dụ nắp đậy kiểu mũ vương miện 

[1,2006.01] 
41/14 . . . được chế tạo từ lá kim loại hoặc vật liệu mỏng mềm tương tự [1,2006.01] 
41/16 . . có móc cài [1,2006.01] 
41/17 . . . ấn vào hay vặn ra [6,2006.01]  
41/18 . . . không bằng kim loại, ví dụ được chế tạo từ giấy hoặc chất dẻo [1,2006.01] 
41/20 . . có lớp màng mỏng, ví dụ màng có thể đục thủng [1,2006.01] 
41/22 . . có các phần tử đàn hồi, thích ứng để kéo dãn ra trên bao bì [1,2006.01] 
41/24 . . chế tạo từ vật liệu có thể co được hoặc được tạo thành tại chỗ bằng cách nhúng cổ 

bì, ví dụ nhúng vào gelatin hoặc xenluloit [1,2006.01] 
41/26 . . được sử dụng làm bình để uống hoặc để đo [1,2006.01] 
41/28 . . kết hợp với các nút [1,2006.01] 
41/30 . . . Nắp biến dạng được, kết hợp với nút đàn hồi cho phép sử dụng lại chúng làm 

các nắp đậy tạm thời [1,2006.01] 
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41/32 . có chỗ kém bền, với các dải bóc ra được, lưỡi gà và các cơ cấu tương tự để mở 
hoặc tháo, ví dụ để dễ dạng tạo ra lỗ rót [1,2006.01] 

41/34 . . có ren hoặc tương tự [1,2006.01] 
41/36 . . . có cam dạng chốt cài [1,2006.01] 
41/38 . . . được vặn lên vòng tròn có ren kẹp trên chu vi ngoài của cổ chai hoặc thành 
41/40 . . thích ứng để kẹp chặt vào vị trí cần thiết bằng cách biến dạng tạm thời những 

phần ngoạm vào thành [1,2006.01] 
41/42 . . . chế tạo từ kim loại tương đối cứng.ví dụ mũ kiểu vương miện [1,2006.01] 
41/44 . . . chế tạo từ lá kim loại hoặc vật liệu mỏng mềm dẻo tương tự [1,2006.01] 
41/46 . . có móc cài [1,2006.01] 
41/47 . . . ấn vào hay vặn ra [6,2006.01]  
41/48 . . . không bằng kim loại, ví dụ bằng giấy hoặc chất dẻo [1,2006.01] 
41/50 . . có vỏ bọc, ví dụ thích ứng để đục thủng [1,2006.01] 
41/52 . . có các phần tử đàn hồi, thích ứng để kéo dãn trên bao bì [1,2006.01] 
41/54 . . Nắp hoặc chi tiết bọc dạng nắp làm từ vật liệu dễ co ngót hoặc được tạo thành tại  

chỗ bằng cách nhúng cổ bì, ví dụ vào gelatin hoặc xelulo [1,2006.01] 
41/56 . . được dùng làm bình để uống hoặc để đo [1,2006.01] 
41/58 . . kết hợp với các nút [1,2006.01] 
41/60 . . . Nắp co dãn kết hợp với nút đàn hồi cho phép sử dụng lại chúng làm nắp đậy 

tạm thời [1,2006.01] 
41/62 . Mũ chụp bên ngoài dạng nắp bảo hiểm thứ hai dùng cho chi tiết đậy kín 

[1,2006.01] 

43/00 Nắp đậy thùng chứa dạng cứng hoặc bán cứng (cho các nồi hơi nấu A47J 36/06; 
nắp để đậy nồi cao áp nói chung F16J 13/00) [1,2006.01] 

43/02 . Nắp tháo rời được (có các cơ cấu để đục, cắt hoặc bậy nắp đậy bên trong B65D 
51/22) [1,2006.01] 

43/03 . . có thể xếp chồng hoặc xếp lồng vào nhau [1,2006.01] 
43/04 . . có phần tử lắp vào lỗ của bì, và được giữ bằng ma sát hoặc trọng lực [1,2006.01] 
43/06 . . có máng ôm quanh lỗ của bì [1,2006.01] 
43/08 . . có các mặt bên được lắp trên rìa lỗ của bì [1,2006.01] 
43/10 . . . được giữ bằng cách cài vào gở hoặc chỗ lồi của lỗ [1,2006.01] 
43/12 . . được tháo ra bằng cách trượt theo đường trượt [1,2006.01] 
43/14 . Nắp không tháo được [1,2006.01] 
43/16 . . được treo trên các bản lề (các bản lề cửa và tương tự E05D) [1,2006.01] 
43/18 . . quay trong mặt phẳng của lỗ hở của bì [1,2006.01] 
43/20 . . trượt theo phương dọc [1,2006.01] 
43/22 . . Thiết bị để giữ ở vị trí đóng, ví dụ những cái kẹp [1,4,2006.01]  
43/24 . . Thiết bị để giữ ở vị trí mở [1,2006.01] 
43/26 . Thiết bị để mở hoặc đóng, ví dụ hoạt động bằng bàn đạp [1,2006.01] 
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45/00 Các cơ cấu kẹp hoặc nén để kẹp hay giữ nấp đậy (nắp đậy có ren hoặc hình nút 
buộc cho lỗ hở của bì B65D 39/08, B65D 41/04, B65D 41/34; nút nở B65D 39/12; 
để cho bình cao áp F16J 13/00) [1,2006.01] 

45/02 . hoạt động bằng cách nén dọc trục để liên kết nắp đậy với bề mặt cần làm kín 
[1,2006.01] 

45/04 . . Các phần tử hình chạc hoặc hình chữ u, tác dụng tương hỗ với bì, ví dụ móc quay 
[1,2006.01] 

45/06 . . . liên kết với đòn bẩy kiểu khuỷu, ví dụ có các cơ cấu khoá bản lề [1,2006.01] 
45/08 . . . có lò xo lắp ở trong [1,2006.01] 
45/10 . . . có các vít siết chặt [1,2006.01] 
45/12 . . . có tay đòn chặn, ngoạm vào răng của thanh răng để điều chỉnh sự nén 

[1,2006.01] 
45/14 . . . tác dụng tương hỗ với các rãnh nghiêng ở thành bì để điều chỉnh sự nén 

[1,2006.01] 
45/16 . . Quai, móc hoặc kẹp, ví dụ hình chữ c (các chi tiết hình chạc hoặc hình chữ u 

B65D 45/04) [1,2006.01] 
45/18 . . . thuộc kiểu móc [1,2006.01] 
45/20 . . . kiểu bản lề [1,2006.01] 
45/22 . . .  . loại đàn hồi [1,2006.01] 
45/24 . . .  . có các cơ cấu nén lắp sẵn, vi dụ đinh vít hoặc đòn khuỷu [1,2006.01] 
45/26 . . .  . có các dây xích kéo lắp sẵn ở trong [1,2006.01] 
45/28 . . Các phần tử dạng tấm, ví dụ lò xo lá chủ yếu đặt vuông góc với trục của nắp đậy 

và tác động giữa mặt phẳng của nắp dậy và mặt đỡ của bì [1,2006.01] 
45/30 . . Các phần tử tròn, ví dụ hình móc, ren [1,2006.01] 
45/32 . tác dụng bằng cách nén hướng tâm, ví dụ bằng kẹp, ôm lấy các chi tiết nắp đậy 
45/34 . . dẫn động bằng cánh tay đòn [1,2006.01] 

47/00 Nắp đậy cùng với cơ cấu để nạp và rót ra hoặc chỉ để rót ra (thiết bị phân phối xà 
phòng lỏng A47K 5/12) [1,2006.01] 

47/02 . để nạp lần đầu và ngăn chặn việc nạp lần thứ hai [1,2006.01] 
47/04 . để rót bằng các thiết bị khác không phải là bơm [1,2006.01] 
47/06 . . có vòi rót hoặc ống; có miệng phun hoặc chảy (có ống trượt B65D 47/26) 

[1,2006.01] 
47/08 . . . có nắp đậy có bản lề hoặc quay được [1,2006.01] 
47/10 . . . có nắp đậy dễ vỡ [1,2006.01] 
47/12 . . . có nắp đậy tháo rời được [1,2006.01] 
47/14 . . .  . có cơ cấu để giữ nắp đậy [1,2006.01] 
47/16 . . . có nắp đậy hoạt động tự động khi các vòi phun hoặc ống rót bị nhúng chìm 

trong chất lỏng được rót ra [1,2006.01] 
47/18 . . . để rót nhỏ giọt; ống nhỏ giọt (ống nhỏ giọt nói chung B01L 3/00) [1,2006.01] 
47/20 . . có các phần tử điều khiển bằng tay để điều chỉnh việc rót (B65D 47/34 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
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47/22 . . . khi ấn lên ống kim loại đàn hồi [1,2006.01] 
47/24 . . . có van nâng [1,2006.01] 
47/26 . . . có van trượt, ví dụ chế tạo với ống trượt [1,2006.01] 
47/28 . . .  . có chuyển động dọc [1,2006.01] 
47/30 . . . có van bít [1,2006.01] 
47/32 . . có cơ cấu để giảm áp suất [1,2006.01] 
47/34 . Nắp đậy có cơ cấu rót ra bằng cách hút [1,2006.01] 
47/36 . Nắp đậy có các phần tử đòn, để đục, đập vỡ hoặc lấy hẳn ra để tạo ra lỗ rót (B65D 

57/18 được ưu tiên; mũ để cho nắp đậy có màng, thích ứng để đục B65D 41/20, 
B65D 41/50) [1,2006.01] 

47/38 . . có các cơ cấu đục, sau đó sử dụng làm van điều chỉnh thiết diện [1,2006.01] 
47/40 . có tâm hứng nhỏ giọt hoặc các phương tiện chống rò rỉ [1,2006.01] 
47/42 . có cái đệm và các cơ cấu tương tự để đưa chất chứa trong bình ra ngoài (chổi lông 

gắn liền với bình A46B 11/00) [1,2006.01] 
47/44 . có lỗ tiếp liệu được mở ra khi bình biến dạng hoặc khi nén đệm lên bề mặt cần đưa 

vật chứa trong bình lên (ống có van được mở ra khi nén van lên bề mặt B65D 
35/54) [1,2006.01] 

49/00 Các cơ cấu hoặc thiết bị ngăn ngừa việc nạp lại thùng chứa (để nạp lần đầu và 
ngăn ngừa việc nạp lại lần tiếp theo B65D 47/02) [1,2006.01] 

49/02 . Van một đường [1,2006.01] 
49/04 . . Van được chất năng [1,2006.01] 
49/06 . . . với trọng tải thêm [1,2006.01] 
49/08 . . Van với trọng tải đàn hồi [1,2006.01] 
49/10 . . Sắp xếp một số van [1,2006.01] 
49/12 . bằng cách phá một phần bì tạo thành một khối nguyên vẹn với chúng trong trường 

hợp mở [1,2006.01] 

50/00 Nắp đậy bao bì có phương tiện để chống mở hay tháo ra không được phép, có 
hoặc không có các phương tiện chỉ báo, ví dụ nắp bao bì để ngăn chặn trẻ em 
mở (nắp có chỉ báo mở không có phương tiện để ngăn chặn, xem các nhóm trên, ví 
dụ B65D 41/32, 51/20) [5,2006.01] 

50/02 . có khả năng mở, có khả năng tháo bằng sự kết hợp của nhiều thao tác [5,2006.01]  
50/04 . . đòi hỏi sự phối hợp của những thao tác đồng thời, ví dụ ấn thật mạnh và xoay, 

nâng lên và xoay, giữ một phần và xoay phần còn lại (B65D50/10 được ưu tiên; 
nắp hoặc mũ chụp được vặn chặt bằng cách xoay với cam dạng chốt cài 
B65D41/06, B65D41/36) [5,2006.01] 

50/06 . . đòi hỏi một sự kết hợp của nhiều thao tác liên tiếp (B65D 50/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

50/08 . . có khả năng mở hay tháo bằng nắp đậy hay làm biến dạng thùng chứa 
[5,2006.01]  

50/10 . . có khả năng thả ra chỉ sau khi đã sắp thẳng hàng những chi tiết đậy với thùng 
chứa [5,2006.01]  
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50/12 . Các dạng tấm đậy ẩn hay giả, ví dụ tấm đậy giả kết hợp với tấm đậy tháo được tạo 
thành đế thùng chứa [5,2006.01] 

50/14 . có khả năng mở hay khả năng tháo chỉ bằng các phương tiện của thành phần để mở 
đặc biệt (các thùng chứa có các phương tiện để cắt, khoan lỗ, hay phương tiện phù 
hợp với dụng cụ cắt B65D 17/42, khoá để đóng có dùng chìa khoá B65D 55/14) 
[5,2006.01] ] 

51/00 Nắp đậy không thuộc vào các nhóm khác (nắp che hoặc các nắp đậy tương tự để 
đậy các bình cao áp như chi tiết của máy F16J 13/00) [1,2006.01] 

51/02 . Nắp lỏng để đậy bình, hộp sắt hoặc các thùng tương tự để đựng chất lỏng, không có 
cơ cấu bịt kín (dùng cho nồi nấu A47J 36/06) [1,2006.01] 

51/04 . . được lắp bản lề (B65D 51/10 được ưu tiên) [1,2006.01] 
51/06 . . xếp mở được [1,2006.01] 
51/08 . . có phần nhô dọc trục hướng vào trong hay nằm ngoài thành bao quanh lỗ, ví dụ 

dùng cho thùng đựng sữa [1,2006.01] 
51/10 . . được tự động mở ra khi nghiêng bình để rót chất lỏng [1,2006.01] 
51/12 . . Nắp mềm không đàn hồi [1,2006.01] 
51/14 . . Nắp cứng hình cầu hoặc phẳng để nối kín với cổ bình, ví dụ nắp cho các bình 

thuỷ tinh [1,2006.01] 
51/16 . có cơ cấu để thải không khí hoặc khí ra [1,2006.01] 
51/18 . Bố trí nắp đậy có chi tiết bọc dạng nắp bảo hiểm bên ngoài hoặc có ít nhất hai nắp 

đậy cùng tác động với nhau [1,2006.01] 
51/20 . . Cái chụp, nắp hoặc vỏ bọc hoạt động cùng với nắp đậy bên trong và được mở ra 

bằng cách đục, cắt hoặc làm gẫy nắp bên trong [1,2006.01] 
51/22 . . . có các cơ cấu để đục, cắt hoặc làm gẫy nắp bên trong [1,2006.01] 
51/24 . kết hợp với các cơ cấu phụ dùng cho mục đích khác ngoài việc mở [1,2006.01] 
51/26 . . có các cơ cấu để giữ chất đựng ở vị trí nhất định, ví dụ các cơ cấu đàn hồi 

[1,2006.01] 
51/28 . . có bì phụ để chứa các sản phẩm hoặc vật liệu thêm [1,2006.01] 
51/30 . . . để cho các lò sấy [1,2006.01] 
51/32 . . có bút lông hoặc que để vẽ hoặc trộn chất đựng trong hộp [1,2006.01] 

53/00 Các phần tử để bịt kín hay làm kín; Sự bịt khít được tạo nên nhờ các vật liệu 
lỏng hay vật liệu dẻo [1,2006.01] 

53/02 . Bộ bịt kín hay các vòng [1,2006.01] 
53/04 . Đĩa [1,2006.01] 
53/06 . Cơ cấu làm khít tạo nên bởi các vật liệu lỏng hay vật liệu dẻo [1,2006.01] 
53/08 . Băng dính hay băng mềm dẻo thích ứng để niêm phong bình [1,2006.01] 
53/10 . đặc biệt thích hợp cho các bình chịu axít [1,2006.01] 

55/00 Các cơ cấu liên quan đến nắp đậy thùng chứa, không thuộc vào các nhóm khác 
[1,2006.01] 

55/02 . Thiết bị để khóa; Các phương tiện để ngăn cản hay chỉ báo sự mở không cho phép 
hoặc tháo nắp đậy (nắp bảo vệ cho chai lọ B65D23/08; mũ chụp ngoài dạng nắp 
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đậy bảo hiểm cho chai lọ hoặc bình chứa B65D41/62; phương tiện dùng để ép 
B65D45/00; Nắp đậy có cơ cấu để ngăn cản sự mở không cho phép hoặc tháo nắp 
đậy B65D50/00) [1,5,2006.01] 

55/04 . . Kẹp lò xo, ví dụ dây hoặc lá kim loại [1,2006.01] 
55/06 . . Dây thép, dây nhỏ hoặc dải băng có thể biến dạng hoặc xé rách (đồ đựng có cấu 

tạo đặc biệt để mở bằng dây, dải để xé hoặc tương tự B65D17/00; nắp đậy hoặc 
chi tiết đóng kín dạng nắp đậy có dải để xé B65D41/32); Sử dụng xi bịt 
[1,2006.01] 

55/08 . . . Các chi tiết hình tròn, ôm lấy cổ bình [1,2006.01] 
55/10 . . Các chốt khóa [1,2006.01] 
55/12 . . Thiết bị hoặc phương tiện có các bộ phận chuyển động tương đối với nhau, tác 

dụng qua lại với gờ trên chai lọ hoặc bình [1,2006.01] 
55/14 . . sử dụng các khoá, ví dụ các khoá phải lắp lại hoặc làm việc nhờ chìa khoá 

[1,2006.01] 
55/16 . . đề phòng việc mất các nắp tháo được [1,2006.01] 

Các thành phần bao gói 

57/00 Các khung bên trong hoặc các cột chống để cho các sản phẩm mềm, ví dụ các 
chi tiết tạo độ cứng; Các bộ phận ngăn cách cho sản phẩm được đóng gói theo 
dạng xếp chồng hoặc theo nhóm, ví dụ để cho các sản phẩm nhớt khỏi bị dính 
lại với nhau [1,2006.01] 

59/00 Các nút chai, các ống lót, các mũ chụp và các phần tử cứng, nửa cứng tương tự 
để bảo vệ các phần sản phẩm hoặc các sản phẩm được liên kết thành bó, ví dụ 
các cơ cấu bảo vệ ren vít, các cơ cấu bảo vệ góc của sản phẩm, các mũ chụp đầu 
ống hoặc các sản phẩm dạng thanh được buộc thành bó [1,2006.01] 

59/02 . Nút [1,2006.01] 
59/04 . Ống vỏ, ví dụ các ống bưu điện [1,2006.01] 
59/06 . Mũ chụp [1,2006.01] 
59/08 . . với thiết diện ngang đa giác [1,2006.01] 

61/00 Các khung bên ngoài hoặc các cột chống được làm thích nghi để lắp ráp chung 
quanh, hoặc áp dụng cho sản phẩm (thùng chứa gấp được B65D 5/00, 6/16, 6/24, 
8/14) [1,2006.01] 

61/02 . Khung ống có chỗ nối đàn hồi [1,2006.01] 

63/00 Các phần tử bao gói mềm dẻo kéo dài được, ví dụ các băng để liên kết hay giữ 
các sản phẩm (để đỡ các ống, cáp hoặc các ống bảo vệ F16L 3/137) [1,2006.01] 

63/02 . Các dải hay băng kim loại, nối liền các đầu của chúng [1,2006.01] 
63/04 . . Mối nối được tạo nên bằng cách biến dạng đầu của các phần tử để gói 

[1,2006.01] 
63/06 . . Mối nối được tạo nên nhờ các chi tiết kẹp giữ riêng biệt, ví dụ bằng cách làm biến 

dạng nó [1,2006.01] 
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63/08 . . . nhờ các thanh giằng hoặc nêm và tương tự gắn vào đầu các phần của bao bì 
[1,2006.01] 

63/10 . Dải, dải hoặc băng không bằng kim loại; Các chi tiết dạng sợi, ví dụ dây, sợi; Nối 
liền giữa các đầu của chúng [1,2006.01] 

63/12 . . Mối nối được tạo nên bằng cách làm biến dạng hoặc liên kết các đầu của các 
phần tử của bao bì [1,2006.01] 

63/14 . . Mối nối được tạo nên nhờ các chi tiết kẹp chặt riêng biệt [1,2006.01] 
63/16 . . . nhờ các thanh giằng, nêm và tương tự được gắn vào đầu các phần tử của bao bì 

[1,2006.01] 
63/18 . có các tay cầm hoặc các phương tiện treo khác [1,2006.01] 

65/00 Các vỏ bọc hay các tấm phủ mềm; Các vật liệu để bao gói có công dụng hoặc 
dạng đặc biệt (bao gói giảm xóc B65D 81/02, ví dụ vỏ bọc giảm xóc B65D 81/14; 
vật liệu nhiều lớp xem B32B; các vật liệu khác xem các lớp tương ứng) [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Cần chú ý đến định nghĩa "các thành phần bao gói" trong ghi chú (6) ngay sau tên 

lớp phân lớp này. 
 
65/02 . Các vỏ bọc hay các tấm vỏ mềm [1,2006.01] 
65/04 . . không phải hình chữ nhật [1,2006.01] 
65/06 . . . với các van gấp lại được, ví dụ van liên động [1,2006.01] 
65/08 . . . có các phần tử kẹp chặt, ví dụ với móc phecmơtuya [1,2006.01] 
65/10 . . hình chữ nhật [1,2006.01] 
65/12 . . . có các đường gấp để dễ dàng khi xếp [1,2006.01] 
65/14 . . có những khoảng bề mặt được phủ băng keo dán [1,2006.01] 
65/16 . . ánh sáng xuyên qua hoặc không xuyên qua được [1,2006.01] 
65/18 . . . không trong suốt, có từng khoảng để ánh sáng lọt qua [1,2006.01] 
65/20 . . . không cho xuyên qua đối với ánh sáng có bước sóng nhất định [1,2006.01] 
65/22 . . Các chi tiết [1,2006.01] 
65/24 . . . Tai hoặc vấu khác để định vị vật chứa trong bao bì [1,2006.01] 
65/26 . . . Cơ cấu để mở bao gói [1,2006.01] 
65/28 . . .  . Khoán lỗ hoặc những đường kém bền [1,2006.01] 
65/30 . . .  . Các rãnh, khe hoặc vết khoét [1,2006.01] 
65/32 . . .  . Tai hoặc các vấu tương tự để cầm tay [1,2006.01] 
65/34 . . .  . Những sợi dây nhỏ gián đoạn hoặc các phần tử cong tương tự [1,2006.01] 
65/36 . . .  . Chỗ làm dày thêm để hướng vết nứt [1,2006.01] 
65/38 . Những vật liệu bao gói có công dụng hoặc hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 
65/40 . . Sử dụng vật liệu nhiều lớp cho các mục đích bao gói đặc biệt [1,2006.01] 
65/42 . . Sử dụng vật liệu được phủ hoặc ngâm tẩm [1,2006.01] 
65/46 . . Sử dụng các vật liệu dễ bị phá huỷ, hoà tan hoặc ăn được [3,2006.01] 
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67/00 Các phần tử bao gói, không được phân vào các phân nhóm khác [1,2006.01] 
67/02 . Các móc hoặc kẹp giữ sản phẩm nhằm mục đích thuận tiện cho việc bảo quản hoặc 

vận chuyển [1,2006.01] 

Các dạng bao gói 

69/00 Các sản phẩm được gắn liền với nhau để thuận tiện cho việc bảo quản và vận 
chuyển, không sử dụng các phần tử bao gói (nối ghép các sản phẩm để thuận tiện 
cho việc đóng bao gói B65B 17/02) [1,2006.01] 

71/00 Các sản phẩm được gắn với nhau thành gói nhờ các chi tiết bao gói để thuận lợi cho 
việc bảo quản hoặc vận chuyển, ví dụ giá mang xách tay có ngăn riêng dùng cho 
nhiều loại đồ đựng như lon bia hoặc chai nước uống có bọt; Bó vật liệu [1,2006.01] 

71/02 . Bố trí các thanh giằng uốn (mềm) [1,2006.01] 
71/04 . . có các phần tử bảo vệ hoặc đỡ nằm giữa các thanh giằng và sản phẩm hoặc vật 

liệu, ví dụ để chống việc mài mòn các thanh giằng [1,2006.01] 
71/06 . gồm nhiều sản phẩm hoàn toàn hoặc chủ yếu được gắn liền với nhau nhờ các chi 

tiết bao gói có ứng lực [3,2006.01]  
71/08 . . có sử dụng việc nung nóng [3,2006.01]  
71/10 . . . và thực hiện với những phần lồng vào [5,2006.01]  
71/12 . . Các chi tiết bao gói được hình thành bằng gập một phôi đơn [5,2006.01]  
71/14 . . . có hình dạng ống, không có hoặc không mang đặc tính gì, các thành đuôi (các 

ống bọc ngoài B65D 59/04) [5,2006.01]  
71/16 . . .  . có các thành phần định vị sản phẩm (B65D 71/24 được ưu tiên) [5,2006.01]  
71/18 . . .  . . các vạt dải uốn vào trong từ thành dưới hay từ thành trên [5,2006.01]  
71/20 . . .  . . Các đường rạch hay các phần mở dọc theo các đường gấp của vật thể là ống 

[5,2006.01]  
71/22 . . .  . . sự mở hình thành ở phía thành bên [5,2006.01]  
71/24 . . .  . có nhiều phần [5,2006.01]  
71/26 . . .  . . mở rộng từ thành trên hay thành dưới  [5,2006.01]  
71/28 . . .  . đặc trưng bởi tay cầm [5,2006.01]  
71/30 . . .  . . nhất thể với những chi tiết bao gói dạng ống (B65D 71/32 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
71/32 . . .  . . hình thành bằng các lỗ bấm [5,2006.01]  
71/34 . . .  . đặc trưng bởi các đường vạch yếu hay tương tự [5,2006.01]  
71/36 . . . đặc trưng bởi có các thành đuôi [5,2006.01]  
71/38 . . các chi tiết bao gói được hình thành bởi sự gập và liên kết hai hay nhiều dải với 

nhau [5,2006.01]  
71/40 . bao gồm một số các sản phẩm được giữ cùng nhau chỉ từng phần một bởi các chi 

tiết bao gói hình thành bằng cách gập một phôi [5,2006.01]  
71/42 . . hình thành bằng cách gập một phôi đơn thành một chi tiết lớp đơn [5,2006.01]  
71/44 . . . đặc trưng bởi tay cầm [5,2006.01]  
71/46 . . hình thành bằng cách gập một phôi đơn thành một chi tiết ống [5,2006.01]  
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71/48 . . . đặc trưng bởi tay cầm [5,2006.01]  
71/50 . bao gồm một số các sản phẩm được giữ cùng nhau chỉ từng phần một bằng các chi 

tiết bao gói hình thành không phải bằng gập một phôi [5,2006.01]  
71/52 . Các chi tiết bao gói giống như cái khay có tay cầm để lưu giữ hay vận chuyển một 

lượng lớn các sản phẩm (B65D 71/12, 71/38, 71/40, 71/50 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

71/54 . . không có nhiều phần ngăn (B65D 71/60, 71/68 được ưu tiên) [5,2006.01]  
71/56 . . có một phần ngăn theo chiều dọc (B65D 71/60, 71/68 được ưu tiên) [5,2006.01]  
71/58 . . hình thành bằng cách gập một phôi và có các phần ngăn thẳng đứng (B65D 71/60 

được ưu tiên) [5,2006.01]  
71/60 . . hình thành bằng cách gập một phôi thành một chi tiết ống có các phần tường 

ngăn phía trên thực hiện cùng với các cửa, qua đó các vật phẩm duỗi ra 
[5,2006.01]  

71/62 . . . có các phần của những thành ngăn liên kết cái nọ đối cái kia để tạo ra một phần 
ngăn chiều dọc giữa hai hàng sản phẩm (B65D 71/64, 71/66 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

71/64 . . . có các tường ngăn bao bọc gần như hoàn toàn các sản phẩm (B65D 71/66 được 
ưu tiên) [5,2006.01]  

71/66 . . . để giữ chỉ một hàng sản phẩm [5,2006.01]  
71/68 . . Hình thành bằng gập và nối hai hay nhiều phôi với nhau (B65D 71/72 được ưu 

tiên) [5,2006.01]  
71/70 . các khay có các phần lồi ra hay đục lõm vào để lắp ráp nhiều vật phẩm, ví dụ các 

chi tiết trung gian để xếp đống [5,2006.01]  
71/72 . . tạo thành bằng gập một hay nhiều phôi, các sản phẩm được lồng vào các phần mở 

bên trong một thành bên [5,2006.01]  

73/00 Bao gói gồm các sản phẩm hay vật liệu được gắn vào các phiếu, tờ hoặc súc giấy 
[1,2006.01] 

73/02 . Các sản phẩm, ví dụ các linh kiện điện nhỏ, được gắn vào cuộn [5,2006.01] 

75/00 Bao gói bao gồm các sản phẩm hay vật liệu từng phần hay toàn bộ được quấn 
bằng dải, tấm, ống, phôi hay vật liệu uốn cong được, ví dụ bao gói bằng vật liệu 
tấm mỏng gấp nếp được (B65D 71/00 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  

75/02 . Các sản phẩm, được gắn một phần vào trong dải cuộn hoặc dải xếp hoặc tấm, ví dụ 
trong tờ báo [1,2006.01] 

75/04 . Các sản phẩm hoặc vật liệu, được gấp toàn bộ trong tấm riêng biệt hoặc trong phôi 
gói [1,2006.01] 

75/06 . . Cuộn sơ bộ thành ống [1,2006.01] 
75/08 . . . có các đầu ống được làm kín bằng cách gấp [1,2006.01] 
75/10 . . . có các đầu ống được làm kín bằng cách xoắn [1,2006.01] 
75/12 . . . có các đầu ống được làm kín bằng cách làm bẹp, và nung nóng để bịt kín 

[1,2006.01] 
75/14 . . được cuộn lại xung quanh sản phẩm được bao gói [1,2006.01] 
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75/16 . . . với những phần đứng thẳng của phôi để gói được làm kín bằng cách xoắn 
[1,2006.01] 

75/18 . . . với những phần đứng của phôi để gói được làm kín bằng cách tạo ra chỗ uốn 
cong hoặc gấp, ví dụ bao gói ở dạng tập được bọc lại [1,2006.01] 

75/20 . . được cuộn lại hai lần xung quanh sản phẩm được bao gói sau đó gắn các mép tự 
do của tấm hoặc phôi để gói lại, ví dụ nhờ keo dán, bằng cách uốn cong, bịt kín 
nhờ nung nóng hoặc hàn [1,2006.01] 

75/22 . . . có các rãnh ở trên tấm hoặc phôi để xếp các sản phẩm hoặc vật liệu được gói 
[1,2006.01] 

75/24 . . .  . có một vài rãnh để sắp những dãy sản phẩm hoặc lượng vật liệu [1,2006.01] 
75/26 .  Các sản phẩm hoặc vật liệu, được gói toàn bộ ở trong tấm nhiều lớp hoặc phôi để 

gói [1,2006.01] 
75/28 . Các sản phẩm hoặc vật liệu, được gói toàn bộ ở trong phôi gói hợp thành 

[1,2006.01] 
75/30 . . Các sản phẩm hoặc vật liệu được xếp giưã hai tấm hoặc phôi để gói có các mép 

nhô ra của chúng được gắn lại với nhau, ví dụ nhờ keo dán; bằng cách uốn cong, 
bịt kín nhờ nung nóng hoặc hàn [1,2006.01] 

75/32 . . . một hoặc cả hai tấm hoặc phôi được cắt rãnh để xếp các sản phẩm hoặc vật liệu 
được đóng gói [1,2006.01] 

75/34 . . .  . có một vài hốc để xếp hàng loạt các sản phẩm hoặc những lượng nhất định vật 
liệu [1,2006.01] 

75/36 . . .  . một tấm hoặc một phôi được cắt rãnh để gói, còn tấm hoặc phôi để gói khác 
được chế tạo từ vật liệu tấm phẳng tương đối cứng, ví dụ bao gói có nắp đậy 
lồi [1,2006.01] 

75/38 . Sản phẩm hoặc vật liệu được bao gói ương hai hay nhiều phôi để gói, tấm nọ xếp 
trên tấm kia [1,2006.01] 

75/40 . Bao gói trong khi xếp lần lượt sản phẩm hoặc vật liệu vào các khoang ngăn cách, ví 
dụ vào các khoang của các bó gấp được hoặc cuộn ống, hoặc bằng cách dùng vách 
ngăn phân chia ống chứa vật liệu lỏng, bán lỏng hoặc chất dẻo [1,2006.01] 

75/42 . . Bao gói liên kết với nhau thành chuỗi [1,2006.01] 
75/44 . . Bao gói đơn lẻ cắt từ cuộn hoặc ống [1,2006.01] 
75/46 . . . chứa các sản phẩm [1,2006.01] 
75/48 . . . chứa chất lỏng, bán lỏng hoặc bột nhão, ví dụ bao gói hình gối đệm [1,2006.01] 
75/50 . . .  . bao gói hình tứ diện [1,2006.01] 
75/52 . Các chi tiết của bao gói [1,2006.01] 
75/54 . . Miếng giấy, cái phiếu và cái đậy khác hoặc phụ tùng (cơ cấu để mở bao gói 

B65D 75/70) [1,2006.01] 
75/56 . . . Tay cầm hoặc các cơ cấu khác để mang hoặc di chuyển bao gói [1,2006.01] 
75/58 . . Cơ cấu để mở bao gói hoặc lấy sản phẩm, vật liệu trong đó ra, được lắp vào khi 

sản xuất đóng gói [1,2006.01] 
75/60 . . . Mối nối yếu của nắp đậy [1,2006.01] 
75/62 . . Rạch hoặc đục lỗ, ví dụ ở đường nối của nắp đậy [1,2006.01] 
75/64 . . . Lưỡi gà được tạo thành bằng một phần của vỏ bọc không dính chặt [1,2006.01] 
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75/66 . . . Những sợi dây gián đoạn hoặc các phần tử mềm tương tự [1,2006.01] 
75/68 . . .  . xuyên qua nắp đậy của vỏ bọc hoặc giữa các lớp của nó [1,2006.01] 
75/70 . . . Cơ cấu cứng để cắt hoặc xé [1,2006.01] 

77/00 Bao gói được tạo thành bằng cách xếp đặt các sản phẩm hoặc vật liệu vào thùng 
chứa định hình sẵn, ví dụ hộp, hộp các tông, bao tải hoặc túi [1,2006.01] 

77/02 . Các sản phẩm cuộn lại được đặt vào bì cứng hoặc bán cứng [1,2006.01] 
77/04 . Các sản phẩm hoặc vật liệu, được bao gói vào hai hay nhiều thùng được đặt cái nọ 

vào trong cái kia [1,2006.01] 
77/06 . . Các chất lỏng hoặc bán lỏng, được đóng gói vào bì đàn hồi đặt trong bì cứng 

[1,2006.01] 
77/08 . Các vật liệu khác nhau, được đóng gói trong các khoang riêng, mà hình dạng bao bì 

được hình thành khi làm đầy các khoang [1,2006.01] 
77/10 . Bộ phận đóng kín bao bì, được hình thành sau khi nạp đầy [1,2006.01] 
77/12 . . bằng cách nén hoặc làm phẳng phần miệng của đồ đựng và kẹp chặt mà không có 

sự gấp lại, ví dụ bằng chất kết dính nhạy áp suất, gôm nhiệt, hàn hoặc sử dụng 
các chi tiết kẹp riêng biệt [1,2006.01] 

77/14 . . bằng cách làm kẹp, sau đó uốn cong hoặc cán lỗ vào [1,2006.01] 
77/16 . . bằng cách nén hoặc xoắn lỗ vào [1,2006.01] 
77/18 . . . và sự kẹp chặt nhờ cái kẹp biến dạng hoặc vật liệu quấn [1,2006.01] 
77/20 . . nhờ các nắp đậy riêng [1,2006.01] 
77/22 . Các chi tiết [1,2006.01] 
77/24 . . Chi tiết lắp vào hoặc các cơ cấu được sử dụng khi nạp bao bì (cơ cấu để mở bao 

gói B65D 77/30) [1,2006.01] 
77/26 . . . Các chi tiết hoặc cơ cấu để xếp đặt hoặc bảo vệ sản phẩm [1,2006.01] 
77/28 . . . Thẻ, phiếu, hoặc ống để uống [1,2006.01] 
77/30 . . Cơ cấu để mở bao gói hoặc lấy vật liệu, sản phẩm từ bao gói ra, được chế tạo khi 

đóng gói [1,2006.01] 
77/32 . . . Những dải đứt hoặc các phần tử mềm tương tự [1,2006.01] 
77/34 . . .  . được đặt vào cơ cấu đóng miệng [1,2006.01] 
77/36 . . .  . được đặt dưới nhãn hiệu phần tử bao gói, hoặc các phần tử khác từ vật liệu 

tấm, che lên nắp đậy hoặc miệng bì [1,2006.01] 
77/38 . . . Các đường nối yếu của nắp [1,2006.01] 
77/40 . . . Cơ cấu cứng để cắt hoặc làm đứt [1,2006.01] 

79/00 Bao gói hoặc các thành phần của nó, không thuộc vào các nhóm khác 
[1,2006.01] 

79/02 . Các cơ cấu hoặc thiết bị để chỉ báo sự bảo quản hoặc vận chuyển (các thiết bị đo 
G01) [1,2006.01] 
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Thùng chứa, các phần tử bao gói, hoặc bao gói đặc biệt để đựng các cơ thể sống, sản 
phẩm hoặc vật liệu mà việc vận chuyển, bảo quản, hoặc tháo chúng ra đặc biệt khó khăn 

81/00 Thùng chứa, các phần tử bao gói, hoặc bao gói để đựng các sản phẩm và vật 
liệu, mà việc vận chuyển hoặc bảo quản chúng đặc biệt khó khăn hoặc thích ứng 
dùng với những mục đích khác, ngoài việc bao gói sau khi bỏ hết những thứ 
chứa bên trong nó [1,6,2006.01] 

81/02 . đặc biệt phù hợp để bảo vệ các dung tích bên trong khỏi bị va đập cơ học 
[1,6,2006.01]  

81/03 . . Giấy gói hay bao bì có các tính chất giảm xóc, ví dụ các màng phim có bọt 
[6,2006.01] 

81/05 . . chứa dung tích có quan hệ không gian từ thành bao gói, hay từ các dung tích chứa 
khác (B65D 81/03 được ưu tiên) [6,2006.01]  

81/07 . . . sử dụng các phương tiện co dãn dạng treo [6,2006.01]  
81/09 . . . sử dụng các thành phần rời có thể chảy được của vật liệu hấp thụ xốc, ví dụ các 

viên, hạt nhỏ hoặc dạng bỏng ngô [6,2006.01]  
81/107 . . . Sử dụng vật liệu giảm xóc dạng khối [6,2006.01]  
81/113 . . .  . có hình dạng đặc biệt phù hợp để điều tiết các dung tích bên trong [6,2006.01]  
81/127 . . . sử dụng các tò cứng hay bán cứng của vật liệu hấp thụ sóc [6,2006.01]  
81/133 . . .  . có hình dạng đặc biệt phù hợp để điều tiết các dung tích bên trong, cái khay 

[6,2006.01] 
81/15 . . . sử dụng chất lỏng [6,2006.01] 
81/17 . . đặc biệt phù hợp để vò nhàu mà không làm hỏng cho dung tích bên trong 

[6,2006.01]  
81/18 . tan ra một môi trường đặc biệt cho dung tích, ví dụ nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn 

môi trường xung quanh (có sự cách nhiệt B65D 81/38; thùng đá lạnh có phương 
tiện làm mát F25D) [1,6,2006.01]  

81/20 . . dưới áp suất chân không hoặc cao hơn áp suất khí quyển hoặc ở môi trường đặc 
biệt, ví dụ ở môi trường khí trơ [1,2006.01] 

81/22 . . trong các điều kiện ẩm ướt hoặc chìm trong chất lỏng [1,2006.01] 
81/24 . Làm thích ứng để ngăn ngừa sự phân huỷ hay hư hỏng đồ chứa bên trong; Sử dụng 

làm bao bì hay vật liệu bao gói các chất bảo quản thực phẩm, thuốc diệt nấm, thuốc 
diệt sinh vật có hại hay chất xua đuổi động vật (có sự cách nhiệt B65D 81/38) 
[1,6,2006.01]  

81/26 . . có các cơ cấu thoát hoặc hấp thụ chất lỏng, ví dụ toả ra từ chất đựng trong hộp; 
Sử dụng các chất ức chế ăn mòn hoặc các tủ sấy [1,2006.01] 

81/28 . . Sử dụng các chất bảo quản thực phẩm; các chất diệt nấm, diệt sinh vật có hại 
hoặc chất xua đuổi động vật [1,2006.01] 

81/30 . . bằng cách loại bỏ ánh sáng hoặc bức xạ bên ngoài khác [1,2006.01] 
81/32 . để bao gói hai hay nhiều vật liệu khác nhau cần được bảo quản riêng biệt trước khi 

trộn (bao bì có tấm ngăn tháo ra được hoặc phá được B65D 25/08) [1,2006.01] 
81/34 . để bao gói thực phẩm dùng để nấu hay đốt nóng trong bao gói [1,6,2006.01]  
81/36 . thích ứng để sử dụng với mục đích khác sau khi lấy hết những thứ đựng bên trong 

nó [1,2006.01] 

253 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65D 

81/38 . có cách nhiệt (phích và tương tự A47J 41/00) [1,2006.01] 

83/00 Thùng chứa hoặc bao gói với cơ cấu đặc biệt để tháo các đồ đựng bên trong ra 
(các thiết bị phân phối lắp sẵn trong các cửa chắn, kẹp tạm thời hoặc tháo rời ra được 
của bì B65D 47/00; để cho cửa hàng, kho, văn phòng, tiệm và tương tự A47F 1/04; 
quầy hàng hoặc tủ trưng bày hàng có các thiết bị để đẩy ra từng lượng nhỏ A47F 
3/02, các băng đựng đai ốc, bu lông cùng với cờ-lê và tuốcnơvít B25B 23/06; được 
sử dụng trong khi xử lý các tấm, các cuộn hoặc vật liệu sợi B65H) [1,2006.01] 

83/02 . để phân phối các sản phẩm dạng thanh, ví dụ kim [1,2006.01] 
83/04 . để phân phối các sản phẩm hình tròn, hình đĩa, hình cầu hoặc tương tự, ví dụ viên 

nén hoặc viên thuốc [1,2006.01] 
83/06 . để phân phối vật liệu ỏ dạng bột, hoặc hạt (thiết bị rắc tung hoặc phun nói chung 

B05B) [1,2006.01] 
83/08 . để phân phối các sản phẩm tấm mỏng liên tục [1,2006.01] 
83/10 . . lưỡi dao cạo râu [1,2006.01] 
83/12 . . vé hoặc thẻ [1,2006.01] 
83/14 . để dẫn chuyển chất lỏng hoặc bán lỏng nhờ áp suất khí bên trong, tức là thùng xon 

khí chứa nhiên liệu đẩy [1,2006.01] 
83/16 . . đặc trưng bởi các phương tiện kích hoạt [5,2006.01]  
83/18 . . . các cần gạt bàn trượt thùng chứa bằng tay [5,2006.01] 
83/20 . . . đỉnh kích hoạt [5,2006.01] 
83/22 . . . có các phương tiện làm suy yếu kích hoạt (B65D 50/00 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
83/24 . . có các phương tiện giữ cho van mở [5,2006.01] ] 
83/26 . . thao tác tự động, ví dụ theo chu kỳ [5,2006.01]  
83/28 . Vòi phun, các bộ điều chỉnh vòi phun hay các phụ tùng đặc biệt phù hợp cho vòi 

phun [5,2006.01]  
83/30 . . . để dẫn hướng dòng phun [5,2006.01]  
83/32 . . Các ống hạ ngập trong dung dịch [5,2006.01]  
83/34 . . Làm sạch hay ngăn chặn sự dính bám của điện tích phóng qua [5,2006.01]  
83/36 . . cho phép thao tác trong bất kỳ hướng nào [5,2006.01] [5] 
83/38 . . Các chi tiết của thân bao bì (các thiết bị làm giảm nhẹ áp suất B65D 83/70) 

[5,2006.01] 
83/40 . . Các mũ đậy (các đỉnh kích hoạt B65D 83/20) [5,2006.01]  
83/42 . . Các phương tiện làm đầy hay nạp [5,2006.01]  
83/44 . . Các van đặc biệt phù hợp cho nó; Các thiết bị điều chỉnh (các phương tiện làm 

đầy hay nạp B65D 83/42; các thiết bị làm giảm nhẹ áp suất B65D 83/70) 
[5,2006.01]  

83/46 . . . Các van nghiêng (B65D 83/50 được ưu tiên) [5,2006.01]  
83/48 . . . Các van nâng, ví dụ thực hiện bằng cách ấn (B65D 83/50 được ưu tiên) 

[5,2006.01]  
83/50 . . . Các van không có khả năng đậy lại được nữa [5,2006.01]  
83/52 . . . để đo [5,2006.01] 
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83/54 . . .  . các van đo [5,2006.01]  
83/56 . . đóng sập lại khi đảo chiều [5,2006.01]  
83/58 . . các vật lồng vào một cách tách biệt dùng cho khí và vật liệu trong ống dẫn đến 

van (B65D 83/60 được ưu tiên) [5,2006.01]  
83/60 . . Sản phẩm và chất nổ đẩy tách biệt [5,2006.01] 
83/62 . . . bằng màng, túi hay tương tự [5,2006.01]  
83/64 . . . bằng pitông [5,2006.01]  
83/66 . . . đầu tiên được phân tách, nhưng sau đó được trộn lẫn [5,2006.01]  
83/68 . . Pha chế hai hay nhiều sản phẩm [5,2006.01] 
83/70 . . Các thiết bị làm giảm nhẹ áp suất [5,2006.01]  
83/72 . . có sự làm nóng hay làm mát thiết bị [5,2006.01]  
83/74 . . . làm nóng bằng phản ứng toả nhiệt [5,2006.01]  
83/76 . để phân phối nguyên liệu lỏng bằng các píttông hoặc tương tự [5,2006.01] 

85/00 Thùng chứa, các chi tiết bao gói hoặc bao bì, chuyên dụng cho các sản phẩm 
hoặc vật liệu đặc biệt (B65D71/00, B65D83/00 được ưu tiên; các dụng cụ cầm tay 
hoặc trang bị cho du lịch A45C; đồ dùng cho trang điểm hay thẩm mỹ A45D; bao 
đựng dao phẫu thuật, dao mổ hoặc lưỡi dao mổ A61B17/3215; đồ đựng chuyên dụng 
cho mục đích y tế hoặc dược phẩm A61J1/00; thùng đựng sơn B44D3/12; bình đựng 
xăng dầu F16N3/04; đồ đựng để mang các các loại vũ khí nhỏ F41C33/06; bao gói 
đạn dược hay chất kích nổ F42B39/00; đồ đựng các vật mang ghi âm, chuyên dùng 
cho sự kết hợp với thiết bị ghi hoặc sao chép G11B23/00) [1,5,6,2006.01] 

Ghi chú [6] 
 Thùng chứa, các chi tiết bao gói hoặc bao bì phân loại trong nhóm này thì cũng được 

phân loại theo các đặc điểm kết cấu hoặc chức năng nếu những đặc điểm này là cần 
thiết. 

 
85/02 . cho các sản phẩm tròn (để cho vật liệu cuộn hay băng quấn ở dạng lò xo phẳng 

B65D 85/671) [1,2006.01] 
85/04 . . để đựng các cuộn dây, dây cáp hoặc ống mềm [1,2006.01] 
85/06 . . cho săm lốp [1,2006.01] 
85/07 . để đựng các sản phẩm mềm dẻo hoặc nén được (để đựng quần áo B65D85/18) 

[2017.01] 
85/08 . có dạng thanh hay ống [1,2006.01] 
85/10 . . cho thuốc lá [1,2006.01] 
85/12 . . cho xì gà [1,2006.01] 
85/14 . . cho các ống gấp được [1,2006.01] 
85/18 . để đựng quần áo, đồ đội đầu hoặc đồ đi chân [1,2006.01] 
85/20 . để đựng các sản phẩm không nén được hay cứng có hình dạng thanh hoặc ống 

[1,2006.01] 
85/22 . . để đựng mì ống hoặc sản phẩm bột tương tự [1,2006.01] 
85/24 . . để đựng kim, đinh hoặc các sản phẩm nhỏ thon dài [1,2006.01] 
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85/26 . . để đựng các điện cực hàn [1,2006.01] 
85/28 . . để đựng bút chì, hoặc bút mực (hộp bút chì A45C 11/34) [1,2006.01] 
85/30 . để đựng các sản phẩm đặc biệt dễ bị hư hỏng do xô đẩy hoặc bị ép [1,2006.01] 
85/32 . . để đựng trứng [1,2006.01] 
85/34 . . để đựng trái cây, ví dụ táo, cam hoặc cà chua [1,2006.01] 
85/36 . . để đựng sản phẩm bột nướng, ví dụ bánh qui [1,2006.01] 
85/38 . . để đựng dụng cụ quang học, đo, đếm hoặc điều khiển dễ vỡ [1,2006.01] 
85/40 . . . để đựng đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ; đựng các bộ phận của chúng 

[1,2006.01] 
85/42 . . để đựng am-pun, bóng đèn lớn, bóng đèn điện tử, hoặc đèn ống [1,2006.01] 
85/44 . . để đựng các bình lọ bằng đất sét hoặc bằng sành [1,2006.01] 
85/46 . . để đựng gạch, ngói hoặc các khối vật liệu xây dựng [1,2006.01] 
85/48 . . để đựng tấm thuỷ tinh [1,2006.01] 
85/50 . để đựng cơ thể sống, các sản phẩm hoặc vật liệu nhạy với sự thay đổi của môi 

trường hoặc điều kiện khí quyển, ví dụ động vật, chim, cá, thực vật kể cả loại dưới 
nước, hành hoa, hành hoặc lá đã cắt (thiết bị để chuyên chở cá sống A01K63/02) 
[1,2006.01] 

85/52 . . để đựng thực vật; đựng bàu hoa đang nở [1,2006.01] 
85/57 . để đựng đĩa hát [3,2006.01]  
85/575 . cho băng casét [5,2006.01]  
85/58 . để đựng vòng bi tròn, vòng đệm, cúc áo hoặc các sản phẩm hình cầu hoặc hình đĩa 

tương tự (bìa cứng để đính cúc áo, cúc cổ áo, cúc cửa tay áo A47B7/00) 
[1,3,2006.01] 

85/60 . để gói kẹo hoặc các sản phẩm bánh kẹo tương tự [1,3,2006.01]  
85/62 . để gói các sản phẩm trong ống, để sắp xếp đặc biệt các nhóm sản phẩm 

[1,3,2006.01]  
85/64 . để gói các sản phẩm lớn [1,3,2006.01]  
85/66 . để cho các cuộn lò xo lớn; để cho vật liệu phủ sàn nhà [1,3,2006.01]  
85/67 . để đựng súc giấy hoặc vật liệu dạng băng tương tự (đựng các cuộn lớn hoặc cuộn 

vật liệu phủ sàn B65D85/66; đựng băng cát xét B65D85/575) [1,3,5,2006.01] 
85/671 . . được cuộn ở dạng dây xoắn phẳng [1,3,2006.01]  
85/672 . . . trên các lõi [1,3,2006.01]  
85/675 . . . được cuộn ở dạng xoắn ốc [1,3,2006.01] 
85/676 . . . trên các lõi [1,3,2006.01]  
85/677 . . .  . trên những các lõi các tông phẳng [1,3,2006.01]  
85/68 . để đựng máy móc, động cơ hoặc phương tiên vận tải ở dạng lắp sẵn hoặc tháo rời 

[1,3,2006.01] 
85/72 . để đựng thực phẩm ở dạng lỏng, nước uống, chất bán lỏng, vật liệu dẻo, nhớt 

[1,3,2006.01]  
85/73 . . cố các phương tiện chuyên dụng để làm sủi bọt chất lỏng, ví dụ để tạo bọt khí, 

hoặc bọt bia [7,2006.01]  
85/74 . . bơ, bơ thực vật, hoặc mỡ lợn [1,3,2006.01]  
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85/76 . . pho mát [1,3,2006.01]  
85/78 . . kem [1,3,2006.01]  
85/80 . . sữa [1,3,2006.01]  
85/804 . Đồ đựng hoặc bao gói dùng một lần chứa chất ngấm hoặc hoà tan tại chỗ 

[7,2006.01] 
85/808 . . để ngâm trong chất lỏng, ví dụ gối chè [7,2006.01]  
85/812 . . có đặc điểm dễ treo [7,2006.01]  
85/816 . . Chất lỏng được đổ vào đó, ví dụ cốc chứa sẵn bột hoặc thực ăn đã khử nước 

[7,2006.01] 
85/82 . . chất độc [1,3,2006.01]  
85/84 . các hoá chất ăn mòn [1,3,2006.01] [3] 
85/86 . cho các linh kiện điện (các linh kiện điện nhỏ gắn vào phiếu, tờ hay băng giấy 

B65D 73/02; cho các vật phẩm đặc biệt nhạy cảm đối với nguy hiểm do sóc hay áp 
suất B65D 85/30; cho các ống thuốc tiêm; các bòng đèn, các đèn điện tử hay các 
ống điện tử B65D 85/42) [6,2006.01] 

85/88 . . đựng pin [6,2006.01] 
85/90 . . đựng các mạch tích hợp [6,2006.01] 

Thùng chứa lớn [2017.01] 

88/00 Các thùng chứa lớn (các phần tạo thành, chi tiết hay phụ tùng của thùng B65D 
90/00; bình chứa khí có dung tích thay đổi F17B; bình để chứa hoặc bảo quản khí ở 
trạng thái nén, hoá lỏng hay đông đặc F17C) [3,2006.01] 

88/02 . loại cứng (B65D 88/34 - B65D 88/78 được ưu tiên; bun-ke B65D 88/26) 
[3,2006.01]  

88/04 . . hình cầu (B65D 88/12 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/06 . . hình trụ (B65D 88/12 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/08 . . . có trục thẳng đứng [3,2006.01]  
88/10 . . ở dạng hình hộp (B65D 88/12 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/12 . . chuyên dùng để vận chuyển [3,2006.01]  
88/14 . . . bằng hàng không [3,2006.01]  
88/16 . có tính mềm dẻo (B65D 88/34 - B65D 88/78 được ưu tiên; bun-ke B65D 88/26) 

[3,2006.01]  
88/18 . . hình ống xiphông (B65D 88/22 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/20 . . với các thành đầu mút cứng (B65D 88/12, B65D 88/22 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/22 . . chuyên dùng để vận chuyển [3,2006.01]  
88/24 . . . bằng hàng không [3,2006.01]  
88/26 . Các bunke, nghĩa là các thùng có phần dỡ hàng hình phễu (B65D 88/34 - B65D 

88/78 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/28 . . Cấu tạo hoặc hình dáng của phần dỡ hàng [3,2006.01]  
88/30 . . để dễ vận chuyển từ khu vực này sang khu vực khác (B65D 88/52 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
88/32 . . bố trí phức tạp [3,2006.01]  
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88/34 . có nắp đậy nổi, ví dụ nắp đậy hay lớp phủ nổi (cơ cấu thông gió B65D 90/34) 
[3,2006.01]  

88/36 . . có các bộ phận di động tương ứng [3,2006.01]  
88/38 . . có bộ phận thu nước bề mặt, ví dụ có đường thoát nước [3,2006.01]  
88/40 . . có các bộ phận đỡ để chống tụt nắp xuống [3,2006.01]  
88/42 . . có các phương tiện bịt kín giữ mép nắp đậy và bình [3,2006.01]  
88/44 . . . có tác động lên gioăng đệm nhờ các phương tiện từ tính [3,2006.01]  
88/46 . . . có tác động lên gioăng đệm nhờ các phương tiện cơ học [3,2006.01]  
88/48 . . . có tác dụng lên gioăng đệm nhờ môi trường chảy (phương tiện thuỷ lực hoặc 

khí nén) [3,2006.01]  
88/50 . . . có những gioăng đệm ở dạng bọt đàn hồi hoặc vật liệu đệm [3,2006.01]  
88/52 . tháo rời được, có nghĩa là có các tấm thành gắn với nhau bằng bản lề hoặc tháo rời 

được [3,2006.01]  
88/54 . đặc trưng bởi các cơ cấu làm nhẹ việc làm đầy hoặc tháo dỡ (kết cấu hoặc hình 

dạng bộ phận đỡ của bunke B65D 88/28; tấm che hoặc nắp đậy B65D 90/54) 
[3,2006.01]  

88/56 . . bằng cách nghiêng [3,2006.01]  
88/58 . . bằng cách di chuyển các tấm thành [3,2006.01]  
88/60 . . . của các thành trong [3,2006.01]  
88/62 . . .  . bằng cách biến dạng [3,2006.01]  
88/64 . . ngăn chặn việc tạo thành những chỗ tiếp giáp [3,2006.01]  
88/66 . . . sử dụng cơ cấu rung hoặc va đập [3,2006.01]  
88/68 . . . sử dụng cơ cấu quay [3,2006.01]  
88/70 . . . sử dụng các dòng chảy (B65D 88/72 được ưu tiên) [3,2006.01]  
88/72 . . Thiết bị để hoá lỏng [3,2006.01]  
88/74 . có các thiết bị để đun nóng, làm lạnh, thông gió hoặc điều hoà khác cho các thùng 

chứa [3,2006.01]  
88/76 . để sử dụng dưới mặt đất [3,2006.01]  
88/78 . để sử dụng trong hoặc dưới nước [3,2006.01]  

90/00 Các bộ phận cấu thành, chi tiết, hoặc phụ tùng của các thùng lớn (B65D 88/34 - 
B65D 88/78 được ưu tiên) [3,2006.01]  

90/02 . Kết cấu của thành [3,2006.01]  
90/04 . . Các gioăng đệm [3,2006.01]  
90/06 . . Lớp phủ, ví dụ để cách li [3,2006.01]  
90/08 . . Nối các chi tiết của thành; Bịt kín chúng [3,2006.01]  
90/10 . Các lỗ; Lỗ kiểm tra; Nắp đậy của chúng (phương tiện an toàn B65D 90/22) 

[3,2006.01]  
90/12 . Các chi tiết đỡ [3,2006.01]   
90/14 . . Giá đỡ,ví dụ tháo ra được [3,2006.01]  
90/16 . . Đường trượt định hướng [3,2006.01]  
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90/18 . . Bánh xe, con lăn và tương tự, ví dụ tháo được (bánh xe nói chung B60B) 
[3,2006.01]  

90/20 . . Khung hoặc lưới, ví dụ để cho thùng bằng chất dẻo [3,2006.01]  
90/22 . Các phương tiện an toàn (nắp đậy nổi B65D 88/34; bố trí các thiết bị chỉ báo hoặc 

đo B65D 90/48) [3,2006.01]  
90/24 . . Cơ cấu thu chất lỏng tràn, ví dụ bể góp [3,2006.01]  
90/26 . . Chống tràn (để thu chất lỏng tràn B65D 90/24; Bố trí các thiết bị chỉ báo hoặc 

thiết bị đo B65D 90/48) [3,2006.01]  
90/28 . . Phương tiện để ngăn ngừa hoặc giảm bớt sự bay hơi [3,2006.01]  
90/32 . . Cơ cấu để ngăn ngừa hoặc giảm bớt sự ảnh hưởng của áp suất quá mức hoặc 

không đủ (van F16K) [3,2006.01]  
90/34 . . . Các phương tiện thông gió [3,5,2006.01]  
90/36 . . . Những phần yếu [3,2006.01]  
90/38 . . Phương tiện để giảm bề mặt bốc hơi hoặc làm giảm sự tạo thành bốc hơi ở thùng 

[3,2006.01]  
90/40 . . . có dùng các vật liệu xốp để làm đầy [3,2006.01]  
90/42 . . . có dùng các vật liệu ở dạng hạt để phủ lên bề mặt chất lỏng [3,2006.01]  
90/44 . . . có dùng khí trơ để làm đầy khoảng trống trên chất lỏng hoặc giữa các chất bên 

trong [3,2006.01]  
90/46 . . Cơ cấu để triệt hoặc ngăn ngừa việc tạo thành tĩnh điện (triệt hoặc ngăn ngừa sự 

tạo thành tĩnh điện nói chung H05F) [3,2006.01]  
90/48 . Bố trí các phương tiện chỉ báo hoặc đo [3,2006.01]  
90/50 . . Phương tiện chỉ báo sự rò rỉ [3,2006.01]  
90/52 . . Phương tiện để ngăn ngừa sự sóng sánh [3,2006.01]  
90/54 . Nắp đậy hoặc nắp che (để đậy các lỗ B65D 90/10; nắp che hoặc các phần tử để đậy 

tương tự cho bình cao áp nói chung F16J 13/00) [3,2006.01]  
90/56 . . được mở bằng cách làm biến dạng các thành bằng chất dẻo [3,2006.01]  
90/58 . . có các phần tử đóng lại, trượt trong mặt phẳng của lỗ [3,2006.01]  
90/60 . . . và có một hay nhiều lỗ [3,2006.01]  
90/62 . . có các phần tử đóng, chuyển động bên ngoài mặt phẳng lỗ [3,2006.01]  
90/64 . . có các phần tử đóng gồm nhiều phần hợp thành, mà các phần riêng rẽ của chúng 

được đóng tiếp theo nhau tuỳ mức độ cần thiết [3,2006.01]  
90/66 . . Thiết bị để mở nắp [3,2006.01]  
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B65F THU LƯỢM HOẶC LOẠI BỎ CÁC RÁC THẢI GIA ĐÌNH HOẶC CÁC 
LOẠI TƯỢNG TỰ (khử trùng A61L rác thải, nghiền nhỏ rác thải B02C, phân loại 
rác thải B03B, B07B; Dùng xe đẩy để vận chuyển các thùng chứa rác thải B62B; Giá 
đỡ các túi đựng B65B 67/00; Sự chuyển hoá rác thải thành phân bón C05F; chuyển 
hoá rác thải thành nhiên liệu rắn C01L; Các ống thải nước, giếng nước thải E03F, các 
thiết bị trong các toà nhà dùng cho việc loại bỏ các rác thải E04F 17/10; Các lò đốt 
rác thải F23G) 

 

1/00 Thùng để thu dọn rác (thùng chứa không chuyên dùng để đựng rác thải, các đặc 
điểm chung của túi rác B65D) [1,2006.01] 

1/02 . không có những tấm lót tháo được [1,2006.01] 
1/04 . có những tấm lót tháo ra được [1,2006.01] 
1/06 . . loại mềm dẻo, ví dụ túi hoặc bao [1,2006.01] 
1/08 . . loại cứng [1,2006.01] 
1/10 . có các cơ cấu để chất rác, ví dụ rút không khí [1,2006.01] 
1/12 . có cơ cấu làm dễ dàng việc đổ rác [1,2006.01] 
1/14 . Các thành phần kết cấu khác của thùng (thiết bị khoá E05C; bản lề E05D; dụng cụ 

giữ các sản phẩm mang bằng tay A45F 5/00) [1,2006.01] 
1/16 . . Nắp đậy (được dẫn động bằng pêdan hoặc tay đòn B65D) [1,2006.01] 

3/00 Phương tiện vận chuyển chuyên dùng để thu dọn rác (dỡ tải bằng cách lật các 
phương tiện vận chuyển B65G; phương tiện vận tải nói chung B60; cơ cấu dẫn động 
của các phương tiện vận tải hoặc các thiết bị phụ B60K; các thiết bị có bánh để làm 
sạch đường ống thải nước hoặc giếng nước thải E03F 7/10) [1,2006.01] 

3/02 . có các cơ cấu để hút hết thùng lên các phương tiện vận chuyển (băng chuyền 
B65G; thiết bị bốc dỡ về mặt kết cấu không liên quan với các phương tiện vận 
chuyển B66F; hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực F15B) [1,2006.01] 

3/04 . . cơ cấu đòn bẩy, cần chuyển hướng hoặc dụng cụ kẹp giữ quay được để nâng và 
sau đó lật thùng rác [1,2006.01] 

3/06 . . . Thiết bị và sự bố trí các cơ cấu dẫn động bằng thuỷ lực, khí nén [1,2006.01] 
3/08 . . Máy nâng có sàn đựng hoặc ròng rọc có bộ phận dẫn hướng để nâng hoặc để lật 

thùng [1,2006.01] 
3/10 . . . Thiết bị và sự bố trí các cơ cấu dẫn động thuỷ lực, khí nén [1,2006.01] 
3/12 . . Đảm bảo sự làm việc đồng bộ của các nắp đậy, nắp gập và các cửa chắn trên 

phương tiện vận chuyển và trên các thùng; Hoạt động của tấm chắn trên phương 
tiện vận tải đồng bộ với sự lật thùng [1,2006.01] 

3/14 . có các thiết bị để chất thải, phân bố hoặc nén chặt rác trong các phương tiện vận 
chuyển (B65F 3/02 được ưu tiên) [2,2006.01]  

3/16 . . có băng chuyền bánh xe (với băng chuyền xoắn B65F 3/22) [2,2006.01]  
3/18 . . có băng chuyền kiểu vô tận, ví dụ băng nâng [2,2006.01]  
3/20 . . có pit tông chất tải, tấm và tương tự (để dỡ tải B65F 3/28) [2,2006.01]  
3/22 . . có băng chuyền xoắn hoặc thùng quay [2,2006.01]  
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3/24 . có các thiết bị để dỡ rác từ thùng chứa của các xe vận chuyển rác [2,2006.01]  
3/26 . . bằng cách lật thùng chứa [2,2006.01]  
3/28 . . nhờ chuyển động dọc của pit tông, tấm và tương tự (để chất tải B65F 3/20) 

[2,2006.01]  

5/00 Thu dọn và loại rác nhờ các phương tiện không phải là thùng hoặc phương tiện 
vận chuyển (bảo quản chất và bốc dỡ thức ăn gia súc ủ chua B65G) [1,2006.01] 

7/00 Các thiết bị để làm sạch và diệt trùng, kết hợp với các thùng hoặc các phương 
tiện vận chuyển để thu dọn rác (các thiết bị diệt trùng xem A61L, B08B) 
[1,2006.01] 

9/00 Việc di chuyển các chất thải giữa các xe cơ giới hoặc các thùng chứa cùng với 
quá trình bảo quản hoặc ép trung gian (đóng ép thành khối xem B30B 9/30) 
[4,2006.01]  
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B65G CÁC THIẾT BỊ ĐỂ BẢO QUẢN HOẶC VẬN CHUYỂN, VÍ DỤ BĂNG 
CHUYỀN ĐỂ  CHẤT TẢI HOẶC LẬT, HỆ THỐNG BĂNG CHUYỀN ĐỂ 
CHO CÁC CỬA HÀNG, PHÂN XƯỞNG VÀ TƯƠNG TỰ, BĂNG CHUYỀN 
KIỂU ỐNG NÉN KHÍ 

 

 

 

262 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65H 

Phương pháp và thiết bị để bảo quản 

1/00 Bảo quản sản phẩm từng chiếc hay theo một trình tự đã qui định trước ở kho 
hay ở cửa hàng (các hệ thống băng chuyền trong kho hàng hoá hoặc kho vật liệu 
hoặc ở các phân xưởng B65G 37/00; đánh đống các sản phẩm B65G 57/00; tách sản 
phẩm từ đống ra B65G 59/00; thiết bị xếp dỡ B65G 65/02) [1,2006.01] 

1/02 . 

 

 [1,2006.01] 
1/04 . bằng cơ khí [1,2006.01] 
1/06 . . . có các thiết bị để chuyển sản phẩm đến nơi bốc dỡ hoặc đến vị trí cho trước 

(B65G 1/12 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/07 . . .  . sản phẩm nằm trên cùng luôn luôn được trình bày ở vị trí đã định [3,2006.01]  
1/08 . . .  . sản phẩm được nạp nhờ trọng lực [1,2006.01] 
1/10 . . . có các giá kệ có khả năng dịch chuyển tương đối để làm nhẹ việc sắp xếp hoặc 

tách sản phẩm [1,2006.01] 
1/12 . . . có các giá đỡ hoặc dụng cụ giữ sản phẩm, di chuyển theo vòng khép kín để làm 

nhẹ việc sắp xếp hoặc tách các sản phẩm [1,2006.01] 
1/127 . . .  . theo vòng khép kín trong mặt phẳng đứng [3,2006.01]  
1/133 . . .  . theo vòng khép kín trong mặt phẳng ngang [3,2006.01]  
1/137 . . . có các thiết bị hoặc các phương tiện điều khiển tự động để lựa chọn các sản 

phẩm lấy ra [4,2006.01]  
1/14 . . Dụng cụ giữ đống hoặc phân chia [1,2006.01] 
1/16 . Sự phân bố đặc biệt các sản phẩm trên bãi kho [1,2006.01] 
1/18 . . các sản phẩm được xếp nghiêng để chúng tự giữ lẫn nhau [1,2006.01] 
1/20 . . Sắp xếp các sản phẩm theo lớp có các khoảng trống giữa các sản phẩm 

[1,2006.01] 

3/00 Bảo quản các vật liệu hoặc các sản phẩm rời bằng cách đánh đống (chất hoặc dỡ 
sâ

 

65/28, B65G 65/30, B65G 69/04) [1,2006.01] 
3/02 . ở ngoài trời (B65G 3/04 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/04 . ở bunke và các thùng tương tự (các thùng xem B65D 88/00) [1,2006.01] 

5/00 Bảo quản chất lỏng trong các hố trũng tự nhiên hay nhân tạo hay các giếng 
khoan trong đất [1,2006.01] 

Các thiết bị làm nhẹ việc dịch chuyển các sản phẩm bằng tay trên những khoảng cách 
ngắn, ví dụ trong các nơi bảo quản kho hàng hoá hoặc ở các phân xưởng  

7/00 Thiết bị để di chuyển và lật các hàng nặng (băng lăn B65G 13/00; để lật và dỡ 
các thùng gỗ hoặc kim loại B65G 65/24) [1,2006.01] 

7/02 . 

 

các phương tiện làm nhẹ việc di chuyển hàng [1,2006.01] 7/04 . . Các con lăn [1,2006.01] 7/06 . . sử dụng các phương tiện thuỷ lực khí nén để tạo ra lớp đệm giữa hàng và nền [1,2006.01] 
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7/08 . . để lật hàng [1,2006.01] 
7/10 . . để lăn những hàng hình trụ [1,2006.01] 
7/12 . Dụng cụ mang hàng, ví dụ như móc, dây xích, dây cáp, găng tay phù hợp để giữ 

hàng [1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị có vật chịu tải treo, dịch chuyển bằng tay hay trọng lực [1,2006.01] 
 
Các máng chuyền; Các kiể

 

; Các đặ

 

ề mặt kết cấu, các chi tiết hoặc 
các thiết bị phụ trợ dùng cho các băng tải đặc biệt [4] 

11/00 

 

 [1,2006.01] 11/02 . loại thẳng [1,2006.01] 11/04 . để trao đổi thư tín trong các toà nhà [1,2006.01] 11/06 .  dạng xoắn ốc hoặc lò xo [1,2006.01] 11/08 . có bề mặt định hướng gián đoạn, ví dụ được sắp xếp hình zích zắc hoặc bậc [1,2006.01] 11/10 . loại mềm dẻo [1,2006.01] 11/12 . loại lắc [1,2006.01] 11/14 . loại xếp mở được, ví dụ kiểu ống lồng [1,2006.01] 11/16 . Các bề mặt bên trong, tấm đệm [1,2006.01] 11/18 . Giá đỡ hoặc khung [1,2006.01] 11/20 . Thiết bị phụ trợ, ví dụ để thay đổi hướng, điều khiển tốc độ hoặc lắc các sản phẩm hoặc các phần nhỏ của vật liệu với mục đích giảm nhẹ việc di chuyển chúng theo máng [1,2006.01] 13/00 Băng lăn 
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dạng tương tự (có các bề mặt mang tải, được tạo nên bằng hàng loạt các thành phần 
liên kết B65G 17/06) [1,2006.01] 

15/02 . để di chuyển theo một cung tròn [1,2006.01] 
15/04 . với các hàng treo ở phía dưới bề mặt mang tải [1,2006.01] 
15/06 . có các chi tiết của bề mặt mang tải chuyển động về hướng đối diện, được đặt trên 

cùng mặt phẳng và song song với nhau [1,2006.01] 
15/08 . có bề mặt mang tải ở dạng băng lõm hoặc ống, ví dụ băng hình máng [1,2006.01] 
15/10 . có hai hay nhiều bề mặt mang tải vô tận tác dụng tương hỗ với nhau có các trục dọc 

song song hoặc một số thành phần song song, ví dụ các dây cáp giới hạn bề mặ 
[1,2006.01] 

15/12 . . có hai hoặc nhiều băng vô tận [1,2006.01] 
15/14 . . . có hàng di chuyển giữa các băng [1,2006.01] 
15/16 . . .  . giữa băng phụ và băng chính [1,2006.01] 
15/18 . . . băng có các mép được gắn [1,2006.01] 
15/20 . . . được bố trí liền kề nhau, ví dụ để di chuyển các sản phẩm phẳng ở vị trí thẳng 

đứng [1,2006.01] 
15/22 . có một số thành phần tác dụng tương hỗ với nhau [1,2006.01] 
15/24 . . được đặt nối tiếp nhau [1,2006.01] 
15/26 . . mở rộng được, ví dụ băng tải hình ống lồng [1,2006.01] 
15/28 . 

 

được nêu trong các đề mục khác 
[1,2006.01] 

15/30 . Băng hoặc các thiết bị chịu tải liên tục tương tự (có các con lăn B65G 39/20; tác 
dụng tương hỗ với các ray và tương tự B65G 21/22) [1,2006.01] 

15/32 . . bằng cao su hoặc chất dẻo [1,2006.01] 
15/34 . . . có lớp tăng cường, ví dụ bằng vải [1,2006.01] 
15/36 . . .  . có các dây cáp, dây xích hoặc các đoạn bằng thép theo mẫu lắp vào lớp đệm 

[1,2006.01] 
15/38 . . . có các lớp chịu lửa, ví dụ bằng sỏi đá, bằng thuỷ tinh [1,2006.01] 
15/40 . . . hình máng hoặc ống; có các mối ghép để dễ dàng tạo thành máng [1,2006.01] 
15/42 . . . có những cái gò, gạn và chỗ lồi lên khác trên bề mặt[1,2006.01]  
15/44 . . .  . để dịch chuyển hàng [1,2006.01] 
15/46 . . . có bộ dẫn hướng [1,2006.01] 
15/48 . . bằng kim loại [1,2006.01] 
15/50 . . Thiết bị chịu tải liên tục, làm bằng một số dây cáp song song hoặc dây đai 

[1,2006.01] 
15/52 . . . được ghép lại nhờ các phiến ngang [1,2006.01] 
15/54 . . Thiết bị chịu tải liên tục, làm bằng dây bện hoặc dây kim loại [1,2006.01] 
15/56 . . có các thiết bị bảo hiểm hoặc tăng cường mép[1,2006.01]  
15/58 . . có các thiết bị để kẹp hoặc giữ hàng ở vị trí cố định, ví dụ bằng từ [1,2006.01] 
15/60 . Thiết bị để giữ hoặc để dẫn hướng của băng, ví dụ các dòng chất lỏng [1,2006.01] 
15/62 . . Dẫn hướng cho băng trượt [1,2006.01] 
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15/64 . . để tự động giữ băng ở vị trí của băng chuyền [1,2006.01] 

17/00 Băng chuyền có các chi tiết kéo liên tục, ví dụ dây xích truyền chuyển động cho 
bề mặt chịu tải liên tục hoặc là dẫy vật chịu tải riêng biệt; Băng chuyền bằng 
xíc

 

 [1,2006.01] 
17/02 . có băng chịu tải, kẹp với chi tiết kéo hoặc nằm lên nó [1,2006.01] 
17/04 . . có các vòng dây tạo thành những cái túi trên băng để xếp hàng vào đó 

[1,2006.01] 
17/06 . có bề mặt chịu tải được tạo nên bằng hàng loạt các chi tiết liên kết lẫn nhau, ví dụ 

các mắt xích theo chiều dọc, các tấm, các bệ [1,2006.01] 
17/08 . . bề mặt được tạo nên bằng chi tiết kéo [1,2006.01] 
17/10 . . bề mặt có dạng cái máng dọc [1,2006.01] 
17/12 . có một số thiết bị chịu tải, đặt cố định so với bộ phận kéo [1,2006.01] 
17/14 . . nối với bộ phận kéo ở hai điểm khác nhau [1,2006.01] 
17/16 . có một số thiết bị chịu tải, treo bằng bản lề, ví dụ để đảm bảo cho việc lắc tự do 

(thiết bị chịu tải định hướng, lật, hoặc nghiêng để bốc dỡ băng chuyền  B65G 
47/34) [1,2006.01] 

17/18 . . chuyển động cùng với bề mặt định hướng [1,2006.01] 
17/20 . có các thiết bị chịu tải treo vào các xích kéo ở trên [1,2006.01] 
17/22 . có các bộ phận chuyển động ngược chiều của băng chuyền đặt trong mặt phẳng 

chung [1,2006.01] 
17/24 . có một loạt các con lăn, di chuyển phía trên bề mặt đỡ nhờ bộ phận kéo để di 

chuyển tải hoặc vật chịu tải [1,2006.01] 
17/26 . có một dãy các phần hoạt động đồng thời, ví dụ được nối bằng các bản lề 

[1,2006.01] 
17/28 . . xếp mở được, ví dụ băng chuyền  kiểu ống xếp [1,2006.01] 
17/30 . Các bộ phận kết cấu; Các thiết bị phụ (băng tải B65G 15/30; khung B65G 21/00) 

[1,2006.01] 
17/32 . . Các thiết bị mang hàng riêng biệt [1,2006.01] 
17/34 . . . có những bề mặt phẳng.ví dụ các sàn, lưới [1,2006.01] 
17/36 . . . có những bề mặt lõm, ví dụ những cái gầu [1,2006.01] 
17/38 . . 

 

phận kéo và thiết bị mang hàng [1,2006.01] 
17/40 . . . Xích làm việc như là thiết bị mang hàng [1,2006.01] 
17/42 . . . Kẹp chặt các thiết bị mang hàng vào các bộ phận kéo [1,2006.01] 
17/44 . . .  . nhờ các vật dụng để loại trừ sự dịch chuyển tương đối [1,2006.01] 
17/46 . . Thiết bị để ngoạm hoặc giữ hàng ở vị trí cố định trên thiết bị chịu tải, ví dụ thiết 

bị từ [1,2006.01] 
17/48 . . Điều chỉnh vị trí của thiết bị chịu tải khi chuyển động (dẫn hướng B65G 21/20; 

thiết bị để dỡ băng chuyền  bằng cách thả B65G 47/38) [1,2006.01] 
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19/00 Các băng chuyền bao gồm một hay nhiều con 
 

 

 

 [1,2006.01] 19/02 . để cho sản phẩm, ví dụ đã được bao gói trong bì [1,2006.01] 19/04 . để di chuyển vật liệu rời ở trong máng hay rãnh hở [1,2006.01] 19/06 . . bằng cái cào phù hợp với kích thước và hình dạng của thiết diện cắt vuông góc của máng hoặc rãnh [1,2006.01] 19/08 . . . được kẹp chặt với một đai, dây cáp hoặc xích [1,2006.01] 19/10 . . . được kẹp chặt với một cặp đai, dây cáp hay xích [1,2006.01] 19/12 . . những phiến có diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích thiết diện cắt vuông góc của máng hoặc rãnh [1,2006.01] 19/14 . để di chuyển các vật rời ở trong máng kín, ví dụ ở ống [1,2006.01] 19/16 . . bộ phận di chuyển có diện tích rất nhỏ so với diện tích thiết diện vuông góc của máng [1,2006.01] 19/18 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 19/20 . . Xích hoặc dây cáp kéo [1,2006.01] 19/22 . . Các bộ phận di chuyển, ví dụ các phiến đẩy, cái cào; Các thiết bị định hướng cho chúng [1,2006.01] 19/24 . . . Kẹp các chi tiết di chuyển vào bộ phận kéo [1,2006.01] 19/26 . . .  . bản lề [1,2006.01] 19/28 . . Rãnh máng hoặc ống dẫn [1,2006.01] 19/30 . . . có mặt phẳng đỡ, nhằm làm nhẹ việc di chuyển hàng, ví dụ các thiết bị để giảm ma sát [1,2006.01] 21/00 
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21/22 . . Ray hoặc các bộ phận trượt tương tự hoặc con lăn cố định vào các thiết bị chịu tải 
hoặc các bộ phận kéo [1,2006.01] 

23/00 

 

g băng hoặc xích 
[1,2006.01] 

23/02 . Thiết bị kẹp giữ băng hoặc xích [1,2006.01] 
23/04 . . Tang, con lăn hoặc bánh xe [1,2006.01] 
23/06 . . . có các mấu lồi ngoạm các phần liên kết trên băng hoặc xích, ví dụ bánh dạng 

sao [1,2006.01] 
23/08 . . . có các thiết bị dẫn động độc lập, ví dụ động cơ điện và gắn liền với chúng bằng 

cơ cấu chuyển động bánh răng [1,2006.01] 
23/10 . . . được đặt giữa các đầu của băng chuyền [1,2006.01] 
23/12 . . . Bố trí tang trống hoặc con lăn đồng thời hoạt động để tăng cường sức kéo đặt 

vào băng [1,2006.01] 
23/14 . . Các bộ phận kéo liên tục đặt song song với băng hoặc xích [1,2006.01] 
23/16 . . . có các chốt kẹp giữ các thành phần liên kết trên băng hoặc xích [1,2006.01] 
23/18 . . Các bộ phận hút hoặc từ [1,2006.01] 
23/19 . . . Các bộ phận hút [3,2006.01]  
23/20 . . Đinh vít [1,2006.01] 
23/22 . Bố trí hoặc lắp ráp động cơ dẫn động [1,2006.01] 
23/23 . . động cơ điện với chuyển động thẳng [3,2006.01]  
23/24 . Bộ truyền động bánh răng giữa động cơ điện dẫn động và các thiết bị kẹp giữ băng 

hoặc xích (lồng vào tang trống của con lăn hoặc bánh xe B65G 23/08) [1,2006.01] 
23/26 . . Sử dụng khớp ly hợp kiểu vấu hoặc phanh [1,2006.01] 
23/28 . . Các thiết bị làm cho cơ cấu dẫn động thích ứng với một số bộ phận [1,2006.01] 
23/30 .  .  Hộp truyền động có vận tốc thay đổi [1,2006.01] 
23/32 . . để thực hiện việc dẫn động ở hai hay nhiều điểm đặt cách quãng dọc theo băng 

chuyền [1,2006.01] 
23/34 . . có một động cơ nối với các chi tiết dẫn động được đặt cách nhau từng đoạn dọc 

theo băng chuyền [1,2006.01] 
23/36 . . có hai hay nhiều động cơ dẫn động mà mỗi cái trong số chúng gắn với bộ phận 

dẫn động riêng biệt, ví dụ trên mỗi đầu mút của băng chuyền [1,2006.01] 
23/38 . để thực hiện các chuyển động gián đoạn của băng hoặc xích [1,2006.01] 
23/40 . . sử dụng cơ cấu hình cam hoặc bánh cóc [1,2006.01] 
23/42 . . Các chi tiết chuyển động tịnh tiến tới lui, kẹp giữ các bộ phận liên kết trên băng 

hoặc xích [1,2006.01] 
23/44 . Các thiết bị kéo căng để cho băng hoặc xích [1,2006.01] 

25/00 Băng chuyền với các thiết bị mang tải chuyển động tuần hoàn, ví dụ có chuyển 
động tịnh tiến hoặc có các bộ phận dịch chuyển được tách ra cùng với hàng khi 
chuyển động ngược lại (băng chuyền rung B65G 27/00) [1,2006.01] 

268 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65H 

25/02 . có các thiết bị mang tải hoặc các bộ phận dịch chuyển có hành trình khác nhau 
trong chuyển động tịnh tiến và chuyển động ngược lại, ví dụ băng chuyền có thanh 
lắc [1,2006.01] 

25/04 . có các thiết bị mang tải hoặc các bộ phận dịch chuyển có hành trình giống nhau 
trong chuyển động tịnh tiến và chuyển động ngược lại, ví dụ băng chuyền có 
chuyển động tịnh tiến [1,2006.01] 

25/06 . . có các thiết bị mang tải, ví dụ băng [1,2006.01] 
25/08 . . có các bộ phận dịch chuyển, ví dụ đẩy [1,2006.01] 
25/10 . . . được kẹp bằng bản lề trên thanh đòn với chuyển động tịnh tiến [1,2006.01] 
25/12 . . . được kẹp trên thanh đòn với chuyển động tịnh tiến và với thanh đòn quay xung 

quanh trục dọc của nó trong vận hành ngược lại [1,2006.01] 

27/00 Băng chuyền kiểu rung [1,2006.01] 
27/02 . có dây cáp xoắn trôn ốc hoặc xoắn lò xo hoặc ống dẫn để nâng vật liệu [1,2006.01] 
27/04 . Các thiết bị mang tải khác ngoài máng xoắn trôn ốc hoặc xoắn hình lò xo hoặc ống 
  dẫn [1,2006.01] 
27/06 . . Nối khớp bản lề của các bộ phận chịu tải [1,2006.01] 
27/08 . Giá đỡ hoặc điểm mút tựa, ví dụ kết cấu đỡ, bệ, thiết bị lò xo [1,2006.01] 
27/10 . Áp dụng các thiết bị để nhận hoặc truyền các dao động [1,2006.01] 
27/12 . . Các thiết bị rung lắc, tức là các thiết bị để thu nhận chuyển động với tần số thấp 

và biên độ lớn [1,2006.01] 
27/14 . . . thuỷ lực [1,2006.01] 
27/16 . . Máy rung, có nghĩa là các thiết bị để thu nhận các chuyển động với tần số cao và 

biên độ thấp [1,2006.01] 
27/18 . . . Các thiết bị cơ học [1,2006.01] 
27/20 . . .  . quay với các khối lượng không cân bằng [1,2006.01] 
27/22 . . . Thiết bị thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
27/24 . . . Thiết bị điện từ [1,2006.01] 
27/26 . . . có mối nối đàn hồi giữa máy rung và thiết bị mang tải [1,2006.01] 
27/28 . . có các thiết bị để cân bằng động lực học [1,2006.01] 
27/30 . . . nhờ khối lượng chuyển động ngược chiều, ví dụ của băng chuyền thứ hai 

[1,2006.01] 
27/32 . . có các thiết bị điều chỉnh hướng, tần số hoặc biên độ dao động [1,2006.01] 
27/34 . có một số bộ phận hoạt động đồng thời [1,2006.01] 

29/00 Băng chuyền quay, ví dụ đĩa quay, tay đòn, bánh xe, chóp nón (

 

 

 [1,2006.01] 
29/02 . để dịch chuyển nghiêng hoặc đứng [1,2006.01] 

31/00 Ống hút cơ học để hút các sản phẩm hoặc vật liệu rắn [1,2006.01] 
31/02 . có băng tải [1,2006.01] 
31/04 . có đĩa, tang trống hoặc các bộ phận xoay tương tự [1,2006.01] 
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33/00 Băng chuyền xoắn ốc hoặc kiểu lò xo quay [1,2006.01] 
33/02 . để cho các sản phẩm [1,2006.01] 
33/04 . . được dịch chuyển giữa trục vít và thiết bị định hướng [1,2006.01] 
33/06 . . được dịch chuyển và dẫn hướng bằng các trục vít song song [1,2006.01] 
33/08 . cho vật liệu rắn trôi chảy [1,2006.01] 
33/10 . . có trục vít hở [1,2006.01] 
33/12 . . có các trục vít được tạo bằng các ống thẳng hoặc tang trống có ren ở phía trong, 

hoặc ống xoắn lò xo và xoắn trôn ốc [1,2006.01] 
33/14 . . có một hoặc nhiều trục vít gắn ở vỏ ống [1,2006.01] 
33/16 . . . có các trục vít mềm dẻo, làm việc trong các ống mềm dẻo [1,2006.01] 
33/18 . . . có một vài trục vít đặt song song [1,2006.01] 
33/20 . . . có vỏ bọc xoay tương ứng với trục vít [1,2006.01] 
33/22 . . . có các thiết bị để giảm tốc độ của dòng vật liệu ở đầu tiếp liệu của vỏ bọc 

[1,2006.01] 
33/24 . Các bộ phận kết cấu [1,2006.01] 
33/26 . . 

 

 [1,2006.01] 
33/30 . . . có bề mặt xoắn trôn ốc gián đoạn [1,2006.01] 
33/32 . . Ổ bi hoặc gối đỡ để giữ hoặc nối vít tải (B65G 31/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
33/34 . . Thiết bị dẫn động [1,2006.01] 
33/36 . . . để quay vỏ bọc và trục vít có số vòng quay không như nhau [1,2006.01] 
33/38 . . . để thực hiện đồng thời chuyển động quay và tịnh tiến của trục vít [1,2006.01] 

35/00 Băng chuyền cơ học không thuộc nhóm khác [1,2006.01] 
35/02 . có bộ phận kéo liên tục, ví dụ băng để di chuyển các sản phẩm hình trụ theo bề mặt 

đỡ [1,2006.01] 
35/04 . có thiết bị mang 

 

chuyền và tháo ra được ở đầu kia (băng chuyền có chuyển động tịnh tiến B65G 
25/06) [1,2006.01] 

35/06 . có thiết bị mang tải chuyển động dọc hướng đường, ví dụ đường kín và dùng để giữ 
bằng một trong những bộ phận kéo được đặt cách đoạn dọc theo băng chuyền (bộ 
dẫn động tác dụng ở hai hay nhiều điểm đặt dọc theo chiều dài của băng chuyền 
liên tục B65G 23/32) [1,2006.01] 

35/08 . có một số thiết bị mang tải không nối với nhau, ví dụ băng chuyển động (ví dụ theo 
đường khép kín) tiếp xúc với nhau và dịch chuyển nhờ các thiết bị kẹp giữ lần lượt 
các thiết bị mang tải [1,2006.01] 

37/00 Kết hợp các băng chuyền cơ học cùng một loại hay các loại khác nhau, trừ các 
ứng dụng của chúng trong các máy đặc biệt hoặc sử dụng trong các quy trình 
sản xuất đặc biệt (có một số bộ phận tác dụng tương hỗ của băng chuyền với các bề 
mặt mang tải liên tục B65G 15/22, có một số bộ phận tác dụng tương hỗ với nhau 
của băng chuyền kiểu xích B65G 17/26, điều chỉnh liên tục các băng chuyền hoạt 
động đồng thời B65G 43/10) [1,2006.01] 
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37/02 . 
 

 
[1,2006.01] 

Các bộ phận kết cấu hoặc các thiết bị phụ trợ của băng chuyền ; Thiết bị truyền hoặc đỡ 
về mặt cấu tạo liên kết với các băng chuyền  hoặc gá vào chúng 

39/00 Các trục lăn, ví dụ các trục lăn dẫn động, hoặc các thiết bị của trục lăn lồng vào 
băng lăn hoặc băng chuyền (cơ cấu dẫn động để cho trục lăn của băng lăn B65G 
13/06) [1,2006.01] 

39/02 . Gá của từng trục lăn và giá đỡ chúng [1,2006.01] 
39/04 . . Trục lăn được làm từ một số bộ phận và được lắp ráp trên một trục [1,2006.01] 
39/06 . . Khuỷu nối của trục lăn là bộ giảm xóc, ví dụ được thực hiện bằng cách cuộn 

những dây thép theo hình lò xo [1,2006.01] 
39/07 . . Các phương pháp khác để gá khuỷu nối của trục lăn [1,2006.01] 
39/071 . . . để làm cân bằng dây curoa hoặc băng [1,2006.01] 
39/073 . . . để làm sạch dây curoa [1,2006.01] 
39/08 . . trục lăn từ tính [1,2006.01] 
39/09 . . Sắp xếp ở gối đỡ băng hoặc các thiết bị bịt kín [1,2006.01] 
39/10 . Sắp xếp trục lăn (trên một trục B65G 39/04) [1,2006.01] 
39/12 . .  được lắp trên khung [1,2006.01] 
39/14 . . . Bộ gá đàn hồi, ví dụ tạo điều kiện cho việc tạo thành máng ở băng chịu lực 

[1,2006.01] 
39/16 . . . để cân bằng dây băng hoặc xích [1,2006.01] 
39/18 . . . để định hướng hàng [1,2006.01] 
39/20 . . được kẹp chặt với dải băng hoặc xích chuyển động [1,2006.01] 

41/00 Khung đỡ cho băng chuyền, ví dụ khung di chuyển được [1,2006.01] 
41/02 . Khung được lắp ráp trên bánh xe để di chuyển trên đường ray [1,2006.01] 

43/00 

 

chỉnh [1,2006.01] 
43/02 . phát hiện điều kiện làm việc không bình thường của thiết bị mang tải, ví dụ ngắt cơ 

cấu dẫn động khi quá nóng [1,2006.01] 
43/04 . Phát hiện sự trượt giữa các bộ phận dẫn động và thiết bị mang tải, ví dụ ngắt cơ cấu 

dẫn động khi trượt [1,2006.01] 
43/06 . ngắt cơ cấu dẫn động trong trường hợp hư hỏng bộ phận dẫn động; Hãm phanh 

hoặc ngừng các thiết bị mang tải khi không có tải [1,2006.01] 
43/08 . Thiết bị điều chỉnh hoạt động nhờ các sản phẩm hoặc vật liệu được nạp vào, di 

chuyển hoặc bốc dỡ [1,2006.01] 
43/10   . Điề

 

ục các băng chuyền làm việc cùng một lúc [1,2006.01] 45/00 Thiết bị để bôi trơn, làm sạch [1,2006.01] 45/02 . Thiết bị để tra dầu mỡ [1,2006.01] 45/04 . . dùng cho các trục lăn [5,2006.01]  
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45/06 . . . tạo thành máng chuyển định hình [5,2006.01]  
45/08 . . dùng cho loại dây xích [5,2006.01]  
45/10 . Các thiết bị để làm sạch (các dạng cấu trúc của các ổ bánh xe lăn dùng cho việc vệ 

sinh băng tải B65G 39/073) [5,2006.01]  
45/12 . . có cái nạo [5,2006.01]  
45/14 . . . Bàn cạo chuyển động [5,2006.01]  
45/16 . . . có các phương tiện nạo nghiêng [5,2006.01] 
45/18 . . có các bàn chải [5,2006.01]  
45/20 . . có vít xoắn [5,2006.01]  
45/22 . . có các phương tiện sử dụng chất lỏng [5,2006.01]  
45/24 . . có các thiết bị làm vệ sinh khác nhau [5,2006.01]  
45/26 . . để thu gom chất cặn bã sau khi làm sạch [5,2006.01]  

47/00 Thiết bị để điều khiển các sản phẩm hoặc vật liệu, về mặt kết cấu có liên kết với 
băng chuyền; Các phương pháp sử dụng các thiết bị đó [1,2006.01] 

47/02 . Thiết bị để đưa các sản phẩm hoặc vật liệu đến băng chuyền [1,2006.01] 
47/04 . . để đưa các sản phẩm [1,2006.01] 
47/06 . . . từ m

 

 

59/00) [1,2006.01] 
47/08 . . .  . sắp xếp các sản phẩm cách quãng hoặc phân thành nhóm trong khi dẫn tru
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47/28 . . . trong quá trình di chuyển theo một băng chuyền [1,2006.01] 
47/29 . . .  . bằng cách ngừng tạm thời chuyển động [1,2006.01] 
47/30 . . . trong quá trình di chuyển theo một số băng chuyền [1,2006.01] 
47/31 . . .  . bằng cách thay đổi vận tốc dịch chuyển tương đối theo băng chuyền 

[1,2006.01] 
47/32 . . .  . Sử dụng các thiết bị chuyển tiếp [1,2006.01] 
47/34 . Các thiết bị để tháo dỡ các sản phẩm hoặc vật liệu từ băng chuyền (B65G 47/256 

được ưu tiên) [1,2006.01] 
47/36 . . bằng cách tháo các sản phẩm treo [1,2006.01] 
47/38 . . bằng cách đổ, tách ra hoặc giải phóng các thiết bị mang hàng [1,2006.01] 
47/40 . . . bằng cách lật các thùng của băng chuyền [1,2006.01] 
47/42 . . tác dụng từ sản phẩm hoặc vật liệu được bốc dỡ hoặc di chuyển [1,2006.01] 
47/44 . . Bố trí hoặc sử dụng các phễu hoặc máng [1,2006.01] 
47/46 . . 

 

bằng đường ống B65G 51/36) [1,2006.01] 
47/48 . . . theo các dấu hiệu mang trên sản phẩm hoặc trên dụng cụ mang tải có sự chỉ dẫn 

vị trí chức năng [1,2006.01] 
47/49 . . .  . không có sự liên quan trực tiếp giữa sản phẩm hoặc vật mang tải và thiết bị 

điều chỉnh tự động [1,2006.01] 
47/50 . . . theo các tín hiệu ở nơi yêu cầu có ở các hệ thống riêng biệt [1,2006.01] 
47/51 . . . theo các tín hiệu chưa định trước, ví dụ phụ thuộc vào trạng thái cung cấp ở nơi 

yêu cầu [1,2006.01] 
47/52 . Thiết bị để truyền sản phẩm hoặc vật liệu từ băng chuyền này sang băng chu
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47/71 . . . sự bốc dỡ các sản phẩm lên một số băng chuyền [1,2006.01] 
47/72 . . để chuyển các vật liệu đổ đống từ một băng chuyền lên một vài băng chuyền hoặc 

ngược lại [1,2006.01] 
47/74 . Các thiết bị cấp, truyền và đỡ các dạng đặc biệt [1,2006.01] 
47/76 . . Các thiết bị cố định hoặc được điều khiển kiểu cánh chong chóng hoặc những cái 

nạo ngang [1,2006.01] 
47/78 . . Máng có những lỗ tháo tải và các tấm đậy [1,2006.01] 
47/80 . . Các sàn quay mang các vật liệu hoặc sản phẩm được truyền, ví dụ kết hợp với 

những cái khơi rãnh hoặc cái nạo [1,2006.01] 
47/82 . . Các bộ phận chuyển động quay hoặc tịnh tiến, tác dụng trực tiếp lên các sản 

phẩm hoặc vật liệu, ví dụ dụng cụ đẩy, cái nạo, cái xẻng [1,2006.01] 
47/84 . . Bánh hình sao hoặc các thiết bị có các băng hay xích di chuyển liên tục, được 

trang bị các bộ phận kẹp giữ sản phẩm [1,2006.01] 
47/86 . . . có các cái kẹp [1,2006.01] 
47/88 . . Các bộ phận tách hoặc dừng, ví dụ các chốt (được kẹp trên bánh hình sao B65G 

47/84) [1,2006.01] 
47/90 . . Thiết bị để tách và đặt các sản phẩm hoặc vật liệu [1,2006.01] 
47/91 . . . có các cái kẹp bằng khí nén, ví dụ kẹp hút [1,2006.01] 
47/92 . . . có những cái kẹp điện tĩnh hoặc kẹp từ [1,2006.01] 
47/94 . . Thiết bị để uốn cong hoặc làm nghiêng các bộ phận di động; Xe dỡ liệu 

[1,2006.01] 
47/95 . . . để cấp liệu theo chiều dọc [1,2006.01] 
47/96 . . . để làm nghiêng các bộ phận hoặc sàn [1,2006.01] 

49/00 

 

 
[1,2006.01] 

49/02 . để di chuyển các sản phẩm đã gia công qua bể chất lỏng [1,2006.01] 
49/04 . . trong phương thẳng đứng để nhúng và lấy sản phẩm ra [1,2006.01] 
49/05 . dùng cho các vật liệu hoặc vật phẩm dễ hư hỏng hoặc dễ vỡ [4,2006.01]  
49/06 . . dùng cho các tấm dễ vỡ, ví dụ thuỷ tinh [4,2006.01]  
49/07 . . dùng cho các vật bán dẫn dạng tấm [5, 2006.01] 
49/08 . . dùng cho các khuôn đúc gốm sứ [4,2006.01]  

Vận chuyển không bằng cơ khí theo đường ống ; Vận chuyển theo máng có sử dụng sự 
tuyển nổi 

51/00 Vận chuyển các sản phẩm theo đường ống bằng dòng chất lỏng hoặc khí hay 
bằng các phương tiện khí nén; Vận chuyển các sản phẩm trên bề mặt phẳng, ví 
dụ trên đáy máng, trên đệm không khí được tạo thành nhờ các ống phun, đặt 
trên bề mặt của máng [1,2006.01] 

51/01 . chuyển vận các sản phẩm bằng thuỷ lực (B65G 51/04 được ưu tiên; vòng ngựa gỗ 
quay dưới nước A63G 3/00) [6,2006.01]  

51/02 . Vận chuyển trực tiếp các sản phẩm, ví dụ dải, tấm, thanh, bao gói, sản phẩm đã gia 
công bằng các dòng khí [1,2006.01] 
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51/03 . . trên một mặt trượt bằng phẳng hoặc trong lòng máng [4,2006.01] 
51/04 . Vận chuyển sản phẩm theo đường ống ở trong thùng, ví dụ ở trong hộp, có thiết 

diện cắt ngang xấp xỉ bằng thiết diện ống; Hệ thống vận chuyển thư theo ống 
[1,2006.01] 

51/06 . . Vật mang để chuyển thư theo ống [1,2006.01] 
51/08 . . Điều chỉnh hoặc điều hoà môi trường làm việc [1,2006.01] 
51/10 . . . ở chỗ nối các bộ phận của hệ thống khí nén [1,2006.01] 
51/12 . . .  . Tấm đậy khí nén [1,2006.01] 
51/14 . . .  . Máng khí nén [1,2006.01] 
51/16 . . . điều chỉnh áp lực khí hoặc tốc độ dòng, ví dụ khi khởi động hoặc dừng 

[1,2006.01] 
51/18 . . Ống; Mối nối để cho các ống [1,2006.01] 
51/20 . . Thiết bị hãm phanh [1,2006.01] 
51/22 . . Thiết bị để dừng dụng cụ mang tải ở trên đường nhằm mục đích điều chỉnh sự nối 

tiếp nhau của vật mang; Thiết bị đóng đường hoặc tách [1,2006.01] 
51/24 . . Công tắc tắt mở [1,2006.01] 
51/26 . . Ga [1,2006.01] 
51/28 . . . để gửi đi [1,2006.01] 
51/30 . . . để giao nhận [1,2006.01] 
51/32 . . . kết hợp để gửi đi, giao nhận và chuyển tiếp [1,2006.01] 
51/34 . . Vận chuyển hai chiều [1,2006.01] 
51/36 . . Các thiết bị khác để chỉ báo hoặc điều khiển chuyển động của dụng cụ mang tải, 

ví dụ để theo dõi các bộ phận riêng biệt của ống nhằm mục đích kiểm kê thiết bị 
mang tải để thông báo về sự tắc nghẽn hoặc các sự cố khác trong khi làm việc 
[1,2006.01] 

51/38 . . . Các thiết bị để tiếp xúc đặt bên trong ống để chỉ báo việc đi qua của dụng cụ 
mang tải [1,2006.01] 

51/40 . . . Sắp xếp tự động các thiết bị mang tại giữa các ga nhận [1,2006.01] 
51/42 . . .  . theo trọng tải của vật liệu mang tải [1,2006.01] 
51/44 . . .  . . không có sự tiếp xúc cơ học giữa dụng cụ mang tải và thiết bị kiểm tra 

[1,2006.01] 
51/46 . . .  . theo hệ thống tín hiệu riêng biệt [1,2006.01] 

53/00 Vận chuyển các vật liệu rời theo máng hoặc ống có sử dụng tuyển nổi vật liệu 
hoặc nhờ dòng khí, chất lỏng hay bọt [1,2006.01] 

53/02 . 

 

 [1,2006.01] 
53/04 . Sự vận chuyển bằng khí nén các vật liệu theo đường ống; Mặt phẳng nghiêng lộ 

thiên [1,2006.01] 
53/06 . . Hệ thống vận chuyển bằng khí nén, làm việc không có sự giả lỏng vật liệu 

[1,2006.01] 
53/08 . . . cùng với việc nạp vật liệu bằng cơ khí, ví dụ nhờ các guồng xoắn [1,2006.01] 
53/10 . . . với sự truyền vật liệu bằng khí đẩy [1,2006.01] 
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53/12 . . .  . bằng dòng khí tác dụng trực tiếp lên vật liệu xếp ở trong thùng [1,2006.01] 
53/14 . . .  . có dòng khí tạo nên việc truyền vật liệu do tác dụng của sự hút [1,2006.01] 
53/16 . . Các hệ thống vận chuyển bằng khí nén hoạt động cùng với sự giả lỏng vật liệu 

[1,2006.01] 
53/18 . . . qua các thành xốp [1,2006.01] 
53/20 . . . mặt tháo nghiêng, ví dụ máng [1,2006.01] 
53/22 . . . của thùng ở trong hệ thống, ví dụ bun-ke [1,2006.01] 
53/24 . . Các hệ thống hút khí [1,2006.01] 
53/26 . . . hoạt động có sự giả lỏng vật liệu [1,2006.01] 
53/28 . . Các hệ thống vận chuyển sử dụng việc nén khí kết hợp với việc hút (truyền vật 

liệu vào hệ thống vận chuyển khí nén bằng cách hút B65G 53/14) [1,2006.01] 
53/30 . Vận chuyển vật liệu theo khối qua ống bằng áp suất chất lỏng [1,2006.01] 
53/32 . Vận chuyển bê tông,ví dụ để sắp xếp trên các bãi xây dựng (trộn bê tông trên các 

băng chuyền hoặc bằng chúng B28C 5/34) [1,2006.01] 
53/34 . Các chi tiết kết cấu [1,2006.01] 
53/36 . . Bố trí các thùng [1,2006.01] 
53/38 . . Biến dạng các thành phần nhằm mục đích làm dễ dàng việc giả lỏng vật liệu chứa 

trong nó [1,2006.01] 
53/40 . . Các thiết bị truyền hoặc dỡ [1,2006.01] 
53/42 . . . 

 

 [1,2006.01] 
53/44 . . . 

 

 [1,2006.01] 
53/46 . . . Các tấm đậy hoặc cửa, ví dụ bánh quay [1,2006.01] 
53/48 . . . 

 

c quay [1,2006.01] 53/50 . . . Khí nén (được lồng vào vòi B65G 53/42) [1,2006.01] 53/52 . . Các ống [1,2006.01] 53/54 . . . mềm dẻo [1,2006.01] 53/56 . . . Thiết bị chuyển mạch để thay đổi hướng [1,2006.01] 53/58 . . Thiết bị để tăng hoặc giảm tốc độ vận chuyển vật liệu; Sử dụng máy nén (điều chỉnh áp suất của khí vận chuyển B65G 53/66) [1,2006.01] 53/60 . . Thiết bị tách vật liệu ra khỏi khí đẩy [1,2006.01] 53/62 . . . sử dụng chất lỏng [1,2006.01] 53/64 . . . theo từng phần rời rạc [1,2006.01] 53/66 . . Sử dụng các thiết bị chỉ báo hoặc điều chỉnh, ví dụ để điều chỉnh áp suất khí, để điều chỉnh mối quan hệ số lượng giữa các vật liệu và khí để báo hoặc phòng ngừa việc cản trở vật liệu [1,2006.01] 54/00 Các băng chuyền không bằng cơ học, không thuộc các mục khác [3,2006.01]  54/02 . tĩnh điện, điện hoặc từ [3,2006.01]  
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Đánh đống hoặc dỡ đống; Xếp, dỡ  

Ghi chú 
 Ở các nhóm B65G 57/00 đến B65G 61/00 thuật ngữ "đánh đống" được hiểu là sự sắp 

xếp đồ vật theo từng chiếc hoặc hàng loạt chồng lên nhau. 
 

57/00 Đánh đống các sản phẩm (B65G 60/00 được ưu tiên, truyền và sắp xếp các tấm 
thành tập B65H) [1,2006.01] 

57/02 . Sắp xếp các sản phẩm vào đống bằng cách đưa lên đỉnh đống [1,2006.01] 
57/03 . . từ phía trên [1,2006.01] 
57/04 . . . nhờ các thiết bị hút hoặc từ tính [1,2006.01] 
57/06 . . . Cửa để thả sản phẩm [1,2006.01] 
57/08 . . vần sản phẩm trước khi xếp chúng vào đống [1,2006.01] 
57/081 . . . để vần sản phẩm theo từng chiếc [1,2006.01] 
57/09 . . trong mặt phẳng dọc [1,2006.01] 
57/10 . . . nhờ các thiết bị, ví dụ nhờ chuyển động tịnh tiến của các bộ phận làm việc để 

vận chuyển các sản phẩm ở vị trí nằm ngang tới đỉnh của đống [1,2006.01] 
57/11 . . 

 

 [1,2006.01] 
57/112 . . . 

 

ao [1,2006.01] 
57/14 . . . sản phẩm được truyền từ vật mang, chuyển động theo đường liên tục, nằm cạnh 

đống [1,2006.01] 
57/16 . . Đánh đống các sản phẩm có hình dạng đặc biệt [1,2006.01] 
57/18 . . . thon dài, ví dụ các thanh, thỏi, que [1,2006.01] 
57/20 . . . ba chiều, ví dụ ở dạng hình lập phương, hình trụ [1,2006.01] 
57/22 . . .  . trong các lớp, mỗi lớp được bố trí trước [1,2006.01] 
57/24 . . .  . . toàn bộ các lớp được di chuyển, ví dụ ở trên các tấm đỡ [1,2006.01] 
57/26 . . .  . . có các khoảng trống ở giữa các sản phẩm [1,2006.01] 
57/28 . bằng cách nối liền các sản phẩm và lật đổ các sản phẩm đã nối liền vào đống 

[1,2006.01] 
57/30 . sắp xếp sản phẩm vào đống bằng cách đưa vào từ đáy đống [1,2006.01] 
57/32 . đánh đống trong quá trình vận chuyển [1,2006.01] 

59/00 Dỡ đống (B65G 60/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
59/02 . Dỡ từ đỉnh đống [1,2006.01] 
59/04 . . nhờ các thiết bị hút hoặc từ tính [1,2006.01] 
59/06 . Dỡ từ đáy đống [1,2006.01] 
59/08 . Dỡ đống sau khi đã nghiêng đống trước [1,2006.01] 
59/10 . Dỡ các đồ vật, được lồng cái nọ trong cái kia [1,2006.01] 
59/12 . Dỡ trong quá trình vận chuyển [1,2006.01] 
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60/00 Đánh đống đồng thời hoặc đánh đống theo thứ tự và dỡ đống các sản phẩm 
[1,2006.01] 

61/00 Sử dụng các thiết bị để tách các sản phẩm ra khỏi đống hoặc di chuyển chúng 
cũng như việc sử dụng các tay gạt để đánh đống hoặc dỡ đống không thuộc vào 
các nhóm khác [1,2006.01] 

63/00 Vận chuyển hoặc chuyển tải trên bãi chứa, trên các ga xe lửa dồn tàu hoặc ở các 
cảng; Các thiết bị cho ga dồn tàu [1,2006.01] 

63/02 . Vận chuyển trên mặt phẳng ngang có sử dụng máy bốc dỡ kiểu cầu [1,2006.01] 
63/04 . vận chuyển trên mặt phẳng ngang có sử dụng máy bốc dỡ kiểu cầu có trang bị các 

băng chuyền [1,2006.01] 
63/06 . vận chuyển trong mặt phẳng đứng [1,2006.01] 

65/00 Công việc xếp, dỡ 

 

 [1,2006.01] 
65/02 . 

 

 

 [1,2006.01] 65/04 . . có xẻng xúc (kết cấu của xẻng E01F) [1,2006.01] 65/06 . . 
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65/32 . . 
 

 [1,2006.01] 
65/34 . . 

 

- B65G 35/00; các thiết 
bị tương tự như các dụng cụ lật của phương tiện vận tải B65G 67/48) [1,2006.01] 

65/36 . . . Thiết bị dỡ từ đỉnh [1,2006.01] 
65/38 . . .  . cơ học [1,2006.01] 
65/40 . . . Thiết bị để dỡ bằng các phương pháp khác trừ phương pháp dỡ từ đỉnh 

[1,2006.01] 
65/42 . . .  . 

 

 [1,2006.01] 65/44 . . .  . 
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67/44  . . .  . . bằng cách di chuyển các phương tiện vận tải trên đoạn có đường ray 
nghiêng theo chiều ngang [1,2006.01] 

67/46 . . .  . . Thiết bị nâng và làm nghiêng [1,2006.01] 
67/48 . . .  . Thiết bị lật các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
67/50 . . .  . . quay 360° [1,2006.01] 
67/52 . . .  . . có một số sàn tàu [1,2006.01] 
67/54 . . .  . . Thiết bị dừng các phương tiện vận tải [1,2006.01] 
67/56 . . .  . . Điều khiển các cơ cấu khoá truyền của các phương tiện vận tải và các bộ lật 

[1,2006.01] 
67/60 . 

 

trên tàu B63B 27/00) [3,2006.01]  
67/62 . . sử dụng các thiết bị hoạt động dưới ảnh hưởng của thủy triều hoặc chuyển động 

của tàu, ví dụ như các thiết bị trên phao [3,2006.01] 

69/00 Các phương pháp và thiết bị phụ cho công việc chất dỡ 
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B65H XỬ LÝ CÁC VẬT LIỆU DẠNG SỢI HOẶC DẠNG MÀNG MỎNG, VÍ DỤ 
CÁC TẤM, VẬT LIỆU CUỘN, DÂY CÁP 

Ghi chú 
 (1) Phân lớp này không bao gồm các phương pháp hay thiết bị liên quan mật thiết đến 

các nguyên công trên vật liệu mỏng hay vật liệu dạng sợi, ví dụ các tấm, vật liệu 
cuộn, dây cáp hay các phương tiện để thực hiện các thao tác đó đã được xếp ở các 
phân lớp dành riêng cho các nguyên công đó, ví dụ: 

 B07C  Phân loại bưu kiện trong bưu điện, phân loại các tài liệu, ví dụ séc 
 B08B 1/02  Làm sạch các vật chuyển động, ví dụ các cuộn bằng các phương pháp 

bao hàm việc sử dụng các dụng cụ, bàn chải hay các dụng cụ tương tự  
 B21B 41/00 Dẫn, chuyển hay xếp sản phẩm dễ uốn cong, ví dụ dây điện, băng kim 

loại uốn cong hay uốn vòng 
 B21C 47/00, Cuộn, quấn vào, tháo hay xếp tạm thời dây kim loại, băng dải 
 B21C 49/00 Kim loại hay vật liệu dẻo khác đặc trưng bằng tính chất chỉ có trong gia 

công kim loại, khác với cán 
 B21D 43/00 Các thiết bị nạp liệu, điều chỉnh, cất giữ kết hợp, hay bố trí đặc biệt để 

sử dụng với các thiết bị sản xuất và gia công tôn kim loại mà không cần tháo dỡ vật 
liệu 

 B23K 9/12 Phương tiện để truyền dẫn tự động các điện cực hoặc các sản phẩm để 
hàn điểm hoặc hàn mối hoặc cắt  

 B29C 31/00 Xử lý để tạo hình hoặc kết nối các chất dẻo, để tạo hình các chất trong 
trạng thái dẻo nói chung hay để xử lý tiếp theo các sản phẩm đã được tạo hình, ví dụ 
dẫn các vật liệu cần được tạo hình  

 B41B 15/32, Các cơ cấu điều khiển phim trong máy sắp chữ chụp ảnh  
 B41B 21/32 
 B41F 13/02 Nạp hoặc dẫn hướng vật liệu cuộn qua máy in 
 B41J 11/00, Điều khiển vật liệu sao chép hay in truyền trong máy chữ hay  
 B41J 17/00 máy sắp chữ  
 B41K 3/44 Cơ cấu điều khiển vật liệu sao chép trong máy hay thiết bị đóng dấu 

hay đánh số 
 B41L  Điều khiển giấy hay vật liệu dạng cuộn trong máy hay thiết bị để in ra 

nhiều bản sao chép hay ấn loát sử dụng trong công việc văn phòng hay các mục đích 
thương mại khác; các máy in địa chỉ hay các máy in hàng loạt tương tự 

 B42B   Điều khiển liên quan đến các phương pháp và thiết bị đóng sách 
 B42C  Điều khiển giấy trong nghề đóng sách 
 B65B  Điều khiển giấy hay vật liệu dạng cuộn trong phương pháp hay thiết bị 

bao gói hàng, không tách rời việc sử dụng chúng trong các máy bao gói 
 B65C   Điều khiển nhãn trong máy gắn nhãn hay nhãn hiệu 
 C14B 1/62 Cuộn, cuốn hay bao gói lông thú hay da trong máy hay thiết bị sản xuất 

da 
 D01-D07 Kéo sợi, dệt, đan tết, sản xuất đăng ten, sản xuất hàng dệt kim, may, 

sản xuất dây cáp hay dây chão 
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 D21F 2/00 Cơ cấu truyền băng giấy từ phần lưới của máy xeo đến phần ép trong 
sản xuất giấy 

 F26B 13/00 Xử lý vải sợi, xơ hoặc vật liệu có độ dài khác nhau trong máy sấy 
 G03B  Thao tác phim hay thao tác ảnh trong máy chụp ảnh hay máy chiếu 

hoặc máy xem ảnh 
 G06K 13/00  Vận chuyển các vật mang tin từ vị trí này sang vị trí khác 
 G06M 7/00 Đếm các sản phẩm dạng bản mỏng, ví dụ các tắm được vận chuyển trên 

băng tải 
 G11B 15/00 Lưu giữ thông tin trên cơ sở chuyển dịch tương đối giữa vật đến mang 
 G11B 19/00, tin và máy biến đổi, bao gồm việc xử lý vật mang tin để ghi và tái tạo 
 G11B 23/00,  bản ghi 
 G11B 25/00  
 H01F 41/06 Sản xuất cuộn nam châm, điện cảm, biến áp bằng cách quấn 
 H01G 13/02 Máy quấn tụ điện 
 H04N 1/00 Điều khiển tờ giấy không được chú trọng ngoài việc sử dụng nó trong 

hệ thống truyền hay tái tạo lại ảnh hay mẫu không thay đổi theo thời gian, ví dụ trong 
điện báo truyền ảnh  

(2) Trong phân lớp này: 
 - Các nhóm liên quan đến vật liệu mỏng, như định nghĩa ở mục (i) thuộc ghi chú (3) 

dưới đây, trước hết bao gồm việc điều khiển các sản phẩm làm từ giấy hay các tông, 
nhưng cũng bao gồm việc xử lý các sản phẩm làm từ vật liệu khác có các đặc tính 
tương tự hay có qui trình điều khiển tương tự, ví dụ các sản phẩm làm từ chất dẻo 
dạng tấm mỏng hay da thuộc; 

 - Các nhóm liên quan đến vật liệu dạng sợi (nhóm 49/00 trở đi), như định nghĩa ở ghi 
chú (3) dưới đây chỉ bao gồm các phương pháp hay thiết bị dùng cho ứng dụng 
chung. 

(3) Các thuật ngữ dùng trong phân lớp này được hiểu như sau: 
 - "điều khiển" - sự truyền, quấn, tháo các cuộn, sắp xếp, dẫn hướng, định hướng các 

vật liệu hoặc sản phẩm; 
 - "các vật liệu mỏng" bao gồm: 
 (i) Các tấm, vỏ, phong bì, các bàn giấy mẫu, kể cả các chi tiết này ở trong gói mỏng 

(sau đây được gọi là "các sản phẩm"), và 
 (ii) Các băng, vật liệu cuộn, màng, ví dụ màng bằng giấy, vải, chất  dẻo, lá kim loại   

và tương tự; 
 - "Các vật liệu dạng sợi" - sợi chỉ, dây kim loại, dây cáp, dây mềm, dây chão; 
 - "sự bao gói" - các sản phẩm và vật liệu mỏng hoặc ở dạng sợi được bao gói bằng 

cách quấn, sắp xếp hoặc quấn quanh lõi, các khung cột và tương tự 

Nội dung phân lớp 
SẢN PHẨM 

Truyền ; chồng sản phẩm: 
các thiết bị đỡ các sản phẩm đặt thành chồng ; 
nâng các đầu chồng để dễ sắp xếp chúng; lật các 
chồng………… ...................................................................................... 1/00 ; 13/00; 15/00 

282 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B65H 

tách các sản phẩm đặt trong chồng; truyền các sản 
phẩm từ chồng hoặc truyền tới máy; điều chỉnh 
việc truyền sản phẩm; sắp đặt các sản phẩm; các 
băng cấp liệu; truyền sản phẩm đến chồng………………….3/00 ; 5/00 ; 7/00 ; 9/00 ; 11/00 

Phân phối các sản phẩm  
từ máy đến các chồng .................. ……………………………………...29/00, 35/00, 37/00 
tập hợp các sản phẩm .................. …………………………………………………......39/00 
gấp ; vuốt thẳng ................. ……………………………………………………45/00, 47/00 
sắp xếp các sản phẩm vào chồng ..................…………………...13/00, 15/00, 31/00, 33/00 

Kết hợp các công đoạn chất và dỡ đống ....................... ………………………………….83/00 
Quay vòng sản phẩm ......................................................................................................... 85/00 
Các thiết bị điều chỉnh, kiểm tra và an toàn .......... ……………………………………….43/00 

VẬT LIỆU CUỘN 
Truyền vật liệu: 

dỡ hoặc kéo vật liệu cuộn ra, quấn vật liệu cuộn, 
làm chuyển động cuộn .................... ………………………………….16/00 ; 18/00 ; 20/00 
thay đổi lô quấn; kết cấu đặc biệt của trục lăn nạp 
liệu hoặc trục lăn dẫn hướng; phủ hay bọc lõi 
không thuộc các nhóm khác ................ …………………………….19/00 ; 27/00 ; 81/00 
vật liệu cuộn: ghép nối ; sắp xếp, kéo căng, làm 
bằng hay dẫn hướng ; điều khiển việc kéo căng vật 
liệu ......................................................... ………………………..21/00, 23/00, 77/00 

Truyền từ máy  
cùng với việc thực hiện những thao tác phụ trợ 
khác hoặc sau khi hoàn thành chúng; tập hợp, tách ………35/00, 37/00 ; 39/00 ; 41/00 
gấp ; vuốt thẳng ........................................ ……………………………………45/00 ; 47/00 

Các thiết bị : điều khiển, kiểm tra và an toàn hay cảnh 
báo; cơ cấu truyền động không thuộc các mục khác……………...26/00, 43/00,  63/00 ; 79/00 
Bảo quản .......... …………………………………………………………………………..75/00 

VẬT LIỆU DẠNG SỢI 
Tháo dỡ, truyền vật liệu dạng sợi ................. …………………………………….49/00 ; 51/00 
Quấn, cuộn, đặt ; đóng kiện vật liệu dạng sợi theo kiểu 
cuộn; cơ cấu dẫn hướng; quấn lên lõi ống suốt không 
được đưa vào các nhóm khác ............................ …………………54/00 ; 55/00 ; 57/00 ; 81/00 
Điều chỉnh sự kéo căng vật liệu; đo chiều dài ấn định 
của vật liệu; nối các đầu ................................. ……………………59/00, 77/00 ; 61/00 ; 69/00 
Ống suốt, lõi quấn dây : kẹp vật liệu vào chúng, thay 
thế, tháo lõi, tách các phần thừa khỏi lõi ............. …………………………65/00, 67/00, 73/00 
Gia công khi tạo bao gói…………………………………………………………………..71/00 
Các thiết bị: điều chỉnh, kiểm tra và an toàn hay cảnh 
báo; các cơ cấu dẫn động, không đưa vào các đề mục 
khác ................. ……………………………………………………..26/00, 43/00, 63/00, 79/00 
Bảo quản…………………………………………………………………………………..75/00 

CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG  
CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN LỚP NÀY……………………………… 99/00 
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Truyền các sản phẩm đến máy; Phân chia hay tách các sản phẩm mỏng từ đống; Các 
thiết bị đỡ đống  

1/00 Các thiết bị đỡ hay hộp đỡ được sử dụng khi tách các sản phẩm tấm mỏng đặt ở 
đống (vật mang sử dụng để nối liền, ghép bộ hay lắp ráp các linh kiện B65H 39/00) 
[1,2006.01] 

1/02 . thích hợp để giữ các sản phẩm theo mép [1,2006.01] 
1/04 . thích hợp để giữ các sản phẩm ở vị trí nằm ngang, ví dụ để tách từ phần trên của 

đống [1,2006.01] 
1/06 . . để tách từ phần đuôi của đống [1,2006.01] 
1/08 . có các thiết bị để di chuyển đống với mục đích truyền sản phẩm đến từng thiết bị 

(nén vào đống, từ đó các sản phẩm được tách ra từ phía dưới B65H 1/06) 
[1,2006.01] 

1/10 . . bằng trọng lực [1,2006.01] 
1/12 . . bằng lò xo [1,2006.01] 
1/14 . . có bộ phận dẫn động cơ học [1,2006.01] 
1/16 . . có bộ phận dẫn động thủy lực hay khí nén [1,2006.01] 
1/18 . . được điều khiển bằng độ cao của đống [1,2006.01] 
1/20 . . được điều khiển bằng trọng lượng của đống; Các thiết bị nổi [1,2006.01] 
1/22 . . di chuyển trong mặt phẳng của sản phẩm, ví dụ để di chuyển toàn bộ đống tháo 

rời [1,2006.01] 
1/24 . . có các thiết bị để giảm hay điều chỉnh áp lực lên thiết bị đỡ [1,2006.01] 
1/26 . có trụ đỡ phụ trợ để làm nhẹ việc đưa vào thay thế đống [1,2006.01] 
1/28 . có ngăn để sắp xếp các đống bên nhau [1,2006.01] 
1/30 . có các thiết bị để bổ sung đống trong quá trình tách liên tục các sản phẩm từ đống 

ra [1,2006.01] 

3/00 Phân chia hoặc tách các sản phẩm từ đống (liên kết, ghép bộ hay lắp ráp các linh 
kiện B65H 39/00; thiết bị để phân chia vải dệt xếp thành lớp B65H 41/00, tách các 
sản phẩm mỏng ra khỏi đống kết hợp với đưa vào B65H 45/26) [1,2006.01] 

3/02 . sử dụng ma sát giữa các sản phẩm và dụng cụ tách [1,2006.01] 
3/04 . . Bộ tách liên tục bằng dây băng [1,2006.01] 
3/06 . . Ròng rọc và các bộ phận tách quay tương tự [1,2006.01] 
3/08 . sử dụng các phương tiện khí nén [1,2006.01] 
3/10 . . Ròng rọc hút [1,2006.01] 
3/12 . . Băng, đai, hút hoặc bàn chuyển động tương ứng đối với đống [1,2006.01] 
3/14 . . Máy quạt gió, tạo ra bộ phận khí loãng [1,2006.01] 
3/16 . sử dụng các phương tiện từ [1,2006.01] 
3/18 . sử dụng các phương tiện tĩnh điện [1,2006.01] 
3/20 . sử dụng các chất dính [1,2006.01] 
3/22 . nhờ các kim và các bộ phận tương tự giữ các linh kiện [1,2006.01] 
3/24 . nhờ các máy đẩy giữ mép của linh kiện [1,2006.01] 
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3/26 . nhờ bộ tách kẹp vào các nếp uốn, van hoặc chỗ lồi của linh kiện [1,2006.01] 
3/28 . nhờ bộ tách hình xoắn và tương tự [1,2006.01] 
3/30 . nhờ các thiết bị bánh cóc (bộ tách xoắn ốc và tương tự B65H 3/28); từ những đống 

xếp kiểu bậc; từ những đống linh kiện có các lỗ xen kẽ, ví dụ cắt bỏ đi hoặc đột lỗ 
[1,2006.01] 

3/32 . nhờ các bộ phận, ví dụ các chốt, tấm, ròng rọc và tương tự, đặt hoặc lồng giữa các 
linh kiện riêng biệt và phần còn lại của đống (các bộ phận tương tự hoạt động như 
các thiết bị phụ trợ để làm dễ dàng việc tách hoặc để phòng ngừa việc truyền hai 
lần B65H 3/50) [1,2006.01] 

3/34 . Các thiết bị giữ, điều chỉnh việc truyền sản phẩm đến bộ chia [1,2006.01] 
3/36 . nhờ các bộ tách di chuyển theo quỹ đạo đặc biệt, ví dụ ở vùng được xác định giới 

hạn [1,2006.01] 
3/38 . . vùng không xác định giới hạn [1,2006.01] 
3/40 . nhờ một vài bộ tách hoạt động xen kẽ trên cùng một đống (các bộ phận quay hay 

dao động mang hai hay nhiều bộ chia B65H 3/42) [1,2006.01] 
3/42 . nhờ một số bộ tách sắp xếp để di chuyển đồng thời với các bộ phận quay hay dao 

động hoặc tương ứng với chúng [1,2006.01] 
3/44 . Tách đồng thời, xen kẽ hoặc chọn các linh kiện từ hai hay nhiều đống [1,2006.01] 
3/46 . Phương pháp và các thiết bị phụ trợ để làm dễ dàng việc tách hoặc để ngăn ngừa 

việc truyền hai lần (các phương tiện điều khiển và máy dò nhạy cảm đối với việc 
truyền hai lần B65H 7/12) [1,2006.01] 

3/48 . . Máy quạt gió hoạt động ở rìa hoặc dưới các sản phẩm [1,2006.01] 
3/50 . . Các bộ phận, ví dụ các chốt, tấm, ròng rọc và tương tự được đặt hoặc lồng giữa 

các linh kiện riêng biệt và phần còn lại của đống [1,2006.01] 
3/52 . . Bộ tách kiểu ma sát tác dụng lên mặt dưới hoặc mặt sau của vật cần tách 

[1,2006.01] 
3/54 . . Các thiết bị nén hoặc giữ [1,2006.01] 
3/56 . . Các bộ phận, ví dụ những cái cào, chốt, kim, bàn chải và tương tự tác dụng lên 

các vật riêng biệt hoặc lên rìa đống [1,2006.01] 
3/58 . . Các sản phẩm có lỗ thủng, vết cắt, chỗ dán và tương tự để tránh việc truyền hai 

lần, ví dụ đống sản phẩm có mép dán [1,2006.01] 
3/60 . . Làm yếu mối liên kết giữa các sản phẩm trong đống [1,2006.01] 
3/62 . . . bằng cách lắc, rung hoặc gõ nhẹ vào đống [1,2006.01] 
3/64 . . . nhờ các thiết bị chân không [1,2006.01]  
3/66 . Cơ cấu dẫn hướng để cho các sản phẩm hoặc máy là, ví dụ di chuyển được trong 

quá trình tách các sản phẩm [1,2006.01] 
3/68 . . cố định [1,2006.01] 

5/00 Truyền các sản phẩm sau khi tách chúng ra khỏi đống; Truyền các sản phẩm 
đến máy (các thiết bị tương tự để tách hoặc vận chuyển các sản phẩm từ máy B65H 
29/00) [1,2006.01] 

5/02 . nhờ băng hoặc xích [1,2006.01] 
5/04 . nhờ các bàn di chuyển hoặc xe tay (bàn quay B65H 5/18) [1,2006.01] 
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5/06 . nhờ các ròng rọc [1,2006.01] 
5/08 . nhờ các dụng cụ kẹp, ví dụ dụng cụ kẹp hút chân không [1,2006.01] 
5/10 . . dụng cụ kẹp với chuyển động tịnh tiến hoặc dao động [1,2006.01] 
5/12 . . Dụng cụ kẹp quay được, ví dụ được đặt lên tay gạt, khung hoặc ống hình trụ 

[1,2006.01] 
5/14 . . Các bộ phận của dụng cụ kẹp; Các cơ cấu thực hiện của dụng cụ kẹp [1,2006.01] 
5/16 . có sử dụng lực ma sát hoặc nhờ các máy đẩy, kim và các thiết bị tương tự, thích 

ứng để truyền các sản phẩm từ mặt bàn [1,2006.01] 
5/18 . nhờ các đĩa chia quay hoặc bàn [1,2006.01] 
5/20 . nhờ các băng lăn nghiêng và các thiết bị tương tự [1,2006.01] 
5/22 . sử dụng máy quạt gió hoặc các thiết bị hút (thiết bị kẹp hút B65H 5/08) [1,2006.01] 
5/24 . Truyền các sản phẩm gối lên nhau [1,2006.01] 
5/26 . Truyền đáp, truyền có chọn lọc, truyền tác dụng xen kẽ hay đồng thời [1,2006.01] 
5/28 . Truyền sản phẩm được giữ trong băng cuộn hoặc gấp [1,2006.01] 
5/30 . Thiết bị để mở những tờ giấy gấp hay những tờ in gấp [1,2006.01] 
5/32 . Các bộ phận hình yên, ở trên đó các tờ được mở ra từng phần hay các tồ có in dấu 

hiệu được đưa đến máy ghép bộ, máy đóng sách, hoặc các máy tương tự 
[1,2006.01] 

5/34 . Thay đổi chu kỳ truyền phụ thuộc vào máy tiếp nhân [1,2006.01] 
5/36 . Cơ cấu định hướng các sản phẩm hoặc máy là phẳng, ví dụ di động trong khi 

truyền sản phẩm [1,2006.01] 
5/38 . . cố định [1,2006.01] 

7/00 Điều chỉnh việc truyền sản phẩm, tách chúng ra khỏi đống, di chuyển đống hoặc 
các thiết bị gắn liền với các quá trình này và chỉ ra sự truyền không đúng, sự 
vắng mặt sản phẩm hoặc các sản phẩm có các khuyết tật [1,2006.01] 

7/02 . nhờ các bộ phận nhạy cảm hoặc máy dò [1,2006.01] 
7/04 . . nhạy cảm với sự vắng mặt của các sản phẩm, ví dụ trong việc thải các đống 

(B65H 7/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/06 . . nhạy cảm với việc xuất hiện các sản phẩm có các khuyết tật, việc tách không 

đúng hoặc việc truyền không đúng (B65H 7/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/08 . . . nhạy cảm với sự không khớp của phần trước của sản phẩm [1,2006.01] 
7/10 . . . nhạy cảm với sự không khớp của phần rìa của sản phẩm (điều chỉnh sự sắp xếp 

ngang các băng B65H 23/032) [1,2006.01] 
7/12 . . . nhạy cảm với việc truyền đôi hoặc tách [1,2006.01] 
7/14 . . nhờ các bộ phận nhạy cảm hoặc máy dò [1,2006.01] 
7/16 . Điều chỉnh việc truyền không khí đến bộ chia khí nén [1,2006.01] 
7/18 . Thay đổi chế độ làm việc hoặc sắp xếp các bộ chia [1,2006.01] 
7/20 . Điều chỉnh liên quan đến các thiết bị [1,2006.01] 

9/00 Phương pháp và thiết bị để sắp xếp, ví dụ để định hướng các sản phẩm 
[1,2006.01] 

9/02 . Các chốt định vị [1,2006.01] 
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9/04 . Cái chặn hay khuôn cố định hay điều chỉnh được (chốt định vị B65H 9/02) 
[1,2006.01] 

9/06 . Cái chặn hoặc cái khuôn di chuyển được, ví dụ cái chặn trước được nâng lên hoặc 
hạ xuống [1,2006.01] 

9/08 . Kẹp, ví dụ bằng chốt, hình kim, chân không để định luôn sản phẩm ở vị trí đã định 
[1,2006.01] 

9/10 . Máy đẩy và các bộ phận định vị di động tương tự; Máy đẩy và cái kẹp di chuyển 
các sản phẩm đến vị trí đã định [1,2006.01] 

9/12 . Sắp xếp các sản phẩm bằng cái kẹp sản phẩm [1,2006.01] 
9/14 . Giảm hay điều chỉnh chuyển động về phía trước của sản phẩm khi chúng tiến gần 

đến cái chặn [1,2006.01] 
9/16 . Băng nghiêng, ròng rọc và các bộ phận định vị ngoài rìa tương tự [1,2006.01] 
9/18 . Sắp xếp nhờ các gương phản xạ, thấu kính hoặc tấm trong suốt hoặc dụng cụ chỉ 

báo cơ học [1,2006.01] 
9/20 . Sắp xếp nhờ các dụng cụ chỉ báo bằng quang điện, bằng âm hoặc khí nén 

[1,2006.01] 

11/00 Băng lăn nạp liệu [1,2006.01] 
11/02 . cùng với việc điều chỉnh góc trong mặt phẳng của các sản phẩm [1,2006.01] 

13/00 Nâng các đầu chồng để làm dễ dàng cho việc sắp xếp các chồng gối lên nhau 
[1,2006.01] 

15/00 Quay các sản phẩm [1,4,2006.01]  
15/02 . quay các chồng [1,4,2006.01]  

Truyền vật liệu dạng cuộn đến các máy hoặc từ máy đi; Quấn hay tháo các vật liệu dạng 
cuộn; Nối vật liệu cuộn  

16/00 Dỡ hoặc kéo các cuộn [4,2006.01] 
16/02 . Đỡ các lô cuộn [4,2006.01] 
16/04 . . kiểu công xôn [4,2006.01]  
16/06 . . ở cả hai đầu cuối [4,2006.01]  
16/08 . . ở trên các trục cuốn song song [4,2006.01]  
16/10 . Các thiết bị để quay có hiệu quả các lô cuộn  [4,2006.01]  

18/00 Quấn vật liệu cuộn [4,2006.01] 
18/02 . Đỡ các lô cuộn [4,2006.01]  
18/04 . . Đỡ phía bên trong [4,2006.01]  
18/06 . . Đỡ từ phía bên cạnh [4,2006.01]  
18/08 . Các cơ cấu quấn vật liệu cuộn [4,2006.01]  
18/10 . . Các thiết bị mà trong đó lực được tiếp nối vào trục lô quấn [4,2006.01]  
18/12 . . . nhằm chuyển động từng bước vật liệu cuộn [4,2006.01]  
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18/14 . . Các thiết bị mà trong đó lực được tiếp nối vào lô quấn, ví dụ để chuyển động liên 
tục vật liệu cuộn [4,2006.01]  

18/16 . . . bằng các trục lăn ma sát [4,2006.01]  
18/18 . . .  . nhằm làm chuyển động từng bước vật liệu cuộn [4,2006.01]  
18/20 . . . lô quấn được đỡ bằng hai lô quấn song song trong đó ít nhất một cuộn trong số 

này được truyền động [4,2006.01]  
18/22 . . . bằng một dải băng ma sát [4,2006.01]  
18/24 . . .  . nhằm chuyển động vật liệu cuộn từng bước [4,2006.01]  
18/26 . . Các thiết bị nhằm điều khiển áp lực ép lên vật liệu cuộn bao gói, ví dụ nhằm điều 

chỉnh lượng không khí giữa các lớp vật liệu cuộn [4,2006.01] 
18/28 . Bao gói vật liệu cuộn [4,2006.01] 

19/00 Thay đổi lô cuốn [4,2006.01] 
19/10 . trong các thiết bị trải vật liệu cuộn ra hoặc trong việc kết hợp với các quá trình trải 

vật liệu cuộn ra [4,2006.01] 
19/12 . . Nâng lên, vận chuyển hoặc lồng lô cuộn;; Rút lõi rỗng ra [4,2006.01]  
19/14 . . Thu thập vật liệu cuộn thừa để đưa đến máy khi thay đổi lô cuốn [4,2006.01] 
19/16 . . Dẫn động, ví dụ tăng tốc, thay thế vật liệu cuộn phối hợp với các thao tác nối vật 

liệu cuộn [4,2006.01] 
19/18 . . Gắn vào, ví dụ dán, thay thế vật liệu cuộn vào vật liệu cuộn đã hết [4,2006.01]  
19/20 . . Cắt đầu cuối của vật liệu cuộn đã hết [4,2006.01]  
19/22 . trong các thiết bị cuộn lại hoặc trong việc kết hợp với các quá trình cuộn lại 

[4,2006.01]  
19/24 . . Thu thập vật liệu cuộn dư thừa trong quá trình thay đổi các lô cuộn [4,2006.01]  
19/26 .  .  Cắt vải chạy đến lô quấn [1,4,2006.01]  
19/28 . . Gắn vào đoạn đầu cuối của vật liệu cuộn ở lõi quấn hoặc trục quấn (các lõi quấn, 

ống suốt, giá đỡ hoặc giá giữ, ví dụ vật cuộn, với các thiết bị nhằm giữ chắc đầu 
cuối của vật liệu B65H 75/28) [1,4,2006.01]  

19/29 . . Bắt chặt đầu móc của vật liệu quấn với lô quấn (các lõi quấn, ống suốt, giá đỡ 
hoặc giá giữ, ví dụ vật cuộn với các thiết bị nhằm kẹp chắc đoạn đầu cuối của vật 
liệu B65H 75/28) [4,2006.01]  

19/30 . . Nâng lên, vận chuyển hoặc tháo các lô quấn ra; Lắp các lõi quấn vào [4,2006.01]  

20/00 Làm chuyển động vật liệu cuộn [4,2006.01] 
20/02 . bằng lô quấn ma sát [4,2006.01]  
20/04 . . nhằm chuyển động từng bước vật liệu cuộn [4,2006.01] 
20/06 . bằng các băng chạy ma sát [4,2006.01]  
20/08 . . làm chuyển động từng bước vật liệu cuộn [4,2006.01] 
20/10 . bằng một băng chuyển tải để giữ vật liệu cuộn bằng áp lực chất lỏng hoặc khí, ví 

dụ hút hoặc thổi khí [4,2006.01]  
20/12 . bằng các trục lăn hút [4,2006.01]  
20/14 . bằng tác động trực tiếp lên vật liệu cuộn có chất lỏng chuyển động [4,2006.01]  
20/16 . bằng các thiết bị kẹp vật liệu cuộn, ví dụ các loại kẹp, các móc cặp [4,2006.01] 
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20/18 . . nhằm chuyển động từng bước vật liệu cuôn [4,2006.01] 
20/20 . bằng các thiết bị xuyên qua vật liệu cuộn, ví dụ các chốt [4,2006.01]  
20/22 . . nhằm chuyển động từng bước vật liệu cuộn [4,2006.01] 
20/24 . bằng các thiết bị tạo thành các quai móc hoặc các dạng tương tự [4,2006.01]  
20/26 . Các thiết bị làm chuyển động vật liệu cuộn vào hoặc từ bên trong của các lô quấn 

[4,2006.01] 
20/28 . Các thiết bị nhằm đưa dẫn vật liệu cuộn chất thành đống đặt chồng lên nhau và kéo 

vật liệu cuộn ra khỏi đoạn cuối nằm dưới đống sản phẩm [4,2006.01]  
20/30 . Các thiết bị để thu thập vật liệu cuộn thừa (khi thay đổi lô quấn B65H 19/14, 

B65H19/24) [4,2006.01]  
20/32 . . bằng cách tạo thành quai móc [4,2006.01] 
20/34 . . . với các lô quấn [4,2006.01]  
20/36 . có các thiết bị nhằm làm chuyển động vật liệu cuộn theo hướng dọc bằng cách 

chọn lựa theo một hướng hoặc theo hướng ngược lại [4,2006.01]  
20/38 . . bằng việc thay đổi hướng quay của cơ cấu dẫn động dùng cho trục lô quấn 

[4,2006.01]  
20/40 . . bằng việc thay đổi hướng quay của cơ cấu dẫn động dùng cho các lô quấn vát 

nhọn [4,2006.01]  

21/00 Thiết bị để nối vật liệu cuộn (trong thời gian thay lõi quấn B65H 19/00) 
[1,2006.01] 

21/02 . cho vật liệu cuộn đã được đánh dấu sơ bộ, ví dụ vật liệu cuộn đã được in trước 
[1,2006.01] 

23/00 Sắp xếp, kéo căng, làm bằng hoặc dẫn hướng vật liệu cuộn (sắp xếp các sản phẩm 
B65H 9/00; kết hợp với nối B65H 21/00; thiết bị kéo căng kết hợp với điều chỉnh độ 
căng vật liệu cuộn, băng, dải hoặc các vật liệu dạng sợi B65H 77/00) [1,2006.01] 

23/02 . theo hướng ngang (nhờ các thiết bị làm căng, kẹp hoặc tương tự xử lý cuộn vải 
D06C) [1,2006.01] 

23/022 . . bằng các thiết bị căng khổ [4,2006.01] 
23/025 . . . bằng các lô lăn [4,2006.01]  
23/028 . . . bằng các kẹp [4,2006.01]  
23/032 . . Điều khiển thanh ghi ngang của vật liệu cuộn [4,2006.01] 
23/035 . . . bằng các thanh dẫn [4,2006.01]  
23/038 . . . bằng các con lăn [4,2006.01]  
23/04 . theo hướng dọc [1,2006.01] 
23/06 . . nhờ các thiết bị hãm, ví dụ tác dụng lên trục chính của lô quấn [1,2006.01] 
23/08 . . . tác dụng lên lô quấn được tháo dỡ [1,2006.01] 
23/10 . . . tác dụng lên vật liệu cuộn đang chạy (nhờ tác động của chất liệu B65H 23/24) 

[1,2006.01] 
23/12 . . .  . thúc đẩy chuyển động các phần riêng biệt của vật liệu cuộn theo hướng ngược 

lại và khi có sự liên kết ma sát giữa chúng [1,2006.01] 
23/14 . . .  . Kéo căng con lăn có sử dụng lực hãm [1,2006.01] 
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23/16 . . nhờ các tấm chịu tải hay tấm chuyển động nén bằng lò xo hoặc con lăn 
[1,2006.01] 

23/18 . . bằng cách điều khiển hoặc điều chỉnh các cơ cấu kéo vật liệu cuộn, ví dụ, cơ cấu 
tác dụng lên vật liệu cuôn chạy [1,2006.01] 

23/182 . . . vào các thiết bị trải vật liệu cuộn ra hoặc liên quan đến các thao tác trải vật liệu 
cuộn ra [1,2006.01]  

23/185 . . .  . được điều khiển bằng động cơ [1,2006.01] 
23/188 . . . có kết hợp với vật liệu cuộn chạy [1,2006.01]  
23/192 . . .  . được điều khiển bằng động cơ [1,2006.01]  
23/195 . . . vào các thiết bị cuộn hoặc trong sự kết hợp với các quá trình cuộn [1,2006.01]  
23/198 . . .  . được điều khiển bằng động cơ [1,2006.01]  
23/24 . . bằng tác động của chất liệu, ví dụ làm chậm vật liệu cuộn đang chạy [1,2006.01]  
23/26 . . nhờ các tấm điều chỉnh được hay cố định theo chiều ngang hoặc các con lăn 

[1,2006.01] 
23/28 . . nhờ các đai, các ống, các tấm chuyển động theo chiều dọc (của các băng hay các 

dải mềm dẻo B65H 23/30) [1,2006.01] 
23/30 . . nhờ các băng hay các dải mềm dẻo chuyển động theo chiều dọc [1,2006.01] 
23/32 . . Thiết bị để quay hay lật vật liệu cuộn [1,2006.01] 
23/34 . . Thiết bị để tách sự xoắn trên vật liệu cuộn [1,2006.01] 

26/00 Các thiết bị cảnh báo hoặc thiết bị an toàn, ví dụ các máy phát hiện lỗi tự động, 
làm dừng chuyển động của vật liệu cuộn, cơ cấu làm chuyển động vật liệu cuộn 
(các thiết bị bảo vệ nói chung F16P; khảo nghiệm các tính chất vật lý hoặc hoá học 
của các vật liệu nói chung G01N; thiết bị chỉ báo số đo nói chung G08B) [4,2006.01]  

26/02 . nhạy cảm với sự không đồng đều của vật liệu cuộn đang chạy [4,2006.01]  
26/04 . . để thay đổi sức căng [4,2006.01]  
26/06 . theo yêu cầu chiều dài dự kiến của vật liệu cuộn đòi hỏi [4,2006.01]  
26/08 . theo yêu cầu giá trị dự kiến của đường kính [4,2006.01]  

27/00 Kết cấu đặc biệt của trục lăn nạp liệu hoặc trục lăn dẫn hướng hoặc các bề mặt 
của chúng (trục lăn nói chung F16C 13/00) [1,2006.01] 

Truyền các sản phẩm từ máy; Xếp đặt các sản phẩm vào đống; Các thiết bị để truyền 
các sản phẩm, vật liệu cuộn có các thiết bị để thực hiện các thao tác phụ trợ; Liên kết 
hay thu dọn các sản phẩm hoặc vật liệu cuộn; Máy để tách các vật liệu cuộn được đặt 
theo lớp  

29/00 Truyền các sản phẩm từ máy; Di chuyển các sản phẩm tới vị trí xếp chúng vào 
đống (liên kết, ghép bộ hoặc lắp ráp các chi tiết B65H 39/00; cho các chi tiết không 
được nói đến trong ghi chú ở điểm 16 của phân lớp này xem B65G) [1,2006.01] 

29/02 . nhờ dụng cụ kẹp cơ học, chỉ tác dụng tương hỗ với cạnh chuẩn của chi tiết 
[1,2006.01] 

29/04 . . dụng cụ kẹp đặt trên băng hoặc xích liên tục [1,2006.01] 
29/06 . . dụng cụ kẹp đặt trên các bộ phận quay [1,2006.01] 
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29/08 . . dụng cụ kẹp thực hiện dao động theo quỹ đạo hình cung [1,2006.01] 
29/10 . . dụng cụ kẹp thực hiện chuyển động thẳng tịnh tiến [1,2006.01] 
29/12 . bằng cách kẹp giữa hai dải chuyển động và băng hoặc giữa hai tổ hợp dải hoặc 

băng chuyển động [1,2006.01] 
29/14 . . sau đó sắp xếp vào đống [1,2006.01] 
29/16 . bằng cách tiếp xúc bề mặt trên với dải băng hoặc xích chuyển động  [1,2006.01] 
29/18 .  .  sau đó xếp vào đống [1,2006.01] 
29/20 . bằng cách tiếp xúc với các bộ phận ma sát quay, ví dụ với trục lăn, bàn chải, hoặc 

ống [1,2006.01] 
29/22 . . sau đó sắp vào đống [1,2006.01] 
29/24 . có sử dụng máy phun khí hoặc các thiết bị hút (nhả các linh kiện từ thiết bị hút 

B65H 29/32) [1,2006.01] 
29/26 . bằng cách thả [1,2006.01] 
29/28 . . từ cái kẹp cơ học (những cái kẹp chỉ, tác dụng tương hỗ với các mép chuẩn của 

các linh kiện B65H 29/02) [1,2006.01] 
29/30 . . từ giá đỡ bằng từ [1,2006.01] 
29/32 . . từ giá đỡ khí nén, ví dụ từ thiết bị hút [1,2006.01] 
29/34 . . từ bệ trượt phía dưới các sản phẩm [1,2006.01] 
29/36 . . từ dải, băng hoặc trục lăn, được đẩy ra từ phía dưới các sản phẩm [1,2006.01] 
29/38 . nhờ các đòn bẩy, khung, tấm di động được và trên đó các sản phẩm có tiếp xúc mặt 

với bề mặt của các bộ phận này [1,2006.01] 
29/40 . . Các bộ phận xoay chung quanh trục mà trục này vuông góc với hướng chuyển 

động của các sản phẩm, ví dụ bánh xe hình sao do các bộ phận hình chữ s tạo 
thành [1,2006.01] 

29/42 . . Các thành phần quay chung quanh trục mà trục này song song với hướng chuyển 
động của các linh kiện, ví dụ guồng xoắn [1,2006.01] 

29/44 . . Các bộ phận thực hiện những dao động theo quỹ đạo hình cung [1,2006.01] 
29/46 . . Các bộ phận thực hiện chuyển động tịnh tiến thẳng [1,2006.01] 
29/48 . nhờ những bàn nghiêng để các sản phẩm trượt theo nó [1,2006.01] 
29/50 . Các thiết bị để sắp vào đống, trong đó các điểm bốc dỡ được di chuyển phù hợp với 

độ cao của đống [1,2006.01] 
29/51 . . Sự sắp vào đống bằng cách tập trung trên chu vi ống hình trụ [3,2006.01]  
29/52 . Cơ cấu dẫn hướng tĩnh hoặc máy san [1,2006.01] 
29/54 . Dụng cụ tháo, ví dụ để tháo các linh kiện từ bộ phận truyền [1,2006.01] 
29/56 . . để tháo các linh kiện từ các bộ phận của máy [1,2006.01] 
29/58 . Cái tắt mở hoặc tấm ngăn dẫn hướng [1,2006.01] 
29/60 . . hướng dòng sản phẩm theo hướng khác (B65H 29/62 được ưu tiên) [1,2006.01] 
29/62 . . hướng các sản phẩm có khuyết tật ra khỏi dòng chính (các thiết bị điều chỉnh phát 

hiện các chi tiết có khuyết tật B65H 43/04) [1,2006.01] 
29/64 . . hướng các bộ phận hợp thành của các sản phẩm phức tạp theo những đường riêng 

[1,2006.01] 
29/66 . Truyền các sản phẩm gối lên nhau [1,2006.01] 
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29/68 . Giảm tốc độ của các chi tiết khi dịch chuyển (các thiết bị làm giảm tốc để di 
chuyển các dải băng B65H 23/06) [1,2006.01] 

29/70 . Thiết bị để uốn cong hoặc tạo độ cứng cho sản phẩm [1,2006.01] 

31/00 Dụng cụ hứng các sản phẩm đã được xếp thành đống (cái giá dùng để nối liền, ghép 
bộ hoặc để lắp ráp các chi tiết B65H 39/00) [1,2006.01] 

31/02 . có bệ đỡ bằng đầu mút bất động, trên đó các chi tiết được xếp thành chồng 
[1,2006.01] 

31/04 . có giá đỡ bằng đầu mút di động được lùi ra sau khi ghép thành chồng [1,2006.01] 
31/06 . . có chi tiết được xếp lên gò [1,2006.01] 
31/08 . . có sản phẩm được xếp cái nọ chồng lên cái kia [1,2006.01] 
31/10 . . .  từ phía trên của đống [1,2006.01] 
31/12 . . Thiết bị để giảm kích thước đống hoặc để di chuyển bệ đỡ đống trong khi xếp 

[1,2006.01] 
31/14 . . . lò xo (lò xo thủy lực hoặc khí nén B65H 31/16) [1,2006.01] 
31/16 . . . Thiết bị khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
31/18 . . . Thiết bị cơ học làm việc cưỡng bức [1,2006.01] 
31/20 . được điều chỉnh để cho các cỡ khác nhau của sản phẩm [1,2006.01] 
31/22 . tháo ra được hoặc đổi lẫn nhau được [1,2006.01] 
31/24 . có một số bộ phận, ví dụ để nạp đẩy theo chương trình thay đổi hoặc có chọn lọc 

[1,2006.01] 
31/26 . Thiết bị phụ trợ để giữ các chi tiết ở đống [1,2006.01] 
31/28 . Băng, xích và các dụng cụ hứng di động tương tự cho các chi tiết được xếp vào 

đống (cho các chi tiết được xếp lên gò B65H 31/06) [1,2006.01] 
31/30 . Thiết bị để tách các đống hỗn hợp (băng, xích và các dụng cụ hứng tương tự để cho 

các chi tiết được xếp vào đống B65H 31/28) [1,2006.01] 
31/32 . Thiết bị phụ trợ để thu nhận các chi tiết khi đỡ các đống đã được ghép bộ 

[1,2006.01] 
31/34 . Thiết bị để làm bằng các chi tiết dưới một góc vuông khi xếp vào đống [1,2006.01] 
31/36 . . Thiết bị phụ trợ để ép mỗi chi tiết vào cái chặn phía trước trong khi xếp 

[1,2006.01] 
31/38 . . Thiết bị rung các sản phẩm khi xếp chúng vào đống [1,2006.01] 
31/40 . . Dụng cụ hứng riêng biệt các chi tiết được xếp vào đống; Máng và các thiết bị 

tương tự để rung đống [1,2006.01] 

33/00 Tạo thành các mẻ sản phẩm đã được đếm ở đống phân phối hoặc ở dòng các sản 
phẩm [1,2006.01] 

33/02 . bằng cách đặt bộ phận phân chia vào đống [1,2006.01] 
33/04 . bằng cách đặt các dải đánh dấu vào đống hoặc dòng [1,2006.01] 
33/06 . bằng cách trộn các sản phẩm vào đống xác định [1,2006.01] 
33/08 . . Trộn toàn bộ nhóm chi tiết, ví dụ định hình các đống bậc [1,2006.01] 
33/10 . . Trộn các chi tiết cuối cùng trong đống [1,2006.01] 
33/12 . bằng cách tạo ra các lỗ hổng ở dòng [1,2006.01] 
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33/14 . bằng cách tách nhóm chi tiết đến các dụng cụ hứng riêng biệt [1,2006.01] 
33/16 . bằng cách xếp các chi tiết vào đống lên các bệ đỡ di động [1,2006.01] 
33/18 . . có các tấm ngăn cách giữa các nhóm lân cận [1,2006.01] 

35/00 Truyền các sản phẩm từ máy cắt hoặc máy đục lỗ; Thiết bị để truyền các sản 
phẩm, hoặc vật liệu cuộn kết hợp với các thiết bị để cắt hoặc đục lỗ, ví dụ thiết 
bị để phân phối băng dính (thiết bị cắt hoặc đục lỗ B26D, B26FF) [1,2006.01] 

35/02 . từ máy cắt dọc hoặc máy đục lỗ hay cùng với chúng [1,2006.01] 
35/04 . từ máy cắt ngang hoặc máy đục lỗ hay cùng với chúng [1,2006.01] 
35/06 . . từ dụng cụ cắt chuyển động thẳng, ví dụ kéo, dao phay, hoặc máy đục lỗ hoặc 

cùng với chúng (loại quay B65H 35/08) [1,2006.01] 
35/07 . . . Thiết bị để phân phối băng dính [3,2006.01]  
35/08 . . từ dụng cụ cắt quay, ví dụ dao phay trụ hoặc máy đục lỗ hoặc cùng với chúng 

[1,2006.01] 
35/10 . từ các thiết bị để ngắt vật liệu cuộn đã được đục lỗ hoặc có vết rạch, ví dụ từ các 

máy cắt hoặc cùng với chúng [1,2006.01] 

37/00 Thiết bị truyền sản phẩm hoặc vật lieuj cuộn có cơ cấu thực hiện các thao tác 
phụ trợ (có các cơ cấu cắt hoặc đục lỗ thẳng B65H 35/00) [1,2006.01] 

37/02 . để quét nhựa dán (để gắn các sản phẩm nhờ nhựa dán B65H 37/04) [1,2006.01] 
37/04 . để gắn các sản phẩm hoặc các dải, ví dụ nhờ nhựa dán, bằng cách đóng sách, gáy 

hoặc đóng sách bằng kẹp (gắn băng dự trữ với băng đã dùng B65H 19/18) 
[1,2,2006.01]  

37/06 . để xếp gấp [1,2006.01] 

39/00 Kết hợp, đối chiếu hoặc tập hợp các sản phẩm hoặc vật liệu cuộn (kết hợp các 
công đoạn chất và dỡ tải, nếu không quan tâm đến từng công đoạn chất hoặc dỡ tải 
B65H83/00; máy để đối chiếu hoặc ghép bộ kết hợp với việc đóng các tờ hoặc quyển 
vở B42C 1/00) [1,2006.01] 

39/02 . Ghép bộ hoặc tập hợp các sản phẩm trong khi truyền từ một số nguồn [1,2006.01] 
39/04 . . từ đống [1,2006.01] 
39/041 . . . được đặt ở các giá đỡ quay [3,2006.01]  
39/042 . . . ở các giá đỡ xếp chồng lên nhau [3,2006.01]  
39/043 . . . ở các giá đỡ xếp kề nhau [3,2006.01]  
39/045 . . . bằng cách tập trung ở giá đỡ xoay [2,2006.01]  
39/05 . . . bằng cách tập trung ở giá đỡ đặt chồng lên nhau [2,2006.01]  
39/055 . . . bằng cách tập trung ở giá đỡ đặt kề nhau [2,2006.01]  
39/06 . . từ dòng sản phẩm [1,2006.01] 
39/065 . . . bằng cách tập trung ở giá đỡ xoay [2,2006.01]  
39/07 . . . bằng cách tập trung ở giá đỡ đặt chồng lên nhau [2,2006.01]  
39/075 . . . bằng cách tập trung ở giá đõ đặt cạnh nhau [2,2006.01]  
39/10 . Liên kết các chi tiết từ một nguồn, ví dụ để tạo thành tập giấy viết [1,2006.01] 
39/105 . . ở giá đỡ quay [3,2006.01]  
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39/11 . . ở giá đỡ đặt chồng lên nhau [3,2006.01]  
39/115 . . ỏ giá đỡ đặt kề nhau [3,2006.01]  
39/14 . Liên kết các tờ với vật liệu cuộn [1,2006.01] 
39/16 . Liên kết hai hay nhiều vật liệu cuộn [1,2006.01] 

41/00 Máy tách vật liệu cuộn đặt theo lớp [1,2006.01] 

43/00 Sử dụng các thiết bị điều chỉnh, kiểm tra hoặc an toàn, ví dụ các thiết bị tự động 
được trang bị các bộ phận nhạy cảm, ví dụ đầu dò các đại lượng biến đổi 
[1,2006.01] 

43/02 . hoạt động khi không có sản phẩm (B65H 43/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
43/04 . hoạt động khi xuất hiện sản phẩm có lỗi (B65H 43/08 được ưu tiên; làm lệch 

hướng các sản phẩm có lỗi khỏi dòng chính B65H 29/62) [1,2006.01] 
43/06 . hoạt động khi đã hết các sản phẩm từ đống (B65H 43/08 được ưu tiên) [1,2006.01] 
43/08 . Thiết bị quang điện [1,2006.01] 

Gấp, xếp hoặc vuốt thẳng nếp gấp vật liệu mỏng 

45/00 Gấp vật liệu mỏng (đặc biệt phù hợp trong việc sản xuất hoặc xử lý các sản phẩm 
đặc biệt; xem ở các vị trí tương ứng, ví dụ D06F 89/00) [1,4,2006.01]  

45/02 . Gấp vật liệu mềm không nén chúng để tạo ra đường cong (quấn hoặc tháo băng 
hoặc dải để truyền tới máy hoặc truyền từ máy đi B65H 16/00 - B65H 27/00; gấp 
quần áo trong khi đóng gói B65B; gấp vải ở máy khâu D05B) [1,2006.01] 

45/04 . . Gấp các tờ [1,2006.01] 
45/06 . . Gấp các vật liệu cuộn (B65H 20/28 được ưu tiên) [1,2006.01] 
45/08 . . . ở hướng dọc [1,2006.01] 
45/09 . . .  . Gấp làm đôi, nghĩa là gấp còn nửa chiều rộng [1,2006.01] 
45/10 . . . ở hướng ngang [1,2006.01] 
45/101 . . .  . phối hợp với việc sắp xếp theo lớp, nghĩa là để tạo ra các lớp zích zắc ở đống 

[1,2006.01] 
45/103  . . .  . . nhờ cái chặn thực hiện chuyển động tịnh tiến phía trên các lớp sắp xếp 

[1,2006.01] 
45/105  . . .  . . tác dụng tương hỗ với cái kẹp uốn nếp [1,2006.01] 
45/107  . . .  . . nhờ các thanh chỉ hướng quay hoặc thanh chỉ hướng thực hiện chuyển động 

tịnh tiến qua lại [1,2006.01] 
45/109 . . .  . Đánh dấu vị trí các nếp uốn; Phát hiện sự không đều ở các dải tạo thành zích 

zắc [1,2006.01] 
45/12 . Gấp các sản phẩm hoặc các vật liệu cuộn có dùng lực nén để tạo ra các đường cong 

(B65H 20/28 được ưu tiên; gấp nếp; in hoa nổi; gia công vân của vải D06J) 
[1,2006.01] 

45/14 . . Các thiết bị gấp uốn dọc [1,2006.01] 
45/16 . . Các thiết bị gấp quay [1,2006.01] 
45/18 . . Thiết bị gấp có dao thực hiện dao động hoặc chuyển động tịnh tiến (được mang 

trên bộ phận quay B65H 45/16) [1,2006.01] 
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45/20 . . Thiết bị gấp zích zắc [1,2006.01] 
45/22 . . Thiết bị gấp dọc, tức là để gấp vật liệu tờ chuyển động song song với hướng 

chuyển động [1,2006.01] 
45/24 . . Thiết bị để gấp các tờ vào với nhau, ví dụ giấy vệ sinh hoặc giấy thuốc lá 

[1,2006.01] 
45/26 . . Gấp kết hợp với việc dỡ đống (dỡ đống B65H 3/00) [1,2006.01] 
45/28 . . Gấp kết hợp với việc cắt (máy cắt B26D) [1,2006.01] 
45/30 . . Gấp kết hợp với gấp nếp, làm phẳng hoặc sử dụng nhựa dán (thiết bị để vận 

chuyển các sản phẩm hoặc vật liệu cuộn có cơ cấu để gấp hoặc bôi nhựa dán 
B65H 37/00) [1,2006.01] 

47/00 Vuốt thẳng các vật liệu mỏng và mềm (B65H 20/28 được ưu tiên; thiết bị mở các 
tờ hay các tờ đã in được gấp lại B65H 5/30) [1,2006.01] 

Tháo dỡ, truyền cuốn, quấn, cuộn hoặc sắp xếp vật liệu dạng sợi  

49/00 Tháo dỡ các vật liệu dạng sợi; Đỡ, bảo quản hoặc vận chuyển các cuộn, từ đó 
vật liệu dạng sợi được tháo dỡ ra (quấn B65H 54/00; suốt sợi, ống hoặc các lõi 
khác để bao gói B65H 75/00) [1,2006.01] 

49/02 . Các phương pháp và thiết bị, trong đó khi tháo dỡ các cuộn không quay 
[1,2006.01] 

49/04 . . Thiết bị đỡ cuộn [1,2006.01] 
49/06 . . . để cho một cuộn [1,2006.01] 
49/08 . . .  . với việc đóng cuộn [1,2006.01] 
49/10 . . . để cho một cuộn hoạt động và có một hay nhiều cuộn dự trữ [1,2006.01] 
49/12 . . .  . có các cuộn dự trữ đặt ở vị trí thuận lợi cho việc sắp xếp chúng bằng tay hay 

tự động vào vị trí làm việc [1,2006.01] 
49/14 . . . để cho một vài cuộn [1,2006.01] 
49/16 . . .  . Bệ đỡ khung [1,2006.01] 
49/18 . Phương pháp và thiết bị, trong đó khi tháo dỡ, các cuộn quay (giá đỡ hoặc dụng cụ 

kẹp để giữ, chuyển lại và quấn lại vật liệu dùng vào những mục đích đặc biệt B65H 
75/34; gàng dẫn sợi hoặc thiết bị chỉ hướng khác tạo điều kiện cho chuyển B65H 
57/00) [1,2006.01] 

49/20 . . Thiết bị giữ cuộn [1,2006.01] 
49/22 . . . Thiết bị treo [1,2006.01] 
49/24 . . . Con lăn [1,2006.01] 
49/26 . . . Trục tâm hoặc ống lót [1,2006.01] 
49/28 . . . Bàn quay [1,2006.01] 
49/30 . . . Máy cuộn dây hoặc dụng cụ giữ cuộn [1,2006.01] 
49/32 . . . Bộ đỡ hoặc khung [1,2006.01] 
49/34 . . Thiết bị để thực hiện việc quay trực tiếp các cuộn [1,2006.01] 
49/36 . Kẹp các cuộn vào thiết bị đỡ (thay thế hoặc tháo trục, ống, các bao gói được ghép 

bộ ở các thiết bị quấn hoặc sắp xếp B65H 67/00) [1,2006.01] 
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49/38 . Xe kíp ngăn, giá hoặc băng chuyển thích hợp để vận chuyển hoặc bảo quản trục 
quấn dây, ống và tương tự [1,2006.01] 

51/00 Truyền vật liệu dạng sợi khi tháo dỡ hoặc quấn (phương pháp kéo căng sợi D01D 
5/12; keo sợi thô và tương tự D01H 5/00) [1,2006.01] 

51/005 . Tách một chùm vật liệu dạng sợi đang truyền cuốn thành một số lớn các nhóm 
[4,2006.01]  

51/01 . . bằng phương tiện tĩnh điện [4,2006.01]  
51/015 . Bó một số lớn vật liệu dạng sợi đang được truyền thành một chùm [4,2006.01]  
51/02 . Thiết bị quay, ví dụ có bề mặt truyền xoắn trôn ốc (thiết bị để góp tạm thời vật liệu 

dạng sợi trong khi truyền B65H 51/20; thiết bị quay để điều khiển việc kéo căng 
B65H 59/18) [1,2006.01] 

51/04 . . Con lăn, pu li, tời thẳng đứng hoặc các bộ phận quay liên kết lẫn nhau 
[1,2006.01] 

51/06 . . . làm việc riêng lẻ [1,2006.01] 
51/08 . . . làm việc theo nhóm hoặc cùng hoạt động với các bộ phận khác [1,2006.01] 
51/10 . . .  . có các bề mặt cùng tác dụng ngược lại, ví dụ đảm bảo cho việc kẹp giữ 

[1,2006.01] 
51/12 . . .  . có khoảng cách giữa chúng để tạo ra hàng loạt bề mặt truyền độc lập, xung 

quanh chúng vật liệu chuyển qua hoặc được quấn [1,2006.01] 
51/14 . Các tấm, băng liên tục, mạng và các bộ phận khởi động tương tự [1,2006.01] 
51/16 . Thiết bị để truyền vật liệu bằng dòng chất lỏng hoặc khí, ví dụ thiết bị phun khí 

(thổi khí bông khoáng hoặc bông xỉ ở trạng thái nóng chảy C03B 37/06) 
[1,2006.01] 

51/18 . Thiết bị kẹp có chuyển động thẳng [1,2006.01] 
51/20 . Thiết bị để góp tạm thời vật liệu dạng sợi trong thời gian truyền, ví dụ có kho đệm 

[1,2006.01] 
51/22 . . Những ống ngăn, ví dụ hình trụ có bề mặt góp và truyền tạo nên nhờ các con lăn 

hoặc các thanh [1,2006.01] 
51/24 . . . có các thanh đan lẫn nhau [1,2006.01] 
51/26 . . Con lăn hoặc các thanh được đặt nghiêng để làm nhẹ việc di chuyển vật liệu dạng 

sợi dọc theo chúng, ví dụ cặp con lăn có góc xiên [1,2006.01] 
51/28 . Thiết bị để ngắt thao tác truyền [1,2006.01] 
51/30 . Thiết bị điều chỉnh tốc độ chuyển qua đồng bộ với sự cung cấp, gia công hoặc kéo 

căng các vật liệu dạng sợi (B65H 59/10, B65H 59/38 được ưu tiên) [1,2006.01] 
51/32 . Thiết bị đỡ hoặc dẫn động dùng cho các thiết bị truyền [1,2006.01] 

54/00 Quấn, cuộn hay xếp đặt vật liệu dạng sợi (lõi, ống suốt, dụng cụ giữ, hoặc hộp 
đựng B65H 75/02; thiết bị được lắp ráp hoặc thích ứng đặc biệt để chứa, và nhả và 
cuộn một cách lặp đi lặp lại các vật liệu dài B65H75/34) [1,2006.01] 

54/02 . Cuộn định hướng vật khi cuộn lên lõi, ống cuộn, hoặc các lõi để bao gói tương tự 
[1,2006.01] 

54/04 . . để sản xuất các cuộn có các vòng cuộn sít [1,2006.01] 
54/06 . . để sản xuất các cuộn có các vòng cuộn hình chữ thập [1,2006.01] 
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54/08 . . . Thiết bị cuộn chính xác [1,2006.01] 
54/10 . . để sản xuất các cuộn hình dạng đặc biệt hoặc trên các kiểu vòng ống sợi, ống, lõi, 

lõi quấn dây đặc biệt [1,2006.01] 
54/12 . . . trên các ống sợi kiểu bích hoặc các lõi quấn dây (B65H 54/20 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
54/14 . . . trên các ống, lõi hoặc lõi quấn dây có các mặt song song, ví dụ để lắp các ống 

sợi hoặc các cuộn vào thoi của máy dệt [1,2006.01] 
54/16 . . . tạo thành các cuộn của ống sợi hình chai [1,2006.01] 
54/18 . . . tạo thành các ống suốt hoặc các ống chỉ để lắp vào máy khâu, máy đăng ten, 

máy thêu và các máy tương tự [1,2006.01] 
54/20 . . . tạo thành cuộn tổng hợp [1,2006.01] 
54/22 . . Máy cuộn tự động, tức là máy có các hệ thống thiết bị phục vụ đặc biệt để tự 

động tìm đầu sợi, nối các mẫu vật liệu liên tục, điều chỉnh hướng và phát hiện các 
lỗi của các vật liệu chuyển động và thay hoặc loại các lõi đầy hoặc lõi không 
[1,2006.01] 

54/24 . . . có một số thiết bị cuộn chuyển động theo đường khép kín qua một hay nhiều 
thiết bị phục vụ cố định [1,2006.01] 

54/26 . . . có một hay nhiều thiết bị phục vụ chuyển động dọc theo một số thiết bị cuộn cố 
định [1,2006.01] 

54/28 . . Thiết bị chỉ hướng; Thiết bị để tạo thành cuộn (thiết bị để phòng ngừa việc xoắn 
băng B65H 54/38; tang máy, tang khác rãnh hoặc tang tháo được để điều khiển 
chuyển động của các cuộn B65H 54/46) [1,2006.01] 

54/30 . . . có bộ dẫn sợi phối hợp chuyển động tịnh tiến hoặc dao động có độ dài hành 
trình cố định [1,2006.01] 

54/32 . . . có bộ dẫn sợi phối hợp chuyển động tịnh tiến qua lại hoặc dao động có độ dài 
hành trình thay đổi [1,2006.01] 

54/34 . . . để đặt các vòng phụ trợ, ví dụ điều khiển phần đuôi [1,2006.01] 
54/36 . . . Cơ cấu di chuyển hoặc nâng bộ dẫn sợi, ví dụ thiết bị để tạo ra ống sợi 

[1,2006.01] 
54/38 . . Thiết bị phòng ngừa việc xoắn băng [1,2006.01] 
54/40 . . Thiết bị quay cuộn [1,2006.01] 
54/42 . . . trong đó cuộn, lõi hoặc hộp quay khi có sự tiếp xúc ma sát của bề mặt rìa với bề 

mặt dẫn động [1,2006.01] 
54/44 . . . trong đó cuộn, lõi hoặc hộp nối với bộ phận được dẫn động quay xung quanh 

trục cuộn hoặc cố định chặt với bộ phận này [1,2006.01] 
54/46 . . . Tang khởi động cuộn [1,2006.01] 
54/48 . . .  . Tang kiểu máng [1,2006.01] 
54/50 . . .  . Tang kiểu rãnh hoặc tháo được [1,2006.01] 
54/52 . . . Điều chỉnh sức ép của công tắc dẫn động, ví dụ thiết bị nén [1,2006.01] 
54/54 . . . Giá đỡ lõi hoặc hộp ỏ vị trí cuộn; Kẹp chặt các lõi hoặc hộp vào các thành phần 

dẫn động [1,2006.01] 
54/547 . . .  . Các thiết bị đỡ công xôn [4,2006.01]  
54/553 . . .  . Các thiết bị được đỡ cả hai phía [4,2006.01] 
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54/56 . Quấn cuộn sợi hoặc cuộn len [1,2006.01] 
54/58 . . Máy quấn sợi hoặc máy nhả sợi ở cuộn, chuyên dùng để tạo thành cuộn sợi hoặc 

cuộn (B65H 49/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
54/60 . . Thiết bị dùng trong gia đình [1,2006.01] 
54/62 . . Bó các cuộn sợi lại  [1,2006.01] 
54/64 . Quấn các cuộn; Tạo ra các vật rỗng bằng cách quấn lên các lõi nóng chảy được hay 

hoà tan được, ví dụ tạo thành bình cao áp [1,2006.01] 
54/66 . . Quấn sợi trên cuộn [1,2006.01] 
54/68 . Quấn trên lõi cát tông hoặc lõi phẳng khác, ví dụ ở dạng hình sao [1,2006.01] 
54/70 . Các bộ phận kết cấu khác của máy quấn sợi [1,2006.01] 
54/71 . . Cơ cấu bóc tách các vật liệu dạng chỉ sợi [4,2006.01]  
54/72 . . Khung; vỏ; Lớp phủ [1,2006.01] 
54/74 . . Thiết bị dẫn động (thiết bị phòng ngừa việc xoắn băng B65H 54/38; thiết bị quay 

cuộn B65H 54/40) [1,2006.01] 
54/76 . Đặt vật liệu vào hộp [1,2006.01] 
54/78 . . Máy móc, trong đó thiết bị xếp đặt hoặc hộp thực hiện chuyển động tịch tiến 

[1,2006.01] 
54/80 . . Máy móc, trong đó thiết bị đặt hoặc hộp quay được [1,2006.01] 
54/82 . . . trong đó sợi được tạo thành trước khi xếp [1,2006.01] 
54/84 . . Thiết bị lèn chặt vật liệu ở trong hộp [1,2006.01] 
54/86 . Thiết bị khử phế liệu trước hoặc sau khi quấn hay xếp vật liệu [1,2006.01] 
54/88 . . bằng các thiết bị khí động học, ví dụ như súng hút [4,2006.01]  

55/00 Đóng kiện vật liệu dạng sợi theo kiểu cuộn [1,2006.01] 
55/02 . Bó, kiện không có giá đỡ [1,2006.01] 
55/04 . khác nhau bằng phương pháp quấn [1,2006.01] 

57/00 Thiết bị dẫn hướng vật liệu dạng sợi; Giá đỡ thiết bị định hướng [1,2006.01] 
57/02 . Các thanh bất động hoặc có tấm [1,2006.01] 
57/04 . Các bề mặt định hướng ở trong máng hoặc rãnh [1,2006.01] 
57/06 . Các bề mặt định hướng hình tròn; Các lỗ, mềm dẻo [1,2006.01] 
57/08 . . chế tạo từ sợi kim loại và tương tự [1,2006.01] 
57/10 . . có các lỗ hổng xếp lớp [1,2006.01] 
57/12 . Các ống [1,2006.01] 
57/14 . Bánh đai, con lăn hoặc cần quay [1,2006.01] 
57/16 . Hình dáng của chúng cho phép sắp xếp một số sợi chỉ có khoảng cách từ vật nọ đến 

vật kia [1,2006.01] 
57/18 . được sắp xếp để làm dễ dàng việc quấn vật liệu từ cuộn [1,2006.01] 
57/20 . . Gàng dẫn sợi (để cho sợi xoắn D01H) [1,2006.01] 
57/22 . thích hợp để đề phòng việc tăng quá mức đường kính vật liệu dạng sợi [1,2006.01] 
57/24 . có bề mặt chống mòn [1,2006.01] 
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57/26 . Giá đỡ cho bộ định hướng [1,2006.01] 
57/28 . Thiết bị định hướng dao động hoặc chuyển động tịnh tiến (thiết bị định hướng để 

quấn, cuộn hoặc xếp vật liệu dạng sợi B65H 54/28) [1,2006.01] 

59/00 Điều chỉnh hoặc điều khiển độ căng của vật liệu dạng sợi, ví dụ để đề phòng việc 
rối; Sử dụng dụng cụ chỉ báo độ căng (thiết bị kéo căng nói chung sử dụng trong 
việc điều khiển ru lô, băng hoặc vật liệu dạng sợi B65H 77/00) [1,2006.01] 

59/02 . bằng cách điều chỉnh việc truyền vật liệu vào từ cuộn nhả (bằng cách tiếp xúc cuộn 
với giá đỡ B65H 49/02; bằng cách điểu chỉnh tốc độ của cơ cấu dẫn động của thiết 
bị tháo dỡ B65H 59/38) [1,2006.01] 

59/04 . . nhờ các thiết bị tác dụng lên cuộn hoặc giá đỡ [1,2006.01] 
59/06 . . nhờ các thiết bị tác dụng lên vật liệu đưa vào từ cuộn [1,2006.01] 
59/08 . bằng cách tiếp xúc vật liệu đang chạy với cuộn truyền [1,2006.01] 
59/10 . nhờ các thiết bị tác dụng lên vật liệu đang chạy và không nối liền với cơ cấu truyền 

hoặc nhận (bằng cách điều khiển tốc độ của cơ cấu khởi động thiết bị tháo dỡ 
B65H 57/38) [1,2006.01] 

59/12 . . Các bộ phận bất động làm nghiêng vật liệu đang chạy [1,2006.01] 
59/14 . . . có lớp phủ nâng cao hệ số ma sát [1,2006.01] 
59/16 . . Các bộ phận hãm quay được, khởi động bằng vật liệu [1,2006.01] 
59/18 . . Các thiết bị quay dẫn động (thiết bị truyền vật liệu B65H 51/00) [1,2006.01] 
59/20 . . Các bề mặt tiếp xúc được sắp xếp để tạo ra chuyển động tương ứng [1,2006.01] 
59/22 . . . thích hợp để báo áp lực nén lên vật liệu [1,2006.01] 
59/24 . . .  . các bề mặt tự động di chuyển để điều hòa các dao động kéo căng [1,2006.01] 
59/26 . . . thích hợp để làm nghiêng vật liệu chạy [1,2006.01] 
59/28 . . .  . có các bề mặt di chuyển theo hướng đến ngược nhau [1,2006.01] 
59/30 . . .  . . Các bề mặt tự động di chuyển để điều hoà dao động kéo căng 
59/32 . . .  . có các bề mặt di chuyển ngược chiều nhau [1,2006.01] 
59/34 . . .  . . Các bề mặt tự động di chuyển để điểu hòa dao động kéo căng [1,2006.01] 
59/36 . . Các bộ phận tự điều chỉnh, điều hoà sự không đồng đều của việc truyền hoặc 

quấn vật liệu (thiết bị có kho đệm B65H 51/20) [1,2006.01] 
59/38 . bằng cách điều chỉnh vận tốc của cơ cấu dẫn động của thiết bị tháo, truyền, quấn 

hoặc xếp đặt, ví dụ, bằng cách điều chỉnh tự động độ căng tạo ra trong dao động 
[1,2006.01] 

59/40 . Sử dụng máy báo độ căng [1,2006.01] 

61/00 Sử dụng các thiết bị để đo chiều dài đã ấn định của vật liệu dạng chuyển động 
(các thiết bị đo công dụng chung G01B) [1,2006.01] 

63/00 Các thiết bị cảnh báo hay các thiết bị an toàn sử dụng khi tháo dỡ, truyền cuốn, 
quấn, cuốn hoặc đặt vật liệu dạng sợi, ví dụ máy dò tự động các lỗi hoặc cơ cấu 
dừng (thiết bị an toàn nói chung F16P ; thiết bị chỉ báo nói chung G08B) [1,2006.01] 

63/02 . hoạt động khi giảm độ căng vật liệu, lỗi trong việc truyền hoặc khi vật liệu đứt 
[1,2006.01] 

63/024 . . hoạt động khi vật liệu bị đứt [4,2006.01] 
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63/028 . . . được đặc trưng bởi các phần tử cảm biến hay phần tử dò [4,2006.01]  
63/032 . . .  . bằng điện hoặc bằng khí nén [4,2006.01] 
63/036 . . . được đặc trưng bởi sự kết hợp các phần tử cảm biến hoặc phần tử dò cùng với 

các thiết bị, ví dụ các thiết bị dừng các cơ cấu cuộn hoặc dịch chuyển vật liệu 
[4,2006.01]  

63/04 . hoạt động khi căng quá mức hoặc sự làm việc của các thiết bị không đồng đều 
[1,2006.01] 

63/06 . hoạt động khi xuất hiện việc không đồng đểu trong vật liệu đang chạy, ví dụ để 
triệt tiêu sự không đồng đều này [1,2006.01] 

63/08 . hoạt động khi truyền độ dài đã định sẵn của vật liệu, khi quấn xong các cuộn hoặc 
quân đầy, ống suất và tương tự [1,2006.01] 

65/00 Kẹp vật liệu vào các lõi hay các ống suốt (thiết bị để nối các đầu vật liệu với các 
lõi, các ống suốt, các hộp, giá đỡ, dụng cụ kẹp, ví dụ các ống B65H 75/28) 
[1,3,2006.01]  

67/00 Thay hoặc tháo các lõi, ống hay các cuộn đã ghép bộ ở trên các thiết bị quấn 
hoặc xếp đặt [1,2006.01] 

67/02 . Thiết bị để tháo các lõi, ống đã dùng và thay thế chúng bằng các cuộn đầy trên các 
thiết bị cung cấp (giá đỡ các cuộn B65H 49/04, B65H 49/20) [1,2006.01] 

67/04 . Thiết bị để tháo các cuộn đã chuẩn bị xong và thay thế chúng bằng các lõi hoặc các 
ống không ở trên các thiết bị cuộn hoặc xếp đặt; Truyền vật liệu giữa các bộ phận 
thu nhận còn trống rỗng và bộ phận đã làm đầy lân cận nhau [1,2006.01] 

67/044 . . Các thiết bị cuộn chạy liên tục nhằm cuộn chúng lên trên hai hoặc nhiều đầu quấn 
[4] 

67/048 . . . có các đầu lõi quấn trên đầu tời quay (theo kiểu đầu sóng ngắn) [4,2006.01]  
67/052 . . . có hai hoặc nhiều đầu quấn được bố trí song song với nhau [4,2006.01]  
67/056 . . . có hai hoặc nhiều đầu quấn được bố trí nối tiếp với nhau [4,2006.01]  
67/06 . Cung cấp các lõi, ống hoặc các cuộn đến các thiết bị cuộn hoặc xếp đặt hay vận 

chuyển từ chúng [1,2006.01] 
67/08 . Thiết bị tự động tìm ra đầu và nối vật liệu (cơ cấu buộc nút B65H 69/00) 

[1,2006.01] 

69/00 Phương pháp và thiết bị để nối đầu vật liệu; Cơ cấu buộc nút [1,2006.01] 
69/02 . nhờ các chất kết dính [1,2006.01] 
69/04 . bằng cách bện đầu nút [1,2006.01] 
69/06 . bằng cách nối [1,2006.01] 
69/08 . bằng cách hàn [1,2006.01] 

71/00 Làm ẩm, định cỡ, bôi trơn, sự tẩm sáp, nhuộm màu hoặc sấy các vật liệu dạng 
sợi khi định hình các cuộn (đưa chất lỏng hay bán lỏng lên bề mặt vật liệu, nói 
chung B05) [1,2006.01] 

73/00 Tách các phần thừa của vật liệu khỏi các lõi hay các ống, ví dụ để sử dụng lại 
chúng [1,2006.01] 
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Các phương pháp và các thiết bị được sử dụng khi điều khiển các cuốn băng hay vật liệu 
dạng sợi  

75/00 Bảo quản vật liệu cuộn, các dải, băng hay vật liệu dạng sợi, ví dụ ở trên ống (các 
ống câu cá A01K 89/00; thiết bị bảo quản vật mang tin chuyên dùng kết hợp với các 
thiết bị ghi hoặc sao chép G11B 23/02) [1,2006.01] 

75/02 . Lõi, các ống, ống sợi, hộp đựng, giá đỡ, cái kẹp và tương tự để bảo quản vật liệu 
xoắn quấn hoặc vật liệu hợp thành (bao gói B65D 85/67) [1,2006.01] 

75/04 . . Các loại hoặc các hình dạng (B65H 75/18 được ưu tiên) [1,2006.01] 
75/06 . . . Lõi phẳng, ví dụ các tấm bìa [1,2006.01] 
75/08 . . . của thiết diện tròn hay đa giác (can hay hộp đựng B65H 75/16) [1,2006.01] 
75/10 . . .  . không có mặt bích, ví dụ các ống sợi [1,2006.01] 
75/12 . . .  . có mặt bích ở một đầu, với một đầu mà đường kính của nó lớn hơn đường 

kính của tang trống [1,2006.01] 
75/14 . . .  . có các mặt bích ở cả hai đầu [1,2006.01] 
75/16 . . . Đồ đựng, ví dụ hộp đựng sợi [1,2006.01] 
75/18 . . Các bộ phận kết cấu [1,2006.01] 
75/20 . . . Kết cấu khung, ví dụ được làm từ các sợi dây [1,2006.01] 
75/22 . . . gấp được cùng với các phần tháo ra được [1,2006.01] 
75/24 . . . có hình dáng bên ngoài điều khiển được, ví dụ kéo ra được [1,2006.01] 
75/26 . . . Thiết bị phòng ngừa việc trượt cuộn dây [1,2006.01] 
75/28 . . . Thiết bị để nối các đầu vật liệu [1,3,2006.01]  
75/30 . . . Thiết bị làm nhẹ việc khởi động và việc hãm [1,2006.01] 
75/32 . . . Thiết bị làm dễ dàng việc cắt vật liệu [1,2006.01] 
75/34 . . được lắp ráp hoặc thích ứng đặc biệt để chứa, và nhả và cuộn một cách lặp đi lặp 

lại các vật liệu dài dùng cho các mục đích cụ thể, ví dụ ống mềm hình mỏ neo, 
cáp điện (cơ cấu thu lại để chứa ống mềm dẻo như các phụ kiện của thiết bị nha 
khoa A61G 15/18; cơ cấu thu lại đai an toàn của xe cộ B60R 22/34; cơ cấu chứa 
ống mềm trong các thiết bị hoặc cơ cấu truyền chất lỏng từ thùng chứa hoặc bồn 
chứa chất tải sang xe cộ hoặc thùng chứa xách tay B67D 5/365; giá đỡ dây treo 
quần áo D06F 53/00; tang đàn hồi để nâng rèm có bản mỏng nằm ngang E06B 
9/322; tang đàn hồi hoặc trục cuộn dùng cho cửa cuốn hoặc rèm cuốn E06B 9/56; 
xích kéo hoặc xích nâng có các cơ cấu chứa cáp điện, ống mềm hoặc tương tự 
F16G 13/16; cơ cấu dẫn hướng ống, cáp hoặc ống bảo vệ, giữa các điểm di động 
tương đối, ví dụ các kênh có thể dịch chuyển F16L 3/01; thước mềm hoặc thuốc 
dây có thang đo G01B 3/10; các đặc tính về điện của vật liệu được chứa, xem các 
phân lớp phù hợp, ví dụ H02G) [1,2,5,2006.01]  

75/36 . . . không sử dụng lõi hoặc ống để cho vật liệu được bảo quản ở trong bao gói, ví 
dụ vật liệu còn bảo quản được đặt vào trong hộp hoặc trong thùng, hoặc vật liệu 
mắc theo chu kỳ với hàng loạt giá đỡ, ví dụ khi xếp đặt nó bằng những cái vòng 
[1,2,2006.01]  

75/38 . . . sử dụng lõi hoặc ống cho vật liệu được bảo quản ở trong cuộn [1,2,2006.01]  
75/40 . . .  . di động hay dễ vận chuyển [1,2006.01] 
75/42 . . .  . . được cố định trên các dụng cụ di động hay máy [1,2006.01] 
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75/44 . . .  . Các bộ phận kết cấu [1,2006.01] 
75/48 . . .  . . Thiết bị tự động cuộn lại [1,2006.01] 
75/50 . Phương pháp sản xuất các ống, ống sợi, hộp đựng và tương tự bằng cách gia công 

vật liệu chưa xác định rõ hoặc một vài vật liệu [1,2006.01] 

77/00 Điều chỉnh hoặc điều khiển độ căng vật liệu [1,2006.01] 

79/00 Cơ cấu dẫn động của các thiết bị truyền, quấn, tháo hoặc xếp đặt vật liệu, không 
thuộc các nhóm khác [1,2006.01] 

81/00 Các phương pháp và các thiết bị để phủ hay bọc lõi khi quấn vật liệu cuộn, băng 
hay vật liệu dạng sợi không thuộc các nhóm khác (tạo thành các cuộn rỗng bằng 
cách quấn vật liệu dạng sợi lên các lõi nấu nóng chảy được hay hoà tan được B65H 
54/64; việc bọc với mục đích bao gói B65B 11/00; sản xuất sản phẩm bằng giấy bằng 
cách quấn B31C) [1,2006.01] 

81/02 . Phủ hay bọc các lõi tròn hay tương tự, tạo nên hình dạng khép kín hoặc gần kín 
[1,2006.01] 

81/04 . . bằng cách truyền vật liệu tạo với trục của lõi một góc xiên [1,2006.01] 
81/06 . Phủ hoặc bọc các lõi thon [1,2006.01] 
81/08 . . bằng cách truyền vật liệu tạo với trục lõi một góc xiên [1,2006.01] 

83/00 Kết hợp các công đoạn chất và dỡ tải, ví dụ được thực hiện đồng thời, nếu 
không quan tâm đến từng công đoạn chất hoặc dỡ tải (B65H 85/00 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

83/02 . được tiến hành tại cùng một chỗ xếp đống [5,2006.01]  

85/00 Quay vòng các sản phẩm, nghĩa là cung cấp từng sản phẩm cho, và phân phối 
nó từ cùng một trạm thiết bị, nhiều lần [5,2006.01]  

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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B66 NÂNG TẢI; NHẤC TẢI; CHUYỂN TẢI 

B66B MÁY NÂNG; CẦU THANG TỰ ĐỘNG HOẶC ĐƯỜNG ĐI BỘ CHUYỂN 
ĐỘNG (các thiết bị cứu hộ được sử dụng như một giải pháp thay thế cho các lối ra 
thông thường, ví dụ cầu thang, trong quá trình giải cứu người trong các lồng, túi hoặc 
tương tự từ các tòa nhà cao tầng hoặc các công trình khác A62B 1/02; các thiết bị 
vận chuyển hàng hóa hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho hành khách lên máy bay B64D 
9/00; các thiết bị phanh hoặc hãm đặc trưng bởi các ứng dụng của chúng cho các 
thiết bị nâng hạ B66D 5/00) [4] 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa xác định: 
 - "Máy nâng" bao trùm thuật ngữ "thang máy", và hai thuật ngữ này có thể thay thế 

cho nhau. 

Nội dung phân lớp 
CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU CỦA MÁY NÂNG THÔNG 
DỤNG 

Điều khiển; báo hiệu;; kiểm tra; an toàn và các chi tiết 
khác .......................................................................................................... 1/00; 3/00; 5/00; 7/00 

THANG MÁY CHO CÁC TÒA NHÀ 
Các loại; các chi tiết kết cấu; cửa chắn ......................................................... 9/00; 11/00; 13/00 

THANG MÁY DÙNG TRONG HẦM MỎ 
Các loại; bộ phận nâng của lò; các chi tiết kết cấu ..................................... 17/00, 19/00, 15/00 

CÁC LOẠI MÁY NÂNG KHÁC ..................................................................................................... 20/00 
CẦU THANG TỰ ĐỘNG; BĂNG CHUYỀN DÀNH CHO 
NGƯỜI ĐI BỘ 

Các loại; chi tiết kết cấu; phụ tùng ............................................................. 21/00; 23/00; 31/00 
Điều khiển; chỉ báo điều kiện thao tác; thiết bị an toàn .............................. 25/00; 27/00; 29/00 

 

Các chi tiết kết cấu của máy nâng thông dụng 

1/00 Các hệ thống điều khiển máy nâng (thiết bị an toàn B66B 5/00; điều khiển các 
cánh cửa, các cửa chắn B66B 13/00) [1,2006.01] 

1/02 . Các hệ thống điều khiển không điều chỉnh được, tức là các hệ thống không có tác 
động phản hồi [1,2006.01] 

1/04 . . thuỷ lực [1,2006.01] 
1/06 . . điện [1,2006.01] 
1/08 . . . có các cơ cấu, ví dụ tay cầm hoặc đòn bẩy ở trong ca-bin hoặc trong buồng 

thang máy để trực tiếp điều khiển chuyển động [1,2006.01] 
1/10 . . .  . chuyên dùng cho các máy nâng ở mỏ [1,2006.01] 
1/12 . . . có các cơ cấu, ví dụ tay cầm hoặc đòn bẩy bố trí ở các trạm điều khiển để trực 

tiếp điều khiển chuyển động, ví dụ hệ thống điều khiển bằng điện các máy nâng 
ở mỏ [1,2006.01] 

1/14 . . . có các cơ cấu, ví dụ các nút ấn để gián tiếp điều khiển chuyển động [1,2006.01] 
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1/16 . . .  . có các thiết bị tích lũy xung, điều khiển chuyển động từng cabin hoặc buồng 
thang máy [1,2006.01] 

1/18 . . .  . có các thiết bị tích lũy xung, điều khiển chuyển động của một vài ca bin hoặc 
buồng thang máy [1,2006.01] 

1/20 . . .  . . để thay đổi phương pháp điều khiển cho phù hợp với điều kiện nâng hàng 
đặc biệt, ví dụ khi chuyển động một hướng ở giờ cao điểm [1,2006.01] 

1/22 . . .  . cùng các thiết bị gắn chuông báo chậm [1,2006.01] 
1/24 . Các hệ thống điều khiển điều chỉnh được, tức là hệ thống có tác động ngược lại để 

thay đổi tốc độ, làm chuyển động nhanh lên hay chậm đi [1,2006.01] 
1/26 . . cơ khí [1,2006.01] 
1/28 . . điện (để phát hiện sự vượt quá tốc độ B66B 5/04) [1,2006.01] 
1/30 . . . tác dụng lên cơ cấu dẫn động [1,2006.01] 
1/32 . . . tác dụng lên thiết bị hãm phanh [1,2006.01] 
1/34 . Chi tiết kết cấu của máy nâng [1,2006.01] 
1/36 . . Thiết bị dừng ca bin, buồng thang máy hoặc thùng ở độ cao cho trước 

[1,2006.01] 
1/38 . . . cùng với việc đưa tay gạt hoặc đòn bẩy về vị trí trung gian [1,2006.01] 
1/40 . . . cùng với việc dừng sàn xếp dỡ ở độ cao cho trước [1,2006.01] 
1/42 . . .  . tách rời với bộ dẫn động chính [1,2006.01] 
1/44 . . . có tính đến các yếu tố làm hỗn loạn sự hoạt động bình thường, ví dụ có tính đến 

dao động phụ tải [1,2006.01] 
1/46 . . Thiết bị đóng ngắt hoặc sắp xếp [1,2006.01] 
1/48 . . . Công tắc giới hạn tác động cơ học [1,2006.01] 
1/50 . . . có bộ dẫn động hoặc thiết bị điều khiển bố trí ở trong ca bin, buồng thang máy, 

ở giếng thang máy (máy nâng) hoặc ở bộ phận nâng của lò [1,2006.01] 
1/52 . . . Bộ lựa chọn để dừng máy nâng theo tầng [1,2006.01] 

3/00 Sử dụng các thiết bị chỉ báo và phát tín hiệu các điều kiện hoạt động của máy 
nâng (thiết bị chỉ báo và phát tín hiệu nói chung G08) [1,2006.01] 

3/02 . Dụng cụ chỉ báo vị trí hoặc độ sâu [1,2006.01] 

5/00 Sử dụng các thiết bị kiểm tra, sửa lỗi hoặc các thiết bị bảo đảm an toàn khi sử 
dụng (cho các cánh cửa hoặc cửa chắn trong thang máy B66B 13/00) [1,2006.01] 

5/02 . hoạt động khi điều kiện sử dụng không bình thường [1,2006.01] 
5/04 . . khi vượt quá tốc độ [1,2006.01] 
5/06 . . . bằng điện [1,2006.01] 
5/08 . . ngăn ngừa việc nâng quá mức [1,2006.01] 
5/10 . . . bằng điện [1,2006.01] 
5/12 . . trong trường hợp độ căng dây chão hoặc cáp giảm [1,2006.01] 
5/14 . . trong trường hợp quá tải [1,2006.01] 
5/16 . . Thiết bị hãm phanh đặt giữa các ca bin, buồng thang máy hoặc xe kíp và các bộ 

phận định hướng kẹp cố định hoặc các bề mặt ở giếng máy nâng hay ở khoang 
nâng của giếng mỏ [1,2006.01] 
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5/18 . . . Cơ cấu hãm sử dụng lực ma sát [1,2006.01] 
5/20 . . .  . nhờ các phần tử lắp ráp lệnh tâm quay được (B66B 5/24 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
5/22 . . .  . nhờ các đệm di động theo đường thẳng (B66B 5/24 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/24 . . .  . bằng cách tác dụng lên dây cáp định hướng hoặc chão dẫn hướng [1,2006.01] 
5/26 . . . tác dụng cưỡng bức, ví dụ chốt định vị nêm [1,2006.01] 
5/28 . Cái chặn giảm chấn cho ca bin, buồng lái, hoặc xe kíp [1,2006.01] 

7/00 Các chi tiết kết cấu khác của máy nâng [1,2006.01] 
7/02 . Đường dẫn; Chi tiết dẫn hướng [1,2006.01] 
7/04 . . Guốc hãm con lăn [1,2006.01] 
7/06 . Các thiết bị để cố định, để nối dây chão hoặc cáp [1,2006.01] 
7/08 . . để nối liền với ca bin hoặc buồng lái, ví dụ các cơ cấu rối [1,2006.01] 
7/10 . . để cân bằng độ căng của dây chão hoặc dây cáp [1,2006.01] 
7/12 . Các thiết bị để kiểm tra, bôi dầu, hoặc làm sạch dây cáp, dây chão hoặc bộ định 

hướng [1,2006.01] 

Thang máy trong nhà ở và các công trình xây dựng khác 

9/00 Các loại hoặc các dạng thang máy (khác biệt bởi các hệ thống điều khiển B66B 
1/00) [1,2006.01] 

9/02 . được dẫn động nhờ các thiết bị cơ khí, trừ dây chão hoặc dây cáp [1,2006.01] 
9/04 . được dẫn động bằng khí nén hoặc thuỷ lực (sàn để nâng lên độ cao không đáng kể 

B66F 7/00) [1,2006.01] 
9/06 . nghiêng, ví dụ cho lò cao [1,2006.01] 
9/08 . . tổ hợp với những cầu thang, ví dụ để vận chuyển người tàn tật [1,2006.01] 
9/10 . dạng chuyển chậm liên tục [1,2006.01] 
9/16 . Thang máy di động hoặc vận chuyển chuyên dùng để nâng từ một phần của nhà 

hoặc các công trình khác tới các phần khác hay tới các tòa nhà khác hoặc công 
trình khác [1,2006.01] 

9/187 . . có đường tời chuyên dùng để lắp tạm thời vào toà nhà hoặc công trình xây dựng 
khác (B66B 9/193 được ưu tiên) [6,2006.01]  

9/193 . . có đường nâng nghiêng [6,2006.01]  

11/00 Những bộ phận kết cấu chính của thang máy trong nhà ở và các công trình xây 
dựng khác [1,2006.01] 

11/02 . Buồng thang máy (cửa, cửa chắn và các thiết bị khác, kiểm tra sự ra vào từ ca bin 
hoặc buồng thang máy B66B 13/00) [1,2006.01] 

11/04 . . Thiết bị dẫn động [1,2006.01] 
11/06 . . có các dây chão hoặc dây cáp nâng, gắn chặt với tang của tời [1,2006.01] 
11/08 . . có các dây chão hoặc dây cáp nâng, chuyển động nhờ liên kết ma sát với tang của 

tời hoặc con lăn định hướng [1,2006.01] 
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13/00 Cửa, tấm chắn và các thiết bị khác, kiểm tra sự vào và ra khỏi buồng thang 
máy, ca bin hoặc trên chỗ nghỉ của cầu thang [1,2006.01] 

13/02 . Đóng và mở cửa hoặc tấm chắn [1,2006.01] 
13/04 . . cửa treo [1,2006.01] 
13/06 . . cửa đẩy [1,2006.01] 
13/08 . . . được dẫn hướng để dịch chuyển theo phương ngang [1,2006.01] 
13/10 . . . do chuyển động của ca bin hoặc buồng thang máy [1,2006.01] 
13/12 . . Thiết bị đảm bảo sự đóng hoặc mở đồng thời cửa ca bin và cửa ra sàn bốc dỡ 

[1,2006.01] 
13/14 . . Các thiết bị hoặc hệ thống điều khiển [1,2006.01] 
13/16 . . . Cơ cấu khoá cửa hoặc tấm chắn được điều chỉnh chủ yếu bởi tình trạng của 

cabin, ví dụ bởi chuyển động hoặc vị trí của ca bin [1,2006.01] 
13/18 . . .  . không có cơ cấu tự khoá hoặc mở cửa thao tác hoàn toàn bằng tay [1,2006.01] 
13/20 . . . . . Cơ cấu khóa tác dụng cơ học từ các phần tiếp giáp hay các vấu lồi trên 

ca bin [1,2006.01] 
13/22 . Các bộ phận tiếp xúc của cửa hoặc tấm chắn [1,2006.01] 
13/24 . Cơ cấu bảo hiểm ở thang máy chở người để phòng ngừa việc kẹp hành khách, 

không thuộc các lớp khác [1,2006.01] 
13/26 . . giữa các cửa đang đóng [1,2006.01] 
13/28 . . giữa các ca bin hoặc các buồng thang máy và giếng [1,2006.01] 
13/30 . Các bộ phận kết cấu của cửa hoặc tấm chắn [1,2006.01] 

Máy nâng quặng ở mỏ 

15/00 Các bộ phận kết cấu chính của thiết bị nâng quặng [1,2006.01] 
15/02 . Các bộ phận chịu lực của dây cáp hoặc chão [1,2006.01] 
15/04 . . Pu li chịu ma sát; Ròng rọc "kê - pe" [1,2006.01] 
15/06 . . Tang trống [1,2006.01] 
15/08 . Thiết bị chuyển động [1,2006.01] 

17/00 Trang bị khoang nâng của giếng lò [1,2006.01] 
17/02 . được lắp ráp trên phần trên của khung [1,2006.01] 
17/04 . Ca-bin hoặc buồng thang máy nâng quặng [1,2006.01] 
17/06 . . có các bệ lật [1,2006.01] 
17/08 . Xe kíp chở quặng [1,2006.01] 
17/10 . . chở người [1,2006.01] 
17/12 . Đối trọng [1,2006.01] 
17/14 . Sử dụng trang bị bốc dỡ [1,2006.01] 
17/16 . . để xếp hoặc dỡ ca bin hoặc buồng thang máy chở quặng [1,2006.01] 
17/18 . . . có sử dụng các cần quay, ví dụ để làm bằng độ cao giữa ca bin hoặc buồng 
     thang máy và sàn chất hàng [1,2006.01] 
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17/20 . . . để di chuyển các phương tiện vận tải vào các ca bin hay buồng thang máy hoặc 
đi ra từ chúng [1,2006.01] 

17/22 . . . Cơ cấu an toàn cho các phương tiện vận tải trong ca bin hay buồng thang máy 
[1,2006.01] 

17/24 . . .  . được đặt ở ca bin hoặc gầu máy [1,2006.01] 
17/26 . . để chất và dỡ máy nâng xe kíp chở quặng [1,2006.01] 
17/28 . . có điều khiển bằng điện [1,2006.01] 
17/30 . . . cho ca bin hoặc gầu máy [1,2006.01] 
17/32 . . . cho xe kíp [1,2006.01] 
17/34 . kẹp bảo hiểm để cho máy nâng; cam dưới gầu [1,2006.01] 
17/36 . Tấm chắn và các thiết bị khác kiểm tra sự vào ra khỏi ca bin, gầu máy, sàn bốc 

hàng [1,2006.01] 

19/00 Sử dụng máy nâng quặng [1,2006.01] 
19/02 . Lắp ráp hoặc thay dây cáp hoặc dây chão [1,2006.01] 
19/04 . Lắp hoặc tháo ca bin, gầu máy hoặc xe kíp nâng quặng [1,2006.01] 
19/06 . Sử dụng thiết bị để phát tín hiệu (dụng cụ báo độ sâu B66B 3/02) [1,2006.01] 

20/00 Các máy nâng khác không được đề cập trong các nhóm từ B66B 1/00 đến B66B 
19/00 [2006.01]  

Cầu thang tự động hoặc băng chuyền dành cho người đi bộ [4] 

21/00 Các loại hoặc dạng cầu thang tự động hoặc băng chuyền dành cho người đi bộ 
[4,2006.01]  

21/02 . Cầu thang tự động [4,2006.01]  
21/04 . . kiểu đường thẳng [4,2006.01]  
21/06 . . kiểu đường xoắn ốc [4,2006.01]  
21/08 . . kiểu thang máy chuyển chậm liên tục, nghĩa là cầu thang tự động được dùng đồng 

thời để treo lên và đi xuống (B66B 21/06 được ưu tiên) [4,2006.01]  
21/10 . Băng chuyền dành cho người đi bộ [4,2006.01]  
21/12 . . với tốc độ điều chỉnh được [4,2006.01]  

23/00 Các chi tiết của các cầu thang tự động hoặc băng chuyền dành cho người đi bộ 
[4,2006.01]  

23/02 . Cơ cấu dẫn động [4,2006.01]  
23/04 . . dùng cho tay vịn [4,2006.01]  
23/06 . . . có các phương tiện làm đồng bộ sự chuyển động của các bậc hoặc băng chuyền 

và tay vịn [4,2006.01]  
23/08 . Các bề mặt truyền [4,2006.01]  
23/10 . . Các băng chuyền [4,2006.01]  
23/12 . . Các bậc thang [4,2006.01]  
23/14 . Các phương tiện dẫn hướng dùng cho các bề mặt truyền [4,2006.01] 
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23/16 . Các thiết bị kéo căng dùng cho bộ phận vô tận [4,2006.01]  
23/18 . . dùng cho các bề mặt dẫn truyền [4,2006.01]  
23/20 . . dùng cho tay vịn [4,2006.01]  
23/22 . Hàng lan can [4,2006.01]  
23/24 . . Tay vịn (cơ cấu dẫn động dùng cho tay vịn B66B 23/02; thiết bị kéo căng dùng 

cho tay vịn B66B 23/16; ngăn cản sự kẹt tay vịn do các vật lạ B66B 29/04; các 
phụ tùng cho nó B66B 31/02) [4,2006.01]  

23/26 . . . với tốc độ có thể điều chỉnh được [4,2006.01]  

25/00 Điều khiển cầu thang tự động hoặc băng chuyền dành cho người đi bộ (băng 
chuyền dành cho người đi bộ với tốc độ có thể điều chỉnh được B66B 21/12; tay vịn 
với tốc độ có thể điều chỉnh được B66B 23/26) [4,2006.01]  

27/00 Chỉ báo các điều kiện vận hành cầu thang tự động hoặc băng chuyền dành cho 
người đi bộ [4,2006.01]  

29/00 Các loại thiết bị an toàn của các cầu thang tự động hoặc các băng chuyền dành 
cho người đi bộ [4,2006.01]  

29/02 . nhằm cản trở sự tắc nghẽn do các vật lạ [4,2006.01]  
29/04 . . dùng cho các lan can hoặc các tay vịn [4,2006.01]  
29/06 . . Các tấm cài răng lược [4,2006.01]  
29/08 . Các phương tiện tạo thuận tiện cho hành khách vào hoặc ra (các tay vịn di động 

B66B 23/24) [4,2006.01]  

31/00 Các phụ tùng, ví dụ để diệt khuẩn; làm sạch (các thiết bị an toàn B66B 29/00) 
[4,2006.01]  

31/02 . dùng cho các tay vịn [4,2006.01]  
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B66C CẦN TRỤC, CÁC BỘ PHẬN HOẶC CƠ CẤU NGOẠM HÀNG ĐƯỢC SỬ 
DỤNG TRONG CẦN TRỤC, MÁY TRỤC TỜI, TỜI  HOẶC PA-LĂNG (các cơ 
cấu dây chão, dây cáp hoặc dây xích, thiết bị hãm và giữ để cho chúng B66D, được 
sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân G21) 

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI MÁY CẦN TRỤC 

Kiểu cần trục có xe di chuyển được ................................................................................... 19/00 
Cầu trục; đường cáp; cần máy trục ............................................................. 17/00; 21/00; 23/00 

CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU CHUNG 
Cơ cấu giữ hàng ..........................................................................................................1/00, 3/00 
Các kết cấu chịu lực, đường ray ........................................................................ 5/00, 6/00,7/00 
Cơ cấu di động, xe goòng .........................................................................................9/00, 11/00 
Cơ cấu an toàn ................................................................................................................... 15/00 
Các chi tiết khác ................................................................................................................. 13/00 

 

Các bộ phận hoặc thiết bị ngoạm hàng được lắp gá với cơ cấu nâng, hạ hoặc di chuyển 
của cần trục  

Ghi chú 
 Trong các nhóm B66C 1/00 hoặc B66C 3/00 thuật ngữ dưới đây được hiểu với nghĩa 

là: 
 - "cần cẩu" cũng bao gồm trục tời, tời hoặc pa lăng. 

1/00 Các bộ phận hoặc thiết bị ngoạm hàng được lắp gá với cơ cấu nâng hạ hoặc di 
chuyển của máy cần trục để nâng hạ sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm (cố định 
vào dây chão hay dây cáp F16G 11/00) [1,2006.01] 

1/02 . bằng các phương tiện hút [1,2006.01] 
1/04 . bằng các phương tiện từ [1,2006.01] 
1/06 . . điện từ [1,2006.01] 
1/08 . . . Mạch điện cho chúng (cho nam châm điện nói chung H01F 7/18) [1,2006.01] 
1/10 . bằng các phương tiện cơ học [1,2006.01] 
1/12 . . Dây, cáp, xích, mạng lưới và tương tự (thiết bị chỉ giữ ở bề mặt của các sản phẩm 

B66C 1/42) [1,2006.01] 
1/14 . . . Dây cáp có móc [1,2006.01] 
1/16 . . . Dây cáp cùng với sàn giữ hàng hoặc giàn mắt cáo [1,2006.01] 
1/18 . . . Dây cáp kiểu băng [1,2006.01] 
1/20 . . . chuyên dùng để nâng các thiết bị vận tải [1,2006.01] 
1/22 . . Các bộ phận cứng, ví dụ hình chữ L để giữ hàng ở đáy; Móc cẩu [1,2006.01] 
1/24 . . . Các bộ phận đơn chiếc để giữ hàng từ một phía  [1,2006.01] 
1/26 . . .  . có các cơ cấu để thả hàng [1,2006.01] 
1/28 . . . Các bộ phận ghép đôi, ví dụ các bộ phận quay để giữ hàng từ 2 phía 

[1,2006.01] 
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1/30 . . .  . để giữ hàng từ các mặt bên cạnh [1,2006.01] 
1/32 . . .  . . để giữ hàng, đặt nằm thành từng chồng hoặc từng đống [1,2006.01] 
1/34 . . . Móc cẩu [1,2006.01] 
1/36 . . .  . có các cơ cấu ngăn ngừa việc nhả hàng hoá, ví dụ có các móc lò xo 

[1,2006.01] 
1/38 . . .  . phù hợp để tự động nhả hàng khi sức kéo của dây giảm (dùng cho dù B64D) 

[1,2006.01] 
1/40 . . .  . được chế tạo liền hoặc được lắp ráp với các thiết bị để đo hàng hoá hoặc đánh 

dấu lên hàng hoá [1,2006.01] 
1/42 . . .  . Những kẹp giữ, chỉ kẹp bề mặt bên trong hoặc bên ngoài sản phẩm (để tháo 

dỡ các sản phẩm hoặc các thỏi trong quá trình sản xuất B22D 29/00) 
[1,2006.01] 

1/44 . . . có sử dụng lực ma sát [1,2006.01] 
1/46 . . .  . nhờ các bộ phận bơm phồng lên được [1,2006.01] 
1/48 . . .  . được đặt vào phần đầu của các tấm, ống của sản phẩm mỏng hoặc sản phẩm 

có thành mỏng và tương tự (dụng cụ kẹp có thể mở rộng ở bên trong B66C 
1/54) [1,2006.01] 

1/54 . . .  . Các dụng cụ kẹp có thể mở rộng ở bên trong sản phẩm rỗng (B66C 1/46 được 
ưu tiên) [1,2,2006.01]  

1/56 . . .  . . để nâng ống [1,2006.01] 
1/58 . . . để nâng hàng dễ biến dạng, ví dụ sử dụng các dụng cụ kẹp như móc cặp kiểu 

kìm [1,2006.01] 
1/59 . . .  . Cặp kiểu kìm dùng cho các bao bì to [3,2006.01]  
1/62 . có các chi tiết giữ có hình dạng bên ngoài được làm giống như hình dạng sản phẩm 

hoặc hàng hoá được di chuyển [1,2006.01] 
1/64 . . . để cho dầm hoặc giàn mặt cắt hình chữ "T" hoặc chữ "I" [1,2006.01] 
1/66 . . . để mắc vào các lỗ, rãnh, chỗ lồi và tương tự trên sản phẩm giúp cho việc bốc 

xếp, chuyển tải dễ dàng [1,2006.01] 
1/68 . được lắp ráp ở trên hoặc được điều khiển bằng cần máy trục (cần máy trục 

B66C23/64) [1,2006.01] 

3/00 Các bộ phận hoặc thiết bị ngoạm hàng được lắp với cơ cấu nâng hoặc hạ của 
cần trục để nâng hạ vật liệu rời; Gầu ngoạm (thùng và các đồ đựng khác B65D, ví 
dụ tấm đỡ B65D 19/00; tàu cuốc có trang bị gầu ngoạm E02F) [1,2006.01] 

3/02 . Gầu ngoạm gáo trơn [1,2006.01] 
3/04 . Gầu ngoạm có răng [1,2006.01] 
3/06 . Gầu ngoạm được dẫn động bằng một dây cáp hay xích [1,2006.01] 
3/08 . . có vòng lật đổ [1,2006.01] 
3/10 . . có gầu ngoạm, tự động mở khi gầu đến vị trí đổ vật liệu [1,2006.01] 
3/12 . Gầu ngoạm được dẫn động bằng hai hay nhiều dây cáp [1,2006.01] 
3/14 . Gầu ngoạm được đóng hoặc mở nhờ động cơ lắp tại gầu [1,2006.01] 
3/16 . . động cơ thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
3/18 . . động cơ điện [1,2006.01] 
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3/20 . lắp ráp trên hoặc được điều khiển bằng cần máy trục (cần máy trục B66C 23/64) 
[1,2006.01]  

 
Các bộ phận kết cấu chung khác của máy trục 

5/00 Kết cấu trục chịu lực trên giá máy có các trụ chống [1,2006.01] 
5/02 . cầu hay cổng trục được cố định hoặc di động, có nghĩa là kết cấu được kéo dài ra ở 

dạng hình chữ "L" hoặc chữ "U" ngược [1,2006.01] 
5/04 . . có các đường tựa ở dưới máy cẩu để di chuyển tương đối với cầu hoặc cổng trục 

[1,2006.01] 
5/06 . . có các đường tựa ở dưới máy cẩu để di chuyển quay ở cạnh [1,2006.01] 
5/08 . . có các đường nghiêng đứng dưới máy cẩu [1,2006.01] 
5/10 . Giàn cổng trục, có nghĩa là cái giá bệ hình tròn hoặc hình vuông, có ba hoặc nhiều 

trụ chống, thích hợp để làm bệ để cho máy trục công-xôn quay được [1,2006.01] 

6/00 Dầm và các kết cấu trụ đỡ khác cho đường dưới máy cẩu dẫn đến cần trục (kết 
cấu dỡ chịu lực trên giá máy B66C 5/00, dầm nói chung E04C 3/02) [1,2006.01] 

7/00 Đường ray hoặc đường ray treo hoặc đường dưới dùng cho xe treo hoặc cần 
trục [1,2006.01] 

7/02 . cho xe treo hoặc máy cần trục [1,2006.01] 
7/04 . . Giá treo của các cơ cấu định hướng [1,2006.01] 
7/06 . . . trên các trụ đảm bảo cho việc lắp ráp dễ dàng, ví dụ dễ vận chuyển [1,2006.01] 
7/08 . Đặc điểm cấu tạo đường ray của các đường dưới cần cẩu hoặc thiết bị ray (đường 

ray đuôi cần trục nói chung E01B) [1,2006.01] 
7/10 . Thiết bị để kéo dài đường ray hoặc đường dưới cần trục [1,2006.01] 
7/12 . Thiết bị để thay đổi hướng chuyển động hoặc để chuyển từ đường dưới máy cẩu 

này sang đường dưới cần cẩu khác; Chỗ giao nhau của các đường; Các đường liên 
hợp có khổ rộng khác nhau (ghi và các chỗ giao nói chung E01B) [1,2006.01] 

7/14 . . Thiết bị khoá liên động cho đường dưới cần trục [1,2006.01] 
7/16 . Thiết bị giới hạn chuyển động của xe goòng hoặc máy trục; Kết cấu chặn giảm 

chấn (chặn, đệm trên đường sắt B61K 7/18; kết cấu máy ngắt điện giới hạn, sơ đồ 
giới hạn B66D 1/56) [1,2006.01] 

9/00 Phần chuyển động kết hợp với hoặc được gắn vào xe goòng cẩu hoặc máy cần trục 
(cho máy xúc E02F) [1,2006.01] 

9/02 . cho xe treo hoặc máy cần trục [1,2006.01] 
9/04 . để dễ dàng chuyển sang đường cong [1,2006.01] 
9/06 . cho đường dưới cần trục với nhiều độ rộng khác nhau [1,2006.01] 
9/08 . Bánh dẫn; Gối đỡ của bánh dẫn (bánh xe cho vận tải đường sắt B06B) [1,2006.01] 
9/10 . Khung gầm hoặc giá đỡ chuyển hướng, ví dụ đầu mút của khung của giá đỡ, 

chuyển hướng [1,2006.01] 
9/12 . . có cơ cấu sắp xếp tải trọng, ví dụ để cân bằng sức nén lên bánh xe [1,2006.01] 
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9/14 . Cơ cấu truyền để cho xe goòng hoặc máy cần trục (dẫn động bằng dây, cáp hoặc 
xích để cho hàng hoặc xe goòng B66C 11/16; hệ thống điều khiển B66C 13/18) 
[1,2006.01] 

9/16 . có các cơ cấu để bảo toàn hướng tâm giữa bánh xe và đường ray [1,2006.01] 
9/18 . có các cơ cấu khoá để giữ xe hoặc máy trục không chuyển động tự do theo đường 

dưới cần trục [1,2006.01] 

11/00 Xe goòng hoặc tời, ví dụ hoạt động trên đường ray (tời B66D, đường ray, đường 
dưới cần cẩu B66C 7/00) [1,2006.01] 

11/02 . có cơ cấu điều khiển hoặc buồng lái, treo hoặc đặt lệch về một phía đường dưới cần 
trục hoặc đường ray [1,2006.01] 

11/04 . . Xe goòng treo ở dưới (thiết bị nâng cùng động cơ dẫn động và tang hoặc trục, lắp 
ở một khối chung B66D 3/20) [1,2006.01] 

11/06 . . . loại mô-nô-ray (hệ thống đường sắt trên cao B61B) [1,2006.01] 
11/08 . có các bàn quay [1,2006.01] 
11/10 . . có các trục chống (cần cẩu có trục chống B66C 23/00) [1,2006.01] 
11/12 . có các thiết bị nâng được thích ứng cho các bộ phận nâng hàng đặc biệt không 

thuộc vào các nhóm khác [1,2006.01] 
11/14 . để hoạt động trên các kết cấu cầu hoặc cẩu có hình dáng bề ngoài đặc biệt, ví dụ 

trên các thanh dầm bê tông cốt thép có thiết diện là hình chữ nhật [1,2006.01] 
11/16 . Cơ cấu dẫn động bằng chão, cáp hoặc xích để cho xe, cơ cấu dẫn động kết hợp với 

các thiết bị nâng [1,2006.01] 
11/18 . . có các dây cáp hoặc chão vô tận [1,2006.01] 
11/20 . . Các thiết bị, ví dụ có chuyển động vi sai đảm bảo sự làm việc đồng thời hay đã 

được chọn lọc của các cơ cấu kéo hoặc cơ cấu nâng; Các thiết bị sử dụng cùng 
một dây cáp hoặc chão cho cả hai việc dẫn động và nâng, ví dụ ở cẩu Temperkera 
(cơ cấu truyền động động giữa các động cơ điện dẫn động và tang tời B66D 1/14) 
[1,2006.01] 

11/22 . . khí nén hoặc thuỷ lực [1,2006.01] 
11/24 . . có các cơ cấu để xếp hoặc giữ hàng hoặc xe ở vị trí xác định trước, thiết bị nâng 

cơ khí [1,2006.01] 
11/26 . . . Trụ chống; Bộ phận hạn chế hành trình, cơ cấu dừng [1,2006.01] 

13/00 Các bộ phận hoặc chi tiết kết cấu khác của máy cần trục [1,2006.01] 
13/02 . Thiết bị để làm nhẹ việc nâng các vật nổi, ví dụ nâng tàu từ mặt nước (thiết bị của 

thuyền cứu hộ B63B 23/00; bốc dỡ hàng nổi có sử dụng các thiết bị trên tàu B63B 
27/36; để nâng tàu đắm lên triền B63C; cơ cấu điều khiển của thiết bị tời B66D 
1/52) [1,2006.01] 

13/04 . Thiết bị phụ trợ để điều chỉnh chuyển động của các hàng treo hoặc để chống võng 
cáp [1,2006.01] 

13/06 . . để hạn chế hoặc chống đung đưa hàng theo chiều ngang hoặc chiều dọc 
[1,2006.01] 

13/08 . . để xếp hàng ở độ cao hoặc vào vị trí mong muốn [1,2006.01] 
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13/10 . . để chống võng dây cáp (các thiết bị điều khiển cho cáp, chão hoặc xích, ví dụ để 
điều khiển độ căng B61D 1/40) [1,2006.01] 

13/12 . Thiết bị chuyển năng lượng khí nén, thuỷ lực hoặc điện cho các chi tiết chuyển 
động của máy trục (các thiết bị có công dụng chung được lắp ráp hay thích ứng đặc 
biệt để chia nhỏ và cuộn một cách lặp đi lặp lại các vật liệu dài B65H 75/34) 
[1,2006.01] 

13/14 . . cho các cơ cấu ngoạm hàng hoặc cho động cơ điện, liên kết với nó [1,2006.01] 
13/16 . Sử dụng ở máy trục các thiết bị đo, kiểm kê hoặc cân hàng (ở các máy trục B66C 

1/40; ở các thiết bị an toàn B66C 15/00; thiết bị để cân G01G, truyền các số liệu từ 
xa nói chung G08) [1,2006.01] 

13/18 . Hệ thống điều khiển hoặc cơ cấu kiểm tra (cho các cơ cấu tời cáp, chão hoặc xích 
B66D 1/40) [1,2006.01] 

13/20 . . cho các cơ cấu dẫn động, trừ dẫn động bằng điện (truyền các xung điều khiển 
B66C 13/40) [1,2006.01] 

13/22 . . cho bộ dẫn động bằng điện (truyền các xung điều khiển B66C 13/40; hệ thống 
hoặc thiết bị nói chung H02P) [1,2006.01] 

13/23 . . . Sơ đồ điện điều khiển khi hạ hàng xuống [1,2006.01] 
13/24 . . .  . nhờ động cơ điện một chiều [1,2006.01] 
13/26 . . .  . nhờ động cơ điện xoay chiều [1,2006.01] 
13/28 . . .  . . có dùng phanh hãm hồi tiếp để điều chỉnh việc thả những hàng nặng xuống 

và có cơ cấu để ngàn chặn việc quày ngược chiều của động cơ điện khi thả 
hàng [1,2006.01] 

13/30 . . . Sơ đồ điện để hãm phanh, hướng quay của động cơ điện [1,2006.01] 
13/32 . . . để cho máy nâng đầu ngoạm nhờ một hay nhiều động cơ điện được sử dụng để 

nâng và hạ hàng cũng như việc mở và đóng miệng gầu (phần cơ B66D 1/62) 
[1,2006.01] 

13/34 . . .  . có sử dụng sự truyền động vi sai hoặc truyền động hành tinh [1,2006.01] 
13/36 . . .  . Hệ thống điều khiển dẫn động đơn của động cơ điện [1,2006.01] 
13/38 . . .  . Hệ thống điều khiển các động cơ độc lập [1,2006.01] 
13/40 . . Sử dụng các cơ cấu để truyền xung điều khiển, cơ cấu điều khiển từ xa (các cơ 

cấu điều khiển nói chung G05) [1,2006.01] 
13/42 . . . Thiết bị truyền thuỷ lực [1,2006.01] 
13/44 . . . Thiết bị truyền điện [1,2006.01] 
13/46 . . Dụng cụ chỉ vị trí hàng đang treo hoặc vị trí của các kết cấu bất động của cẩu 

[1,2006.01] 
13/48 . . Điều chỉnh tự động việc dẫn động của cẩu để tạo ra chu trình làm việc một kỳ 

hoặc chu trình lặp lại; Điều khiển theo chương trình [1,2006.01] 
13/50 . . Sử dụng mạng điện giới hạn hoặc thiết bị đóng ngắt điện giới hạn (cho cơ cấu tời 

B66D 1/56) [1,2006.01] 
13/52 . Các bộ phận kết cấu của buồng cho động cơ điện dẫn động, vị trí người thao tác 

hoặc buồng lái [1,2006.01] 
13/54 . . Vị trí người thao tác hoặc buồng lái [1,2006.01] 
13/56 . . . Cơ cấu của các tay quay hoặc đòn điều khiển bằng chân [1,2006.01] 
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15/00 Cơ cấu an toàn (cho cơ cấu tời, cáp, chão, xích B66D 1/54) [1,2006.01] 
15/02 . để giữ các bộ phận ngoạm hàng trong trường hợp đứt dây cáp hoặc chão 

[1,2006.01] 
15/04 . để ngăn chặn việc va vào nhau, ví dụ giữa các cẩu hoặc các xe ở đường dưới cầu 

[1,2006.01] 
15/06 . Sắp xếp hoặc sử dụng các thiết bị an toàn [2,2006.01]  

Các loại cần trục [2] 

17/00 Cần trục cần có một hoặc nhiều dầm ngang mà đầu của chúng tì trực tiếp lên 
bánh xe hoặc con lăn di chuyển được trên đường ray bằng trụ đỡ (dầm và các 
kết cấu trụ đỡ khác cho đường dưới máy cẩu) [1,2006.01] 

17/04 . có các dầm nâng, ví dụ các bộ phận ngoạm hàng chịu lực, quay, ví dụ nam châm, 
móc (kết cấu của các bộ phận ngoạm hàng B66C 1/00, B66C 3/00) [1,2006.01] 

17/06 . được sử dụng cho các mục đích đặc biệt, ví dụ trong các lò đúc, lò rèn kết hợp với 
các thiết bị phụ được sử dụng cho các mục đích đặc biệt (B66C 17/04 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 

17/08 . . để chất liệu vào các buồng làm việc, ví dụ vào lò, lò sấy, lò cao (chất liệu lò cao 
nói chung F27D 3/00) [1,2006.01] 

17/10 . . để di chuyển gầu [1,2006.01] 
17/12 . . để điều khiển các chi tiết gia công, ví dụ thỏi đúc được đỡ trong thời gian giữ nó 

ở trong lò hoặc đưa nó ra khỏi lò, ví dụ cẩu có bộ kẹp, cẩu để giữ các chi tiết 
trong lò nung; Cần trục đỡ thỏi (để điều khiển thỏi đúc trong quá trình rèn B66C 
17/18; thiết bị ngoạm để đỡ hoặc đưa các thỏi đúc hoặc dầm ra trong quá trình 
sản xuất B22D 29/00) [1,2006.01] 

17/14 . . . Cẩu kẹp có các thiết bị để di chuyển sản phẩm bằng máy đẩy so với cơ cấu kẹp 
[1,2006.01] 

17/16 . . . Cẩu có các bộ kẹp được gắn các thiết bị để xoay bộ kẹp xung quanh trục đứng 
[1,2006.01] 

17/18 . . để điều khiển các chi tiết được gia công trong quá trình rèn (máy đảo liệu để chế 
tạo các sản phẩm trong máy rèn B21J 13/10) [1,2006.01] 

17/20 . . để nâng hoặc hạ các hàng nặng, ví dụ các kiện hàng, các toa xe hoa chở hàng 
[1,2006.01] 

17/22 . . để nâng hoặc hạ đầu máy xe lửa [1,2006.01] 
17/24 . . được sử dụng trong việc đóng tàu trên triền, nhà triền và tương tự [1,2006.01] 
17/26 . . được liên kết với các thiết bị phụ, ví dụ cùng với máy cưa các cây gỗ, cùng máy 

đẩy để đỡ các phương tiện vận tải, cùng các thiết bị để điều khiển các phương 
tiện vận tải trên đường ray [1,2006.01] 

19/00 Cần trục có xe di chuyển được trên cầu hoặc giá cố định hoặc di động (B66C 
17/00 được ưu tiên; kết cấu đỡ chịu lực trên giá máy B66C 5/00; cần cẩu B66C 
23/00) [1,2006.01] 

19/02 . tháo được [1,2006.01] 
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21/00 Cẩu cáp, tức là cẩu có các thiết bị nâng, di chuyển theo các đường cáp treo (thiết 
bị dẫn động bằng cáp, chão, xích để cho xe, bộ dẫn động, liên kết với các thiết bị 
nâng B66C 11/16; cơ cấu tời cáp hoặc chữa B66D l/00; hệ thống đường sắt B61B) 
[1,2006.01] 

21/02 . có đường dây cáp, tựa lên khung, nối lưu động với các bộ phận được cố định ở 
trong đất [1,2006.01] 

21/04 . có đường dây cáp, tựa một hoặc cả hai đầu lên khung quay đã được lắp ráp, ví dụ 
theo đường ray [1,2006.01] 

21/06 . . có một đầu tựa lên khung quay theo đường cong, ví dụ theo đường tròn, còn đầu 
kia tựa lên cột quay theo trục đứng [1,2006.01] 

21/08 . . Thiết bị để giữ độ võng hoặc bánh xe quấn cáp, ví dụ được dính chặt với chỗ còn 
lại của khe hở để cho phần làm việc [1,2006.01] 

21/10 . . di chuyển được [1,2006.01] 

23/00 Cần trục, mà bộ phận cơ bản của chúng là thanh dầm, cần hay kết cấu kiểu tam 
giác, hoạt động như một công sôn và được lắp ráp để thực hiện các chuyển động 
tịnh tiến hoặc xoay trong bề mặt ngang hoặc đứng, ví dụ cẩu cần, cẩu Derik, cẩu 
tháp (kết cấu đỡ chịu lực trên các trục B66C 5/00) [1,2006.01] 

Ghi chú [5] 

 Nhóm B66C 23/04 được ưu tiên so với các nhóm từ B66C 23/02 đến B66C 23/16. 
23/02 . có cần không thay đổi được độ dài và không nghiêng được chỉ quay được trong mặt 

phẳng ngang [1,2006.01] 
23/04 . có cần mà toàn bộ độ dài thay đổi được khi cẩu làm việc, ví dụ có các cần có thể 

thay đổi vị trí, kéo dài ra được theo trục dọc [1,2006.01] 
23/06 . có các cần được lắp để có thể di chuyển theo chiều ngang hoặc chiều đứng 

[1,2006.01] 
23/08 . . thích hợp để di chuyển hàng theo hướng cho trước [1,2006.01] 
23/10 . . . theo hướng nằm ngang; cẩu có cần thay đổi tầm với [1,2006.01] 
23/12 . . .  . có thiết bị để tự động thay đổi độ dài của dây hoặc cáp nâng [1,2006.01] 
23/14 . . .  . có các cơ cấu, ví dụ loại chép hình để thay đổi hình dáng bên ngoài của cần 

[1,2006.01] 
23/16 . . có các cần được đỡ bằng các cột, ví dụ cẩu tháp mà đầu dưới của nó thực hiện 

chuyển động quay [1,2006.01] 
23/18 . đặc biệt thích hợp để sử dụng ở các vị trí đặc biệt hoặc các mục đích đặc biệt 

(B66C 23/02 đến B66C 23/16, B66C 23/58 đến B66C 23/88 được ưu tiên) 
[1,5,2006.01] 

23/20 . . có các bộ phận đỡ chống lên tường nhà và các công trình tương tự [1,2006.01] 
23/22 . . . Cẩn trục cửa sổ, tức là được đặt vào lỗ cửa sổ [1,2006.01] 
23/24 . . . Cần trục di động trên tường [1,2006.01] 
23/26 . . để sử dụng trên các bãi xây dựng; cẩu có kết cấu đặc biệt, ví dụ có các bộ phận 

kết cấu tháo rời, nhằm mục đích giảm nhẹ việc tháo dỡ hoặc lắp ráp, để làm việc 
ở các độ cao được nâng lên liên tục hoặc vận chuyển nó theo đường quốc lộ hoặc 
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đường sắt (có các thiết bị chống trên tường nhà B66C 23/20; được đặt trên các 
phương tiện vận tải B66C 23/36) [1,5,2006.01]  

23/28 . . . Cần trục có kết cấu để làm việc ở các độ cao được nâng lên liên tục [1,2006.01] 
23/30 . . .  . có các giàn được tạo ra từ các bộ phận xếp lồng vào nhau [1,2006.01] 
23/32 . . .  . Cẩu tự nâng [1,2006.01] 
23/34 . . . Cần trục có kết cấu để tự lắp ráp, tức là cẩu có các thiết bị nâng dùng để lắp ráp 

cẩu [1,2006.01] 
23/36 . . được đặt trên các phương tiện vận tải đường sắt hoặc đường bộ; cẩu công-sôn di 

chuyển bằng tay dùng trong các phân xưỏng; cẩu nổi (cùng động cơ thủy lực 
hoặc khí nén B66C 23/54; các phương tiện vận tải cẩu B60 - B63) [1,2006.01] 

23/38 . . . có các động cơ riêng cho cẩu và cho phương tiện vận tải [1,2006.01] 
23/40 . . . có động cơ chung cho cả cẩu và phương tiện vận tải [1,2006.01] 
23/42 . . . có các cần điều chỉnh được, ví dụ gấp được [1,2006.01] 
23/44 . . . Cần trục được gắn vào các phương tiện vận tải thông thường, ví dụ máy kéo 

nông nghiệp [1,2006.01] 
23/46 . . . Cần trục di động có cần không quay [1,2006.01] 
23/48 . . . Cần trục di chuyển bằng tay dùng trong các phân xưởng [1,2006.01] 
23/50 . . . được đặt trên các phương tiện vận tải đường sắt, ví dụ cẩu cấp cứu [1,2006.01] 
23/52 . . . Cần trục nổi (tàu cuốc F02F) [1,2006.01] 
23/53 . . .  . cùng với đối trọng hoặc các thiết bị khác nhằm làm cân bằng độ nghiêng của 

các phao nổi (đối trọng hoặc bệ tỳ để cân bằng các phần tử nâng B66C 23/72; 
các thiết bị làm giảm các chuyển động bất lợi của tàu thuyền B63B 39/00) 
[4,2006.01]  

23/58 . để tự động thực hiện các thao tác theo trình tự mong muốn, ví dụ nâng sau đó di 
chuyển hàng trong mặt phẳng ngang và quay [1,2006.01] 

23/60 . Cần trục Derik [1,3,2006.01]  
23/61 . . với lực quay đặt vào đầu được gá giữ kiểu khớp quay [3,2006.01]  
23/62 . . các chi tiết kết cấu (máy xúc E02F) [1,2006.01] 
23/64 . . Cần của máy trục [1,2006.01] 
23/66 . . . Các kết cấu làm việc bên ngoài hoặc kết cấu đầu trên [1,2006.01] 
23/68 . . . gấp hoặc điều chỉnh được ở dạng khác (B66C 23/687, 23/70 được ưu tiên) 

[1,5,2006.01]  
23/683 . . .  . trong khi sử dụng [5,2006.01]  
23/687 . . . kiểu kính viễn vọng [5,2006.01]  
23/69 . . .  . trong khi sử dụng [5,2006.01]  
23/693 . . .  . . có thể kéo dài bằng thuỷ lực [5,2006.01]  
23/697 . . .  . hình thành các bệ đỡ giữa các phần [5,2006.01]  
23/70 . . . được làm từ các bộ phận riêng để lắp các cần có độ dài khác nhau [1,2006.01] 
23/72 . . Đối trọng hoặc bệ tỳ để cân bằng các phần tử nâng [1,2006.01] 
23/74 . . . được lắp riêng ngoài cần của máy trục [1,2006.01] 
23/76 . . .  . có khả năng di chuyển tuỳ sự thay đổi trọng tải [1,2006.01] 
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23/78 . . . Trụ đỡ, ví dụ bên sườn cho các cần trục di động [1,2006.01] 
23/80 . . .  . có bộ dẫn động thủy lực [1,2006.01] 
23/82 . . Thiết bị để nâng và hạ cần máy trục [1,2006.01] 
23/84 . . Cơ cấu quay (ổ gối đỡ chống ma sát F16C) [1,2006.01] 
23/86 . . . có bộ dẫn động thủy lực [1,2006.01] 
23/88 . Thiết bị an toàn (cho các máy trục nói chung B66C 15/00; cho cơ cấu tời cáp, chão, 

xích B66D 1/54) [1,2006.01] 
23/90 . . Thiết bị chỉ báo hoặc giới hạn mô-men lật [1,2006.01] 
23/92 . . Bộ giảm xóc hoặc tang đệm ngăn chặn việc quay ngược lại của cần máy trục, ví 

dụ trong trường hợp đứt cáp [1,2006.01] 
23/94 . . để giới hạn chuyển động quay [1,2006.01] 

25/00 Các dạng máy cần trục khác không được đề cập đến trong các nhóm từ B66C 
17/00 đến B66C 23/00 [2006.01]  
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B66D TRỤC TỜI ; TỜI; PA LĂNG, VÍ DỤ MÁY NÂNG (các phương pháp quấn hay 
thả dây cáp, dây chão nhằm mục đích cung cấp hay bảo quản B65H; các thiết bị ở 
trong thang máy để quấn hay thả dây cáp, dây chão B66B; thiết bị nâng tải chuyên 
dụng cho giàn giáo được treo E04G3/32) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - cơ cấu quấn hay thả dây cáp, dây chão, dây xích để di chuyển bất kỳ loại hàng nào, 

trừ các cơ cấu tương tự được sử dụng trong thang máy, ví dụ tời của máy xúc 
 - cơ cấu phanh và dừng dành cho các thiết bị nâng đặc trưng bởi việc sử dụng để làm 

chậm, hoặc ngăn ngừa chuyển động quấn của tang hoặc trống 
 

1/00 Cơ cấu tời bằng dây, cáp, chão hoặc xích; Trục tời (các thiết bị nâng hạ di động 
hoặc di chuyển được trang bị thiết bị kéo B66D 3/00) [1,2006.01] 

1/02 . Bộ dẫn động [1,2006.01] 
1/04 . . điều khiển bằng tay [1,2006.01] 
1/06 . . . Tay quay có các cơ cấu chống quay ngược lại [1,2006.01] 
1/08 . . thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
1/10 . . . hơi nước [1,2006.01] 
1/12 . . kết hợp với động cơ điện [1,2006.01] 
1/14 . . Cơ cấu truyền lực giữa các động cơ dẫn động và tay quay của tang hoặc trống 

[1,2006.01] 
1/16 . . . có các tang quay tự do (B66D 1/24 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/18 . . .  . được dẫn động liên tục bằng động cơ làm việc không đảo chiều được 

[1,2006.01] 
1/20 . . . Truyền động bằng dây xích, băng hay ma sát, ví dụ với các băng đai 

[1,2006.01] 
1/22 . . . Truyền động bánh răng hành tinh hoặc vi sai (cho máy xúc bằng gầu 

B66D1/70) [1,2006.01] 
1/24 . . . để thay đổi tốc độ hoặc đảo chiều quay của tang hoặc trống [1,2006.01] 
1/26 . có nhiều tang, trống [1,2006.01] 
1/28 . Các chi tiết kết cấu khác [1,2006.01] 
1/30 . . Tang, trống có dây, cáp, hoặc xích [1,2006.01] 
1/34 . . . Cố định dây cáp, dây chão hoặc dây xích vào tang hoặc trống [1,2006.01] 
1/36 . . Định hướng dây cáp, dây chão hoặc dây xích để đảm bảo việc cuộn đều lên tang 

trống [1,2006.01] 
1/38 . . . nhờ các đường trượt, chuyển động tương đối so với tang hoặc trống 

(B66D1/395 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
1/39 . . . nhờ các tang hoặc trống chuyển động dọc trục (B66D 1/395 được ưu tiên) 

[1,3,2006.01] ] 
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1/395 . . . với tác dụng đồng thời của hướng và độ căng dây, cáp, chão hoặc xích 
[3,2006.01]  

1/40 . . Thiết bị điều khiển [1,2006.01] 
1/42 . . . không tự động [1,2006.01] 
1/44 . . .  . khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
1/46 . . .  . điện [1,2006.01] 
1/48 . . . tự động [1,2006.01] 
1/50 . . .  . để giữ độ căng cho trước, ví dụ ở dây, cáp, chão kéo tàu, ở dây xích neo; Điều 

chỉnh độ căng của dây cáp tời hoặc dây kéo [1,2006.01] 
1/52 . . .  . để thay đổi độ căng của dây, cáp, chão, ví dụ khi nâng tàu ở dưới nước lên 

[1,2006.01] 
1/54 . Thiết bị an toàn [1,2006.01] 
1/56 . . Sử dụng thiết bị đóng ngắt giới hạn [1,2006.01] 
1/58 . . tác động khi quá tải [1,2006.01] 
1/60 . có công dụng đặc biệt [1,2006.01] 
1/62 . . để khởi động máy xúc bằng gầu (thiết bị điện điều khiển máy trục B66C 13/32) 

[1,2006.01] 
1/64 . . . nhờ dây chão hoặc dây xích đơn [1,2006.01] 
1/66 . . . được dẫn động bằng một động cơ [1,2006.01] 
1/68 . . . được dẫn động bằng hai động cơ [1,2006.01] 
1/70 . . . được dẫn động qua cơ cấu truyền động bánh răng vi sai hoặc hành tinh 

[1,2006.01] 
1/72 . . Bánh sao của xích neo; Trục tời [1,2006.01] 
1/74 . . Trục tời [1,2006.01] 
1/76 . . . có các tang hoặc trống phụ để dự trữ dây hoặc cáp [1,2006.01] 
1/78 . . . để tránh đường, ví dụ ở những ga dồn toa [1,2006.01] 
1/80 . . cho máy cạp đất [1,2006.01] 
1/82 . . để nâng bằng máy trục Derik [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị nâng hoặc chuyển tải di chuyển hay được trang bị  thiết bị kéo 
[1,2006.01] 

3/02 . Thiết bị dẫn động bằng tay, ví dụ tay đòn khởi động, cơ cấu điều khiển dây cáp, 
  chão, hoặc dây xích để kéo theo phương nằm ngang (B66D 3/04, B66D 3/12 được 

ưu tiên) [1,2006.01] 
3/04 . Hệ thống ròng rọc hoặc các thiết bị tương tự, trong đó lực kéo đặt vào dây cáp chão 

hoặc xích chạy qua một hoặc nhiều ròng rọc với mục đích được lợi về lực kéo (các 
ròng rọc, bánh xích, bánh đai F16H 55/00) [1,4,2006.01]  

3/06 . . có nhiều ròng rọc [1,2006.01] 
3/08 . . . Kết cấu của bánh đai [1,2006.01] 
3/10 . . . Sử dụng các thiết bị hãm hoặc dừng [1,2006.01] 
3/12 . . Xích hoặc pa lăng có dẫn động bằng tay có hoặc không có truyền động bánh răng 

giữa bộ phận làm việc và cáp hoặc xích nâng [1,2006.01] 
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3/14 . . loại đòn bẩy [1,2006.01] 
3/16 . . được khởi động bằng xích vô tận chạy qua ròng rọc hoặc bánh sao [1,2006.01] 
3/18 . Tời dẫn động bằng động cơ [1,2006.01] 
3/20 . . có động cơ dẫn động; ví dụ động cơ điện và tang hoặc trống đặt chung, trong một 

thân tời [1,2006.01] 
3/22 . . . có bộ truyền động bánh răng có số vòng quay thay đổi giữa động cơ dẫn động 

và tang hoặc trống [1,2006.01] 
3/24 . . Sử dụng thiết bị đóng ngắt giới hạn [1,2006.01] 
3/26 . . Các chi tiết khác, ví dụ thân, vỏ [1,2006.01] 

5/00 Thiết bị phanh hoặc dừng hẳn đặc trưng bởi việc sử dụng chúng cho các cơ cấu 
nâng hoặc nâng tải, ví dụ để điều chỉnh sự hạ hàng (cho hệ thống ròng rọc B66D 
3/10) [1,2006.01] 

5/02 . Phanh máy cần trục, máy nâng, thang máy hoặc tời tác dụng lên tang hoặc trống 
hoặc cáp [1,2006.01] 

5/04 . . được dẫn động bằng lực li tâm [1,2006.01] 
5/06 . . có tác dụng hướng tâm (B66D 5/20 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/08 . . . có guốc phanh hoặc giày phanh [1,2006.01] 
5/10 . . . có đai phanh [1,2006.01] 
5/12 . . tác dụng theo hướng trục (B66D 5/22 được ưu tiên) [1,2006.01] 
5/14 . . . có đĩa phanh [1,2006.01] 
5/16 . . tác dụng lên dây cáp hoặc chão [1,2006.01] 
5/18 . . có lực phanh, tỷ lệ với trọng tải treo; Các phanh hoạt động do tải trọng 

[1,2006.01] 
5/20 . . . tác dụng theo hướng tâm [1,2006.01] 
5/22 . . . tác dụng theo hướng trục [1,2006.01] 
5/24 . . Các cơ cấu vận hành [1,2006.01] 
5/26 . . . khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
5/28 . . .  . cho thiết bị tời, ví dụ trong các máy nâng ở mỏ [1,2006.01] 
5/30 . . . điện [1,2006.01] 
5/32 . Cơ cấu dừng hẳn [1,2006.01] 
5/34 . . có chốt chặn [1,2006.01] 
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B66F NÂNG, CHUYỂN TẢI HOẶC ĐẨY HÀNG KHÔNG THUỘC VÀO CÁC ĐỀ 
MỤC KHÁC, VÍ DỤ THIẾT BỊ MÀ TRONG ĐÓ LỰC NÂNG HOẶC ĐẨY 
ĐẶT TRỰC TIẾP VÀO BỀ MẶT HÀNG (lắp ráp các đảo nhân tạo trên cọc hoặc 
các trụ đỡ tương tự E02B 17/00; giàn giáo xây dựng hoặc giàn giáo kết hợp với các 
thiết bị nâng E04G 1/22; thiết bị nâng để cho cốp pha di động (trượt) E04G 11/24; 
nâng các toà nhà E04G 23/06; cột chống phụ hoặc thanh giằng dùng cho xây dựng 
E04G 25/00; thang máy và các thiết bị nâng khác bằng thang E06C 7/12; gỗ chống 
trong các hầm mỏ E21D 15/00) 

Nội dung phân lớp 
KÍCH HOẶC TƯƠNG TỰ .............................................................................................. 1/00, 3/00, 5/00 
KHUNG NÂNG .................................................................................................................................. 7/00 
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ................................................................................ 5/00, 9/00, 11/00 
Ô-TÔ BỐC DỠ KIỂU CỘT TRỤ CÓ SÀN NÂNG HOẶC 
CÀNG NHẤC ..................................................................................................................................... 9/06 
CHI TIẾT KẾT CẤU CHUNG HOẶC CÁC THIẾT BỊ PHỤ 
TRỢ ................................................................................................................................................... 13/00 
XÀ BENG HOẶC ĐÒN BẨY .......................................................................................................... 15/00 
THIẾT BỊ AN TOÀN ....................................................................................................................... 17/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ NÂNG, 
NHẤC, CHUYỂN TẢI HOẶC ĐẨY HÀNG ................................................................................... 19/00 

 

1/00 Các thiết bị, ví dụ các kích để nâng hàng lên độ cao cho trước [1,2006.01] 
1/02 . có các bộ phận khóa, ví dụ vòng đệm tác dụng tương hỗ với các trụ [1,2006.01] 
1/04 . . có các trụ bánh răng [1,2006.01] 
1/06 . . . có bộ dẫn động cơ khí [1,2006.01] 
1/08 . . . có bộ dẫn động bằng khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 

3/00 Các thiết bị, ví dụ các kích để liên tục nâng hàng (kích di chuyển kiểu gara B66F 
5/00) [1,2006.01] 

3/02 . có các thanh răng khởi động bằng bánh răng [1,2006.01] 
3/04 . . có nhiều thanh răng [1,2006.01] 
3/06 . . có thanh răng bao gồm những bộ phận hoặc đoạn răng quay, ví dụ bố trí theo đôi 

[1,2006.01] 
3/08 . . kiểu hình xoắn ốc (B66F 3/44 được ưu tiên; truyền động bằng bánh răng F16H) 

[1,2006.01] 
3/10 . . có các ống lồng [1,2006.01] 
3/12 . . có đòn khuỷu (kiểu kìm xếp B66F 3/22) [1,2006.01] 
3/14 . . được khởi động bằng cơ cấu có bánh cóc [1,2006.01] 
3/16 . . được khởi động bằng truyền động bánh răng hình nón [1,2006.01] 
3/18 . . được khởi động bằng truyền động trục vít [1,2006.01] 
3/20 . . được khởi động bằng truyền động bánh răng nhiều tầng hoặc thay đổi được tốc 

độ [1,2006.01] 
3/22 . . Máy nâng kiểu kìm xếp [1,2006.01] 
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3/24 . có bộ dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén (động cơ thủy lực bằng pit-tông F03B; 
động cơ trợ động F15B, ví dụ bộ kích hoạt pháo hoa F15B 15/19; truyền động bằng 
thủy lực F16H; xi lanh, pít-tông F16J) [1,2006.01] 

3/25 . . Các bộ phận kết cấu [3,2006.01]  
3/26 . . . Kết cấu của pít-tông [1,3,2006.01]  
3/28 . . .  . kiểu ống lồng [1,3,2006.01]  
3/30 . . . Bộ phanh hoặc hãm [1,3,2006.01]  
3/32 . . . Thiết bị để triệt tiêu lực đẩy khi kết thúc chuyển động [1,3,2006.01]  
3/35 . . . Các bộ phận đàn hồi nạp khí, ví dụ cái bễ (các bộ phận ngoạm hàng nạp khí 

B66F 3/40, nối van với các vật đàn hồi bơm phồng lên được B60C 29/00) 
[3,2006.01]  

3/36 . . . Các bộ phận ngoạm hàng [1,3,2006.01]  
3/38 . . .  . được điều chỉnh tương ứng với pít-tông [1,3,2006.01]  
3/40 . . .  . bơm phồng lên được (nối van với các vật đàn hồi bơm phồng lên được B60C 

29/00) [1,3,2006.01]  
3/42 . . . có máy bơm tự động, ví dụ có dẫn động bằng tay [1,3,2006.01]  
3/43 . . loại đặc biệt để cho kích thủy lực 3,2006.01]  
3/44 . có động cơ điện gắn ngay trong thiết bị [1,2006.01] 
3/46 . Tổ hợp nhiều kích với các thiết bị để liên hệ qua lại các chuyển động khi nâng hoặc 

hạ hàng [1,2006.01] 

5/00 Kích di động kiểu ga-ra được lắp ráp ở trên bánh xe hoặc trên con lăn 
[1,2006.01] 

5/02 . có bộ dẫn động bằng cơ khí [1,2006.01] 
5/04 . có bộ dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 

7/00 Khung nâng, ví dụ để nâng các phương tiện vận tải; Sàn nâng (ô-tô bốc dỡ có 
sàn nâng B66F 9/06) [1,2006.01] 

7/02 . có sàn nâng, treo trên dây cáp, dây chão hoặc xích [1,2006.01] 
7/04 . . được điều khiển nhờ các thiết bị khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
7/06 . có các sàn nâng, tỳ trên các đòn bẩy để di chuyển hàng theo chiều đứng 

[1,2006.01] 
7/08 . . được điều khiển nhờ các thiết bị khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
7/10 . có sàn nâng tầng trực tiếp bằng kích [1,2006.01] 
7/12 . . kiểu cơ khí [1,2006.01] 
7/14 . . . hình xoắn ốc [1,2006.01] 
7/16 . . lên một hay nhiều kích bằng thủy lực hoặc khí nén [1,2006.01] 
7/18 . . . lên một kích nằm ở giữa [1,2006.01] 
7/20 . . . lên một vài kích có các thiết bị giữ cân bằng sàn nâng khi chuyển động 

[1,2006.01] 
7/22 . có các sàn lật (có phương tiện vận tải lật chuyển quặng B65C 67/34) [1,2006.01] 
7/24 . để nâng hoặc hạ các phương tiện vận tải bằng lực của chính chúng [1,2006.01] 
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7/26 . để nâng các bộ phận khác nhau của ô-tô (kích di động kiểu ga-ra B66F 5/00) 
[1,2006.01] 

7/28 . Các bộ phận kết cấu, ví dụ bộ dừng, bộ phận đỡ quay, đà trượt kéo ra được, được 
điều chỉnh cho phù hợp với kích thước hàng [1,2006.01] 

9/00 Thiết bị nâng hoặc hạ hàng cồng kềnh và nặng với mục đích chất và dỡ chúng 
(thang máy di động hoặc vận chuyển được chuyên dùng để nâng từ một phần của nhà 
hoặc các công trình khác tới các phần khác hay tới các tòa nhà khác hoặc các công 
trình khác, cần trục B66C) [1,2006.01] 

9/02 . Máy bốc, dỡ cố định, ví dụ cho bao tải [1,2006.01] 
9/04 . . có bộ dẫn động hoặc điều khiển bằng thủy lực [1,2006.01] 
9/06 . di chuyển được cùng với hàng hóa trên bánh xe hoặc tương tự, ví dụ ô-tô bốc xếp 

có bộ ngoạm hình dĩa (thiết bị vận tải B60 - B62; các phương tiện vận tải có các 
thiết bị làm dễ dàng khi chất, dỡ và xếp hàng B60P 1/00; ô tô bốc xếp có sức nâng 
thấp để vận chuyển hàng hóa B62B 3/06) [1,2006.01] 

9/065 . . không có cốt trụ (kích di động kiểu gara được lắp ráp trên bánh xe hoặc trên con 
lăn B66F 5/00) [3,2006.01]  

9/07 . . Thiết bị để đánh đống từ nền đến trần, ví dụ cẩu đánh đống, cẩu dỡ đống 
[3,2006.01]  

9/075 . . Các bộ phận kết cấu hoặc chi tiết kết cấu [3,2006.01]  
9/08 . . . Các cột trụ; Cơ cấu dẫn hướng; Xích [1,3,2006.01]  
9/10 . . .  . di chuyển theo bề mặt ngang tương ứng với xe [1,3,2006.01]  
9/12 . . . Sàn; Bộ ngoạm hình dĩa; Các bộ phận dỡ hoặc ngoạm hàng khác [1,3,2006.01]  
9/14 . . .  . di chuyển ở bên sườn, ví dụ lắc, để chuyển dịch quay hoặc ngang 

[1,3,2006.01]  
9/16 . . .  . nghiêng tương ứng cột [1,3,2006.01]  
9/18 . . .  . thiết bị để giữ và ngoạm hàng [1,3,2006.01]  
9/19 . . .  . Các phương tiện phụ thêm để làm nhẹ việc dỡ hàng [1,3,2006.01]  
9/20 . . . Thiết bị để khởi động hoặc để điều chỉnh cột, sàn hoặc bộ ngoạm hình dĩa (dẫn 

động của trục trích công suất của ô-tô, kết hợp với phần vận hành B60K) 
[1,3,2006.01]  

9/22 . . .  . bằng thủy lực [1,3,2006.01]  
9/24 . . .  . bằng điện [1,3,2006.01]  

11/00 Các thiết bị nâng chuyên dùng, không thuộc vào các đề mục khác (các thiết bị đỡ 
dùng để nâng, giữ hoặc chuyển dịch toàn bộ hoặc từng phần các phương tiện vận tải 
B60S 9/00) [1,2006.01] 

11/04 . cho sàn hoặc buồng lái di động, ví dụ trên các ô-tô, đảm bảo cho công nhân làm 
việc ở các vị trí bất kỳ (các phương tiện vận tải, dùng để phục vụ B60P 3/14; sàn để 
rửa cửa sổ A47L 3/02; các thiết bị cứu người ra khỏi các toà nhà A62B 1/02; thang 
di động có sàn nâng E06C 7/16; cẩu di động để sửa chữa cầu thường xuyên E01D 
19/10; giàn giáo xây dựng hoặc kết cấu đỡ có các thiết bị nâng E04G 1/22) 
[1,2006.01] 

13/00 Các chi tiết kết cấu chung hoặc các thiết bị phụ [1,2006.01] 
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15/00 Xà beng hoặc đòn bẩy [1,2006.01] 

17/00 Các thiết bị an toàn, ví dụ để giới hạn hoặc báo lực nâng [1,2006.01] 

19/00 Nâng, nhấc, chuyển tải hoặc đẩy hàng, không thuộc vào các nhóm khác 
[1,2006.01] 

19/02 . Chuyển tải có sử dụng neo; Neo để di chuyển (neo tàu thủy B63B 21/24; kẹp giữ 
các thiết bị bay B64F 1/12; thiết bị để neo các bộ phận kết cấu trong xây dựng nền 
móng E02D 5/74) [3,2006.01]  
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B67 MỞ HOẶC ĐÓNG CHAI, LỌ, BÌNH HOẶC THÙNG CHỨA TƯƠNG TỰ; 
XỬ LÝ CHẤT LỎNG  

B67B PHƯƠNG PHÁP VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT CÁC BỘ PHẬN CỦA NẮP ĐẬY 
VÀO CHAI, LỌ, BÌNH HOẶC THÙNG CHỨA TƯƠNG TỰ; MỞ CÁC 
THÙNG CHỨA (cơ cấu để đóng hoặc mở, về mặt kết cấu gắn với bình hoặc với nắp 
đậy chúng hay kẹp chặt vào chúng B65D) 

 

1/00 Đóng chai, lọ, bình hoặc thùng chứa tương tự bằng nút chai (nút nói chung 
B65D 39/00) [1,2006.01] 

1/03 . Xử lý sơ bộ các nút, ví dụ làm sạch, xông hơi, nung nóng, tẩm hoặc phủ; Gắn các 
vòng đàn hồi vào các nút chai (gia công cơ khí các nút chai B27J 5/00) [5,2006.01] 

1/04 . bằng cách lắp các nắp đậy không ren, ví dụ kiểu nút [1,2006.01] 
1/06 . bằng cách lắp vào và vặn các nắp đậy có ren [1,2006.01] 
1/08 . Đóng chặt các nắp, ví dụ kiểu bản lề, được giữ ở trạng thái đóng nhờ các cơ cấu 

nén tác dụng vào cổ chai [1,2006.01] 
1/10 . bằng cách lắp các nắp dạng đĩa [6,2006.01]  

3/00 Đóng chai, lọ, bình hoặc thùng chứa tương tự bằng các nắp (nắp đậy xem B65D 
41/00) [1,2006.01] 

3/02 . bằng cách lắp các nắp có viền mép, ví dụ nắp viền kiểu mũ miện và kẹp chặt bằng 
cách biến dạng của mặt bích [1,2006.01] 

3/04 . . Cắt nắp từ vật liệu dạng băng kim loại để trên máy để đóng chai lọ (cơ cấu điều 
khiển hướng vật liệu dải đang chuyển động B65H 23/00) [1,2006.01] 

3/06 . . . Truyền nắp đậy đến cối đập [1,2006.01] 
3/062 . . . từ thùng chứa [1,2006.01] 
3/064 . . . từ hộp [1,2006.01] 
3/10 . . Cối để bắt chặt nắp [1,2006.01] 
3/12 . . . chuyển động dọc trục so với nắp để biến dạng mặt bích của nắp, ví dụ để dập 

đường viền mép vào bên trong [1,2006.01] 
3/14 . . . có các bộ phận chuyển động, ví dụ chốt bản lề để đặt lực hướng tâm vào mặt 

bích của nắp (B67B 3/16, B67B 3/18 được ưu tiên) [1,5,2006.01] 
3/16 . . . có các bộ phận biến dạng bằng chất dẻo, ví dụ các ống bọc ngoài hoặc vòng đai 

(B67B 3/18 được ưu tiên) [1,5,2006.01]  
3/18 . . . bàn ren xoay, ví dụ để tạo ra ren xoắn ốc khi đóng chai lọ [1,5,2006.01]  
3/20 . bằng việc đậy lên và xoay nắp đã được tạo hình ren trước (tạo các ren khi đóng 

chai lọ bằng các khuôn dập bằng chất dẻo B67B 3/16, bằng các đầu nắp xoay B67B 
3/18) [1,5,2006.01]  

3/22 . nhờ nắp đậy có chốt [1,2006.01] 
3/24 . nhờ cơ cấu đặc biệt để đặt và bắt chặt nắp đậy trong chân không [1,2006.01] 
3/26 . Sử dụng cơ cấu điều chỉnh, báo hiệu và an toàn trong máy để đóng chai lọ 

[1,2006.01] 
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3/28 . Cơ cấu nhằm tạo ra các chuyển động tương đối giữa các chai hoặc lọ và các đầu 
đóng nắp [5,2006.01]  

5/00 Đậy các mũ chụp bảo vệ hoặc trang trí lên nắp đậy; Thiết bị bắt chặt nắp chai 
lọ bằng dây kim loại (các núm vú cao su có các cơ cấu để gắn nó vào chai lọ A61J 
11/04) [1,6,2006.01]  

5/03 . Tạo ra hoặc sử dụng mũ chụp bảo vệ hoặc trang trí cho nắp đậy, ví dụ khi đóng 
chai lọ [3,2006.01]  

5/05 . . sử dụng các chất ở trạng thái lỏng, ví dụ bằng cách nhận chìm xuống [3,2006.01]  
5/06 . Thiết bị để bắt chặt nắp đậy chai bằng dây kim loại (B67B 1/08 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 

6/00 Đóng chai lọ, bình hoặc thùng chứa tương tự bằng các cơ cấu đóng khác không 
được đề cập trong các nhóm B67B1/00-B67B5/00 [2009.01] 

7/00 Thiết bị thao tác bằng tay hoặc có bộ truyền động cơ khí để mở các thùng chứa 
đóng kín (kìm nhổ đinh, hoặc các kẹp để nhổ đinh B25C 11/00; bắt chặt vào chai lọ 
hoặc nắp đậy, hay bắt ở trong chúng B65D) [1,2006.01] 

7/02 . để tháo nút ra [1,2006.01] 
7/04 . . Dụng cụ vặn nút chai [1,2006.01] 
7/06 . . Cơ cấu mở nút chai khác [1,2006.01] 
7/08 . . . sử dụng áp suất không khí hoặc khí [1,2006.01] 
7/10 . . có các cơ cấu để lấy nút bị rơi vào trong chai [1,2006.01] 
7/12 . để mở các nắp hình đĩa [1,2006.01] 
7/14 . để tháo những nắp hoặc mũ chụp vặn chặt, ví dụ ở các hộp kem đánh giầy, bằng 

cách kẹp và xoay [1,2006.01] 
7/15 . . vấu móc dạng kìm cặp [5,2006.01]  
7/16 . để tháo các nắp có viền mép, ví dụ nắp kiểu vương miện [1,2006.01] 
7/18 . để tháo các nắp có ren (B67B 7/14 được ưu tiên; chìa vặn đai ốc B25B 13/00) 

[1,2006.01] 
7/20 . bằng cách phá gioăng chân không giữa nắp đậy hoặc chụp và thân bình, vỏ đồ hộp, 

ví dụ nhờ đưa vào cái nệm [1,2006.01] 
7/22 . . nhờ vòng dây, ví dụ bằng dây thép, được siết chặt xung quanh vật bít kín 

[1,2006.01] 
7/40 . Thiết bị để kẹp mấu, dải hoặc lưỡi gà, được mở ra bằng cách cắt, ví dụ chìa có khe 

thủng để mở hộp cá [1,2006.01] 
7/42 . Cơ cấu để mở nút ở trong thùng phuy [1,2006.01] 
7/44 . Các dụng cụ kết hợp, ví dụ với cái ruột gà mở nút chai, dụng cụ đột lỗ để mở đồ 

hộp, đồ tháo lắp cho các nắp (kết hợp với dụng cụ cắt B26, có các cơ cấu dùng cho 
những mục đích khác, xem các phân lớp tương ứng, ví dụ B25F, B43K 29/00) 
[1,2006.01] 

7/46 . Các cơ cấu cắt, nghĩa là các cơ cấu gồm có ít nhất một dụng cụ cắt có một hoặc 
nhiều lưỡi để chọc thủng vách của côngtenơ kín, ví dụ cơ cấu mở đồ hộp (B67B 
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7/44 được ưu tiên; các thiết bị gia dụng có nhiều bộ phận dễ hoán đổi A47J 43/06, 
B67B 44/00; dụng cụ cắt cầm tay, cắt, tách nói chung B26) [4,2006.01]  

7/48 . . kiểu đục lỗ, nghĩa là dụng cụ cắt gồm có ít nhất một lưỡi cắt nhọn để chọc thủng 
vách thùng chứa, thông thường, bằng một thao tác [4,2006.01]  

7/50 . . . có trụ bản lề, nghĩa là tay cầm hoạt động kiểu đòn bẩy có một điểm xoay 
[4,2006.01]  

7/52 . . . Nhiều lưỡi cắt được đặt cạnh nhau để cắt thùng chứa bằng một thao tác 
[4,2006.01]  

7/54 . . cơ cấu cắt theo đường cong, nghĩa là cơ cấu mở gồm có phương tiện để xác định 
điểm xoay giữa dụng cụ cắt và thùng chứa và có phương tiện để dịch chuyển 
dụng cụ cắt theo điểm xoay [4,2006.01]  

7/56 . . . có chốt xuyên contend và bán kính cơ cấu cắt thay đổi, nghĩa là khoảng cách 
giữa dụng cụ và chốt xuyên có thể điều chỉnh được [4,2006.01]  

7/58 . . . . cơ cấu cắt có thể trượt tự do [4,2006.01]  
7/60 . . có phương tiện tăng cường lực để xoay thùng chứa và dụng cụ cắt một cách 

tương đối quanh một điểm cố định để ép dụng cụ cắt cắt ngang côngtenơ 
[4,2006.01]  

Ghi chú [4] 

 Trong nhóm này, cán hoặc tay cầm được thao tác bằng tay để xoay thùng chứa và cơ 
cấu mở một cách tương đối, thì không được coi phương tiện tăng cường lực. 

7/62 . . Điểm tựa tịnh tiến, nghĩa là có tay cầm hoạt động kiểu đòn bẩy và có một điểm 
xoay được dịch chuyển tịnh tiến tương đối với thùng chứa trong thao tác mở 
[4,2006.01]  

Ghi chú [4] 
Trong nhóm này, điểm xoay có thể được xác lập bởi 
 (a) sự tiếp xúc giữa thùng chứa và một phần của tay cầm ăn khớp với thùng chứa, 

hoặc, 
 (b) sự tiếp xúc giữa tay cầm và chi tiết phản lực ăn khớp với thùng chứa. 
 
7/64 . . . có phương tiện dẫn hướng để ăn khớp với vách thùng chứa và dẫn hướng dụng 

cụ cắt quanh vách thùng chứa [4,2006.01]  
7/66 . . . cơ cấu được quay quanh chi tiết phản lực [4,2006.01]  
7/68 . . dạng kéo, nghĩa là bao gồm dụng cụ cắt kết hợp với dụng cụ cắt khác sao cho các 

lưỡi cắt tương ứng của chúng chuyển động chéo nhau về cơ bản tiếp xúc với nhau 
để thực hiện công đoạn cắt [4,2006.01]  

7/70 . . có con lăn dạng bánh xe tròn, được dẫn động để ăn khớp liên tục với côngtenơ 
trong quá trình mở [4,2006.01]  

7/72 . . . Cơ cấu cắt có đĩa quay được [4,2006.01]  
7/74 . . . Phương tiện dẫn động con lăn tạo sự chọc thủng ban đầu, nghĩa là lực được 

dùng để quay chi tiết dạng bánh xe, làm cho dụng cụ cắt chọc thủng vách thùng 
chứa [4,2006.01]  
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7/76 . . . được thích hợp để chọc thủng vách bên của thùng chứa [4,2006.01]   
7/78 .  .  có nhiều lưỡi cắt [4,2006.01]  
7/80 . . có phương tiện đậy khe hở ở thùng chứa do dụng cụ cắt tạo ra [4,2006.01] ] 
7/82 . . có phương tiện chống phần cắt rơi vào trong thùng chứa hoặc rời khỏi thùng chứa 

[4,2006.01]  
7/84 . . được thích hợp để thao tác bên trái hoặc bên phải, nghĩa là cơ cấu có thể được 

thao tác theo cả hai hướng quanh thùng chứa [4,2006.01]  

Ghi chú 
 Nhóm này cũng bao gồm cơ cấu mở thùng chứa loại điểm tựa tịnh tiến có trụ bản lề 

kéo dài từ mỗi phía của lưỡi cắt [4,2006.01]  
 
7/86 . . có miệng rót hoặc phương tiện làm biến dạng hoặc uốn cong vật liệu của thùng 

chứa thành miệng rót [4,2006.01]  
7/88 . . có phương tiện làm sạch hoặc vệ sinh dụng cụ cắt [4,2006.01]  
7/90 . . có cơ cấu cảm biến, khởi động và điều khiển [4,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Trong nhóm này, cơ cấu cảm biến, ví dụ cần ngắt, nút bấm, hệ thống tế bào quang, 

hoặc tương tự, phát hiện điều kiện như tình trạng của côngtenơ, lượng chứa của 
côngtenơ, cơ cấu mở đồ hộp hoặc môi trường của cơ cấu mở mà có thể ảnh hưởng 
đến sự hoạt động của cơ cấu mở. Cơ cấu khởi động, ví dụ cơ cấu ngắt mạch điện, 
khớp ly hợp, van, hoặc tương tự, làm ngừng cấp năng lượng. Cơ cấu điều khiển, ví 
dụ động cơ, cơ cấu dẫn động, hoặc tương tự, làm thay đổi hoặc tạo ra sự hoạt động 
của cơ cấu mở.  

 
7/92 . bằng cách bẻ gãy, ví dụ ống thuốc tiêm [5,2006.01]  
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B67C NẠP ĐẦY CHẤT LỎNG, BÁN LỎNG HOẶC TRÚT SẠCH CÁC CHAI LỌ, 
BÌNH, CHUM, THÙNG KIM LOẠI, THÙNG GỖ HOẶC CÁC THÙNG 
CHỨA TƯƠNG TỰ, KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC; PHỄU 

Nội dung phân lớp 
CHAI LỌ 

Nạp đầy ; trút sạch .................................................................................................... 3/00 ; 9/00 
Quá trình kết hợp ................................................................................................................  7/00 

BÌNH, BI ĐÔNG, THÙNG  
Nạp đầy, trút sạch ..................................................................................................... 3/00 ; 9/00 

PHỄU ................................................................................................................................................ 11/00 
 

3/00 Nạp đầy chai lọ bằng chất lỏng hoặc bán lỏng; Nạp đầy các bình, vại hoặc hộp 
sắt tây bằng chất lỏng hoặc bán lỏng nhờ thiết bị rót hoặc thiết bị tương tự; Nạp 
đầy các thùng kim loại hay thùng gỗ bằng chất lỏng hay bán lỏng [1,2006.01] 

3/02 . Nạp đầy chất lỏng hoặc bán lỏng; Nạp đầy bình hoặc hộp sắt tây chất lỏng hay bán 
lỏng với việc sử dụng máy rót hoặc các thiết bị tương tự [1,2006.01] 

3/04 . . không sử dụng áp lực [1,2006.01] 
3/06 . . sử dụng đối áp, nghĩa là nạp đầy bình lọ khi nó chịu áp suất [1,2006.01] 
3/08 . . . có sự giảm đối áp sau đó [1,2006.01] 
3/10 . . . nạp đầy sơ bộ bằng khí trơ, ví dụ bằng khí cacbonic [1,2006.01] 
3/12 . . . Cơ cấu để điều chỉnh đối áp [1,2006.01] 
3/14 . . . chuyên dùng để nạp đầy chất lỏng nóng vào chai [1,2006.01] 
3/16 . . sử dụng việc hút vào [1,2006.01] 
3/18 . . sử dụng các cơ cấu ống xi phông [1,2006.01] 
3/20 . . với các cơ cấu định lượng chất lỏng, ví dụ khi thêm xi-rô (do thể tích hoặc lưu 

lượng dòng chảy nói chung G01F) [1,2006.01] 
3/22 . . Các chi tiết [1,2006.01] 
3/24 . . . để giữ chai lọ hoặc điều khiển chúng bằng tay khi nạp (thiết bị vận chuyển hay 

thiết bị để bảo quản nói chung B65G) [1,2006.01] 
3/26 . . . Vòi để nạp; Cơ cấu để nối vòi với cổ chai [1,2006.01] 
3/28 . . . để điều chỉnh việc chảy, ví dụ khoá vòi (van, khoá vòi nói chung F16K) 

[1,2006.01] 
3/30 . Nạp đầy thùng kim loại hay thùng gỗ [1,2006.01] 
3/32 . . sử dụng đối áp, nghĩa là nạp đầy bình khi nó đang chịu áp suất [1,2006.01] 
3/34 . . Thiết bị để nối vòi với các lỗ nạp [1,2006.01] 

7/00 Làm sạch, rửa chai lọ, sau đó nạp đầy và nút chặt trong quá trình một công 
đoạn; Phương pháp và thiết bị để thực hiện ít nhất là hai trong số nguyên công 
này [1,2006.01] 
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9/00 Trút sạch chai lọ, bình, vại, thùng kim loại, thùng gỗ hoặc thùng chứa tương tự, 
không thuộc vào các nhóm khác (thiết bị để làm nghiêng và trút sạch thùng 
B65G 65/23) [1,3,2006.01]  

11/00 Phễu, ví dụ để rót nạp chất lỏng (phễu lọc B01D 29/085; lưu lượng kế dung tích 
G01F) [1,2006.01] 

11/02 . không có van tháo [1,2006.01] 
11/04 . có các van tháo không tự động [1,2006.01] 
11/06 . có các van tháo tự động [1,2006.01] 
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B67D RÓT, THÁO HOẶC TRUYỀN CHẤT LỎNG KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN 
LỚP KHÁC (làm sạch các ống cứng hoặc các ống mềm hoặc các hệ thống ống cứng 
hoặc ống mềm B08B 9/02; tháo ra hoặc nạp các chai lọ, bình, thùng và đồ đựng 
tương tự không thuộc vào các đề mục khác B67C; cấp nước E03; các hệ thống đường 
ống F17D, hệ thống cấp nước nóng trong nhà F24D, đo thể tích, lưu lượng thể tích, 
lưu lượng khối lượng hoặc mực chất lỏng đo bằng thể tích G01F; thiết bị đổi tiền tự 
động hoặc tương tự G07F) [5] 

 

1/00 Thiết bị hoặc dụng cụ để rót nước giải khát bằng phương pháp hút (B67D 3/00 
được ưu tiên, thiết bị để pha nước giải khát A47J 31/00) [1,3,2006.01]  

1/02 . Bơm bia và các thiết bị bơm tương tự hoạt động dùng tay [1,2006.01] 
1/04 . Thiết bị có sử dụng không khí nén hoặc khí tác dụng trực tiếp hay gián tiếp lên 

nước giải khát ở trong bình [1,2006.01] 
1/06 . Lắp ráp hoặc bố trí thiết bị để rót ở các quầy, hoặc quầy của các cửa hàng (quầy 

của cửa hàng xem A47F 9/00) [1,2006.01] 
1/07 . Làm sạch các thiết bị rót đồ uống [5,2006.01]  
1/08 . Thiết bị phụ trợ [1,2006.01] 
1/10 . . Cơ cấu bơm (bơm nói chung F04) [1,2006.01] 
1/12 . . Thiết bị hoặc hệ thống điều chỉnh việc rót hoặc nén [1,2006.01] 
1/14 . . . Van giảm áp hoặc vòi điều chỉnh được [1,2006.01] 
1/16 . . Thiết bị thu lượm nước giải khát tràn [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị điều chỉnh việc rót dòng chất lỏng tự chảy từ thùng chứa với mục đích 
rót một số lượng không lớn (thiết bị tháo chất lỏng theo định lượng G01F) 
[1,2006.01] 

3/02 . Van để rót chất lỏng có bộ phận làm việc bị nén từ dưới lên trên, ví dụ vành của 
cốc đặt dưới lỗ thoát chất lỏng [1,2006.01] 

3/04 . Van hoặc ống xả để rót chất lỏng thích hợp để đóng và mở cửa thoát của thùng, ví 
dụ thùng bia [1,2006.01] 

7/00 Thiết bị hoặc dụng cụ để truyền chất lỏng từ thùng chứa lớn hoặc bể chứa vào 
phương tiện vận tải hoặc thùng chứa xách tay được, ví dụ phục vụ mục đích 
bán lẻ (bố trí chung ở trạm cấp xăng dầu cho ô-tô B60S 5/02; để nạp hoặc rót nước 
từ két của đầu máy xe lửa, ví dụ cột cấp nước B61K 11/00; để nạp nhiên liệu cho 
máy bay ở sân bay B64F 1/28; để nạp thêm nhiên liệu cho máy bay khi đang bay 
B64D 39/00) [2010.01] 

7/02 . để truyền chất lỏng trừ nhiên liệu hoặc chất bôi trơn [2010.01] 
7/04 . để truyền nhiên liệu, chất bôi trơn hoặc hỗn hợp nhiên liệu và chất bôi trơn 

[2010.01] 
7/06 . Chi tiết hoặc thiết bị phụ trợ [2010.01] 
7/08 . . Các thiết bị điều chỉnh, chỉ báo, đo hoặc ghi nhận số lượng hoặc giá chất lỏng bán 

ra (van điều chỉnh tốc độ dòng chảy hoặc áp suất B67D 7/36; tính toán, thanh 
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toán G06; máy tự động xả chất lỏng khi bỏ tiền xu vào G07F 13/00; máy tự động 
tính chất lỏng khi trả tiền trước G07F 15/00) [2010.01] 

7/10 . . . được điều khiển bằng chìa khoá, nút ấn hoặc điều khiển hộp chữ [2010.01] 
7/12 . . . được điều khiển bằng ống mềm hoặc miệng phun, hoặc bằng các thiết bị liên 

quan với chúng [2010.01] 
7/14 . . . tác động khi có tín hiệu vào, nhận được nhờ chương trình ghi sẵn, ví dụ trên thẻ 

đục lỗ [2010.01] 
7/16 . . . Dụng cụ đo chất lỏng [2010.01] 
7/18 . . .  . kiểu pit tông [2010.01] 
7/20 . . .  . kiểu quay [2010.01] 
7/22 . . . Đồng hồ chỉ báo hoặc bộ đếm (dụng cụ chỉ báo hoặc ghi nhận trong thiết bị đo 

chất lỏng G01F 15/06) [2010.01] 
7/24 . . .  . có các phương tiện để nạp hoặc ghi nhận việc bán ra [2010.01] 
7/26 . . .  . có phương tiện điều chỉnh sự chỉ số hoặc đặt về số “0” [2010.01] 
7/28 . . . có các thiết bị tự động để giảm hoặc ngắt việc rót trước khi rót hết số lượng quy 

định, ví dụ để cấp nhỏ giọt [2010.01] 
7/30 . . . có các thiết bị để cấp một lượng chất lỏng định trước (B67D 7/10, B67D 7/14 

được ưu tiên) [2010.01] 
7/32 . . Thiết bị an toàn hoặc cảnh báo; Thiết bị ngăn ngừa việc xuất chất lỏng trái phép 

[2010.01] 
7/34 . . . Các phương tiện để ngăn ngừa việc tháo chất lỏng trái phép [2010.01] 
7/36 . . Van điều chỉnh tốc độ dòng hoặc áp suất (kết hợp với vòi phun B67D 7/42) 

[2010.01] 
7/38 . . Đặc điểm kết cấu của ống mềm, ví dụ bảo đảm việc nối chúng với động cơ máy 

bơm (ống mềm nói chung F16L 11/00) [2010.01] 
7/40 . . . Cơ cấu để treo, quấn hoặc bảo quản ống mềm (giá đỡ để bảo quản ống dài nói 

chung B65H 75/34) [2010.01] 
7/42 . . Vòi để nạp [2010.01] 
7/44 . . .  đóng tự động [2010.01] 
7/46  . . .  . khi đạt được mức chất lỏng đã đặt trước [2010.01] 
7/48  . . .  . . nhờ các phương tiện hút không khí qua lỗ nhỏ được đóng kín bằng chất lỏng 

dâng lên [2010.01] 
7/50  . . .  . có mức điều chỉnh bổ sung bằng tay [2010.01] 
7/52  . . .  . có van bổ sung để điều chỉnh dòng chất lỏng [2010.01] 
7/54 . . . có các thiết bị ngăn cản sự thoát chất lỏng hoặc hơi nước hoặc để thu hồi các 

chất lỏng hoặc hơi nước thoát ra (B67D 7/44 được ưu tiên) [2010.01] 
7/56 . . Dụng cụ chỉ báo dòng, ví dụ khoang trong suốt, cửa sổ, cánh quay (chỉ báo hoặc 

ghi chép việc có, không có hay hướng chuyển động G01P 13/00) [2010.01] 
7/58 . . Đặc điểm kết cấu của máy bơm [2010.01] 
7/60 . . .  có thể hoạt động bằng tay [2010.01] 
7/62 . . .  hoạt động bằng nguồn năng lượng [2010.01] 
7/64 . . .  . kiểu pit tông [2010.01] 
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7/66 . . .  . kiểu quay [2010.01] 
7/68 . . .  chìm trong bể chứa [2010.01] 
7/70 . . .  có hai hoặc nhiều máy bơm bố trí song song hoặc nối tiếp [2010.01] 
7/72 . . Thiết bị có sử dụng áp suất của không khí hoặc khí để đưa chất lỏng đến nơi cấp 

[2010.01] 
7/74 . . Thiết bị để trộn hai hay nhiều chất lỏng khác nhau để rót (máy tự động để rót chất 

lỏng khi cho tiền xu vào G07F 13/06) [2010.01] 
7/76 . . Thiết bị làm sạch chất lỏng khi rót, ví dụ phin lọc, bộ phận ly không khí hoặc chất 

lỏng [2010.01] 
7/78 . . Đặc điểm kết cấu của bể chứa hoặc đường ống dẫn [2010.01] 
7/80 . .  Thiết bị làm nóng hay làm lạnh chất lỏng cần rót ra [2010.01] 
7/82 . . .  chỉ làm nóng [2010.01] 
7/84 . . Vỏ bọc, hộp hay khung; Xe kéo và các giá đỡ di động tương tự [2010.01] 
7/86 . . . Thiết bị chiếu sáng [2010.01] 
 

9/00 Thiết bị hoặc dụng cụ để truyền chất lỏng khi tàu thủy chất hoặc dỡ hàng (trang 
bị ở trên tàu B63B 27/00) [2010.01] 

9/02 . . sử dụng ống dẫn nối bằng khớp [2010.01] 
 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2010.01] 
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B68 NGHỀ LÀM YÊN CƯƠNG; NGHỀ BỌC ĐỒ GỖ 

B68B BỘ YÊN NGỰA VÀ PHỤ TÙNG CỦA NÓ; ROI VÀ CÁC VẬT TƯƠNG TỰ 
 

1/00 Các phương tiện để thắng ngựa, điều khiển, luyện tập, vực ngựa kéo xe hoặc vỗ 
về ngựa và các động vật kéo khác (kết hợp với bộ yên ngựa B68B 3/00; trang bị 
chuồng ngựa A01K 1/00; tạo thành bộ phận hợp thành của phương tiện vận tải 
B62C) [1,2006.01] 

1/02 . Dây buộc cổ [1,2006.01] 
1/04 . Cương ngựa; Dây cương [1,2006.01] 
1/06 . . Hàm thiếc ngựa [1,2006.01] 
1/08 . Dây hàm ngựa [1,2006.01] 
1/10 . Miếng da (hay vải) che mắt ngựa [1,2006.01] 
1/12 . . tháo ra được [1,2006.01] 
1/13 . Thiết bị ngăn ngừa ngựa và các loại động vật kéo khác không phục tùng (để tháo 

xe cho động vật kéo B68B 5/08) [1,2006.01] 
1/14 . Các phương tiện chằng ngựa [1,2006.01] 

3/00 Bộ yên ngựa; Bộ yên ngựa có các phương tiện thuộc nhóm B68B 1/00 
[1,2006.01] 

3/02 . Ách yên [1,2006.01] 
3/04 . Vòng cổ ngựa; Chế tạo chúng [1,2006.01] 
3/06 . . Vòng cổ ngựa điều chỉnh được [1,2006.01] 
3/08 . . có đệm bảo hiểm [1,2006.01] 
3/10 . . . Vòng cổ ngựa bơm khí [1,2006.01] 
3/12 . . Khoá dùng cho vòng cổ ngựa [1,2006.01] 
3/14 . Vòng đai ngực [1,2006.01] 
3/16 . Dây đuôi [1,2006.01] 
3/18 . Đai vòng móng [1,2006.01] 
3/20 . Dây kéo (chế tạo thắt lưng C14B, dây chão D07) [1,2006.01] 
3/22 . . Cái kẹp dây kéo (hợp thành bộ phận của phương tiện vận tải B62C) [1,2006.01] 

5/00 Các chi tiết và phụ tùng của bộ yên (tạp hoá A44); Thiết bị kẹp chặt để cho 
cương ngựa, dây cương, yên ngựa và tương tự (hợp thành bộ phận của phương 
tiện vận tải B62C) [1,2006.01] 

5/02 . Các thiết bị kẹp chặt cho dây kéo (mối ghép đàn hồi B68B 7/00) [1,2006.01] 
5/04 . Thiết bị để buộc đuôi như là một bộ phận của bộ yên [1,2006.01] 
5/06 . Thiết bị để kẹp chặt các đồ vật vào yên, cương ngựa hoặc tương tự [1,2006.01] 
5/08 . Thiết bị để tháo xe cho động vật kéo [1,2006.01] 

7/00 Thiết bị đưa vào yên để bảo vệ ngựa, ví dụ các mối nối đàn hồi (chăn đắp ngựa 
B68C 5/00) [1,2006.01] 
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9/00 Thiết bị chuyên dùng để bảo quản yên ngựa khi không dùng [1,2006.01] 

11/00 Roi và tương tự [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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B68C YÊN NGỰA; BÀN ĐẠP (ở yên ngựa) 
 

1/00 Trang bị yên cho động vật cưỡi hoặc thồ [1,2006.01] 
1/02 . Yên [1,2006.01] 
1/04 . . Yên điều chỉnh được [1,2006.01] 
1/06 . . Yên ngồi một bên [1,2006.01] 
1/08 . . có đệm khí [1,2006.01] 
1/10 . . có đệm lò xo [1,2006.01] 
1/12 . Đệm vít yên; Vải bọc yên [1,2006.01] 
1/14 . Đai yên; Thiết bị kéo căng [1,2006.01] 
1/16 . Kẹp bàn đạp vào yên; Đai để cho bàn đạp (bàn đạp B68C 3/00) [1,2006.01] 
1/18 . . có thiết bị bảo hiểm để làm yếu mối nối giữa bàn đạp và yên trong trường hợp 

người cưỡi ngã [1,2006.01] 
1/20 . Túi nhỏ, túi và các thiết bị khác đã bắt chặt vào hoặc được bắt chặt vào yên, ví dụ 

để đỡ hoặc sắp xếp vũ khí [1,2006.01] 

3/00 Bàn đạp [1,2006.01] 
3/02 . có các phần hình cung hoặc chân để được đính chặt vào yên một cách di động, ví 

dụ quay được [1,2006.01] 

5/00 Chăn cho động vật khi đang làm việc, ví dụ chăn đắp bảo vệ [1,2006.01] 

 

336 
 

 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

B68F 

B68F SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ DA, VẢI BẠT, HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG 
TỰ 

 

1/00 Sản xuất các sản phẩm từ da, vải bạt hoặc vật liệu tương tự (máy móc hoặc trang 
bị để sản xuất yên B68F 3/00; sản xuất giày A43D; sản xuất da và xử lý da nói 
chung, sản xuất dây cua roa và các đai khác C14) [1,2006.01] 

3/00 Thiết bị để sản xuất yên (phương pháp B68F 1/00) [1,2006.01] 
3/02 . Máy móc [1,2006.01] 
3/04 . Dụng cụ cầm tay [1,2006.01] 
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B68G PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ HOẶC MÁY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VIỆC 
BỌC ĐỒ GỖ, CÔNG VIỆC BỌC ĐỒ GỖ KHÔNG THUỘC CÁC LỚP KHÁC 

Nội dung phân lớp 
VẬT LIỆU NHỒI XỐP; XỬ LÝ CHÚNG; ĐỆM BỌC ĐÀN 
HỒI ................................................................................................................................... 1/00; 3/00; 5/00 
SẢN XUẤT ĐỒ ĐƯỢC BỌC; ĐÍNH CHẶT LÒ XO VÀO ĐỒ 
BỌC........................................................................................................................................... 7/00; 9/00 
BỌC HOÀN CHỈNH; CÁC TẤM PANEN ĐƯỢC BỌC .................................................... 11/00; 13/00 
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ VÀ DỤNG CỤ .............................................................................................. 15/00 

 

1/00 Vật liệu nhồi xốp để bọc đồ gỗ (sản xuất vật liệu xem các lớp tương ứng) 
[1,2006.01] 

3/00 Xử lý vật liệu nhồi để tạo cho chúng có tính chất cần thiết để bọc đồ gỗ 
[1,2006.01] 

3/02 . Làm sạch; Xử lý lần cuối [1,2006.01] 
3/04 . Làm tơi; Làm bung dây bện ra của vật liệu nhồi [1,2006.01] 
3/06 . Xoắn; Xe vật liệu nhồi thành dây bện [1,2006.01] 
3/08 . Xử lý lông tự nhiên thành lông nhồi đệm [1,2006.01] 
3/10 . . Làm sạch và xử lý lần cuối lông nhồi đệm (B68G 3/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/12 . . Phân loại lông nhồi đệm [1,2006.01] 

5/00 Đệm bọc đàn hồi (bông, lông thú, tóc và vật liệu dạng sợi tương tự, xem các lớp 
tương ứng; bọc hoàn chỉnh B68G 11/00) [1,2006.01] 

5/02 . từ vật liệu có ô hình mạng, ví dụ từ cao su xốp (sản xuất đệm cao su hoặc chất dẻo 
B29C) [1,2006.01] 

7/00 Sản xuất đồ được bọc (máy khâu D05B; sản xuất tấm pa-nen được bọc B68G 
13/00) [1,2006.01] 

7/02 . Nhồi bằng lông, lông thú, tóc và các vật liệu tương tự (phương pháp nhồi B68G 
7/06) [1,2006.01] 

7/04 . . 

 

 

 [1,2006.01] 
7/05 . Bó hoặc bọc khung đệm [1,2006.01] 
7/052 . . bằng vải được kẹp chặt vào khung, ví dụ bằng cách khâu vào [1,2006.01] 
7/054 . . Đặt miếng đệm ở giữa khung đàn hồi và vật liệu nhồi [1,2006.01] 
7/06 . Nhồi gối, đệm và tương tự [1,2006.01] 
7/08 . Khâu gối và tương tự (dụng cụ B68G 15/00); Các chi tiết để khâu 
7/10 . Hoàn chỉnh các mép [1,2006.01] 
7/12 . Các chi tiết khác để kẹp chặt, cố định và hoàn chỉnh trong việc bọc đồ gỗ 

[1,2006.01] 

9/00 Đặt lò xo bọc vào các đồ; Kẹp chặt lò xo trong các đồ được bọc [1,2006.01] 
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B68G 

11/00 Bọc hoàn chỉnh không đưa vào các lớp khác [1,2006.01] 
11/02 . chủ yếu gồm vật liệu dạng sợi [1,2006.01] 
11/03 . . có các lớp vật liệu khâu hoặc liên kết [1,2006.01] 
11/04 . chủ yếu gồm vật liệu đàn hồi, ví dụ cao su bọt [1,2006.01] 
11/06 . . có các lò xo lắp vào, ví dụ dính [1,2006.01] 

13/00 Các tấm panen được bọc (chuyên dùng để cách âm E04B, G10K) [1,2006.01] 
13/02 . có hình nổi tạo nên bằng cách khâu [1,2006.01] 
13/04 . có hình nổi tạo nên bằng cách dính [1,2006.01] 

15/00 Thiết bị phụ trợ và các dụng cụ để bọc [1,2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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B81B 

CÔNG NGHỆ VI CẤU TRÚC; CÔNG NGHỆ NANO  

B81    CÔNG NGHỆ VI CẤU TRÚC [7] 

Ghi chú [7] 
1. Phân lớp này bao gồm các thiết bị hoặc hệ thống vi cấu trúc, có ít nhất một thành 

phần hoặc cấu tạo khác biệt bởi kích cỡ rất nhỏ của nó, cụ thể là nằm trong khoảng 
từ 10-4 đến 10-7 mét, nghĩa là đặc trưng quan trọng của nó có thể không chỉ ít nhất ở 
một chiều mà có thể thấy rõ một cách hoàn toàn mà không cần sử dụng kính hiển vi 
quang học. 

2. Trong phân lớp này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu với nghĩa là: 
 - “thiết bị vi cấu trúc” bao hàm: 
  + thiết bị cơ học vi mô bao gồm các chi tiết có thể di động, mềm dẻo hoặc biến 

dạng được; và 
  + các cấu trúc ba chiều không có các chi tiết có thể di động, mềm dẻo hoặc 

biến dạng được, bao gồm các vi cấu tạo được thiết kế để đạt được một chức năng về 
mặt cấu trúc chủ yếu để tương tác với môi trường của chúng cũng như đối lập với 
các chức năng hóa học hoặc điện tử, nhờ đó mà các cấu trúc này được kết hợp với 
các thiết bị vi điện tử hoặc được tạo thành từ vật liệu đặc biệt;  

 - “hệ vi cấu trúc” bao hàm: 
  + hệ thống của sự kết hợp các thiết bị vi cấu trúc; và 
  + hệ thống vi điện cơ hoặc vi cơ quang cách ly kết hợp trên chất nền thông 

thường các đặc điểm đặc trưng của thiết bị vi cấu trúc và các bộ phận điện hoặc 
quang, ví dụ để điều khiển, phân tích hoặc phát tín hiệu về chức năng của thiết bị vi 
cấu trúc. 

B81B THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG VI CẤU TRÚC, VÍ DỤ THIẾT BỊ CƠ HỌC VI 
MÔ (dụng cụ áp điện, điện giảo hoặc từ giảo xem H01L 41/00) [7] 

Ghi chú [7] 
(1) Phân lớp này không bao gồm:  
 - các thiết bị điện hoặc điện tử thuần tuý thuộc phần H, ví dụ phân lớp H01L; 
 - các thiết bị quang học thuần tuý thuộc các phân lớp G02B hoặc G02F; 
 - Các cấu trúc cơ bản hai chiều, ví dụ các sản phẩm có lớp, thuộc phân lớp B32B; 
 - Các cấu trúc hoá học hoặc sinh học, thuần túy thuộc phần C; 
 - Cấu trúc là quy mô nguyên tử được sản xuất bằng cách xử lý các nguyên tử hoặc 

phân tủ đơn thuộc nhóm B82B 1/00. 
(2) Các thiết bị hoặc hệ thống được phân loại trong phân lớp này cũng được phân loại 

trong các phân lớp xác định các đặc điểm về cấu trúc hoặc chức năng của chúng, nếu 
quan tâm đến những đặc điểm đó. 
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B81B 

1/00 Thiết bị không có chi tiết di động hoặc mềm dẻo, ví dụ các thiết bị vi mao dẫn 
[7,2006.01] 

3/00 Các thiết bị gồm các chi tiết mềm dẻo hoặc biến dạng, ví dụ gồm các lưỡi hoặc 
màng đàn hồi (B81B 5/00 được ưu tiên) [7,2006.01]  

5/00 Các thiết bị gồm các chi tiết có thể di động tương đối so với nhau, ví dụ các chi 
tiết có thể trượt hoặc có thể quay [7,2006.01]  

7/00 Hệ thống vi cấu trúc [7,2006.01] 
7/02 . gồm các thiết bị điện hoặc quang đặc biệt phù hợp với chức năng của chúng, ví dụ. 

gồm các thiết bị điện hoặc quang đặc biệt phù hợp với chức năng của chúng, ví dụ 
hệ thống vi điện cơ (MEMS) (B81B7/04 được ưu tiên) [7,2006.01] 

7/04 . Mạng hoặc hệ các thiết bị vi cấu trúc tương tự [7,2006.01] 
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B81C 

B81C QUY TRÌNH HOẶC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT HOẶC GIA 
CÔNG CÁC THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG VI CẤU TRÚC (sản xuất vi nang 
hoặc vi cầu B01J13/02; quy trình hoặc thiết bị chuyên dùng để sản xuất hoặc gia 
công các chi tiết áp điện, điện giảo hoặc từ giảo xem H01L41/22) [7] 

Ghi chú [7] 
 Phân lớp này không bao gồm: 
 - quy trình hoặc thiết bị để sản xuất hoặc gia công các thiết bị điện hoặc điện tử thuần 

tuý thuộc phần H, ví dụ nhóm H01L 21/00;  
 - quy trình hoặc thiết bị liên quan đến việc xử lý nguyên tử hoặc phân tử đơn thuộc 

nhóm B82B 3/00. 
 

1/00 Sản xuất hoặc gia công các thiết bị hoặc hệ thống bên trong hoặc trên bề mặt 
chất nền (B81C 3/00 được ưu tiên) [7,2006.01]  

3/00 Lắp ráp các thiết bị hoặc hệ thống từ các linh kiện được gia công riêng biệt 
[7,2006.01]  

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2010.01] 
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B82B 

B82 CÔNG NGHỆ NANO [7] 
 

Ghi chú [2011.01] 
 Trong lớp này, thuật ngữ dưới đây được hiểu với nghĩa là:  
  - “kích thước nano” hoặc “thang nano” liên quan đến kích thước hình học theo một 

hoặc nhiều chiều phải nhỏ hơn 100nm 
 - “cấu trúc nano” có nghĩa là một đối tượng có ít nhất một thành phần chức năng có 

kích thước nano tạo nên các đặc tính vật lý, hóa học hoặc sinh học hoặc các hiệu quả 
hữu dụng khác mà có thể coi là đồng nhất với thang nano. 

B82B CẤU TRÚC NANO ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ NHỮNG NGUYÊN TỬ, PHÂN 
TỬ RIÊNG RẼ HOẶC TẬP HỢP CÓ GIỚI HẠN CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN 
TỬ NHƯ NHỮNG ĐƠN VỊ RIÊNG BIỆT; SẢN XUẤT HOẶC GIA CÔNG 
CẤU TRÚC NANO [7] 

Ghi chú [7,2011.01] 
1. Phân lớp này không bao gồm các cấu trúc nano hóa học hoặc sinh học thuộc các lớp 

khác, ví dụ thuộc các lớp C08 hoặc C12. 
2. Lưu ý tới Ghi chú dưới tiêu đề của lớp B82 đã định nghĩa các thuật ngữ « kích thước 

nano », « thang nano » hay « cấu trúc nano » dùng trong phân lớp này. 
3. Các cấu trúc nano được phân loại trong phân lớp này sẽ được phân loại thêm trong 

phân lớp B82Y để có thể thực hiện tra cứu về công nghệ cấu trúc nano một cách toàn 
diện có sử dụng các ký hiệu phân loại của B82Y kết hợp với ký hiệu phân loại của 
B82B. 

4. Cấu trúc nano có các đặc điểm hoặc chức năng chuyên biệt hóa thì được phân loại 
tiếp vào các vị trí thích hợp trong các phân lớp khác có các đặc điểm và chức năng 
đó, ví dụ G01Q, G02F1/017, H01L29/775. 

 

1/00 Cấu trúc nano được tạo thành từ các nguyên tử hoặc phân tử riêng biệt hoặc 
một tập hợp các nguyên tử hoặc phân tử có giới hạn như những khối riêng biệt 
[7,2006.01] 

3/00 Sản xuất hoặc gia công cấu trúc nano được tạo thành từ các nguyên tử hoặc 
phân tử riêng biệt hoặc một tập hợp các nguyên tử hoặc phân tử có giới hạn 
như những khối riêng biệt [7,2006.01] 
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B82Y 

B82Y CẤU TRÚC NANO CÓ CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT; ĐO ĐẠC HOẶC PHÂN 
TÍCH CẤU TRÚC NANO; SẢN XUẤT HOẶC GIA CÔNG CẤU TRÚC NANO 
[2011.01] 

Ghi chú [2011.01] 
1. Phân lớp này bao gồm các ứng dụng và các khía cạnh của cấu trúc nano được sản 

xuất bằng phương pháp bất kỳ và không giới hạn bởi cấu trúc nano được tạo thành từ 
các nguyên tử hoặc phân tử riêng biệt. 

2. Lưu ý tới Ghi chú dưới tiêu đề của lớp B82 đã định nghĩa các thuật ngữ « kích thước 
nano », « thang nano » hay « cấu trúc nano » dùng trong phân lớp này. 

3. Phân lớp này được dùng để có thể tra cứu một cách toàn diện về các vấn đề liên quan 
đến cấu trúc nano bằng cách kết hợp các ký hiệu phân loại của phân lớp này với các 
ký hiệu phân loại của các phân lớp khác. Do vậy, phân lớp này bao gồm các khía 
cạnh của cấu trúc nano mà còn có thể thuộc về các vị trí khác của IPC một phần hoặc 
toàn bộ. 

4. Phân lớp này là phân loại thứ cấp, tức là phân loại bổ sung bắt buộc các vấn đề đã 
được phân loại ở các vị trí khác, ví dụ : 

 B82B             Cấu trúc nano được tạo thành từ các nguyên tử hoặc phân tử riêng biệt 
hoặc một tập hợp các nguyên tử hoặc phân tử có giới hạn như những khối riêng biệt ; 
Sản xuất hoặc gia công cấu trúc nano 

 A61K9/51 Vi nang dùng cho chế phẩm thuốc  
 B05D1/20 Màng mỏng Langmuir-Blodgett   
 C01B32/15 Cấu trúc nano carbon, ví dụ quả bóng  bucky, ống nano, ống xoắn 

nano, nano ống hình xuyến hoặc fulleren đa lớp 
 G01Q                Kỹ thuật dò quét 
 G02F1/017 Hộp hoặc lồng quang lượng tử 
 H01F10/32 Màng từ mỏng có cấu trúc nano 
 H01F41/30 Hiện tượng chùm phân tử epitaxy [MBE] 
 H01L29/775 Dây lượng tử FETs 
5. Ký hiệu phân loại của phân lớp này không được xếp vào vị trí đầu tiên trong mục  

phân loại của tài liệu sáng chế 
6. Trong phân lớp này, việc phân loại theo nhiều khía cạnh sẽ được áp dụng, do vậy nếu 

một vấn đề có nhiều khía cạnh thuộc về nhiều nhóm thì nên phân loại vào tất cả các 
nhóm đó. 

 
 

5/00 Công nghệ nano trong sinh học hoặc y dược, ví dụ kỹ thuật protein hoặc phân 
phối thuốc [2011.01] 

10/00 Công nghệ nano trong xử lý, lưu giữ hoặc truyền dẫn thông tin, ví dụ sự tính 
toán lượng tử, logic điện tử đơn [2011.01] 
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B82Y 

15/00 Công nghệ nano dùng trong tương tác, cảm biến hoặc kích thích, ví dụ các chấm 
lượng tử như là các điểm đánh dấu trong phân tích protein hoặc phân tử vận 
động [2011.01] 

20/00 Công nghệ nano quang học, ví dụ quang học lượng tử hoặc tinh thể lượng tử 
ánh sáng [2011.01] 

25/00 Công nghệ nano từ tính, ví dụ trở kháng từ tính, từ điện trở không đẳng hướng, 
điện trở từ khổng lồ hoặc điện trở từ hiệu ứng đường hầm [2011.01] 

30/00 Công nghệ nano dùng trong khoa học vật liệu hoặc bề mặt, ví dụ vật liệu nano 
composite [2011.01] 

35/00 Phương pháp hoặc thiết bị để đo hoặc phân tích cấu trúc nano [2011.01] 

40/00 Sản xuất hoặc xử lý cấu trúc nano [2011.01] 

99/00 Các vấn đề không được phân loại vào các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2011.01] 
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B99Z 

B99 CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC PHÂN LỚP 
KHÁC CỦA PHẦN NÀY [2006.01] 

B99Z CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC PHÂN LỚP 
KHÁC CỦA PHẦN NÀY [2006.01] 

 

Ghi chú [2006.01] 
 Phân lớp này bao gồm các đối tượng kỹ thuật:  
  a. chưa được đưa vào các vị trí phân loại khác, nhưng có liên quan gần nhất với 

các đối tượng thuộc các phân lớp của phần này, và 
 b. không được đề cập rõ ràng ở bất kỳ một phân lớp nào của phần khác. 

 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật không được đề cập ở các phân lớp khác của phần này 
[2006.01] 
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32/90; các hợp chất của silic C01B 33/00; các hợp chất của bo C01B 35/00; xyanua 
C01C3/08; các muối của axit xyanic C01C3/14; các muối của xyanamit C01C 
3/16; thioxyanat C01C 3/20; lên men hoặc các phương pháp sử dụng enzym để 
điều chế các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ trừ dioxit carbon C12P3/00; thu 
nhận các hợp chất kim loại từ các hỗn hợp, ví dụ từ quặng mà các hợp chất này là 
các hợp chất trung gian trong quá trình luyện kim để thu nhận kim loại tự do C22B; 
điều chế các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ bằng phương pháp điện phân hoặc 
điện di C25B) .......................................................................................................................... 25 
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các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ trừ dioxit carbon C12P3/00; thu nhận các 
hợp chất kim loại từ các hỗn hợp, ví dụ từ quặng mà các hợp chất này là các hợp 
chất trung gian trong quá trình luyện kim để thu nhận kim loại tự do C22B; điều 
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PHẦN C - HOÁ  HỌC VÀ LUYỆN KIM 

Ghi chú [2009.01] 
(1) Trong phần C các nhóm nguyên tố hóa học được định nghĩa như sau: 
 Kim loai kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
 Kim loại kiềm thổ: Ca, Sr, Ba, Ra 
 Họ lan tan: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 57-71 
 Các kim loại đất hiếm: Sc, Y, Họ lantan 
 Họ áctini: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 89-103 
 Các kim loại chịu lửa: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W 
 Halogen:  F, Cl, Br, I, At; 
 Khí trơ: He, Ne, Ar, Kr, Xe , Rn 
 Nhóm Platin: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd 
 Các kim loai quí: Ag, Au, các kim loại nhóm Platin 
 Các kim loại nhẹ: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Be, Al, Mg 
 Các kim loại nặng: Các kim loại khác trừ kim loại nhẹ 
 Nhóm sắt: Fe, Co, Ni 
 Á kim:  H, B,C, Si, N, P, O, S, Se, Te, khí trơ, halogen  
 Kim loại: Các nguyên tố khác trừ á kim 
 Các nguyên tố chuyển tiếp: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 21 - 30, 39 - 48, 57- 

80, 89 và cao hơn 
(2) Phần C bao gồm: 
 (a) Hoá  học cơ bản bao gồm: 
 - các hợp chất vô cơ 
 - các hợp chất hữu cơ 
 - các hợp chất cao phân tử và các phương pháp điều chế chúng. 
 (b) Hóa học ứng dụng bao gồm các thành phần và các hỗn hợp chứa các hợp chất nói 

trên như: thủy tinh, đồ gốm, phân bón, các chất dẻo, sơn, các sản phẩm của công 
nghiệp dầu mỏ; Hóa học ứng dụng bao gồm cả các chất và các hỗn hợp chuyên dùng 
như chất nổ, thuốc nhuộm, keo dán, các chất bôi trơn và các chất tẩy rửa. 

 (c) Một số dạng công nghiệp chế biến, ví dụ như sản xuất than cốc, nhiên liệu rắn và 
nhiên liệu khí, sản xuất và lọc dầu, làm sạch mỡ và sáp, công nghiệp lên men (ví dụ 
như sản xuất bia và rượu), công nghiệp đường. 

 (d) Một số phương pháp xử lý, hoặc là hoàn toàn cơ học, ví dụ như gia công cơ học 
da, và da thuộc, hoặc là cơ học một phần, ví dụ như xử lý nước hay chống ăn mòn 
nói chung. 

 (e) luyện kim các hợp kim đen hay màu. 
(3)  Trong toàn bộ các phần của IPC, nếu không có chỉ dẫn khác thì Bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học được tham khảo như là một hệ thống có 18 nhóm được trình bày 
trong bảng dưới đây. 
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(4) (a) Trong trường hợp một quy trình, một phương pháp xử lý hay sản phẩm có cả 

phần hóa học và phần không phải là hóa học, về nguyên tắc phần hóa học thuộc vào 
phần C. 

 (b) Trong một vài trường hợp, phần hóa học liên quan mật thiết vói phần không phải 
là hóa học, ví dụ như với phần hoàn toàn cơ học phụ thuộc vào phương pháp hay qui 
trình được sử dụng; vì thế về mặt logic không được phép tách rời chúng ra ví dụ như 
trong trường hợp hóa học ứng dụng hay trường hợp các công nghệ xử lý được nhắc 
tới trong các ghi chú (1)(c), (d) and (e). Như vậy, lò để sản xuất thủy tinh được xếp 
vào lớp C03, mà không phải xếp vào lớp F27. 

 (c) Có những trường hợp ngoại lệ khi phần hóa học được xếp vào lớp hay phân lớp 
bao gồm cả phần cơ học (hay không cơ học), ví dụ: 

 - Một số phương pháp chiết được xếp vào phân lớp A61K;  
 - Làm sạch không khí bằng hóa học được xếp vào phân lớp A61L;  
 - Các phương pháp hóa học chống hỏa hoạn được xếp vào phân lớp A 62 D;  
 - Các qui trình và thiết bị hóa học có mục đích chung được xếp vào phân lớp B01;  
 - Tẩm gỗ được xếp vào phân lớp B 27 K;  
 - Các phương pháp hoa học để phân tích và thí nghiệm được xếp vào phân lớp 

G01N; 
 - Các vật liệu và các qui trình chụp ảnh được xếp vào lớp G03; xử lý vải bằng hóa 

học, sản xuất xenluloza hay giấy được xếp vào phần D. 
(d) Trong nhiều trường hợp khác, phần hóa học cơ bản được xếp vào phần C, còn phần 

hóa học ứng dụng được xếp vào phần khác, cụ thể vào các phần A, B, F, ví dụ như sử 
dụng các chất hay các hỗn hợp để: 

 - chế biến các loại thực vật hay động vật A01N;  
 - thực phẩm được xếp vào lớp A 23; 
 - đạn dược hay thuốc nổ được xếp vào lớp F 42. 
(e) Trong các trường hợp, khi phần hóa học và phần cơ học liên quan mật thiết với nhau 

mà không thể phân chia được rõ ràng hay khi các qui trình cơ học là phần tiếp theo 
một cách tự nhiên hay logic của xử lý hóa học, thì phần cơ học cũng có thể được xếp 
vào phần C, ví dụ như xử lý tinh đá nhân tạo được xếp vào phân lớp C04. Trong 
những trường hợp này thường có lời chú giải hay lời chỉ dẫn rõ vị trí. 
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C01B 

C01 HÓA VÔ CƠ 

Ghi chú [3, 2006.01] 
(1)  Trong các phân lớp C01B-C01G, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa 

là, tại mỗi vị trí thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất sẽ được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng, ví dụ, kali permanganat chỉ được phân loại như là 
một hợp chất permanganat thuộc trong phân lớp C01G. 

(2)  Các chế phẩm hoặc hợp chất diệt sinh vật, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng hoặc hoạt tính 
điều tiết tăng trưởng thực vật sẽ được phân loại thêm trong phân lớp A01P. 

 

C01B CÁC NGUYÊN Tè PHI KIM LOẠI; C¸C HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (các quy 
trình có sử dụng enzym hay lên men để điều chế các nguyên tố hay hợp chất vô cơ, 
trừ dioxit carbon C12P3/00; điều chế các nguyên tố phi kim loại hoặc các hợp chất 
vô cơ bằng phương pháp điện phân hay điện di C25B) 

Ghi chú [3, 6, 7, 2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, tên thương mại thường tìm thấy trong các tài liệu khoa học và 

tài liệu sáng chế được dùng để xác định đúng phạm vi của các nhóm.  
(2) Cần lưu ý đến định nghĩa các nhóm nguyên tố hóa học tiếp theo sau tiêu đề của phần 

C.  
(3) Cần lưu ý đến Ghi chú (1) nằm sau lớp C01 để xác định quy tắc ưu tiên về vị trí cuối 

cùng được áp dụng trong lớp này, tức là trong pham vi của các phân lớp C01B-C01G 
và trong các phân lớp này.  

(3) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất còn được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  

Nội dung phân lớp 
HYDRO; CÁC ĐỒNG VỊ CỦA HYDRO; NƯỚC; HYDRUA . …………………3/00; 4/00; 5/00; 6/00 
KHÍ TỔNG HỢP .... ……..…………………………………………………………………………...3/00 
HALOGEN HAY CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG…………………………………..7/00, 9/00, 11/00 
OXY, OXIT NÓI CHUNG, CÁC HỢP 
CHẤT PEROXIT .... ……………………………………………………………………...…13/00; 15/00 
LƯU HUỲNH, CÁC HỢP CHẤT CỦA NÓ .... ……………………………………………………17/00 
NITƠ, CÁC HỢP CHẤT CỦA NÓ .... ……………………………………………………………..21/00 
PHOSPHO, CÁC HỢP CHẤT CỦA NÓ ..... ………………………………………………………25/00 
CARBON, CÁC HỢP CHẤT CỦA NÓ ....... ………………………………………………………32/00 
SILIC, CÁC HỢP CHẤT CỦA NÓ ..... …………………………………………………………….33/00 
SELEN HAY TELU; BO ...................................................................................................... 19/00; 35/00 
CÁC KHÍ TRƠ ................................................................................................................................. 23/00 
CÁC HỢP CHẤT CÓ TÍNH CHẤT RÂY PHÂN TỬ NHƯNG 
KHÔNG CÓ CÁC TÍNH CHẤT TRAO ĐỔI CATION .................................................................. 37/00 
CÁC HỢP CHẤT CÓ CÁC TÍNH CHẤT RÂY PHÂN TỬ VÀ 
TÍNH CHẤT TRAO ĐỔI CATION ................................................................................................. 39/00 
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Hydro; Hydrua; Nước; Khí tổng hợp từ các hvdrocarbon 

3/00 Hydro; Các hỗn hợp khí có chứa hydro; Tách hydro từ các hỗn hợp có chứa nó; 
Làm sạch hydro (sản xuất khí ướt và khí tổng hợp từ các chất rắn có chứa carbon 
C10J) [3,2006.01] 

3/02 . Điều chế hydro hay các hỗn hợp khí có chứa hydro [3,2006.01]  
3/04 . . bằng sự phân hủy các hợp chất vô cơ, ví dụ như amoniac [3,2006.01]  
3/06 . . bằng phản ứng của các hợp chất vô cơ có chứa ion hydro dương, ví dụ nước, axit, 

bazơ, amoniac, với các chất khử vô cơ (bằng điện phân nước C25B 1/04) 
[3,2006.01]  

3/08 . . . với các kim loại [3,2006.01]  
3/10 . . . .  bằng phản ứng của hơi nước với các kim loại [3,2006.01]  
3/12 . . . bằng phản ứng của hơi nước với monooxit carbon [3,2006.01]  
3/14 . . . .  Xử lý nhiệt và hơi [3,2006.01]  
3/16 . . . .  có sử dụng các chất xúc tác [3,2006.01]  
3/18 . . . .  có sử dụng các hạt rắn di động [3,2006.01]  
3/20    . . .  bằng phản ứng của hydroxit kim loại với monooxit carbon [3,2006.01]  
3/22  . . bằng sự phân hủy các hợp chất hữu cơ dạng khí hay lỏng [3,2006.01]  
3/24  . . . các hydrocarbon [3,2006.01]  
3/26  . . . . có sử dụng các chất xúc tác [3,2006.01]  
3/28  . . . . có sử dụng các hạt rắn di động [3,2006.01]  
3/30  . . . . . sử dụng kỹ thuật tầng giả lỏng [3,2006.01]  
3/32 . . bằng phản ứng của các hợp chất hữu cơ dạng khí hay lỏng với các chất tạo khí, ví 

dụ như với nước, khí carbonic, không khí [3,2006.01]  
3/34 . . .  bằng phản ứng của hydrocarbon với các chất tạo khí [3,2006.01]  
3/36 . . . . có sử dụng oxy hay các hỗn hợp có chứa oxy làm các chất tạo khí [3,2006.01]  
3/38 . . . . có sử dụng các chất xúc tác [3,2006.01]  
3/40 . . . . . đặc trưng bởi dạng xúc tác [3,2006.01]  
3/42 . . . . . có sử dụng các hạt rắn di động [3,2006.01]  
3/44 . . . . . . sử dụng kỹ thuật tầng giả lỏng [3,2006.01]  
3/46 . . . . có sử dụng các chất rắn không di động được đốt nóng sơ bộ theo chu kỳ, ví dụ 
     bằng cách thổi không khí và vận hành [3,2006.01]  
3/48 . . . . với phản ứng tiếp theo của hơi nước với monooxit carbon [3,2006.01]  
3/50 . Tách hydro hay các khí có chứa hydro từ các hỗn hợp khí, ví dụ như làm sạch 

(C01B 3/14 được ưu tiên) [3,2006.01]  
3/52 . . bằng cách tiếp xúc với các chất lỏng; Tái sinh chất lỏng đã sử dụng [3,2006.01]  
3/54 . . . kể cả phản ứng có xúc tác [3,2006.01]  
3/56 . . bằng cách tiếp xúc với các chất rắn; Tái sinh các chất rắn đã sử dụng [3,2006.01]   
3/58 . . . kể cả phản ứng có xúc tác [3,2006.01]  
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4/00 Các đồng vị của hydro; Các hợp chất vô cơ của chúng được điều chế bằng phản 
ứng trao đổi đồng vị, ví dụ NH3 + D2 → NH2D + HD [1,2,2006.01] 

5/00 Nước [1,2006.01] 
5/02 . Nước nặng; Điều chế bằng phản ứng hóa học của các đồng vị của hydro hay các 

hợp chất của chúng, ví dụ 
4ND3 + 7O2 → 4NO2 + 6D2O, 
2D2 + O2 → 2D2O [1,2006.01] 

6/00 Hydrua của các kim loại; Các monoboran hay diboran; Các phức chất cộng của 
chúng [1,2,2006.01]   

6/02 . Hydrua của các nguyên tố chuyển tiếp; Các phức chất cộng của chúng [1,2006.01] 
6/04 . Các hydrua của các kim loại kiềm, kiềm thổ, berili hay magie; Các phức chất cộng 

của chúng [1,2006.01] 
6/06 . Các hydrua của nhôm, gali, indi, tali, germani, thiếc, chì, arsen, antimon, bismut 

hoặc poloni; Các monoboran; Các diboran; Các phức chất cộng của chúng 
[1,2006.01] 

6/10 . . Monoboran; Diboran; Các phức chất cộng của chúng [1,2,2006.01]  
6/11 . . . Điều chế từ bo hay các hợp chất vô cơ có chứa bo và oxy [2,2006.01]  
6/13 . . . Các phức chất cộng của monoboran hay diboran, ví dụ với phosphin, arsin hay 

hydrazin [2,2006.01]  
6/15 . . . . Các bohydrua của các kim loại; Các phức chất cộng của chúng [2,2006.01]  
6/17 . . . . . Điếu chế từ bo hay từ các hợp chất vô cơ có chứa bo và oxy [2,2006.01]  
6/19 . . . . . Điều chế từ các hợp chất có chứa bo khác [2,2006.01]  
6/21 . . . . . . Điều chế các bohydrua của các kim loại kiềm, kiềm thổ, magie hay 
       berili; Các phức chất cộng của chúng, ví dụ LiBH4.2N2H4; NaB2H7 

[2,2006.01]  
6/23 . . . . . . Điều chế các bohydrua của các kim loại khác, ví dụ như nhôm bohydrua; 

Các phức chất cộng của chúng, ví dụ như Li[Al(BH4)3H] [2,2006.01]  
6/24 . Các hydrua có chứa ít nhất hai kim loại, ví dụ như Li(Al(H4); Các phức chất cộng 

của chúng (C01B 6/13-6/23 được ưu tiên) [1,2,2006.01]  
6/26 . . Điều chế từ các kim loại có hóa trị cao nhất hay các oxit của chúng hoặc từ các 

muối của axit có chứa oxy của chúng [1,2006.01] 
6/34 . Làm sạch; Ổn định [1,2006.01] 

Các halogen; Các hợp chất của chúng 

7/00 Các halogen; Các axit halogen [1,2006.01] 
7/01 .  Clo; Cloruahydro [2,2006.01]  
7/03 . . Điều chế từ clorua [2,3,2006.01] 
7/04 . . . Điều chế clo từ Cloruahydro [1,3,2006.01]  
7/05 . . .  Điều chế từ amoni clorua [2,3,2006.01]  
7/07 . . Làm sạch [2,3,2006.01]  
7/075 . .  clo lỏng [2,3,2006.01]   
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7/09 . Brom; Bromuahydro [2,2006.01]  
7/13 . Iot; Ioduahydro [2,2006.01]   
7/14 . . Iot [1,2,2006.01]  
7/16 . . . Điều chế từ tảo biển [1,2,2006.01]   
7/19 . Flo; Floruahydro [2,2006.01]   
7/20 . . Flo [1,2,2006.01]  
7/24 . Các hợp chất interhalogen [2,2006.01] 

9/00 Các phương pháp chung điều chế halogenua (các halogenua riêng biệt, xem các 
nhóm thích hợp trong các phân lớp từ C01B đến C01G theo nguyên tố được kết hợp 
với halogen; các phương pháp điện phân điều chế các hợp chất vô cơ C25B) 
[1,2006.01] 

9/02 . Clorua [1,2006.01] 
9/04 . Bromua [1,2006.01] 
9/06 . Iodua [1,2006.01] 
9/08 . Florua [1,2006.01] 

11/00 Các oxit hay các oxyaxit của các halogen; Các muối của chúng [1,2006.01] 
11/02 . Oxit Clo [1,2006.01] 
11/04 . Axit hypoclorơ [1,2006.01] 
11/06 . . Các hipoclorit.ví dụ canxi clo hoá [1,2006.01] 
11/08 . Axit clorơ [1,2006.01] 
11/10 . . Clorit [1,2006.01] 
11/12 . Axit cloric [1,2006.01] 
11/14 . .  Clorat [1,2006.01] 
11/16 . Axit percloric [1,2006.01] 
11/18 . . Perclorat [1,2006.01] 
11/20 . Các hợp chất oxy của brom [1,2006.01] 
11/22 . Các hợp chất oxy của iot [1,2006.01] 
11/24 . Các hợp chất oxy của flo [1,2006.01] 

Oxy; Các oxit hay các hvdroxit nói chung; Các hợp chất peroxit 

13/00 Oxy, Ozon; Các oxit hay các hydroxit nói chung [1,2006.01] 
13/02 . Điều chế oxy (bằng hóa lỏng F25J) [1,2006.01] 
13/08 . . từ không khí với sự bổ sung các oxit kim loại, ví dụ oxit bari, oxit mangan 

[1,2006.01] 
13/10 . Điều chế ozon [1,2006.01] 
13/11 . . bằng cách phóng điện [2,2006.01] 
13/14 . Các phương pháp điều chế oxit hay hydroxit nói chung (các oxit hay các hydroxit 
  riêng biệt, xem các nhóm thích hợp trong các phân lớp từ C01B đến C01G hay 

C25B theo nguyên tố được kết hợp với oxy hay nhóm hydroxy) [1,2006.01] 
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13/16    . . Làm sạch [3,2006.01] 
13/18 . . bằng sự phân hủy nhiệt của các hợp chất, ví dụ như muối hay hydroxit 

[3,2006.01]  
13/20 . . bằng oxy hóa các nguyên tố ở trạng thái khí; bằng oxy hóa hay thủy phân 
   các hợp chất ở trạng thái khí [3,2006.01]  
13/22 . . . các halogenua hay oxyhalogenua [3,2006.01]  
13/24 . . . . có sự tham gia của các sản phẩm cháy dạng khí nóng [3,2006.01]  
13/26 . . . . có sự tham gia của tầng giả lỏng [3,2006.01]  
13/28 . . . . có sử dụng plasma hay phóng điện [3,2006.01]  
13/30 . . . . Tách và làm lạnh huyền phù có chứa oxit [3,2006.01]  
13/32 . . bằng oxy hóa hay thủy phân các nguyên tố hay các hợp chất ở trạng thái 
   lỏng hay rắn [3,2006.01]  
13/34 . . bằng oxy hóa hay thủy phân các dung dịch được phun bụi hay phun sương 

[3,2006.01]  
13/36 . . bằng các phản ứng kết tủa trong dung dịch [3,2006.01]  

15/00 Peroxit; Peroxyhydrat; Peroxyaxit hay muối của chúng: Peroxit; Ozonit 
[1,2006.01] 

15/01 . Hydro peroxit [3,2006.01]  
15/013 . . Tách; Làm sạch; Cô đặc [3,2006.01]  
15/017 . . . Hydro peroxit khan; Các dung dịch khan hay các hỗn hợp khí chứa hydro 

peroxit [3,2006.01]  
15/022 . . Điều chế từ các hợp chất hữu cơ [2,2006.01]  
15/023 . . . bằng phương pháp alkyl-antraquinon [3,2006.01]  
15/024 . . . từ các hydrocarbon [3,2006.01]  
15/026 . . . từ cồn [3,2006.01]  
15/027 . . Điều chế từ nước [3,2006.01]  
15/029 . . Điểu chế từ hydro và oxy [3,2006.01]  
15/03 . . Điều chế từ các hợp chất peroxy vô cơ, ví dụ từ peroxysulfat [3,2006.01]  
15/032 . . .  từ peroxit kim loại [3,2006.01]  
15/037 . . Ổn định bằng cách đưa vào các chất phụ gia [3,2006.01]  
15/04 . Peroxit hay peroxyhydrat của các kim loại; Peroxit; Ozonit [3,2006.01]  
15/043 . . của các kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hoặc magie [2,3,2006.01]  
15/047 . . của các kim loại nặng [2,3,2006.01]  
15/055 . Peroxyhydrat (C01B 15/04 được ưu tiên); Peroxyaxit hay các muối của chúng 

[3,2006.01]  
15/06 . . có chứa lưu huỳnh [3,2006.01]  
15/08 . . . Peroxysulfat [3,2006.01]  
15/10 . . có chứa carbon [3,2006.01]  
15/12 . . có chứa bo [3,2006.01]  
15/14 . . có chứa silic [3,2006.01]  
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15/16 . . có chứa phospho [3,2006.01]  

17/00 Lưu huỳnh; Các hợp chất của nó [1,2006.01] 
17/02 . Điều chế lưu huỳnh; Làm sạch [1,2006.01] 
17/027 . . Thu hồi lưu huỳnh từ các nguyên liệu có chứa lưu huỳnh nguyên tố, ví dụ từ  
   quặng bùn phế; Làm sạch [3,2006.01]  
17/033 . . . có sử dụng chất chiết lỏng [3,2006.01]  
17/04 . . từ các hợp chất lưu huỳnh dạng khí kể cả các sulfua dạng khí [1,2006.01] 
17/05 . . . bằng các phương pháp ướt [3,2006.01]  
17/06 . . từ các sulfua không ở dạng khí hoặc từ các nguyên liệu có chứa các sulfua 
   tương tự, ví dụ từ quặng [1,2006.01] 
17/10 . . Lưu huỳnh phân tán mịn, ví dụ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh hóa [1,2006.01] 
17/12 . . Lưu huỳnh không tan (mu-lưu huỳnh) [1,2006.01] 
17/16 . Sulfua hydro [1,2006.01] 
17/18 . . Polysulfua hydro [1,2006.01] 
17/20 . Các phương pháp điều chế sulfua hay polysulfua nói chung (sulfua hay polysulfua 

của amoni C01C; sulfua hay polysulfua của các kim loại khác ngoài kim loại kiềm, 
magie, canxi, stronti hay bari, xem các nhóm thích hợp của các phân lớp C01F hay 
C01G tương ứng với các kim loại đó) [1,2006.01] 

17/22 . Sulfua hay polysulfua của các kim loại kiềm [1,2006.01] 
17/24 . . Điều chế bằng cách khử [1,2006.01] 
17/26 . . . bằng carbon [1,2006.01] 
17/28 . . . bằng các khí khử [1,2006.01] 
17/30 . . Điều chế từ hỗn hống kali hay natri với lưu huỳnh hay sulfua [1,2006.01] 
17/32 . . Natri hydrosulfua hoặc kali hydrosulfua [1,2006.01] 
17/34 . . Natri polysulfua hoặc kali polysulfua [1,2006.01] 
17/36 . . Làm sạch [1,2006.01] 
17/38 . . Khử nước [1,2006.01] 
17/40 . . Điều chế các sản phẩm có hình dạng xác định, ví dụ như dạng hạt [1,2006.01] 
17/42 . Sulfua hay polysulfua của magie, canxi, stronti hay bari [1,2006.01] 
17/43 . . từ các oxit hay các hydroxit với lưu huỳnh hay sulfuahydro [1,2006.01] 
17/44 . . bằng sự khử sulfat [1,2006.01] 
17/45 . Các hợp chất có chứa lưu huỳnh và halogen, có hoặc không có oxy [1,2006.01] 
17/46 . Các hợp chất có chứa lưu huỳnh, halogen, hydro và oxy [1,2006.01] 
17/48 . Lưu huỳnh dioxit; Axit sulfurơ [1,2006.01] 
17/50 . . Điều chế lưu huỳnh dioxit [1,2006.01] 
17/52 . . . bằng cách nung sulfua (C22B 1/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
17/54 . . . bằng cách đốt cháy lưu huỳnh nguyên tố [1,2006.01] 
17/56 . . . Phân tách; Làm sạch [1,2006.01] 
17/58 . . . Thu hồi lưu huỳnh dioxit từ nhựa axit hoặc tương tự [1,2006.01] 
17/60 . . . Tách lưu huỳnh dioxit từ các khí [1,2006.01] 
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17/62 . Các phương pháp điều chế sulfit nói chung (các sulfit riêng biệt, xem các nhóm 
thích hợp của các phân lớp từ C01B-C01G theo cation của muối) [1,2006.01] 

17/64 . Thiosulfat; Dithionit; Polythionat [1,2006.01] 
17/66 . . Dithionit [1,2006.01] 
17/69 . Lưu huỳnh trioxit; Axit sulfuric [3,2006.01]  
17/70 . . Ổn định lưu huỳnh trioxit dạng gama [1,2006.01] 
17/74 . . Điều chế [1,3,2006.01]  
17/76 . . . bằng các phương pháp tiếp xúc [1,2006.01] 
17/765 . . . . Chuyển hóa nhiều bậc S03 [3,2006.01]  
17/77 . . . . Phương pháp tầng giả lỏng [3,2006.01]  
17/775 . . . . Phương pháp tiết xúc pha lỏng hay bằng các phương pháp ướt có xúc tác 

[3,2006.01]  
17/78 . . . . đặc trung bởi các chất xúc tác đặc biệt [1,2006.01] 
17/79 . . . . . có chứa vanadi [3,2006.01]  
17/80 . . . . Thiết bị [1,2006.01] 
17/82 . . . axit sulfuric bằng phương pháp sử dụng oxit nitơ [1,2006.01] 
17/84 . . . . Phương pháp buồng (buồng phản ứng) [1,2006.01] 
17/86 . . . . Phương pháp tháp [1,2006.01] 
17/88 . . Cô đặc axit sulfuric [1,2006.01] 
17/90 . . Phân tách; Làm sạch [1,2006.01] 
17/92 . . . Tách từ các nhựa axit và tương tự [1,2006.01] 
17/94 . . . Tách từ các axit nitro hóa [1,2006.01] 
17/96 . Các phương pháp điều chế sulfat nói chung (các sulfat riêng biệt, xem các nhóm 

thích hợp của các phân lớp từ C01B đến C01G theo cation của muối) [1,2006.01] 
17/98 . . Các hợp chất khác có chứa lưu huỳnh và oxy (axit persulfuric C01B 15/06; 

persulfat C01B 15/08) [1,2006.01] 

19/00 Selen; Telu; Các hợp chất của chúng [1,2006.01] 
19/02 . Selen hay telu nguyên tố [3,2006.01]  
19/04 . Các hợp chất kép [3,2006.01]  

21/00 Nitơ; Các hợp chất của nó [1,2006.01] 
21/02 . Điều chế nitơ (bằng phân hủy amoniac C01B 3/04) [1,2006.01] 
21/04 . Làm sạch hoặc tách nitơ (bằng hóa lỏng F25J) [1,2006.01] 
21/06 . Các hợp chất kép của nitơ với các kim loại, với silic hay với bo [1,2006.01] 
21/064 . . với bo [3,2006.01]  
21/068 . . với silic [3,2006.01]  
21/072 . . với nhôm [3,2006.01]  
21/076 . . với titan hay ziricon [3,2006.01]  
21/08 . Axit hydrazoic; Azit; Halogen azit [1,2006.01] 
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21/082 . Các hợp chất có chứa nitơ và á kim (C01B 21/06, C01B 21/08 được ưu tiên) 
[3,2006.01]  

21/083 . . có chứa một hay nhiều nguyên tử halogen [3,2006.01]  
21/084 . . . đồng thời chứa một hay nhiều nguyên tử oxy, ví dụ như nitrozil halogenua 

[3,2006.01]  
21/086 . . có chứa một hay nhiều nguyên tử lưu huỳnh [3,2006.01]  
21/087 . . có chứa một hay nhiều nguyên tử hydro [3,2006.01]  
21/088 . . . cũng chứa một hay nhiều nguyên tử halogen [3,2006.01]  
21/09 . . . . Halogen amin, ví dụ cloamin [3,2006.01]  
21/092 . . . cũng chứa một hay nhiều nguyên tử kim loại [3,2006.01]  
21/093 . . . cũng chứa một hay nhiều nguyên tử lưu huỳnh [3,2006.01]  
21/094 . . . . Các axit có chứa nitrozil [3,2006.01]  
21/096 . . . . Axit amidosulfonic; Các muối của nó [3,2006.01]  
21/097 . . có chứa các nguyên tử phospho [3,2006.01]  
21/098 . . . Phosphonitril dihalogenua; Các polyme của chúng [3,2006.01]   
21/12 . . Axit carbamic; Các muối của nó [1,2006.01] 
21/14 . . Hydroxylamin; Các muối của nó [1,2006.01] 
21/16 . . Hydrazin; Các muối của nó [1,2006.01] 
21/20 . Nitơ oxit; Các oxyaxit của nitơ; Các muối của chúng [1,2006.01] 
21/22 . . Dinitơ oxit (N2O) [1,2006.01] 
21/24 . . Nitơ oxit (NO) [1,2006.01] 
21/26 . . . Điều chế bằng phương pháp oxy hóa amoniac có xúc tác [1,2006.01] 
21/28 . . . . Các thiết bị [1,2006.01] 
21/30 . . . Điều chế bằng cách oxy hóa nitơ [1,2006.01] 
21/32 . . . . Các thiết bị [1,2006.01] 
21/34 . . Dinitơ trioxit (N2O3) [1,2006.01] 
21/36 . . Nitơ dioxit (NO2, N2O4) (C01B21/26, C01B21/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
21/38 . . Axit nitric [1,2006.01] 
21/40 . . . Điều chế bằng phương pháp hấp thụ các nitơ oxit [1,2006.01] 
21/42 . . . Điều chế từ các nitrat [1,2006.01] 
21/44 . . . Cô đặc [1,2006.01] 
21/46 . . . Làm sạch; Tách [1,2006.01] 
21/48 . . Các phương pháp điều chế nitrat nói chung (các nitrat riêng biệt, xem các  
   nhóm thích hợp của các phân lớp từ C01B đến C01G theo cation) [1,2006.01] 
21/50 . . Axit nitrơ; Các muối của nó [1,2006.01] 

23/00 Các khí trơ; Các hợp chất của chúng (hóa lỏng F25J) [1,2006.01] 

25/00 Phospho; Các hợp chất của nó (C01B 21/00, C01B 23/00 được ưu tiên; các 
perphosphat C01B 15/16) [1,3,2006.01]  

25/01 . Chế biến quặng phosphat hay nguyên liệu phosphat thô khác để điều chế phospho 
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  hay các hợp chất của nó [2,2006.01]  
25/02 . Điều chế phospho [1,2006.01] 
25/023 . . phospho đỏ [2,2006.01]  
25/027 . . phospho vàng [2,2006.01]  
25/04 . Làm sạch phospho [1,2006.01] 
25/043 . . phospho đỏ [2,2006.01]  
25/047 . . phospho vàng [2,2006.01]  
25/06 . Hydro phosphua [1,2006.01] 
25/08 . Các phosphua khác [1,2006.01] 
25/10 . Các hợp chất halogenua hay oxyhalogenua của phospho [1,2,2006.01]  
25/12 . Các oxit phospho [1,2006.01] 
25/14 . Các hợp chất của phospho với lưu huỳnh, selen hay telu [1,2006.01] 
25/16 . Các oxyaxit của phospho; Các muối của chúng (các peroxyaxit và các muối của 

chúng C01B 15/00) [1,2006.01]  
25/163 . . Axit phosphorơ; Các muối của nó [2,2006.01]  
25/165 . . Axit hypophosphorơ; Các muối của nó [2,2006.01]  
25/168 . . Axit pyrophosphorơ; Các muối của nó [2,2006.01]  
25/18 . . Axit phosphoric [1,2006.01] 
25/20 . . . Điều chế từ phospho nguyên tố hay từ anhydrit phosphoric [1,2006.01] 
25/22 . . . Điều chế bằng phản ứng của nguyên liệu có chứa phosphat với axit, ví dụ bằng 

phương pháp ướt [1,2006.01] 
25/222 . . . . với axit sulfuric, với hỗn hợp các axit chủ yếu là axit sulfuric hay hỗn hợp các 

hợp chất tạo thành axit sulfuric, ví dụ hỗn hợp lưu huỳnh dioxit, nước và oxy 
[3,2006.01] 

25/223 . . . . . chỉ tạo thành một dạng của canxi sulfat [3,2006.01]  
25/225 . . . . . . Phương pháp dihydrat [3,2006.01]  
25/226 . . . . . . Phương pháp nửa hydrat [3,2006.01]  
25/228 . . . . . một dạng của canxi sulfat được tạo thành và sau đó bị biến đổi sang dạng 
      khác [3,2006.01]  
25/229 . . . . . . Phương pháp từ nửa hydrat thành dihydrat [3,2006.01]  
25/231 . . . . . . Phương pháp từ dihydrat thành nửa hydrat [3,2006.01]  
25/232 . . . . . Điều chế bằng phản ứng của nguyên liệu có chứa phosphat với axitsulfuric 

đặc và sau đó ngâm chiết chất được tạo thành, ví dụ quá trình tạo thành 
clinke [3,2006.01]  

25/234 . . . Làm sạch; Làm ổn định; Cô đặc (làm sạch đồng thời với điều chế C01B25/22; 
điều chế liên quan đến chiết dung môi - dung môi C01B25/46) [3,2006.01]  

25/235 . . . . Làm trong; Làm ổn định để tránh sự kết tủa sau đó của các tạp chất đã hòa tan 
[3,2006.01] 

25/237 . . . . Khử chọn lọc các tạp chất [3,2006.01]  
25/238 . . . . . Các tạp chất cation [3,2006.01]  
25/24 . . Các axit phosphoric ngưng tụ [1,2006.01] 
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25/26 . . Các phosphat (perphosphat C01B 15/16) [1,2006.01] 
25/28 . . . Amoni phosphat [1,2006.01] 
25/30 . . . Phosphat của các kim loại kiềm [1,2006.01] 
25/32 . . . Phosphat của magie, canxi, stronti hay bari [1,2006.01] 
25/34 . . . . Magie phosphat [1,2006.01] 
25/36 . . . Nhôm phosphat [1,2006.01] 
25/37 . . . Phosphat của các kim loại nặng [2,2006.01]  
25/38 . . . Các phosphat ngưng tụ [1,2006.01] 
25/39 . . . . của các kim loại kiềm [3,2006.01]  
25/40 . . . . Các polyphosphat [2,2006.01]  
25/41 . . . . . của các kim loại kiểm kiềm [3,2006.01]  
25/42 . . . . Pyrophosphat [2,2006.01]  
25/44 . . . . Metaphosphat [2,2006.01]  
25/445 . . . . . của các kim loại kiềm kiềm [3,2006.01]  
25/45 . . . có chứa một số kim loại hay kim loại và amoni kiềm [3,2006.01]   
25/455 . . . có chứa halogen kiềm [3,2006.01]  
25/46 . . Điều chế bao gồm chiết dung môi-dung môi kiềm [2,2006.01]  

32/00 Carbon; Các hợp chất của nó (C01B 21/00, C01B23/00 được ưu tiên; percarbonat 
C01B 15/10; muội than C09C 1/48) [2017.01] 

32/05 . Điều chế hoặc tinh chế carbon không thuộc các nhóm C01B32/15, C01B32/20, 
C01B32/25, C01B32/30 [2017.01] 

32/10 . Florua carbon, ví dụ [CF]n hoặc [C2F]n (đan xen graphit của nó C01B32/22) 
[2017.01] 

32/15 . Vật liệu carbon có kích cỡ nano [2017.01] 
32/152 . . Fulleren [2017.01] 
32/154 . . . Điều chế [2017.01] 
32/156 .  .  . Xử lý tinh [2017.01] 
32/158 . . Ống nano carbon [2017.01] 
32/159 . . . đơn vách [2017.01] 
32/16 . . . Điều chế [2017.01] 
32/162 . . . . đặc trưng bởi chất xúc tác [2017.01] 
32/164 . . . . liên quan đến các quy trình liên tục [2017.01] 
32/166 .  .  .  . trong pha lỏng [2017.01] 
32/168 .  .  . Xử lý tinh [2017.01] 
32/17 .  .  .  . Tinh chế [2017.01] 
32/172 .  .  .  . Phân loại [2017.01] 
32/174 .  . .  . Dẫn xuất hóa; Hòa tan hóa; Phân tán trong dung môi [2017.01] 
32/176 .  .  .  . Cắt [2017.01] 
32/178 .  .  .  . Mở; Nạp đầy [2017.01] 
32/18 . .  Nanoonion; Nano cuộn; Nano nhiều lớp; Nano hình nón; Nano vách [2017.01] 
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32/182 . . Graphen [2017.01] 
32/184 . . . Điều chế [2017.01] 
32/186 . . . . bằng cách lắng đọng hơi hóa học [2017.01] 
32/188 . . . . bằng cách nuôi epitaxy [2017.01] 
32/19 . . . . bằng cách tách lớp [2017.01] 
32/192 . . . . . bắt đầu từ graphit oxit [2017.01] 
32/194 . . . Xử lý tinh [2017.01] 
32/196 . . . . Tinh chế [2017.01] 
32/198 . . . Graphen oxit [2017.01] 
32/20 . Graphit [2017.01] 
32/205 . . Điều chế [2017.01] 
32/21 . . Xử lý tinh [2017.01] 
32/215 . . . Tinh chế; Thu hồi hoặc tinh chế graphit được tạo ra trong quá trình chế tạo gang 

thép, ví dụ bọt graphit [2017.01] 
32/22 . . . Đan xen [2017.01] 
32/225 . . . . Giãn nở, Tách lớp [2017.01] 
32/23 . . . Oxy hóa [2017.01] 
32/25 . Kim cương [2017.01] 
32/26 . . Điều chế (bằng cách sử dụng cao áp B01J3/06; bằng cách nuôi tinh thể 

C30B29/04) [2017.01] 
32/28 . . Xử lý tinh, ví dụ tinh chế, chiếu xạ, tách hoặc thu hồi [2017.01] 
32/30 . Carbon hoạt tính [2017.01] 
32/306 . . có đặc tính rây phân tử [2017.01] 
32/312 . . Điều chế [2017.01] 
32/318 . . . đặc trưng bởi vật liệu gốc [2017.01] 
32/324 . . . . từ phế thải, ví dụ lốp xe hoặc bột sulfit đã sử dụng [2017.01] 
32/33 . . . . từ cặn chưng cất của than đá hoặc dầu mỏ; từ cặn axit của dầu mỏ [2017.01] 
32/336 . . . đặc trưng bới các chất hoạt tính dạng khí [2017.01] 
32/342 . . . đặc trưng bởi các chất hoạt tính không phải dạng khí [2017.01] 
32/348 . . . . Hợp chất kim loại [2017.01] 
32/354 . . Xử lý tinh [2017.01] 
32/36 . . . Hoạt hóa hoặc tái sinh [2017.01] 
32/366 . . . . bằng các quy trình vật lý, ví dụ bằng cách chiếu xạ, bằng cách sử dụng dòng 

điện đi qua vật liệu cấp có carbon hoặc bằng cách sử dụng các vật nung nóng trơ 
có thể tái sử dụng [2017.01] 

32/372 . . . Phủ; Ghép; Vi bao nang [2017.01] 
32/378 . . . Tinh chế [2017.01] 
32/384 . . . Tạo hạt [2017.01] 
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Ghi chú [2017.01] 
              Trong nhóm này, thuật ngữ “tạo hạt” cũng bao gồm các phương pháp điều chế 

carbon hoạt tính có sử dụng tiền chất carbon và chất kết dính, ví dụ, hắc ín. 
32/39 . . Thiết bị để điều chế chúng [2017.01] 
32/40 . Carbon monoxit [2017.01] 
32/50 .  Carbon dioxit [2017.01] 
32/55 . . Hóa rắn [2017.01] 
32/60 . Điều chế carbonat hoặc bicarbonat nói chung (percarbonat C01B15/10 ; carbonat 

hoặc bicarbonat đặc thù theo cation C01B-C01G) [2017.01] 
32/70 . Các hợp chất có chứa carbon hoặc lưu huỳnh, ví dụ thiophosgen [2017.01] 
32/72 . . Carbon disulfua [2017.01] 
32/75 . . . Điều chế bằng phản ứng của lưu huỳnh hoặc hợp chất của lưu huỳnh với 

hydrocarbon [2017.01] 
32/77 . . Carbon oxysulfua [2017.01] 
32/80 . Phosgen [2017.01] 
32/90 .  Carbua [2017.01] 
32/907 . . Oxycarbua ; Sulfocarbua ; Hỗn hợp carbua [2017.01] 
32/914 . . . Carbua của nguyên tố đơn [2017.01] 
32/921 . . . Titan carbua [2017.01] 
32/928 . . . Carbua của actinit [2017.01] 
32/935 . . . Carbua của kim loại kiềm, stronti, bari hoặc magie [2017.01] 
32/942 . . . Canxi carbua [2017.01] 
32/949 . . . Vonfram hoặc molybden carbua [2017.01] 
32/956 . . . Silic carbua [2017.01] 
32/963 . . . . Điều chế từ hợp chất có chứa silic [2017.01] 
32/97 . . . . . Điều chế từ SiO hoặc SiO2 [2017.01] 
32/977 . . . . . Điều chế từ hợp chất hữu cơ có chứa silic [2017.01] 
32/984 . . . . . Điều chế từ silic nguyên tố [2017.01] 
32/991 . . . Bo carbua [2017.01] 

33/00 Silic; Các hợp chất của nó (C01B21/00, C01B23/00 được ưu tiên; persilicat 
C01B15/14; carbua C01B32/956) [1,3,2006.1] 

33/02 . Silic (tạo tinh thể đơn hay vật liệu đa tinh thể đồng nhất có cấu trúc xác định C30B) 
[1,5,2006.01] 

33/021 . . Điều chế (phủ bằng phương pháp hóa học từ các pha hơi C23C 16/00) 
[5,2006.01] 

33/023 . . . Bằng sự khử silic oxit hay nguyên liệu có chứa silic oxit [5,2006.01]  
33/025 . . . . với carbon hay một nguyên liệu carbon rắn tức quy trình nhiệt carbon 

[5,2006.01]  
33/027 . . . bằng sự phân hủy hay sự khử các hợp chất silic dạng khí hay hơi không bao 

gồm silic oxit hay nguyên liệu chứa silic oxit [5,2006.01]  
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33/029 . . . . bằng sự phân hủy monosilan [5,2006.01]  
33/03 . . . . bằng sự phân hủy silic halogenua hoặc halosilan hay khử chúng với hydro 

như là tác nhân khử duy nhất [5,2006.01]  
33/031 . . . . . bằng sự phân hủy silic tetraiodua [5,2006.01]  
33/033 . . . . bằng sự khử silic halogenrua hay halosilan với một kim loại hoặc một hợp 

kim như là tác nhân khử duy nhất [5,2006.01]  
33/035 . . . . bằng sự phân hủy hay khử các hợp chất silic dạng khí hay hơi có sự tham gia 

của các sợi silic, sợi carbon hay sợi kim loại chịu hóa chất đuợc đốt nóng, ví 
dụ, các sợi tantali, sợi vonfram hay có sự tham gia của thanh silic được đốt 
nóng trên đó silic tạo thành được kết tủa, ví dụ một thanh Silic được chế tạo, 
ví dụ theo phương pháp Siemen [5,2006.01]   

33/037 . . Tinh chế (bằng nóng chảy vùng C30B 13/00) [5,2006.01]  
33/039 . . . bằng sự chuyển hóa silic vào một hợp chất, tinh chế có lựa chọn hợp chất và 

chuyển hóa lại thành silic [5,2006.01]  
33/04 . Các hợp chất hydrua silic [1,2006.01] 
33/06 . Silicua của kim loại [1,2006.01] 
33/08 . Các hợp chất chứa halogen [1,2006.01] 
33/10 . . Các hợp chất có chứa silic, flo và các nguyên tố khác [1,2006.01] 
33/107 . . Các silan halogen hóa [3,2006.01] 
33/113 . Các silic oxit; Các hydrat của chúng [3,2006.01]  
33/12 . . Silic dioxit; Các hydrat của nó, ví dụ như axit silic dạng vẩy [3,2006.01]  
33/14 . . . Silic dioxit dạng keo, ví dụ như hệ phân tán, các gel, sol [3,2006.01]  
33/141 . . . . Điều chế các hydro sol hay hệ phân tán trong nước [3,2006.01]  
33/142 . . . . . bằng cách xử lý các silicat bằng axit [3,2006.01]  
33/143 . . . . . . các dụng dịch nước của silicat [3,2006.01]  
33/145 . . . . Điều chế các hydro sol hữu cơ, các sol hữu cơ hay các hệ phân tán trong môi 
     trường hữu cơ [3,2006.01]  
33/146 . . . . Xử lý tiếp sol (điều chế hydrosol hữu cơ, sol hữu cơ hay thể phân tán vào 
     một môi trường hữu cơ từ hydrosol C01B 33/145) [3,2006.01]  
33/148 . . . . . Cô đặc; Sấy khô; Tách nước; Ổn định; Làm sạch [3,2006.01]  
33/149 . . . . . Phủ [3,2006.01] 
33/151 . . . . . bằng sự bổ sung dần một sol này vào sol khác chẳng hạn làm to dần các hạt 

có sử dụng một "heel" [3,2006.01]  
33/152 . . . . Điều chế hydrogel [3,2006.01]  
33/154 . . . . . bằng xử lý axit các dung dịch nước của silicat [3,2006.01]  
33/155 . . . . Điều chế các hydrogel hữu cơ hay các gel hữu cơ [3,2006.01]   
33/157 . . . . Xử lý tiếp các gel [3,2006.01]  
33/158 . . . . . Làm sạch; Sấy khô; Tách nước [3,2006.01]  
33/159 . . . . . Phủ hay kỵ nước hóa [3,2006.01] 
33/16 . . . Điều chế gel khô của silic dioxit [1,3,2006.01]  
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33/18 . . . Điều chế silic dioxit phân tán mịn ở dạng khác với dạng sol hay gel; Xử lý tiếp 
nó (xử lý với mục đích làm tăng tính tạo màu hay tăng tinh chất độn C09C) 
[1,3,2006.01]  

33/187 . . . . bằng xử lý các silicat bằng axit [3,2006.01]  
33/193 . . . . . dung dịch nước của các silicat [3,2006.01]  
33/20 . Các silicat (persilicat C01B 15/14) [1,2006.01] 
33/22  . . Magie silicat [1,2006.01] 
33/24 . . Silicat của các kim loại kiềm thổ [1,2006.01] 
33/26  . . Các silicat chứa nhôm [1,5,2006.01]  
33/32 . . Silicat của các kim loại kiềm (C01B 33/26 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
33/36  . . có tính chất trao đổi cation nhưng không có tính chất rây phân tử [6,2006.01] 
33/38 . . . Các silicat trao đổi cation phân lớp, ví dụ đất sét, mica, hay silicat của kim loại 

kiềm có dạng Kenyait hay magadiit [6,2006.01]  
33/40 . . . . Đất sét [6,2006.01]  
33/42  . . . . Mica [6,2006.01]  
33/44 . . . . Sản phẩm nhận được từ các silicat trao đổi cation phân lớp bằng sự trao đổi 

ion với các hợp chất hữu cơ như các hợp chất amoni, phosphoni hoặc sulfoni 
ion hoặc bằng sự đan xen các hợp chất hữu cơ, ví dụ vật liệu đất sét hữu cơ 
[6,2006.01]  

33/46 . . . Silicat vô định hình, ví dụ còn gọi là "zeolite vô định hình" [6,2006.01]  

35/00 Bo; Các hợp chất của nó (monoboran, diboran, bohydrua kim loại hoặc các phức 
chất cộng của chúng C01B6/00; perborat C01B15/12; các hợp chất kép với nitơ 
C01B21/06; phosphua C01B25/08; carbua C01B32/991) [1,2,2006.1] 

35/02 . Bo; Các borua [2,2006.01] 
35/04 . . Các borua của các kim loại [2,2006.01]  
35/06 . Các hợp chất có chứa halogen của bo [2,2006.01]  
35/08 . Các hợp chất có chứa bo và nitơ, phospho, oxy, lưu huỳnh, selen hay telu 

[2,2006.01]  
35/10 . . Các hợp chất có chứa bo và oxy (C01B35/06 được ưu tiên) [2,2006.01]  
35/12 . . . Các borat [2,2006.01]  
35/14 . . Các hợp chất có chứa bo và nitơ, phospho, lưu huỳnh, selen hay telu [2,2006.01]  
35/16 . Các hợp chất có sự liên kết trực tiếp giữa hai nguyên tử của bo, ví dụ như  
  Cl2B-BC12 [2,2006.01]  
35/18 . Các hợp chất có chứa ba hay nhiều hơn ba nguyên tử bo, ví dụ như NaB3H8, 

MgB10Br10 (borazol C01B 35/14) [2,2006.01]  

Các hợp chất khác biệt trước hết bởi các tính chất vật lý hay hóa học mà không phải bằng 
cấu tạo hóa học của chúng [6] 

37/00 Các hợp chất có tính chất rây phân tử nhưng không có tính chất trao đổi cation 
[6,2006.01]  

37/02 . Silic dioxit tinh thể - dạng đa hình, ví dụ các silicalit [6,2006.01]   
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37/04 . Nhôm phosphat (hợp chất APO) [6,2006.01]   
37/06 . Nhôm phosphat có chứa các nguyên tố khác, ví dụ các kim loại, bo [6,2006.01]    
37/08 . Nhôm silic phosphat (hợp chất SAPO) [6,2006.01]   

39/00 Các hợp chất có tính chất rây phân tử và có tính chất trao đổi cation, ví dụ 
Zeolite tinh thể; Điều chế chúng; Xử lý tiếp theo, ví dụ trao đổi ion hay khử 
nhôm (xử lý để làm biến đổi các tính chất hấp thụ, ví dụ tạo hình có sử dụng chất kết 
dính, B01J 20/10; xử lý để làm biến đổi các tính chất xúc tác, ví dụ kết hợp xử lý để 
tạo ra các zeolit để sử dụng làm chất xúc tác, B01J 29/04; xử lý để cải thiện các tính 
chất trao đổi ion B01J 39/14) [6,2006.01]   

Ghi chú [6] 
 Trong nhóm này, các thuật ngữ sau đây được dùng với nghĩa là:  
 - “zeolit” có nghĩa là:  
 (i) các nhôm silicat tinh thể có các tính chất rây phân tử và trao đổi cation, có cấu 

trúc khung mạng siêu rỗng ba hướng của các đơn vị oxit tứ diện;  
 (ii) các hợp chất đồng hình với các hợp chất trên ở đó các nguyên tử nhôm hay silic 

trong khung được thay thế một phần hay toàn bộ bằng những nguyên tử của các 
nguyên tố khác, ví dụ bằng gali, germani, phospho hay bo.  

 
39/02 . Zeolit nhôm silicat tinh thể; Các hợp chất đồng hình của chúng; Điều chế trực tiếp 

chúng; Điều chế chúng bắt đầu từ một hỗn hợp phản ứng có chứa zeolit tinh thể 
loại khác hay từ những chất phản ứng tạo thành trước; Xử lý tiếp chúng 
[6,2006.01]   

39/04 . . sử dụng ít nhất một tác nhân hữu cơ định hướng cấu trúc, ví dụ hợp chất amoni 
dạng ion bậc 4 hay một hợp chất đã được amin hóa [6,2006.01]   

39/06 . . Điều chế các zeolite đồng hình đặc trưng bằng phương pháp thay thế các nguyên 
tử nhôm hoặc silic trong khung mạng tinh thể bằng các nguyên tử của những 
nguyên tố khác [6,2006.01]   

39/08 . . . các nguyên tử nhôm được thay thế hoàn toàn [6,2006.01]   
39/10 . . . các nguyên tử thay thế là các nguyên tử phospho [6,2006.01]   
39/12 . . . các nguyên tử thay thế là các nguyên tử Bo (B) [6,2006.01]   
39/14 . . Dạng A [6,2006.01]   
39/16 . . . từ dung dịch nước của aluminat của kim loại kiềm và silicat của kim loại kiềm, 

không bao gồm bất kỳ nguồn nào khác của nhôm oxit hay silic oxit trừ trường 
hợp mầm tinh thể [6,2006.01]   

39/18 . . . từ một hỗn hợp phản ứng có chứa ít nhất một silicat nhôm hay silicat nhôm của 
một dạng đất sét, ví du, cao lanh hay meta cao lanh hay sự biến dạng tỏa nhiệt 
của nó hoặc alophan [6,2006.01]   

39/20 . . Dạng Faujasit, tức là dạng X hay Y [6,2006.01]   
39/22 . . . Dạng X [6,2006.01]   
39/24 . . . Dạng Y [6,2006.01]   
39/26 . . Dạng Mordenit [6,2006.01]   
39/28 . . Dạng Philipsit hay harmotom ví dụ dạng B [6,2006.01]   
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39/30 . . Dạng Erionite hay Offretit, ví dụ zeolite T [6,2006.01]   
39/32 . . Dạng L [6,2006.01]   
39/34 . . Dạng ZSM-4 hoặc dạng Q [6,2006.01]   
39/36 . . Dạng Pentasyl, ví dụ dạng ZSM-5, ZSM-8 hay ZSM-11 [6,2006.01]   
39/38 . . . Dạng ZSM-5 [6,2006.01]   
39/40 . . . . sử dụng ít nhất một tác nhân hữu cơ định hướng cấu trúc [6,2006.01]   
39/42 . . Dạng ZSM-12 [6,2006.01]   
39/44 . . Dạng Ferrierite, ví dụ dạng ZSM-21, ZSM-35 hay ZSM-38 [6,2006.01]   
39/46 . . Các dạng khác khác biệt bởi mẫu nhiễm xạ tia X của chúng và bởi các hợp phần 

xác định chúng [6,2006.01]   
39/48 . . . có sử dụng ít nhất một tác nhân hữu cơ định hướng cấu trúc [6,2006.01]   
39/50 . Zeolit mà ở đó các bazơ hay muối vô cơ hút giữ các rãnh trong khung mạng tinh 

thể, ví dụ sodalit, cancrinit, nosean, hauynit [6,2006.01]   
39/52 . . Sodalite [6,2006.01]   
39/54 . Phosphat, ví dụ các hợp chất APO hay SAPO [6,2006.01]   
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C01C AMONIAC; XYANOGEN; CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (các muối của các 
axit có chứa oxy của các halogen C01B 11/00; các peroxit, các muối của các peroxy 
axit C01B15/00; thiosulfat, dithionit, polythionat C01B17/64; các hợp chất của selen 
hay telu C01B19/00; các azit C01B 21/08; các amit kim loại C01B21/092; các nitrit 
C01B21/50; các phosphua C01B25/08; các muối của axit có chứa oxy của phospho 
C01B25/16; các hợp chất của silic C01B33/00; các hợp chất của bo C01B35/00; lên 
men hoặc các phương pháp sử dụng enzym để điều chế các nguyên tố hoặc các hợp 
chất vô cơ trừ dioxit carbon C12P3/00; điều chế các nguyên tố phi kim loại bằng 
phương pháp điện phân hoặc điện di C25B) 

Ghi chú [7,2006.01] 
(1) Cần đặc biệt chú ý đến Ghi chú (1) nằm sau lớp C01 để xác định quy tắc ưu tiên về 

vị trí cuối cùng của lớp này, tức là trong pham vi của các phân lớp C01B-C01G và 
trong các phân lớp này.  

(2) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất còn được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  
 

1/00 Amoniac; Các hợp chất của chúng [1,2006.01]   
1/02 . Điều chế hay tách amoniac [1,2006.01]   
1/04 . . Tổng hợp amoniac (điều chế hay làm sạch các hỗn hợp khí để tổng hợp amoniac 
   C01B 3/02) [1,2006.01]   
1/08 . . Điều chế amoniac từ các chất hữu cơ có chứa nitơ [1,2006.01]   
1/10 . . Tách amoniac từ các chất lỏng có amoniac ví dụ như từ nước khí mỏ [1,2006.01]   
1/12 . . Tách amoniac từ các khí và hơi [1,2006.01]   
1/14 . . . Các thùng bão hòa [1,2006.01]   
1/16 . Amoni halogenua [1,2006.01]   
1/18 . Amoni nitrat [1,2006.01]   
1/20 . Sulfua; Polysulfua [1,2006.01]   
1/22 . Amoni sulfit [1,2006.01]   
1/24 . Amoni sulfat (C01C 1/14 được ưu tiên) [1,2006.01]   
1/242 . . Điều chế từ amoniac và axit sulfuric hay lưu huỳnh trioxit [2,2006.01]   
1/244 . . Điều chế bằng sự phân huỷ đổi kép của muối amoni vói sulfat [2,2006.01]  
1/245 . . Điều chế từ các hợp chất có chứa nitơ và lưu huỳnh [2,2006.01]  
1/246 . . . từ các hợp chất amoni có chứa lưu huỳnh [2,2006.01]  
1/247 . . . . bằng oxy hóa bởi oxy tự do [2,2006.01]  
1/248 . . Ngăn ngừa sự kết tụ hay điều chỉnh hình dạng hoặc kích thước của các tinh 
   thể [2,2006.01]  
1/249 . . Khử axít các tinh thể [2,2006.01]  
1/26 . Amoni carbonat hay amoni bicarbonat [1,2006.01]   
1/28 . Các phương pháp chung để điều chế muối amoni [1,2006.01]   
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Ghi chú 
(1) Nhóm này không bao gồm các muối amoni của các axit phức chất (khác phức 

xyanua) có chứa một kim loại trong anion, các muối này được phân loại vào các 
nhóm tương ứng của phân lớp C01D - C01G theo các kim loại. 

(2) Các muối của các axit đa chức với amoni và một kim loại là các cation, được phân 
loại như thể amoni là hydro. 

(3) Các muối phức chất amin được phân loại trong các nhóm tương ứng của phân lớp 
C01D - C01G theo kim loại.. 

3/00 Xyanogen; Các hợp chất của nó [1,2006.01]   
3/02 . Điều chế hydroxyanua [1,2006.01]   
3/04 . . Tách từ các khí [1,2006.01]   
3/06 . Ổn định hydroxyanua [1,2006.01]    
3/08 . Các xyanua kim loại phức hay đơn [1,2006.01]   
3/10 . . Các xyanua đơn kim loại kiềm [1,3,2006.01]   
3/11 . . Các xyanua phức [3,2006.01]   
3/12 . . Sắt xyanua đơn hay phức [1,2,2006.01]   
3/14 . Axit xyanic; Các muối của nó [1,2006.01]   
3/16 . Xyanamit; Các muối của nó [1,2006.01]   
3/18 . . Canxi xyanamit [1,2006.01]   
3/20 . Axit thioxyanic; Các muối của nó [1,2006.01]   
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C01D CÁC HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỂM, TỨC LÀ CỦA LITHI, NATRI, 
KALI, RUBIDI, XESI HAY FRANXI (hydrua kim loại C01B 6/00; muối của oxy 
axit của halogen C01B 11/00; peroxit, muối của peroxyaxit C01B 15/00; sulfua hay 
polysulfua C01B 17/22; thiosulfat, dithionit, polythionat C01B 17/64; các hợp chất 
của selen hay telu C01B 19/00; các hợp chất kép của nitơ với các kim loại 
C01B21/06; azit C01B 21/08; amit kim loại C01B 21/092; nitrit C01B 21/50; 
phosphua C01B 25/08; muối oxyaxit của phospho C01B 25/16; carbua C01B 32/90; 
các hợp chất của silic C01B 33/00; các hợp chất của bo C01B 35/00; xyanua 
C01C3/08; các muối của axit xyanic C01C3/14; các muối của xyanamit C01C 3/16; 
thioxyanat C01C 3/20; lên men hoặc các phương pháp sử dụng enzym để điều chế 
các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ trừ dioxit carbon C12P3/00; thu nhận các hợp 
chất kim loại từ các hỗn hợp, ví dụ từ quặng mà các hợp chất này là các hợp chất 
trung gian trong quá trình luyện kim để thu nhận kim loại tự do C22B; điều chế các 
nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ bằng phương pháp điện phân hoặc điện di C25B)   

Ghi chú [7,2006.01] 
(1) Cần đặc biệt chú ý đến Ghi chú (1) nằm sau lớp C01 để xác định quy tắc ưu tiên về 

vị trí cuối cùng của lớp này, tức là trong pham vi của các phân lớp C01B-C01G và 
trong các phân lớp này.  

(2) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất còn được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  
 

1/00 Oxit hay hydroxit của natri, kali hay các kim loại kiềm nói chung [1,2,2006.01]   
1/02 . Oxit [1,2006.01]   
1/04 . Hydroxit [1,2006.01]   
1/20 . . Điều chế bằng phản ứng của oxit hay hydroxit với các muối của các kim loại 
   kiềm [1,2006.01]   
1/22 . . . với carbonat hay bicarbonat [1,2006.01]   
1/24 . . . từ hoặc qua các florua hay silico - florua [1,2006.01]    
1/26 . . Điều chế từ hoặc qua các hợp chất xyano, ví dụ xyanua, xyanamit [1,2006.01]   
1/28 . . Làm sạch; Tách [1,2006.01]   
1/30 . . . bằng kết tinh [1,2006.01]   
1/32 . . . bằng hấp phụ hoặc kết tủa [1,2006.01]   
1/34 . . . bằng các dung môi chọn lọc [1,2006.01]   
1/36 . . . bằng oxy hóa [1,2006.01]   
1/38 . . . bằng thẩm tách [1,2006.01]   
1/40 . . . bằng điện phân [1,2006.01]   
1/42 . . Cô đặc; Tách nưốc [1,2006.01]   
1/44 . . Điều chế ở dạng hạt, cục hay ở dạng các sản phẩm có hình dạng xác định khác 

[1,2006.01]   

3/00 Halogenua natrỉ, kali hay các kim loại kiềm nói chung [1,2,2006.01]   
3/02 . Florua [1,2006.01]   
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3/04 . Clorua [1,2006.01]   
3/06 . . Điều chế từ nước muối, nước biển hay từ nước kiềm đã sử dụng [1,2006.01]   
3/08 . . Điều chế bằng cách tái xử lý các hỗn hợp muối tự nhiên hay muối công nghiệp 

hoặc các khoáng chứa silic [1,2006.01]   
3/10 . Bromua [1,2006.01]   
3/12 . Iodua [1,2006.01]   
3/14 . Làm sạch [1,2006.01]   
3/16 . . bằng kết tủa hoặc hấp phụ [1,2006.01]   
3/18 . . bằng các dung môi chọn lọc [1,2006.01]   
3/20 . . bằng nóng chảy [1,2006.01]   
3/22 . Điều chế ở dạng hạt, cục hay ở dạng các sản phẩm có hình dáng xác định khác 

[1,2006.01]   
3/24 . . Tác động đến quá trình kết tinh [1,2006.01]   
3/26 . Ngăn ngừa sự hút ẩm hoặc đóng tảng của các tinh thể [1,2006.01]   

5/00 Sulfat hay sulfit natri, kali hay các kim loại kiềm nói chung [1,2,2006.01]   
5/02 . Điều chế sulfat từ muối của kim loại kiềm và axit sulfuric hay các bisulfat; 
  Điều chế bisulfat [1,2006.01]   
5/04 . Điều chế sulfat bằng sự hỗ trợ của axit sulfurơ hay các sulfit, ví dụ bằng phương 

pháp Hargreaves [1,2006.01]   
5/06 . Điếu chế sulfat bằng phân hủy kép [1,2006.01]   
5/08 . . bằng tương hỗ hay với amoni sulfat [1,2006.01]   
5/10 . . với sulfat magie, canxi, stronti hay bari [1,2006.01]   
5/12 . Điều chế magie sulfat kép với natri hoặc kali [1,2006.01]   
5/14 . Điều chế sulfit (C01D5/04 được ưu tiên) [1,2006.01]   
5/16 . Làm sạch [1,2006.01]   
5/18 . Tách nước [1,2006.01]   

7/00 Carbonat natri, kali hay các kim loại kiềm nói chung [1,2,2006.01]   
7/02 . Điều chế bằng phân hủy kép [1,2006.01]   
7/04 . . với florua hay silico - florua (C01D 1/24 được ưu tiên) [1,2006.01]   
7/06 . Điều chế qua carbonat hỗn hợp của natri hay kali và magie [1,2006.01]   
7/07 . Điều chế từ các hydroxit [2,2006.01]   
7/08 . Điều chế từ hay qua các hợp chất xyano của natri hay kali (C01D 1/26 được ưu 

tiên) [1,2006.01]   
7/10 . Điều chế bicarbonat từ carbonat (phương pháp soda-amoniac C01D 7/18) 

[1,2006.01]   
7/12 . Điều chế carbonat từ bicarbonat [1,2006.01]   
7/14 . Điều chế sesquicarbonat [1,2006.01]   
7/16 . Điều chế từ hợp chất của natri hay kali với amin và carbon dioxit [1,2006.01]   
7/18 . Điều chế bằng phương pháp soda – amoniac [1,2006.01]   
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7/22 . Làm sạch [1,2006.01]   
7/24 . . Kết tinh [1,2006.01]   
7/26 . . bằng kết tủa hoặc hấp phụ [1,2006.01]   
7/28 . . bằng các dung môi chọn lọc [1,2006.01]   
7/30 . . bằng oxy hóa [1,2006.01]   
7/32 . . bằng thẩm tách [1,2006.01]   
7/34 . . bằng điện phân [1,2006.01]   
7/35 . Thay đổi hàm lượng nước kết tinh hay trọng lượng riêng [2,2006.01]   
7/37 . . Làm cô đặc natri carbonat [2,2006.01]  ] 
7/38 . Điều chế ở dạng hạt, cục hay ở dạng các sản phẩm có hình dáng xác định khác 

[1,2006.01]   
7/40 . . Tác động đến quá trình kết tinh [1,2006.01]   
7/42 . Ngăn ngừa sự hút ẩm hay đóng tảng [1,2006.01]   

9/00 Nitrat natri, kali hay các kim loại kiềm nói chung [1,2,2006.01]   
9/02 . Điều chế bằng cách tái xử lý hỗn hợp muối tự nhiên [1,2006.01]   
9/04 . Điều chế nhờ axit nitric lỏng [1,2006.01]   
9/06 . Điều chế nhờ khí của axit nitric hay các oxit nitơ [1,2006.01]   
9/08 . Điều chế bằng phân hủy kép [1,2006.01]   
9/10 . . với amoni nitrat [1,2006.01]   
9/12 . . với nitrat magie, canxi, stronti hay bari [1,2006.01]   
9/14 . . của muối kali với natri nitrat [1,2006.01]   
9/16 . Làm sạch [1,2006.01]   
9/18 . Điều chế ở dạng sản phẩm có hình dạng xác định, ví dụ dạng hạt [1,2006.01]   
9/20 . Ngăn ngừa sự hút ẩm hay đóng tảng [1,2006.01]   

13/00 Các hợp chất của natri hay kali không được xếp vào các mục khác [2,2006.01]   

15/00 Các hợp chất của lithi [2,2006.01]   
15/02 . Oxit; Hydroxit [2,2006.01]   
15/04 . Halogenua [2,2006.01]   
15/06 . Sulfat; Sulfit [2,2006.01]   
15/08 . Carbonat; Bicarbonat [[2,2006.01]   
15/10 . Nitrat [2,2006.01]   

17/00 Các hợp chất của rubidi, xesi hay franxi [2,2006.01]   
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C01F CÁC HỢP CHẤT CỦA BERYLI, MAGIE, NHÔM, CANXI, STRONTI, BARI, 
RADI, THORI HAY CỦA CÁC KIM LOẠI ĐẤT HIẾM (hydrua kim loại 
C01B6/00; muối oxyaxit của halogen C01B 11/00; peoxit, các muối của peroxyaxit 
C01B15/00; sulfua hay polysulfua của magie, canxi, stronti hay bari C01B17/42; 
thiosulfat, dithionit, polythionat C01B 17/64; các hợp chất của selen hay telu 
C01B19/00; các hợp chất kép của nitơ với kim loại C01B 21/06; azit C01B 21/08; 
amit kim loại CO1B 21/092; nitrit C01B 21/50; phosphua C01B 25/08; muối oxyaxit 
của phospho C01B 25/16; carbua C01B 32/90; các hợp chất của silic C01B 33/00; 
các hợp chất của bo C01B 35/00; các hợp chất có tính chất rây phân tử nhưng không 
có tính chất trao đổi cation C01B 37/00; các hợp chất có tính chất rây phân tử và tính 
chất trao đổi cation, ví dụ các zeolit tinh thể C01B 39/00; xyanua C01C 3/08; muối 
của axit xyanic C01C 3/14; muối của xyanamit C01C3/16; thioxianat C01C 3/20; lên 
men hoặc các phương pháp sử dụng enzym để điều chế các nguyên tố hoặc các hợp 
chất vô cơ trừ dioxit carbon C12P3/00; thu nhận các hợp chất kim loại từ các hỗn 
hợp, ví dụ từ quặng mà các hợp chất này là các hợp chất trung gian trong quá trình 
luyện kim để thu nhận kim loại tự do C22B; điều chế các nguyên tố hoặc các hợp 
chất vô cơ bằng phương pháp điện phân hoặc điện di C25B) 

Ghi chú [7,2006.01] 
(1) Cần đặc biệt chú ý đến Ghi chú (1) nằm sau lớp C01 để xác định quy tắc ưu tiên về 

vị trí cuối cùng của lớp này, tức là trong pham vi của các phân lớp C01B-C01G và 
trong các phân lớp này.  

(2) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất còn được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  
 

1/00 Các phương pháp chung điều chế hợp chất của beryli, magie, nhôm, canxi, 
stronti, bari, radi, thori hay các kim loại đất hiếm [1,2006.01]   

3/00 Các hợp chất của beryli [1,2006.01]   
3/02 . Oxit; Hydroxit [3,2006.01]   

5/00 Các hợp chất của magie [1,2006.01]   
5/02 . Điều chế magie oxit [1,2006.01]   
5/04 . .  bằng oxy hóa magie kim loại [1,2006.01]   
5/06 . . bằng phân hủy nhiệt các hợp chất của magie (nung magnesit hay dolomit C04B 

2/10) [1,2006.01]   
5/08 . . . bằng nung magie hydroxit [1,2006.01]   
5/10 . . . bằng phân hủy nhiệt magie clorua với hơi nước [1,2006.01]   
5/12 . . . bằng phân hủy nhiệt magie sulfat, có hay không có quá trình khử [1,2006.01]   
5/14 . Magie hydroxit [1,2006.01]   
5/16 . . bằng xử lý magie oxit, ví dụ xử lý dolomit đã nung bằng nước hay bằng các dung 

dịch muối không chứa magie [1,2006.01]   
5/20 . . bằng kết tủa từ dung dịch muối của magie với amoniac [1,2006.01]   
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5/22  . . từ các hợp chất của magie với hydroxit kim loại kiềm, oxit hay hydroxit kim loại 
kiềm thổ [1,2006.01]   

5/24 . Magie carbonat [1,2006.01]   
5/26 . Magie halogenua [1,2006.01]   
5/28 . . Florua [1,2006.01]   
5/30 . . Clorua [1,2006.01]   
5/32 . . . Điều chế magie clorua khan bằng clo hóa các hợp chất của magie [1,2006.01]   
5/34 . . . Loại nước của magie clorua có chứa nước kết tinh [1,2006.01]   
5/36 . .  Bromua [1,2006.01]   
5/38 . Magie nitrat [1,2006.01]   
5/40 . Magie sulfat (magie sulfat kép với natri hay kali C01D 5/12, với các kim loại kiềm 

khác C01D 15/06, C01D 17/00) [3,2006.01]   
5/42 . Magie sulfit [1,2006.01]   

7/00 Các hợp chất của nhôm [1,2006.01]   
7/02 . Nhôm oxit; Nhôm hydroxit; Aluminat [1,2006.01]   
7/04 . . Điều chế aluminat các kim loại kiềm; Điều chế nhôm oxit hay nhôm hydroxit từ 

chúng [1,2006.01]   
7/06 . . . bằng xử lý các khoáng chứa nhôm với hydroxit của các kim loại kiềm 

[1,2006.01]   
 7/08 . . .  bằng xử lý các khoáng chứa nhôm với carbonat natri [1,2006.01]   
7/10 . . . bằng xử lý các khoáng chứa nhôm với sulfat của các kim loại kiềm và các chất 

khử [1,2006.01]   
7/12 . . . Aluminat các kim loại kiềm từ aluminat của các kim loại kiềm thổ [1,2006.01]   
7/14 . . . Nhôm oxit hay nhôm hydroxit từ aluminat của kim loại kiềm [1,2006.01]   
7/16 . . Điều chế aluminat của các kim loại kiềm thổ; Điều chế nhôm oxit hay nhôm 

hydroxit từ chúng [1,2006.01]   
7/18 . . . Nhôm oxit hay nhôm hydroxit từ aluminat của kim loại kiềm thổ [1,2006.01]   
7/20 . . Điều chế nhôm oxit hay nhôm hydroxit từ quặng có chứa nhôm xử lý bằng axit 

hay muối [1,2006.01]   
7/22 . . . bằng halogenua [1,2006.01]   
7/24 . . . bằng axit nitric hoặc nitơ oxit [1,2006.01]   
7/26 . . . bằng axit sulfuric hoặc sulfat [1,2006.01]   
7/28 . . . bằng axit sulfurơ [1,2006.01]   
7/30 . . Điều chế nhôm oxit hay nhôm hydroxit bằng phân hủy nhiệt các hợp chất của 

nhôm [1,2006.01]   
7/32 . . . sulfat [1,2006.01]   
7/34 . . Điều chế nhôm hydroxit bằng kết tủa từ dung dịch có chứa muối nhôm 

[1,2006.01]   
7/36 . . . từ các muối hữu cơ của nhôm [1,2006.01]   
7/38 . . Điều chế nhôm oxit bằng khử nhiệt các khoáng chứa nhôm [1,2006.01]   
7/40 . . . với sự tham gia của nhôm sulfua [1,2006.01]   
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7/42 . . Điều chế nhôm oxit hay nhôm hydroxit từ nhôm kim loại, ví dụ bằng oxy hóa 
[1,2006.01]   

7/44 . . Tách nước của nhôm hydroxit [1,2006.01]   
7/46 . . Tinh chế oxit nhôm, hydroxit nhôm hay aluminat [1,5,2006.01]   
7/47 . . . aluminat [5,2006.01]   
7/48 . Nhôm halogenua [1,2006.01]   
7/50 . . Florua [1,2006.01]   
7/52 . . . Các hợp chất kép chứa flo và các nhóm axit khác [1,2006.01]   
7/54 . . . Các hợp chất kép chứa nhôm và kim loại kiềm hay kiềm thổ [1,2006.01]   
7/56 . . Clorua (chứa clo C01F 7/52) [1,3,2006.01]   
7/58 . . . Điều chế nhôm clorua khan [1,2006.01]   
7/60 . . . từ các hợp chất nhôm chứa oxy [1,2006.01]   
7/62 . . . Làm sạch [1,2006.01]   
7/64 . . Bromua (chứa flo C01F 7/52) [1,3,2006.01]   
7/66 . Nhôm nitrat (chứa flo C01F 7/52) [1,3,2006.01]   
7/68 . Các hợp chất của nhôm chứa lưu huỳnh (chứa flo C01F 7/52) [1,3,2006.01]   
7/70 . . Sulfua [1,2006.01]   
7/72 . . Sulfit [1,2006.01]   
7/74 . . Sulfat [1,2006.01]   
7/76 . . . Muối kép, ví dụ phèn [1,2006.01]   

11/00 Các hợp chất của canxi, stronti hay bari (C01F 7/00 được ưu tiên) [1,3,2006.01]   
11/02 . Oxit hoặc hydroxit; Điều chế chúng (sản xuất vôi C04B 2/00) [1,2006.01]   
11/04 . . bằng phân hủy nhiệt [1,2006.01]   
11/06 . . . các carbonat [1,2006.01]   
11/08 . . bằng khử sulfat [1,2006.01]   
11/10 . . từ sulfua [1,2006.01]   
11/12 . . từ silicat [1,2006.01]   
11/16 . . Làm sạch [1,2006.01]   
11/18 . Carbonat [1,2006.01]   
11/20 . Halogenua [1,2006.01]   
11/22 . . Florua [1,2006.01]   
11/24 . . Clorua [1,2006.01]   
11/26 . . . từ sulfua [1,2006.01]   
11/28 . . . bằng clo hóa các hợp chất kim loại kiềm thổ [1,2006.01]   
11/30 . . . Cô đặc; Loại nước; Ngăn ngừa sự hút ẩm hay đóng tảng [1,2006.01]   
11/32 . . . Làm sạch [1,2006.01]   
11/34 . . Bromua [1,2006.01]   
11/36 . Nitrat [1,2006.01]   
11/38 . . Điều chế bằng axit nitric hoặc nitơ oxit [1,2006.01]   
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11/40 . . Điều chế bằng phân hủy kép với các nitrat [1,2006.01]   
11/42 . . Các muối kép (với magie C01F 5/38) [1,2006.01]   
11/44 . . Cô đặc; Kết tinh; Loại nước; Ngăn ngừa sự hút ẩm hay đóng tảng [1,2006.01]   
11/46 . Sulfat (loại nước của thạch cao C04B 11/02) [1,2006.01]   
11/48 . Sulfit [1,2006.01]   

13/00 Các hợp chất của rađi [1,2006.01]   

15/00 Các hợp chất của thori [1,2006.01]   

17/00 Các hợp chất của kim loại đất hiếm, như của scandi, ytri, lantan và nhóm họ 
lantan [1,2006.01]   
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C01G CÁC HỢP CHẤT KIM LOẠI KHÔNG ĐƯỢC XẾP VÀO CÁC PHÂN LỚP 
C01D HAY C01F (hydrua kim loại C01B 6/00; muối của oxyaxit của halogen 
C01B11/00; peroxit, muối của peroxyaxit C01B 15/00; thiosulfat, dithionit, 
polythionat C01B 17/64; các hợp chất của selen hay telu C01B 19/00; các hợp chất 
kép của nitơ với kim loại C01B 21/06; azit C01B 21/08; amit kim loại C01B 21/092; 
nitrit C01B 21/50; phosphua C01B 25/08; các muối oxyaxit của phospho C01B 
25/16; carbua C01B 32/90; các hợp chất của silic C01B 33/00; các hợp chất của bo 
C01B 35/00; các hợp chất có tính chất rây phân tử nhưng không có tính chất trao đổi 
cation C01B37/00; các hợp chất có tính chất rây phân tử và tính chất trao đổi cation, 
ví dụ các zeolit tinh thể C01B 39/00; xyanua C01C 3/08; muối của axit xyanic C01C 
3/14; muối của xianamit C01C 3/16; thioxianat C01C 3/20; lên men hoặc các 
phương pháp sử dụng enzym để điều chế các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ trừ 
dioxit carbon C12P 3/00; thu nhận các hợp chất kim loại từ các hỗn hợp, ví dụ từ 
quặng mà các hợp chất này là các hợp chất trung gian trong quá trình luyện kim để 
thu nhận kim loại tự do C21B, C22B; điều chế các nguyên tố hoặc các hợp chất vô 
cơ bằng phương pháp điện phân hoặc điện di C25B) 

Ghi chú [7,2006.01] 
(1) Cần đặc biệt chú ý đến Ghi chú (1) nằm sau lớp C01 để xác định quy tắc ưu tiên về 

vị trí cuối cùng của lớp này, tức là trong pham vi của các phân lớp C01B - C01G và 
trong các phân lớp này.  

(2) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất còn được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHUNG CÁC HỢP CHẤT 
KIM LOẠI XẾP THEO THỨ TỰ CHỮ CÁI CỦA CÁC KÝ 
HIỆU KIM LOẠI ................................................................................................................................ 1/00 

Ag Bạc ................................................................................................................................. 5/00 
As Arsen  ........................................................................................................................... 28/00 
Au Vàng ............................................................................................................................... 7/00 
Bi  Bismut .......................................................................................................................... 29/00 
Cd Cadimi .......................................................................................................................... 11/00 
Co Coban ........................................................................................................................... 51/00 
Cr Crom ............................................................................................................................. 37/00 
Cu Đồng ............................................................................................................................... 3/00 
Fe Sắt ................................................................................................................................. 49/00 
Ga Gali ...................................................................................................................  ...........15/00 
Ge Germani ........................................................................................................................ 17/00 
Hf Hafini ................................................................................................................ ............27/00 
Hg Thủy ngân ................................................................................................................... .13/00 
In lndi ................................................................................................................................. 15/00 
Ir lridi ..............................................................  ..................................................................55/00  
Mn Mangan ........................................................................................................................ 45/00 
Mo Molipden ..................................................................................................................... 39/00 
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Nb Niobi ............................................................................................................................ 33/00 
Ni Niken............................................................................................................................ .53/00 
Os Osimi ............................................................................................................................ 55/00 
Pb Chì ................................................................................................................................ 21/00 
Pd Paladi ............................................................................................................. ...............55/00 
Pt Platin ................................................................................................................  .............55/00 
Re Reni .............................................................................................................................. 47/00 
Rh Rodi .............................................................................................................................. 55/00 
Ru Ruteni .................................................................................................................... .. ....55/00 
Sb Antimon ........................................................................................................ ................30/00 
Sn Thiếc ............................................................................................................................. 19/00 
Ta Tantan ......................................................................................................................... . 35/00 
Ti Titan .............................................................................................................................. 23/00 
TI Tali .............................................................................................................................  ..15/00 
U Urani .............................................................................................................................. 43/00 
V Vanadi ...........................................................................................................................  31/00 
W Vonfram ..................................................................................................................... ...41/00 
Zn Kẽm ...............................................................................................................................  9/00 
Zr Ziricon ................................................................................................................ ...........25/00 

CÁC HỢP CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ SIÊU URANI ..................................................................... 56/00 
CÁC HỢP CHẤT KIM LOẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP 
TRONG CÁC NHÓM NÓI TRÊN ................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Các phương pháp chung để điều chế hợp chất của những kim loại không được 
đề cập trong các phân lớp C01B, C01C, C01D, C01F (điều chế các hợp chất vô cơ 
bằng phương pháp điện phân C25BB 1/00) [1,2,2006.01]   

1/02 . Oxit [1,2006.01]   
1/04 . Carbonyl [1,2006.01]   
1/06 .  Halogenua [1,2006.01]   
1/08 . Nitrat [1,2006.01]   
1/10 . Sulfat [1,2006.01]   
1/12 . Sulfua [1,2006.01]   
1/14 . Sulfit [1,2006.01]   

3/00 Các hợp chất của đồng [1,2006.01]   
3/02 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01]   
3/04 . Halogenua [1,2006.01]   
3/05 . . Clorua [3,2006.01] 
3/06 . . Oxyclorua [1,2006.01]   
3/08 . Nitrat [1,2006.01]   
3/10 . Sulfat [1,2006.01]   
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3/12 . Sulfua [1,2006.01]   
3/14 . Các phức chất với amoniac [1,2006.01]   

5/00 Các hợp chất của bạc [1,2006.01]   
5/02 . Halogenua [3] 

7/00 Các hợp chất của vàng [1,2006.01]   

9/00 Các hợp chất của kẽm [1,2006.01]   
9/02 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01]   
9/03 . . Quy trình điều chế bằng các phương pháp khô, ví dụ quá trình ở thể hơi 

[3,2006.01]   
9/04 . Halogenua [1,2006.01]   
9/06 . Sulfat [1,2006.01]   
9/08 . Sulfua [1,2006.01]   

11/00 Các hợp chất của cadimi [1,2006.01]   
11/02 . Sulfua [2,2006.01]   

13/00 Các hợp chất của thủy ngân [1,2006.01]   
13/02 . Oxit [1,2006.01]   
13/04 . Halogenua [1,2006.01]   

15/00 Các hợp chất của gali, indi hay tali [1,2006.01]   

17/00 Các hợp chất của germani [1,2006.01]   
17/02 . Germani dioxit [1,2006.01]   
17/04 . Halogenua của germani [1,2006.01]   

19/00 Các hợp chất của thiếc [1,2006.01]   
19/02 . Oxit [1,2006.01]   
19/04 . Halogenua [1,2006.01]   
19/06 . . Thiếc (II) clorua [1,2006.01]   
19/08 . . Thiếc (IV) clorua [1,2006.01]   

21/00 Các hợp chất của chì [1,2006.01]   
21/02 . Oxit [1,2006.01]   
21/04 . . Chì suboxit (Pb2O) [1,2006.01]   
21/06 . . Chì monoxit (PbO) [1,2006.01]   
21/08 . . Chì dioxit (PbO2) [1,2006.01]   
21/10 . . Chì đỏ (Pb3O4) [1,2006.01]   
21/12 . Hydroxit [1,2006.01]   
21/14 . Carbonat [1,2006.01]   
21/16 . Halogenua [1,2006.01]   
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21/18 . Nitrat [1,2006.01]   
21/20 . Sulfat [1,2006.01]   
21/21 . Sulfua [3,2006.01]   
21/22 . Plumbat; Plumbit [1,2006.01]   

23/00 Các hợp chất của titan [1,2006.01]   
23/02 . Halogenua của titan [1,2006.01]   
23/04 . Oxit; Hydroxit [1,3,2006.01]   
23/047 . . Titan dioxit [3,2006.01]   
23/053 . . . Điều chế bằng các phương pháp ướt, ví dụ như bằng thủy phân các muối 
    titan [3,2006.01]   
23/07 . . . Điều chế bằng quá trình ở thể hơi, ví dụ oxy hoá halogenua [3,2006.01]   
23/08 . . . Sấy; Nung [1,3,2006.01]   

25/00 Các hợp chất của Ziricon [1,2006.01]   
25/02 . Oxit [1,2006.01] 
25/04 . Halogenua [1,2006.01] 
25/06 . Sulfat [1,2006.01] 

27/00 Các hợp chất của hafini [1,2006.01] 
27/02 . Oxit [1,2006.01] 
27/04 . Halogenua [1,2006.01] 
27/06 . Sulfat [1,2006.01] 

28/00 Các hợp chất của arsen [3,2006.01] 
28/02 . Arsenat; Arsenit [3,2006.01]  

29/00 Các hợp chất của bismut [1,2006.01] 

30/00 Các hợp chất của antimon [3,2006.01]  
30/02 . Antimonat; Antimonit [3,2006.01]  

31/00 Các hợp chất của vanadi [3,2006.01] 
31/02 . Oxit [3,2006.01]  
31/04 . Halogenua [3,2006.01]  

33/00 Các hợp chất của niobi [1,2006.01] 

35/00 Các hợp chất của tantan [1,2006.01] 
35/02 . Halogenua [3,2006.01]  

37/00 Các hợp chất của crom [1,2006.01] 
37/02 . Oxit hay các hydrat của chúng [1,2006.01] 
37/027 . . Crom dioxit [3,2006.01]  
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37/033 . . Crom trioxit; Axit cromic [3,2006.01] 
37/04 . Crom halogenua [1,2006.01] 
37/06 . . Cromyl halogenua [1,2006.01] 
37/08 . Crom sulfat [1,2006.01] 
37/10 . . Phèn crom [1,2006.01] 
37/14 . Cromat; Bicromat [1,2006.01] 

39/00 Các hợp chất của molipden [1,2006.01] 
39/02 . Oxit; Hydroxit [3,2006.01]  
39/04 . Halogenua [3,2006.01]  
39/06 . Sulfua [3,2006.01]  

41/00 Các hợp chất của vonfram [1,2006.01] 
41/02 . Oxit; Hydroxit [3,2006.01]  
41/04 . Halogenua [3,2006.01]  

43/00 Các hợp chất của urani [1,2006.01] 
43/01 . Oxit; Hydroxit [3,2006.01]  
43/025 . . Urani dioxit [3,2006.01]  
43/04 . Halogenua [1,2006.01] 
43/06 . . Florua [1,2006.01] 
43/08 . . Clorua [1,2006.01] 
43/10 . . Bromua [1,2006.01] 
43/12 . . Iodua [1,2006.01] 

45/00 Các hợp chất của mangan [1,2006.01] 
45/02 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01] 
45/04 . Carbonyl [1,2006.01] 
45/06 . Halogenua [1,2006.01] 
45/08 . Nitrat [1,2006.01] 
45/10 . Sulfat [1,2006.01] 
45/12 . Manganat; Permanganat [1,2006.01] 

47/00 Các hợp chất của reni [1,2006.01] 

49/00 Các hợp chất của sắt [1,2006.01] 
49/02 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01] 
49/04 . . Sắt (II) oxit (FeO) [1,2006.01] 
49/06 . . Sắt (III) oxit (Fe2O3) [1,2006.01] 
49/08 . . Oxit sắt từ (Fe3O4) [1,2006.01] 
49/10 . Halogenua [1,2006.01] 
49/12 . Sulfua [1,2006.01] 
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49/14 . Sulfat [1,2006.01] 
49/16 . Carbonyl [1,2006.01] 

51/00 Các hợp chất của coban [1,2006.01] 
51/02 . Carbonyl [1,2006.01] 
51/04 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01] 
51/06 . Carbonat [1,2006.01] 
51/08 . Halogenua [1,2006.01] 
51/10 . Sulfat [1,2006.01] 
51/12 . Các phức chất với amoniac [1,2006.01] 

53/00 Các hợp chất của niken [1,2006.01] 
53/02 . Cacbonyl [1,2006.01] 
53/04 . Oxit; Hydroxit [1,2006.01] 
53/06 . Carbonat [1,2006.01] 
53/08 . Halogenua [1,2006.01] 
53/09 . . Clorua [3,2006.01] 
53/10 . Sulfat [1,2006.01] 
53/11 . Sulfua [3,2006.01] 
53/12 . Các phức chất với amoniac 

55/00 Các hợp chất ruteni, rodi, palđi, osimi, iridi hay platin [1,2006.01] 

56/00 Các hợp chất của các nguyên tố siêu urani [1,2006.01] 

99/00 Các hợp chất kim loại không được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2010.01]  
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C02 XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI; NƯỚC THẢI SINH HOẠT HOẶC BÙN  

C02F XỬ LÝ NƯỚC, NƯỚC THẢI; NƯỚC THẢI SINH HOẠT HAY BÙN (quy trình 
xử lý các hoá chất độc hại thành các chất vô hại hoặc ít độc hại bằng việc thực hiên 
sự thay đổi hoá học trong chính các chất đó A62D 3/00; bể tách, lắng hoặc thiết bị 
lọc nói chung B01D; các thiết bị đặc biệt trên tàu thủy để xử lý nước, nước thải hoặc 
nước thải sinh hoạt, ví dụ để sản xuất nước ngọt B63J; cho thêm các chất vào nước 
để chống ri C23F; xử lý các chất lỏng bị nhiễm bẩn bởi các chất phóng xạ G21F 
9/04) [3] 

Ghi chú [7,2006.01] 
(1) Nếu phương pháp xử lý nước thải có liên quan đến phép sắc ký  thì sẽ được phân loại 

cả trong lớp này và cả trong nhóm B01D 15/08.  
(2) Trong phân lớp này nên thêm mã chỉ số của các nhóm C02F 101/00 hoặc C02F 

103/00.   

Nội dung phân lớp 
XỬLÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC HAY VẬT LÝ ...................................................1/00, 5/00 
XỬLÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ...................................................................................  3/00 
SỰ THÔNG KHÍ BỂ CHỨA NƯỚC ................................................................................................. 7/00 
XỬ LÝ NHIỀU GIAI ĐOẠN ............................................................................................................. 9/00 
XỬ LÝ BÙN  .................................................................................................................................... 11/00 

 

1/00     Xử lý nước, nước thải hoặc nước thải sinh hoạt (C02F 3/00 - C02F 9/00 được ưu 
tiên) [3,2006.01]  

1/02 . bằng đun nóng [3,2006.01]  
1/04 . . bằng chưng cất hay bay hơi [3,2006.01]  
1/06 . . . Bay hơi một lần [3,2006.01]  
1/08 . . . Bay hơi trong lớp màng mỏng [3,2006.01] 
1/10 . . . bằng sự tiếp xúc trực tiếp với các chất rắn dạng hạt hay với môi trường lỏng 

giống như môi trường truyền nhiệt [3,2006.01] 
1/12 . . . . Bay hơi trong khi phun [3,2006.01] 
1/14 . . . sử dụng năng lượng mặt trời [3,2006.01]  
1/16 . . . sử dụng nhiệt thải từ các quá trình khác [3,2006.01]  
1/18 . . . Các thiết bị chuyển tải để điều chế nước uống [3,2006.01]  
1/20     . bằng sự loại khí như tách các khí hòa tan [3,2006.01]  
1/22     . bằng đông lạnh [3,2006.01]  
1/24 . bằng sự tuyển nổi (C02F 1/465 được ưu tiên) [3,5,2006.01]   
1/26 . bằng chiết [3,2006.01]  
1/28 . bằng hấp thụ (có sử dụng trao đổi ion C02F 1/42; thành phần của các chất hấp thụ 

B01J) [3,2006.01]  
1/30 . bằng sự chiếu xạ [3,2006.01]   
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1/32 . . ánh sáng tử ngoại [3,2006.01]  
1/34 . bằng dao động cơ học [3,2006.01]  
1/36 . . bằng rung động siêu âm [3,2006.01]  
1/38 . bằng tách ly tâm [3,2006.01]  
1/40 . Thiết bị để tách hay loại bỏ mỡ hay dầu hoặc các chất nổi tương tự (làm sạch hay 

giữ sạch bề mặt của nguồn nưóc lộ thiên khỏi bị dầu hay các chất tương tự làm ô 
nhiễm E02B 15/04; thiết bị đặt trong cống rãnh để tách chất lỏng hay rắn từ nước 
thải sinh hoạt E03F 5/14) [3,5,2006.01]  

1/42 . bằng sự trao đổi ion [3,2006.01]  
1/44 . bằng sự thẩm tách, thẩm thấu hay thẩm thấu ngược [3,2006.01]  
1/46 . bằng phương pháp điện hóa [3,5,2006.01]  
1/461 . . bằng điện phân [5,2006.01] 
1/463 . . . bằng sự đông tụ điện [5,2006.01]  
1/465 . . . bằng sự tuyển nổi điện [5,2006.01]  
1/467 . . . bằng sự tẩy trùng điện hóa [5,2006.01]  
1/469 . . bằng phương pháp tách điện hóa, ví dụ bằng phương pháp điện thẩm thấu, điện 

thẩm tách hay điện di [5,2006.01]  
1/48 . bằng từ trường hay điện trường (C01F 1/46 được ưu tiên) [3,2006.01]  
1/50 . bằng sự cho thêm hay sử dụng một chất sát trùng hay bằng các kim loại nặng   

(C02F 1/467 được ưu tiên) [3,5,2006.01]  
1/52 . bằng sự keo tụ hay kết tủa các chất bẩn ở trạng thái lơ lửng [3,2006.01]  
1/54 . . sử dụng các chất hữu cơ [3,2006.01]  
1/56 . . . Các hợp chất cao phân tử [3,2006.01]  
1/58 . bằng loại bỏ các hợp chất hòa tan đặc biệt (bằng trao đổi ion C02F 1/42; làm mềm 

nước C02F 5/00) [3,2006.01]  
1/60 . . Các hợp chất silic [3,2006.01]  
1/62 . . Các hợp chất kim loại nặng [3,2006.01]  
1/64 . . . của sắt và/hoặc mangan [3,2006.01]  
1/66 . bằng trung hòa; điều chỉnh độ pH, (để loại khí C02F 1/20; sử dụng sự trao đổi ion 

C02F 1/42; để keo tụ hay kết tủa các chất bẩn ở trạng thái lơ lửng C02F 1/52; để 
loại bỏ các chất hòa tan C02F 1/58) [3,2006.01]  

1/68 . bằng sự cho thêm các chất đặc biệt, ví dụ như các nguyên tố vi lượng để cải thiện 
nước uống [3,2006.01]  

1/70 . bằng sự khử [3,2006.01]  
1/72 . bằng sự oxy hóa [3,2006.01]  
1/74 . . bằng không khí (sự thông khí bể chứa nước C02F 7/00) [3,2006.01]   
1/76 . . bằng các halogen hay các hợp chất của halogen [3,2006.01]   
1/78 . . bằng ozon [3,2006.01]   

3/00  Xử lý nước, nước thải hoặc nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học 
[3,2006.01] 

3/02 . Các quá trình hiếu khí (ưa khí) [3,2006.01]  
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3/04 . . có sử dụng thiết bị lọc kiểu phun [3,2006.01]  
3/06 . . có sử dụng thiết bị lọc chìm (nhúng trong bể) [3,2006.01]  
3/08 . . có sử dụng các vật tiếp xúc di động [3,2006.01]  
3/10 . . Vật liệu bít kín; Vật liệu độn; Lưới [3,2006.01]  
3/12 . . Các quá trình hoạt hóa bùn [3,2006.01]  
3/14 . . . có sử dụng thông khí bề mặt [3,2006.01]  
3/16 . . . . thiết bị sục khí có trục đứng [3,2006.01]  
3/18 . . . . thiết bị sục khí có trục nằm ngang [3,2006.01]  
3/20 . . . có sử dụng các máy khuyếch tán [3,2006.01]  
3/22 . . . có sử dụng ống tuần hoàn [3,2006.01]  
3/24 . . . có thông khí trong khi rơi tự do hay phun [3,2006.01]  
3/26 . . . có sử dụng oxy tinh khiết hay khí giầu oxy [3,2006.01]  
3/28 . Các quá trình tiêu hủy yếm khí [3,2006.01]  
3/30 . Các quá trình ưa khí và yếm khí [3,2006.01]  
3/32 . được đặc trưng bởi các động vật hay thực vật được sử dụng, ví dụ như tảo 

[3,2006.01]   
3/34 . đặc trưng bởi vi sinh vật sử dụng [3,2006.1] 

5/00 Làm mềm nước; Ngăn ngừa sự tạo thành cặn; Cho thêm vào nước các chất 
ngăn ngừa sự tạo thành cặn hay để khử cặn đó, ví dụ cho thêm các tác nhân 
càng hóa (làm mềm bằng trao đổi ion C02F 1/42) [3,2006.01]  

5/02 . Làm mềm nước bằng kết tủa các muối gây nên cứng nước [3,2006.01]  
5/04 . . có sử dụng các phosphat (C02F 5/06 được ưu tiên) [3,2006.01]  
5/06 . . có sử dụng các hợp chất của canxi [3,2006.01]  
5/08 . Xử lý nước bằng các chất hóa học tạo phức hay bằng các tác nhân hòa tan khác để 

làm mềm, ngăn ngừa sự tạo thành cặn hay khử nó, ví dụ cho thêm các tác nhân 
càng hóa [3,2006.01]  

5/10 . . có sử dụng các chất hữu cơ [3,2006.01]  
5/12 . . . có chứa nitơ (C02F 5/14 được ưu tiên) [3,2006.01]  
5/14 . . . có chứa phospho [3,2006.01]  

7/00 Thông khí bể chứa nước [3,2006.01]  

9/00 Xử lý nhiều giai đoạn nước, nước thải hay nước thải sinh hoạt [3,2006.01]  

Ghi chú [3,7,2006.01] 
(1) Nhóm này chỉ bao gồm các phương pháp xử lý kết hợp trong đó đặc điểm chủ yếu 

nằm trong sự kết hợp các giai đoạn xử lý.  
(2) Nhóm này không bao gồm các phương pháp xử lý trong đó đặc điểm chủ yếu nằm 

trong một giai đoạn xử lý riêng biệt được phân ở nhóm C02F 1/00 – C02F 7/00. Ví 
dụ phương pháp xử lý trong đó đặc điểm chủ yếu nằm trong một giai đoạn xử lý hóa 
học còn một hay nhiều giai đoạn khác là xử lý thông thường như lọc hay lắng.  
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(3) Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là tại mỗi mức 
thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ phân loại vào vị trí thích hợp cuối 
cùng. 

(4) Bất kỳ một giai đoạn xử lý riêng biệt nào của phương pháp xử lý nhiều giai đoạn mà 
không được xác định bằng  phân loại ở vị trí thích hợp cuối cùng và được xem như là 
thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể được phân loại vào một trong các nhóm 
C02F 1/00 - C02F 1/56 hoặc C02F 1/56 - C02F 7/00. Ví dụ trong trường hợp để có 
thể tra cứu phương pháp xử lý nhiều giai đoạn mà cần sử dụng sự kết hợp của các ký 
hiệu phân loại. Sự phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

 
9/02 . bao gồm một giai đoạn tách [7,2006.01] 
9/04 . ít nhất một giai đoạn là xử lý hóa học [7,2006.01]  
9106 . . Xử lý điện hóa [7,2006.01]  
9/05 . ít nhất một giai đoạn là xử lý vật lý [7,2006.01]  
9110 . . Xử lý nhiệt [7,2006.01]  
9112 . . Chiếu xạ hoặc xử lý bằng điện trường hay từ trường [7,2006.01]  
9114 . ít nhất một giai đoạn là xử lý sinh học [7,2006.01]  

11/00 Xử lý bùn; Thiết bị dành cho mục đích này [3,2006.01] 
11/02 . Xử lý sinh học [3,2006.01] 
11/04 . . Xử lý yếm khí; Sản xuất metan bằng phương pháp này [3,2006.01]  
11/06 . bằng oxy hóa [3,2006.01]  
11/08 . . Oxy hóa không khí ẩm [3,2006.01]  
11/10 . bằng nhiệt phân [3,2006.01]  
11/12 . bằng loại nước, sấy hay cô đặc [3,2006.01]  
11/14 . . cho thêm các tác nhân hóa học [3,2006.01]  
11/16 . . sử dụng sấy theo lớp hay phương pháp ủ nhiều lớp [3,2006.01]  
11/18 . bằng khống chế nhiệt (bằng nhiệt phân C02F 11/10) [3,2006.01]  
11/20 . . bằng làm lạnh [3,2006.01]  

Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm C02F 1/00 đến C02F 11/00 có liên quan đến bản chất của 
các chất nhiễm bẩn trong nước, nước thải, nước thải sing hoạt hay bùn.  [7] 

101/00 Bản chất của chất nhiễm bẩn [7,2006.01] 
101/10 . Các hợp chất vô cơ [7,2006.01]  
101/12 . . Các halogen hay hợp chất chứa halogen [7,2006.01]  
101/14 . . . Flo hay hợp chất chứa flo [7,2006.01]  
101/16 . . Các hợp chất của nitơ, ví dụ amoniac [7,2006.01]  
101/18 . . . Xyanua [7,2006.01]  
101/20 . . Các kim loại nặng hay hợp chất của kim loại nặng [7,2006.01]  
101/22 . . . Crom hay các hợp chất của crom, ví dụ cromat [7,2006.01]  
101/30 . Các hợp chất hữu cơ [7,2006.01]  

41 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C02F 

101/32 . . Các hydrocarbon, ví dụ dầu [7,2006.01]  
101/34 . . chứa oxy [7,2006.01]  
101/36 . . chứa halogen [7,2006.01]  
101/38 . . chứa nitơ [7,2006.01]  

Sơ đồ chỉ số kết hợp vói các nhóm C02F 1/00 đến C02F 11/00 có liên quan đến bản chất của 
nước, nước thải, nước thải sinh hoạt hay bùn cần được xử lý. [7] 

103/00 Bản chất của nước, nước thải, nước thải sinh hoạt hay bùn cần được xử lý 
[7,2006.01]  

103/02 . Nước không nhiễm bẩn, ví dụ để cấp nước cho công nghiệp [7,2006.01]  
103/04 . . để thu được nước sạch hay nước siêu sạch [7,2006.01]  
103/06 . Nước ngầm hay dung dịch ngâm chiết nhiễm bẩn [7,2006.01]  
103/08 . Nước biển, ví dụ để khử muối [7,2006.01]  
103/10 . từ mỏ lộ thiên hay từ các hoạt động khai thác mỏ khác [7,2006.01]  
103/12 . từ công nghiệp silicat hay công nghiệp gốm, ví dụ nước thải từ các nhà máy xi 
  măng hay thủy tinh [7,2006.01]  
103/14 . Các chất thải từ sơn [7,2006.01]  
103/16 . từ công nghệ luyện kim, tức là từ quá trình sản xuất, tinh luyện hay xử lý kim loại, 

ví dụ các chất thải điện hóa [7,2006.01]  
103/18 . từ quá trình làm sạch các dòng khí bằng phương pháp ướt [7,2006.01]  
103/20 . từ nghề chăn nuôi gia súc [7,2006.01]  
103/22 . từ quá trình chế biến động vật, ví dụ gia cầm, cá hay các bộ phận của chúng 

[7,2006.01]  
103/24 . . từ xưởng thuộc da [7,2006.01]  
103/26 . từ quá trình chế biến thực vật và các phần của nó [7,2006.01]  
103/28 . . từ công nghiệp sản xuất giấy hay xenlulo [7,2006.01]  
103/30 . từ công nghiệp dệt [7,2006.01]  
103/32 . . từ công nghiệp chế biến thực phẩm hay thức ăn, ví dụ nước thải từ công nghiệp 

chế biến đồ uống [7,2006.01]  
103/34 . Từ công nghiệp hóa chất mà không được phân ở các nhóm từ C02F 103/12 đến 

C02F 103/32 [7,2006.01]  
103/36 . . từ quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ [7,2006.01]   
103/38 . . . Các polyme [7,2006.01]  
103/40 . . từ quá trình sản xuất hay sử dụng các vật liệu nhạy quang [7,2006.01]   
103/42 . từ bể bơi [7,2006.01]   
103/44 . từ trạm rửa xe [7,2006.01]  
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C03 THỦY TINH, BÔNG KHOÁNG HAY BÔNG XỈ 

C03B SẢN XUẤT HOẶC TẠO HÌNH THỦY TINH, BÔNG KHOÁNG HAY BÔNG 
XỈ; CÁC QUY TRÌNH PHỤ TRỢ TRONG SẢN XUẤT HOẶC TẠO HÌNH 
THỦY TINH, BÔNG KHOÁNG HAY BÔNG XỈ (gia công bề mặt C03C) 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT THỦY TINH 

Các qui trình trưóc khi nấu .........................................................................................1/00, 3/00 
Nấu. ..............................................................................................................................5/00,7/00 
Các qui trình khác ......................................................................................................... .......8/00 

TẠO HÌNH 
Phương pháp thổi ................................................................................................................. 9/00 
Phương pháp ép.. ............................................................................................................... 11/00 
Phương pháp cán................................................................................................................ 13/00 
Các phương pháp khác .......................................................................................... 15/00 - 21/00 
Sản xuất sợi hay chỉ ........................................................................................................... 37/00 
Vận chuyển các sản phẩm thủy tinh trong quá trình 
sản xuất .............................................................................................................................. 35/00 
Ngăn ngừa sự dính khuôn của thủy tinh  ........................................................................... 40/00 
Sản xuất các sản phẩm từ thạch anh hay từ silic dioxit 
nóng chảy ........................................................................................................................... 20/00 

GIA CÔNG HOÀN CHỈNH 
Gia công nhiệt ............................................................................................. 25/00, 29/00, 32/00 
Tôi.. ............................................................................................................................ ........27/00 
Tách (phôi, sản phẩm) ............................................................................................ 33/00, 23/26 
Sự trùng chỉnh (reforming) ..................................................................................... 23/00, 31/00 
sợi hay chỉ .......................................................................................................................... 37/10 
 

 

Nấu chảy nguyên liệu thô 

1/00 Chuẩn bị phối liệu [1,2006.01]  
1/02 . Làm đặc mẻ thủy tinh, ví dụ vê viên (tạo hạt) [5,2006.01]  

3/00 Nạp liệu lò nấu [1,2006.01] 
3/02 . kết hợp với làm nóng trưóc, làm nóng chảy trước hay xử lý trước các phối liệu 

dùng để làm thủy tinh, như các viên hay mảnh [5,2006.01]  

5/00 Nấu trong lò; Lò nấu thủy tinh [1,2006.01] 
5/02 . trong các lò điện [1,2006.01] 
5/027 . . bằng cách cho dòng điện chạy giữa các điện cực nhúng trong bể thủy tinh, tức là 

bằng đốt nóng trực tiếp nhờ điện trở [3,2006.01]  

43 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C03B 

5/03 . . . Lò bể [5,2006.01]  
5/033 . . có sử dụng các điện trở dùng để đốt nóng đặt trên hay trong bể thủy tinh tức là 

bằng đốt nóng gián tiếp nhờ các thanh điện trở [3,2006.01]  

Ghi chú  
 Nhóm C03B5/02 được ưu tiên hơn các nhóm C03B 5/04 - C03B 5/14 
 
5/04 . trong lò bể [1,2006.01] 
5/05 . . Lò bể làm việc không liên tục, ví dụ lò làm việc theo ngày [5,2006.01]  
5/06 . trong lò nồi [1,2006.01] 
5/08 . . Nồi nấu thủy tinh [1,2006.01] 
5/10 . trong lò bể và lò nồi liên hợp [1,2006.01] 
5/12 . trong lò đứng [1,2006.01] 
5/14 . trong lò kiểu trụ quay [1,2006.01] 
5/16 . Những nét đặc trưng của quá trình nấu thủy tinh; Các thiết bị phụ trợ cho lò nấu 

thủy tinh [1,2006.01] 
5/167 . . Các phương tiện ngăn chặn nguy hiểm cho thiết bị, ví dụ bằng thủy tinh nóng 

chảy, khí nóng, phối liệu (C03B 5/20, C03B 5/42 được ưu tiên) [5,2006.01] 
5/173 . . Thiết bị thay đổi các thành phần của thủy tinh nóng chảy trong các lò thủy tinh 

như để tạo màu thủy tinh nóng chảy (khía cạnh hóa học C03C) [5,2006.01]  
5/18 . . Thiết bị khuấy trộn; Sự đồng nhất hóa [1,2006.01] 
5/182 . . . bằng sự dịch chuyển thủy tinh nóng chảy dọc theo các thành phần cố định, ví dụ 

thiết bị làm lệch hướng, ngưỡng tràn, vách ngăn [5,2006.01]  
5/183 . . . có sử dụng các phương tiện nhiệt, ví dụ để tạo ra dòng đối lưu [5,2006.01]  
5/185 . . . . Các phương tiện điện [5,2006.01]  
5/187 . . . với các bộ phận dịch chuyển [3,2006.01]  
5/193 . . . có sử dụng khí, ví dụ như máy sục khí [3,2006.01]  
5/20 . . Cầu, xuồng, rãnh thắt hay các thiết bị khác cản các chất bẩn, bọt hay phối liệu 

[1,2006.01] 
5/225 . . Làm trong (khử bọt) (C03B 5/18 được ưu tiên) [3,2006.01]  
5/23 . . Làm lạnh thúy tinh nóng chảy (C03B 5/18, C03B 5/225 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
5/235 . . Nung nóng thủy tinh (C03B 5/02, C03B 5/18, C03B 5/225 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
5/237 . . . Buồng hoàn nhiệt hay thu hồi nhiệt đặc biệt dùng cho bể nấu chảy thủy tinh 

[5,2006.01]  
5/24 . . Điều chỉnh tự động quá trình nấu [1,2006.01] 
5/26 . . Cửa tháo; Ống tràn [1,2006.01] 
5/28 . . Ống xi phông [1,2006.01] 
5/42 . . Các chi tiết kết cấu tường của lò, ví dụ để chống ăn mòn; Sử dụng các vật liệu 

khác nhau để làm tường lò [3,2006.01]  
5/425 . . . Ngăn cản ăn mòn hay xói mòn (C03B 5/44 được ưu tiên) [5,2006.01]  
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5/43 . . . Sử dụng các vật liệu cho tường lò, ví dụ gạch chịu lửa [5,2006.01]  
5/435 . . . Các thiết bị đốt nóng cho tường lò [5,2006.01]  
5/44 . . . Các thiết bị để làm lạnh tường lò [3,2006.01]  

7/00 Các thiết bị phân phối thủy tinh nóng chảy; Các thiết bị để dỡ mẻ thủy tinh 
nóng chảy; Nhận mẻ thúy tinh nóng chảy cho vào khuôn thổi [1,2006.01] 

7/01 . Các thiết bị để dỡ mẻ thủy tinh đã nóng chảy [5,2006.01]  
7/02 . Buồng đốt trước, tức là kênh cấp [3,2006.01]  
7/04 . . Buồng đốt trước kiểu quay [3,2006.01]  
7/06 . . Các phương tiện khống chế nhiệt hay điều chỉnh nhiệt độ của thủy tinh 

[3,2006.01]  
7/07 . . . Các thiết bị điện [5,2006.01]  
7/08 . Máng tiếp liệu, ví dụ để cấp phần thúy tinh nóng chảy đã tạo hình [3,2006.01]  
7/082 . . Thiết bị tiếp liệu chạy bằng khí nén [5,2006.01]  
7/084 . . Cơ cấu ống [5,2006.01]  
7/086 . . Cơ cấu pít tông [5,2006.01]  
7/088 . . Lỗ tháo, ví dụ vòng miệng [5,2006.01]  
7/09 . . Các bộ phun [5,2006.01]  
7/092 . . Các thiết bị khuấy; Sự đồng nhất hóa (C03B 5/18 được ưu tiên) [5,2006.01]  
7/094 . . Các phương tiện để làm nóng, làm mát hay cách ly [5,2006.01]  
7/096 . . . để làm nóng [5,2006.01]  
7/098 . . . . bằng điện [5,2006.01]  
7/10 . Cắt dòng thủy tinh lỏng bằng dao hay kéo; Cấu tạo lưỡi dao được sử dụng 

[3,2006.01]  
7/11 . . Kết cấu của lưỡi dao [5,2006.01]  
7/12 . . Cắt dòng thủy tinh lỏng treo tự do [3,2006.01]  
7/14 . Chuyển thủy tinh nóng chảy hay phần thủy tinh tới máy thổi hay máy ép (C03B 

7/18 đến C03B 7/22 được ưu tiên) [3,2006.01] 
7/16 . . có sử dụng máng lật (hắt) [3,2006.01]  
7/18 . Máy tiếp liệu kiểu hút [3,2006.01]  
7/20 . Máy tiếp liệu kiểu gầu múc [3,2006.01]  
7/22 . Các thiết bị để tạo phôi thủy tinh nóng chảy ở dạng thanh hay ống [3,2006.01]  
 

8/00 Sản xuất thủy tinh bằng quy trình khác không phải nấu chảy (C03B 37/014 được 
ưu tiên; điều chế silic oxit ở trạng thái phân tán mịn, C01B 33/18) [4,2006.01] 

8/02 . bằng quy trình phản ứng pha lỏng [4,2006.01] 
8/04 . bằng quy trình phản ứng pha khí [4,2006.01]  

Tạo hình thủy tinh  

9/00 Thổi thủy tinh; Sản xuất các sản phẩm thủy tinh rỗng [1,2006.01] 
9/02 . thổi bằng mồm; Các thiết bị phụ tương ứng [1,2006.01] 
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9/03 . . Ống thổi [3,2006.01]  
9/04 . . Sản xuất các sản phẩm thủy tinh rỗng có chân hay các phần lồi khác [1,2006.01] 
9/06 . . Sản xuất các sản phẩm thủy tinh rỗng có hai thành, ví dụ các bình chân không 

[1,2006.01] 
9/08 . Tạo hình hoàn thành các sản phẩm thủy tinh bằng không khí nén từ phôi thổi bằng 

mồm [1,2006.01] 
9/10 . Thổi ống thủy tinh hình trụ để sản xuất thủy tinh tấm [1,2006.01] 
9/12 . từ băng thủy tinh; Máy tạo băng [1,2006.01] 
9/13 . trong các máy cấp mồi thủy tinh nóng chảy (C03B 9/28, C03B 9/29 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
9/14 . . trong các máy thổi (C03B 9/193, C03B 9/20 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
9/16 . . . trong các máy có khuôn lật [1,3,2006.01]  
9/18 . . . . Máy kiểu bàn quay [3,2006.01]  
9/19 . . . . . chỉ có một bàn quay [1,3,2006.01]  
9/193 . . trong các máy ép thổi [3,2006.01]  
9/195 . . . Máy kiểu bàn quay [3,2006.01]  
9/197 . . . Kết cấu khuôn sơ hình [3,2006.01]  
9/20 . trong các máy thổi chân không [1,2006.01] 
9/22 . . Máy kiểu bàn quay [1,2006.01] 
9/24 . . Kết cấu khuôn sơ hình [1,2006.01] 
9/28 . trong các máy kiểu băng chuyền vô cấp (C03B 9/12 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
9/29 . Các máy kiểu khuôn keo (C03B 9/28 được ưu tiên) [3,2006.01]   
9/295 . . Máy kiểu bàn quay [5,2006.01]  
9/30 . Các chi tiết của quá trình thổi thủy tinh (đối với thổi bằng mồm C03B 9/02); Sử 

dụng các vật liệu khác nhau để sản xuất khuôn [1,2006.01] 
9/31 . . Thổi các sản phẩm thủy tinh dạng lá mỏng hay thủy tinh có cốt, ví dụ dây, thủy 

tinh nổi bọt bong bóng [5,2006.01]  
9/32 . . Tạo các dáng đặc biệt cho các chi tiết của sản phẩm thủy tinh rỗng [1,2006.01] 
9/325 . . . Tạo thành ren vít hay mép miệng của các sản phẩm thủy tinh rỗng; Các khuôn 

cổ [3] 
9/33 . . . Sản xuất sản phẩm thủy tinh rỗng có chân hay các phần lồi khác; Các khuôn 

dành cho chúng [3,2006.01]   
9/335 . . . Tạo đáy cho các sản phẩm thủy tinh thổi rỗng; Khuôn để làm đáy [3,2006.01]   
9/34 . . Khuôn để thổi sản phẩm thủy tinh không thuộc các nhóm khác [1,2006.01]   
9/347 . . . Cấu tạo khuôn sơ hình hay khuôn để thổi [3,2006.01]   
9/353 . . . Giá khuôn [3,2006.01]   
9/36 . . Đầu thổi; Cấp; phun hay điều chỉnh không khí [1,2006.01]   
9/38 . . Các phương tiện để làm lạnh, đốt nóng hay để cách nhiệt các máy thổi thủy tinh 

[1,2006.01]   
9/40 . . Các cơ cấu dẫn động hay điều chỉnh chuyên dùng cho các máy thổi thủy tinh 

[1,2006.01]   
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9/41 . . . Hệ thống điện hay điện tử [5, 2006.01] 
9/42 . . Các phương tiện để hàn gắn, ủ hay viền mép kết hợp với các máy thổi thủy tinh 

(chắp nối các sản phẩm thúy tinh bằng cách hàn nối C03B 23/20) [1,2006.01]   
9/44 . . Các phương tiện để tháo dỡ các sản phẩm kết hợp với các máy thổi thủy tinh, ví 

dụ như cơ cấu tháo đỡ [1,2006.01]   
9/447 . . . Các phương tiện để chuyển dời các sản phẩm thủy tinh khỏi khuôn thổi, ví dụ 

cơ cấu tháo dỡ [5,2006.01]   
9/453 . . . Các phương tiện để đẩy các sản phẩm thủy tinh mới được tạo thành vào một 

băng chuyền ví dụ các cơ cấu quét ra; Cơ cấu tấm ngắt [5,2006.01]   
9/46 . . Các phương tiện để cắt thủy tinh nóng trong máy thổi thủy tinh (ủ C03B 9/42) 

[1,2006.01]   
9/48 . . Sử dụng các vật liệu khác nhau để sản xuất khuôn [3,2006.01]   

11/00 Ép thủy tinh [1,2006.01]   
11/02 . trong máy có các bàn quay [1,2006.01]   
11/04 . trong máy có các khuôn chân không [1,2006.01]   
11/05 . trong các máy có các khuôn tịnh tiến [3,2006.01]   
11/06 . Cấu tạo chày hay khuôn ép [1,2006.01]   
11/07 . . của các khuôn chân không [3,2006.01]   
11/08 . . để sản xuất các sản phẩm thủy tinh dày và đặc, ví dụ như các thấu kính 

[1,2006.01]   
11/10 . . để sản xuất các sản phẩm thủy tinh rỗng [1,2006.01]   
11/12 . Làm lạnh, đốt nóng hay cách nhiệt chày, khuôn hay các máy ép thủy tinh (C03B 

9/38 được ưu tiên) [1,3,2006.01]   
11/14 . với các ống lồng kim loại [1,2006.01]   
11/16 . Các cơ cấu dẫn động hay điều chỉnh máy tạo hình thủy tinh bằng phương pháp ép 

[1,2006.01]   

13/00 Cán thủy tinh [1,2006.01]   
13/01 . Cán các sản phẩm thủy tinh có mặt cắt [5,2006.01]   
13/02 . Cán gián đoạn thủy tinh tấm phẳng [1,2006.01]   
13/04 . Cán liên tục thủy tinh tấm phẳng [1,2006.01]   
13/06 . Cán thủy tinh tấm gợn sóng [1,2006.01]   
13/08 . Cán thủy tinh tấm có vân hoa [1,2006.01]   
13/10 . Cán thủy tinh nhiều lớp [1,2006.01]   
13/12 . Cán thủy tinh có cốt, ví dụ như thúy tinh cốt sợi hay amiăng [1,2006.01]   
13/14 . Cán các loại thủy tinh khác [1,2006.01]   
13/16 . Cấu tạo của trục cán thủy tinh [1,2006.01]   
13/18 . Các dụng cụ phụ để cán thủy tinh, ví dụ như bàn cán, bộ phận kẹp, gầu rót, các 

phương tiện để di chuyển nồi đựng thủy tinh [1,2006.01]   

15/00 Kéo thủy tinh hướng lên trên từ thủy tinh lỏng nóng chảy [1,2006.01]    
15/02 . Kéo thủy tinh tấm [1,2006.01]   
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15/04 . . từ bề mặt tự do của thủy tinh nóng chảy [1,2006.01]   
15/06 . . từ khuôn đúc thủy tinh [1,2006.01]   
15/08 . . nhờ các phương tiện dẫn hướng được nhúng dưới bề mặt của thủy tinh nóng chảy 

[1,2006.01]   
15/10 . . thủy tinh tấm nhiều lớp hay thủy tinh tấm phủ một lớp thủy tinh màu [1,2006.01]   
15/12 . . Cấu tạo của tháp ủ [1,2006.01]   
15/14 . Kéo thủy tinh ống, trụ hay đũa từ thủy tinh nóng chảy [1,2006.01]   
15/16 . . Kéo thủy tinh ống, trụ hay đũa được phủ màu [1,2006.01]   
15/18 . Phương tiện sắp xếp và vận chuyển liên quan với quá trình kéo thủy tinh tấm, thủy 

tinh ống hay thủy tinh đũa [1,2006.01]   

17/00 Tạo hình thủy tinh bằng phương pháp rót, ép, kéo hướng xuống dưới hay kéo 
ngang từ các khe tạo hình hay bằng cách tháo qua các ngưỡng chảy tròn 
[1,2006.01]   

17/02 . Tạo hình thủy tinh được phủ màu [1,2006.01]   
17/04 . Tạo hình ống hay đũa bằng phương pháp kéo nhờ các dụng cụ cố định hoặc quay, 
  hay từ các ống phun tạo hình [1,2006.01]   
17/06 . Tạo hình thủy tinh tấm [3,2006.01]   

18/00 Tạo hình thủy tinh trên bề mặt chất lỏng [1,2006.01]   
18/02 . Tạo hình thủy tinh tấm [1,2006.01]   
18/04 . . Thay đổi hay điều chỉnh kích thước của băng thủy tinh nóng chảy [3,2006.01]   
18/06 . . . có sử dụng các phương tiện cơ học, ví dụ như thanh chắn, trục lăn biên 

[3,2006.01]   
18/08 . . . có sử dụng khí [3,2006.01]   
18/10 . . . có sử dụng các phương tiện điện [3,2006.01]   
18/12 . . Sản xuất thủy tinh nhiều lớp, thủy tinh màu hay thủy tinh lưới thép (phần hóa học 

C03C) [3,2006.01]   
18/14  . . Thay đổi bề mặt của băng thủy tinh, ví dụ làm nhám (bằng các phương pháp hóa 

học C03C) [3,2006.01]   
18/16 . . Cấu tạo của bể tạo hình nổi; Sử dụng các vật liệu khác nhau để sản xuất bể tạo 

hình nổi; Phủ hay bảo vệ thành bể [3,2006.01]   
18/18 . . Điều khiển hay điều chỉnh nhiệt độ của bể tạo hình nổi; Chuẩn bị hay làm sạch bể 

[3,2006.01]   
18/20 . . Thành phần của môi trường trên bể nổi; Xử lý hay làm sạch môi trường trên các    

bể nổi [3,2006.01]   
18/22 . . . Điều khiển hay điều chỉnh nhiệt độ của môi trường trên các bể nổi [3,2006.01]   

19/00 Các phương pháp khác tạo hình thủy tinh (sản xuất hay xử lý bông, chỉ hay dây 
đơn từ thủy tinh mềm, thủy tinh khoáng hay xỉ C03B 37/00) [1,2006.01]   

19/01 . bằng sự nấu chảy lũy tiến thủy tinh bột trên một nền tạo hình có hình, như phần bồi 
thêm [1,2006.01]   

 19/02 . bằng đổ khuôn [1,2006.01]   
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19/04 . bằng phương pháp ly tâm [1,2006.01]   
19/06 . bằng thiêu kết (sản xuất các sản phẩm từ thạch anh hay từ silic dioxit nóng chảy 

C03B 20/00) [1,2,2006.01]   
19/08 . bằng sự tạo bọt [1,2006.01]   
19/09 . bằng sự nấu chảy thủy tinh dạng bột trong các khuôn tạo hình [3,2006.01]   
19/10 . Tạo hình các hạt thủy tinh [1,2006.01]   
19/12 . bằng quy trình phản ứng pha lỏng [5,2006.01]   
19/14 . bằng quy trình phản ứng pha khí [5,2006.01]   

20/00 Các phương pháp đặc biệt dành riêng để sản xuất các sản phẩm từ thạch anh 
hay từ silic dỉoxit nóng chảy [3,2006.01]   

21/00 Tách thủy tinh tấm, ống hay đũa đang ở trạng thái dẻo [1,2006.01]   
21/02 . bằng cắt (C03B 9/46 được ưu tiên) [1,2006.01]   
21/04 . bằng dập [1,2006.01]   
21/06 . bằng nung chảy, ủ hay hàn, gắn (C03B 9/42 được ưu tiên) [1,3,2006.01]   
 

23/00 Tạo hình hoàn chỉnh thủy tinh đã được tạo hình sơ bộ (tạo hình hoàn chỉnh sợi 
hay chỉ C03B 37/14) [1,2006.01]   

23/02 . Tạo hình hoàn chỉnh thủy tinh tấm [1,2006.01]   
23/023 . . bằng uốn cong [3,2006.01]   
23/025 . . . dưới tác dụng của trọng lực [3,2006.01]   
23/027 . . . . có sử dụng các khuôn có ít nhất hai bộ phận khuôn quay hướng lên trên 

[3,2006.01]   
23/03 . . . bằng uốn cong nhờ ép giữa các khuôn tạo hình [3,2006.01]   
23/031 . . . . các tấm thủy tinh ở vị trí thẳng đứng (C03B 23/033 được ưu tiên) [5,2006.01]   
23/033 . . . . bằng phương pháp liên tục, ví dụ như bằng cán định hình [3,2006.01]   
23/035 . . . có sử dụng đệm khí hay bằng sự thay đổi áp suất của khí, ví dụ bằng sử dụng 

chân không [3,2006.01]   
23/037 . . bằng phương pháp kéo [3,2006.01]   
23/04 . Tạo hình hoàn chỉnh các ống hay đũa thủy tinh [1,2006.01]   
23/043 . . Các thiết bị đốt nóng đặc biệt dành cho tạo hình các ống hay đũa nói chung, 

chẳng hạn các đèn khí [5,2006.01] 
23/045 . . Các công cụ hay thiết bị đặc biệt dùng để tạo hình hoàn chỉnh các ống hay đũa 

nói chung, ví dụ máy tiện thủy tinh, các mâm cặp (C03B 23/043 được ưu tiên) 
[5,2006.01]  

23/047 . . bằng phương pháp kéo (C03B 37/025 được ưu tiên) [5,2006.01]  
23/049 . . bằng sự ép (C03B 21/04, C03B 23/26 được ưu tiên) [5,2006.01] 
23/051 . . dưới tác dụng của trọng lực, ví dụ làm trũng [5,2006.01]  
23/053 . . bằng li tâm (C03B 37/04 được ưu tiên) [5,2006.01]  
23/055 . . bằng cán [5,2006.01]  
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23/057 . . bằng cách nấu chảy, ví dụ hàn kín bằng ngọn lửa (C03B 9/24, C03B 21/06, C03B 
33/08 được ưu tiên) [5,2006.01]  

23/06 . . bằng uốn cong [1,2006.01] 
23/07 . . bằng phương pháp thổi, ví dụ để sản xuất bóng đèn điện [3,2006.01]  
23/08 . . để sản xuất các sản phẩm có các kích thước chính xác cho trước, ví dụ định cỡ 

chuẩn [1,2006.01] 
23/09 . . Tạo hình hoàn chỉnh các phần đầu của sản phẩm, ví dụ như tạo ra các rãnh khía, 

ren hay cổ [3,2006.01]  
23/11 . . Tạo hình hoàn chỉnh bằng kéo không thổi kết hợp với tách, ví dụ để sản xuất   

ampun [3,2006.01]  
23/13 . . Tạo hình hoàn chỉnh kết hợp vói nối các sản phẩm thủy tinh hay hàn kín bằng 

nhiệt, ví dụ sản xuất các bình chân không [3,2006.01]  
23/18 . Tạo hình hoàn chỉnh và hàn kín ampun [1,2006.01] 
23/20 . Chắp nối các sản phẩm thủy tinh bằng cách hàn nối không có sự thay đổi đáng kể 

về hình dáng [1,2006.01] 
23/203 . . Chắp nối thủy tinh tấm (C03B 23/24 được ưu tiên) [3,2006.01]  
23/207 . . Chắp nối các đũa, ống thủy tinh hay các sản phẩm thủy tinh rỗng (C03B 23/24 

được ưu tiên) [3,2006.01]  
23/213 . . . Gắn chân hay các phần lồi khác [3,2006.01]  
23/217 . . . để sản xuất các ống tia cực âm hay các ống có hình dạng tương tự [3,2006.01]   
23/22 . . Gắn các thấu kính thủy tinh, ví dụ sản xuất các thấu kính có hai tiêu điểm 

[1,2006.01] 
23/24 . . Sản xuất gạch kính hay tấm thủy tinh rỗng [1,2006.01] 
23/26 . Dập thủy tinh đã gia nhiệt lại [1,2006.01] 

Gia công hoàn chỉnh các sản phẩm thủy tinh  

25/00 Ủ các sản phẩm thủy tinh (xử lý hoàn chỉnh các sợi C03B 37/10) [1,2006.01] 
25/02 . bằng phướng pháp gián đoạn [1,2006.01] 
25/04 . bằng phương pháp liên tục [1,2006.01] 
25/06 . . có sự dịch chuyển ngang của các sản phẩm thủy tinh [3,2006.01]  
25/08 . . . của thủy tinh tấm [3,2006.01]  
25/087 . . . . ở vị trí thẳng đứng [5,2006.01]  
25/093 . . . . ở vị trí nằm ngang trên một lớp nền là chất lưu ví dụ chất khí hay kim loại 

nóng chảy [5,2006.01]  
25/10 . . có sự dịch chuyển thẳng đứng của các sản phẩm thủy tinh [3,2006.01]  
25/12 . . . của thủy tinh tấm [3,2006.01]  

27/00 Tôi các sản phẩm thủy tinh [1,2006.01] 
27/004 . bằng phương pháp đưa sản phẩm thủy tinh nóng tiếp xúc vói một bề mặt rắn để làm 

nguội, ví dụ các hạt cát [5,2006.01]  
27/008 . bằng cách sử dụng nhiệt thăng hoa của các hạt rắn [5,2006.01]  
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27/012 . bằng xử lý nhiệt ví dụ để kết tinh; Xử lý nhiệt các sản phẩm thủy tinh trước khi tôi 
bằng làm nguội (C03B 27/008, C03B 27/016 được ưu tiên) [5,2006.01]  

27/016 . bằng hấp thụ nhiệt tỏa ra từ sản phẩm thủy tinh [5,2006.01]  
27/02 . sử dụng chất lỏng [3,5,2006.01]  
27/03 . . chất lỏng là kim loại nóng chảy hay một muối nóng chảy [5,2006.01]  
27/04 . sử dụng khí [3,2006.01]  
27/044 . . các tấm thủy tinh phẳng hay uốn cong ở vị trí nằm ngang [5,2006.01]  
27/048 . . . trên một đệm khí [5,2006.01]  
27/052 . . cho các tấm thủy tinh phẳng hay uốn ở vị trí thẳng đúng [5,2006.01]  
27/056 . . . được chống đỡ ở một đầu dưới [5,2006.01]  
27/06 . . dành cho các sản phẩm thủy tinh có dạng khác với các tấm phẳng hay uốn cong, 

ví dụ các sản phẩm thủy tinh rỗng, thấu kính [5,2006.01]  

29/00 Sự đốt lại các sản phẩm thủy tinh để làm mềm hay nóng chảy bề mặt của 
chúng; Đánh nhẵn bằng lửa; Viền cạnh (gia công hoàn chỉnh các sợi C03B 37/10) 
[1,2006.01] 

29/02 . bằng phương pháp gián đoạn [1,2006.01] 
29/04 . bằng phương pháp liên tục [1,2006.01] 
29/06 . . Với sự dịch chuyển sản phẩm theo phương nằm ngang [5,2006.01]  
29/08 . . . Các tấm thủy tinh [5,2006.01]  
29/10 . . . ở vị trí thẳng đứng [5,2006.01]  
29/12 . . . ở ví trí nằm ngang trên một lớp nền bằng chất lưu ví dụ một chất khí hay kim 

loại nóng chảy [5,2006.01]  
29/14 . . với sự chuyển vị trí của sản phẩm theo phương thẳng đứng [5,2006.01]  
29/16 . . . Các tấm thủy tinh [5,2006.01]  

31/00 Sản xuất thuỷ tinh dạng gọn sóng hay có bề mặt rạn [1,2006.01] 

32/00  Gia công nhiệt hoàn chỉnh các sản phẩm thủy tinh không được xếp vào các 
nhóm từ C03B 25/00 – C03B 31/00, ví dụ kết tinh, loại bỏ các khuyết tật dạng 
khí hay các tạp chất khác (gia công hoàn chỉnh các sợi C03B 37/10) [2,2006.01]  

32/02 . Kết tinh bằng nhiệt ví dụ kết tinh các vật thể thủy tinh vào trong các sản phẩm gốm 
thủy tinh [5,2006.01]  

33/00 Phân tách thủy tinh đã được làm lạnh (tách sợi thủy tinh C03B 37/16) [1,2006.01] 
33/02 . Cắt hay chia tách thủy tinh tấm; Các thiết bị hay các máy dùng cho mục đích này 

(C03B 33/09 được ưu tiên; các dụng cụ cắt thủy tinh C03B 33/10) [1,3,2006.01]  
33/023 . . ở vị trí nằm ngang [5,2006.01]  
33/027 . . . Giá đỡ dụng cụ rạch; Cơ cấu dẫn động [5,2006.01]  
33/03 . . . Bàn cắt thủy tinh; Các thiết bị để vận chuyển hay giữ các tấm thủy tinh trong 

khi cắt hay khi thực hiện thao tác bẻ gãy [5,2006.01]  
33/033 . . . Thiết bị để thực hiện đường rạch trên các tấm thủy tinh [5,2006.01]  
33/037 . . . Kiểm tra hay điểu chỉnh [5,2006.01]  
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33/04 . . Cắt hay chia tách theo các đường cong, cụ thể để sản xuất thủy tinh làm mắt kính 
[1,2006.01] 

33/06 . Cắt hay chia tách các ống, đũa thủy tinh hay các sản phẩm rỗng (C03B 33/09 được 
ưu tiên) [1,3,2006.01]  

33/07 . Cắt các sản phẩm thủy tinh lưới thép hay sản phẩm thủy tinh có cấu tạo lớp 
[3,2006.01]  

33/08 . bằng đốt nóng chảy [1,2006.01] 
33/085 . . Các ống, que hay các sản phẩm rỗng [5,2006.01]  
33/09 . bằng va đập xung nhiệt [3,2006.01]  
33/095 . . Ống, đũa hay sản phẩm rỗng [5,2006.01]  
33/10 . Các công cụ để cắt thủy tinh, ví dụ dụng cụ rạch [1,2006.01] 
33/12 . . Các công cụ cầm tay [3,2006.01]  
33/14 . . . đặc biệt dùng cho cắt ống, đũa hay sản phẩm rỗng [5,2006.01]  

35/00 Vận chuyển các sản phẩm thủy tinh trong quá trình sản xuất [1,2,2006.01]  
35/04 . Vận chuyển các sản phẩm thủy tinh rỗng ở trạng thái nóng (C03B 35/26 được ưu 

tiên) [3,2006.01] 
35/06 . . Chuyển các sản phẩm thủy tinh rỗng ở trạng thái nóng vào lò ủ hay đốt nóng 

[3,2006.01]  
35/08 . . . có sử dụng các thiết bị quay tác dụng trực tiếp lên sản phẩm [3,2006.01]  
35/10 . . . có sử dụng các thiết bị chuyển động tịnh tiến tác dụng trực tiếp lên sản phẩm, ví 

dụ máy đẩy, máy xếp [3,2006.01]  
35/12 . . . bằng cách nhặt và xếp đặt vào [3,2006.01]  
35/14 . Vận chuyển thủy tinh tấm ở trạng thái nóng [3,2006.01]  
35/16 . . 

 

[3,2006.01]  
35/18 . . . 

 

[3,2006.01]  
35/20 . . bằng kẹp gắp hay khung giữ [3,2006.01]  
35/22 . . trên lớp đỡ là chất lỏng lưu động, ví dụ kim loại nóng chảy [3,2006.01]  
35/24 . . . trên lớp đệm khí [3,2006.01]  
35/26 . Vận chuyển ống hay đũa thủy tinh [3,2006.01]  

37/00 Sản xuất và gia công thủy tinh dạng bông, sợi hoặc chỉ từ thủy tinh, khoáng hay 
xỉ mềm [1,2006.01] 

37/005 . Sản xuất bông thủy tinh [5,2006.01]  
37/01 . Sản xuất sợi hay chỉ thủy tinh [3,2006.01]  
37/012 . . Sản xuất các phôi tạo hình trước để kéo sợi hay chỉ [4,2006.01]  
37/014 . . . sản xuất hoàn toàn hay một phần bằng các phương tiện hóa học [4,2006.01]  
37/016 . . . . bằng một qui trình phản ứng pha lỏng ví dụ qua một pha gel [4,2006.01]  
37/018 . . . . bằng sự kết tủa thủy tinh trên một nền thủy tinh, ví dụ bằng kết tủa hóa học 

pha hơi (C03B 37/016 được ưu tiên; xử lý bề mặt thủy tinh bằng cách phủ 
bằng thủy tinh C03C 17/02) [4,2006.01]  

37/02 . . bằng phương pháp kéo hay ép đùn (C03B 37/04 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
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37/022 . . . từ thủy tinh nóng chảy, trong đó sản phẩm thu được có chứa các loại thủy tinh 
khác nhau hay đặc trưng bởi hình dạng, ví dụ các sợi rỗng [4,2006.01]  

37/023 . . . . Các sợi hợp thành bởi các loại thủy tinh khác nhau như sợi quang học 
[4,2006.01]  

37/025 . . . từ ống, đũa, sợi hoặc chỉ được làm mềm bằng nung nóng lại [3,2006.01]  
37/026 . . . . Kéo các sợi được tăng cứng bằng dây kim loại [5,2006.01]  
37/027 . . . . Các sợi hợp thành bởi các loại thủy tinh khác nhau ví dụ sợi quang học (C03B 

37/028 được ưu tiên) [4,2006.01]  
37/028 . . . . Kéo bó sợi, ví dụ để sản xuất bó sợi gồm nhiều sợi [4,2006.01]  
37/029 . . . . Lò cho mục đích đó [5,2006.01]  
37/03 . . . Thiết bị để kéo, ví dụ các trống kéo [3,2006.01]  
37/035 . . . . có cơ cấu uốn cong hay tháo dỡ sợi thủy tinh [3,2006.01]  
37/04 . . bằng phương pháp dùng lực li tâm [1,3,2006.01]  
37/05 . . . bằng cách cho dòng thủy tinh lỏng chảy lên một vật quay không có các lỗ 

xuyên tâm [3,2006.01]  
37/06 . . bằng phương pháp phun hoặc thổi khí nén vào dòng thúy tinh nóng chảy, ví dụ 

khi sản xuất loại sợi đứt đoạn [1,3,2006.01]  
37/065 . . . từ ống, đũa, sợi hoặc chỉ [3,2006.01]  
37/07 . Điều khiển hay điều chỉnh [3,2006.01]  
37/075 . Sản xuất sợi hay chỉ có chứa nhiều loại thủy tinh khác nhau hay đặc trưng bởi hình 

dạng ví dụ sợi rỗng, sợi gợn sóng (C03B 37/022, C03B 37/027, C03B 37/028 được 
ưu tiên) [3,4,2006.01]  

37/08 . Khuôn kéo sợi thuỷ tinh; máy kéo sợi; vòi phun; các tấm phun [1,2006.01] 
37/081 . . Khuôn kéo sợi nấu chảy không trực tiếp [5,2006.01]  
37/083 . . Các vòi phun; Các tấm phun khuôn kéo (C03B 37/095 được ưu tiên) [5,2006.01]  
37/085 . . Bộ phận cấp [3,2006.01]  
37/09 . . được đốt nóng bằng điện [3,2006.01]  
37/092 . . . đốt nóng trực tiếp bằng điện trở [5,2006.01]  
37/095 . . Sử dụng các vật liệu để chế tạo chúng [3,2006.01]  
37/10 . Gia công hoàn thiện bằng các phương pháp khác với phương pháp hóa học (C03C 

25/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
37/12 . . sợi hoặc chỉ trong thời gian cuộn [3,2006.01]  
37/14 . . Tạo hình hoàn chỉnh sợi và chỉ thủy tinh (C03B 37/025 được ưu tiên) [3,2006.01]  
37/15 . . . Có sử dụng đốt nóng ví dụ để sản xuất các sợi quang học (nối ghép bằng nấu 

chảy các sợi dẫn ánh sáng G02B 6/255; xử lý các sợi dẫn ánh sáng để tạo hình 
các phần tử quang học G02B 6/287) [5,2006.01]  

37/16 . . Cắt hay chia (cắt đứt) (sợi dẫn ánh sáng G02B 6/25) [3,5,2006.01]  

40/00 Ngăn ngừa sự dính giữa thủy tinh với nhau hay giữa thủy tinh với các thiết bị 
được dùng để tạo hình [3,2006.01]  

40/02 . bằng cách bôi trơn; Sử dụng các vật liệu khác nhau như hỗn hợp để giải phóng 
hoặc bôi trơn [3,2006.01] ] 
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40/027 . . Thiết bị có sử dụng dầu nhớt cho khuôn hay công cụ tạo hình cho thủy tinh 
[5,2006.01]  

40/033 . . Các phương tiện để ngăn cản sự kết dính giữa thủy tinh với thủy tinh [5,2006.01]   
 40/04 . sử dụng khí [3,2006.01]  
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C03C HỢP PHẦN HÓA HỌC CỦA THỦY TINH, MEN VÀ MEN THỦY TINH; GIA 
CÔNG BỀ MẶT THỦY TINH; GIA CÔNG BỀ MẶT SỢI HAY CHỈ LÀM TỪ 
THỦY TINH, KHOÁNG HAY XỈ; CHẮP NỐI THỦY TINH VỚI THỦY TINH 
HAY VỚI CÁC VẬT LIỆU KHÁC  

Nội dung phân lớp 
HỢP PHẦN HÓA HỌC 

 Của thủy tinh.. ........................................................... 1/00, 3/00, 4/00, 6/00, 10/00, 11/00, 12/00 
 Của men, men thủy tinh ................................................................................................1/00, 8/00 
 Của gốm thủy tinh mờ .......................................................................................................... 10/00 
 Của sợi hay chỉ thủy tinh ...................................................................................................... 13/00 
 Cho thủy tinh có chứa một thành phần không phải thủy 

tinh ........................................................................................................................................ 14/00 
GIA CÔNG BỀ MẶT 

Bằng phương pháp khuyếch tán lên bề mặt ......................................................................... 21/00 
Bằng lớp phủ ........................................................................................................................ 17/00 
Các kiểu gia công bề mặt khác ...................................................................... 15/00, 19/00, 23/00 
Gia công sợi hay chỉ thủy tinh .............................................................................................. 25/00 

CHẮP NỐI  ............................................................................................................................ 27/00, 29/00 
THỦY TINH CÓ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT ............................................................... 10/00- 12/00, 14/00 

 

Hợp phần hóa học của thủy tinh, men hay men thủy tinh  

Ghi chú [4] 
Trong các nhóm C03C1/00-C03C14/0, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, 
tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp 
cuối cùng.  

1/00 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh, men và men thủy tinh [1,2006.01] 
1/02 . Nguyên liệu đã gia công sơ bộ [1,2006.01] 
1/04 . Các chất tạo đục cho thủy tinh, ví dụ florua hay phosphat; Các chất màu 

[1,2006.01] 
1/06 . . để sản xuất các sản phẩm được tạo màu không đều, ví dụ các sản phẩm có đốm 

và có vân đá cẩm thạch hay có vân đá hoặc gỗ [1,2006.01] 
1/08 . để thu được hiệu ứng giả rạn (vân trang trí bằng các vết rạn) [1,2006.01] 
1/10 . để sản xuất các sản phẩm trong suốt được tạo màu đều [1,2006.01] 

3/00 Các hợp phần của thủy tinh (các hợp phần của một mẻ thủy tinh C03C 6/00) 
[1,4,2006.01]  

3/04 . Có chứa silic oxit (Si02) [1,4,2006.01]  
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Ghi chú [4] 
 Nếu silic oxit được chỉ rõ nằm trong một khoảng phần trăm  thuộc cả hai nhóm trong 

số các nhóm C03C3/06, C03C3/062 hay C03C3/076 thì được phân loại theo cả 2 
nhóm. Nếu khoảng phần trăm bao gồm cả ba nhóm thì được phân loại vào nhóm 
C03C3/04.  

 
3/06 . . với hàm lượng silic oxit lớn hơn 90%, ví dụ thạch anh [1,2006.01] 
3/062 . . có ít hơn 40% oxit silic tính theo trọng lượng [4,2006.01]  
3/064 . . . có chứa Bo [4,2006.01]  
3/066 . . . . có chứa kẽm [4,2006.01]  
3/068 . . . . có chứa đất hiếm [4,2006.01]  
3/07 . . . có chứa chì [4,2006.01]  
3/072 . . . . có chứa Bo [4,2006.01]  
3/074 . . . . . có chứa kẽm [4,2006.01]  
3/076 . . có 40% đến 90% silic oxit tính theo trọng lượng [4,2006.01]  
3/078 . . . có chứa một oxit của một kim loại có hóa trị hai ví dụ oxit kẽm [4,2006.01]  
3/083 . . . có chứa nhôm oxit hay một hợp chất của sắt [4,2006.01]  
3/085 . . . . có chứa một oxit của kim loại hóa trị hai [4,2006.01]  
3/087 . . . . . có chứa oxit canxi ví dụ các tấm thủy tinh thông thường hay thủy tinh làm 

đồ chứa [4,2006.01]  
3/089 . . . có chứa bo [4,2006.01]  
3/091 . . . . có chứa nhôm [4,2006.01]  
3/093 . . . . . có chứa kẽm hay ziriconi (Zr) [4,2006.01]  
3/095 . . . có chứa đất hiếm [4] 
3/097 . . . có chứa photpho, niobi hay tantali (P, Ni, Ta) [4] 
3/102 . . . có chứa chì [4,2006.01]  
3/105 . . . . có chứa nhôm [4,2006.01]  
3/108 . . . . có chứa bo [4,2006.01]  
3/11 . . . có chứa halogen hay Nitơ [4,2006.01]  
3/112 . . . . có chứa flo [4,2006.01]  
3/115 . . . . . có chứa bo [4,2006.01]  
3/118 . . . . . . có chứa nhôm [4,2006.01]  
3/12 . Hợp phần thủy tinh ô xít không chứa oxit silic [4,2006.01]  
3/14 . . có chứa bo [4,2006.01]  
3/145 . . . chứa nhôm hay berili [4,2006.01]  
3/15 . . . có chứa đất hiếm [4,2006.01]  
3/155 . . . . có chứa ziriconi, titan, tantali hay niobi (Zr, Ti, Ta, Ni) [4,2006.01]  
3/16 . . có chứa photpho [4,2006.01]  
3/17 . . . có chứa nhôm hay berili [4,2006.01]  
3/19 . . . có chứa bo [4,2006.01]  
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3/21 . . . có chứa titan, ziriconi, vanadi, vonfram hay molibden (Ti, Zr, V, W, Mo) 
[4,2006.01]  

3/23 . . có chứa halogen và ít nhất một oxit như oxit của bo [4,2006.01]  
3/247 . . . Có chứa flo và phospho [4,2006.01]  
3/253 . . có chứa germani (Ge) [4,2006.01]  
3/32 . Hợp phần thủy tinh không oxit ví dụ halogenua, sulfua hay nitrua của germani, 

selen hay telu hai hay ba cấu tử [4,2006.01]  

4/00 Hợp phần thủy tinh có những tính chất đặc biệt [4,2006.01]  

Ghi chú [4] 
 Khi phân loại vào nhóm C03C4/00 thì cũng được phân loại theo cả trong phân nhóm 

thích hợp của nhóm C03C 3/00 tuỳ theo hợp phần thủy tinh.  
4/02 . cho thủy tinh màu [4,2006.01]  
4/04 . cho thủy tinh cảm quang [4,2006.01]  
4/06 . . cho thủy tinh đổi màu theo ánh sáng hay thủy tinh hướng sáng [4,2006.01]  
4/08 . cho thủy tinh hấp thụ chọn lọc sự phát xạ của các bước sóng đặc biệt [4,2006.01]  
4/10 . cho thủy tinh truyền tia hồng ngoại [4,2006.01]  
4/12 . cho thủy tinh phát quang; cho thủy tinh phát huỳnh quang [4,2006.01]  
4/14 . cho thủy tinh dẫn điện [4,2006.01]  
4/16 . cho thủy tinh điện môi [4,2006.01]  
4/18 . cho thủy tinh nhạy ion [4,2006.01]  
4/20 . cho thủy tinh bền hóa (chịu ăn mòn hóa học) [4,2006.01] ] 

6/00 Các hợp phần của mẻ thủy tinh (các nguyên liệu đơn lẻ của các thành phần của mẻ 
C03C 1/00) [4,2006.01]  

Ghi chú 
 Nhóm này cũng bao gồm hợp phần sẽ được làm đủ nóng cho các nguyên liệu của 

chúng để nóng chảy thành thủy tinh ví dụ các mẻ liệu của lò nấu thủy tinh.  
 
6/02 . có chứa silicat (M2SiO3), ví dụ mảnh thủy tinh vụn để nấu thủy tinh[4,2006.01]  
6/04 . có chứa silic oxit (SiO2) không kết hợp, ví dụ cát [4,2006.01]  
6/06 . có chứa các hợp chất halogen [4,2006.01]  
6/08 . có chứa các hạt hay khối kết tụ [4,2006.01]  
6/10 . có chứa xỉ [4,2006.01]  

8/00 Men (men lạnh của đồ gốm C04B41/86); Hợp phần gắn kín nấu chảy là hợp phần 
của hỗn hợp nấu thủy tinh có chất phụ gia không phải là hỗn hợp nấu thủy tinh 
[4,2006.01]  

8/02 . Hợp phần của hỗn hợp nấu thủy tinh, ví dụ ở dạng bột hay dạng nghiền tán 
[4,2006.01]  

8/04 . . có chứa kẽm [4,2006.01]  
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8/06 . . có chứa halogen [4,2006.01]  
8/08 . . có chứa phospho [4,2006.01]  
8/10 . . có chứa chì [4,2006.01]  
8/12 . . . có chứa titan hay ziriconi [4,2006.01]  
8/14 . Hỗn hợp nấu thủy tinh có chất phụ gia không phải là hỗn hợp nấu thuỷ tinh, ví dụ 

chất làm mờ, chất tạo màu, chất phụ gia để nghiền [4,2006.01]  
8/16 . . có chất mang hay tác nhân huyền phù, ví dụ đất sét lỏng [4,2006.01]  
8/18 . . có chứa kim loại tự do [4,2006.01]  
8/20 . . có chứa các hợp chất của titan; có chứa các hợp chất ziriconi [4,2006.01]  
8/22 . có chứa hai hay nhiều hỗn hợp riêng biệt có các thành phần khác nhau [4,2006.01]  
8/24 . Hợp phần gắn kín nấu chảy là hợp phần của hỗn hợp nấu thủy tinh có các chất phụ 

gia không phải là hỗn hợp nấu thủy tinh, tức là dùng như các chất gắn kín giữa các 
vật liệu khác nhau, ví dụ thủy tinh và kim loại; Các chất hàn thủy tinh [4,2006.01]  

10/00 Gốm thủy tinh hóa mờ như gốm thủy tinh có một pha tinh thể phân tán trong 
một pha thủy tinh và chiếm ít nhất 50% trọng lượng tổng các hợp phần 
[4,2006.01]  

10/02 . Pha tinh thể không có silic oxit và không có silicat, ví dụ spinel, titanat bari 
[4,2006.01]  

10/04 . Pha silicat hay polysilicat tinh thể, ví dụ mulit, diopsit, sphen, plagioclaza 
[4,2006.01]  

10/06 . . Pha tinh thể alummosilicat oxit kim loại hóa trị hai, ví dụ anotit, gốm xỉ 
[4,2006.01]  

10/08 . . . Aluminosilicat magie, ví dụ cordierit [4,2006.01]  
10/10 . . Pha tinh thể aluminosilicat kim loại kiềm [4,2006.01]  
10/12 . . . Aluminosilicat liti, ví dụ spodumen, eucryptit [4,2006.01]  
10/14 . Pha tinh thể silic oxit, ví dụ thạch anh nhồi; cristobalit [4,2006.01]  
10/16 . Pha tinh thể có chứa halogen [4,2006.01]  

11/00 Thủy tinh bọt [1,2006.01] 

12/00 Thủy tinh bột (C03C 8/02 được ưu tiên); Hợp phần của hạt [1,4,2006.01]  
12/02 . Các hạt có khả năng phản xạ [4,2006.01]  

13/00 Hợp phần hóa học của sợi hay chỉ thủy tinh (sản xuất sợi hay chỉ thủy tinh C03B 
37/00) [1,2006.01] 

13/02 . chứa các hợp chất của titan hay ziriconi [4,2006.01]  
13/04 . Sợi quang học, ví dụ hợp phần sợi có lõi và hợp phần sợi được phủ [4,2006.01]  
13/06 . Sợi khoáng, ví dụ bông xỉ, bông khoáng, bông đá [4,2006.01]   

14/00 Hợp phần  thủy tinh có chứa một thành phần không phải là thủy tinh, ví dụ các 
hợp phần có chứa sợi, chỉ, tinh thể dạng sợi, các mảng mỏng nhỏ, hay tương tự 
được phân tán trong một nền thủy tinh (các hợp phần của mẻ thủy tinh C03C6/00; 
gốm thủy tinh hóa mờ C03C 10/00) [4,2006.01]  
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Gia công bề mặt thủy tinh; Gia công bề mặt sợi hay chỉ làm từ thủy tinh, khoáng hay xỉ 

Ghi chú [4] 
 Gia công các nguyên liệu để tăng tính năng độn của chúng trong vữa, bê tông, đá 

nhân tạo được phân loại vào phân lớp C04B.  
 

15/00 Gia công bề mặt thủy tinh; Gia công bề mặt sợi hay chỉ làm từ thủy tinh, 
khoáng hoặc xỉ [1,2,2006.01] 

15/02 . để làm nhẵn bề mặt [1,2006.01] 

17/00 Gia công bề mặt thuỷ tinh, ví dụ thuỷ tinh hoá mờ, không ở dạng xơ hoặc sợi,  
bằng cách phủ [1,2006.01] 

17/02 . bằng thủy tinh (C03C 17/34, C03C 17/44 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
17/04 . . bằng nấu bột thủy tinh [1,2006.01] 
17/06 . bằng các kim loại (C03C 17/34, C03C 17/44 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
17/09 . . bằng kết tủa từ pha khí [3,2006.01]  
17/10 . . bằng kết tủa từ pha lỏng [1,2006.01] 
17/22 . bằng các vật liệu vô cơ khác (C03C 17/34, C03C 17/44 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
17/23 . . Các oxit (C03C 17/02 được ưu tiên) [3,2006.01]  
17/245 . . . bằng kết tủa từ pha khí [3,2006.01]  
17/25 . . . bằng kết tủa từ pha lỏng [3,2006.01]  
17/27 . . . bằng cách oxy hoá lớp phủ được phủ sơ bộ [3,2006.01]  
17/28 . bằng vật liệu hữu cơ (C03C 17/34, C03C 17/44 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
17/30 . . bằng các hợp chất có chứa silic [1,2006.01] 
17/32 . . bằng nhựa tổng hợp hay nhựa tự nhiên (C03C 17/30 được ưu tiên) [1,2006.01] 
17/34 . với ít nhất hai loại chất phủ có hợp phần khác nhau (C03C 17/44 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
17/36 . . ít nhất với một lớp phủ là kim loại [3,2006.01]  
17/38 . . . ít nhất một lớp phủ là vật liệu hữu cơ [3,2006.01]   
17/40 . . . tất cả các lớp phủ là kim loại [3,2006.01]  
17/42 . . ít nhất một lớp phủ từ vật liệu hữu cơ và ít nhất với một lớp phủ là lớp phủ phi 

kim loại [3,2006.01]  
17/44 . Láng bóng [3,2006.01]  

19/00 Gia công bề mặt thủy tinh không ở dạng sợi hay chỉ bằng các phương pháp cơ 
học (phun cát, mài, đánh bóng B24) [1,2006.01] 

21/00 Gia công thủy tinh không ở dạng sợi hay chỉ bằng phương pháp khuyếch tán 
các ion hay kim loại vào bề mặt của nó [1,2006.01] 

23/00   Các phương pháp gia công bề mặt thủy tinh, trừ dạng sợi hay chỉ khác 
[1,2006.01] 
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25/00 Gia công bề mặt của sợi hay chỉ làm từ thủy tỉnh, khoáng hoặc xỉ 
[1,2006.01,2018.01] 

Ghi chú [1, 2018.01] 
  1. Trong các nhóm từ C03C 25/24 - C03C 25/48, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng 

được áp dụng, nghĩa là, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại ở vị trí 
thích hợp cuối cùng. 

  2. Một hợp phần phủ, nghĩa là, một hỗn hợp gồm hai hay nhiều hơn hai cấu tử thì 
được phân loại vào vị trí cuối cùng của các nhóm C03C 25/24 - C03C 25/42 đã 
dành cho ít nhất một trong những cấu tử này. 

  3. Bất kỳ một cấu tử riêng biệt nào khi được phân loại trong các nhóm C03C 25/24 - 
C03C 25/42, nghĩa là, hợp chất hoặc thành phần của một hợp phần phủ, mà không 
xác định đươc bằng phân loại theo Ghi chú (2), và bản thân nó được xác định là mới 
và không hiển nhiên thì cũng cần được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng của 
các nhóm C03C 25/24 - C03C 25/42. 

  4. Bất kỳ một cấu tử riêng biệt nào của một hợp phần phủ khi được phân loại trong 
các nhóm C03C 25/24 - C03C mà không nhận biết đươc theo Ghi chú (2) hoặc (3) 
và cấu tử này được xem như là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể phân 
loại vào nhóm C03C 25/24 - C03C 25/42. Có thể ví dụ trong trường hợp khi xem xét 
để tra cứu hỗn hợp phủ thấy cần thiết phải sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân 
loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”. 

  5. Hợp phần của lớp phủ khi được phân loại vào các nhóm C03C25/1025-
C03C25/1095  cũng cần phân loại vào ít nhất một trong các nhóm C03C 25/24 - 
C03C25/54, theo Ghi chú từ (1) đến (4). 

  6. Bất kỳ một lớp phủ riêng biệt nào khi được phân loại trong nhóm C03C25/48 mà 
bản thân nó được xác định là mới và không hiển nhiên thì cũng cần được phân loại 
vào các nhóm C03C 25/24 - C03C 25/42, theo Ghi chú từ (1) đến (4).  

 

25/002 . Gia công bằng nhiệt [2018.01] 
25/005 . bằng phương tiện cơ học [2018.01] 
25/007 . Ngâm tẩm bằng dung dịch; Pha tạp dung dịch hoặc nhồi phân tử của thủy tinh   

rỗng [2018.01] 
25/10 . Phủ [7,2006.01,2018.01] 
25/1025 . . để thu nhận xơ sợi dùng cho việc gia cường sản phẩm trên cơ sở xi măng 

[2018.01] 
25/104 . . để thu nhận sợi quang học [2018.01] 
25/105 . . . Lớp bọc hữu cơ [2018.01] 
25/106 . . . Lớp phủ đơn [2018.01] 
25/1065 . . . Lớp phủ đa lớp [2018.01] 
25/1095 . . để thu nhận vải được phủ [2018.01] 
25/12 . . Phương pháp chung để phủ; Thiết bị dùng cho mục đích này [7,2006.01] 
25/14 . . . Phun [7,2006.01,2018.01] 
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25/143 . . . . lên trên sợi liên tục [2018.01] 
25/146 . . . . lên trên sợi treo trong môi trường khí (C23C25/143 được ưu tiên) [2018.01]  
25/16 . . . Nhúng [7, 2006.01] 
25/18 . . . Ép đùn [7,2006.01] 
25/20  . . . Cho sợi tiếp xúc với cơ cấu phủ, ví dụ trục lăn [7,2006.01] 
25/22 . . . Kết tủa từ pha hơi [7,2006.01,2018.01]  
25/223 . . . . bằng phương pháp kết tủa hơi hoặc nhiệt phân hóa học [2018.01] 
25/226 . . . . bằng phương pháp mạ phun [2018.01] 
25/24 . . Lớp phủ có chứa vật liệu hữu cơ [7,2006.01,2018.01] 
25/25 . . . Hợp chất phân tử không lớn [2018.01] 
25/255 . . . Dầu, sáp, chất béo hoặc dẫn xuất của chúng [2018.01] 
25/26 . . . Hợp chất cao phân tử hoặc tiền chất polyme [7,2006.01,2018.01]  
25/27 . . . . Mủ cao su [2018.01] 
25/28 . . . . thu được từ các phản ứng chỉ bao gồm các liên kết không no carbon-carbon 

[7,2006.01,2018.01]     
25/285 . . . . . Nhựa acrylic [2018.01]   
25/30 . . . . . Polyolefin [7,2006.01,2018.01] 
25/305 . . . . . . Polyfloolefin [2018.01] 
25/32 . . . . thu được từ các phản ứng khác với phản ứng chỉ bao gồm các liên kết carbon-

carbon không no [7,2006.01,2018.01] 
25/321 . . . . . Tinh bột; Dẫn xuất của tinh bột [2018.01] 
25/323 . . . . . Polyeste, ví dụ, nhựa alkyt [2018.01] 
25/325 . . . . . Polycarbonat [2018.01] 
25/326 . . . . . Polyure; Polyuretan [2018.01] 
25/328 . . . . . Polyamit [2018.01] 
25/34 . . . . . Polyme ngưng tụ của các aldehyt, ví dụ với phenol, ure, melamin, amit hay 
      amin [7, 2006.01] 
25/36 . . . . . Nhựa epoxy [7, 2006.01] 
25/38 . . . Các hợp chất hữu cơ - kim loại [7, 2006.01] 
25/40 . . . Các hợp chất silic - hữu cơ [7, 2006.01] 
25/42 . . Lớp phủ có chứa vật liệu vô cơ [7, 2006.01] 
25/44 . . . Carbon, ví dụ graphit [7, 2006.01] 
25/46 . . . Kim loại [7, 2006.01] 
25/465 . . Lớp phủ có chứa vật liệu composit [2018.01] 
25/47 . . . có chứa hạt, sợi hoặc vày, ví dụ trong pha liên tục [2018.01] 
25/475 . . . có chứa tác nhân tạo màu [2018.01] 
25/48 . . với hai hay nhiều lớp phủ có hợp phần khác nhau [7, 2006.01] 
25/50 . . . Các lớp phủ chỉ chứa các vật liệu hữu cơ [7, 2006.01] 
25/52 . . . Các lớp phủ chỉ chứa các vật liệu vô cơ [7, 2006.01] 
25/54 . . . Kết hợp một hay nhiều lớp phủ chỉ chứa vật liệu hữu cơ với một hay nhiều lớp 
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    phủ chỉ chứa vật liệu vô cơ [7, 2006.01] 
 
25/60 . bằng cách khuyếch tán ion hoặc kim loại lên bề mặt [7,2006.01,2018.01] 
25/601 . . trong pha lỏng, ví dụ, sử dụng dung dịch hoặc muối nóng chảy [2018.01] 
25/602 . . . để thực hiện việc trao đổi ion giữa các ion alkali (C03C25/605 được ưu tiên) 

[2018.01] 
25/603 . . . . nhờ việc ứng dụng hiệu điện thế [2018.01] 
25/605 . . . để đưa kim loại hoặc ion kim loại, ví dụ, bạc hoặc đồng vào trong thủy tinh 

[2018.01] 
25/607 . . trong pha khí [2018.01] 
25/608 . . trong pha rắn, ví dụ, sử dụng bột nhão hoặc bột [2018.01] 
25/62 . bằng việc ứng dụng năng lượng điện hoặc năng lượng sóng (dùng để sấy khô hoặc 

khử nước C03C25/64); bằng phương pháp bức xạ hạt hoặc cấy ion 
[7,2006.01,2018.01] 

25/6206 . . Sóng điện từ [2018.01] 
25/6208 . . . Laze [2018.01] 
25/621 . . . Vi sóng [2018.01] 
25/6213 . . . Tia hồng ngoại [2018.01] 
25/622 . . . Ánh sáng nhìn thấy được [2018.01] 
25/6226 . . . Tia cực tím [2018.01] 
25/624 . . . Tia X [2018.01] 
25/6246 . . . Tia Gama [2018.01] 
25/626 . . Bức xạ hạt hoặc cấy ion [2018.01] 
25/6266 . . . Electron, proton hoặc hạt alpha [2018.01] 
25/6273 . . . Neutron [2018.01] 
25/628 . . . Nguyên tử [2018.01] 
25/6286 . . . Cấy ion [2018.01] 
25/6293 . . Phóng điện plasma hoặc phóng điện corona [2018.01] 
25/64 . Làm khô; Loại nước; Loại hydroxy [7,2006.01] 
25/66 . Xử lý hóa học, ví dụ ngâm chiết, xử lý bằng axit hoặc kiềm (loại hydroxy C03C 

25/64) [7,2006.01] 
25/68 . . bằng cách khắc mòn [7,2006.01] 
25/70 . Làm sạch, ví dụ để tái sử dụng (C03C 25/62 đến C03C 25/66 được ưu tiên) 

[7,2006.01] 

Chắp nối thủy tinh với thủy tinh hay với các vật liệu khác 

Ghi chú 
 Các sản phẩm có cấu tạo lớp được phân loại trong các nhóm C03C 27/00 hay C03C 

29/00 thì cũng được phân loại cả trong phân lớp B32B. 
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27/00 Chắp nối các bộ phận thủy tinh với các bộ phận từ vật liệu vô cơ khác; Chắp 
nối thủy tinh với thủy tinh, trừ hàn nối bằng nóng chảy (C03C 17/00 được ưu 
tiên; hợp phần gắn kín nóng chảy C03C 8/24; thủy tinh có cốt lưới C03B; chắp nối 
thủy tinh với gốm C04) [1,2006.01] 

27/02 . bằng hàn nấu chảy thủy tinh trực tiếp với kim loại [1,2006.01] 
27/04 . Nối thủy tinh với kim loại nhờ sử dụng lớp trung gian [1,2006.01] 
27/06 . Nối thủy tinh với thủy tinh bằng các phương pháp khác với hàn nóng chảy 

[1,2006.01] 
27/08 . . có sử dụng lớp kim loại trung gian [1,2006.01] 
27/10 . . sử dụng chất kết dính chuyên dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
27/12 . . . Thủy tinh nhiều lớp (các đặc điểm cơ học trong sản xuất các lớp thủy tinh, một 

phần được tạo thành từ các chất dẻo B32B) [1,2006.01] 

29/00   Nối các sản phẩm kim loại nhờ thủy tinh [1,2006.01] 
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C04 XI MĂNG; BÊ TÔNG; ĐÁ NHÂN TẠO; ĐỒ GỐM; VẬT LIỆU CHỊU LỬA [4] 

Ghi chú  
              Lớp này không bao gồm các tính chất cơ học đã được phân loại ở các lớp kahcs, ví 

dụ, gia công cơ học B28, lò nung F27. 

C04B VÔI; MAGIE OXIT; XỈ, XI MĂNG, CÁC HỢP PHẦN CỦA CHÚNG, VÍ DỤ 
VỮA, BÊ TÔNG HAY CÁC VẬT LIỆU XÂY DỤNG TƯƠNG TỰ; ĐÁ NHÂN 
TẠO; ĐỒ GỐM (gốm thủy tinh hóa mờ C03C 10/00); VẬT LIỆU CHỊU LỬA 
(hợp kim trên cơ sở kim loại chịu lửa C22C); GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN [4] 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này những thuật ngữ hay thành ngữ dưới đây được sử dụng để chỉ:  
 - "chất độn" bao gồm bột màu, cốt liệu và nguyên liệu sợi tăng cứng;  
 - "thành phần hoạt tính" bao gồm những chất trợ trong quá trình gia công hay chất 

cải thiện tính chất, ví dụ chất trợ nghiền được sử dụng sau quá trình đốt cháy hay sử 
dụng khi không có quá trình đốt cháy;  

 - "vữa", "bê tông" và "đá nhân tạo" được coi như những nhóm riêng của vật liệu và 
bởi vậy nếu không có chỉ dẫn cụ thể thì chúng bao gồm vữa, bê tông và các hợp phần 
gắn xi măng khác.  

Nội dung phân lớp 
VÔI; MAGIE OXIT; XỈ ............................................................................................................ 2/00; 5/00 
XI MẢNG .............................................................................................................................. 7/00 - 12/00 
VỮA; BÊ TÔNG; ĐÁ NHÂN TẠO 

Các hợp phần ........................................................................................................ 26/00 - 32/00 
Chất độn ................................................................................................................ 14/00 - 20/00 
Các thành phần hoạt tính, ..................................................................................... ..22/00, 24/00 
Các sản phẩm xốp .............................................................................................................. 38/00 
Làm biến tính hay gây ảnh hưởng đến tính chất 
của vữa......... ...................................................................................................................... 40/00 
Gia công hoàn chỉnh .......................................................................................................... 41/00 

ĐỒ GỐM 
Các sản phẩm từ đất sét ..................................................................................................... 33/00 
Các đồ gốm khác ............................................................................................................... 35/00 
Chắp nối  ............................................................................................................................ 37/00 
Các sản phẩm xốp .............................................................................................................. 38/00 
Gia công hoàn chỉnh .............................................................. ……………………………41/00 

GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHiÊn ............................................................................................................. 41/00 

 

Vôi; Magie oxit; Xỉ 

2/00 Vôi, magie oxit hay dolomit thấy [4,2006.01] 
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2/02 . Vôi thấy [4,2006.01]  
2/04 . . Tôi vôi [4,2006.01]  
2/06 . . . có bổ sung các chất, ví dụ các tác nhân kị nước [4,2006.01]   
2/08 . . . Các thiết bị dùng cho mục đích [4,2006.01]  
2/10 . Làm nóng sơ bộ, đốt, nung hay làm mát (khử cacbon trong quá trình nung nguyên 

liệu xi măng thô C04B 7/43) [4,2006.01]  
2/12 . . trong các lò đứng hay lò giếng [4,2006.01]  

5/00 Gia công xỉ nóng chảy (sản xuất bông xỉ C03B, gia công xỉ trong hay cho sản xuất 
kim loại C21B, C22B); Đá nhân tạo từ xỉ nấu chảy [4,2006.01]   

5/02 . Tạo hạt (thiết bị tạo hạt B01J 2/00); Khử nước; Sấy khô [1,2006.01] 
5/06 . Các thành phần khác không phải là nước bổ sung vào xỉ nóng chảy; Gia công với 

chất khí hay nguyên liệu sinh chất khí, ví dụ để thu được xỉ xốp [4,2006.01]  

Xi măng 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C04B7/00-C04B32/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

7/00 Xi măng thủy lực [1,2006.01]    
7/02 . Xi măng pooclan [1,2006.01]    
7/04 . . sử dụng nguyên liệu thô có chứa thạch cao [1,2006.01]      
7/06 . . sử dụng nguyên liệu thô chứa kiềm [1,2006.01]    
7/12 . Pozzuolana tự nhiên; Xi măng Pozzuolana tự nhiên (xi măng có chứa xỉ C04B 

7/14) [1,4,2006.01]    
7/13 . . Hỗn hợp của nó với nguyên liệu kết dính vô cơ, ví dụ xi măng Pooclan 

[4,2006.01]     
7/14 . Xi măng xỉ [1,2006.01]    
7/147 . . Xỉ luyện kim [4,2006.01]  
7/153 . . . Hỗn hợp của nó với các nguyên liệu kết dính vô cơ khác hay các chất hoạt hóa 

khác [4,2006.01]  
7/17 . . . . với oxit canxi có chứa các chất hoạt hóa [4,2006.01] ] 
7/19 . . . . . Xi măng pooclan [4,2006.01]  
7/21 . . . . với sulfat canxi có chứa các chất hoạt hóa [4,2006.01]    
7/22 . Xi măng gốc quặng sắt [1,2006.01] 
7/24 . Xi măng từ diệp thạch chứa dầu, cặn bã hay chất thải khác nhưng không phải là xỉ 

[1,4,2006.01]  
7/26 . . từ các nguyên liệu thô có chứa bụi khói [1,2006.01] 
7/28 . . từ cặn đốt cháy (C04B 7/26 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
7/30 . . từ diệp thạch chứa dầu; từ cặn của diệp thạch chứa dầu [1,4,2006.01]  
7/32 . Xi măng nhôm [1,2006.01] 
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7/34 . Xi măng vôi thủy lực; Xi măng La Mã [1,2006.01] 
7/345 . Xi măng thủy lực không được đề cập ở một trong các nhóm C04B 7/02 đến C04B 

7/34 [4,2006.01]  
7/36 . Sản xuất xi măng thủy lực nói chung [1,2006.01] 
7/38 . . Điều chế hay gia công nguyên liệu thô riêng lẻ hoặc từng mẻ [1,4,2006.01]  
7/40 . . . Khử nước; Tạo hình, ví dụ tạo hạt (thiết bị để tạo hạt B01J 2/00) [1,2006.01] 
7/42 . . . Các thành phần hoạt tính cho trước và trong quá trình nung [1,2006.01]  
7/43 . . Xử lý nhiệt, ví dụ nung sơ bộ, đốt cháy, làm nóng chảy; Làm nguội [4,2006.01]  
7/44 . . . Đốt cháy; Nóng chảy [1,4,2006.01]  
7/45 . . . . trong lớp giả lỏng [4,2006.01]  
7/46 . . . . bằng điện [1,4,2006.01]  
7/47 . . . Làm nguội [4,2006.01]  
7/48 . . Xử lý clinke (C04B 7/47 được ưu tiên) [1,4,2006.01]  
7/51 . . . Hydrat hoá [4,2006.01]  
7/52 . . . Nghiền [1,2006.01] 
7/60 . . Phương pháp loại trừ kim loại kiềm hay các hợp chất của nó [4,2006.01]  

9/00 Xi măng magie hoặc xi măng tương tự xi măng magie [1,2006.01] 
9/02 . Xi măng magie có chứa clorua, ví dụ xi măng Sorel [1,2006.01] 
9/04 . Xi măng magie có chứa sulfat, nitrat, phosphat hay florua [1,2006.01] 
9/06 . Xi măng có chứa các hợp chất kim loại khác trừ các hợp chất của magie, ví dụ  hợp 

chất của kẽm hoặc chì [1,2006.01] 
9/11 . Hỗn hợp của nó với các vật liệu gắn xi măng vô cơ khác [4,2006.01]  
9/12 . . với xi măng thủy lực, ví dụ xi măng Pooclan [1,4,2006.01]  
9/20 . Sản xuất, ví dụ chuẩn bị phối liệu (làm nóng sơ bộ, đốt, nung hay làm nguội đá vôi, 

magiesit hay dolomit C04B 2/10) [1,2006.01] 

11/00 Xi măng trên cơ sở canxi sulfat [1,2006.01] 
11/02 . Sự tách nước của thạch cao [1,2006.01] 
11/024 . . Các thành phần bổ sung trước hay trong quá trình nung, ví dụ chất cải biến nung 

[4,2006.01]  
11/028 . . Các thiết bị cho qui trình loại nước [4,2006.01]  
11/032 . . . cho qui trình ướt, ví dụ loại nước trong dung dịch hay dưới điều kiện hơi bão 

hòa [4,2006.01]  
11/036 . . . cho qui trình khô, ví dụ loại nước trong một lớp giả lỏng hay trong một lò quay 

[4,2006.01]  
11/05 . thu nhận anhydrit (C04B 11/028 được ưu tiên) [4,2006.01]  
11/06 . từ anhydrit như một nguyên liệu ban đầu [1,2006.01] 
11/26 . bắt đầu từ thạch cao phospho hay từ chất thải, ví dụ làm sạch các sản phẩm của 

khói (C04B 11/02 được ưu tiên) [4,2006.01]  
11/28 . Hỗn hợp của nó với nguyên liệu gắn xi măng vô cơ khác (C04B 7/04, C04B 7/153 

được ưu tiên) [4,2006.01]   
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11/30 . . với xi măng thủy lực, ví dụ xi măng Pooclan [4,2006.01]  

12/00   Xi măng không được đề cập trong các nhóm C04B 7/00 - C04B11/00 [4,2006.01]  
12/02 . Xi măng phosphat [4,2006.01]  
12/04 . Xi măng kim loại kiềm hay xi măng silicat amoni [4,2006.01]  

Sử dụng nguyên liêu như các chất độn cho vữa, bê tông hoặc đá nhân tạo [4] 

14/00 Sử dụng nguyên liệu vô cơ như chất độn, ví dụ bột màu cho vữa, bê tông hay đá 
nhân tạo; Xử lý nguyên liệu vô cơ đặc biệt thích hợp để tăng tính năng độn của 
nó trong vữa, bê tông hay đá nhân tạo (các cấu kiện gia cố cho xây dựng 
E04C5/00) [4,2006.01]  

14/02 . Nguyên liệu dạng hạt [4,2006.01]  
14/04 . . Nguyên liệu giầu silic oxit; Silicat [4,2006.01]  
14/06 . . . Thạch anh; Cát [4,2006.01]  
14/08 . . . Diatomit [4,2006.01]  
14/10 . . . Đất sét [4,2006.01]  
14/12 . . . . Đất sét xốp nở [4,2006.01]  
14/14 . . . Các chất khoáng từ nguồn núi lửa [4,2006.01]  
14/16 . . . . xốp, ví dụ đá bọt [4,2006.01]  
14/18 . . . . Perlit [4,2006.01]  
14/20 . . . Mica; Vecmiculit [4,2006.01] 
14/22 . . . Thủy tinh [4,2006.01]  
14/24 . . . . xốp, ví dụ thủy tinh bọt [4,2006.01]  
14/26 . . Carbonat [4,2006.01]  
14/28 . . . của Canxi [4,2006.01]  
14/30 . . Các oxit không phải oxit silic [4,2006.01]  
14/32 . . Carbua; Nitrua; Borua [4,2006.01]  
14/34 . . Các kim loại [4,2006.01]  
14/36 . . Các nguyên liệu vô cơ không được đề cập trong các nhóm C04B 14/04 - C04B 

14/34 [4,2006.01]  
14/38 . Nguyên liệu dạng sợi; Các tinh thể dạng sợi [4,2006.01]  
14/40 . . Amiăng [4,2006.01]  
14/42 . . Thủy tinh [4,2006.01]  
14/44 . . . Xử lý để tăng tính bền kiềm [4,2006.01]  
14/46 . . Bông đá [4,2006.01]  
14/48 . . Kim loại [4,2006.01]  

16/00 Sử dụng nguyên liệu hữu cơ như chất độn, ví dụ bột màu, cho vữa, bê tông hay 
đá nhân tạo; Xử lý nguyên liệu hữu cơ đặc biệt thích hợp để tăng tính năng độn 
của chúng trong vữa, bê tông hay đá nhân tạo [4,2006.01]  

16/02 . Nguyên liệu xenluloza [4,2006.01]   
16/04 . Các hợp chất cao phân tử (C04B 16/02 được ưu tiên) [4,2006.01]   
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16/06 . . dạng sợi [4,2006.01]  
16/08 . . dạng xốp, ví dụ các hạt polystyren xốp nở [4,2006.01]   
16/10 . . . Xử lý để tăng khả năng trộn với vữa [4,2006.01]  
16/12 . đặc trưng bởi hình dạng (hợp chất cao phân tử dạng sợi C04B 16/06; hợp chất cao 

phân tử dạng xốp C04B 16/08) [4,2006.01]   

18/00  Sử dụng nguyên liệu thiêu kết hay nguyên liệu phế thải hoặc rác thải như chất 
độn của vữa, bê tông và đá nhân tạo; Xử lý nguyên liệu thiêu kết hay nguyên 
liệu phế thải hoặc rác thải, đặc biệt dùng để tăng cường tính năng độn của 
chúng trong vữa, bê tông hay đá nhân tạo (các cấu kiện gia cố cho xây dựng E04C 
5/00) [4,2006.01]  

18/02 . Nguyên liệu thiêu kết [4,2006.01]  
18/04 . Nguyên liệu phế thải; Rác thải [4,2006.01]  
18/06 . . Các cặn bã của quá trình đốt, ví dụ các sản phẩm của quá trình làm sạch khói, hơi 
   hay khí thải [4,2006.01]  
18/08 . . . Bụi khói [4,2006.01]  
18/10 . . . Rác thải đã cháy [4,2006.01]  
18/12 . . từ mỏ đá, mỏ hay tương tự [4,2006.01]  
18/14 . . từ qui trình luyện kim (xử lý xỉ nóng chảyC04B 5/00) [4,2006.01]  
18/16 . . từ công nghiệp xây dựng hay công nghiệp gốm [4,2006.01]  
18/18 . . hữu cơ (C04B 18/10 được ưu tiên) [4,2006.01]  
18/20 . . . từ các hợp chất cao phân tử [4,2006.01]  
18/22 . . . . Cao su [4,2006.01]  
18/24 . . . Rác thải thực vật, ví dụ vỏ trấu, vật thải của bắp bông ngô; Các nguyên liệu 

xenluloza, ví dụ giấy [4,2006.01]  
18/26 . . . . Gỗ, ví dụ mạt cưa, dăm bào [4,2006.01]  
18/28 . . . . Khoáng hóa; Các hợp phần của nó [4,2006.01]  
18/30 . . Các phế thải hỗn hợp; Phế thải của các hợp phần không xác đinh, ví dụ phế thải 

của đô thị (C04B 18/10 được ưu tiên) [4,2006.01]  

20/00 Sử dụng nguyên liệu như chất độn cho vữa, bê tông hay đá nhân tạo theo nhiều 
hơn một nhóm trong các nhóm C04B 14/00 đến C04B 18/00 và đặc trưng bởi 
hình dạng hay phân phối hạt; Xử lý nguyên liệu theo nhiều hơn một nhóm trong 
các nhóm C04B 14/00 đến C04B 18/00 đặc biệt thích hợp để tăng tính chất độn 
của chúng trong vữa, bê tông hoặc đá nhân tạo; Làm giãn nở hay loại sợi khỏi 
nguyên liệu (các cấu kiện gia cố cho xây dựng E04C 5/00) [4,2006.01]  

20/02 . Xử lý [4,2006.01]  
20/04 . . Xử lý bằng nhiệt [4,2006.01]  
20/06 . . . Làm giãn nở đất sét, perlit, vermiculit hay các vật liệu dạng hạt tương tự 

[4,2006.01]  
20/08 . . Loại sợi khỏi amiăng [4,2006.01]  
20/10 . Phủ hay tẩm [4,2006.01]  
20/12 . . Phủ hay tẩm nhiều lần [4,2006.01]  
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Sử dung nguyên liêu như các thành phần hoạt tính [4] 

Ghi chú [4,6] 
(1) Các thành phần hoạt tính phản ứng với hợp chất của xi măng để tạo ra các pha mới 

hay những pha khoáng vật học biến tính và để bổ sung trước khi làm rắn cũng như xi 
măng bổ sung cho xi măng khác như là một phụ gia được phân loại trong các nhóm 
C04B 7/00 – C04B 12/00.  

(2) Trong các nhóm C04B 22/00 – C04B 24/00 cần bổ sung mã chỉ số của nhóm 
C04B103/00.  

22/00 Sử dụng nguyên liệu vô cơ như các thành phần hoạt tính cho vữa, bê tông hay 
đá nhân tạo, ví dụ chất xúc tác [4,2006.01]  

22/02 . Các nguyên tố [4,2006.01]  
22/04 . . Các kim loại, ví dụ nhôm sử dụng như tác nhân thổi [4,2006.01]  
22/06 . Các oxit; Hydroxit [4,2006.01]  
22/08 . Các axit hay các muối của chúng [4,2006.01]  
22/10 . . có chứa carbon trong anion, ví dụ carbonate [4,2006.01]  
22/12 . . có chứa halogen trong anion, ví dụ canxiclorua [4,2006.01]  
22/14 . . có chứa lưu huỳnh trong anion, ví dụ các sulfua [4,2006.01]  
22/16 . . có chứa phospho trong anion, ví dụ phosphat [4,2006.01]  

24/00 Sử dụng nguyên liệu hữu cơ như thành phần hoạt tính cho vữa, bê tông hay đá 
nhân tạo, ví dụ chất dẻo hóa [4,2006.01]  

24/02 . Alcohol; Phenol; Ete [4,2006.01]  
24/04 . Axit carboxylic; Các muối, các anhydrit hay este của chúng [4,2006.01]  
24/06 . . có chứa nhóm hydroxy [4,2006.01]  
24/08 . Mỡ; Dầu béo; Sáp dạng este; Các axit béo bậc cao hơn tức là có ít nhất 7 nguyên tử 

carbon trong một mạch liền gắn vào một nhóm carboxyl; Các dầu hay các mỡ oxy 
hóa [4,2006.01]  

24/10 . Carbonhydrat hay các dẫn xuất của nó [4,2006.01]   
24/1 . Các hợp chất có chứa nitơ [4,2006.01]  
24/14 . . Các peptit; Protein; Các dẫn xuất của nó [4,2006.01]   
24/16 . Các hợp chất có chứa lưu huỳnh [4,2006.01]  
24/18 . . Axit lignin sulfonic hay các dẫn xuất của nó, ví dụ nước kiềm sulfit [4,2006.01]   
24/20 . . Các hợp chất thơm sulfonat [4,2006.01]   
24/22 . . . Các sản phẩm ngưng tụ của nó [4,2006.01]  
24/24 . Các hợp chất cao phân tử (C04B 24/14 được ưu tiên; các hợp chất cao phân tử có 

chứa các nhóm sulfonat hay sulfat C04B 24/16) [4,6,2006.01]  
24/26 . . thu được bằng phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa 

no [4,2006.01]  
24/28 . . thu được bằng phản ứng không chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon- carbon 

chưa no [4,2006.01]  
24/30 . . . Các polyme ngưng tụ của aldehit hay keton [4,2006.01]   
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24/32 . . . Polyete, ví dụ alkylphenol polyglycolet [4,2006.01]  
24/34 . . Nhựa tự nhiên, ví dụ nhựa thông [4,2006.01]  
24/36 . . Nguyên liệu bitum, ví dụ hắc ín, nhựa pec [4,2006.01]  
24/38 . . Polysacarit hay các dẫn xuất của nó [4,2006.01]   
24/40 .  Các hợp chất có chứa silic, titan hay ziricon [4,2006.01]   
24/42 . . Các hợp chất có một hay nhiều liên kết carbon với silic [4,2006.01]  

Các hợp phần của vữa, bê tông hay đá nhân tạo [4]  

Ghi chú [4,6,2006.01] 
 
(1) Bất kỳ thành phần nào của hợp phần của vữa, bê tông hoặc đá nhân tạo được phân 

loại vào các nhóm C04B 26/00 - C04B 32/00 theo quy tắc vị trí cuối cùng và bản 
thân thành phần này được xem là mới và không hiển nhiên thì cũng cần được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng trong các các nhóm C04B 7/00 - C04B 24/00.  

(2) Bất kỳ thành phần nào của hợp phần của vữa, bê tông hoặc đá nhân tạo mà không 
xác định được bằng phân loại trong các nhóm C04B 26/00 - C04B 32/00 theo quy tắc 
vị trí cuối cùng và được xem như là thông tin cần quan tâm đặc biệt để tra cứu thì 
cũng có thể được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng trong các nhóm C04B 7/00 
- C04B 24/00. Có thể ví dụ trong trường hợp khi xem xét thấy cần thiết để có thể tra 
cứu các hợp phần có sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân loại. Một phân loại 
không bắt buộc như vậy thì được gọi là “thông tin bổ sung”. Ví dụ một hỗn hợp vữa 
xi măng Pooclan được xác định có chứa đất sét như là một chất độn cơ bản hoặc đặc 
trưng thì được phân loại vào nhóm C04B 28/04 và cũng có thể được phân loại bổ 
sung vào nhóm C04B 14/10.  

(3) Trong các nhóm C04B 26/00 đến C04B 32/00 nên thêm những mã chỉ số của nhóm 
C04B 111/00.  

26/00 Các hợp phần của vữa, bê tông hay đá nhân tạo chỉ có các chất kết dính hữu cơ 
[4,2006.01]   

26/02 . Các hợp chất cao phân tử [4,2006.01]  
26/04 . . thu được bằng phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon-carbon không 

no [4,2006.01]  
26/06 . . . Acrylat [4,2006.01]  
26/08 . . . có chứa halogen [4,2006.01]  
26/10 . . thu được bằng phản ứng khác với phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết 

carbon-carbon không no [4,2006.01]  
26/12 . . . Các polyme ngưng tụ của các andehyt hay keton [4,2006.01]  
26/14 . . . Polyepoxit [4,2006.01]  
26/16 . . . Polyurethan [4,2006.01]  
26/18 . . . Polyeste; Polycarbonat [4,2006.01]  
26/20 . . . Polyamit [4,2006.01]  
26/22 . . Nhựa tự nhiên, ví dụ nhựa thông [4,2006.01]  
26/24 . . . Chất lỏng phế thải của xenluloza, ví dụ nước kiềm sulfit [4,2006.01]  
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26/26 . . Nguyên liệu bitum, ví dụ hắc ín, nhựa pec [4,2006.01]  
26/28 . . Polysacarit hay các dẫn xuất của chúng [4,2006.01]  
26/30 . Các  hợp chất có một hay nhiều mối  liên kết carbon-kim  loại hay carbon - silic 

[4,2006.01]  
26/32 . . có chứa silic [4,2006.01]  

28/00 Các hợp phần của vữa, bê tông hay đá nhân tạo có chứa các chất kết dính vô cơ 
hay sản phẩm của phản ứng của một chất kết dính vô cơ và một chất kết dính 
hữu cơ, ví dụ  xi măng polycarboxylat [4,2006.01]  

28/02 . có chứa các xi măng thủy lực không phải sulfat canxi [4,2006.01]  
28/04 . . Xi măng Pooclan [4,2006.01]  
28/06 . . Xi măng nhôm [4,2006.01]  
28/08 . . Xi măng xỉ [4,2006.01]  
28/10 . . Xi măng vôi hay xi măng oxit magie [4,2006.01]  
28/12 . . . Vôi thủy lực [4,2006.01]  
28/14 . có chứa xi măng sulfat canxi [4,2006.01]  
28/16 . . có chứa anhydrit [4,2006.01]  
28/18 . có chứa hỗn hợp của vôi và silic oxit [4,2006.01]  
28/20 . . Vôi - cát [4,2006.01]  
28/22 . . Vôi và pozuolana [4] 
28/24 . có chứa silicat amonialkyl hay silicat kim loại kiềm; có chứa sol silic oxit 

[4,2006.01]  
28/26 . . Silicat của kim loại kiềm [4,2006.01]  
28/28 . có chứa polyaxit hữu cơ, ví dụ xi măng polycarboxylat [4,2006.01]  
28/30 . có chứa xi măng magie (xi măng oxit magie C04B 28/10) [4,2006.01]  
28/32 . . Xi măng oxyclorua magie, ví dụ xi măng Sorel [4,2006.01]  
28/34 . có chứa các chất kết dính phosphat lạnh [4,2006.01]  
28/36 . có chứa lưu huỳnh, sulfua hay selen [4,2006.01]  

30/00 Các hợp phần cho đá nhân tạo không chứa các chất kết dính (đá nhân tạo từ xỉ 
nóng chảy C04B 5/00) [4,2006.01]  

30/02 . có chứa vật liệu dạng sợi [4,2006.01]  

32/00 Đá nhân tạo không được đè cập trong các nhóm khác của phân lớp này (đá nhân 
tạo từ xỉ nóng chảy C04B5/00) [4,2006.01]  

32/02 . với các chất gia cố [4,2006.01]  

Đồ gốm 

33/00 Các sản phẩm từ đất sét (các sản phẩm xốp C04B 38/00; vữa chịu lửa hay các vật 
liệu chịu lửa nguyên khối C04B 35/66) [1,2,2006.01]  

33/02 . Chế biến hay xử lý nguyên liệu thô từng loại riêng rẽ hay ở dạng phối liệu 
[1,2006.01] 
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33/04 . . Đất sét; Cao lanh [1,2006.01] 
33/06 . . . Ngăn ngừa tác hại của vôi [1,2006.01] 
33/08 . . . . Ngăn ngừa sự lên hoa [1,2006.01] 
33/10 . . loại bỏ sắt hay vôi [1,2006.01] 
33/13 . . Các thành phần được sử dụng để chế biến các sản phẩm từ đất sét (C04B 33/36, 

C04B 35/71 được ưu tiên) [3,2006.01]  
33/132 . . . Nguyên liệu phế thải; Rác thải (C04B 33/16 được ưu tiên) [2006.01]  
33/135 . . . . Các chất cặn bã của quá trình đốt, ví dụ bụi tro, phế thải thiêu đốt [2006.01]  
33/138 . . . . từ qui trình luyện kim, ví dụ, xỉ, bụi lò, phế thải điện [2006.01]  
33/14 . . . Các chất tạo màu [1,2006.01] 
33/16 . . . Nguyên liệu gày, ví dụ sét nung chịu lửa, thạch anh [1,2006.01] 
33/18 . . . để pha loãng phối liệu [1,2006.01] 
33/20 . . để ép khô (C04B 33/13 được ưu tiên) [1,2006.01] 
33/22 . Các sản phẩm chịu lửa [1,2006.01] 
33/24 . Sản xuất đồ sứ hay các đồ màu trắng [1,2006.01] 
33/26 . . sứ cách điện [1,2006.01] 
33/28 . Đúc từ dung dịch sét lỏng [1,2006.01]  
33/30 . Các phương pháp sấy [1,2006.01] 
33/32 . Các phương pháp nung [1,2006.01] 
33/34 . . kết hợp với tráng men [1,2006.01] 
33/36 . Các sản phẩm có cốt từ đất sét  [2,2006.01]  

35/00 Các sản phẩm gốm định hình đặc trung bởi hợp phần của chúng; Các hợp phần 
của gốm (có chứa kim loại tự do gắn với carbua, kim cương, oxit, borua, nitrua, 
silicua, ví dụ gốm kim loại hay các hợp chất kim loại khác, ví dụ oxynitrua hoặc 
sulfua, không phải là tác nhân gia cố vĩ mô C22C); Gia công bột của các hợp chất 
vô cơ để chuẩn bị sản xuất các sản phẩm gốm [1,4,2006.01]  

Ghi chú [3,6] 
(1) Trong nhóm này, nếu không có chỉ dẫn khác thì các hợp phần được phân loại theo 

thành phần có tỷ lệ khối lượng cao nhất.  
(2) Trong nhóm này, magie được coi như kim loại kiềm thổ.  
(3) Trong nhóm này, một composit được coi như một hỗn hợp thiêu kết của những 

nguyên liệu dạng bột khác nhau, ngoài những phụ gia thiêu kết, các nguyên liệu sử 
dụng ở đây như là những pha riêng biệt trong sản phẩm thiêu kết.  

(4) Trong nhóm này, gốm mịn là sản phẩm có một cấu trúc vi hạt mịn đa tinh thể, ví dụ 
các hạt có đường kính dưới 100 micromet.  

(5) Sản phẩm bột gốm cũng được phân loại trong nhóm này nếu nó có liên quan đến sự 
điều chế bột với các tính chất đặc biệt.  

 
35/01 . trên cơ sở các oxit [6,2006.01] 
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35/03 . . trên cơ sở oxit magie, oxit canxi hay hỗn hợp oxit có dẫn xuất từ dolomit 
[6,2006.01]  

35/035 . . . Các vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt có chứa các vật liệu chịu lửa 
không phải dạng oxit, ví dụ carbon [6,2006.01]  

35/04 . . . trên cơ sở oxit magie [1,6,2006.01]  
35/043 . . . . Vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt [6,2006.01]  
35/047 . . . . . có chứa oxit crom hay quặng crom [6,2006.01]  
35/05 . . . . Vật liệu chịu lửa bằng đúc nấu chảy [6,2006.01]  
35/053 . . . . Gốm mịn [6,2006.01]  
35/057 . . . trên cơ sở oxit canxi [6,2006.01]  
35/06 . . . trên cơ sở các hỗn hợp oxit dẫn xuất từ dolomit [1,2006.01] 
35/08 . . trên cơ sở oxit beryli [1,6,2006.01]  
35/10 . . trên cơ sở oxit nhôm [1,6,2006.01]  
35/101 . . . Vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt [6,2006.01]  
35/103 . . . . có chứa vật liệu chịu lửa không phải là oxit, ví dụ carbon (C04B 35/106 được 

ưu tiên) [6,2006.01]  
35/105 . . . . có chứa crom oxit hay quặng crom [6,2006.01]  
35/106 . . . . có chứa oxit ziricon hay ziricon (ZrSiO4) [6,2006.01]  
35/107 . . . Vật liệu chịu lửa bằng đúc nấu chảy [6,2006.01]  
35/109 . . . . có chứa oxit ziricon hay ziricon (ZnSiO4) [6,2006.01]  
35/111 . . . Gốm mịn [6,2006.01]  
35/113 . . . . trên cơ sở beta - oxit nhôm [6,2006.01]  
35/115 . . . . Các sản phẩm trong mờ hay trong suốt [6,2006.01]  
35/117 . . . . Composit [6,2006.01]  
35/119 . . . . . có oxit ziricon [6,2006.01]  
35/12 . . trên cơ sở oxit crom (C04B 35/047, C04B 35/105 được ưu tiên) [1,6,2006.01]  
35/14 . . trên cơ sở silic oxit [1,6,2006.01]  
35/16 . . trên cơ sở silicat không phải là đất sét [1,6,2006.01]   
35/18 . . . giầu oxit nhôm [1,6,2006.01]  
35/185 . . . Mulit [6,2006.01]  
35/19 . . . . Nhôm silicat của kim loại kiềm, ví dụ spodumen [6,2006.01]  
35/195 . . . . Nhôm silicat của kim loại kiềm thổ, ví dụ cordierit [6,2006.01]  
35/20 . . . giầu oxit magie [1,6,2006.01]  
35/22 . . . giầu oxit canxi [1,6,2006.01]  
35/26 . . trên cơ sở ferit [1,2,6,2006.01]  
35/28 . . . có oxit niken là oxit chính [1,2,6,2006.01]  
35/30 . . . . có oxit kẽm [1,2,6,2006.01]  
35/32 . . . có oxit coban là oxit chính [1,2,6,2006.01]  
35/34 . . . . có oxit kẽm [1,2,6,2006.01]  
35/36 . . . có oxit magie là oxit chính [1,2,6,2006.01]  
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35/38 . . . . có oxit kẽm [1,2,6,2006.01]  
35/40 . . . có oxit đất hiếm [1,2,6,2006.01]  
35/42 . . trên cơ sở cromit (C04B 35/04, C04B 35/105 được ưu tiên) [1,2,6,2006.01]  
35/44 . . trên cơ sở aluminat [1,2,6,2006.01]  
35/443 . . . Spinel aluminat magie [6,2006.01]  
35/447 . . trên cơ sở phosphat [6,2006.01]  
35/45 . . trên cơ sở oxit đồng hay các dung dịch rắn của nó với các oxit khác [6,2006.01]  
35/453 . . trên cơ sở các oxit kẽm, thiếc hay bismut hay các dung dịch rắn của các oxit đó 

với các oxit khác, ví dụ zincat, stanat hay bismutat [6,2006.01]  
35/457 . . . trên cơ sở oxit thiếc hay stanat [6,2006.01]  
35/46 . . trên cơ sở oxit titan hay titanat có chứa cả oxit ziricon hay oxit hafini, ziriconat  

hay hafinat C04B 35/49) [1,6,2006.01]  
35/462 . . . trên cơ sở titanat [6,2006.01]  
35/465 . . . . trên cơ sở titanat kim loại kiềm thổ [6,2006.01]  
35/468 . . . . . trên cơ sở titanat bari [6,2006.01]  
35/47 . . . . . trên cơ sở của titanat stronti [6,2006.01]  
35/472 . . . . trên cơ sở titanat chì [6,2006.01]  
35/475 . . . . trên cơ sở titanat bismut [6,2006.01]  
35/478 . . . . trên cơ sở titanat nhôm [6,2006.01]  
35/48 . . trên cơ sở oxit ziricon hay oxit hafini hay ziriconat hay hafinat [6,2006.01]  
35/482 . . . Vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt [6,2006.01]  
35/484 . . . Vật liệu chịu lửa bằng đúc nấu chảy [6,2006.01]  
35/486 . . . Gốm mịn [6,2006.01]  
35/488 . . . . Composit [6,2006.01]  
35/49 . . . có chứa oxit titan hay titanat [3,6,2006.01]  
35/491 . . . . trên cơ sở ziriconat chì và titanat chì [6,2006.01]  
35/493 . . . . . có chứa cả các hợp chất khác của chì [6,2006.01]  
35/495 . . trên cơ sở oxit vanadi, oxit niobi, oxit tantali, oxit molipden, hay oxit vonfram 
   hay các dung dịch rắn của chúng với các oxit khác, ví dụ vanadat, niobat, tantalat, 

molibdat hay vonframat [6,2006.01]  
35/497 . . . trên cơ sở dung dịch rắn vói oxit chì [6,2006.01]  
35/499 . . . . cũng có chứa titanat [6,2006.01]  
35/50 . trên cơ sở các hợp chất của kim loại đất hiếm [1,2006.01] 
35/505 . . trên cơ sở oxit ytri [6,2006.01]  
35/51 . trên cơ sở các hợp chất của actinit [2,2006.01]  
35/515 . trên cơ sở phi oxit (C04B 35/50, C04B 35/51 được ưu tiên) [6,2006.01]  
35/52 . . trên cơ sở carbon, ví dụ graphit [1,6,2006.01]  
35/524 . . . thu được từ tiền chất là polyme, ví dụ vật liệu carbon giống như thủy tinh 

[6,2006.01]  
35/528 . . . thu được từ các hạt cacbon có hay không có các thành phần không hữu cơ khác 

[6,2006.01]  
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35/532 . . . . có chứa một chất kết dính có khả năng carbon hóa [6,2006.01]  
35/536 . . . trên cơ sở graphit giãn nở [6,2006.01]  
35/547 . . trên cơ sở sulfua hay selenua [6,2006.01]  
35/553 . . trên cơ sở florua [6,2006.01]  
35/56 . . trên cơ sở carbua [1,4,2006.01]  
35/563 . . . trên cơ sở bo carbua [6,2006.01]  
35/565 . . . trên cơ sở silic carbua [6,2006.01]  
35/567 . . . . Vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt [6,2006.01]  
35/569 . . . . Gốm mịn [6,2006.01]  
35/571 . . . . . thu được từ tiền chất là polyme [6,2006.01]  
35/573 . . . . . thu được bằng thiêu kết có phản ứng [6,2006.01]  
35/575 . . . . . thu được bằng thiêu kết có áp suất [6,2006.01]  
35/576 . . . . . thu được bằng thiêu kết không có áp suất [6,2006.01]  
35/577 . . . . . Các composit [6,2006.01]  
35/58 . . trên cơ sở borua, nitrua hay silicua [1,4,6,2006.01]  
35/581 . . . trên cơ sở nitrua nhôm [6,2006.01]  
35/582 . . . . Các composit [6,2006.01]  
35/583 . . . trên cơ sở bo nitrua [6,2006.01]  
35/5831 . . . . trên cơ sở bo nitrua lập phương [6,2006.01]  
35/5833 . . . . trên cơ sở bo nitrua sáu cạnh [6,2006.01]  
35/5835 . . . . Các composit [6,2006.01]  
35/584 . . . trên cơ sở silic nitrua [6,2006.01]  
35/586 . . . . Vật liệu chịu lửa từ hỗn hợp có kích cỡ hạt [6,2006.01]  
35/587 . . . . Gốm mịn [6,2006.01]  
35/589 . . . . . thu được được từ tiền chất là polyme [6,2006.01]  
35/591 . . . . . thu được bằng thiêu kết có phản ứng [6,2006.01]  
35/593 . . . . . thu được bằng thiêu kết có áp suất (C04B 35/594 được ưu tiên) [6,2006.01]  
35/594 . . . . . thu được bằng thiêu kết một sản phẩm được thiêu kết bằng phản ứng có 

hoặc không có áp suất [6,2006.01]  
35/596 . . . . . Các composit [6,2006.01]  
35/597 . . . trên cơ sở silic oxynitrua [6,2006.01]  
35/599 . . . . trên cơ sở silic nhôm oxynitrua (SIALONS) [6,2006.01]  
35/622 . Các phương pháp tạo hình; Xử lý bột của các hợp chất vô cơ để chuẩn bị sản xuất 

các sản phẩm gốm [6,2006.01]  
35/624 . . Xử lý bằng sol-gel [6,2006.01]  
35/626 . . Chuẩn bị hay xử lý bột riêng lẻ hay như một mẻ [6,2006.01]  
35/628 . . . Phủ bột [6,2006.01]  
35/63 . . . có sử dụng các chất phụ gia đặc biệt để tạo hình sản phẩm [6,2006.01]  
35/632 . . . . Các chất phụ gia hữu cơ [6,2006.01]  
35/634 . . . . . Các polyme (C04B 35/636 được ưu tiên) [6,2006.01]  
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35/636 . . . . . Các polysacarit hay các dẫn xuất của nó [6,2006.01]  
35/638 . . . . Loại bỏ chúng [6,2006.01]  
35/64 . . Qui trình đốt cháy hay thiêu kết (C04B 33/32 được ưu tiên) [6,2006.01]  
35/645 . . . Thiêu kết có áp suất [6,2006.01]  
35/65 . . . Thiêu kết có phản ứng các hợp phần có chứa kim loại tự do hay silic tự do 

[3,2006.01]  
35/653 . . Qui trình xử lý bao gồm một bưóc nóng chảy [6,2006.01]  
35/657 . . . để sản xuất vật liệu chịu lửa (C04B 35/05, C04B 35/10, C04B 35/484 được ưu 

tiên) [6,2006.01]  
35/66 . Vữa chịu lửa hay các vật liệu chịu lửa nguyên khối có chứa hay không chứa đất sét 

[1,2006.01] 

Ghi chú [2006.01 
 Bất kỳ thành phần nào của hỗn hợp vữa chịu lửa có chứa xi măng thủy lực, ví dụ xi 

măng nhôm oxit được phân loại vào nhóm C04B 35/66 mà được xem như là thông 
tin cần quan tâm để tra cứu thì cũng có thể phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng 
trong các nhóm C04B 7/00 - C04B 24/00. Có thể ví dụ trong trường hợp khi xem xét 
thấy cần thiết để có thể tra cứu một hợp phần có sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu 
phân loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”. Ví 
dụ, một phân loại bổ sung như vậy ở trong nhóm C04B 24/00 có thể dùng cho chất 
ức chế hữu cơ để cho thêm vào hợp phần vữa.  

 
35/71 . Các sản phẩm gốm có chứa các tác nhân gia cố vĩ mô (C04B 35/66 được ưu tiên) 

[3,4,2006.01] 
35/74 . . chứa các vật liệu kim loại đã được tạo hình [2,2006.01] 
35/76 . . . Sợi, chỉ, lá, tinh thể dạng sợi hay các vật liệu tạo hình tương tự [2,2006.01]  
35/78 . . có chứa các vật liệu phi kim loại [2,2006.01]  
35/80 . . . Sợi, chỉ, lá, tinh thể dạng sợi hay các vật liệu đã được tạo hình tương tự 

[2,2006.01]  
35/81 . . . . Các tinh thể dạng sợi [6,2006.01]  
35/82 . . . . Amian; Thủy tinh; Oxit silic nấu chảy [2,2006.01]  
35/83 . . . . Các sợi cacbon trong một nền cacbon [6,2006.01]  

Ghi chú [6] 
 Các sản phẩm được phân loại trong nhóm này thường là đề cập đến "các composit 

carbon-carbon".  
 
35/84 . . . Các vật liệu đã tẩm hay đã phủ [2,2006.01]  

37/00 Nối các sản phẩm gốm đã nung với nhau hay với các sản phẩm khác bằng cách 
nung nóng [1,2006.01] 

37/02 . với các sản phẩm kim loại [1,2006.01] 
37/04 . với các sản phẩm thủy tinh [1,2006.01] 
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38/00 Vữa, bêtông, đá nhân tạo hay đồ gốm xốp; Chuẩn bị chúng (xử lý xỉ với khí hay 
vật liệu sinh khí C04B5/06) [4,6,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Vữa, bê tông, đá nhân tạo hay đồ gốm xốp đặc trưng bởi thành phần hay hợp phần 

cũng  được phân loại vào các nhóm C04B 2/00 đến C04B 35/00.  
38/02 . bằng sự bổ sung các tác nhân thổi hóa học [4,2006.01] 
38/04 . bằng sự hòa tan hết các chất bổ sung [4,2006.01]  
38/06  . bằng sự đốt cháy hết các chất bổ sung [4,2006.01]  
38/08 . bằng sự bổ sung các chất xốp [4,2006.01]  
38/10 . bằng sử dụng các tác nhân tạo bọt (C04B 38/02 được ưu tiên) [4,2006.01]  

40/00 Các qui trình nói chung để làm ảnh hưởng tới hay làm biến tính các tính chất 
của các hợp phần vữa, bê tông hay đá nhân tạo, ví dụ khả năng đông cứng hay 
đóng rắn của chúng (bằng việc lựa chọn các thành phần hoạt tính C04B 22/00 - 
C04B 24/00; sự đóng rắn của một hợp phần xác định rõ C04B 26/00 - C04B 28/00; 
làm xốp, hay làm nhẹ C04B 38/00) [4,6,2006.01]  

40/02 . Lựa chọn môi trường đông cứng [4,2006.01]  
40/04 . Ngăn cản sự bay hơi của nưóc hỗn hợp (các chất phủ cố định C04B 41/00) 

[4,2006.01]  
40/06 . Kìm hãm sự đóng rắn, ví dụ vữa kiểu tác dụng chậm có chứa nước trong các đồ 

chứa dễ vỡ [4,2006.01]  

41/00 Xử lý tinh vữa, bê tông, đá nhân tạo hay đồ gốm; Xử lý đá tự nhiên (men khác 
với men lạnh C03C 8/00) [1,3,2006.01]  

Ghi chú [4] 
(1) Trong nhóm này, thuật ngữ hoặc thành ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là:  
 - “vữa”, “bê tông” và “đá nhân tạo” bao phủ các vật liệu sau khi tạo hình sơ bộ.  
(2) Qui trình xử lý, ví dụ phủ hoặc tẩm một nguyên liệu bằng cùng nguyên liệu đó hay 

bằng một chất rồi cuối cùng cũng được chuyển thành nguyên liệu đó thì không được 
coi là sự xử lý tinh cho nhóm đó nhưng được phân loại theo sự chuẩn bị nguyên liệu 
đó, ví dụ một vật thể carbon được tẩm bằng một chất có khả năng carbon hóa được 
phân loại theo nhóm C04B 35/52. 

(3) Trong các nhóm C04B41/45-C04B41/80, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn cụ thể thì việc phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
41/45 . Phủ hay tẩm [4,2006.01]  
41/46 . . bằng nguyên liệu hữu cơ [4,2006.01]  
41/47 . . . Dầu, mỡ hay sáp [4,2006.01]  
41/48 . . . Các hợp chất cao phân tử [4,2006.01]  
41/49 . . . Các hợp chất có một hay nhiều mối liên kết carbon-kim loại hay carbon-silic 

[4,2006.01] 
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41/50 . . bằng nguyên liệu vô cơ [4,2006.01]  
41/51 . . . Phủ kim loại [4,2006.01]  
41/52 . . Phủ hay tẩm nhiều lần [4,2006.01]  
41/53 . kéo theo sự lấy đi một phần nguyên liệu của sản phẩm xử lý [4,2006.01]  
41/60 . chỉ bằng đá nhân tạo [4,2006.01]  
41/61 . . Phủ hay tẩm [4,2006.01]  
41/62 . . . bằng nguyên liệu hữu cơ [4,2006.01]  
41/63 . . . . Các hợp chất cao phân tử [4,2006.01]  
41/64 . . . . Các hợp chất có một hay nhiều mối liên kết carbon với kim loại hay carbon 

với silic [4,2006.01]  
41/65 . . . bằng nguyên liệu vô cơ [4,2006.01]  
41/66 . . . . Florua, ví dụ phủ màu [4,2006.01]  
41/67 . . . . Phosphat [4,2006.01]  
41/68 . . . . Axit silic; Silicat [4,2006.01]  
41/69 . . . . Các kim loại [4,2006.01]  
41/70 . . . để thu được ít nhất hai lớp phủ chồng lên nhau có các hợp phần khác nhau 

[4,2006.01]  
41/71 . . . . có ít nhất một lớp phủ là vật liệu hữu cơ [4,2006.01]  
41/72 . . kéo theo sự loại bỏ một phần vật liệu của sản phẩm được xử lý, ví dụ khắc ăn 

mòn [4,2006.01]  
41/80 . chỉ có gốm [4,2006.01]  
41/81 . . Phủ hay tẩm [4,2006.01]  
41/82 . . . bằng vật liệu hữu cơ [4,2006.01] ] 
41/83 . . . . Các hợp chất cao phân tử [4,2006.01]  
41/84 . . . . Các hợp chất có một hay nhiều mối liên kết carbon với kim loại hay carbon 

với silic [4,2006.01]  
41/85 . . . bằng vật liệu vô cơ [4,2006.01]  
41/86 . . . . Các lớp men; Các lớp men lạnh [4,2006.01]  
41/87 . . . . Đồ gốm [4,2006.01]  
41/88 . . . . Kim loại [4,2006.01]  
41/89 . . . để thu được ít nhất hai lớp phủ chồng lên nhau có các hợp phần khác nhau 

[4,2006.01]  
41/90 . . . . có ít nhất một lớp phủ là một kim loại [4,2006.01]  
41/91 . . kéo theo sự lấy đi một phần vật liệu của sản phẩm xử lý, ví dụ khắc ăn mòn 

[4,2006.01]  

Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm C04B 22/00 và C04B 24/00 có liên quan đến chức năng 
hay tính chất của các thành phần hoạt tính. [6] 

103/00 Chức năng hay tính chất của các thành phần hoạt tính [6,2006.01] 
103/10 . Chất tăng tốc [6,2006.01] 
103/12 . . Chất tăng tốc đông cứng [6,2006.01]  
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103/14 . . Chất tăng tốc đóng rắn [6,2006.01]  
103/20 . Chất làm chậm [6,2006.01]  
103/22 . . Chất làm chậm quá trình đông cứng [6,2006.01]  
103/24 . . Chất làm chậm quá trình đóng rắn [6,2006.01]  
103/30 . Chất khử nước, chất làm dẻo, chất cuốn theo không khí [6,2006.01]  
103/32 . . Chất siêu dẻo [6,2006.01]  
103/40 . Tác nhân hoạt động bề mặt, tác nhân phân tán [6,2006.01]  
103/42 . Chất tạo xốp [6,2006.01]  
103/44 . Tác nhân làm đặc, tạo gel, tăng nhớt [6,2006.01]  
103/46 . Tác nhân giảm mất nưóc, tác nhân hút ẩm hay ưa nước [6,2006.01]  
103/48 . Chất ổn định bọt [6,2006.01]  
103/50 . Chất loại bọt, chất loại không khí [6,2006.01]  
103/52 . Chất trợ nghiền [6,2006.01]  
103/54 . Bột màu; Thuốc nhuộm [6,2006.01]  
103/56 . Chất làm mờ [6,2006.01]  
103/60 . Tác nhân bảo vệ chống tác động hoá chất, vật lý hay sinh học [6,2006.01]  
103/61 . . Chất ức chế ăn mòn [6,2006.01]  
103/63 . . Tác nhân chống cháy [6,2006.01]  
103/65 . . Chất chống thấm nước hay các chất đẩy nước [6,2006.01]  
103:67 . . Thuốc trừ sinh vật hại [6,2006.01]  
103:69 . . . Thuốc diệt nấm [6,2006.01]  

Sơ đổ chỉ số kết hợp vói các nhóm C04B26/00 đến C04B32/00 có liên quan đến chức năng, 
tính chất hay sử dụng của vữa, bê tông hay đá nhân tạo. [6] 

111/00 Chức năng, tính chất hay sự sử dụng vữa, bê tông hay đá nhân tạo [6,2006.01]  
111/10 . Các hợp phần đặc trưng bởi sự không có mặt của một vật liệu đặc biệt [6,2006.01]  
111/12 . . Không có amian, ví dụ chất thay thế xi măng - amiăng [6,2006.01]  
111/20 . Độ bền chống các tác động về hóa học, vật lý hay sinh học [6,2006.01]  
111/21 . . Độ bền chống phong hóa [6,2006.01]  
111/22 . . Độ bền chống sự carbon hoá [6,2006.01]  
111/23 . . Độ bền chống axit [6,2006.01] 
111/24 . . Độ bền chống nước biển [6,2006.01]  
111/25 . . Độ bền Graffiti [6,2006.01]  
111/26 . . Độ bền chống sự ăn mòn của cốt [6,2006.01]  
111/27 . . Độ bền chịu nước như vật liệu chống thấm nước hay vật liệu làm trôi nước 

[6,2006.01]  
111/28 . . Độ bền chịu lửa [6,2006.01]  
111/30 . Vật liệu dễ đóng đinh hay dễ cưa [6,2006.01]  
111/32 . Vật liệu kìm hãm giãn nở [6,2006.01]  
111/34 . Vật liệu không co ngót [6,2006.01]  
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111/40 . Vật liệu xốp hay vật liệu nhẹ [6,2006.01]  
111/42 . . Vật liệu nổi [6,2006.01]  
111/50 . . Vật liệu có tính linh hoạt hay vật liệu đàn hồi [6,2006.01]  
111/52 . Vật liệu cách âm [6,2006.01]  
111/54 . Chất thay thế đá tự nhiên, ví dụ đá hoa nhân tạo [6,2006.01]  
111/56 . Các hợp phần phù hợp cho sản xuất các ống, ví dụ như bằng đúc ly tâm [6,2006.01]  
111/60 . Các vật liệu làm sàn [6,2006.01]  
111/62 . . Các hợp phần tự san bằng [6,2006.01]  
111/70 . Vữa lỏng [6,2006.01]  
111/72 . Các hợp phần sử dụng để sửa chữa các công trình xây dựng sẵn có hay các vật liêu 

xây dựng [6,2006.01]  
111/74 . Ứng dụng ở dưới nước [6,2006.01]  
111/76 . Sử dụng ở nhiệt độ dưới không [6,2006.01]  
111/80 . Các tính chất quang học, ví dụ tính trong suốt [6,2006.01]  
111/82 . . Vật liệu có màu [6,2006.01]  
111/90 . Các tính chất điện [6,2006.01]  
111/92 . . Vật liệu cách điện [6,2006.01]  
111/94 . . Vật liệu dẫn điện [6,2006.01]  
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C05 PHÂN BÓN; SẢN XUẤT PHÂN BÓN [4] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Một thành phần của hỗn hợp phân bón hoặc một phân bón đơn chất chứa ít nhất 

một nguyên tố hóa học mà dựa vào đó để phân chia vào các phân lớp sẽ chỉ được 
phân loại vào vị trí đầu tiên của các phân lớp thích hợp. Như vây, nitrophosphat 
hoặc amoni superphosphat sẽ được phân loại vào C05B nà không phân loại vào 
C05C, magie phosphats được phân loại vào C05B mà không phân loại vào C05D, 
và canxi xyanua thuộc C05C chứ không thuộc C05D. 

(2)  Bất kỳ một thành phần nào của một hỗn hợp mà được xem là thông tin cần thiết 
để tra cứu thì cũng có thế được phân loại thêm theo Ghi chú (1). Có thể ví dụ 
trong trường hợp khi thấy cần thiết để có thể tra cứu các hỗn hợp có sử dụng sự 
kết hợp của các chỉ số phân loại. Sự phân loại không bắt buộc như vậy được gọi 
là “thông tin bổ sung”. 

 

C05B PHÂN LÂN  

Nội dung phân lớp 
SUPERPHOSPHAT ............................................................................................................................ 1/00 
SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP ƯỚT ..................................................................................... 11/00 
SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP NHIỆT ĐỘ CAO ................................................................. 13/00 
CÁC PHÂN VÔ CƠ KHÁC ......................................................................................... 3/00 - 9/00, 17/00 
PHÂN HỮU CƠ ................................................................................................................... .15/00, 17/00 
TẠO HẠT, TẠO VIÊN ..................................................................................................................... 19/00 
HỖN HỢP CÁC PHÂN LÂN ........................................................................................................... 21/00 

 

1/00 Superphosphat, tức là phân bón thu được bằng phản ứng của quặng phosphorit 
hay tro xương với axit sulfuric hay axit phosphoric với số lượng và nồng độ cần 
thiết để thu được trực tiếp các sản phẩm rắn [1,2006.01] 

1/02 . Superphosphat [1,2006.01] 
1/04 . Superphosphat kép; Trisuperphosphat; Các phân bón khác trên cơ sở monocanxi 

phostphat [1,2006.01] 
1/06 . Amoniac hóa superphosphat (phân bón trên cơ sở amoni orthophosphat C05B 7/00) 
1/10 . Các thiết bị để sản xuất superphosphat [1,2006.01] 

3/00 Phân bón trên cơ sở di-canxi phosphat (C05B 11/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

5/00 Phosphat Thomas;  Các phosphat xỉ khác [1,2006.01] 

7/00 Phân bón trên cơ sở orthophosphat kiềm hay amoni  (C05B 11/00 được ưu tiên) 
[1,2006.01] 
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9/00 Phân bón trên cơ sở các phosphat hay magie phosphat kép (C05B 11/00 được ưu 
tiên) [1,2006.01] 

11/00 Phân bón được sản xuất bằng phương pháp gia công ướt hay bằng cách ngâm 
chiết nguyên liệu hoặc bằng các axit với số lượng và nồng độ thích hợp nhằm 
thu được dung dịch để trung hòa tiếp theo hoặc bằng nước kiềm [1,2006.01] 

11/02 . Xử lý sơ bộ [1,2006.01] 
11/04 . sử dụng axit vô cơ [1,2006.01] 
11/06 . . sử dụng axit nitric (nitrophosphat) [1,2006.01] 
11/08 . . sử dụng axit sulfuric [1,2006.01] 
11/10 . . sử dụng axit orthophosphoric [1,2006.01] 
11/12 . . sử dụng axit clohydric [1,2006.01] 
11/14 . . sử dụng axit ẩm dạng khí [1,2006.01] 
11/16 . sử dụng dung dịch kiềm [1,2006.01] 

13/00 Phân bón sản xuất từ nguyên liệu có chứa phospho bằng các phương pháp nhiệt 
độ cao [1,2006.01] 

13/02 . từ quặng phosphorit (C05B 13/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
13/04 . từ các hợp chất của phospho vói kim loại, ví dụ như ferophospho [1,2006.01] 
13/06 . Phân bón trên cơ sở meta - hay polyphosphat của các kim loại kiềm hay kiềm thổ 

[1,2006.01] 

15/00 Phân lân hữu cơ (bột xương C05B 17/00) [1,2006.01] 

17/00 Các loại phân lân khác, ví dụ phosphorit mềm, bột xương [1,2006.01] 
17/02 . có chứa mangan [1,2006.01] 

19/00 Tạo hạt hay vê viên phân lân, trừ xỉ  [1,2006.01]  
19/02 . cho superphosphat hay các hỗn hợp chứa chúng [1,2006.01] 

21/00 Hỗn hợp các phân lân được xếp vào trên một nhóm trong các nhóm chính C05B 
1/00 - C05B 19/00 [1,2006.01] 
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C05C PHÂN ĐẠM  

Nội dung phân lớp 
TRÊN CƠ SỞ NITRAT .............................................................................................................1/00, 5/00 
TRÊN CƠ SỞ MUỐI AMONI, CÓ CHỨA AMONIAC ..........................................................1/00, 3/00 
TRÊN CƠ SỞ XYANAMIT ............................................................................................................... 7/00 
TRÊN CƠ SỞ URE ......................................................................... …………………………………9/00 
CÁC PHÂN BÓN KHÁC ................................................................................................................. 11/00 
HỖN HỢP PHÂN ĐẠM ................................................................................................................... 13/00 

 

1/00 Phân bón trên cơ sở amoni nitrat [1,2006.01] 
1/02 . Tạo hạt; Vê viên; ổn định; Tạo màu [1,2006.01] 

3/00 Phân bón có chứa các muối amoniac khác hay amoniac, ví dụ nước amoniac 
[1,2006.01] 

5/00 Phân bón có chứa các nitrat khác [1,2006.01] 
5/02 . chứa nitrat natri hay kali nitrat [1,2006.01] 
5/04 . chứa canxi nitrat [1,2006.01] 

7/00 Phân bón có chứa canxi xyanamit hay các xyanamit khác [1,2006.01] 
7/02 . Tạo hạt; Vê viên; Khử khí, Hydrat hoa; Đóng rắn; Ổn định; Bôi trơn [1,2006.01] 

9/00 Phân bón có chứa ure hay các hợp chất ure [1,2006.01] 
9/00 . có chứa phần ngưng ure – formaldehit [1,2006.01] 

11/00 Các phân đạm khác [1,2006.01] 

13/00 Hỗn hợp các phân đạm được xếp vào trên một nhóm trong các nhóm chính  
C05C 1/00 - C05C 11/00 [1,2006.01] 
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C05D CÁC PHÂN BÓN VÔ CƠ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC PHÂN LỚP C05B, 
C05C; PHÂN BÓN TẠO RA CARBON DIOXIT 

1/00 Phân bón có chứa kali (C05D 7/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/02 . Sản xuất từ kali clorua hay sulfat kali hoặc từ các muối kép hay muối hỗn hợp của 

chúng [1,2006.01] 
1/04 . từ các khoáng hay nham thạch núi lửa [1,2006.01] 

3/00 Phân vôi (C05D 7/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 
3/02 . từ đá vôi, canxi carbonat, canxi hydrat, vôi tôi, canxi oxit, các chất thải của các hợp 

chất canxi [1,2006.01] 
3/04 . từ xỉ lò cao hay các loại xỉ khác chứa vôi hay canxi silicat [1,2006.01] 

5/00 Phân bón có chứa magie (C05D 7/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

7/00 Phân bón tạo carbon dioxit [1,2006.01] 

9/00 Các phân vô cơ khác [1,2006.01] 
9/02 . có chứa các nguyên tố vi lượng [1,2006.01] 

11/00 Các hỗn hợp phân bón được xếp vào trên một nhóm trong các nhóm chính 
C05D 1/00 - C05D 9/00 [1,2006.01] 
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C05F PHÂN BÓN HỮU CƠ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC PHÂN LỚP C05B, 
C05C, VÍ DỤ PHÂN BÓN TỪ PHẾ THẢI HAY RÁC THẢI 

Ghi chú [5] 
 Các qui trình đặc trưng bởi bước ủ phân hay các thiết bị cho qui trình đó được phân 

loại ở nhóm C05F 17/00. 

1/00 Phân bón từ xác động vật hay các bộ phận của chúng [1,2006.01] 
1/02 . Thiết bị để sản xuất [1,2006.01] 

3/00 Phân bón từ phân người hay động vật, ví dụ phân chuồng [1,2006.01] 
3/02 . Phân chim biển [1,2006.01] 
3/04 . từ phân người [1,2006.01] 
3/06 . Thiết bị để sản xuất [1,2006.01] 

5/00 Phân bón từ phế thải của các nhà máy rượu, rỉ đường, rượu vang, nhà máy 
đường hay các chất thải hoặc phế thải tương tự [1,2006.01] 

7/00 Phân bón từ nước thải, bùn của nước thải sinh hoạt, bùn từ biển, bùn lầy hoặc 
các chất tương tự [1,2006.01] 

7/02 . từ nước kiềm có sulfit hay từ các nước kiềm thải khác trong sản xuất xenluloza 
[1,2006.01] 

7/04 . từ nước kiềm thải trong công nghiệp sản xuất kali carbonat [1,2006.01] 

9/00 Phân bón từ rác thải của các gia đình hay thành phố [1,2006.01]  
9/02 . Thiết bị để sản xuất [1,2006.01] 
9/04 . Phân ủ sinh học [1,2006.01] 

11/00 Các phân bón hữu cơ khác [1,2006.01] 
11/02 . từ than bùn, than nâu và các trầm tích thực vật khác [1,2006.01]  
11/04 . . Đất vườn từ than bùn (giá thể trồng trọt chứa bùn A01G24/28) [1,2006.01, 

2018.01] 
11/06 . . Thiết bị để sản xuất [1,2006.01] 
11/08 . Phân hữu cơ có cấy thêm vi khuẩn, sợi nấm hay tương tự[1,2006.01] 
11/10 . Phân bón có chứa các vitamin hay hoóc-môn thực vật hay hoóc-môn [1,2006.01] 

15/00 Hỗn hợp phân bón được xếp vào trên một nhóm trong các nhóm chính C05F 
1/00 - C05F 11/00; Các loại phân bón từ hỗn hợp của các nguyên liệu ban đầu, 
tất cả các vật liệu ban đầu được xếp vào phân lớp này nhưng không được xếp 
cùng một nhóm chính [5,2006.01]  

17/00 Sản xuất phân bón đặc trưng bởi bước ủ phân [5,2006.01]  
17/02 . Các thiết bị cho qui trình đó [5, 2006.01]  
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C05G HỖN HỢP CÁC PHÂN BÓN ĐƯỢC XẾP VÀO CÁC PHÂN LỚP KHÁC 
NHAU RIÊNG BIỆT CỦA LỚP C05; HỖN HỢP CỦA MỘT HAY NHIỀU 
LOẠI PHÂN BÓN VỚI NHŨNG NGUYÊN LIỆU KHÔNG CÓ MỘT HOẠT 
TÍNH PHÂN BÓN ĐẶC BIỆT, VÍ DỤ THUỐC TRỪ SINH VẬT HẠI, CÁC 
CHẤT CẢI TẠO CHO ĐẤT, CÁC TÁC NHÂN LÀM ẨM (phân bón hữu cơ có 
chứa các loại vi khuẩn, sợi nấm hay tương tự C05F 11/08; phân bón hữu cơ có chứa 
các loại vitamin hay hoocmôn thực vật C05F 11/10); PHÂN BÓN ĐẶC TRƯNG 
BỞI DẠNG PHÂN [4] 

Ghi chú [6] 
 (1) Phân lớp này bao gồm hỗn hợp của phân bón với các nguyên liệu là chất cải tạo đất 

hay ổn định đất đặc trưng bởi hoạt tính phân bón của chúng.  
(2) Phân lớp này không bao gồm các hỗn hợp phân bón với các nguyên liệu là chất cải 

tạo cho đất hay ổn định đất đặc trưng bởi hoạt tính cải tạo đất hay hoạt tính ổn định 
đất, các nguyên liệu này được phân loại vào nhóm C09K 17/00.  

 

1/00 Hỗn hợp các phân bón được xếp vào các phân lớp khác nhau riêng biệt của lớp 
C05 [1,2006.01] 

1/02 . superphosphat với amoni nitrat [1,2006.01] 
1/04 . phosphat Thomas với các hợp chất có chứa kali [1,2006.01] 
1/06 . amoni orthophosphat hay orthophosphat của kim loại kiềm với amoni nitrat hay 

amoni sulfat hoặc với các nitrat hoặc với các hợp chất chứa kali khác [1,2006.01] 
1/08 . amoni nitrat với đá vôi hay với canxi carbonat [1,2006.01] 
1/10 . amoni sulfat với các hợp chất có kali [1,2006.01] 

3/00 Hỗn hợp của một hay nhiều phân bón với các chất không có hoạt tính phân bón 
đặc biệt [1,2006.01] 

3/02 . với thuốc trừ sinh vật hại [1,2006.01] 
3/04 . với các chất cải tạo đất [1,2006.01] 
3/06 . với các chất làm ẩm [1,2006.01] 
3/08 . với các chất ảnh hưởng tới quá trình nitrat hóa của các hợp chất amoni hay ure 

trong đất [1,2006.01] 
3/10 . có lớp phủ ngăn cản bụi [4,2006.01] 

5/00 Các phân bón đặc trưng bởi dạng phân (tạo hạt phân bón đặc trưng bởi cấu trúc 
hóa học của chúng xem các nhóm có liên quan trong C05B - C05G) [4,2006.01]  

 

86 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C06B 

C06 CÁC CHẤT NỔ; DIÊM 

C06B CÁC HỢP PHẦN CHẤT NỔ HAY NHIỆT (công việc với thuốc nổ F42D); SẢN 
XUẤT CHÚNG; SỬ DỤNG TỪNG CHẤT RIÊNG NHƯ CÁC CHẤT NỔ [2] 

Ghi chú [2] 
(1)       Phân lớp này bao gồm: 
 - hợp phần là: 
 a) chất nổ: hợp phần có chứa cả nhiên liệu và một lượng đủ chất oxy hóa có khả năng 

chịu được các biến đổi hóa học xảy ra với tốc độ cao trong khi gây nổ, kết quả là 
xuất hiện một lực được sử dụng cho quá trình nổ trong các vũ khí hỏa lực, để kích nổ 
đạn pháo, tên lửa hoặc tương tự;  

 b) nhiệt: hợp phần có chứa (i) cấu tử cháy được bao gồm một nguyên tố bất kỳ là 
một kim loại, B, Si, Se, hay Te hay hỗn hợp, các hợp chất của chúng vói nhau, hay 
các hydrua của chúng; (ii) kết hợp với một thành phần oxy hóa là oxit kim loại hoặc 
muối (hữu cơ hay vô cơ), có khả năng tạo ra oxit kim loại khi phân hủy;  

 c) nhiên liệu cho động cơ tên lửa tác dụng với các chất oxy hóa có chứa trong nó trừ 
không khí, với mục đích tạo ra một sức kéo có khả năng gây nên lực chuyển động;  

 d) để xử lý môi trường sau khi nổ, ví dụ để trung hòa hay để làm nguội các khí độc 
tạo thành trong khi nổ.  

 - phương pháp hay thiết bị để điều chế hay xử lý các hợp phần tương tự không được 
xếp vào các phân lớp khác;  

 - phương pháp sử dụng đơn chất như chất nổ.  
(2) Trong phân lớp này những thuật ngữ được sử dụng để chỉ: 
 - "đã được nitro hóa" bao gồm các hợp chất có một nhóm nitro hay một nhóm nitrat 

este.  
(3) Các phương pháp hay các thiết bị để điều chế hay xử lý các hợp phần như vậy được 

phân loại theo các thành phần cụ thể của hợp phần.  

Nội dung phân lớp 
HỢP PHẦN CHẤT NỔ HAY NHIỆT  

Có chứa các dẫn xuất nitro hóa 
vô cơ.... ......................................................................................................................... 31/00 
hữu cơ............................... ................................................................................. 25/00, 41/00 

Có chứa nitrua hay fulminat ................................................................................... 35/00, 37/00 
Có chứa clorat hay perclorat .............................................................................................. 29/00 
Có chứa kim loại... .................................................................................................. 27/00, 33/00 
Có chứa phospho ............................................................................................................. ..39/00 
Các hợp phần khác .................................................................................................. 23/00, 43/00 
Các hợp phần xác định bởi cấu trúc hay sự sắp xếp 
của các thành phần .................................................................................................. 45/00, 47/00 

SỬ DỤNG CÁC CHẤT RIÊNG BIỆT LÀM CHẤT NỔ ................................................................ 49/00 
SẢN XUẤT  ...................................................................................................................................... 21/00 
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21/00 Các phương pháp hay các thiết bị để xử lý các chất nổ ví dụ tạo hình, cắt, sấy 
khô [1,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C06B 23/00 đến C06B 49/00, nếu không có một chỉ dẫn khác thì 

hợp phần được phân loại vào vị trí cuối cùng dành cho một thành phần.  

23/00 Các hợp phần được đặc trưng bởi các cấu tử không dễ nổ hay không nhiệt 
[2,2006.01] 

23/02 . để trung hòa các khí độc được tạo thành từ các chất nổ trong khi nổ [2,2006.01]  
23/04 . để làm nguội các khí được tạo thành trong khi nổ [2,2006.01]  

25/00 Các hợp phần chứa hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
25/02 .  hợp chất nitro hoá là tinh bột hay đường [2,2006.01]   
25/04 . hợp chất thơm nitro hóa [2,2006.01]   
25/06 . . có hai hay nhiều hợp chất thơm nitro hóa [2,2006.01]   
25/08 . . . có ít nhất một trong các hợp chất đó là toluen nitro hoá [2,2006.01]   
25/10 . nitroglyxerin [2,2006.01]   
 25/12 . . với hợp chất nitro hóa hữu cơ khác [2,2006.01]   
25/14 . . . hợp chất khác là diol mạch thẳng nitro hóa [2,2006.01]  
25/16 . . . hợp chất khác là hợp chất thơm nitro hóa [2,2006.01]   
25/18 . nitroxenluloza với lượng 10% (trọng lượng) hay nhiều hơn so với tổng hợp phần 

[2,2006.01]   
25/20 . . với thành phần không là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]   
25/22 . . với hợp chất thơm nitro hóa [2,2006.01]   
25/24 . . với nitroglyxerin [2,2006.01]  
25/26 . . . với thành phần hữu cơ không phải là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]   
25/28 . nitroxenluloza với lượng ít hơn 10% (trọng lượng) so với tổng hợp phần 

[2,2006.01]   
 25/30 . . với nitroglyxerin [2,2006.01]  
25/32 . pentaerytritol nitro hoá [2,2006.01]  
 25/34 . amin nitro hóa không vòng, vòng aliphatic hay dị vòng [2,2006.01]   
25/36 . nitroparafin [2,2006.01]  
25/38 . . với hợp chất hữu cơ nitro hoá khác [2,2006.01]   
25/40 . . với hai hay nhiều nitroparafin [2,2006.01]  

27/00 Hợp phần có chứa kim loại, bo, silic, selen, telu hay hỗn hợp, hợp chất của 
chúng với nhau hay hydrua của chúng và hydrocarbon hay hydrocarbon 
halogen hóa [2,2006.01]  

29/00 Hợp phần có chứa một muối vô cơ của axit chứa oxy của halogen, ví dụ clorat, 
perclorat [2,2006.01]  

88 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C06B 

29/02 . của các kim loại kiềm [2,2006.01]  
29/04 . . với thành phần vô cơ không là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
29/06 . . . thành phần là xyanua; oxit của sắt, crom hay mangan [2,2006.01]  
29/08 . . với thành phần hữu cơ không phải là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
29/10 . . . thành phần là thuốc nhuộm hay chất tạo màu [2,2006.01]  
29/12 . . với carbon hay lưu huỳnh [2,2006.01]  
29/14 . . với iot hay iođua [2,2006.01]  
29/16 . . với hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
29/18 . . . hợp chất toluen nitro hoá hay phenol nitro hoá [2,2006.01]  
29/20 . . . hợp chất nitroxenluloza [2,2006.01]  
29/22 . muối amoni peclorat [2,2006.01]  

31/00 Hợp phần có chứa một muối vô cơ của các axit chứa oxy của nitơ [2,2006.01]  
31/02 . muối nitrat của các kim loại kiềm hay kiềm thổ [2,2006.01]  
31/04 . . với carbon hay lưu huỳnh [2,2006.01]  
31/06 . . . với thành phần hữu cơ không phải là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
31/08 . . với muối kim loại của axit chứa oxy của halogen, ví dụ như clorat hay perclorat 
   vô cơ [2,2006.01]  
31/10 . . . với carbon hay lưu huỳnh [2,2006.01]  
31/12 . . với hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
31/14 . . . hợp chất thơm [2,2006.01]  
31/16 . . . . hợp chất toluen nitro hoá [2,2006.01]  
31/18 . . . . hợp chất phenol nitro hoá, ví dụ axit picric [2,2006.01] 
31/20 . . . nitroglyxerin [2,2006.01]  
31/22 . . . nitroxenluloza [2,2006.01]  
31/24 . . . . với thành phần dễ nổ hay nhiệt khác [2,2006.01]  
31/26 . . . . . nitroglyxerin [2,2006.01]  
31/28 . muối amoni nitrat [2,2006.01]  
31/30 . . với các nguyên liệu dạng thực vật, nhựa hay cao su [2,2006.01]  
31/32 . . với hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
31/34 . . . hợp chất nitro hóa là tinh bột hay đường [2,2006.01]  
31/36 . . . . với thành phần dễ nổ hay nhiệt khác [2,2006.01]  
31/38 . . . hợp chất thơm nitro hóa [2,2006.01]  
31/40 . . . . với thành phần hữu cơ không phải là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
31/42 . . . . với thành phần dễ nổ hay nhiệt khác [2] 
31/44 . . . nitroglyxerin [2] 
31/46 . . . . với thành phần là nguyên liệu thực vật, ví dụ bột giấy gỗ, mạt cưa [2] 
31/48 . . . . với thành phần dễ nổ hay nhiệt khác [2,2006.01]  
31/50 . . . . . với thành phần khác là hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
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31/52 . . . nitroxenlulo với lượng 10% (trọng lượng) hay cao hơn so với tổng thành phần 
[2,2006.01]  

31/54 . . . . với hợp chất hữu cơ nitro hóa khác [2,2006.01]  
31/56 . . . nitroxenlulo với lượng ít hơn 10% (trọng lượng) so với tổng thành phần 

[2,2006.01]   

33/00 Hợp phần có chứa kim loại, hợp kim, bo, silic, selen hay telu dạng hạt, kết hợp 
ít nhất với một chất cung cấp oxy có thể hoặc là oxit kim loại hoặc là muối hữu 
cơ hay vô cơ có khả năng tách oxit kim loại [2,2006.01]  

33/02 . với thành phần hữu cơ không phải là chất nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
33/04 . muối vô cơ của các axit có chứa nitơ-oxy [2,2006.01]  
33/06 . muối vô cơ của các axit có chứa halogen-oxy [2,2006.01]  
33/08 . vói một hợp chất hữu cơ nitro hóa [2,2006.01]  
33/10 . . hợp chất thơm [2,2006.01]  
33/12 . hai hay nhiều hợp chất tách oxy [2,2006.01]  
33/14 . . trong đó ít nhất một hợp chất là muối vô cơ của axit có chứa nitơ-oxy [2,2006.01]  

35/00 Hợp phần có chứa azit kim loại [2,2006.01]  

37/00 Hợp phần có chứa fulminat kim loại [2,2006.01]  
37/02 . với hợp chất hữu cơ nitro hóa hay muối vô cơ của axit có chứa halogen-oxy 

[2,2006.01]  

39/00 Hợp phần có chứa phospho tự do hay các hợp chất phospho được tạo thành từ 
hai nguyên tố trừ oxy [2,2006.01]  

39/02 . với muối vô cơ của axit có chứa halogen-oxy [2,2006.01]  
39/04 . . chứa hợp chất của phospho được tạo thành từ hai nguyên tố, trừ oxy [2,2006.01]  
39/06 . với kim loại tự do, hợp kim, bo, silic, selen hay telu [2,2006.01]  

41/00 Hợp phần có chứa các hợp chất hữu cơ kim loại nitro hóa [2,2006.01]  
41/02 . hợp chất có chứa chì [2,2006.01]  
41/04 . . với thành phần hữu cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
41/06 . . . với thành phần vô cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
41/08 . . với các azit hay các fulminat kim loại [2,2006.01]  
41/10 . . với hợp chất hữu cơ kim loại nitro hóa khác [2,2006.01]  

43/00 Hợp phần được đặc trưng bởi các cấu tử dễ nổ hay nhiệt không được đề cập 
đến trong các nhóm C06B 25/00 – C06B 41/00 [2,2006.01]  

45/00 Hợp phần hay các sản phẩm xác định bởi cấu trúc hay bởi sự phân bố của 
thành phần hay của sản phẩm (thuốc nổ có hình dạng đặc biệt F42B 1/00, F42B 
3/00) [2,2006.01]  

45/02 . chứa các hạt có kích thước hay hình dạng khác nhau [2,2006.01]  
45/04 . chứa các hạt rắn phân tán trong dung dịch hay chất nền rắn [2,2006.01]  
45/06 . . dung dịch hay chất nền rắn có chứa thành phần hữu cơ [2,2006.01]  
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45/08 . . . hạt rắn phân tán của thành phần vô cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
45/10 . . . thành phần hữu cơ có chứa nhựa [2,2006.01]   
45/12 . chứa các lớp hay các vùng giáp liền [2,2006.01]  
45/14 . . lớp hay vùng có chứa thành phần vô cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
45/16 . . . lớp hay vùng có chứa ít nhất một thành phần vô cơ là azit, fulminat, phospho 

hay phosphua [2,2006.01]  
45/18 . chứa một thành phần phủ (các hạt phân tán trong chất nền C06B 45/04; các chất nổ 

được phủ F24B) [2,2006.01]  
45/20 . . chất nền của thành phần có chứa thành phần hữu cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
45/22 . . . lớp phủ có chứa hợp chất hữu cơ [2,2006.01]  
45/24 . . . . hợp chất là thành phần hữu cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
45/26 . . . . . hợp chất là toluen nitro hoá [2,2006.01]  
45/28 . . . chất nền của thành phần có chứa nitroxenluloza hay nitroglyxerin [2,2006.01]   
45/30 . . chất nền của thành phần có chứa thành phần vô cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]   
45/32 . . . lớp phủ có chứa hợp chất hữu cơ [2,2006.01]  
 45/34 . . . . hợp chất là thành phần hữu cơ dễ nổ hay nhiệt [2,2006.01]  
45/36 . . chất nền của thành phần có chứa đồng thời các thành phần hữu cơ và vô cơ dễ nổ 

hay nhiệt [2,2006.01]  

47/00 Hợp phần trong đó các thành phần được giữ riêng biệt cho đến thời điểm cháy 
hay nổ, ví dụ các chất nổ kiểu "Sprengel"; Huyền phù của thành phần rắn 
trong pha lỏng ở điều kiện bình thường không phải là chất dễ nổ, kể cả pha 
nước nhớt [2,2006.01]  

47/02 . thành phần có chứa chất nổ đẩy hai cấu tử [2,2006.01]  
47/04 . . một thành phần có chứa nitơ oxit hay axit tương ứng [2,2006.01]  
47/06 . . một thành phần là các chất khí hóa lỏng ở điều kiện bình thường cung cấp oxy 

(C06B 47/04 được ưu tiên) [2,2006.01] [2] 
47/08 . . một thành phần có chứa hydrazin hay các dẫn xuất của nó [2,2006.01]  
47/10 . . một thành phần có chứa bo tự do, boran hữu cơ hay các hợp chất của bo có hai 

nguyên tố trừ oxy [2,2006.01]  
47/12 . . một thành phần là nhiên liệu khí hóa lỏng ở điều kiện bình thường [2,2006.01]  
47/14 . có chứa một thành phần rắn và một pha nước [2,2006.01]  

49/00   Sử dụng các đơn chất như các chất nổ [2,2006.01]  
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C06C CÁC THIẾT BỊ KÍCH NỔ HAY CHÂM NGÒI NỔ; NGÒI NỔ; BẬT LỬA  SỬ 
DỤNG HÓA CHẤT; CÁC HỢP PHẦN TỰ CHÁY [2] 

5/00 Ngòi nổ, ví dụ dây dẫn lửa [1,2006.01] 
5/04 . Dây nổ [1,2006.01] 
5/06 . Các thiết bị châm ngòi ngòi nổ; Bộ phận nối chúng [1,2006.01] 
5/08 . Các thiết bị để chế tạo ngòi nổ [1,2006.01] 

7/00 Các kíp nổ không điện; Ngòi nổ; Kíp nổ [1,2006.01] 
7/02 . Sản xuất; Đóng gói [1,2006.01] 

9/00 Ngòi nổ tiếp xúc hóa chất; Bật lửa sử dụng hóa chất [1,2006.01] 

15/00 Các hợp phần tự cháy; Đá lửa (bật lửa sử dụng hoá chất C06C 9/00) [1,2006.01] 
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C06D CÁC THIẾT BỊ ĐỂ TẠO MÀN KHÓI HAY SƯƠNG MÙ NHÂN TẠO; CÁC 
HỢP PHẦN KHÍ ĐỘC DÙNG ĐỂ TẤN CÔNG; ĐIỂU CHẾ KHÍ CHO MỤC 
ĐÍCH NỔ HAY TẠO LỰC ĐẨY (phần hóa học) [2] 

3/00 Tạo màn khói hay sương mù nhân tạo (phần hóa học) (các hợp phần được sử 
dụng để làm chất diệt sinh vật, thuốc xua đuổi hay dẫn dụ sâu hại, hoặc chất điều tiết 
sinh trưởng thực vật A01N 25/18) [1,2006.01] 

5/00 Điều chế khí nén, ví dụ cho đạn nổ, đạn khởi động, tên lửa kỹ thuật (các hợp 
phần nổ có chứa chất oxy hóa và nhiên liệu cho động cơ tên lửa, chuyên dùng cho 
các phản ứng với chất oxy hóa khác ngoài không khí C06B) [1,2006.01] 

5/02 . bằng sự giảm áp khí nén, khí hóa lỏng hay khí hóa cứng [1,2006.01] 
5/04 . bằng quá trình tự phân hủy của các đơn chất [1,2006.01] 
5/06 . bằng phản ứng của hai hay nhiều chất rắn [1,2006.01] 
5/08 . bằng phản ứng của hai hay nhiều chất lỏng [1,2006.01] 
5/10 . bằng phản ứng của các chất rắn với các chất lỏng [1,2006.01] 

7/00 Hợp phần khí độc dùng để tấn công [1,2006.01] 
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C06F DIÊM; SẢN XUẤT DIÊM 

1/00 Sản xuất diêm bằng phương pháp cơ học [1,2006.01] 
1/02 . Cắt phoi diêm [1,2006.01] 
1/04 . Xếp phoi diêm vào các tấm vận chuyển; Bốc dỡ diêm [1,2006.01] 
1/06 . Ngâm, phủ, tẩm và sấy diêm [1,2,2006.01]  
1/08 . Tấm vận chuyển [1,2006.01] 
1/10 . . Các thiết bị định hướng cho các tấm vận chuyển [1,2006.01] 
1/12 . Đóng diêm vào bao diêm [1,2006.01] 
1/14 . Sản xuất dải đánh lửa bằng chà sát [1,2006.01] 
1/16 . Sản xuất diêm nối liền nhau, ví dụ dạng băng hay dạng khối [1,2006.01]  
1/18 . In trên diêm hay trên các bao diêm trong quá trình sản xuất [1,2006.01]  
1/20 . Phủ thành phần bắt lửa, ví dụ phủ lên bề mặt của bao diêm hay hộp diêm kiểu 

quyển sách [1,2006.01]  
1/22 . Sản xuất hộp diêm, gói diêm, hoặc bao gói đựng diêm [1,2006.01] 
1/24 . Thiết bị phòng hỏa [1,2006.01] 
1/26 . Dây chuyền sản xuất để hoàn thành việc sản xuất diêm [1,2006.01]  

3/00 Các đặc điểm hoá học trong sản xuất diêm [1,2006.01]  
3/02 . Gỗ dán dành cho diêm hay các chất thay thế nó [1,2006.01]  
3/04 . . Xử lý hóa học trước hay sau khi ngâm, ví dụ nhuộm, tẩm [1,2006.01]  
3/08 . Hợp phần của chất bắt lửa  [1,2006.01] 

5/00 Diêm (hộp diêm kiểu quyển sách A24F 27/12) [1,2006.01]  
5/02 . Diêm vĩnh cửu [1,2006.01]  
5/04 . Diêm sáp [1,2006.01] 
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C07 HÓA HỮU CƠ [2] 

Ghi chú [2,4,5,2006.01, 2012.01] 
(1) Trong lớp này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với ý nghĩa như sau: 
             - "chế phẩm" bao gồm việc tinh chế, tách, ổn định hoặc sử dụng các chất phụ gia, trừ 

khi vị trí riêng biệt được đề cập. 
(2) Các chế phẩm hoặc hợp chất diệt sinh vật, chống côn trùng, dẫn dụ côn trùng hoặc 

hoạt tính điều tiết tăng trưởng thực vật được phân loại thêm trong phân lớp A01P. 
(3) Trong các phân lớp C07C-C07K, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác và trừ khi có chỉ dẫn ở 
dưới thì một hợp chất sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. Ví dụ, 2-
butyl-pyridin, chứa chuỗi acyclic và một vòng dị vòng, chỉ được phân loại như là 
một hợp chất dị vòng, trong phân lớp C07D. Nói chung, nếu không có một chỉ dẫn 
khác (như các nhóm C07C 59/58, C07C 59/70), các thuật ngữ "không vòng" và 
"béo" được sử dụng để mô tả các hợp chất không có vòng; và, nếu có một vòng thì 
hợp chất này sẽ được xếp theo quy tắc "vị trí cuối cùng" tới nhóm sau cho các hợp 
chất cycloaliphatic hoặc hợp chất thơm, nếu nhóm đó tồn tại. Khi một hợp chất hoặc 
toàn bộ nhóm các hợp chất tồn tại dưới dạng hỗn biến thì sẽ được phân loại như là 
tồn tại ở dạng được phân loại cuối cùng trong hệ thống, trừ khi một dạng khác được 
đề cập một cách cụ thể trước đó trong hệ thống. 

(4) Các hợp chất hóa học và chế phẩm của chúng được phân loại trong nhóm cho loại 
hợp chất đã được điều chế. Các quy trình điều chế cũng được phân loại ở những vị trí 
cho các dạng phản ứng được dùng, nếu cần thiết. Ví dụ về những vị trí như vậy nằm 
ngoài lớp này : 

              C12P             Quy trình lên men hoặc quy trình sử dụng enzym để tổng hợp một hợp 
chất hóa học hoặc thành phần hóa học mong muốn hoặc để tách các đồng phân 
quang học ra khỏi hỗn hợp racemic; 

 C25B 3/00  Sản phẩm điện phân của các hợp chất hữu cơ; 
 C25B 7/00 Sản phẩm điện di của các hợp chất. 
(5) Các quy trình chung để điều chế một lớp các các hợp chất thuộc vào ít nhất một 

nhóm chính sẽ được phân loại trong các nhóm cho các quy trình được sử dụng, nếu 
các nhóm này tồn tại. Các hợp chất được điều chế cũng được phân loại trong các 
nhóm đối với các loại hợp chất được điều chế, nếu cần thiết. 

(6) Trong lớp này, nếu không có một chỉ dẫn khác, các hợp chất chứa nhóm carboxyl 
hoặc thiocarboxyl sẽ được phân loại như là các axit carboxylic hoặc thiocarboxylic 
thích hợp, trừ khi “quy tắc vị trí cuối cùng" (xem Ghi chú (3) ở trên) chỉ ra quy định 
khác; nhóm carboxyl là một nguyên tử carbon có ba liên kết, và không quá ba liên 
kết với các dị nguyên tử, không phải là nguyên tử nitơ của các nhóm nitro hoặc nhóm 
nitroso, với ít nhất một đa liên kết với cùng một dị nguyên tử và một nhóm 
thiocarboxyl là một nhóm carboxyl có ít nhất một liên kết với một nguyên tử lưu 
huỳnh, ví dụ amit hoặc nitrit của axit carboxylic, được phân loại với các axit tương 
ứng. 

(7) Muối của một hợp chất, trừ khi được đề cập cụ thể, được phân loại như là hợp chất 
đó, ví dụ anilin hydroclorua chỉ được phân loại như là hợp chất chứa carbon, hydro 
và nitơ (trong nhóm C07C 211/46), malonat natri được phân loại như là axit malonic 
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(trong C07C 55/08), và mercaptit được phân loại như là mecaptan. Chelat kim loại 
cũng được phân loại theo cùng một cách. Tương tự như vậy, alcoholat kim loại và 
phenat kim loại được phân loại trong phân lớp C07C và không được phân loại trong 
phân lớp C07F, alcoholat trong nhóm C07C 31/28-C07C 31/32 và các phenat cũng 
như các phenol tương ứng thuộc nhóm C07C 39/235 hoặc C07C 39/44. Muối, các 
sản phẩm cộng hoặc phức chất được tạo thành từ hai hoặc nhiều hợp chất hữu cơ sẽ 
được phân loại theo tất cả các hợp chất tạo thành các muối, các sản phẩm cộng hoặc 
phức chất đó. 

C07B CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG DÙNG TRONG HÓA HỮU CƠ; CÁC THIẾT 
BỊ DÙNG CHO CÁC PHƯƠNG PHÁP NÀY (điều chế các este của axit 
carboxylic bằng sự telome hóa C07C 67/47; quy trình điều chế các hợp chất cao 
phân tử, ví dụ, sự telome hóa C08F, C08G) 

Ghi chú [4,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, một nhóm chức có trong một số gốc được đưa vào và hầu như 

không tham gia vào phản ứng hóa học thì không được coi là nhóm chức tạo thành 
hay được đưa vào như là kết quả của phản ứng hóa học.  

(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được dùng với nghĩa là: 
 - "phân tách" có nghĩa là tách chỉ nhằm mục đích thu hồi các hợp chất hữu cơ.  
(3) Phương pháp hoặc thiết bị nếu có liên quan đến phép sắc ký thì khi phân loại vào 

phân lớp này cũng được phân loại trong nhóm B01D15/08.  
(4) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng tuỳ theo dạng phản ứng được thực hiện, có chú ý đến mối liên kết 
hoặc nhóm chức được tạo thành hoặc được đưa vào như là kết quả của phản ứng hóa 
học.  

Nội dung phân lớp 
KHỬ NÓI CHUNG .............................................................. …………………………………....….31/00 
OXY HOÁ NÓI CHUNG ............................................................. ....................................................33/00 
CÁC PHẢN ÚNG KHÔNG CÓ SỰ TẠO THÀNH HAY SỰ 
ĐƯA VÀO CÁC NHÓM CHỨC CÓ CHỨA DỊ NGUYÊN TỬ 

Thay đổi dạng liên kết giữa các nguyên tử carbon đã 
liên kết trực tiếp ................................................................................................................. 35/00 
Sự hình thành các liên kết mới carbon - carbon hay sự 
phá vỡ những liên kết carbon - carbon đã có ..................................................................... 37/00 

CÁC PHẢN ỨNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH HAY ĐƯA VÀO 
CÁC NHÓM CHỨC CÓ CHỨA CÁC DỊ NGUYÊN TỬ 

Halogen hóa ....................................................................................................................... 39/00 
Các nhóm có chứa oxy ....................................................................................................... 41/00 
Các nhóm có chứa nitơ ...................................................................................................... 43/00 
Các nhóm có chứa lưu huỳnh ............................................................................................ 45/00 
Các nhóm khác .................................................................................................................  47/00 

CÁC PHẢN ỨNG GRIGNARD ....................................................................................................... 49/00 
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ĐƯA VÀO CÁC NHÓM BẢO VỆ HOẶC HOẠT HOÁ 
KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC NHÓM TRƯỚC ĐÓ ................................................................. 51/00 
TỔNG HỢP KHÔNG ĐỐI XỨNG .................................................................................................. 53/00 
TRIỆT QUANG HOÁ, NGHỊCH CHUYỂN ................................................................................... 55/00 
TÁCH, TINH CHẾ, ỔN ĐỊNH, SỬ DỤNG CÁC CHẤT PHỤ 
GIA ......................................................................................................................................... 57/00, 63/00 
ĐƯA THÊM VÀO CÁC ĐỒNG VỊ   ............................................................................................... 59/00  
TẠO CÁC GỐC TỰ DO HỮU CƠ ............................................................................... ...................60/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG KHÁC. .......................................................................................   61/00 

 

31/00 Khử nói chung [4,2006.01]  

33/00 Oxy hóa nói chung [4,2006.01]  

Các phản ứng không có sự tao thành hay sự đưa vào các nhóm chức có chứa các dị nguyên 
tử [4] 

35/00 Các phản ứng không có sự tạo thành hay sự đưa vào những nhóm chức năng có 
chứa dị nguyên tử kéo theo một sự thay đổi trong dạng liên kết giữa hai nguyên 
tử carbon đã được liên kết trực tiếp [4,2006.01]  

35/02 . Khử [4,2006.01]  
35/04 . Loại hydro [4,2006.01]  
35/06 . Phân hủy, ví dụ loại trừ halogen, nước hay halogenua hydro [4,2006.01]  
 35/08 . Sự đồng phân hóa [4,2006.01]  

37/00 Các phản ứng không có sự tạo thành hoặc sự đưa vào những nhóm chức có 
chứa các dị nguyên tử kéo theo hoặc sự tạo thành mối liên kết carbon với 
carbon giữa hai nguyên tử cacbon đã không liên kết trực tiếp hay sự phá liên 
kết của hai nguyên tử cacbon đã  liên kết trực tiếp [4,2006.01]  

37/02 . Cộng [4,2006.01]  
37/04 . Thay thế [4,2006.01]  
37/06 . Phân hủy, ví dụ loại dioxit carbon [4,2006.01]  
37/08 . Đồng phân hóa [4,2006.01]  
37/10 . Đóng vòng [4,2006.01]  
37/12 . . Các phản ứng Diels-Alder [4,2006.01]  

Các phản ứng với sư tao thành hay đưa vào những nhóm chức có chứa các di nguyên tử [4] 

39/00 Halogen hóa [4,2006.01]  

41/00 Sự tạo thành hay đưa vào những nhóm chức có chứa oxy [4,2006.01]  
41/02 . các nhóm hydroxi hay nhóm O-kim loại [4,2006.01]  
41/04 . các nhóm ete, axetal hay ketal [4,2006.01]  
41/06 . các nhóm carbonyl [4,2006.01]  
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41/08 . các nhóm carboxyl hay các muối, halogenua hay anhydrit của chúng [4,2006.01]  
41/10 . . Các muối, các halogenua hay anhydrit của các nhóm carboxyl [4,2006.01]  
41/12 . các nhóm este axit carboxylic [4,2006.01]  
41/14 . các nhóm peroxy hay hydroperoxy [4,2006.01]  

43/00 Sự tạo thành hay đưa vào những nhóm chức có chứa nitơ [4,2006.01]  
43/02 . các nhóm nitro hay nitrozo [4,2006.01]  
43/04 . các nhóm amino [4,2006.01]  
43/06 . các nhóm amit [4,2006.01]  
43/08 . các nhóm xyano [4,2006.01]  
43/10 . các nhóm isoxyanat [4,2006.01]  

45/00 Sự tạo thành hay đưa vào các nhóm chức có chứa lưu huỳnh [4,2006.01]  
45/02 . các nhóm sulfo hay sulfonyldioxy [4,2006.01]  
45/04 . các nhóm sulfonyl hay nhóm sulfinyl [4,2006.01]  
45/06 . các nhóm mercapto hay sulfua [4,2006.01]  

47/00 Sự tạo thành hay đưa vào các nhóm chức không được đề cập trong các nhóm 
C07B 39/00 - C07B 45/00 [4,2006.01]  

 

49/00 Các phản ứng Grignard [4,2006.01]  

51/00 Sự đưa vào các nhóm bảo vệ hay hoạt hóa không được đề cập trong các nhóm 
C07B 31/00 - C07B 49/00 [4,2006.01]  

53/00 Tổng hợp không đối xứng [4,2006.01]  

55/00 Triệt quang hoá; Nghịch chuyển hoàn toàn hay một phần [4,2006.01]  

57/00 Tách các hợp chất hữu cơ quang hoạt [4,2006.01]  

59/00 Đưa các chất đồng phân của các nguyên tố vào các hợp chất hữu cơ [4,2006.01]  

60/00 Tạo các gốc hữu cơ tự do [2011.01] 

61/00   Các phương pháp chung khác [4,2006.01]  

Tinh chế; Tách; Ổn định [4]  

63/00 Tinh chế; Tách đặc biệt thích hợp cho mục đích thu hồi các hợp chất hữu cơ  
(tách các hợp chất hữu cơ quang hoạt C07B 57/00); Ổn định; Sử dụng các chất 
phụ gia [4,2006.01]  

63/02   . bằng xử lý làm tăng biến tính hóa học [4,2006.01]   
63/04   . Sử dụng các chất phụ gia [4,2006.01]  
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C07C CÁC HỢP CHẤT KHÔNG VÒNG HOẶC VÒNG CARBON (các hợp chất cao 
phân tử C08; sản xuất các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp điện phân hoặc điện di 
C25B 3/00, C25B 7/00)  

Ghi chú [3,5,7,2006.01] 
(1) Trong phân lóp, này các khái niệm hoặc thuật ngữ sau được hiểu là: 
 - "liên kết cầu" là sự hiện diện của ít nhất một hệ nhân ngưng tụ không phải là hệ 

ngưng tụ ortho, peri hay spiro; 
 - hai vòng là "ngưng tụ" nếu chúng có ít nhất một vòng chung, tức là "spiro" và "liên 

kết cầu" được coi như ngưng tụ; 
 - "hệ vòng ngưng" là một hệ vòng trong đó tất cả các vòng tự ngưng tụ với nhau; 
 - "số vòng" trong một hệ vòng ngưng bằng số lần phân chia cần thiết để chuyển hệ 

vòng thành một chuỗi không vòng; 
 - "quinon" là các hợp chất được dẫn xuất từ các hợp chất có chứa một vòng thơm 6 

cạnh hay một hệ bao gồm các vòng thơm sáu cạnh (hệ này có thể ngưng tụ hoặc 
không ngưng tụ) bằng thay thế hai hay bốn nhóm > CH của các vòng thơm sáu cạnh 
bằng các nhóm >C=0 và bằng sự chuyển dời một hay hai liên kết đôi carbon - carbon 
một cách lần lượt và sắp xếp lại các mối liên kết đôi carbon với carbon còn lại để tạo 
thành một vòng hay hệ vòng với các liên kết đôi luân phiên bao gồm các mối liên kết 
carbon với oxy: điều đó có nghĩa là acenaphthenequinon hay camphorquinon không 
được coi là quinon.  

(2) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc lớp C07để xác định quy tắc vị trí cuối cùng được áp 
dụng trong phạm vi của các phân lớp C07C - C07K và trong các phân lớp này.  

(3)          Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại thêm ở phân lớp A 61P.  
(4) Nếu các vấn đề có liên quan đến phép sắc ký thì được phân loại vào cả trong phân 

lớp này và cả trong nhóm B01D15/08.  
(5) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một phương pháp sẽ được phân loại 
vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

(6) Trong phân lớp này, nếu không có chỉ dẫn cụ thể thì "các hợp chất của amoni bậc 
bốn" được phân loại cùng với "các hợp chất của nitơ không phải là bậc bốn".  

(7) Để phân loại các hợp chất trong các nhóm C07C 1/00 đến C07C 71/00 và C07C 
401/00 đến C07C 409/00: 

 - một hợp chất được phân loại coi như một phân tử trọn vẹn (qui tắc "gần giống như 
phân tử trọn vẹn"); 

 - một hợp chất được coi như bão hòa nếu nó không chứa các nguyên tử carbon liên 
kết với nhau bằng những liên kết nhiều nhánh; 

 - một hợp chất được coi như không bão hòa nếu nó có chứa các nguyên tử cacbon 
liên kết với nhau bằng những liên kết nhiều nhánh, bao gồm một vòng thơm sáu 
cạnh, ngoại trừ có chỉ dẫn khác hay được hiểu ngầm từ phụ dẫn như trong các nhóm 
C07C 69/00, ví dụ C07C 69/712. 

(8) Để phân loại các hợp chất trong các nhóm C07C 201/00 đến C07C 395/00, nghĩa là 
sau nhóm chức được xác định theo “qui tắc vị trí cuối cùng", một hợp chất được 
phân loại theo những nguyên tắc sau: 
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 - các hợp chất được phân loại theo bản chất của nguyên tử carbon mà nhóm chức gắn 
vào đó; 

 - một khung carbon là một nguyên tử carbon, khác với một nguyên tử carbon của 
một nhóm carboxyl, hay một chuỗi các nguyên tử carbon liên kết với nhau, một 
khung carbon được coi là được kết thúc bằng từng liên kết vói một nguyên tố không 
phải là carbon hay vói một nguyên tử carbon của một nhóm carboxyl; 

 - khi phân tử có chứa một số nhóm chức, thì chỉ các nhóm chức liên kết với cùng 
khung carbon được xác định đầu tiên là được quan tâm; 

 - một khung carbon được coi là bão hòa nếu nó không chứa các nguyên tử carbon 
liên kết với nhau bằng những liên kết nhiều nhánh; 

 - một khung cacbon được coi là không bão hòa nếu nó chứa các nguyên tử carbon 
liên kết với nhau bằng những liên kết nhiều nhánh, bao gồm một vòng thơm sáu 
cạnh.  

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP CHẤT CHỈ CHỨA CARBON VÀ HYDRO 

Điều chế ........................................................................................... 1/00, 2/00,4/00, 5/00, 6/00 
Tinh chế, tách, ổn định........................................................................................................ .7/00 
Các hợp chất 

béo .......................................................................................................................9/00, 11/00 
vòng béo, thơm ................................................................................................. .13/00, 15/00 

CÁC HỢP CHẤT CÓ CHỨA CARBON VÀ HALOGEN, CÓ 
HAY KHÔNG CÓ HYDRO 

Điều chế ............................................................................................................................. 17/00 
Các hợp chất 

béo ......................................................................................................................19/00,21/00 
vòng béo, thơm ...................................................................................... 22/00, 23/00, 25/00 

CÁC HỢP CHẤT CÓ CHỨA CARBON VÀ OXY CÓ HAY 
KHÔNG CÓ HYDRO HAY HALOGEN  

Điều chế 
điều chế đồng thời nhiều lớp hợp chất có chứa oxy ..................................................... 27/00 
rượu; phenol...... ................................................................................................. 29/00, 37/00 
ete hay axetal; của các hợp chất oxo .................................................................. 41/00, 45/00 
quinon.. .................................................................................................................. .......46/00 
axit carboxylic, các muối hay các anhydrit của 
chúng ............................................................................................................................ 51/00 
este của axit carboxylic ................................................................................................. 67/00 
este của axit carbonic hay axit haloformic  ................................................................... 68/00 

Các hợp chất  
có các nhóm OH: được 
liên kết bởi mạch thẳng . .................................................................................... 31/00, 33/00 
liên kết vòng béo ........................................................................................................... 35/00 
có các nhóm OH được liên kết bởi vòng thơm ............................................................. 39/00 
Ete, axetal, orthoeste, aldehit, keton ........................................................ 43/00,47/00,49/00 
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Quinon ................................................................................................................. .........50/00 
các axit carboxylic  

không vòng ............................................................................ 53/00, 55/00, 57/00, 59/00 
có vòng ....................................................................... 61/00, 62/00, 63/00, 65/00, 66/00 

Các este ............ ..................................................................................................69/00,71/00 
CÁC HỢP CHẤT CÓ CHỨA CARBON VÀ NITƠ VỚI 
HYDRO, HALOGEN HOẶC OXY HAY KHÔNG CÓ 
CHÚNG 

Điều chế: 
amin ............................................................................................................................ 209/00 
hydroxyamin, aminoete, aminoeste ............................................................................ 213/00 
aminoaldehyt, aminoketon, aminoquinon ................................................................... 221/00 
aminocarboxylic axit .................................................................................................. 227/00 
các amit của axit carboxylic ....................................................................................... 231/00 
các nitril của axit carboxylic ....................................................................................... 253/00 
các dẫn xuất của hydrazin ........................................................................................... 241/00 
các hợp chất có chứa liên kết đôi carbon – nitơ ví 
dụ các imin, hydrazon, izoxyanat .................................................................. 249/00, 263/00 
các dẫn xuất của các axit carbamic ............................................................................. 269/00 
ure hay các dẫn xuất ................................................................................................... 273/00 
guanidin hay các dẫn xuất ........................................................................................... 277/00 
hợp chất nitro hay nitrozo hay các este của 
các axit nitric hay nitrơ ............................................................................................... 201/00 

Các hợp chất  
có liên kết nitơ với carbon hay carbon và hydro 

Các amin ................................................................................................................ 211/00 
Hydroxy amin; Aminoete; Aminoeste ........................................ 215/00, 217/00, 219/00 
Aminoaldehit, aminoketon, aminoquinon ................................................ 223/00, 225/00 
Amino carboxylic axit ........................................................................................... 229/00 
Các amit của axit carboxylic... ................................................... 233/00, 235/00, 237/00 
Các hợp chất có chứa một hay nhiều liên kết 
đôi carbon – nitơ, ví dụ imin ................................................................................. 251/00 
Nitril của các axit carboxylic ................................................................................. 255/00 
Amidin, iminoete ................................................................................................... 257/00 
Axit hydroxamic .................................................................................................... 259/00 

Các dẫn xuất của axit xyanic hay izoxyanic ....................................................... 261/00, 265/00 
Carbodiimit ...................................................................................................................... 267/00 
Axit carbamic ................................................................................................................... 271/00 
Ure ................................................................................................................................... 275/00 
Guanidin.................... ...................................................................................................... 279/00 
có liên kết nitơ với halogen.............................................................................................. 239/00 
có liên kết nitơ với oxy 

Các hợp chất nitro hay nitrozo ....................................................................... 205/00, 207/00 
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Nitrit hay nitrat .................................................................................................... .......203/00 
Hydroxylamin ............................................................................................................. 239/00 
Oxim ........................................................................................................................... 251/00 

có liên kết nitơ với nitơ khác: 
Hydrazin, hydrazit ...................................................................................................... 243/00 
Semicarbazat, semicarbazit ......................................................................................... 281/00 
Các hợp chất azo, diazo .............................................................................................. 245/00 
Hydrazon, hydrazidin .................................................................................... 251/00, 257/00 
Semicarbazon .............................................................................................................. 281/00 
Hợp chất N - Nitro hay N- nitrozo .............................................................................. 243/00 

có chứa các chuỗi của 3 nguyên tử nitơ liên kết với 
nhau 

Triazen ........................................................................................................................ 245/00 
Azit ............................................................................................................................. 247/00 

Các hơp chất khác có chứa nitơ ....................................................................................... 291/00 
CÁC HỢP CHẤT CÓ CHỨA CARBON VÀ LƯU HUỲNH, 
SELEN HAY TELU VỚI HYDRO, HALOGEN, OXY VÀ 
NITƠ HAY KHÔNG CÓ CHÚNG 

Điều chế 
các dẫn xuất của axit sulfuric hay sulfonic ................................................................. 303/00 
mercaptan, thiophenol, sulfua hay polysulfua ............................................................ 319/00 
sulfone, sulfoxit .......................................................................................................... 315/00 

Các hợp chất 
có lưu huỳnh liên kết với oxy 

Các este của axit sulfurơ hay sulfuric ....................................................... 301/00, 305/00 
Các axit sulfonic hay các dẫn xuất ........................................................................ 309/00 
Các axit sulfenic hay sulfinic hay dẫn xuất ........................................................... 313/00 
Sulfon, sulfoxit ...................................................................................................... 317/00 

có liên kết lưu huỳnh với carbon 
Mercaptan, thiophenol, sulfua hay polysulfua .......................................... 321/00, 323/00 
Thioaldehit, thioketon ............................................................................................ 325/00 
Axit thiocarboxylic hay các dẫn xuất .................................................................... 327/00 
Thiocarbonic axit hay các dẫn xuất ....................................................................... 329/00 
Thioxyanat, isothioxyanat ..................................................................................... 331/00 
Thiocarbamic axit hay các dẫn xuất ...................................................................... 333/00 
Thioure .................................................................................................................. 335/00 
Thiosemicarbazit hay thiosemicarbazon ............................................................... 337/00 

có liên kết lưu huỳnh với nitơ 
Sulfonamit ............................................................................................................. 311/00 
Sulfenamit, sulfinamit, sulfenylcarbamat 
hay sulfenylure ...................................................................................................... 313/00 
Các amit của các axit sulfuric ................................................................................ 307/00 

Các hợp chất khác có chứa lưu huỳnh ........................................................................ 381/00 
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Các hợp chất có chứa selen ......................................................................................... 391/00 
Các hợp chất có chứa telu ........................................................................................... 395/00 

CÁC SẢN PHẨM CHIẾU XẠ CỦA CHOLESTEROL ................................................................ 401/00 
CÁC DẪN XUẤT CỦA XYCLOHEXAN HAY 
XYCLOHEXEN CÓ NHÁNH PHỤ KHÔNG NO CÓ CHỨA 
ÍT NHẤT BỐN NGUYÊN TỬ CARBON...................................................................................... 403/00 
PROSTAGLANDIN, CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG ............................................................... 405/00 
PEROXIT; PEROXYAXIT 

Điều chế ........................................................................................................................... 407/00 
Các hợp chất .................................................................................................................... 409/00 

 

Hvdrocarbon [3] 

1/00 Điều chế hydrocarbon từ một hay nhiều hợp chất, trong số đó không có hợp 
chất nào là hydrocarbon [1,2006.01] 

1/02 . từ các oxit của carbon (điều chế hỗn hợp lỏng hydrocarbon có thành phần chưa xác 
định C10G 2/00; của khí tự nhiên tổng hợp C10L 3/06) [1,5,2006.01]  

1/04 . . từ monoxit carbon với hydro [1,2006.01] 
1/06 . . . với sự có mặt của các hợp chất hữu cơ, ví dụ hydrocarbon [1,2006.01] 
1/08 . . . Tổng hợp di cấu [1,2006.01] 
1/10 . . bằng phản ứng carbon monoxit với hơi nước [1,2006.01] 
1/12 . . bằng phản ứng carbon dioxit với hydro [1,2006.01] 
1/20 . từ các hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tử oxy là các dị nguyên tử [1,2006.01] 
1/207 . . từ các hợp chất carbonyl [5,2006.01]  
1/213 . . . bằng sự phân tách este [5,2006.01]  
1/22 . . bằng sự khử [1,2006.01] 
1/24 . . bằng tách nước [1,2006.01] 
1/247 . . bằng phân tách ete mạch vòng [3,2006.01]  
1/26 . từ các hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tử halogen là các dị nguyên tử 

[1,2006.01] 
1/28 . . bằng đóng vòng [1,2006.01] 
1/30 . . bằng tách các nguyên tố của hydro halogenua khỏi các phân tử riêng biệt 

[1,2006.01] 
1/32 . từ các hợp chất có chứa các dị nguyên tử không phải là oxy hay halogen hoặc trong 

phần bổ sung cho chúng [3,2006.01]  
1/34 . . bằng phản ứng của phosphin với các aldehyt hay keton, ví dụ phản ứng Wittig 

[3,2006.01] 
1/36 . bằng sự phân tách este (C07C 1/213, C07C 1/30 được ưu tiên) [3,5,2006.01]   

2/00 Điều chế hydrocarbon từ các hydrocarbon có chứa số nguyên tử carbon ít hơn 
[3,2006.01]  

2/02 . bằng sự hóa hợp của các hydrocarbon không no [3,2006.01]  
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2/04 . . bằng oligome hóa các hydrocarbon không no có cấu trúc xác định không tạo vòng 
[3,2006.01] 

2/06 . . . alken, tức là các hydrocarbon không vòng chỉ chứa một liên kết đôi carbon - 
carbon [3,2006.01]  

2/08 . . . . Phương pháp xúc tác [3,2006.01]  
2/10 . . . . . với các oxit kim loại [3,2006.01]  
2/12 . . . . . với aluminosilicat tinh thể, ví dụ như các rây phân tử [3,2006.01]  
2/14 . . . . . với các axit vô cơ; với các muối hay các anhydrit của các axit [3,2006.01]  
2/16 . . . . . . Các axit của lưu huỳnh; Các muối của chúng; Các oxit của lưu huỳnh 

[3,2006.01]  
2/18 . . . . . . Các axit của phospho; Các muối của chúng; Các oxit phospho [3,2006.01]  
2/20 . . . . . . Các axit của các halogen; Các muối của chúng [3,2006.01]  
2/22 . . . . . . . Halogenua kim loại; Các phức chất của chúng với các hợp chất hữu cơ 

[3,2006.01]  
2/24 . . . . . với các kim loại [3,2006.01]  
2/26 . . . . . với các hydrua hay các hợp chất hữu cơ (C07C 2/22 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
2/28 . . . . . . với các nhựa trao đổi ion [3,2006.01]  
2/30 . . . . . . có chứa liên kết kim loại - carbon; Các hydrua kim loại [3,2006.01]  
2/32 . . . . . . với các phức chất, ví dụ axetyl-axetonat [3,2006.01]  
2/34 . . . . . . . Các phức chất của hydrocarbon với kim loại [3,2006.01]  
2/36 . . . . . . với các phosphin, arsin, stilbin hay bismuthin [3,2006.01]  
2/38 . . . dien hay alkyn [3,2006.01]  
2/40 . . . . dien liên hợp [3,2006.01]  
2/42 . . homo- hay co-oligome hóa có tạo thành vòng trừ chuyển hoá Diels-Alder 

[3,2006.01]  
2/44 . . . chỉ có dien liên hợp [3,2006.01]  
2/46 . . . . Các phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
2/48 . . . chỉ có các hydrocarbon có chứa liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]  
2/50 . . Chuyển hoá Diels - Alder [3,2006.01]  
2/52 . . . Các phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
2/54 . bằng phản ứng cộng các hydrocarbon không bão hoà với các hydrocarbon bão hòa 

hay với các hydrocarbon có chứa nhân thơm sáu cạnh không có liên kết không no 
bên ngoài nhân thơm [3,2006.01]  

2/56 . . Phản ứng cộng với các hydrocarbon không vòng [3,2006.01]  
2/58 . . . Các phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
2/60 . . . . với halogenua [3,2006.01]  
2/62 . . . . với các axit [3,2006.01]  
2/64 . . Phản ứng cộng với nguyên tử carbon của nhân thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
2/66 . . . Các phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
2/68 . . . . với các halogenua [3,2006.01]  

104 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

2/70 . . . . với các axit [3,2006.01]  
2/72 . . Phản ứng cộng với nguyên tử carbon không thơm của hydrocarbon có chứa nhân 

thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
2/74 . bằng phản ứng cộng đồng thời với quá trình hydro hóa [3,2006.01]  
2/76 . bằng sự ngưng tụ các hydrocarbon với việc tách một phần hydro [3,2006.01]  
2/78 . . Phương pháp cháy không hoàn toàn [3,2006.01]  
2/80 . . Phương pháp sử dụng các thiết bị điện [3,2006.01]  
2/82 . . nối ghép oxy hóa [3,2006.01]  
2/84 . . . bằng xúc tác [3,2006.01]  
2/86 .  bằng ngưng tụ hydrocarbon với chất không phải hydrocarbon [3,2006.01]  
2/88 . . Các phản ứng sinh trưởng và tách [3,2006.01]  

4/00 Điều chế hydrocarbon từ các hydrocarbon có chứa số các nguyên tử carbon 
nhiều hơn [3,2006.01]  

4/02 . . bằng crackinh các hydrocarbon riêng biệt hay hỗn hợp các hydrocarbon riêng biệt 
hoặc các phân đoạn hydrocarbon dạng khí ở điều kiện bình thường [3,2006.01]   

4/04 . . Phương pháp nhiệt [3,2006.01]   
4/06 . . Phương pháp có xúc tác [3,2006.01]   
4/08 . bằng tách phần mạch thẳng hay vòng béo khỏi phân tử [3,2006.01]   
4/10 . . từ hydrocarbon không vòng [3,2006.01]  
4/12 . . từ hydrocarbon có chứa nhân thơm sáu cạnh, ví dụ biến đổi propyltoluen thành 

vinyltoluen [3,2006.01]  
4/14 . . . tách diễn ra tại liên kết của nhân thơm với nhánh phụ thẳng [3,2006.01]  
 4/16 . . . . Phương pháp nhiệt [3,2006.01]   
4/18 . . . . Phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
4/20 . . . . Hydro được tạo thành ngay trong phản ứng, ví dụ từ hơi nước [3,2006.01]  
4/22 . bằng sự khử trùng hợp đến monome ban đầu, ví dụ dixyclopentadien đến 

xyclopentadien [3,2006.01]  
4/24 . bằng phân tách các hợp chất béo đã được thay thế polyaryl theo liên kết giữa các 

nguyên tử cacbon mạch thẳng, ví dụ 1,4 - diphenylbutan thành styren [3,2006.01]  
4/26 . bằng phân tách các hợp chất polyaryl tại liên kết giữa các vòng thơm sáu cạnh 

không ngưng tụ, ví dụ biphenyl thành benzen [3,2006.01]  

5/00 Điều chế các hydrocarbon từ các hydrocarbon có chứa cùng số nguyên tử 
carbon trong phân tử [1,2006.01] 

5/02 . bằng hydro hóa [1,2006.01] 
5/03 . . liên kết đôi carbon - carbon không thơm [3,2006.01]  
5/05 . . . Hydro hóa một phần [3,2006.01]  
5/08 . . liên kết ba carbon – carbon [1,2006.01] 
5/09 . . . đến liên kết đôi carbon - carbon [3,2006.01]  
5/10 . . vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01] 
5/11 . . . Hydro hóa một phần [3,2006.01]  
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5/13 . . với sự đồng phân hóa đồng thời [3,2006.01]  
5/22 . bằng đồng phân hóa (với hydro hóa đồng thời C07C 5/13) [1,2006.01] 
5/23 . . Chỉnh hợp lại các liên kết carbon - carbon không bão hoà [3,2006.01]  
5/25 . . . Di chuyển liên kết đôi carbon - carbon [3,2006.01]  
5/27 . . Chỉnh hợp lại các nguyên tử carbon trong khung hydrocarbon [3,2006.01]  
5/29 . . . thay đổi số nguyên tử carbon trong vòng với điều kiện giữ nguyên số vòng 

[3,2006.01]  
5/31 . . . thay đổi số vòng [3,2006.01]  
5/32 . bằng sự khử hydro để tạo thành hydro tự do [2,2006.01]  
5/327 . . Tạo thành chỉ có liên kết carbon - carbon không thơm [3,2006.01]  
5/333 . . . Phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
5/35 . . Tạo thành chỉ có liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]  
5/367 . . Tạo thành một vòng thơm sáu cạnh từ vòng sáu cạnh đã có trưóc, ví dụ khử hydro 

của etylxyclohexan thành etylbenzen [3,2006.01]  
5/373 . . với sự đồng phân hóa đồng thời [3,2006.01]  
5/387 . . . các hợp chất vòng không chứa nhân có sáu cạnh thành hợp chất có chứa một 

vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
5/393 . . . với sự tạo vòng thành một vòng thơm có sáu cạnh, ví dụ khử hydro của n-hexan 

thành benzen [3,2006.01]  
5/41 . . . . Phương pháp có xúc tác [3,2006.01]  
5/42 . bằng sự khử hydro với sự có mặt của chất nhận hydro [2,2006.01]  

Ghi chú [3] 
(1) Trong nhóm này 
 - chất xúc tác được xem như là một phần của hệ chất nhận trong trường hợp khử 

đồng thời có xúc tác;  
 - các hợp chất được đưa vào để liên kết hệ chất nhận được khử, không được xem như 

là một bộ phận của hệ chất nhận.  
(2) Hệ chất nhận được phân loại phù hợp với các chất được đưa vào nó trong trường hợp 

tạo thành hay tái sinh nó ngay trong phản ứng.  
5/44 . . với halogen hay các hợp chất có chứa halogen là chất nhận [2,2006.01]   
5/46 . . với lưu huỳnh hay các hợp chất có chứa lưu huỳnh là chất nhận [2,2006.01]   
5/48 . . với oxy như là chất nhận [2,2006.01]   
5/50 . . với hợp chất hữu cơ là chất nhận [2,2006.01]  
5/52 . . . với một hydrocarbon là chất nhận, ví dụ phản ứng dị ly các hydrocarbon, nghĩa 

là 2CnHp → CnHp+q + CnHp-q  [2,2006.01] 
5/54 . . với hệ chất nhận có chứa ít nhất hai hợp chất được xếp vào một số nhóm trong số 

các nhóm C07C5/44 – C07C5/50 [3,2006.01]   
5/56 . . . chỉ chứa oxy và halogen hay các hợp chất có chứa halogen [3,2006.01]  

6/00 Điều chế hydrocarbon từ các hydrocarbon có chứa số nguyên tử carbon khác 
nhau trong phân tử bằng các phản úng phân bố lại [3,2006.01]  
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6/02 . Các phản ứng trao đổi tại liên kết carbon - carbon không bão hòa [3,2006.01]  
6/04 . . tại liên kết đôi carbon - carbon [3,2006.01]  
6/06 . . . tại liên kết đôi carbon - carbon trong vòng [3,2006.01]  
6/08 . bằng sự chuyển hóa tại liên kết carbon - carbon bão hòa [3,2006.01]  
6/10 . . ở các hydrocarbon không chứa vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
6/12 . . chỉ có hydrocarbon có vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  

7/00 Tinh chế; Tách chia hoặc ổn định; Sử dụng các phụ gia [1,5,2006.01]  
7/04 . bằng chưng cất [1,3,2006.01]  
7/05 . . nhờ các hợp chất phụ trợ [3,2006.01]  
7/06 . . . bằng chưng cất đồng sôi [1,2006.01] 
7/08 . . . bằng chưng cất chiết [1,2006.01] 
7/09 . bằng ngưng tụ phân đoạn [3,2006.01] [3] 
7/10 . bằng chiết, tức là làm sạch hoặc tách các hydrocarbon lỏng nhờ các chất lỏng 

[3,2006.01]  
7/11 . bằng hấp thụ, tức là làm sạch hoặc tách các hydrocarbon ở dạng khí nhờ các chất 

lỏng [3,2006.01]  
7/12 . bằng hấp phụ, tức là làm sạch hoặc tách các hydrocarbon nhờ các chất rắn, ví dụ 

các chất trao đổi ion [3,2006.01]  
7/13 . . sử dụng kỹ thuật rây phân tử [2,3,2006.01]  
7/135 . bằng sắc ký khí [3,2006.01]  
7/14 . bằng kết tinh; Làm sạch hoặc tách tinh thể [3,2006.01]  
7/144 . sử dụng màng, ví dụ như bằng thẩm thấu chọn lọc [3,2006.01]  
7/148 . bằng xử lý dẫn đến sự biến tính hoá học của ít nhất một hợp chất [3,2006.01]  
7/152 . . bằng sự tạo thành các sản phẩm cộng hay phức chất [3,2006.01]  
7/156 . . . với dung dịch muối đồng [3,2006.01]  
7/163 . . bằng sự hydro hóa [3,2006.01]  
7/167 . . . để loại bỏ các hợp chất có chứa liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]  
7/17 . . bằng các axit hoặc các oxit của lưu huỳnh [3,2006.01]  
7/171 . . . Axit sulfuric hay dầu [7,2006.01]  
7/173 . . nhờ các hợp chất cơ kim [3,2006.01]  
7/177 . . bằng oligome hóa chọn lọc hay trùng hợp chọn lọc có ít nhất một hợp chất từ hỗn 

hợp [3,2006.01]  
7/20 . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]  

9/00 Hydrocarbon no không vòng [1,2006.01] 
9/02 . có một đến bốn nguyên tử carbon [1,5,2006.01]  
9/04 . . Metan (sản phẩm của xử lý chất thải C02F 11/04) [1,5,2006.01]  
9/06 . . Etan [1,2006.01] 
9/08 . . Propan [1,2006.01] 
9/10 . . với bốn nguyên tử carbon [1,5,2006.01]  
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9/12 . . . Isobutan [1,2006.01] 
9/14 . với số nguyên tử cacbon từ năm đến mười lăm [1,2006.01] 
9/15 . . Hydrocarbon chuỗi thẳng [3,2006.01]  
9/16 . . Hydrocarbon chuỗi nhánh [1,2006.01] 
9/18 . . . với năm nguyên tử carbon [1,5,2006.01]  
9/21 . . . 2,2,4 Trimetylpentan [3,2006.01]  
9/22 . có trên mười lăm nguyên tử carbon [1,2006.01] 

11/00 Hydrocarbon không no không vòng [1,2006.01]  
11/02 . Alken [1,2006.01] 
11/04 . . Eten [1,2006.01] 
11/06 . . Propen [1,2006.01] 
11/08 . . với bốn nguyên tử carbon [1,5,2006.01]  
11/09 . . . Isobuten [3,2006.01]  
11/10 . . với năm nguyên tử carbon [1,5,2006.01]  
11/107 . . với sáu nguyên tử carbon [5,2006.01]  
11/113 . . . Metylpenten [3,2006.01]  
11/12 .  Alkadien [1,2006.01] 
11/14 . . Alen [1,2006.01] 
11/16 . . với bốn nguyên tử carbon [1,2006.01] 
11/167 . . . 1,3-Butadien [3,2006.01]  
11/173 . . với năm nguyên tử carbon [3,2006.01]  
11/18 . . . Isopren [3,2006.01]  
11/20 . . . 1,3-Pentadien [3,2006.01]  
11/21 . Alkatrien; Alkatetraen; Các alkapolyen khác [2,3,2006.01]  
11/22 . có chứa liên kết ba carbon – carbon [1,2006.01] 
11/24 . . Axetylen (sản xuất khí axetylen bằng phương pháp ướt C10H) [1,5,2006.01]  
11/28 . có chứa các liên kết đôi và ba carbon – carbon [1,2006.01] 
11/30 . . Butenyn [1,2006.01] 

13/00 Hydrocarbon vòng có chứa vòng khác với vòng thơm sáu cạnh hay bổ sung cho 
chúng [1,2006.01] 

13/02 . Hydrocarbon vòng đơn hay các dẫn xuất của chúng với các hydrocarbon không 
  Vòng [1,2006.01] 
13/04 . . với  một vòng có ba cạnh [1,2006.01] 
13/06 . . với một vòng có bốn cạnh [1,2006.01] 
13/08 . . với một vòng có năm cạnh [1,2006.01] 
13/10 . . . với một vòng xyclopentan [1,2006.01] 
13/11 . . . . được thế bằng các nhóm hydrocarbon không bão hòa [2,2006.01]  
13/12 . . . với một vòng xyclopenten [1,2006.01] 
13/15 . . . với một vòng xyclopentadien [3,2006.01]  
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13/16 . . với một vòng sáu cạnh [1,2006.01] 
13/18 . . . với một vòng xyclohexan [1,2006.01]  
13/19 . . . . được thế bằng các nhóm hydrocarbon không bão hoà [2,2006.01]  
13/20 . . . với một vòng xyclohexen [1,2006.01] 
13/21 . . . . Mentadien [2,2006.01]  
13/23 . . . với một vòng xyclohexadien [3,2006.01]  
13/24 . . với một vòng bảy cạnh [1,2006.01] 
13/26 . . với một vòng tám cạnh [1,2006.01] 
13/263 . . . với một vòng xycloocten hay xyclooctadien [3,2006.01]  
13/267 . . . với một vòng xyclooctatrien hay xyclooctatetraen [3,2006.01]  
13/271 . . với một vòng chín - mười một cạnh [3,2006.01]  
13/273 . . với một vòng có mười hai cạnh [3,2006.01]  
13/275 . . . với một vòng có mười hai cạnh không no [3,2006.01]  
13/277 . . . . với một vòng xyclododecatrien [3,2006.01]  
13/28 . Hydrocarbon đa vòng hay các dẫn xuất của chúng với các hydrocarbon không 
  vòng [1,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Hệ vòng chỉ gồm các vòng ngưng tụ có sáu cạnh với số liên kết đôi không liên hợp 

cực đại được phân loại trong nhóm C07C 15/00. 
13/32 . . với các vòng ngưng tụ [1,2006.01] 
13/34 . . với một hệ vòng đôi có chứa bốn nguyên tử carbon [1,2006.01] 
13/36 . . . với một hệ vòng đôi có chứa năm nguyên tử carbon [1,2006.01] 
13/38 . . . với một hệ vòng đôi có chứa sáu nguyên tử carbon [1,2006.01] 
13/39 . . . với một hệ vòng đôi có chứa bảy nguyên tử carbon [3,2006.01]  
13/40 . . . . với một cấu trúc vòng bixycloheptan [1,3,2006.01]  
13/42 . . . . với một cấu trúc vòng bixyclohepten [1,3,2006.01]  
13/43 . . . . . được thế bằng các nhóm hydrocarbon không vòng không bão hòa 

[3,2006.01]   
13/44 . . . với một hệ vòng đôi có chứa tám nguyên tử carbon [1,2006.01] 
13/45 . . . với một hệ vòng đôi có chứa chín nguyên tử cacbon [3,2006.01]  
13/465 . . . . Inden; Inden được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [3,2006.01]  
13/47 . . . với một hệ vòng đôi có chứa mười nguyên tử carbon [3,2006.01]  
13/48 . . . . Naphtalen được hydro hóa một phần hay hoàn toàn [1,3,2006.01]  
13/50 . . . . . Decahydronaphtalen [1,3,2006.01]  
13/52 . . . . Azulen; Azulen được hydro hóa một phần hay hoàn toàn [1,3,2006.01]  
13/54 . . . với ba vòng ngưng tụ [1,2006.01] 
13/547 . . . . ít nhất có một vòng không phải là sáu cạnh, các vòng khác có chứa không 
     nhiều hơn sáu cạnh [3,2006.01] 
13/553 . . . . . Indacen; Indacen được hydro hóa một phần hay hoàn toàn [3,2006.01]  
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13/567 . . . . . Floren; Floren được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [3,2006.01]  
13/573 . . . . với ba vòng sáu cạnh [3,2006.01]  
13/58 . . . . . Antracen được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [3,2006.01]  
13/60 . . . . . Phenantren được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,3,2006.01]  
13/605 . . . . với một hệ vòng có cầu nối [1,3,2006.01]  
13/61 . . . . . Inden có cầu nối, ví dụ dixyclopentadien [3,2006.01]  
13/615 . . . . . Adamantan [3,2006.01]  
13/62 . . . có nhiều hơn ba vòng ngưng tụ [1,2006.01] 
13/64 . . . . với một hệ vòng có cầu nối [3,2006.01]  
13/66 . . . . hệ vòng ngưng tụ chỉ chứa bốn vòng [3,2006.01]  
13/68 . . . . . với một hệ vòng có cầu nối [3,2006.01]  
13/70 . . . với một hệ vòng ngưng tụ được tạo thành ít nhất từ hai hệ vòng thơm không 

ngưng tụ với nhau, được liên kết bởi cấu trúc vòng tạo bởi chuỗi carbon phân 
bố không ở các vị trí cạnh vòng thơm, ví dụ như xyclophan [3,2006.01]  

13/72 . . . Hydrocarbon spiro [3,2006.01]  

15/00 Hydrocarbon vòng chỉ chứa vòng thơm sáu cạnh là phần vòng [1,2,2006.01]  
15/02 . Hydrocarbon vòng đơn [1,2006.01] 
15/04 . . Benzen [1,2006.01] 
15/06 . . Toluen [1,2006.01] 
15/067 . . C8H10 hydrocarbon [3,2006.01]  
15/073 . . . Etylbenzen [3,2006.01]  
15/08 . . . Xylen [1,3,2006.01]  
15/085 . . Isopropylbenzen [3,2006.01]  
15/107 . . có một nhánh phụ bão hòa có chứa ít nhất sáu nguyên tử carbon, ví dụ chất tẩy 

rửa alkylat [3,2006.01]  
15/113 . . . có ít nhất hai nhánh phụ bão hoà, mỗi nhánh có chứa ít nhất sáu nguyên tử 

carbon [3,2006.01]  
15/12 . Hydrocarbon đa vòng không ngưng tụ [1,2006.01] 
15/14 . . tất cả các nhóm phenyl trực tiếp liên kết với nhau [1,3,2006.01]  
15/16 . . có ít nhất hai nhóm phenyl liên kết bởi một nguyên tử carbon không vòng 

[1,2006.01] 
15/18 . . có chứa ít nhất một nhóm với công thức [1,2006.01] 

                     
15/20 . Các hydrocarbon ngưng tụ đa vòng [1,2006.01] 
15/24 . . có chứa hai vòng [1,2006.01] 
15/27 . . có chứa ba vòng [3,2006.01]  
15/28 . . . Antraxen [1,3,2006.01]  
15/30 . . . Phenantren [1,3,2006.01]  
15/38 . . có chứa bốn vòng [3,2006.01]  
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15/40 . được thế bởi các gốc hydrocarbon không bão hòa [3,2006.01]  
15/42 . . một vòng [3,2006.01]  
15/44 . . . chất thay thế hydrocacbon có chứa liên kết đôi carbon - carbon [3,2006.01]  
15/46 . . . . Styren; Styren được alkyl hoá trong vòng [3,2006.01]  
15/48 . . . chất thay thế hydrocarbon có chứa liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]  
15/50 . . đa vòng không ngưng tụ [3,2006.01]  
15/52 . . . có chứa một nhóm với công thức 

                         [3,2006.01]  
15/54 . . . có chứa một nhóm với công thức  

                           [3,2006.01]  
15/56 . . đa vòng có ngưng tụ [3,2006.01]  
15/58 . . . có chứa hai vòng [3,2006.01]  
15/60 . . . có chứa ba vòng [3,2006.01]  
15/62 . . . có chứa bốn vòng [3,2006.01]  

Các hợp chất có chứa carbon và halogen có hav không có hydro  

17/00 Điều chế hydrocarbon halogen hóa [1,2006.01] 
17/007 . từ carbon hay carbua và halogen [6,2006.01] 
17/013 . bằng bổ sung thêm halogen [6,2006.01]  
17/02 . . vào hydrocarbon chưa bão hoà [1,6,2006.01]  
17/04 . . vào hydrocarbon halogen hoá chưa bão hòa [1,6,2006.01]  
17/06 . . kết hợp với thay thế nguyên tử hydro bằng halogen [1,2006.01] 
17/07 . bằng bổ sung halogenua hydro [6,2006.01]  
17/08 . . vào hydrocarbon chưa bão hoà [1,6,2006.01]  
17/087 . . vào hydrocacbon halogen hoá chưa bão hòa [6,2006.01]  
17/093 . bằng thế bằng halogen [6,2006.01]  
17/10 . . các nguyên tử hydro (kết hợp vói bổ sung halogen vào các hydrocẳbon chưa bão 

hoà C07C 17/06 [1,6,2006.01]  
17/12 . . . trong vòng của các hợp chất thơm [1,6,2006.01]  
17/14 . . . trong nhánh bên của các hợp chất thơm [1,6,2006.01]  
17/15 . . với oxy như là một tác nhân phản ứng phụ, ví dụ oxyclo hóa [2,6,2006.01]  
17/152 . . . của hydrocarbon [3,6,2006.01]  
17/154 . . . . của hydrocarbon bão hoà [3,6,2006.01]  
17/156 . . . . của hydrocarbon chưa bão hòa [3,6,2006.01]  
17/158 . . . của hydrocarbon halogen hóa [3,6,2006.01]  
17/16 . . của các nhóm hydroxyl [1,3,6,2006.01]  
17/18 . . của các nguyên tử oxy của các nhóm carbonyl [1,6,2006.01]  
17/20 . . của các nguyên tử halogen bằng các nguyên tử halogen khác [1,6,2006.01]  
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17/21 . . . với sự tăng đồng thời số các nguyên tử halogen [6,2006.01]  
17/23 . bằng sự loại halogen [6,2006.01]  
17/25 . . bằng sự tách hydro halogenua khỏi các hydrocarbon đã được halogen hóa 

[6,2006.01]  
17/26 . bằng những phản ứng kéo theo sự tăng số nguyên tử carbon trong khung 

[1,2006.01] 
17/263 . . bằng các phản ứng ngưng tụ [6,2006.01]  
17/266 . . . của hydrocarbon và hydrocarbon đã halogen hóa [6,2006.01]  
17/269 . . . chỉ của hydrocarbon đã halogen hoá [6,2006.01]  
17/272 . . bằng các phản ứng cộng [6,2006.01]  
17/275 . . . của hydrocarbon và hydrocacbon đã halogen hoá [6,2006.01]  
17/278 . . . chỉ của hydrocarbon đã halogen hóa [6,2006.01]  
17/281 . . . . chỉ của một hợp chất [6,2006.01]  
17/30 . . bằng sự tổng hợp Diels-Alder [1,2006.01] 
17/32 . . bằng đưa vào các hợp chất vòng các nhóm alkyl đã được halogen hóa [1,2006.01] 
17/35 . bằng phản ứng không ảnh hưởng tới số nguyên tử carbon hay nguyên tử halogen 

trong các phân tử [6,2006.01]  
17/354 . . bằng hydro hoá [6,2006.01]  
17/357 . . bằng loại hydro [6,2006.01]  
17/358 . . bằng đồng phân hóa [6,2006.01]  
17/361 . bằng phản ứng kéo theo sự giảm số nguyên tử carbon [6,2006.01]  
17/363 . . bằng sự loại trừ các nhóm carboxyl [6,2006.01]  
17/367 . . bằng sự khử trùng hợp [6,2006.01]  
17/37 . bằng phản ứng dị ly hydrocarbon halogen hóa [6,2006.01]  
17/38 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [1,2006.01] 
17/383 . . bằng chưng cất [6,2006.01]  
17/386 . . . với các hợp chất bổ trợ [6,2006.01]  
17/389 . . bằng hấp phụ trên các chất rắn [6,2006.01]  
17/392 . . bằng kết tinh; Tinh chế hay tách các tinh thể [6,2006.01]  
17/395 . . bằng xử lý dẫn đến biến tính hóa học của ít nhất một hợp chất [6,2006.01]  
17/42 . . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [1,3,6,2006.01]  

19/00 Các hợp chất không vòng bão hòa có chứa các nguyên tử halogen [1,5,2006.01]  
19/01 . có chứa clo [6,2006.01]  
19/03 . . Clometan [6,2006.01]  
19/04 . . . Clorofom (CHCl8) [1,6,2006.01]  
19/041 . . . Tetraclorua carbon [6,2006.01]  
19/043 . . Cloetan [6,2006.01]  
19/045 . . . Dicloetan [3,6,2006.01]  
19/05 . . . Tricloetan [3,6,2006.01]  
19/055 . . . Tetracloetan [3,6,2006.01]  
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19/07 . có chứa iot [2,2006.01]  
19/075 . có chứa brom [6,2006.01]  
19/08 . có chứa flo [1,2006.01] 
19/10 . . và clo [6,2006.01]  
19/12 . . . có chứa hai nguyên tử carbon [6,2006.01]  
19/14 . . và brom [6,2006.01]  
19/16 . . và iot [6,2006.01]  

21/00 Các hợp chất không vòng chưa bão hòa có chứa các nguyên tử halogen 
[1,5,2006.01]  

21/02 . có các liên kết đôi carbon với carbon [1,2006.01] 
21/04 . . Clo-alken  [1,2006.01] 
21/06 . . . Vinyl clorua [1,2006.01] 
21/067 . . . Alyl clorua; Metalyl clorua [3,2006.01]  
21/073 . . . Diclo-alken [3,2006.01]  
21/08 . . . . Vinyliden clorua [1,3,2006.01]  
21/09 . . . . Diclo-buten [3,2006.01]  
21/10 . . . Triclo-etylen [1,2006.01] 
21/12 . . . Tetraclo-etylen [1,2006.01] 
21/14 . . có chứa brom [1,2006.01] 
21/16 . . . Crotyl bromua [1,2006.01] 
21/17 . . có chứa iot [5,2006.01]  
21/18 . . có chứa flo [1,2006.01] 
21/185 . . . Tetrafloeten [5,2006.01]  
21/19 . . Dien halogen hóa [3,2006.01]  
21/20 . . . Butadien halogen hóa [1,3,2006.01]  
21/21 . . . . Clorpren [3,2006.01]  
21/215 . . Polyen halogen hóa có nhiều hơn hai liên kết kép carbon-carbon [3,2006.01]  
21/22 . có chứa liên kết ba carbon-carbon [1,2006.01] 

22/00 Các hợp chất vòng có chứa các nguyên tử halogen liên kết với một nguyên tử 
carbon không vòng [5,2006.01] 

22/02 . có liên kết chưa bão hòa trong các vòng [5,2006.01]  
22/04 . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
22/06 . . . Triclometylbenzen [5,2006.01]  
22/08 . . . có chứa flo [5,2006.01]  

23/00 Các hợp chất có chứa ít nhất một nguyên tử halogen được nối với một vòng 
khác không phải vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01] 

23/02 . Hydrocarbon đơn vòng halogen hóa [1,2006.01] 
23/04 . . với một vòng ba cạnh [1,2006.01] 
23/06 . . với một vòng bốn cạnh [1,2006.01] 
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23/08 . . với một vòng năm cạnh [1,2006.01] 
23/10 . . với một vòng sáu cạnh [1,2006.01] 
23/12 . . . Hexacloxyclohexan [1,2006.01] 
23/14 . . với một vòng bảy cạnh [1,2006.01] 
23/16 . . với một vòng tám cạnh [1,2006.01] 
23/18 . Hydrocarbon đa vòng halogen hóa [1,2006.01] 
23/20 . . với các vòng ngưng tụ, trong số đó không có vòng nào là vòng thơm [1,2006.01] 
23/22 . . . với một hệ hai vòng có chứa bốn nguyên tử carbon [1,2006.01] 
23/24 . . . với một hệ hai vòng có chứa năm nguyên tử carbon [1,2006.01] 
23/26 . . . với một hệ hai vòng có chứa sáu nguyên tử carbon [1,2006.01] 
23/27 . . . với một hệ hai vòng có chứa bảy nguyên tử carbon [5,2006.01] 
23/28 . . . . Hệ hai vòng đã bão hòa [1,5,2006.01]  
23/30 . . . . Hệ hai vòng có một vòng chưa bão hoà [1,5,2006.01]  
23/32 . . . với một hệ hai vòng có chứa tám nguyên tử carbon [1,2006.01] 
23/34 . . . Inden halogen hóa được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,2006.01] 
23/36 . . . Naphtalen halogen hóa được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,2006.01] 
23/38 . . . với ba vòng ngưng tụ [1,2006.01] 
23/40 . . . . Floren halogen hóa được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,2006.01] 
23/42 . . . . Antraxen halogen hóa được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,2006.01] 
23/44 . . . . Phenantren halogen hóa được hydro hóa hoàn toàn hay một phần [1,2006.01] 
23/46 . . . với trên ba vòng ngưng tụ [1,2006.01] 

25/00 Các hợp chất có chứa ít nhất một nguyên tử halogen được liên kết với một vòng 
thơm sáu cạnh [1,2006.01] 

25/02 . Hydrocacbon đơn vòng thơm halogen hóa [1,2006.01] 
25/06 . . Monoclo-benzen [1,3,2006.01]  
25/08 . . Diclo-benzen [1,3,2006.01]  
25/10 . . Triclo-benzen [1,3,2006.01]  
25/12 . . Hexaclo-benzen [1,3,2006.01]  
25/125 . . Xylen halogen hóa [2,3,2006.01] 
25/13 . . có chứa flo [2,3,2006.01]  
25/18 . Hydrocarbon đa vòng thơm halogen hóa [1,2006.01] 
25/20 . . Diclo-diphenyl – triclo-etan [1,2006.01] 
25/22 . . với các vòng ngưng tụ [1,2006.01] 
25/24 . Hydrocarbon thơm halogen hóa có mạch nhánh không bão hòa [1,2006.01] 
25/28 . . Styren halogen hóa [1,3,2006.01]  

Các hợp chất có chứa carbon và oxv với hydro và các halogen hay không có chúng [2] 

27/00 Các phương pháp điều chế đồng thời nhiều lớp hợp chất có chứa oxy 
[1,2006.01] 
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27/02 . Xà phòng hóa các este của các axit hữu cơ [1,2006.01] 
27/04 . bằng cách khử các hợp chất có chứa oxy (C07C 29/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
27/06 . . bằng hydro hóa các oxit của carbon [1,2006.01] 
27/08 . . . với các chất xúc tác chuyển động [1,2006.01] 
27/10 . bằng oxy hóa các hydrocarbon [1,2006.01] 
27/12 . . bằng oxy [1,2006.01] 
27/14 . . . các phản ứng hoàn toàn xảy ra trong pha khí [1,2006.01] 
27/16 . . với các tác nhân oxy hóa khác [1,2006.01] 
27/18 . bằng nối các alkyn vào các aldehit, keton hay các oxit của các alkylen [1,2006.01] 
27/20 . bằng phản ứng tổng hợp oxo [1,2006.01] 
27/22 . . với việc sử dụng các chất xúc tác riêng cho các phương pháp này [1,2006.01] 
27/24 . . với các chất xúc tác chuyển động [1,2006.01] 
27/26 . Tinh chế; Tách; ổn định [1,2006.01] 
27/28 . . bằng chưng cất [1,2006.01] 
27/30 . . . bằng chưng cất đồng sôi [1,2006.01] 
27/32 . . . bằng chưng cất chiết [1,2006.01] 
27/34 . . bằng chiết [1,2006.01] 

29/00 Điều chế các hợp chất có chứa các nhóm hydroxy hay các nhóm O- kim loại liên 
kết với một nguyên tử carbon bên ngoài vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01] 

29/03 . bằng nối các nhóm hydroxy vào các liên kết carbon - carbon không bão hòa, ví dụ 
nhờ H2O2 [3,2006.01]  

29/04 . . bằng hydrat hóa liên kết kép carbon – carbon [1,2006.01] 
29/05 . . . với sự tạo thành các sản phẩm hấp thụ trong các axit vô cơ và bằng thủy phân 
    của chúng [3,2006.01]  
29/06 . . . . axit là axit sulfuric [1,3,2006.01]  
29/08 . . . . axit là axit phosphoric [1,3,2006.01]  
29/09 . bằng thủy phân (este của các axit hữu cơ C07C27/02) [3,2006.01]  
29/10 . . các ete, kể cả ete vòng, ví dụ oxiran [1,2006.01] 
29/12 . . este của các axit vô cơ [1,3,2006.01]  
29/124 . . . halogenua [3,2006.01]  
29/128 . bằng sự rượu phân (este của các axit hữu cơ C07C 27/02) [3,2006.01]  
29/132 . bằng việc khử các nhóm chức có chứa oxy [3,2006.01]  
29/136 . . các nhóm có chứa 〉C=O, ví dụ nhóm -COOH [3,2006.01]  
29/14 . . . nhóm - CHO [3,2006.01]  
29/141 . . . . bằng hydro hay khí có chứa hydro [5,2006.01] 
29/143 . . . của keton [5,2006.01]  
29/145 . . . . có hydro hay khí có chứa hydro [5,2006.01]   
29/147 . . . của các axit carboxylic hay các dẫn xuất của nó [5,2006.01]  
29/149 . . . . có hydro hay khí có chứa hydro [5,2006.01]  
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29/15 . bằng việc khử chỉ riêng các oxit của carbon [3,2006.01]  
29/151 . . bằng hydro hay khí có chứa hydro [5,2006.01]  
29/152 . . . đặc trưng bởi lò phản ứng được sử dụng [5,2006.01]  
29/153 . . . đặc trưng bởi chất xúc tác được sử dụng [5,2006.01]  
29/154 . . . . có chứa đồng, bạc, vàng hay các hợp chất của chúng [5,2006.01]  
29/156 . . . . có chứa các kim loại nhóm sắt, kim loại nhóm platin hay các hợp chất của 

chúng [5,2006.01]  
29/157 . . . . . có chứa các kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng [5,2006.01]  
29/158 . . . . . . có chứa rodi hay các hợp chất của nó [5,2006.01]  
29/159 . . với các tác nhân khử khác không phải hydro hay khí có chứa hydro [5,2006.01]  
29/16 . bằng phản ứng - oxo kết hợp vói khử [1,2006.01] 
29/17 . bằng hydro hóa các liên kết kép hay liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]  
29/19 . . trong các vòng thơm có sáu cạnh [3,2006.01]  
29/20 . . . trong các vòng không ngưng tụ được thế bởi các nhóm hydroxy [1,3,2006.01]  
29/32 . tăng thêm số nguyên tử carbon bằng các phản ứng không tạo thành các nhóm 

hydroxy [3,2006.01]  
29/34 . . bằng ngưng tụ kể cả các nhóm hydroxy hay các nhóm este vô cơ được dẫn xuất  

từ chúng, ví dụ phản ứng Guerbet [3,2006.01] 
29/36 . tăng thêm số nguyên tử carbon bằng các phản ứng tạo thành các nhóm hydroxy, 

các nhóm này có thể nhận được từ các dẫn xuất trung gian của nhóm hydroxy, ví 
dụ O-kim loại [3,2006.01]  

29/38 . . bằng phản ứng với aldehyt hay keton [3,2006.01]  
29/40 . . . với các hợp chất có chứa liên kết kim loại - carbon [3,2006.01]  
29/42 . . . với các hợp chất có chứa liên kết ba carbon - carbon, ví dụ với alkyn của các 

kim loại [3,2006.01]  
29/44 . tăng thêm số nguyên tử cacbon nhờ các phản ứng cộng, tức là các phản ứng bao 

gồm ít nhất một liên kết carbon - carbon kép hay ba (C07C 29/16 được ưu tiên) 
[3,2006.01]  

29/46 . . bằng tổng hợp dien [3,2006.01]  
29/48 . bằng các phản ứng oxy hóa với sự tạo thành các nhóm hydroxy [3,2006.01]   
29/50 . . chỉ bằng oxy phân tử [3,2006.01]  
29/52 . . . với sự tham gia của các hợp chất vô cơ của bo, khi cần thiết kết hợp với thủy 

phân các hợp chất trung gian được tạo thành [3,2006.01]  
29/54 . . . từ các hợp chất có chứa liên kết kim loại - carbon với sự chuyển hóa tiếp theo 

đó của O - kim loại thành các nhóm hydroxy [3,2006.01]  
29/56 . bằng đồng phân hóa [3,2006.01]  
29/58 . bằng khử halogen, ví dụ bằng hydro phân, bằng tách (C07C 29/124 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
29/60 . bằng khử nhóm hydroxy, ví dụ bằng loại nước (C07C 29/34 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
29/62 . bằng cách đưa halogen vào; bằng thay thế các nguyên tử halogen này bằng các 

nguyên tử halogen khác [3,2006.01]  
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29/64 . bằng đưa đồng thời các nhóm hydroxy và halogen vào [3,2006.01]  
29/66 . . bằng cách nối các hypoaxit của halogen khi chúng được tạo thành vào các liên 

kết carbon - carbon không bão hoà [3,2006.01]  
29/68 . Điều chế alcoholat của các kim loại (C07C 29/42, C07C 29/54 được ưu tiên) 

[3,2006.01]  
29/70 . . bằng chuyển hóa các nhóm hydroxy thành các nhóm O- kim loại [3,2006.01]  
29/72 . . bằng oxy hóa các liên kết kim loại - carbon [3,2006.01]  
29/74 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]  
29/76 . . bằng xử lý theo phương pháp vật lý [3,2006.01]  
29/78 . . . bằng ngưng tụ hay bằng kết tinh [3,2006.01]  
29/80 . . . bằng chưng cất [3,2006.01]  
29/82 . . . . bằng chưng cất đồng sôi [3,2006.01]  
29/84 . . . . bằng chưng cất chiết [3,2006.01]  
29/86 . . . trong hệ lỏng - lỏng [3,2006.01]  
29/88 . . bằng xử lý dẫn đến sự biến tính hóa học của ít nhất một hợp chất (bằng hấp thụ 

hóa học C07C 29/76) [3,2006.01]  
29/90 . . . chỉ sử dụng hydro [3,2006.01]  
29/92 . . . bằng chuyển hóa và sắp xếp lại liên tiếp [3,2006.01]  
29/94 . . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]  

31/00 Các hợp chất bão hòa có chứa các nhóm hydroxy hay các nhóm O - kim loại 
được nối với các nguyên tử cacbon mạch vòng [1,2006.01] 

31/02 . Rượu một lần không vòng [1,2006.01]  
31/04 . . Metanol [1,2006.01] 
31/08 . . Etanol [1,2006.01] 
31/10 . . có chứa ba nguyên tử carbon [1,2006.01] 
31/12 . . có chứa bốn nguyên tử carbon [1,2006.01] 
31/125 . . có chứa từ năm đến hai mươi hai nguyên tử carbon [3,2006.01]  
31/13 . Rượu một lần có chứa vòng bão hòa [2,3,2006.01]  
31/133 . . vòng đơn [3,2006.01]  
31/135 . . . với vòng có năm hay sáu cạnh; Rượu naphtenic [3,2006.01]  
31/137 . . đa vòng có hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]  
31/18 . Rượu nhiều lần không vòng [1,2006.01] 
31/20 . . Rượu hai lần [1,2006.01] 
31/22 . . Rượu ba lần, ví dụ glyxerol [1,3,2006.01] 
31/24 . . Rượu bốn lần ví dụ pentaerytritol [1,3,2006.01] 
31/26 . . Rượu sáu lần [1,2006.01] 
31/27 . Rượu nhiều lần có chứa vòng bão hòa [3,2006.01]  
31/28 . Alcolat của các kim loại [1,2006.01] 
31/30 . . Alcolat của kim loại kiềm hay kim loại kiềm thổ [1,2006.01] 
31/32 . . Nhôm alcolat [1,2006.01] 
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31/34 . Rượu được halogen hóa [1,2006.01] 
31/36 . . halogen không phải là flo [3,2006.01]  
31/38 . . chỉ chứa flo là halogen [3,2006.01]  
31/40 . . perhalogen hóa [3,2006.01]  
31/42 . . Rượu nhiều lần không vòng được halogen hóa [3,2006.01]  
31/44 . . Rượu được halogen hóa có chứa vòng bão hòa [3,2006.01]  

33/00 Các hợp chất không bão hòa có chứa các nhóm hydroxy hay nhóm O- kim loại 
được liên kết với các nguyên tử cacbon không vòng [1,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này các liên kết đôi của vòng benzen trong hệ vòng ngưng tụ có chứa 

vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác, không được xem như không bão hòa đối với 
vòng không thơm được ngưng tụ với nó, ví dụ vòng 1,2,3,4 – tetrahydro-naphtalen 
được xem như bão hòa bên ngoài nhân thơm.  

33/02 . Rượu không vòng có liên kết đôi carbon – carbon [1,2006.01] 
33/025 . . chỉ có một liên kết đôi [3,2006.01]  
33/03 . . . ở vị trí beta, ví dụ như alyl alcohol, metalyl alcohol [3,2006.01]  
33/035 . . . Alkendiol [3,2006.01]  
33/04 . Rượu không vòng có liên kết ba carbon – carbon [1,2006.01] 
33/042 . . chỉ có một liên kết ba [3,2006.01]  
33/044 . . . Alkyndiol [3,2006.01]  
33/046 . . . . Butyndiol [3,2006.01]  
33/048 . . có liên kết đôi và liên kết ba [3,2006.01]  
33/05 . Rượu có chứa các vòng khác với vòng thơm sáu cạnh [2,2006.01]  
33/12 . . có vòng năm cạnh [3,2006.01]  
33/14 . . có vòng sáu cạnh [3,2006.01]  
33/16 . . có vòng trên sáu cạnh [3,2006.01]  
33/18 . Rượu một lần chỉ chứa nhân thơm sáu cạnh là phần vòng [3,2006.01]  
33/20 . . đơn vòng [3,2006.01]  
33/22 . . . Benzylalcohol; Phenyletyl alcohol [3,2006.01]  
33/24 . . đa vòng không chứa hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]  
33/26 . Rượu nhiều lần chỉ chứa vòng thơm sáu cạnh là phần vòng [3,2006.01]  
33/28   . Rượu chỉ chứa vòng thơm sáu cạnh là phần vòng, có các liên kết không bão hòa 

ngoài vòng thơm [3,2006.01]  
33/30 . . đơn vòng [3,2006.01]  
33/32 . . . Xinamyl alcohol [3,2006.01]  
33/34 . Rượu một lần chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]  
33/36 . Rượu nhiều lần chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]  
33/38 . Rượu có chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác với các liên kết không boã 

hòa bên ngoài vòng thơm [3,2006.01]  
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33/40 . Rượu không bão hoà halogen hóa [3,2006.01]  
33/42 . . không vòng [3,2006.01]  
33/44 . . có chứa các vòng khác với vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
33/46 . . chỉ chứa vòng thơm sáu cạnh là phần vòng [3,2006.01]  
33/48 . . . với các liên kết không bão hòa bên ngoài vòng thơm [3,2006.01]  
33/50 . . có chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]  

35/00 Các hợp chất có chứa ít nhất một nhóm hydroxy hay O - kim loại được liên kết 
với  một nguyên tử cacron của vòng khác ngoài vòng thơm sáu cạnh 
[1,2,2006.01] 

35/02 . đơn vòng [1,2006.01] 
35/04 . . có các vòng có ba hay bốn canh [1,2006.01] 
35/06 . . có vòng có năm cạnh [1,2006.01] 
35/08 . . có vòng có sáu cạnh [1,2006.01] 
35/12 . . . Mentol [1,2006.01] 
35/14 . . . với nhiều nhóm hydroxy được nối với vòng [1,2006.01] 
35/16 . . . .  Inositol [1,2006.01] 
35/17 . . . với các liên kết không bão hòa chỉ ở bên ngoài vòng [3,2006.01]  
35/18 . . . với các liên kết không bão hòa ít nhất là ở trong vòng [1,3,2006.01]  
35/20 . . có các vòng có bảy hay tám cạnh [1,2006.01] 
35/205 . . có các vòng có chín đến mười hai cạnh, ví dụ xyclododecanol [3,2006.01]  
35/21 . đa vòng, ít nhất một nhóm hydroxy được liên kết với vòng không ngưng tụ 

[2,2006.01] 
35/22 . đa vòng, ít nhất một nhóm hydroxy được liên kết với hệ vòng ngưng tụ 

[1,2,2006.01]  
35/23 . . với một nhóm hydroxy trong hệ vòng ngưng tụ có chứa hai vòng [3,2006.01]  
35/24 . . . hệ vòng ngưng tụ có chứa năm nguyên tử carbon [1,3,2006.01]  
35/26 . . . . Bixyclopentadienol [1,3,2006.01]  
35/27 . . . hệ vòng ngưng tụ có chứa sáu nguyên tử carbon [3,2006.01]  
35/28 . . . hệ vòng ngưng tụ có chứa bảy nguyên tử carbon [1,3,2006.01]  
35/29 . . . . là một hệ (2.2.1) [3,2006.01]  
35/30 . . . . . Borneol; Isoborneol [1,3,2006.01]  
35/31 . . . hệ vòng ngưng tụ có chứa tám nguyên tử carbon [3,2006.01]  
35/32 . . . hệ vòng ngưng tụ là một hệ (4.3.0); ví dụ indenol [1,3,2006.01]  
35/34 . . . hệ vòng ngưng tụ là một hệ (5.3.0); ví dụ azulenol [1,3,2006.01]  
35/36 . . . hệ vòng ngưng tụ là một hệ (4.4.0); ví dụ naphtol được hydro hóa [1,3,2006.01]  
35/37 . . với một nhóm hydroxy trong hệ vòng ngưng tụ có chứa ba vòng [3,2006.01]  
35/38 . . . dẫn xuất từ khung floren [1,3,2006.01]  
35/40 . . . dẫn xuất từ khung antraxen [1,3,2006.01]  
35/42 . . . dẫn xuất từ khung phenantren [1,3,2006.01]  
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35/44 . . với nhóm hydroxy được liên kết với hệ vòng ngưng tụ chứa trên ba vòng 
[1,2006.01] 

35/46 . Dẫn xuất O - kim loại của các nhóm hydroxy liên kết vòng [3,2006.01]  
35/48 . Các dẫn xuất halogen hóa [3,2006.01]  
35/50 . . Rượu có chứa ít nhất hai vòng [3,2006.01]  
35/52 . . Rượu có chứa hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]  

37/00 Điều chế các hợp chất có chứa các nhóm hydroxy hay O - kim loại được liên kết 
với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01] 

37/01 . bằng thay thế các nhóm chức liên kết với một vòng thơm sáu cạnh bời các nhóm 
hydroxy, ví dụ bằng thủy phân [3,2006.01]  

37/02 . . bằng thay thế halogen [1,3,2006.01]  
37/04 . . bằng thay thế các nhóm S03H hay các dẫn xuất của chúng [1,3,2006.01]  
37/045 . . bằng thay thế một nhóm được nối với vòng bởi nitơ [3,2006.01]  
37/05 . . . bằng thay thế một nhóm NH2 [3,2006.01]  
37/055 . . bằng thay thế một nhóm được nối với vòng bởi oxy, ví dụ nhóm ete [3,2006.01]  
37/06 . nhờ chuyển hóa các vòng không thơm sáu cạnh hay các vòng tương tự được tạo 

thành ngay trong phản ứng thành các vòng thơm sáu cạnh, ví dụ bằng khử hydro 
[1,2006.01] 

37/07 . . có khử đồng thời nhóm C =O trong vòng này [3,2006.01]  
37/08 . bằng phân hủy hydroperoxit, ví dụ hydroperoxit của cumen [1,2006.01] 
37/11 . bằng các phản ứng làm tăng số nguyên tử carbon [3,2006.01]  
37/14 . . bằng các phản ứng kết hợp, tức là các phản ứng có ít nhất một liên kết carbon -

carbon không bão hòa [1,3,2006.01] 
37/16 . . bằng ngưng tụ các nhóm hydroxy của phenol hay của rượu hay ete hoặc nhóm 

este vô cơ được tạo thành từ chúng [1,3,2006.01]  
37/18 . . bằng ngưng tụ có sử dụng các nguyên tử halogen của các hợp chất halogen hóa 

[1,2006.01] 
37/20 . . có sử dụng aldehyt hay keton [1,2006.01] 
37/48 . bằng cách trao đổi các nhóm hydrocarbon, các nhóm này có thể được thay thế từ 

các hợp chất khác, ví dụ di chuyển alkyl [3,2006.01]  
37/50 . bằng các phản ứng làm giảm số nguyên tử carbon (C07C 37/01, C07C 37/08, C07C 

37/48 được ưu tiên) [3,2006.01]  
37/52 . . bằng tách các hợp chất đa thơm, ví dụ polyphenolalkan [3,2006.01]  
37/54 . . . bằng thủy phân lignin hay nưóc thải sulfit [3,2006.01]  
37/56 . . bằng thay thế nhóm carboxyl hay nhóm aldehit bằng nhóm hydroxy [3,2006.01]  
37/58 . bằng các phản ứng oxy hóa nhờ oxy phân tử để đưa thẳng nhóm hydroxy vào nhóm 

CH của vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
37/60 . bằng các phản ứng oxy hóa nhờ các chất oxy hóa khác vói oxy phân tử hay hỗn 

hợp của chúng với oxy phân tử để đưa thẳng nhóm hydroxy vào nhóm CH của 
vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  

37/62 . bằng cách đưa halogen vào, bằng cách thay thế nguyên tử halogen này bằng 
nguyên tử halogen khác [3,2006.01]  
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37/64 . Điều chế hợp chất có chứa nhóm O - kim loại liên kết vói nguyên tử carbon của 
vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   

37/66 . . bằng chuyển hóa nhóm hydroxy thành nhóm O - kim loại [3,2006.01]  
37/68 . Tách; Tinh chế; ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]  
37/70 . . bằng xử lý lý học [3,2006.01]  
37/72 . . . trong hệ lỏng - lỏng [3,2006.01]  
37/74 . . . bằng chưng cất [3,2006.01]  
37/76 . . . . bằng chưng cất hơi nước [3,2006.01]  
37/78 . . . . bằng chưng cất đồng sôi [3,2006.01]  
37/80 . . . . bằng chưng cất chiết [3,2006.01]  
37/82 . . . trong hệ rắn - lỏng, bằng hấp thụ hóa học [3,2006.01]  
37/84 . . . bằng kết tinh [3,2006.01]  
37/86 . . bằng xử lý dẫn đến biến đổi hóa học (hấp phụ hóa học C07C37/82) [3,2006.01]   
37/88 . . Sử dụng chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]  

39/00 Các hợp chất có chứa ít nhất một nhóm hydroxy hay O - kim loại liên kết với 
một nguyên tử carbon của nhân thơm sáu cạnh [1,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này trong hệ vòng ngưng tụ có chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng 

khác thì các liên kết đôi với vòng benzen không được xem như không bão hòa đối 
với vòng không thơm ngưng tụ với nó.  

 
39/02 . đơn vòng không chứa các liên kết không bão hòa bên ngoài vòng thơm [1,2006.01] 
39/04 . . Phenol [1,2006.01] 
39/06 . . Phenol được alkyl hóa [1,2006.01] 
39/07 . . . chỉ chứa các nhóm metyl là các nhóm alkyl, ví dụ crezol, xylenol [3,2006.01]  
39/08 . . Dihydroxy benzen; Các dẫn xuất alkyl hóa của chúng [1,2006.01] 
39/10 . . Polyhydroxy benzen; Các dẫn xuất alkyl hóa của chúng (C07C 39/08 được ưu 

tiên) [1,2006.01] 
39/11 . . Hydroxy benzen được alkyl hóa cũng chứa các nhóm hydroxy được liên kết 

không vòng, ví dụ saligenol [3,2006.01]  
39/12 . đa vòng không chứa các liên kết không bão hòa bên ngoài vòng thơm [1,2006.01] 
 39/14 . . ít nhất có một nhóm hydroxy được liên kết với hệ vòng ngưng tụ có chứa hai 

vòng [1,3,2006.01]  
39/15 . . với tất cả các nhóm hydroxy được liên kết với vòng không ngưng tụ [3,2006.01] 
39/16 . . . Bis (hydroxy phenyl) alkan; Tris (hydroxy phenyl) alkan [1,3,2006.01]   
39/17 . . có chứa các vòng khác để bổ sung cho các vòng thơm sáu cạnh [2,2006.01]   
39/18 . đơn vòng có các liên kết không bão hòa bên ngoài vòng thơm [1,2006.01] 
39/19 . . có chứa liên kết đôi carbon - carbon nhưng không chứa các liên kết ba carbon -

carbon [3,2006.01]  
39/20 . . . Hydroxy styren [1,3,2006.01]   
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39/205 . đa vòng chỉ chứa các vòng thơm sáu cạnh là phần vòng với các liên kết không bão 
hòa bên ngoài các vòng [3,2006.01]  

39/21 . . ít nhất với một nhóm hydroxy được liên kết với một vòng không ngưng tụ 
[3,2006.01]  

39/215 . . . với cấu trúc  

                         
                        ví dụ dietylstilbestrol [3,2006.01]   
39/225 . .  với ít nhất với một nhóm hydroxy được liên kết với hệ vòng ngưng tụ 

[3,2006.01]   
39/23 . đa vòng có chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác với các liên kết không 

bão hòa bên ngoài vòng thơm [3,2006.01]  
39/235 . Các dẫn xuất kim loại của nhóm hydroxy được liên kết với vòng thơm sáu cạnh 

[3,2006.01]   
39/24 . Các dẫn xuất được halogen hóa [1,2006.01] 
39/26 . . đơn vòng monohydroxi có chứa halogen được liên kết với các nguyên tử carbon 

của vòng [1,2006.01]  
39/27 . . . tất cả các nguyên tử halogen được đính với vòng [1,2006.01] 
39/28 . . . . halogen là một nguyên tử clo [1,2006.01] 
39/30 . . . . halogen là hai nguyên tử clo [1,2006.01] 
39/32 . . . . halogen là ba nguyên tử clo [1,2006.01] 
39/34 . . . . halogen là bốn nguyên tử clo [1,2006.01] 
39/36 . . . . Pentaclophenol [1,2006.01] 
39/367 . . đa vòng không ngưng tụ, chỉ chứa các vòng thơm sáu cạnh, ví dụ poly 

(hydroxyphenyl) alkan halogen hoá [3,2006.01]    
39/373 . . với tất cả các nhóm hydroxy được liên kết với các vòng không ngưng tụ và với 

các liên kết không no bên ngoài các vòng thơm [3,2006.01]   
39/38 . . với ít nhất với một nhóm hydroxy được nối với hệ vòng ngưng tụ có chứa hai 

vòng [1,2006.01] 
39/40 . . với ít nhất với một nhóm hydroxy được liên kết với hệ vòng ngưng tụ có chứa 

trên hai vòng [3,2006.01]   
39/42 . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]   
39/44 . . Các dẫn xuất kim loại của nhóm hydroxy được liên kết với nguyên tử carbon của 

vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   

41/00 Điều chế các ete; Điều chế các hợp chất chứa các nhóm 

                  hoặc các nhóm 

                       hoặc các nhóm 
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                        [1,3,2006.01]   
 41/01 . Điều chế các ete [3,2006.01]   
 41/02 . . từ oxiran [1,3,2006.01]   
41/03 . . . bằng phản ứng 1 vòng oxiran với 1 nhóm hydroxy [3,2006.01]   
41/05 . . bằng cộng hợp các hợp chất với các hợp chất chưa bão hòa [3,2006.01]   
41/06 . . . chỉ bằng cộng hợp các chất hữu cơ [1,3,2006.01]   
41/08 . . . . vào các liên kết ba giữa carbon - carbon [1,3,2006.01]   
41/09 . . bằng sự loại nước các hợp chất chứa các nhóm hydroxy [3,2006.01]   
41/14 . . bằng cách thay các phần hữu cơ ở nhóm ete-oxy để nhận các phần hữu cơ khác, 

ví dụ sự chuyển hóa ete [3,2006.01]   
41/16 . . bằng phản ứng của các este của axit vô cơ hay axit hữu cơ với các nhóm hydroxy 

hay O-kim loại [3,2006.01]   
41/18 . . bằng các phản ứng không tạo liên kết ete-oxy [3,2006.01]   
41/20 . . . bằng hydro hóa các liên kết đôi hoặc ba carbon - carbon [3,2006.01]   
41/22 . . . bằng cách đưa một nguyên tử halogen vào, bằng thay các nguyên tử halogen 

bằng các nguyên tử halogen khác [3,2006.01]   
41/24 . . . bằng sự loại halogen ví dụ tách loại HCl [3,2006.01]   
41/26 . . . bằng cách đưa các nhóm hydroxy hoặc các nhóm O - kim loại vào [3,2006.01]   
41/28 . . . từ các axetal, ví dụ bằng loại rượu [3,2006.01]   
41/30 . . . bằng tăng số nguyên tử cacbon, ví dụ oligome hóa [3,2006.01]   
41/32 . . bằng sự đồng phân hóa [3,2006.01]   
41/34 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    
41/36 . . . bằng xử lý rắn - lỏng; bằng hấp thụ hóa học [3,2006.01]   
41/38 . . .  bằng xử lý lỏng - lỏng [3,2006.01]   
41/40 . . . bằng thay đổi trạng thái vật lý, ví dụ bằng kết tinh [3,2006.01]    
41/42 . . . .  bằng chưng cất [3,2006.01]   
41/44 . . . bằng xử lý dẫn tới sự biến tính hóa học (bằng hấp thụ hóa học C07C 41/36) 

[3,2006.01]   
41/46 . . . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]   
41/48 . Điều chế các hợp chất chứa các nhóm  

                    [3,2006.01]   
41/50 . . bằng phản ứng tạo ra các nhóm  

                       [3,2006.01]   
41/52 . . . chỉ bằng cách thay thế halogen [3,2006.01]   
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41/54 . . . bằng sự cộng hợp các hợp chất vào các liên kết carbon-carbon không bão hoà 
[3,2006.01]   

41/56 . . . bằng ngưng tụ các aldehyt, paraformaldehyt hoặc các keton [3,2006.01]    
41/58 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]   
41/60 . Điều chế các hợp chất có chứa các nhóm  

                 hoặc các nhóm 

                     [3,2006.01]   

43/00 Các ete; Các hợp chất có các nhóm  

                        hoặc các nhóm 

                      hoặc các nhóm 

                      [1,2006.01]   
43/02 . Ete [1,2006.01]   
43/03 . . có tất cả các nguyên tử oxy - ete liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[3,2006.01]    
43/04 . . . Ete bão hòa [1,3,2006.01]    
43/06 . . . . Dietyl ete [1,3,2006.01]    
43/10 . . . . của các hợp chất polyhydroxy [1,3,2006.01]    
43/11 . . . . . Các polyete chứa các nhóm –O-(C-C-O-)n với 2 <= n <= 10 [2,3,2006.01]     
43/115 . . . . chức các vòng carboxylic [3,2006.01]    
43/12 . . . . chứa halogen [1,3,2006.01]    
43/13 . . . . chứa với các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại (C07C 43/11 được ưu tiên) 

[3,2006.01]    
43/14 . . . Ete chưa bão hòa [1,3,2006.01]    
43/15 . . . . chỉ chứa các liên kết đôi carbon - carbon không thơm [3,2006.01]    
43/16 . . . . . Các vinyl ete [1,3,2006.01]    
43/162 . . . . chứa các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/164 . . . . chứa vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]     
43/166 . . . . . với các liên kết chưa no ngoài vòng thơm [3,2006.01]    
43/168 . . . . . có các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]    
43/17 . . . . chứa halogen [2,3,2006.01]    
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43/172 . . . . . chứa các vòng khác ngoài vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/174 . . . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/176 . . . . . . có những liên kết không bão hòa ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]    
43/178 . . . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]    
43/18 . . có một nguyên tử oxy - ete liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng khác 

không phải là vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01]    
43/184 . . . với nguyên tử carbon thuộc vòng không ngưng tụ [3,2006.01]    
43/188 . . . Các ete chưa bão hòa [3,2006.01]     
43/192 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
43/196 . . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]    
43/20 . . có một nguyên tử oxy - ete liên kết với nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh 

[1,2006.01]    
43/205 . . . vòng thơm là vòng không ngưng [3,2006.01]    
43/21 . . . chứa các vòng khác với vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/215 . . . có liên kết không no ở ngoài vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/225 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
43/23 . . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]    
43/235 . . có một nguyên tử oxy - ete liên kết với 1 nguyên tử carbon của vòng thơm 6 cạnh 

và với 1 nguyên tử cacbon của 1 vòng khác không phải là vòng thơm sáu cạnh 
[3,2006.01]    

43/243 . . . với các liên kết không no ở ngoài vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/247 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
43/253 . . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]    
43/257 . . có một nguyên tử oxy - ete liên kết với các nguyên tử carbon của vòng thơm 6 

cạnh [3,2006.01]    
43/263 . . . các vòng thơm không ngưng tụ [3,2006.01]    
43/267 . . . chứa các vòng khác [3,2006.01]    
43/275 . . . có tất cả các nguyên tử oxy - ete gắn với các nguyên tử carbon của các vòng 

thơm 6 cạnh [3,2006.01]    
43/285 . . . có các liên kết không no ở ngoài các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
43/29 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
43/295 . . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]    
 43/30 . Các hợp chất có các nhóm 

                       
  Trong nhóm này, nguyên tử carbon axetal là nguyên tử carbon thuộc nhóm  

                    [1,2006.01]    
43/303 . . có các nguyên tử carbon axetal liên kết vói các nguyên tử carbon không vòng 

[3,2006.01]    
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43/305 . . có các nguyên tử carbon axetal là thành phần của vòng hoặc gắn với các nguyên 
tử carbon của các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    

43/307 . . có các nguyên tử carbon axetal liên kết với các nguyên tử carbon của vòng thơm 
sáu cạnh [3,2006.01]    

43/313 . . có chứa halogen [3,2006.01]    
43/315 . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết với các nguyên tử carbon bằng liên kết đơn, 

không phải là các nguyên tử carbon axetal [3,2006.01]    
43/317 . . có chứa các nhóm  

                     , X là hydro hoặc kim loại [3,2006.01]    
43/32 . Các hợp chất có các nhóm 

                     hoặc các nhóm 

                   [1,2006.01]    

45/00 Điều chế hợp chất có các nhóm 〉C = O chỉ liên kết với các nguyên tử carbon 
hoặc hydro; Điều chế các chelat của các hợp chất đó [1,2,2006.01]    

45/26 . bằng hydrat hóa các liên kết ba của carbon - carbon [3,2006.01]    
45/27 . bằng oxy hóa  [3,2006.01]    
45/28 . . của các gốc –CHX- [3,2006.01]    
45/29 . . của các nhóm hydroxy [3,2006.01]    
45/30 . . với các hợp chất chứa halogen, ví dụ hypohalogen hóa [3,2006.01]    
45/31 . . với các hợp chất chứa các nguyên tử thủy ngân, có thể được tái sinh ngay trong 

phản ứng đó, ví dụ bằng oxy [3,2006.01]    
45/32 . . bằng oxy phân tử [3,2006.01]    
45/33 . . . của các gốc CHX-  [3,2006.01]    
45/34 . . . . trong các hợp chất chưa bão hòa [3,2006.01]    
45/35 . . . . . trong propen hoặc isobuten [3,2006.01]     
45/36 . . . . . . trong các hợp chất chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]    
45/37 . . . của các nhóm chức  -〉C-O- thành các nhóm 〉C=O [3,2006.01]    
45/38 . . . . là nhóm hydroxy bậc nhất [3,2006.01]    
45/39 . . . . là nhóm hydroxy bậc hai [3,2006.01]    
45/40 . bằng oxy hóa với ozon; bằng phân giải bằng ozon [3,2006.01]    
45/41 . bằng hydro phân hoặc khử nhóm carboxyl hoặc từ các dẫn xuất chức của nó 

[3,2006.01]    
45/42 . bằng thủy phân [3,2006.01]    
45/43 . . của các nhóm 〉CX2, trong đó X là halogen [3,2006.01]    
45/44 . bằng khử và thủy phân các nitril [3,2006.01]    
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45/45 . bằng ngưng tụ [3,2006.01]    
45/46 . . Các phản ứng Friedel - Crafts [3,2006.01]    
45/47 . . sử dụng phosgen [3,2006.01]    
45/48 . . kết hợp với tách nhóm carboxyl [3,2006.01]    
45/49 . bằng phản ứng với carbon monoxit [3,2006.01]    
45/50 . . bằng phản ứng tổng hợp oxo [3,2006.01]    
45/51 . bằng nhiệt phân, chuyển vị hoặc phân hủy [3,2006.01]    
45/52 . . bằng loại nước và chuyển vị giữa hai nhóm hydroxy trong cùng một phân tử 

[3,2006.01]    
45/53 . . các hydroperoxit [3,2006.01]    
45/54 . . các hợp chất chứa oxy liên kết đôi, ví dụ este [3,2006.01]    
45/55 . . các hợp chất oxo oligo hoặc polyme [3,2006.01]    
45/56 . từ các hợp chất dị vòng (C07C 45/55 được ưu tiên) [3,2006.01]    
45/57 . . với oxy là dị nguyên tử duy nhất [3,2006.01]    
45/58 . . . trong vòng 3 cạnh [3,2006.01]    
45/59 . . . trong vòng 5 cạnh (từ ozonit C07C45/40) [3,2006.01]    
45/60 . . . trong vòng 6 cạnh [3,2006.01]    
45/61 . bằng các phản ứng không tạo thành nhóm 〉C=O [3,2006.01]    
45/62 . . bằng hydro hóa các liên kết đôi hoặc liên kết ba carbon - carbon [3,2006.01]    
45/63 . . bằng việc đưa vào halogen; bằng thay thế các nguyên tử halogen này bằng các 

nguyên tử halogen khác [3,2006.01]    
45/64 . . bằng đưa các nhóm chức chỉ chứa oxy ở dạng liên kết đơn [3,2006.01]    
45/65 . . bằng tách các nguyên tử hydro hoặc các nhóm chức; bằng hydro phân các nhóm 

chức [3,2006.01]    
45/66 . . . bằng loại nước [3,2006.01]    
45/67 . . bằng đồng phân hóa; bằng thay đổi kích thước khung carbon [3,2006.01]    
45/68 . . . bằng tăng số nguyên tử carbon [3,2006.01]    
45/69 . . . . bằng sự cộng hợp vào liên kết đôi hoặc ba của carbon - carbon [3,2006.01]    
45/70 . . . . bằng phản ứng với các nhóm chức chỉ chứa oxy ở dạng liên kết đơn 

[3,2006.01]    
45/71 . . . . . là nhóm hydroxy [3,2006.01]    
45/72 . . . . bằng phản ứng của các hợp chất chứa nhóm 〉C=O với chính nó hoặc các hợp 

chất khác chứa nhóm 〉C=O [3,2006.01]    
45/73 . . . . . kết hợp với hydro hóa [3,2006.01]    
45/74 . . . . . kết hợp với loại nước [3,2006.01]    
45/75 . . . . . Các phản ứng với formaldehyt [3,2006.01]    
45/76 . . . có sử dụng các keten [3,2006.01]    
45/77 . Điều chế các chelat của aldehyt hoặc keton [3,2006.01]    
45/78 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    
45/79 . . bằng xử lý rắn - lỏng; bằng hấp thụ hóa học [3,2006.01]    

127 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

45/80 . . bằng xử lý lỏng - lỏng [3,2006.01]    
45/81 . . bằng thay đổi trạng thái vật lý, ví dụ kết tinh [3,2006.01]    
45/82 . . . . bằng chưng cất [3,2006.01]    
45/83 . . . . bằng chưng cất chiết [3,2006.01]    
45/84 . . . . bằng chưng cất đồng sôi [3,2006.01]    
45/85 . . bằng việc xử lý dẫn tới biến đổi hóa học [3,2006.01]    
45/86 . . Sử dụng chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]    
45/87 . Điều chế keten hoặc dime của keten [3,2006.01]    
45/88 . . từ các keton [3,2006.01]    
45/89 . . từ các axit carboxylic, các anhydrit, este hoặc halogenua của chúng [3,2006.01]    
45/90 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    

46/00 Điều chế các quinon [3,2006.01]    
46/02 . bằng oxy hóa để tạo ra các cấu trúc quinoit [3,2006.01]    
46/04 . . của những nguyên tử carbon vòng không có nhóm thế trong các vòng thơm sáu 

cạnh [3,2006.01]    
46/06 . . có ít nhất một nhóm hydroxy liên kết với vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
46/08 . . . với oxy phân tử [3,2006.01]    
46/10 . Tách; Tinh chế; Ổn định ; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    

47/00 Các hợp chất có các  nhóm – CHO [1,2006.01]    
47/02 . Các hợp chất bão hòa có nhóm - CHO liên kết với nguyên tử carbon không vòng 

hoặc với hydro [1,2006.01]    
47/04 . . Formaldehyt [1,2006.01]    
47/042 . . . Điều chế từ monoxit carbon [3,2006.01]    
47/045 . . . Điều chế bằng khử trùng hợp [3,2006.01]    
47/048 . . . Điều chế bằng oxy hóa các hydrocarbon [3,2006.01]    
47/052 . . . Điều chế bằng oxy hoá metanol [3,2006.01]    
47/055 . . . . sử dụng kim loại hiếm hoặc các hợp chất của chúng làm xúc tác [3,2006.01]    
47/058 . . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    
47/06 . . Axetaldehyt [1,2006.01]    
47/07 . . . Điều chế bằng oxy hóa [3,2006.01]    
47/09 . . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]    
47/105 . . chứa các vòng [3,2006.01]    
47/11 . . . vòng đơn [3,2006.01]    
47/115 . . . chứa các hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]    
47/12 . . chứa trên một nhóm-CHO [1,2006.01]    
47/127 . . . Glyoxal [3,2006.01]    
47/133 . . . chứa các vòng [3,2006.01]    
47/14 . . chứa halogen [1,2006.01]    
47/16  . . . Tricloaxetaldehyt [1,2006.01]    
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47/17 . . . chứa các vòng [3,2006.01]    
47/19 . . chứa các nhóm hydroxy [2,3,2006.01]    
47/192 . . . chứa các vòng [3,2006.01]    
47/195 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
47/198 . . chứa các nhóm ete 

 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01]    

 
47/20 . Các hợp chất chưa no có các nhóm -CHO liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng [1,2006.01]    
47/21 . . chỉ với các liên kết đôi carbon-carbon là liên kết không bão hòa [3,2006.01]    
 47/22 . . . Acrylaldehyt; Methacryaldehyt [3,2006.01]   ] 
47/222  . . chỉ với các liên kết ba carbon-carbon là liên kết không bão hòa [3,2006.01]     
47/225  . . chứa các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]     
47/228 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh ví dụ phenylacetaldehyt [3,2006.01]     
47/23 . . . đa vòng [3,2006.01]    
47/232 . . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]    
47/235 . . chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]    
47/238 . . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]    
47/24 . . chứa halogen [1,2006.01]    
47/26 . . chứa các nhóm hydroxy [1,3,2006.01]    
47/263 . . . không vòng [3,2006.01]    
47/267 . . .  chứa các vòng khác ngoài vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
47/27 . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
47/273 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
47/277 . . chứa các nhóm ete 

các nhóm 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01]    

O 
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47/28 . Các hợp chất bão hòa có các nhóm -CHO gắn với các nguyên tử carbon của các 

vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01]    
47/293 . . với một vòng ba hoặc bốn cạnh [3,2006.01]    
47/30 . . với một vòng năm cạnh [1,2006.01]    
47/32 . . vói một vòng sáu cạnh [1,2006.01]    
47/33 . . với một vòng có từ bảy đến mười hai cạnh [3,2006.01]    
47/34 . . đa vòng [1,2006.01]    
47/347 . . . có một nhóm -CHO liên kết với hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]     
47/353 . . . chứa halogen [3,2006.01]    
47/36 . . chứa các nhóm hydroxy [1,2006.01]    
47/37 . . chứa các nhóm ete 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01]     

 
47/38 . Các hợp chất chưa no có các nhóm -CHO gắn vối các nguyên tử cacbon của các 

vòng không phải vòng thơm 6 cạnh [1,2006.01]     
47/395 . . với một vòng ba hoặc bốn cạnh [3,2006.01]     
47/40 . . với một vòng năm cạnh [1,3,2006.01]     
47/42 . . với một vòng sáu cạnh [1,3,2006.01]     
47/43 . . với một vòng từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]     
47/44 . . đa vòng [1,3,2006.01]     
47/445 . . . có một hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]     
47/45 . . có phần chưa no ở ngoài vòng [2,2006.01]     
47/453 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]      
47/457 . . chứa halogen [3,2006.01]      
47/46 . . chứa các nhóm hydroxy [1,2006.01]     
47/47 . . chứa các nhóm ete [3,2006.01]     

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
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                             [3] 
  
47/52 . Các hợp chất có các nhóm -CHO liên kết với các nguyên tử carbon của vòng thơm 

sáu cạnh [1,2006.01]     
47/54 . . Benzaldehyt [1,2006.01]     
47/542 . . Các benzaldehyt được alkyl hóa [3,2006.01]      
47/544 . . Các diformyl benzen; Các dẫn xuất alkyl hóa của chúng [3,2006.01]      
47/546 . . đa vòng [3,2006.01]      
47/548 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
47/55 . . chứa halogen [2,2006.01]      
47/56 . . chứa các nhóm hydroxy [1,2006.01]      
47/565 . . . tất cả các nhóm hydroxy liên kết với vòng [3,2006.01]      
47/57 . . . đa vòng [3,2006.01]      
47/575 . . chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01]      

 
47/58 . . . Vanilin [1,2006.01]      

49/00 Keton; Keten; Keten dime ; Các chelat keton [1,2006.01]      
49/04 . Các hợp chất bão hòa chứa các nhóm keto liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng [1,2006.01]      
49/08 . . Axeton [1,3,2006.01]      
49/10 . . metyl-etyl-keton [1,3,2006.01]      
49/105 . . chứa các vòng [3,2006.01]      
49/11 . . . vòng đơn [3,2006.01]      
49/115 . . . chứa hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/12 . . Keton chứa hơn một nhóm keto [1,2006.01]      
49/14 . . . Axetylaxeton, tức là 2,4-pentandion [1,2006.01]      
49/15 . . . chứa các vòng [3,2006.01]      
49/16 . . chứa halogen [1,2006.01]      
49/163 . . . chứa các vòng [3,2006.01]      
49/167 . . . chỉ chứa flo là halogen [3,2006.01]      
49/17 . . chứa các nhóm hydroxy [2,2006.01]      

O 
C O C 

O 
C O 
C O 

C 

O 

C O 
C O 

C O 
C 

131 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

49/172 . . . chứa vòng [3,2006.01]      
49/173 . . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/175 . . chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
                             [2,3,2006.01] 
 

49/185 . . chứa các nhóm-CHO [3,2006.01]      
49/20 . Các hợp chất chưa bão hòa chứa các nhóm keto gắn với các nguyên tử carbon 

không vòng [1,2006.01]      
49/203 . . chỉ có các liên kết đôi carbon-carbon là liên kết không bão hòa [3,2006.01]      
49/205 . . . Metyl-vinyl keton [3,2006.01]      
49/207 . . chỉ có liên kết ba carbon-carbon là liên kết không bão hòa [3,2006.01]      
49/21 . . chứa các vòng khác không là vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]      
49/213 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]      
49/215 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/217 . . . với phần chưa bão hòa ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/223 . . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/225 . . chứa vòng thơm 6 cạnh và các vòng khác [3,2006.01]      
49/227 . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/23 . . . chứa các vòng khác ngoài vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/233 . . . chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/235 . . . . chứa phần chưa bão hòa ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/237 . . . chứa vòng thơm 6 cạnh và các vòng khác [3,2006.01]      
49/24 . . chứa các nhóm hydroxy [1,2006.01]      
49/242 . . . chứa vòng khác ngoài vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/245 . . . chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/248 . . . . có phần chưa bão hòa ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/252 . . . chứa vòng thơm 6 cạnh và các vòng khác [3,2006.01]      
49/255 . . chứa các nhóm ete                                              [3,2006.01]      

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
các nhóm 
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49/258 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/29 . Các hợp chất bão hòa chứa các nhóm keto liên kết với vòng [3,2006.01]      
49/293 . . với một vòng 3 hoặc 4 cạnh [3,2006.01]      
49/297 . . với một vòng 5 cạnh [3,2006.01]      
49/303 . . với một vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/307 . . với một vòng từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/313 . . đa vòng [3,2006.01]      
49/317 . . . cả hai nguyên tử carbon liên kết với nhóm keto thuộc vòng [3,2006.01]      
49/323 . . . có các nhóm keto liên kết với hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/327 . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/333 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/337 . . chứa các nhóm hydroxy [3,2006.01]      
49/345 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/35 . . chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01] 

 
49/355 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/385 . Các hợp chất bão hòa chứa một nhóm keto là một phần của vòng [3,2006.01]      
49/39 . . một vòng 3 hoặc 4 cạnh [3,2006.01]      
49/395 . . một vòng 5 cạnh [3,2006.01]      
49/403 . . một vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/407 . . . Các menthon [3,2006.01]      
49/413 . . một vòng có từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/417 . . đa vòng [3,2006.01]      
49/423 . . . một nhóm keto là phần của một hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/427 . . . . có hai vòng [3,2006.01]      
49/433 . . . . . hệ vòng ngưng tụ chứa 7 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/437 . . . . . . Camphor; Fenchon [3,2006.01]      
49/443 . . . . . hệ vòng ngưng tụ chứa 8 hoặc 9 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/447 . . . . . hệ vòng ngưng tụ chứa l0 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/453 . . . . có 3 vòng [3,2006.01]      
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49/457 . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/463 . . . một nhóm keto là một phần của vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/467 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/473 . . . . một nhóm keto là một phần của hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/477 . . . . . có hai vòng [3,2006.01]      
49/483 . . . . . có ba vòng [3,2006.01]      
49/487 . . chứa các nhóm hydroxy [3,2006.01]      
49/493 . . . một nhóm keto là một phần của vòng có từ 3 đến 5 cạnh [3,2006.01]      
49/497 . . . một nhóm keto là một phần của vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/503 . . . một nhóm keto là một phần của vòng có từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/507 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/513 . . . . một nhóm keto là một phần của hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]       
49/517 . . chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01] 

 
49/523 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/527 . Các hợp chất chưa bão hòa chứa các nhóm keto gắn với các vòng không phải vòng 

thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/533 . . với vòng có 3 hoặc 4 cạnh [3,2006.01]      
49/537 . . với vòng 5 cạnh [3,2006.01]      
49/543 . . với vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/547 . . với vòng có từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/553 . . đa vòng [3,2006.01]      
49/557 . . với phần chưa bão hòa nằm ngoài vòng [3,2006.01]      
49/563 . . chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/567 . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/573 . . chứa các nhóm hydroxy [3,2006.01]      
49/577 . . chứa các nhóm ete,         [3,2006.01]      

 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
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các nhóm                                         
 
                                     

49/583 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/587 . Các hợp chất chưa bão hòa chứa một nhóm keto là một phần của vòng [3,2006.01]      
49/593 . .  một vòng có 3 hoặc 4 cạnh [3,2006.01]       
49/597 . . một vòng 5 cạnh [3,2006.01]      
49/603 . . một vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/607 . . một vòng có từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/613 . . đa vòng [3,2006.01]      
49/617 . . . một nhóm keto là một phần của hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/623 . . . . có hai vòng [3,2006.01]      
49/627 . . . . . hệ vòng ngưng tụ có 7 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/633 . . . . . hệ vòng ngưng tụ có 8 hoặc 9 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/637 . . . . . hệ vòng ngưng tụ có l0 nguyên tử carbon [3,2006.01]      
49/643 . . . . có ba vòng [3,2006.01]      
49/647 . . có phần chưa no nằm ngoài vòng [3,2006.01]      
49/653 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/657 . . chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/665 . . . một nhóm keto là một phần của hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/67 . . . . có hai vòng, ví dụ các tetralon [3,2006.01]      
49/675 . . . . có ba vòng [3,2006.01]      
49/683 . . . có phần chưa no nằm ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/687 . . chứa halogen [3,2006.01]      
49/693 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/697 . . . chứa các vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/703 . . chứa các nhóm hydroxy [3,2006.01]       
49/707 . . . một nhóm keto là một phần của vòng có từ 3 đến 5 cạnh [3,2006.01]      
49/713 . . . một nhóm keto là một phần của vòng 6 cạnh [3,2006.01]      
49/717 . . . một nhóm keto là một phần của vòng có từ 7 đến 12 cạnh [3,2006.01]      
49/723 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/727 . . . . một nhóm keto là một phần của hệ ngưng tụ [3,2006.01]      
49/733 . . . . . có hai vòng [3,2006.01]      
49/737 . . . . . có ba vòng [3,2006.01]      
49/743 . . . có phần chưa no ở ngoài vòng ví dụ các humulon, lupulon [3,2006.01]      
49/747 . . . chứa vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      
49/753 . . chứa các nhóm ete,        [3,2006.01]      

 các nhóm 
 
 
các nhóm 
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các nhóm 
 

49/755 . . . một nhóm keto là một phần của hệ vòng ngưng kết gồm hai hoặc ba vòng, trong 
đó có ít nhất một vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]      

49/757 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/76 . Các keton có một nhóm keto liên kết với vòng thơm sáu cạnh (các hợp chất có một 

nhóm keto tham gia vào hệ vòng ngưng tụ và nối với vòng thơmasaus cạnh C07C 
49/657 đến C07C 49/757) [1,2006.01]      

49/78 . . Axetophenon [1,2006.01]      
49/782 . . đa vòng [3,2006.01]      
49/784 . . . tất cả các nhóm keto nối với một vòng không ngưng tụ [3,2006.01]      
49/786 . . . . Benzophenon [3,2006.01]      
49/788 . . . với các nhóm keto liên kết với một hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]      
49/792 . . . chứa các vòng không là vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]      
49/794 . .  có phần chưa bão hòa ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/796 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/798 . . . chứa các vòng không là vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]      
49/80 . . chứa halogen [1,2006.01]      
49/807 . . . các nguyên tử halogen liên kết với vòng [3,2006.01]      
49/813 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/82 . . chứa các nhóm hydroxy [1,3,2006.01]      
49/825 . . . tất cả các nhóm hydroxy gắn với vòng [3,2006.01]      
49/83 . . . đa vòng [3,2006.01]      
49/835 . . . có phần chưa bão hoà ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]      
49/84 . . chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
                             [2,3,2006.01] 

 
49/86 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]      
49/88 . Các keten; Các dime của keten [3,2006.01]       
49/90 . . Keten, ví dụ C2H2O [3,2006.01]       
49/92 . Chelat ketonic [3,2006.01]      

50/00 Quinon (các quinon methit được phân loại vào đề mục dành cho các keton chưa no 
có một nhóm keto là một phần của vòng) [3,2006.01] 
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Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này, quinhydron được phân loại theo phần quinoit của chúng.   
 
50/02 . có cấu trúc quinoit đơn vòng [3,2006.01]       
50/04 . . Benzoquinon, tức là C6H4O2 [3,2006.01]       
50/06 . . có phần chưa bão hòa ở ngoài cấu trúc quinoit [3,2006.01]       
50/08 . có cấu trúc quinoit của đa vòng không ngưng tụ [3,2006.01]       
50/10 . cấu trúc quinoit tham gia vào hệ vòng ngưng tụ gồm hai vòng [3,2006.01]       
50/12 . . Naphtoquinon, tức là C10H6O2 [3,2006.01]      
 50/14 . . có phần chưa bão hòa ở ngoài hệ vòng, ví dụ vitamin K1 [3,2006.01]       
50/16 . cấu trúc quinoit là một phần của hệ vòng ngưng tụ gồm ba vòng [3,2006.01]       
50/18 . . Anthraquinon, tức là C14H8O2 [3,2006.01]      
50/20 . . có phần chưa bão hòa ở ngoài hệ vòng [[3,2006.01]      
50/22 . cấu trúc quinoit là một phần của hệ vòng ngưng tụ có chứa ít nhất bốn vòng 

[3,2006.01]      
50/24 . chứa halogen [3,2006.01]      
50/26 . chứa các nhóm có nguyên tử oxy liên kết với các nguyên tử carbon bằng liên kết 

đơn [3,2006.01]      
50/28 . . có cấu trúc quinoit đơn vòng [3,2006.01]      
50/30 . . có cấu trúc quinoit đa vòng không ngưng tụ [3,2006.01]      
50/32 . . cấu trúc quinoit là một phần của hệ vòng ngưng tụ có hai vòng [3,2006.01]      
50/34 . . cấu trúc quinoit là một phần của hệ vòng ngưng tụ có ba vòng [3,2006.01]      
50/36 . . cấu trúc quinoit là một phần của hệ vòng ngưng tụ có từ bốn vòng trở lên 

[3,2006.01]      
50/38 . chứa nhóm -CHO hoặc các nhóm keto không quinoit [3,2006.01]      

51/00 Điều chế các axỉt carboxylỉc hoặc các muối, các halogenua hoặc các anhydrit 
của chúng [1,2,2006.01] 

51/02 . từ muối của axit carboxylic [1,2006.01]      
51/04 . từ halogenua của axit carboxylic [1,2006.01] 
51/06 . từ amit của axit carboxylic [1,2006.01] 
51/08 . từ nitril [1,2006.01] 
51/083 . từ anhydrit của axit carboxylic [3] 
51/087 . . bằng thủy phân [3] 
51/09 . từ este của axit carboxylic hoặc lacton (xà phòng hóa các este của axit carboxylic 

C07C 27/02) [1,2006.01] 
51/093 . bằng thủy phân nhóm -CX3, X là halogen [3,2006.01]  
51/097 . từ hoặc thông qua các hợp chất hữu cơ bị thế nitơ [3,2006.01]  
51/10 . bằng phản ứng với cacbon monoxit [1,2006.01] 
51/12 . . vào một nhóm chứa oxy trong hợp chất hữu cơ, ví dụ các rượu [1,2006.01]  
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51/14 . . vào một liên kết carbon-carbon không bão trong các hợp chất hữu cơ 
[1,3,2006.01]  

51/145 . . đồng thời có sự oxy hóa [3,2006.01]  
51/15 . bằng phản ứng của hợp chất hữu cơ với carbon dioxit ví dụ phản ứng Kolbe-Schmit 

[2,2006.01] 
51/16 . bằng oxy hóa (C07C51/145 được ưu tiên) [1,3,2006.01]  
51/21 . . với oxy phân tử [3,2006.01]  
51/215 . . . của các nhóm hydrocarbyl bão hòa [3,2006.01]  
51/225 . . . . của sáp parafin [3,2006.01]  
51/23 . . . của các nhóm chứa oxy thành các nhóm carboxyl [3,2006.01]  
51/235 . . . . của các nhóm-CHO hoặc các nhóm rượu bậc một [3,2006.01]  
51/245 . . . . của các nhóm keto hoặc nhóm rượu bậc hai [3,2006.01]  
51/25 . . . của các hợp chất không no không chứa vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]  
51/255 . . . của các hợp chất chứa vòng thơm sáu cạnh, không có mở vòng chúng 

[3,2006.01]  
51/265 . . . . có các mạch nhánh alkyl được oxy aosa thành các nhóm carboxyl [3,2006.01]  
51/27 . . với oxit nitơ hoặc các axit vô cơ có nitơ [3,2006.01]  
51/275 . . . của các nhóm hydrocarbyl [3,2006.01]  
51/285 . . với các hợp chất peroxit [3,2006.01]  
51/29 . . với các hợp chất chứa halogen có thể được hình thành ngay trong phản ứng 

[3,2006.01]  
51/295 . . vói các bazơ vô cơ, ví dụ bằng nóng chảy với kiềm [3,2006.01]  
51/305 . . với lưu huỳnh hoặc các hợp chất chứa lưu huỳnh [3,2006.01]  
51/31 . . của các hợp chất vòng có sự mở vòng [3,2006.01]  
51/34 . bằng oxy hóa với ozon; bằng thủy phân các ozonit [1,3,2006.01]  
51/347 . bằng các phản ứng không tạo thành nhóm carboxyl [3,2006.01]  
51/353 . . bằng đồng phân hóa; bằng thay đổi kích thước khung cacbon [3,2006.01]  
51/36 . . bằng hydro hóa các liên kết carbon-carbon chưa no [1,3,2006.01]  
51/363 . . bằng cách đưa halogen vào; bằng thế các nguyên tử halogen này bằng các nguyên 

tử halogen khác [3,2006.01]  
51/367 . . bằng việc đưa các nhóm chức chỉ chứa oxy ở dạng liên kết đơn [3,2006.01]  
51/373 . . bằng việc đưa các nhóm chức chỉ chứa oxy ở dạng liên kết đôi [3,2006.01]  
51/377 . . bằng việc tách loại hydro hoặc các nhóm chức; bằng hydro phân các nhóm chức 

[3,2006.01]  
51/38 . . . bằng decarboxyl hóa [1,3,2006.01]  
51/41 . Điều chế các muối của axit carboxylic bằng chuyển hóa các axit hoặc các muối của 

nó thành các muối của chính gốc axit carboxylic đó (điều chế xà phòng C11D) 
[3,2006.01]  

51/42 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng phụ gia [1,3,2006.01]  
51/43 . . bằng thay đổi trạng thái vật lý, ví dụ kết tinh [3,2006.01]  
51/44 . . . bằng chưng cất [1,3,2006.01]  
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51/46 . . . . bằng chưng cất đồng sôi [1,3,2006.01]  
51/47 . . bằng xử lý rắn - lỏng; bằng hấp thụ hóa học [3,2006.01]  
51/48 . . bằng xử lý lỏng - lỏng [1,2006.01] 
51/487 . . bằng xử lý tạo ra biến tính hóa học (bằng hấp phụ hóa học C07C 51/47) 

[3,2006.01]  
51/493 . . . tạo ra các este của axit carboxylic [3,2006.01]  
51/50 . . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [1,3,2006.01]  
51/54 . Điều chế các anhydrit của axit carboxylic (bằng oxy hóa C07C 51/16) [1,2006.01] 
51/56 . . từ các axit hữu cơ, muối hoặc các este của nó [1,2006.01] 
51/567 . . bằng phản ứng, không có sự tham gia của nhóm anhydrit của axit carboxylic 

[3,2006.01]  
51/573 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]  
51/58 . Điều chế halogenua của axit cacboxylic [1,2006.01] 
51/60 . bằng việc chuyển hóa các axit carboxylic hoặc các anhydrit của nó thành các 

halogenua có cùng một gốc axit carboxylic [3,2006.01]  
51/62 . . bằng các phản ứng không có sự tham gia của nhóm halogenua của axit carboxylic 

[3,2006.01]  
51/64 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [3,2006.01]   

53/00 Các hợp chất bão hòa chỉ có một nhóm carboxyl gắn với một nguyên tử carbon 
hoặc hydro không vòng [1,2006.01] 

53/02 . Axit formic [1,2006.01] 
53/04 . . Điều chế từ cacbon monoxit [1,2006.01] 
53/06 . . Các muối của nó [1,2006.01] 
53/08 . Axit axetic [1,2006.01]  
53/10 . . Các muối của chúng [1,2006.01] 
53/12 . Anhydrit axetic (keten C07C 49/90) [1,2006.01] 
53/122 . Axit propionic [3,2006.01]   
53/124 . Các axit có 4 nguyên tử carbon [3,2006.01]   
53/126 . Các axit có trên 4 nguyên tử carbon [3,2006.01]   
53/128 . . nhóm carboxyl gắn với một nguyên tử carbon và nguyên tử carbon này gắn ít 

nhất với 2 nguyên tử carbon khác, ví dụ các neoaxit [3,2006.01]   
53/132 . chứa các vòng [3,2006.01]   
53/134 . . vòng đơn [3,2006.01]   
53/136 . . có các hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
53/138 . . . có một hệ vòng adamantan [3,2006.01]   
53/15 . chứa halogen [3,2006.01]   
53/16 . . Các axit axetic được halogen hóa [1,3,2006.01]   
53/18 . . . chứa flo [1,3,2006.01]   
53/19 . . Axit có chứa ba hoặc từ ba nguyên tử carbon trở lên [3,2006.01]   
53/21 . . . chứa flo [3,2006.01]   
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53/23 . . chứa các vòng [3,2006.01]   
53/38 . Các axyl halogenua [3,2006.01]   
53/40 . . Axetyl halogenua [3,2006.01]   
53/42 . . của các axit có ba hoặc từ ba nguyên tử carbon trở lên [3,2006.01]   
53/44 . . chứa các vòng [3,2006.01]   
53/46 . . chứa halogen ở ngoài nhóm carbonyl halogenua [3,2006.01]   
53/48 . . . Axetyl halogenua được halogen hóa [3,2006.01]   
53/50 . . . của các axit có chứa ba hoặc từ ba nguyên tử carbon trở lên [3,2006.01]    

55/00 Các hợp chất bão hòa có từ hai nhóm carboxyl trở lên gắn với các nguyên tử 
carbon không vòng [1,2,2006.01]   

55/02 . Axit dicarboxylic [1,2006.01]   
55/06 . . Axit oxalic [1,2006.01]   
55/07 . . . Các muối của axit oxalic [3,2006.01]   
55/08 . . Axit malonic [1,2006.01]   
55/10 . . Axit suxinic [1,2006.01]   
55/12 . . Axit glutaric [1,2006.01]   
55/14 . . Axit adipic [1,2006.01]   
55/16 . . Axit pimelic [1,2006.01]   
55/18 . . Axit azelaic [1,2006.01]   
55/20 . . Axit sebaxic [1,2006.01]   
55/21 . . Axit dicarboxylic có 12 nguyên tử carbon [3,2006.01]   
55/22 . Axit tricarboxylic [1,2006.01]   
55/24 . chứa trên ba nhóm carboxyl [1,2006.01]   
55/26 . chứa vòng [3,2006.01]   
55/28 . . vòng đơn [3,2006.01]   
55/30 . . có hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
55/32 . chứa halogen [3,2006.01]   
55/34 . . chứa vòng [3,2006.01]   
55/36 . Các axyl halogenua [3,2006.01]   
55/38 . . chứa vòng [3,2006.01]   
55/40 . . chứa halogen ngoài nhóm carboxyl halogenua [3,2006.01]   

57/00 Các hợp chất chưa bão hòa có các nhóm carboxyl gắn với các nguyên tử carbon 
không vòng [1,2,2006.01]   

57/02 . chỉ có các liên kết đôi carbon - carbon là chưa bão hòa [1,2006.01]   
57/03 . . Axit monocarboxylic [3,2006.01]   
57/04 . . . Axit acrylic; Axit metacrylic [1,3,2006.01]   
57/045 . . . . Điều chế bằng oxy hóa trong pha lỏng [3,2006.01]   
57/05 . . . . Điều chế bằng oxy hóa trong pha khí [3,2006.01]   
57/055 . . . . . từ aldehyt chưa bão hòa [3,2006.01]   

140 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

57/065 . . . . Điều chế bằng việc tách loại H - X, X là halogen, OR hoặc NR2, R là hydro 
hoặc một nhóm hydrocarbon [3,2006.01]   

57/07 . . . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng chất phụ gia [3,2006.01]   
57/075 . . . . . Sử dụng chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]   
57/08 . . . Axit crotonic [1,3,2006.01]   
57/10 . . . Axit sorbic [1,3,2006.01]   
57/12 . . . Axit carboxylic mạch thẳng có 18 nguyên tử carbon [1,3,2006.01]   
57/13 . . Axit dicarboxylic [3,2006.01]   
57/145 . . . Axit maleic [3,2006.01]   
57/15 . . . Axit fumaric [3,2006.01]   
57/155 . . . Axit xitraconic [3,2006.01]   
57/16 . . . Axit muconic [1,3,2006.01]   
57/18 . chỉ có các liên kết ba của carbon - carbon là chưa bão hòa [1,2006.01]   
57/20 . . Axit propiolic [1,2006.01]   
57/22 . . Axit axetylen dicarboxylic [1,2006.01]   
57/24 . . Axit diaxetylen hoặc polyaxetylen dicarboxylic [1,2006.01]   
57/26 . chứa các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
57/28 . . chứa một hệ vòng adamantan [3,2006.01]   
57/30 . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
57/32 . . Axit phenylaxetic [3,2006.01]   
57/34 . . có số nhóm carboxyl lớn hơn một [3,2006.01]   
57/36 . . . Axit phenylmalonic [3,2006.01]   
57/38 . . đa vòng [3,2006.01]   
57/40 . . . chứa các hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
 57/42 . . có phần chưa no ở ngoài vòng [3,2006.01]   
57/44 . . . Axit xinamic [3,2006.01]    
57/46 . chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác, ví dụ axit xyclohexylphenylaxetic 

[3,2006.01]    
57/48 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]    
57/50 . . chứa các hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]    
57/52 . chứa halogen [3,2006.01]   
57/54 . . Axit acrylic hoặc axit metacrylic được halogen hóa [3,2006.01]   
57/56 . . chứa các vòng, không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
57/58 . . chứa vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
57/60 . . . với phần không no ở ngoài vòng [3,2006.01]   
57/62 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]   
57/64 . Axyl halogenua [3,2006.01]   
57/66 . . chỉ có các liên kết đôi của carbon - carbon là chưa no [3,2006.01]   
57/68 . . chỉ có các liên kết ba của carbon - carbon là chưa no [3,2006.01]   
57/70 . . chứa các vòng khác, không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
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57/72 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
57/74 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]   
57/76 . . chứa halogen ở ngoài các nhóm carbonyl halogenua [3,2006.01]    

 59/00 Các hợp chất chúa carboxyl gắn với các nguyên tử carbon không vòng và chứa 
bất kỳ nhóm nào trong số các nhóm OH, O-kim loại; - CHO, keto, ete,  
             
              các nhóm 

 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
                             [1,2,2006.01] 
 

59/01 . Các hợp chất no chỉ có một nhóm carboxyl và có các nhóm 
hydroxy hay O-kim loại [3,2006.01]   

59/06 . . Axit glycolic [3,2006.01]   
59/08 . . Axit lactic [3,2006.01]    
59/10 . . Axit polyhydroxy carboxylic [3,2006.01]   
59/105 . . . có năm hoặc trên năm nguyên tử carbon, ví dụ axit aldonic [3,2006.01]    
59/11 . . có các vòng [3,2006.01]    
59/115 . . có halogen [3,2006.01]   
59/125 . Các hợp chất no chỉ có một nhóm carboxyl và có các nhóm ete, 

 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
                             [3,2006.01]   

 
59/13 . . có các vòng [3,2006.01]  ] 
59/135 . . có halogen [3,2006.01]   
59/147 . Các hợp chất no chỉ có một nhóm carboxyl và có các nhóm -CHO [3,2006.01]   
59/153 . . Axit glyoxylic [3,2006.01]   
59/185 . Các hợp chất no chỉ chứa một nhóm carboxyl và các nhóm keto [3,2006.01]   
59/19 . . Axit pyruvic [3,2006.01]   
59/195 . . Axit axetoaxetic [3,2006.01]   
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59/205 . . chứa các vòng [3,2006.01]   
59/21 . . chứa halogen [3,2006.01]   
59/215 . . chứa các nhóm oxy liên kết đơn [3,2006.01]   
59/225 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   
59/235 . Các hợp chất no có chứa trên một nhóm carboxyl [3,2006.01]   
59/245 . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]   
59/255 . . . Axit tartaric [3,2006.01]   
59/265 . . . Axit citric [3,2006.01]   
59/285 . . . Axit polyhydroxi dicarboxylic có năm hoặc trên năm nguyên tử carbon, ví dụ 

axit sacaric [3,2006.01]   
59/29 . . . chứa các vòng [3,2006.01]   
59/295 . . . chứa halogen [3,2006.01]   
59/305 . . chứa các nhóm ete, 

 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 

                                                         [3,2006.01] 
59/31 . . . chứa các vòng [3,2006.01]   
59/315 . . . chứa halogen [3,2006.01]   
59/325 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   
59/347 . . chứa các nhóm keto [3,2006.01]   
59/353 . . . chứa các vòng [3,2006.01]   
59/40 . Các hợp chất chưa no [3,2006.01]   
59/42 . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]   
59/44 . . . Axit rixinoleic [3,2006.01]   
59/46 . . . chứa các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
 59/48 . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]    
59/50 . . . . Axit mandelic [3,2006.01]   
59/52 . . . Nhóm hydroxy hoặc O - kim loại gắn với một nguyên tử carbon của vòng thơm 

sáu cạnh [3,2006.01]    
59/54 . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]    
59/56 . . . chứa halogen [3,2006.01]   
59/58 . . chứa các nhóm ete, 
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các nhóm 
 
 
các nhóm 
 
 
các nhóm                                                [3,2006.01]   

                                                         
59/60 . . . phần không no không phải là carboxylic của ete [3,2006.01]   
59/62 . . . chứa các vòng khác không phải là vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
59/64 . . . chứa các vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]   
59/66 . . . . phần không phải carboxylic của ete chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
59/68 . . . . . nguyên tử oxy thuộc nhóm ete gắn với vòng thơm sáu cạnh không ngưng tụ 

[3,2006.01]   
59/70 . . . . . . Ete của axit hydroxy-axetic [3,2006.01]   
59/72 . . . chứa vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]   
59/74 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   
59/76 . . chứa các nhóm keto [3,2006.01]   
59/80 . . . chứa các vòng khác không phải vòng thơm sáu canh [3,2006.01]   
59/82 . . . . nhóm keto tham gia vào vòng [3,2006.01]   
59/84 . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
59/86 . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh và các vòng khác [3,2006.01]   
59/88 . . . chứa halogen [3,2006.01]   
59/90 . . . chứa các nhóm có oxy liên kết đơn [3,2006.01]   
59/92 . . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   

61/00 Các hợp chất chứa các nhóm carboxyl gắn với các nguyên tử carbon của các 
vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01]   

61/04 . Các hợp chất no có một nhóm carboxyl gắn với vòng ba hoặc bốn cạnh 
[1,3,2006.01]   

61/06 . Các hợp chất no có một nhóm carboxyl gắn với vòng năm cạnh [1,3,2006.01]   
61/08 . Các hợp chất no có một nhóm carboxyl gắn với vòng sáu canh [1,3,2006.01]   
61/09 . . Các axit benzendicarboxylic đã hydro hóa hoàn toàn [2,3,2006.01] 
61/10 . Các hợp chất no có một nhóm carboxyl gắn với vòng có từ 7 đến 12 cạnh 

[1,3,2006.01]   
61/12 . Các hợp chất đa vòng no [1,3,2006.01]   
61/125 . .  có một nhóm carboxyl gắn với một hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
61/13 . . . có hai vòng [3,2006.01]   
61/135 . . . có ba vòng [3,2006.01]   
61/15 . Các hợp chất no chứa halogen [3,2006.01]   
61/16 . Các hợp chất chưa no [1,3,2006.01]   
61/20 . . có một nhóm carboxyl gắn với một vòng năm cạnh [1,3,2006.01]   
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61/22 . . có một nhóm carboxyl gắn với một vòng sáu cạnh [1,3,2006.01]   
61/24 . . . Các axit benzendicarboxylic đã hydro hóa một phần [1,3,2006.01]   
61/26 . . có một nhóm carboxyl gắn với một vòng có 7 đến 12 cạnh [1,3,2006.01]   
61/28 . . đa vòng [1,3,2006.01]   
61/29 . . . có một nhóm carboxyl gắn với một hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
61/35 . . với phần chưa no nằm ngoài vòng [3,2006.01]   
61/37 . . . Axit chrysanthemumic [3,2006.01]   
61/39 . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
61/40 . . chứa halogen [3,2006.01]   

62/00 Các hợp chất chứa các nhóm carboxyl gắn với các nguyên tử carbon nằm trong 
các vòng  khác không phải vòng thơm sáu cạnh và chứa các nhóm bất kỳ OH, O 
- kim loại, -CHO, keto, ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 

                                              [3,2006.01] 
 
62/02 . Các hợp chất no có chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]   
62/04 . . có vòng sáu cạnh [3,2006.01]   
 62/06 . . đa vòng [3,2006.01]   
62/08 . Các hợp chất no có chứa các nhóm ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 

                                              [3,2006.01] 
 
62/10 . . có một vòng sáu cạnh [3,2006.01]   
62/12 . . đa vòng [3,2006.01]   
62/14 . . . có một nhóm carboxyl trong hệ vòng ngưng tụ [3,2006.01]   
62/16 . Các hợp chất no chứa các nhóm-CHO [3,2006.01]   
62/18 . Các hợp chất no chứa các nhóm keto [3,2006.01]   
62/20 . . có một vòng 6 cạnh [3,2006.01]   
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62/22 . . đa vòng [3,2006.01]   
62/24 . . nhóm keto là thành phần của vòng [3,2006.01]   
62/26 . . chứa các nhóm có oxy liên kết đơn [3,2006.01]   
62/28 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   
62/30 . Các hợp chất chưa no [3,2006.01]   
62/32 . . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]   
62/34 . . chứa các nhóm ete, 
 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 

                                              [3,2006.01] 
 
62/36 . . chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]    
62/38 . . chứa các nhóm keto [3,2006.01]   

63/00 Các hợp chất chứa các nhóm carboxyl gắn với các nguyên tử carbon của các 
vòng thơm sáu cạnh [1,2,2006.01] 

63/04 . Các axit monocarboxylic đơn vòng [1,2006.01]   
63/06 . . Axit benzoic [1,2006.01]   
63/08 . . . Muối của axit benzoic [1,2006.01]   
63/10 . . . Halogenua của axit benzoic [1,2006.01]   
63/14 . Axit dicarboxylic đơn vòng 
63/15 . . tất cả các nhóm carboxyl gắn vói các nguyên tử carbon của vòng thơm sáu canh 

[3,2006.01]   
63/16 . . . Axit 1, 2 - benzendicarboxylic [1,3,2006.01]   
63/20 . . . . Muối của axit 1 ,2 - benzendicarboxylic [1,3,2006.01]   
63/22 . . . . Halogenua của axit 1,2 - benzendicacboxylic [1,3,2006.01]   
63/24 . . . Axit 1,3 - benzendicarboxylic [1,3,2006.01]   
63/26 . . . Axit 1,4 - benzendicarboxylic [1,3,2006.01]   
63/28 . . . . Các muối của chúng [1,3,2006.01]   
63/30 . . . . Các halogenua của chúng [1,3,2006.01]   
63/307 . Axit tricarboxylic đơn vòng [3,2006.01]   
63/313 . Axit đơn vòng có từ ba nhóm carboxyl trở lên [3,2006.01]   
63/33 . Axit đa vòng [2,3,2006.01]   
63/331 . . với các nhóm carboxyl liên kết với các vòng không ngưng tụ [3,2006.01]   
63/333 . . . Axit 4,4’ - diphenyldicarboxylic [2,3,2006.01]   
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63/337 . . có các nhóm carboxyl gắn với các hệ vòng ngưng tụ [2,3,2006.01]   
63/34 . . . có hai vòng [1,3,2006.01]   
63/36 . . . . có một nhóm carboxyl [1,3,2006.01]   
63/38 . . . . có cả hai nhóm carboxyl gắn vói các nguyên tử carbon của hệ vòng ngưng tụ 

[1,3,2006.01]   
63/40 . . . . có ba hoặc từ ba nhóm carboxyl trở lên, tất cả gắn với các nguyên tử carbon 

của hệ vòng ngưng tụ [1,3,2006.01]   
63/42 . . . có ba hoặc từ ba vòng trở lên [1,3,2006.01]   
63/44 . . . . có một nhóm carboxyl [1,3,2006.01]     
63/46 . . . . có cả hai nhóm carboxyl gắn với các nguyên tử carbon của hệ vòng ngưng tụ 

[1,3,2006.01]   
63/48 . . . . có ba hoặc từ ba nhóm carboxyl trở lên, tất cả gắn với các nguyên tử carbon 

của hệ vòng ngưng tụ [1,3,2006.01]   
63/49 . . có các vòng khác không phải vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]   
63/64 . Axit đơn vòng có phần không no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   
63/66 . Axit đa vòng có phần không no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   
63/68 . chứa halogen [3,2006.01]   
63/70 . . Axit monocarboxylic [3,2006.01]   
63/72 . . Axit đa vòng [3,2006.01]   
63/74 . . với phần không no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   

65/00 Các hợp chất có các nhóm carboxyl gắn với nguyên tử carbon của vòng thơm 
sáu cạnh và có chứa một nhóm bất kỳ trong các nhóm OH, O-kim loại, -CHO, 
keto, ete, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm 

                                              [1,2006.01] 
 
65/01 . chứa các nhóm hydroxy hoặc O - kim loại [3,2006.01]   
65/03 . . đơn vòng và có tất cả các nhóm hydroxy hoặc O- kim loại gắn với vòng 

[3,2006.01]   
65/05 . . . Các axit O-hydroxy carboxylic [3,2006.01]   
65/10 . . . . Axit salixylic [3,2006.01]   
65/105 . . đa vòng [3,2006.01]   
65/11 . . . có các nhóm carboxyl liên kết với hệ vòng ngưng tụ gồm hai vòng [3,2006.01]   
65/15 . . . với các nhóm carboxyl trên hệ vòng ngưng tụ gồm trên hai vòng [3,2006.01]   
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65/17 . . có các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
65/19 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   
65/21 . chứa các nhóm ete,   

 
các nhóm 
 
 
các nhóm 
 
 
 
các nhóm  [3,2006.01] 
 

 
65/24 . . đa vòng [3,2006.01]   
65/26 . . . có các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
65/28 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   
65/30 . có chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   
65/32 . có các nhóm keto [3,2006.01]   
65/34 . . đa vòng [3,2006.01]   
65/36 . . . có các vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
65/38 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm [3,2006.01]   
65/40 . . chứa các nhóm oxy có liên kết đơn [3,2006.01]   
65/42 . . có chứa các nhóm -CHO [3,2006.01]   

66/00 Axit quinon carboxylic [2,2006.01] 
66/02 . Axit anthraquinon carboxylic [2,2006.01] 

67/00 Điều chế các este của axit carboxylic [1,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này lacton được dùng làm chất phản ứng được coi là este.  
 
67/02 . bằng tương tác giữa các nhóm este, tức là chuyển hoá este [1,2006.01] 
67/03 . bằng phản ứng của một nhóm este với một nhóm hydroxy [2,2006.01]  
67/035 . bằng phản ứng của các axit carboxylic hoặc anhydrit đối xứng với các hydrocarbon 

no [3,2006.01]   
67/04 . bằng phản ứng của các axit carboxylic hoặc anhydrit đối xứng với các liên kết 

carbon - carbon chưa no [1,2,2006.01]  
67/05 . . bằng oxy hóa [2,3,2006.01]   
67/055 . . . với sự tham gia của các kim loại thuộc nhóm platin hoặc các hợp chất của 

chúng [3,2006.01]   
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67/08 . bằng phản ứng của các axit carboxylic hoặc anhydrit đối xứng với nhóm hydroxy 
hoặc O -kim loại của các hợp chất hữu cơ [2,2006.01]  

67/10 . bằng phản ứng của các axit carboxylic hoặc anhydrit đối xứng vói các nhóm este 
hoặc với một liên kết carbon - halogen [2,2006.01]  

67/11 . . là các nhóm este của axit vô cơ [2,2006.01]  
 67/12 . từ các anhydrit không đối xứng [2,2006.01]  
 67/14 . từ các halogenua của axit carboxylic [2,2006.01]  
67/16 . từ các axit carboxylic, este hoặc các anhydrit trong đó một nguyên tử oxy được 

thay bằng một nguyên tử lưu huỳnh, selen hoặc telu [2,2006.01]  
67/18 . bằng trao đổi một nhóm có nitơ thành một nhóm este [2,2006.01]  
67/20 . . từ amit hoặc lactam [2,2006.01]  
67/22 . . từ nitril [2,2006.01]  
67/24 . bằng phản ứng của các axit carboxylic hoặc các dẫn xuất của chúng với một liên 

kết carbon - oxy của ete, ví dụ axetal, tetrahydrofuran [2,2006.01] 
67/26 . . với vòng oxiran [2,2006.01]  
67/27 . từ ortho-este [3,2006.01]   
67/28 . bằng việc biến tính phần hydroxylic của este, ví dụ biến tính không đưa một nhóm 

este vào [2,2006.01]  
67/283 . . bằng hydro hóa các liên kết carbon-carbon chưa no [3,2006.01]   
67/287 . . bằng việc đưa halogen vào; bằng thay thế các nguyên tử halogen bằng các 

nguyên tử halogen khác [3,2006.01]   
67/29 . . bằng đưa nhóm chức có oxy [3,2006.01]   
67/293 . . bằng đồng phân hóa; bằng thay đổi kích thưóc khung carbon [3,2006.01]   
67/297 . . bằng cách tách hydro hoặc các nhóm chức; bằng hydro phân các nhóm chức 

[3,2006.01]   
67/30 . bằng biến tính phần axit của este, sự biến tính như vậy không đưa nhóm este vào 

[2,2006.01] 
67/303 . . bằng hydro hóa các liên kết carbon - carbon chưa no [3,2006.01]   
67/307 . . bằng việc đưa halogen vào; bằng thay thế các nguyên tử halogen này bằng các 

nguyên tử halogen khác[3,2006.01]   
67/31 . . bằng việc đưa vào các nhóm chức chứa oxy chỉ có dạng liên kết đơn [3,2006.01]   
67/313 . . bằng việc đưa vào nhóm chức chứa oxy có liên kết đôi ví dụ nhóm carboxyl 

[3,2006.01]   
67/317 . . bằng cách tách hydro hoặc các nhóm chức; bằng hydro phân các nhóm chức 

[3,2006.01]   
67/32 . . . Decarboxyl hóa [2,3,2006.01] 
67/327 . . . loại các nhóm chức chứa oxy chỉ ở dạng liên kết đơn [3,2006.01]   
67/333 . . bằng đồng phân hóa; bằng thay đổi kích thước khung carbon (đưa vào hoặc loại 

đi các nhóm carboxyl C07C 67/313, C07C 67/32) [3,2006.01]   
67/34 . . . di chuyển các nhóm 
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       trong phân tử [2,3,2006.01] 
67/343 . . . bằng việc tăng số nguyên tử cacbon [3,2006.01]   
67/347 . . . . bằng cộng hợp vào các liên kết carbon-carbon chưa no [3,2006.01]   
67/36 . bằng phản ứng với carbon monoxit hay format (C07C 67/02, C07C 67/03, C07C 

67/10 được ưu tiên) [2,2006.01]   
67/37 . . bằng phản ứng của các ete với carbon monoxit [2,2006.01]   
67/38 . . bằng cộng hợp vào một liên kết carbon - carbon chưa no [2,2006.01]   
67/39 . bằng oxy hóa các nhóm là tiền chất cho phần axit của este [3,2006.01]   
67/40 . . bằng oxy hóa alcohol (rượu) bậc một [2,3,2006.01]   
67/42 . . bằng oxy hóa rượu bậc hai hoặc keton [2,3,2006.01]   
67/44 . bằng oxy hóa - khử aldehit, ví dụ phản ứng Tischenko [2,2006.01]   
67/46 . từ các keten hoặc polyketen [2,2006.01]   
67/465 . bằng oligome hóa [3,2006.01]   
67/47 . bằng telome hóa (các hợp chất cao phân tử C08) [3,2006.01]   
67/475 . bằng cách tách các liên kết carbon - carbon và phân phối lai, ví du làm mất cân 

xứng hoặc di chuyển các nhóm 

  giữa các phân tử khác nhau [3,2006.01]   
67/48 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [2,3,2006.01]   
67/52 . . bằng việc thay đổi trạng thái vật lý, ví dụ kết tinh [3,2006.01]   
67/54 . . . bằng chưng cất [3,2006.01]   
67/56 . . bằng xử lý rắn - lỏng; bằng hấp thụ hóa học [3,2006.01]   
67/58 . . bằng xử lý lỏng - lỏng [3,2006.01]   
67/60 . . bằng xử lý tạo ra biến đổi hóa học (ví dụ hấp phụ hóa học C07C 67/56) 

[3,2006.01]   
67/62 . . Sử dụng các chất phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01]   

68/00 Điều chế  este của axỉt carbonic hoặc axit haloformic [2,2006.01] 
68/02 . từ phosgen hoặc haloformat [2,2006.01]   
68/04 . từ carbon dioxit hoặc carbonat vô cơ [2,2006.01]   
68/06 . từ carbonat hữu cơ [2,2006.01]   
68/08 . Làm sạch; Tách; Ổn định [2,2006.01]   

69/00 Este của axit carboxylic; Este của axỉt carbonỉc hoặc của axit haloformic 
[1,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Cần chú ý phần ghi chú (6) thuộc tiêu đề của phân lớp này. 
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69/003 . Este của rượu no có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một nguyên tử carbon 
không vòng [3,2006.01]   

69/007 . Este của rượu chưa no có nhóm hydroxy được este hóa gắn vói một nguyên tử 
carbon không vòng [3,2006.01]   

69/01 . . Các este vinyl [3,2006.01]   
69/013 . Este của rượu có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một nguyên tử carbon của 

vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/017 . Este của các hợp chất hydroxy có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một nguyên 

tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   

Ghi chú [3] 
 Các este có phần axit đặc trưng-biến đổi, tức là được xếp vào từ một nhóm trở lên 

trong các nhóm C07C 69/02, C07C 69/34, C07C 69/52, C07C 69/608, C07C 69/612, 
C07C 69/62, C07C 69/66, C07C 69/74, C07C 69/76, C07C 69/95, C07C 69/96 thì 
được xếp vào các nhóm C07C 69/003, C07C 69/017 tuỳ theo phần hydroxylic của 
chúng. [3]  

 
69/02 . Este của axit monocarboxylic no không vòng có nhóm carboxyl gắn với một 

nguyên tử carbon không vòng hoặc với hydro [1,2006.01]   
69/025 . . este hóa với rượu chưa no có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một nguyên tử 

carbon không vòng [3,2006.01]   
69/03 . . este hóa với rượu có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một nguyên tử carbon 

của vòng khác với vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/035 . . este hóa với một hợp chất hydroxy có nhóm hydroxy được este hoá gắn với một 

nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/04 . . Este của axit formic [1,2006.01]   
69/06 . . . của các hợp chất monohydroxylic [1,2006.01]   
69/07 . . . . của rượu chưa no [2,2006.01]   
69/08 . . . của các hợp chất dihydroxylic [1,2006.01]   
69/10 . . . của các hợp chất trihydroxylic [1,2006.01]   
69/12 . . Este của axit axetic [1,2006.01]   
69/14 . . . của các hợp chất monohydroxylic [1,2006.01]   
69/145 . . . . của các rượu chưa no [2,2006.01]   
69/15 . . . . . Vinyl axetat [2,2006.01]   
69/155 . . . . . Allyl axetat [2,2006.01]   
69/157 . . . . . chứa các vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/16 . . . của các hợp chất dihydroxylic [1,2006.01]   
69/18 . . . của các hợp chất trihydroxylic [1,2006.01]   
69/21 . . . của các hợp chất hydroxy có trên ba nhóm hydroxy [2,2006.01]   
69/22 . . có ba hoặc hơn ba nguyên tử carbon trong gốc axit [1,2006.01]   
69/24 . . . được este hóa bằng các hợp chất monohydroxylic [1,2006.01]   
69/26 . . . . Sáp tổng hợp [1,2006.01]   
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69/28 . . . được este hóa bằng các hợp chất dihydroxylic [1,2006.01]   
69/30 . . . được este hóa bằng các hợp chất trihydroxylic [1,2006.01]   
69/33 . . . được este hóa bằng các hợp chất hydroxy có trên ba nhóm hydroxy [2,2006.01]   
69/34 . Este của axit polycarboxylic no không vòng có một nhóm carboxyl được este hóa 

gắn với một nguyên tử carbon không vòng [1,3,2006.01]   
69/347 . . được este hóa với các rượu chưa no có nhóm hydroxy được este hóa gắn với một 

nguyên tử carbon không vòng [3,2006.01]   
69/353 . . được este hóa bằng một hợp chất hydroxy có nhóm hydroxy được este hóa gắn 

với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/36 . . Các este của axit oxalic [1,3,2006.01]   
69/38 . . Các este của axit malonic [1,3,2006.01]   
69/40 . . Các este của axit suxinic [1,3,2006.01]   
69/42 . . Các este của axit glutaric [1,3,2006.01]   
69/44 . . Các este của axit adipic [1,3,2006.01]   
69/46 . . Các este của axit pimelic [1,3,2006.01]   
69/48 . . Các este của axit azelaic [1,3,2006.01]   
69/50 . . Các este của axit sebaxic [1,3,2006.01]   
69/52 . Các este của axit carboxylic chưa no không vòng có nhóm carboxyl được este hóa 

gắn với một nguyên tử carbon không vòng [1,3,2006.01]   
69/527 . . của các hợp chất hydroxy chưa no [3,2006.01]   
69/533 . . Các este của axit monocarboxylic chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon 

[3,2006.01]   
69/54 . . . Các este của axit acrylic; Các este của axit methacrylic [1,3,2006.01]   
69/56 . . . Các este của axit crotonic; Este của axit vinyl axetic [1,3,2006.01]   
69/58 . . . Các este của axit mạch thẳng có 18 nguyên tử carbon trong gốc axit 

[1,3,2006.01]   
69/587 . . Các este của axit monocarboxylic có ít nhất hai liên kết đôi carbon - carbon 

[3,2006.01]   
69/593 . . Các este của axit dicarboxylic chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon [3,2006.01]   
69/60 . . . Các este của axit maleic; Este của axit fumaric [1,3,2006.01]   
69/602 . . Các este của axit dicarboxylic có ít nhất hai liên kết đôi carbon-carbon 

[3,2006.01]   
69/604 . . Các este của axit polycarboxylic; gốc axit có hơn hai nhóm carboxyl [3,2006.01]   
69/606 . . chỉ có các liên kết ba carbon - carbon là chưa no trong gốc axit carboxylic 

[3,2006.01]   
69/608 . Các este của axit carboxylic có một nhóm các carboxyl gắn với một nguyên tử 

carbon không vòng và có một vòng khác không phải vòng thơm sáu cạnh nằm 
trong gốc axit [3,2006.01]   

69/612 . Các este của axit carboxylic có một nhóm carboxyl gắn với một nguyên tử carbon 
không vòng và có một vòng thơm sáu cạnh trong gốc axit [3,2006.01]   

69/614 . . của axit phenylaxetic [3,2006.01]   
69/616 . . đa vòng [3,2006.01]   
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69/618 . . có phần chưa no ở ngoài vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/62 . Các este chứa halogen [1,2,2006.01]   
69/63 . . của các axit no [2,2006.01]   
69/635 . . . chứa các vòng trong gốc axit [3,2006.01]   
69/65 . . của các axit chưa no [2,2006.01]   
69/653 . . . Các este của axit acrylic; Este của axit methacrylic; Este của axit haloacrylic; 

Este của axit halomethacrylic [3,2006.01]   
69/657 . . . Các este của axit maleic; Este của axit fumaric; Este của axit halomaleic; Este 

của axit halofumaric [3,2006.01]   
69/66 . Các este của axit carboxylic có nhóm carboxyl được este hóa gắn với các nguyên 

tử carbon không vòng và có bất kỳ một trong các nhóm OH, O-kim loại, -CHO, 
keto, ete, axyloxy, 

các nhóm 
 
 
 
 
các nhóm 
 
 

                          hoặc các nhóm 
                          
                            trong gốc axit [1,2006.01]                  
69/67 . . của các axit no [2,2006.01]   
69/675 . . . của các axit hydroxy-carboxylic no [3,2006.01]   
69/68 . . . . Các este của axit lactic [1,3,2006.01]   
69/70 . . . . Các este của axit tartaric [1,3,2006.01]   
69/704 . . . . Các este của axit citric [3,2006.01]   
69/708 . . . Các ete [3,2006.01]   
69/712 . . . . nhóm hydroxi của este được ete hóa bằng một hợp chất hydroxy có nhóm 

hydroxy gắn với một nguyên tử carbon của vòng 6 cạnh [3,2006.01]   
69/716 . . . Các este của axit keto-carboxylic [3,2006.01]   
69/72 . . . . Các este của axit axetoaxetic [1,3,2006.01]   
69/73 . . của các axit chưa no [2,2006.01]   
69/732 . . .  của các axit hydroxy carboxylic chưa no [3,2006.01]   
69/734 . . . Các ete [3,2006.01]    
69/736 . . . . nhóm hydroxy của este được ete hóa bằng một hợp chất hydroxy có nhóm 

hydroxy gắn với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [3,2006.01]   
69/738 . . . Các este của axit keto-carboxylic [3,2006.01]   
69/74 . Các este của axit carboxylic có một nhóm carboxyl được este hóa gắn với một 

nguyên tử carbon của một vòng khác, không phải vòng thơm 6 cạnh [1,2006.01]   
69/743 . . của các axit có một vòng ba cạnh và có phần chưa no ở ngoài vòng [3,2006.01]   
69/747 . . . Các este của axit chrysanthemumic [3,2006.01]   
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69/75 . . của các axit có vòng sáu cạnh [3,2006.01]   
69/753 . . của các axit đa vòng [3,2006.01]   
69/757 . . có bất kỳ một trong các nhóm OH, O-kim loại, -CHO, keto, ete, axyloxy, 

các nhóm 
 
 
 
các nhóm 
 
 
 
hoặc 

                      trong gốc axit [3,2006.01] 
 
69/76 . Các este của axit carboxylic có một nhóm carboxyl được este hóa gắn với một 

nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [1,2006.01]    
69/767 . . được este hóa với rượu chưa no có nhóm hydroxi được este hóa gắn với một 

nguyên tử carbon không vòng [3,2006.01]   
69/773 . . được este hóa với một hợp chất hydroxy chứa nhóm hydroxy được este hóa gắn 

với một nguyên tử carbon của vòng thơm 6 cạnh [3,2006.01]   
69/78 . . Các este của axit benzoic [1,2006.01]   
69/80 . . Các este của axit phthalic [1,2,2006.01]   
69/82 . . . Các este của axit terephtalic [1,2006.01]   
69/83 . . . của rượu chưa no [2,2006.01]   
69/84 . . của các axit hydroxy carboxylic đơn vòng, các nhóm hydroxy và các nhóm 

carboxyl của các axit đó gắn với các nguyên tử cacbon của vòng thơm 6 cạnh 
[1,2006.01]   

69/86 . . . với các nhóm hydroxyl được este hóa [1,2006.01]   
69/88 . . . với các nhóm carboxyl được este hóa [1,2006.01]   
69/90 . . . với các nhóm carboxyl và hydroxyl được este hóa [1,2006.01]   
69/92 . . . với các nhóm hydroxyl được ete hóa [1,2,2006.01]   
69/94 . . của các axit hydroxy carboxylic đa vòng, các nhóm hydroxy và các nhóm 

carboxyl của axit đó gắn với các nguyên tử carbon của vòng thơm 6 cạnh 
[1,2,2006.01]   

69/95 . Các este của axit quinon carboxylic [2,2006.01]   
69/96 . Các este của axit carbonic hoặc haloformic [1,2006.01]   

71/00 Các este của oxyaxit của halogen. 

Các hợp chất có chứa carbon và nitơ có hay không có hydro, halogen hay oxy [5] 

201/00 Điều chế các este của axit nitric hay axit nitrơ hay của các hợp chất có chứa các 
nhóm nitro hay nitrozo có liên kết với một bộ khung carbon [5,2006.01] 

201/02 . Điều chế các este của axit nitric [5,2006.01]  
201/04 . Điều chế các este của axit nitrơ [5,2006.01]  
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201/06 . Điều chế các hợp chất của nitro [5,2006.01] ] 
201/08 . . bằng sự thế các nguyên tử hydro bằng các nhóm nitro [5,2006.01]  
201/10 . . bằng sự thế các nhóm chức bằng các nhóm nitro [5,2006.01]  
201/12 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm nitro [5,2006.01]  
201/14 . . bằng sự tạo thành các nhóm nitro cùng với các phản ứng không bao gồm sự hình 

thành các nhóm nitro [5,2006.01]  
201/16 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  

203/00 Các este của axit nitric hay nitrơ [5,2006.01]  
203/02 . Các este của axit nitric [5,2006.01]  
203/04 . . có các nhóm nitrat liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
203/06 . . . Glyxerol trinitrat [5,2006.01]  
203/08 . . có các nhóm nitrat liên kết với các nguyên tử carbon của vòng không phải vòng 

thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
203/10 . . có các nhóm nitrat liên kết vói các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  

205/00 Các hợp chất có chứa các nhóm nitro liên kết với một khung cacbon [5,2006.01]  
205/01 . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
205/02 . . của một khung carbon no [5,2006.01]   
205/03 . . của một khung carbon chưa no [5,2006.01]   
205/04 . . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/05 . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng 

thơm 6 cạnh [5,2006.01]  
205/06 . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  
205/07 . khung carbon được thế tiếp bởi các nguyên tử halogen [5,2006.01]  
205/08 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
205/09 . . . của một khung carbon chưa no [5,2006.01]  
205/10 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 

vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/11 . . có các nhóm nitro liên kết vói các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  
205/12 . . . vòng thơm sáu cạnh hay một hệ vòng ngưng tụ có chứa vòng đó được thế bởi 

các nguyên tử halogen [5,2006.01]  
205/13 . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy [5,2006.01]  
205/14 . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng [5,2006.01]  
205/15 . . . của một khung carbon no [5,2006.01]  
205/16 . . . của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/17 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng và các nhóm 

hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  
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205/18 . . có các nhóm nitro hay các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

205/19 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
và các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

205/20 . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

205/21 . . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon của 
cùng một vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  

205/22 . . . .  có một nhóm nitro liên kết với vòng [5,2006.01]  
205/23 . . . . có hai nhóm nitro liên kết với vòng [5,2006.01]  
205/24 . . . . có ba và chỉ 3 nhóm nitro liên kết với vòng [5,2006.01]  
205/25 . . .  có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng tụ [5,2006.01]  
205/26 . . và được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen [5,2006.01]  
205/27 . khung cacbon được thế tiếp bởi các nhóm hydroxy đã ete hóa [5,2006.01]  
205/28 . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy được được ete hóa liên kết với các 

nguyên tử carbon không vòng của khung carbon [5,2006.01]  
205/29 . . . khung carbon no [5,2006.01]  
205/30 . . . . nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa được gắn 

tiếp với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/31 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/32 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng và các nhóm 

hydroxy được ete hoá liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 
cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

205/33 . . có các nhóm nitro hay các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon 
[5,2006.01]  

205/34 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
và các nhóm hydroxy được ete hoá liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 
của khung carbon [5,2006.01]  

205/35 . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

205/36 . . . với các nguyên tử carbon của cùng một vòng thơm sáu cạnh không ngưng tụ 
hay với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh là một phần của 
cùng hệ vòng ngưng tụ [5,2006.01]  

205/37 . . . . nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa được gắn 
tiếp với một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

205/38 . . . . nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa được gắn 
tiếp với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh, ví dụ các ete 
nitrodiphenyl [5,2006.01]  

205/39 . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy được este hóa [5,2006.01]  
205/40 . . có các nhóm nitro và các nhóm hydroxy được este hóa gắn với các nguyên tử 

carbon không vòng của khung cacbon [5,2006.01]  
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205/41 . . có các nhóm nitro hay các nhóm hydroxy được este hóa gắn với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon 
[5,2006.01]  

205/42 . . có các nhóm nitro hay các nhóm hydroxy được este hóa gắn với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

205/43 . . . với các nguyên tử carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng hay gắn 
với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh là một phần của cùng hệ 
vòng ngưng [5,2006.01]  

205/44 . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm - CHO [5,2006.01]  
205/45 . khung carbon được thế tiếp bằng ít nhất một nguyên tử oxy liên kết đôi không phải 

là một phần của một nhóm -CHO [5,2006.01]  
205/46 . . khung carbon có chứa các nguyên tử carbon của các vòng quinon [5,2006.01]  
205/47 . . . Các antraquinon có chứa các nhóm nitro [5,2006.01] ] 
205/48 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
205/49 . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
205/50 . . có các nhóm nitro và các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng của khung cacbon [5,2006.01]  
205/51 . . . khung carbon được bão hòa [5,2006.01]  
205/52 . . . . Các axit nitro axetic [5,2006.01]  
205/53 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
205/54 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng và các nhóm 

carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của 
khung carbon [5,2006.01]  

205/55 . . có các nhóm nitro hay các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

205/56 . . có các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
và các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của khung 
carbon [5,2006.01]  

205/57 . . có các nhóm nitro và các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

205/58 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen [5,2006.01]  
205/59 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
205/60 . . . . ở vị trí ortho với nhóm carboxyl, ví dụ axit nitro-salixylic [5,2006.01]  
205/61 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  

207/00 Các hợp chất có chứa nhóm nitrozo liên  kết với một khung carbon [5,2006.01]  
207/02 . khung carbon không được thế tiếp [5,2006.01]  
207/04 . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

209/00 Điều chế các hợp chất có chứa nhóm amino liên kết với một khung carbon 
[5,2006.01]  

209/02 . bằng thay  thế các nguyên tử hydro bằng các nhóm amino [5,2006.01]   
209/04 . bằng thay thế các nhóm chức bằng các nhóm amino [5,2006.01]   
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209/06 . . bằng thay thế các nguyên tử halogen [5,2006.01]  
209/08 . . . với sự hình thành các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu 
cạnh [5,2006.01]  

209/10 . . . với sự hình thành các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các 
vòng thơm sáu cạnh hay từ các amin có các nguyên tử nitơ liên kết với các 
nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   

209/12 . . . với sự hình thành các hợp chất amoni bậc bốn [5,2006.01]  
209/14 . . bằng thay thế các nhóm hydroxy hay các nhóm hydroxy được ete hoá hay este 

hóa [5,2006.01]  
209/16 . . . với sự hình thành các nhóm amino liên kết vói các nguyên tử carbon không 

vòng hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu 
cạnh [5,2006.01]  

209/18 . . . có sự hình thành các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các 
vòng thơm sáu cạnh hay từ các amin có các nguyên tử nitơ liên kết với các 
nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

209/20 . . .  có sự hình thành các hợp chất amino bậc bốn [5,2006.01]  
209/22 . . bằng thay thế các nhóm chức khác [5,2006.01]  
209/24 . bằng alkyl hóa khử amoniac, amin hay các hợp chất có các nhóm có khả năng khử 

đến các nhóm amin, với các hợp chất carbonyl [5,2006.01]  
209/26 . . bằng khử với hydro [5,2006.01]  
209/28 . . bằng khử với các tác nhân khử khác [5,2006.01]  
209/30 . bằng khử các liên kết của nihơ - oxy hay nitơ - nitơ [5,2006.01]  
209/32 . . bằng khử các nhóm nitro [5,2006.01]  
209/34 . . . bằng khử các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay với 

các nguyên tử carbon của vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
209/36 . . . bằng khử các nhóm nitro liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm 

sáu cạnh [5,2006.01]  
209/38 . . bằng khử các nhóm nitroso [5,2006.01]   
 209/40 . . bằng khử các nhóm hydroxylamino hay oxyimino [5,2006.01]   
209/42 . . bằng khử các liên kết nitơ - nitơ [5,2006.01]  
209/44 . bằng khử các axit carboxylic hay este của chúng trong sự có mặt của amoniac hay 

amin hay bằng khử nitril, amit của axit carboxylic, imin hay các imin - ete 
[5,2006.01]  

209/46 . . bằng khử các axit carboxylic hay este của chúng trong sự có mặt của amoniac hay 
amin [5,2006.01]  

209/48 . . bằng khử nitril [5,2006.01]  
209/50 . . bằng khử amit của axit carboxylic [5,2006.01]  
209/52 . . bằng khử imin hay imino-ete (C07C 209/24 được ưu tiên) [5,2006.01]  
209/54 . bằng các phản ứng sắp xếp lại cấu trúc [5,2006.01]  
209/56 . . từ các axit carboxylic kéo theo một trong những dạng sắp xếp lại cấu trúc kiểu 

Hofman, Curtius, Schmidt, hay Lossen [5,2006.01]  
209/58 . . từ hay thông qua amit [5,2006.01]  
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209/60 . bằng các phản ứng ngưng tụ hay cộng, ví dụ phản ứng Mannich, cộng amoniac hay 
amin vào alken hay vào alkyl hay cộng các hợp chất có chứa một nguyên tử hydro 
hoạt tính vào bazơ Schriff’s, quinone, imine hay aziran [5,2006.01]  

209/62 . bằng phân giải liên kết carbon - nitơ, lưu huỳnh - nitơ hay photpho – nitơ, ví dụ 
thủy phân các amit, N - khử alkyl của amin hay các hợp chất amoni bậc bốn (C07C 
209/24 được ưu tiên) [5,2006.01]  

209/64 . bằng phản ứng dị ly [5,2006.01]  
209/66 . từ hay qua các hợp chất cơ kim [5,2006.01]  
209/68 . từ các amin, bằng các phản ứng không kéo theo các nhóm amino, ví dụ bằng sự 

khử các amin chưa no, bằng sự thơm hóa, hay bằng thay thế khung cacbon 
[5,2006.01]  

209/70 . . bằng sự khử các amin chưa no [5,2006.01]  
209/72 . . . bằng sự khử các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
209/74 . . bằng sự halogen hóa hay hydrohalogen hóa, loại halogen hóa hay loại 

hydrohalogen hoá [5,2006.01]   
209/76 . . bằng nitro hóa [5,2006.01] 
209/78 . . từ các hợp chất carbonyl, ví dụ từ formaldehyt và các amin có các nhóm amino 

liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh, với sự hình thành 
metylen - diarylamin [5,2006.01]  

209/80 .  bằng các phản ứng quang hóa; bằng sử dụng các gốc tự do [5,2006.01]  
209/82 .  Làm sạch; Tách; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  
209/84 . . Làm sạch [5,2006.01]  
209/86 . . Tách [5,2006.01]  
209/88 . . . Tách đồng phân quang học [5,2006.01]  
209/90 . . Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  

211/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
211/01 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
211/02 . . của một khung carbon no không vòng [5,2006.01]  
211/03 . . . Monoamine [5,2006.01]  
211/04 . . . . Mono-, di-, hay tri-metylamin [5,2006.01]  
211/05 . . . . Mono-, di- hay tri- etylamin [5,2006.01]  
211/06 . . . . chỉ chứa các nhóm n-hay iso-propyl [5,2006.01]  
211/07 . . . . có chứa một, hai, hay ba nhóm alkyl, mỗi nhóm có cùng số nguyên tử carbon 

lớn hơn ba [5,2006.01]  
211/08 . . . . có chứa các nhóm alkyl có số nguyên tử carbon khác nhau [5,2006.01]  
211/09 . . . Diamin [5,2006.01]  
211/10 . . . . Diaminoetan [5,2006.01]  
211/11 . . . . Diaminopropan [5,2006.01]  
211/12 . . . . 1,6-Diaminohexan [5,2006.01]  
211/13 . . . Các amin có chứa ba hay nhiều hơn ba nhóm amino liên kết với khung cacbon 

[5,2006.01]  
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211/14 . . . Các amin có chứa các nhóm amino liên kết với ít nhất hai nhóm aminoalkyl ví 
dụ dietylentriamin [5,2006.01]  

211/15 . . . khung cacbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 
nitro hay nitroso [5,2006.01]  

211/16 . . của một khung cacbon bão hòa có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

211/17 . . . chỉ chứa các vòng không ngưng tụ [5,2006.01]  
211/18 . . . chứa ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
211/19 . . . chứa các hệ vòng ngưng tụ [5,2006.01]  
211/20 . . của một khung carbon không vòng chưa no [5,2006.01]  
211/21 . . . Monoamin [5,2006.01]  
211/22 . . . chứa ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]   
211/23 . . . khung carbon chứa các liên kết ba carbon - carbon [5,2006.01]  
211/24 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 

nitro hay nitroso [5,2006.01]  
211/25 . . của một khung carbon chưa no có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  
211/26 . . của một khung carbon chưa no có chứa ít nhất một vòng thơm sáu canh 

[5,2006.01]  
211/27 . . . có các nhóm amino liên kết với vòng thơm sáu cạnh bằng các chuỗi carbon no 

[5,2006.01]  
211/28 . . . có các nhóm amino liên kết với vòng thơm sáu cạnh bằng các chuỗi carbon 

không no [5,2006.01]   
211/29 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 

nitro hay nitroso [5,2006.01]  
211/30 . . . vòng thơm sáu cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng hình thành bởi hai 

vòng [5,2006.01]  
211/31 . . . vòng thơm sáu cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng hình thành bởi ít nhất 

ba vòng [5,2006.01]  
211/32 . . . . có chứa các hệ vòng dibenzoxycloheptan hay dibenzoxyclohepten hay các dẫn 

xuất ngưng của chúng [5,2006.01]  
211/33 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 

vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
211/34 . . của một khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
211/35 . . . chỉ chứa các vòng không ngưng [5,2006.01]  
211/36 . . . có chứa ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
211/37 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitrozo 

[5,2006.01]  
211/38 . . .  có chứa các hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
211/39 . . của một khung carbon chưa no [5,2006.01]  
211/40 . . . chỉ chứa các vòng không ngưng [5,2006.01]  
211/41 . . . chứa các hệ vòng ngưng [5,2006.01]  

160 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

211/42 . . . . với các vòng thơm sáu cạnh là một phần của các hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
211/43 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

của khung carbon [5,2006.01]  
211/44 . . có các nhóm amino liên kết với chỉ một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
211/45 . . . Monoamin [5,2006.01]  
211/46 . . . . Anilin [5,2006.01]  
211/47 . . . . Toluidin; Các đồng đẳng của chúng [5,2006.01]  
211/48 . . . . Các amin N - alkyl hóa [5,2006.01]  
211/49 . . . có chứa ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
211/50 . . . . có ít nhất hai nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  
211/51 . . . . . Phenylendiamin [5,2006.01]  
211/52 . . . khung carbon sẽ được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay các nhóm nitro 

hay nitrozo [5,2006.01]  
211/53 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm amino sẽ được gắn tiếp với 

một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm amino [5,2006.01]  
211/54 . . có các nhóm amino liên kết với hai hay ba vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
211/55 . . . Diphenylamin [5,2006.01]  
211/56 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 

nitro hay nitrozo [5,2006.01]  
211/57 . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh là 

một phần của hệ vòng ngưng của khung carbon [5,2006.01]  
211/58 . . . Naphtylamin; Các dẫn xuất thế-N của nó [5,2006.01]  
211/59 . . . khung carbon sẽ được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 

nitro hay nitrozo [5,2006.01]  
211/60 . . . chứa một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh tạo thành một phần của ít nhất 

một trong những hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
211/61 . . . có ít nhất một hệ vòng ngưng tạo nên bởi ba hay hơn ba vòng [5,2006.01]  
211/62 . Các hợp chất amoni bậc bốn [5,2006.01]  
211/63 . . có nguyên tử nitơ bậc bốn liên kết với các nguyên tử cacbon không vòng 

[5,2006.01]  
211/64 . . có các nguyên tử nitơ bậc bốn liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
211/65 . Các phức kim loại của amin [5,2006.01]  

213/00 Điều chế các hợp chất có chứa nhóm amino và hydroxy, amino và hydroxy được 
ete hóa hay amino và các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với cùng một 
khung carbon [5,2006.01]  

213/02 . bằng phản ứng kéo theo sự hình thành các nhóm amino từ các hợp chất có chứa các 
nhóm hydroxy hay các nhóm hydroxy được ete hoá hay este hóa [5,2006.01]  

213/04 .  bằng phản ứng của amoniac hay amin với các oxit olephin hay halohydrin 
[5,2006.01]  
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213/06 . từ các amin hydroxy bằng các phản ứng kéo theo sự ete hóa hay este hóa các nhóm 
hydroxy [5,2006.01]  

213/08 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm amino, hydroxy hay 
các nhóm hydroxy được ete hóa hoặc este hoá [5,2006.01]  

213/10 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  

215/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và hydroxy liên kết với cùng một khung 
carbon [5,2006.01]  

215/02 . có các nhóm amino và hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

215/04 . . với khung carbon no [5,2006.01]  
215/06 . . . và không vòng [5,2006.01]  
215/08 . . . . chỉ có một nhóm hydroxy và một nhóm amino liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
215/10 . . . . có một nhóm amino và ít nhất hai nhóm hydroxy liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
215/12 . . . . nguyên tử nitơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nhóm hydrocarbon 

được thế bởi các nhóm hydroxy [5,2006.01]  
215/14 . . . . nguyên tử nitơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nhóm hydrocarbon  

được thế bởi các nhóm amino [5,2006.01]  
215/16 . . . . nguyên tử nitơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
215/18 . . . . có các nhóm hydroxi và ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
215/20 . . . khung carbon no và có chứa các vòng [5,2006.01]   
215/22 . . khung cacbon chưa no [5,2006.01]   
215/24 . . . và không vòng [5,2006.01]  
215/26 . . . và chứa các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
215/28 . . . và có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
215/30 . . . . có chứa các nhóm hydroxy và các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh liên kết với cùng nguyên tử carbon của khung carbon [5,2006.01]  
215/32 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy và các nguyên tử carbon của hai vòng thơm sáu 

cạnh liên kết với cùng nguyên tử carbon của khung carbon [5,2006.01]  
215/34 . . . . có chứa các nhóm hydroxy và các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh liên kết với cùng nguyên tử carbon của khung carbon và ít nhất là một 
nhóm hydroxy liên kết với nguyên tử carbon khác của khung carbon 
[5,2006.01]  

215/36 . . . . . 1-Aryl-2-amino -1,3-propan diols [5,2006.01]  
215/38 . . . . có các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh là một phần của khung carbon 

[5,2006.01]  
215/40 . . với các nguyên tử nitơ bậc bốn liên kết với các nguyên tử carbon của khung 

carbon [5,2006.01]  
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215/42 . có các nhóm amino hay các nhóm hydro liên kết với các nguyên tử carbon của các 
vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của cùng một khung carbon [5,2006.01]   

215/44 . . liên kết với các nguyên tử carbon của cùng vòng hay hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
215/46 . có các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon của ít nhất một vòng thơm 

sáu cạnh và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay với 
các nguyên tử carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh của cùng 
một khung carbon [5,2006.01]  

215/48 . . với các nhóm amino được gắn vào vòng thơm sáu cạnh hay vào hệ vòng ngưng 
có chứa vòng này bằng các chuỗi carbon không được thế tiếp bằng các nhóm 
hydroxy [5,2006.01] 

215/50 . . . với các nhóm amino và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng 
này liên kết với cùng nguyên tử carbon của chuỗi carbon [5,2006.01]  

215/52 . . . gắn bởi các chuỗi carbon có hai nguyên tử carbon giữa các nhóm amino và 
vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

215/54 . . . gắn bởi các chuỗi carbon có ít nhất ba nguyên tử carbon giữa các nhóm amino 
và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

215/56 . . với các nhóm amino gắn vào vòng thơm sáu cạnh hay vào hệ vòng ngưng có 
chứa vòng này bằng các chuỗi carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy 
[5,2006.01]  

215/58 . . . với các nhóm hydroxy và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng 
này liên kết với cùng nguyên tử carbon của chuỗi carbon [5,2006.01]  

215/60 . . . . chuỗi có hai nguyên tử carbon giữa các nhóm amino và vòng thơm sáu cạnh 
hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

215/62 . . . . chuỗi có ít nhất ba nguyên tử carbon giữa các nhóm amino và vòng thơm sáu 
cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

215/64 . . với các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh là một phần của khung carbon 
[5,2006.01]  

215/66 . . có các nhóm amino bậc bốn liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
215/68 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

và các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay nối với 
các nguyên tử carbon của các vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh của cùng 
khung carbon [5,2006.01]  

215/70 . . với các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh là một phần của khung carbon 
[5,2006.01]  

215/72 . . với các nhóm amino bậc bốn liên kết với các khung carbon [5,2006.01]  
215/74 . có các nhóm hydroxy và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các 

vòng thơm sáu cạnh của cùng một khung carbon [5,2006.01]  
215/76 . . của cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  
215/78 . . . có chứa ít nhất hai nhóm hydroxy liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
215/80 . . . có chứa ít nhất hai nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
215/82 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một nhóm amino liên kết tiếp với một nguyên tử 

carbon của vòng thơm sáu cạnh khác [5,2006.01]  
215/84 . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh là một phần của các hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
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215/86 . . . được hình thành bởi hai vòng [5,2006.01]  
215/88 . . . được hình thành bởi ít nhất ba vòng [5,2006.01]  
215/90  . . với các nhóm amino bậc bốn liên kết với khung carbon [5,2006.01]  

217/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nhóm hydroxy được ete hóa liên 
kết với cùng một khung carbon [5,2006.01]  

217/02 . có các nhóm hydroxy được ete hóa và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng của cùng khung carbon [5,2006.01]  

217/04 . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
217/06 . . . chỉ có một nhóm hydroxy được ete hoá và một nhóm amino liên kết với khung 

carbon không được thế tiếp [5,2006.01]  
217/08 . . . . nguyên tử oxy của nhóm hydroxy được ete hóa được liên kết tiếp vào một 

nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
217/10 . . . . . vào một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon có chứa 

các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
217/12 . . . . nguyên tử oxy của nhóm hydroxy được ete hóa được liên kết tiếp vào một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
217/14 . . . . nguyên tử oxy của nhóm hydroxy được ete hóa được liên kết tiếp vào một 

nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
217/16 . . . . . vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này không được thế 

tiếp [5,2006.01]  
217/18 . . . . . vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này được thế tiếp 

[5,2006.01]  
217/20 . . . . . . bằng các nguyên tử halogen, bằng các nhóm trihalomethyl, nitro hay các 

nhóm nitroso hay bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
217/22 . . . . . . bằng các nguyên tử carbon có ít nhất hai liên kết với các nguyên tử oxy 

[5,2006.01]  
217/24 . . . . . vòng thơm sáu cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng có chứa các vòng 

không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
217/26 . . . chỉ có một nhóm hydroxy được ete hóa và một nhóm amino liên kết với khung 

cacbon đã được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay nhóm nitro hoặc 
nitroso [5,2006.01]  

217/28 . . . có một nhóm amino và ít nhất hai nguyên tử oxy liên kết đơn với ít nhất một 
nguyên tử oxy là phần của nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với khung 
carbon, ví dụ ete của các amin polyhydroxy [5,2006.01]  

217/30 . . . . có nguyên tử oxy của ít nhất một nhóm hydroxy được ete hóa được gắn tiếp 
vào một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

217/32 . . . . . vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này được thế tiếp 
[5,2006.01]  

217/34 . . . . . . bằng các nguyên tử halogen, bằng các nhóm trihalometyl, nitro hay 
nitroso hay bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

217/36 . . . . . . bằng các nguyên tử carbon có ít nhất hai liên kết với các nguyên tử oxy 
[5,2006.01]  
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217/38 . . . . . vòng thơm sáu cạnh là một phần của hệ vòng ngưng có chứa các vòng 
không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

217/40 . . . . có ít nhất hai nguyên tử oxy liên kết đơn với ít nhất một nguyên tử là một 
phần của một nhóm hydroxy được ete hóa liên kết cùng với một nguyên tử 
carbon của khung carbon, ví dụ các ketal- amino, este vị trí ortho [5,2006.01]  

217/42 . . . có các nhóm hydroxy được ete hóa và ít nhất hai nhóm amino liên kết với 
khung carbon [5,2006.01]  

217/44 . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]   
217/46 . . khung carbon không vòng và không bão hòa [5,2006.01]  
217/48 . . khung carbon không bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
217/50 . . Các ete của các amin hydroxy có cấu trúc không xác định, ví dụ thu được bằng 

các phản ứng của epoxit với các amin hydroxy [5,2006.01]  
217/52 . có các nhóm hydroxy được ete hóa hay các nhóm amino liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon 
[5,2006.01]  

217/54 . có các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với các nguyên tử carbon của ít nhất 
một vòng thơm sáu cạnh và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon 
không vòng hay các nguyên tử carbon của các vòng không phải là các vòng thơm 
sáu cạnh của cùng khung carbon [5,2006.01]  

217/56 . . với các nhóm amino gắn với vòng thơm sáu cạnh hay với hệ vòng ngưng có chứa 
vòng này bằng các chuỗi carbon không được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01]  

217/58 . . . với các nhóm amino và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng 
này liên kết vói chính nguyên tử carbon của nhánh carbon [5,2006.01]  

217/60 . . . liên kết bởi các chuỗi carbon có hai nguyên tử carbon giữa các nhóm amino và 
vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

217/62 . . . liên kết bởi các chuỗi carbon có ít nhất ba nguyên tử carbon giữa các nhóm 
amino và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này 
[5,2006.01]  

217/64 . . với các nhóm amino gắn với vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa 
vòng này bằng các chuỗi cacbon được thay thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01]  

217/66 . . . với các nguyên tử oxy liên kết đơn và các vòng thơm sáu cạnh liên kết với cùng 
nguyên tử carbon của chuỗi carbon [5,2006.01]  

217/68 . . . . với các nguyên tử oxy liên kết đơn, các vòng thơm sáu cạnh và các nhóm 
amino liên kết với cùng nguyên tử carbon của chuỗi carbon [5,2006.01]  

217/70 . . . . liên kết bởi chuỗi carbon có hai nguyên tử carbon giữa các nhóm amino và 
vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01]  

217/72 . . . . liên kết bởi chuỗi carbon có ít nhất ba nguyên tử carbon giữa các nhóm amino 
và vòng thơm sáu cạnh hay hệ vòng ngưng có chưa vòng này [5,2006.01]  

217/74 . . với các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh là một phần của khung carbon 
[5,2006.01]  

217/76 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
và các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 
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hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

217/78 . có các nhóm amino và các nhóm hydroxy ete hóa liên kết với các nguyên tử carbon 
của các vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon [5,2006.01]  

217/80 . . có các nhóm amino và các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  

217/82 . . . của cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  
217/84 . . . .  nguyên tử oxy của ít nhất một nhóm hydroxy được ete hóa liên kết tiếp với 

một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
217/86 . . . . . vào một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon có chứa 

các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
217/88 . . . . nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa được 

liên kết tiếp với một nguyên tử carbon của một vòng không phải là vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01]  

217/90 . . . . nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa được 
liên kết tiếp với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh, ví dụ 
amino -diphenylete [5,2006.01]  

217/92 . . . . nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm amino được liên kết tiếp với 
một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

217/94 . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 
cạnh là một phần của các hệ vòng ngưng và các nhóm hydroxy được ete hóa liên 
kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon 
[5,2006.01]  

219/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nhóm hydroxy được este hóa liên 
kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  

219/02 . có các nhóm hydroxy este hóa và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng của cùng khung carbon [5,2006.01]  

219/04 . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
219/06 . . .  có các nhóm hydroxy được este hóa bằng các axit carboxylic có các nhóm 

carboxyl este hóa liên kết với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử 
carbon không vòng của một khung carbon không vòng bão hòa [5,2006.01]  

219/08 . . . có ít nhất một trong các nhóm hydroxy được este hóa bằng một axit carboxylic 
có nhóm carboxyl este hóa liên kết với một nguyên tử carbon không vòng của 
một khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01]  

219/10 . . . có ít nhất một trong các nhóm hydroxy được este hóa bằng một axit carboxylic 
có nhóm carboxyl este hóa liên kết với một nguyên tử carbon không vòng của 
một khung carbon có các vòng [5,2006.01]  

219/12 . . . có ít nhất một trong các nhóm hydroxy được este hóa bằng một axit carboxylic 
có nhóm carboxyl được este hóa liên kết với một nguyên tử carbon của một 
vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

219/14 . . . có ít nhất một nhóm hydroxy được este hóa bằng một axit carboxylic có nhóm 
carboxyl được este hóa liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01]  
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219/16 . . . có ít nhất một trong các nhóm hydroxy được este hóa bằng một axit vô cơ hay 
một dẫn xuất của axit nó [5,2006.01]  

219/18 . . khung carbon đã bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
219/20 . . khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]   
219/22 . . . và có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
219/24 . có các nhóm hydroxy được este hóa hay các nhóm amino liên kết với các nguyên 

tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon 
[5,2006.01]  

219/26 . có các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với nguyên tử carbon của ít nhất một 
vòng thơm sáu cạnh và các nhóm amino liên kết với nguyên tử carbon không vòng 
hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

219/28 . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của khung 
carbon [5,2006.01]  

219/30 . . . có các nhóm amino gắn với vòng thơm sáu cạnh hay gắn vào hệ vòng ngưng có 
chứa vòng này, bằng các mạch carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy 
liên kết đơn [5,2006.01]  

219/32 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 
và các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 
hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

219/34 . có các nhóm amino và các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh của cùng một khung carbon [5,2006.01]  

221/00 Điều chế các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nguyên tử oxy liên kết 
đôi liên kết với cùng một khung carbon [5,2006.01]  

223/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và -CHO liên kết với cùng một khung 
carbon [5,2006.01]  

223/02 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của khung 
carbon [5,2006.01]  

223/04 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải là 
vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01]  

223/06 . có các nhóm amino liên kết với nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của 
khung carbon [5,2006.01]  

225/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết 
với cùng khung carbon, ít nhất một nguyên tử oxy liên kết đôi không phải là 
một phần của nhóm –CHO, ví dụ amino keton [5,2006.01]  

225/02 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của khung 
carbon [5,2006.01]  

225/04 . . khung carbon đã bão hòa [5,2006.01]  
225/06 . . .  và không vòng [5,2006.01]  
225/08 . . .  và có chứa vòng [5,2006.01]  
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225/10 . . . . có các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với các nguyên tử carbon không 
thuộc vòng [5,2006.01]  

225/12 . . . . có các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với các nguyên tử carbon thuộc 
vòng [5,2006.01]  

225/14 . . khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  
225/16 . . . và có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
225/18 . . . . khung carbon cũng có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  
225/20 . có các nhóm amino liên kết với nguyên tử cacbon của vòng không phải các vòng 

thơm sáu cạnh của khung cacbon [5,2006.01]  
225/22 . có nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của 

khung carbon [5,2006.01]  
225/24 . khung carbon có chứa các nguyên tử carbon của vòng quinon [5,2006.01]  
225/26 . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng quinon hay 

của các hệ vòng ngưng có chứa các vòng quinon [5,2006.01]  
225/28 . . . của các vòng quinon không ngưng [5,2006.01]  
225/30 . . . của các hệ vòng quinon ngưng tụ được hình thành bởi hai vòng [5,2006.01]  
225/32 . . . của các hệ vòng quinon ngưng tụ được hình thành bởi ít nhất ba vòng 

[5,2006.01]  
225/34 . . . .  Các amino antraquinon [5,2006.01]  
225/36 . . . . . khung carbon được thế tiếp bởi các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

227/00 Điều chế các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nhóm carboxyl liên kết 
với cùng một khung carbon [5,2006.01]  

227/02 . Sự hình thành các nhóm carboxyl trong các hợp chất có chứa các nhóm amino, ví 
dụ bằng sự oxy hóa các rượu amino [5,2006.01]  

227/04 . Sự hình thành các nhóm amino trong các hợp chất có chứa nhóm carboxyl 
[5,2006.01]  

227/06 . . bằng các phản ứng cộng hay các phản ứng thế không có sự tăng số lượng các 
nguyên tử carbon trong khung carbon của axit [5,2006.01]  

227/08 . . . bằng phản ứng của amoniac hay amin với các axit có chứa các nhóm chức 
[5,2006.01]  

227/10 . . với sự tăng đồng thời số lượng các nguyên tử carbon trong khung carbon 
[5,2006.01]  

227/12 . Sự hình thành các nhóm amino và carboxyl [5,2006.01]  
227/14 . từ các hợp chất đã có chứa các nhóm amino và các nhóm carboxyl hay dẫn xuất 

của chúng [5,2006.01]  
227/16 . . bằng các phản ứng không có sự tham gia của các nhóm amino hay các nhóm 

carboxyl [5,2006.01]  
227/18 . . bằng các phản ứng có sự tham gia của các nhóm amino hay các nhóm carboxyl, 

ví dụ sự thủy phân của các este hay các amit, bằng sự hình thành các halogenua, 
các muối hay các este [5,2006.01]  
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227/20 . . . bằng sự thủy phân các axit amin được axyl hóa ở vị trí N hay các dẫn xuất của 
chúng, ví dụ sự thủy phân của carbamat [5,2006.01]  

227/22 . từ lactam, các keton vòng hay các oxim vòng, ví dụ bằng phản ứng cần phải có sự 
sắp xếp lại kiểu Beckman [5,2006.01]  

227/24 . từ hydantoin [5,2006.01]  
227/26 . từ các hợp chất có chứa các nhóm carboxyl bằng phản ứng với HCN, hay một muối 

của nó, và các amin hay từ aminonitril [5,2006.01]  
227/28 . từ các sản phẩm tự nhiên [5,2006.01] ] 
227/30 . Điều chế các đồng phân quang học [5,2006.01]  
227/32 . . bằng sự tổng hợp lập thể đặc thù [5,2006.01]  
227/34 . . bằng sự tách các đồng phân quang học [5,2006.01]  
227/36 . Triệt quang hóa của các đồng phân quang học [5,2006.01]  
227/38 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia (tách các đồng phân quang học 

C07C 227/34) [5,2006.01]   
227/40 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]   
227/42 . . . Kết tinh [5,2006.01]   
227/44 . . Ổn định; Sử dụng các phụ gia [5,2006.01]  

229/00 Các hợp chất có chứa các nhóm amino và các nhóm carboxyl liên kết với cùng 
khung carbon [5,2006.01]  

229/02 . có các nhóm amino và carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

229/04 . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
229/06 . . . chỉ có một nhóm amino và một nhóm carboxyl liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
229/08 . . . . nguyên tử nitơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nguyên tử hydro 

[5,2006.01]   
229/10 . . . . nguyên tử nitơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nguyên tử carbon 

không vòng hay với các nguyên tử carbon của vòng không phải vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01]  

229/12 . . . . . với các nguyên tử carbon của các khung carbon không vòng [5,2006.01]  
229/14 . . . . . với các nguyên tử carbon của các khung carbon có chứa vòng [5,2006.01]  
229/16 . . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm 

amino hay nhóm carboxyl, ví dụ axit etylendiamin -tetra - axetic, các axit 
iminodiaxetic [5,2006.01]  

229/18 . . . .  nguyên tử nhơ của nhóm amino được liên kết tiếp với các nguyên tử carbon 
của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

229/20 . . . khung cacbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm 
nitro hay nitroso [5,2006.01]  

229/22 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy [5,2006.01]  
229/24 . . . có nhiều hơn một nhóm carboxyl liên kết với khung carbon, ví dụ axit aspartic 

[5,2006.01]  
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229/26 . . . có nhiều hơn một nhóm amino liên kết với khung carbon, ví dụ lysin 
[5,2006.01]  

229/28 . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
229/30 . . khung carbon không vòng và không bão hòa [5,2006.01]  
229/32 . . khung cacbon không bão hòa và có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01]   
229/34 . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
229/36 . . . với ít nhất một nhóm amino và một nhóm carboxyl liên kết với cùng nguyên tử 

carbon của khung cacbon [5,2006.01]  
229/38 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng và các nhóm 

carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của cùng 
khung carbon [5,2006.01]  

229/40 . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon của ít nhất một vòng thơm 
sáu cạnh và các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

229/42 . . với các nhóm carboxyl liên kết với vòng thơm sáu cạnh hay với hệ vòng ngưng 
có chứa vòng này bằng những chuỗi carbon bão hòa [5,2006.01]  

229/44 . . với các nhóm carboxyl liên kết với vòng thơm sáu cạnh hay với hệ vòng ngưng 
có chứa vòng này bằng các chuỗi carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  

229/46 . có các nhóm amino hay các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon [5,2006.01]  

229/48 . . với các nhóm amino và các nhóm cacboxyl liên kết với nguyên tử cacbon của 
cùng vòng không ngưng [5,2006.01]  

229/50 . . với nhóm amino và nhóm cacboxyl liên kết với các nguyên tử carbon là một phần 
của cùng hệ vòng ngưng tụ [5,2006.01]  

229/52 . có các nhóm amino và các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh của cùng khung carbon [5,2006.01]  

229/54 . . với các nhóm amino và carboxyl liên kết với nguyên tử carbon cùng vòng thơm 
sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  

229/56 . . . với các nhóm amino và carboxyl liên kết ở vị trí ortho [5,2006.01]   
229/58 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm amino liên kết tiếp với một 

nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh, ví dụ các axit N-phenyl-
antranilic [5,2006.01]  

229/60 . . . với các nhóm amino và carboxyl liên kết ở các vị trí meta hay para [5,2006.01]  
229/62 . . . với các nhóm amino và ít nhất hai nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử 

carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
229/64 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
229/66 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
229/68 . . với các nhóm amino và carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

thơm sáu cạnh là phần của cùng hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
229/70 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
229/72 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
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229/74 . . . . hệ vòng ngưng được hình thành bởi ít nhất ba vòng như, ví dụ các axit amino 
antraquinon carboxylic [5,2006.01]  

229/76 . Các phức chất kim loại của các axit amino carboxylic [5,2006.01]  

231/00 Điều chế các amit của carboxylic axit [5,2006.01]  
231/02 . từ các axit carboxylic hay từ các este, anhydrit hay halogenua của các axit 

carboxylic bằng phản ứng với amoniac  hay với các amin [5,2006.01]  
231/04 . từ các keten bằng phản ứng với amoniac hay với các amin [5,2006.01]  
231/06 . từ các nitril bằng sự chuyển hóa các nhóm xyano thành các nhóm carboxamit 

[5,2006.01]  
231/08 . từ các amit bằng phản ứng với các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit 

[5,2006.01]  
231/10 . từ các hợp chất không được đề cập trong các nhóm từ C07C 231/02 đến C07C 

231/08 [5,2006.01]  
231/12 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành của các nhóm carboxamit 

[5,2006.01]  
231/14 . bằng sự hình thành các nhóm carboxamit cùng với các phản ứng không kéo theo 

các nhóm carboxamit [5,2006.01]  
231/16 . Điều chế các đồng phân quang học [5,2006.01]  
231/18 . . bằng tổng hợp lập thể đặc thù [5,2006.01]  
231/20 . . bằng sự tách các đồng phân quang học [5,2006.01]  
231/22 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia (tách các đồng phân quang học 

C07C 231/20) [5,2006.01]  
231/24 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]  

233/00 Các amit của axit carboxylic [5,2006.01]  
233/01 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
233/02 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon chưa được thế 
[5,2006.01]  

233/03 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
hydro [5,2006.01]  

233/04 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01]  

233/05 . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/06 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/07 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu canh [5,2006.01]  

233/08 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng của một khung cacbon no có chứa các vòng [5,2006.01]  
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233/09 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của một khung carbon chưa no không vòng [5,2006.01]  

233/10 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của một khung carbon chưa no có chứa các vòng không phải vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01]  

233/11 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của khung carbon chưa no có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/12  . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bởi các nguyên tử halogen 
hay bằng các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

233/13 . . . với gốc hydrocacbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/14 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/15 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của các nhóm 
carboxamit bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/16 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong nhóm carboxamit liên kết với một nguyên 
tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn 
[5,2006.01]  

233/17 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/18 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với nguyên tử hydro hay 
với một nguyên tử carbon của một khung carbon bão hòa không vòng 
[5,2006.01]  

233/19 . . . . có nguyên tử cacbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon bão hoà có chứa các vòng [5,2006.01]  

233/20 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
của một khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01]  

233/21 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng không phải 
các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/22 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/23 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/24 . . . với gốc hydrocacbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/25 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm cacboxamit liên kết với một nguyên tử hydro 
hay với một nguyên tử cacbon của một khung carbon bão hòa không vòng 
[5,2006.01]  
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233/26 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5] 

233/27 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết vói một nguyên tử carbon 
của một khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01]  

233/28 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon không no có chứa các vòng không phải 
vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/29 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/30 . . có nguyên tử nhơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đôi [5,2006.01]  

233/31 . . . với gốc hydrocacbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/32 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/33 . . . có gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/34 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm amino 
[5,2006.01]  

233/35 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/36 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết vói một nguyên tử hydro 
hay với một nguyên tử carbon của một khung carbon no không vòng 
[5,2006.01]  

233/37 . . . .  có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]  

233/38 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
của một khung carbon chưa no không vòng [5,2006.01]  

233/39 . . . .  có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon chưa no có chứa các vòng không phải 
vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/40 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/41 . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm 
carboxamit bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01]  

233/42 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
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233/43 . . . .  có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử hydro 
hay liên kết với một nguyên tử carbon của một khung carbon bão hòa 
[5,2006.01]  

233/44 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  

233/45 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl 
[5,2006.01]  

233/46 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/47 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử hydro 
hay liên kết với một nguyên tử carbon của một khung carbon no không vòng 
[5,2006.01]  

233/48 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon đã bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]  

233/49 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
của một khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01]  

233/50 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng không phải 
vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/51 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/52 . . . có gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/53 . . . có gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/54 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử hydro 
hay với một nguyên tử carbon của một khung carbon đã bão hòa [5,2006.01]  

233/55 . . . . có nguyên tử carbon của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 
của một khung carbon không bão hòa [5,2006.01]  

233/56 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các nhóm carboxyl, ví dụ oxamit [5,2006.01]  

233/57 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/58 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử hydro 
hay với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon không được thế 
[5,2006.01]  

233/59 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử halogen 
hay bằng các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  
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233/60 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01]  

233/61 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon đã được thế bằng các nguyên tử oxy 
liên kết đôi [5,2006.01]  

233/62 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm cacboxamit liên kết với một 
nguyên tử cacbon của một gốc hydrocacbon đã được thế bằng các nhóm amino 
[5,2006.01]  

233/63 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon  được thế bằng các nhóm carboxyl 
[5,2006.01]  

233/64 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/65 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử hydro 
hay với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon không được thế 
[5,2006.01]  

233/66 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử halogen 
hay bằng các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

233/67 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01]  

233/68 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/69 . . . . của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01]  
233/70 . . . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]  
233/71 . . . . của một khung carbon không bão hoà không vòng [5,2006.01] 
233/72 . . . . của một khung carbon không bão hòa chứa các vòng không phải là vòng thơm 

sáu cạnh [5,2006.01]  
233/73 . . . . của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
233/74 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 

bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

233/75 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/76 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đôi [5,2006.01]  

233/77 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm amino 
[5,2006.01]  

233/78 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
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233/79 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu canh 
[5,2006.01]  

233/80 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

233/81 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl 
[5,2006.01]  

233/82 . . . với gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit 
bằng một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

233/83 . . . . của một khung carbon bão hoà không vòng [5,2006.01]  
233/84 . . . . của một khung carbon đã bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]  
233/85 . . . . của một khung carbon không bão hoà không vòng [5,2006.01]  
233/86 . . . . của một khung carbon không bão hòa có chứa các vòng không phải vòng 

thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
233/87  . . . . của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
233/88 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon 

không vòng và với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh ở đó ít nhất 
một nguyên tử hydro vị trí ortho đã được thay thế [5,2006.01]  

233/89 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit được thế bốn bậc [5,2006.01]  
233/90 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit được axyl hóa tiếp [5,2006.01]  
233/91 . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 

carbon không vòng [5,2006.01]  
233/92 . . với ít nhất một nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/00 Amit của axỉt carboxylic, khung carbon của phần axỉt được thế tiếp bằng các 
nguyên tử oxy [5,2006.01]  

235/02 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng và các nguyên tử oxy liên kết đơn gắn với cùng khung carbon 
[5,2006.01]  

235/04 . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
235/06 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
235/08 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

235/10 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử nitơ không phải là một phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01]  

235/12 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nhóm carboxyl [5,2006.01]  
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235/14 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/16 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/18 . . . có ít nhất một trong các nguyên tử oxy liên kết đơn được liên kết tiếp với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh, ví dụ phenoxyaxetamit 
[5,2006.01]  

235/20 . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

235/22 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/24 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/26 . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
235/28 . . khung carbon không vòng và không bão hòa [5,2006.01]  
235/30 . . khung carbon không bão hòa và có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01]   
235/32 . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
235/34 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
235/36 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
235/38 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
235/40 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh và các nguyên tử oxy liên kết 
đơn gắn với cùng khung carbon [5,2006.01]  

235/42 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh và các nguyên tử oxy liên kết đơn gắn với cùng 
khung carbon [5,2006.01]  

235/44 . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit và các nguyên tử oxy liên kết 
đơn liên kết với các nguyên tử carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng 
[5,2006.01]  

235/46 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

235/48 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

235/50 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử nitơ không phải là phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

235/52 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nhóm carboxyl [5,2006.01]  

177 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

235/54 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/56 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/58 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit và các nguyên tử oxy liên 
kết đơn, liên kết với các nguyên tử carbon ở vị trí ortho của cùng vòng thơm 
sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  

235/60 . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

235/62 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/64 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

235/66 . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh là một phần của các hệ vòng ngưng và các 
nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  

235/68 . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng và với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 
cạnh ở đó ít nhất một nguyên tử hydro ở vị trí ortho đã được thay thế [5,2006.01]  

235/70 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit và các nguyên tử oxy liên kết 
đôi liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  

235/72 . . với các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng [5,2006.01]  

235/74 . . . của một khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
235/76 . . . của một khung carbon không bão hòa [5,2006.01]  
235/78 . . . . khung carbon chứa các vòng [5,2006.01]  
235/80 . . . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit và các nhóm keto liên kết 

với cùng nguyên tử carbon, ví dụ axetoaxetamit [5,2006.01]  
235/82 . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
235/84 . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
235/86 . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit được thế bốn bậc 

[5,2006.01]  
235/88 . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit được axyl hóa tiếp 

[5,2006.01]  

237/00 Amit của axit carboxylic, khung carbon của phần axit được thế tiếp bằng các 
nhóm amino [5,2006.01]  

237/02 . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng của khung carbon [5,2006.01]  

237/04 . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
237/06 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
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237/08 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

237/10 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nguyên tử nitơ không phải là một phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01]  

237/12 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các 
nhóm carboxyl [5,2006.01]  

237/14 . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
237/16 . . khung carbon không vòng và không bão hòa [5,2006.01]  
237/18 . . khung carbon không bão hoà và có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01]  
237/20 . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
237/22 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm amino liên kết với khung carbon của phần 

axit, được axyl hóa tiếp [5,2006.01]  
237/24 . có nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon 
[5,2006.01]  

237/26 . . của một vòng là một phần của một hệ vòng ngưng được hình thành bởi ít nhất 4 
vòng, ví dụ tetraxyclin [5,2006.01]  

237/28 . có nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh không ngưng của khung carbon 
[5,2006.01]  

237/30 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với các nguyên tử hydro hay với 
các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

237/32 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon không 
vòng của một gốc hydro carbon được thế bằng các nguyên tử oxy [5,2006.01]  

237/34 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon không 
vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là 
một phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

237/36 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon không 
vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  

237/38 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon của 
một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

237/40 . . có nguyên tử nitơ của nhóm carboxamit liên kết với một nguyên tử carbon của 
một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

237/42 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm amino liên kết với khung carbon của phần 
axit được axyl hóa tiếp [5,2006.01]  

237/44 . . có các nguyên tử carbon của nhóm carboxamit, các nhóm amino và các nguyên tử 
oxy liên kết đơn liên kết với các nguyên tử carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh 
không ngưng [5,2006.01]  
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237/46 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm carboxamit, các nhóm amino và ít nhất ba 
nguyên tử brom hay iot liên kết với các nguyên tử carbon của cùng vòng thơm 
sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  

237/48 . có nguyên tử cacbon của ít nhất một trong các nhóm carboxamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng 
của cùng khung cacbon [5,2006.01]  

237/50 . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit được thế bốn bậc 
[5,2006.01]  

237/52 . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carboxamit được axyl hóa tiếp 
[5,2006.01]  

239/00 Các hợp chất có chứa các liên kết nitơ-halogen; Các hợp chất hydroxylamino 
hay các ete hoặc este của chúng [5,2006.01]  

239/02 . Các hợp chất có chứa các liên kết nitơ-halogen [5,2006.01]  
239/04 . . Các amin được halogen hóa ở N [5,2006.01]  
239/06 . . Các carboxamit được halogen hóa ở N [5,2006.01]  
239/08 . Các hợp chất hydroxylamino hay các ete hoặc este của chúng [5,2006.01]  
239/10 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxylamino được liên kết tiếp với các 

nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon không được thế hay của các gốc 
hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay 
nitroso [5,2006.01]  

239/12 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxylamino được liên kết tiếp với các 
nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01]   

239/14 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxylamino được liên kết tiếp với các 
nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đôi [5,2006.01]  

239/16 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxylamino được liên kết tiếp với các 
nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ 
không phải là một phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

239/18 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxylamino được gắn tiếp vào các 
nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl 
[5,2006.01]  

239/20 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm hydroxylamino được ete hóa [5,2006.01]  
239/22 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm hydroxylamino được este hóa [5,2006.01]  

241/00 Điều chế các hợp chất có chứa các chuỗi của các nguyên tử nitơ liên kết đơn với 
nhau, ví dụ hydrazin, triazan [5,2006.01]  

241/02 . Điều chế hydrazin [5,2006.01]  
241/04 . Điều chế hydrazit [5,2006.01]  

243/00 Các hợp chất có chứa các chuỗi của các nguyên tử nitơ liên kết đơn với nhau, ví 
dụ hydrazin, triazan [5,2006.01]  

243/02 . Các hợp chất N-nitro [5,2006.01]  
243/04 . Các hợp chất N-nitroso [5,2006.01]  
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243/06 . . N-nitroso-amin [5,2006.01]  
243/08 . . N-nitroso-carboxamit [5,2006.01]  
243/10 . Hydrazin [5,2006.01]  
243/12 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydrazin liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng [5,2006.01]  
243/14 . . . của một khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
243/16 . . . của một khung carbon không bão hòa [5,2006.01]  
243/18 . . . . có chứa các vòng [5,2006.01]  
243/20 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydrazin liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
243/22 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydrazin liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
243/24 . Hydrazin có các nguyên tử nitơ của nhóm hydrazin được axyl hóa bằng các axit 

carboxylic [5,2006.01]  
243/26 . . với các nhóm carboxyl axyl hóa liên kết với các nguyên tử hydro hay với các 

nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
243/28 . . . với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon của một khung carbon 

bão hòa [5,2006.01]  
243/30 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon không bão hòa [5,2006.01]  
243/32 . . . . khung carbon có chứa các vòng [5,2006.01]  
243/34 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên 

tử nitơ [5,2006.01]  
243/36 . . với các nhóm carboxyl axyl hóa liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
243/38 . . với các nhóm carboxyl axyl hoá liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
243/40 . Các hydratzin có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydrazin được thế bốn bậc 

[5,2006.01]  
243/42 . Các hydratzin có các nguyên tử nitơ của các nhóm hydrazin liên kết đơn tiếp với 

các dị nguyên tử [5,2006.01]  

245/00 Các hợp chất có chứa các chuỗi của ít nhất hai nguyên tử nitơ có ít nhất một đa 
liên kết nỉtơ với nitơ (hợp chất azoxy C07C 291/08) [5,2006.01]  

245/02 . Các hợp chất azo, nghĩa là các hợp chất có hóa trị tự do của các nhóm -N=N- được 
gắn vào các nguyên tử khác nhau, ví dụ diazohydroxit [5,2006.01]  

245/04 . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm azo liên kết với các nguyên tử carbon không 
vòng hay với các nguyên tử carbon của vòng khác với vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

245/06 . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm azo liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

245/08 . . . với hai nguyên tử nitơ của các nhóm azo liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh, ví dụ azobenzen [5,2006.01]  
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245/10 . . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm azo liên kết với các nguyên tử carbon của 
các vòng thơm sáu cạnh là một phần của hệ vòng ngưng [5,2006.01]  

245/12 . Các hợp chất diazo, nghĩa là các hợp chất có hoá trị tự do của các nhóm >N2 gắn 
với cùng nguyên tử carbon [5,2006.01]  

245/14 . . có các nhóm diazo liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của một khung 
carbon [5,2006.01]  

245/16 . . . Diazometan [5,2006.01]  
245/18 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]   
245/20 . Các hợp chất diazoni [5,2006.01]  
245/22 . có chứa các chuỗi của ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử nitơ với một hoặc nhiều hơn 

các liên kết đôi của nitơ với nitơ [5,2006.01]  
245/24 . . Các chuỗi chỉ có ba nguyên tử nitơ, ví dụ diazoamin [5,2006.01]  

247/00 Các hợp chất có chứa các nhóm azido [5,2006.01]  
247/02 . với các nhóm azido liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của một khung 

carbon [5,2006.01]  
247/04 . . được bão hòa [5,2006.01]  
247/06 . . . và chứa các vòng [5,2006.01]  
247/08 . . không bão hòa [5,2006.01]  
247/10 . . . và chứa các vòng [5,2006.01]  
247/12 . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
247/14 . với các nhóm azido liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 

vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
247/16 . với các nhóm azido liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

của một khung carbon [5,2006.01]  
247/18 . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
247/20 .  với các nhóm azido axyl hóa bằng các axit carboxylic [5,2006.01]  
247/22 . . với các nhóm carboxyl axyl hóa liên kết với các nguyên tử hydro, với các nguyên 

tử carbon không vòng hay với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 
vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

247/24 . . với ít nhất một trong các nhóm carboxyl axyl hóa liên kết với một nguyên tử 
carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

249/00 Điều chế các hợp chất có chứa các nguyên tử nitơ liên kết đôi với một khung 
carbon (của các hợp chất diazo C07C245/12) [5,2006.01]  

249/02 . các hợp chất có chứa các nhóm imino [5,2006.01]  
249/04 . các oxim [5,2006.01]  
249/06 . . bằng nitro hóa các hydrocarbon hay các hydrocarbon được thế [5,2006.01]  
249/08 . . bằng phản ứng của hydroxylamin với các hợp chất carbonyl [5,2006.01]  
249/10 . . từ các hợp chất nitro hay các muối của nó [5,2006.01]  
249/12 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm oxyimino [5,2006.01]  
249/14 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  
249/16 . hydrazon [5,2006.01]   
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251/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tử nitơ liên kết đôi với một khung carbon (các 
hợp chất diazo C07C245/12) [5,2006.01]  

251/02 . có chứa các nhóm imino [5,2006.01]  
251/04 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
251/06 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon bão hoà [5,2006.01]  
251/08 . . . . không vòng [5,2006.01]  
251/10 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon không bão hòa [5,2006.01]  
251/12 . . . . không vòng [5,2006.01]  
251/14 . . . . có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/16 . . . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/18 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/20 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino là một phần của các vòng không 

phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/22 . . . Các imin quinon [5,2006.01]  
251/24 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/26 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm imino được liên kết tiếp với các nguyên tử 

halogen [5,2006.01]  
251/28 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm imino được axyl hóa [5,2006.01]  
251/30 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm imino được thế bốn bậc [5,2006.01]   
251/32 . Các oxim [5,2006.01]  
251/34 . . với các nguyên tử oxy của các nhóm oxyimino liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon chưa được thế 
[5,2006.01]  

251/36 . . . với các nguyên tử carbon của các nhóm oxyimino liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

251/38 . . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
251/40 . . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  
251/42 . . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm oxyimino liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

251/44 . . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm oxyimino là một phần của 
một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

251/46 . . . . Quinon oxim [5,2006.01]  
251/48 . . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm oxyimino liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/50 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm oxyimino liên kết với các nguyên tử carbon 

của các gốc hydrocarbon được thế [5,2006.01]  
251/52 . . . của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử halogen hay bằng các 

nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  
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251/54 . . . của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn 
[5,2006.01]  

251/56 . . . của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi 
[5,2006.01]  

251/58 . . . của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là phần 
của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

251/60 . . . của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] ] 
251/62 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm oxyimino được este hóa [5,2006.01]  
251/64 . . . bằng các axit carboxylic [5,2006.01]  
251/66 . . . . với các nhóm carboxyl este hóa liên kết với các nguyên tử hydro, với các 

nguyên tử carbon không vòng hay với các nguyên tử carbon của các vòng 
không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

251/68 . . . . với ít nhất một trong các nhóm carboxyl este hóa liên kết với một nguyên tử 
carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

251/70 . . Các phức chất kim loại của oxim [5,2006.01]  
251/72 . Các hydrazon [5,2006.01]  
251/74 . . có các nguyên tử carbon liên kết đôi của các nhóm hydrazon liên kết với các 

nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
251/76 . . . với các nguyên tử carbon của khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
251/78 . . . với các nguyên tử carbon của khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  
251/80 . . . . khung carbon có chứa vòng [5,2006.01]  
251/82 . . có các nguyên tử carbon liên kết đôi của các nhóm hydrazon liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/84 . . có các nguyên tử carbon liên kết đôi của các nhóm hydrazon là một phần của các 

vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/86 . . có các nguyên tử carbon liên kết đôi của các nhóm hydrazon liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
251/88 . . cũng có nguyên tử nitơ khác liên kết đôi với một nguyên tử carbon, ví dụ azin 

[5,2006.01]  

253/00 Điều chế nitril của axit carboxylic (của xyanogen hay các hợp chất của chúng 
C01C 3/00) [5,2006.01]  

253/02 . bằng phản ứng của oxit nitơ với các hợp chất hữu cơ [5,2006.01]  
253/04 . bằng phản ứng của xianogen halogenua, ví dụ CICN với các hợp chất hữu cơ 

[5,2006.01]  
253/06 . từ các hợp chất amino N-formyl hóa [5,2006.01]  
253/08 . bằng sự cộng hợp hydroxyanua (HCN) hay các muối của nó với các hợp chất chưa 

bão hòa [5,2006.01]  
253/10 . . với các hợp chất có chứa các liên kết đôi carbon với carbon [5,2006.01]  
253/12 . . với các hợp chất có chứa các liên kết ba carbon với cacbon [5,2006.01]  
253/14 . bằng phản ứng của xyanua với các hợp chất có chứa halogen với sự thay thế vị trí 

của các nguyên tử halogen bằng các nhóm xyano [5,2006.01]  
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253/16 . bằng phản ứng của xyanua với các lacton hay các hợp chất có chứa các nhóm 
hydroxy hay các nhóm hydroxy được ete hóa hay este hóa [5,2006.01]  

253/18 . bằng phản ứng của amoniac hay các amin với các hợp chất có chứa các liên kết bội 
carbon với carbon không phải các liên kết trong các vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

253/20 . bằng sự loại nước của các amit của carboxylic axit [5,2006.01]  
253/22 . bằng phản ứng của amoniac với các axit carboxylic có sự thay thế vị trí của các 

nhóm carboxyl bằng các nhóm xyano [5,2006.01]  
253/24 . bằng sự oxy hóa amoniac của các hydrocarbon hay các hydrocarbon được thế 

[5,2006.01]  
253/26 . . có chứa các liên kết bội carbon với carbon, ví dụ các aldehyt không bão hòa 

[5,2006.01]  
253/28 . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh, ví dụ styren [5,2006.01]  
253/30 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm xyano [5,2006.01]  
253/32 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sự dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  
253/34 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]   

255/00 Các nitril của carboxylic axit (xyanogen hay các hợp chất của nó C01C 3/00) 
[5,2006.01]  

255/01 . có các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
255/02 . . của một khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
255/03 . . . Các mononitril [5,2006.01]  
255/04 . . . có chứa hai nhóm xyano liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/05 . . . có chứa ít nhất ba nhóm xyano liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/06 . . của một khung carbon không vòng và chưa bão hòa [5,2006.01]  
255/07 . . . Các mononitril [5,2006.01]  
255/08 . . . . Acrylonitril; Methacrylonitril [5,2006.01]  
255/09 . . . có chứa ít nhất hai nhóm xyano liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/10 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử halogen hay các nhóm nitro hay 

nitroso liên kết với cùng khung carbon không vòng [5,2006.01]  
255/11 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy liên kết đơn gắn với cùng khung 

carbon không vòng bão hòa [5,2006.01]  
255/12 . . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
255/13 . . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/14 . . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/15 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với cùng 

khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01]  
255/16 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với cùng 

nguyên tử carbon của một khung carbon không vòng [5,2006.01]  
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255/17 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với cùng 
khung carbon không vòng [5,2006.01]  

255/18 . . có chứa các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon của các nhóm 
carboxyl [5,2006.01]  

255/19 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm carboxyl không phải các nhóm xyano, liên 
kết với cùng khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01]  

255/20 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
255/21 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
255/22 . . . có chứa các nhóm xyano và ít nhất hai nhóm carboxyl liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/23 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm carboxyl không phải các nhóm xyano liên 

kết với cùng  khung carbon không vòng chưa bão hoà [5,2006.01]  
255/24 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử nitơ liên kết đơn không được liên kết 

tiếp với các dị nguyên tử khác, liên kết với cùng khung carbon không vòng bão 
hòa [5,2006.01]  

255/25 . . . Các aminoaxetonitril [5,2006.01]  
255/26 . . . có chứa các nhóm xyano, các nhóm amino và các nguyên tử oxy liên kết đơn 

liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/27 . . . có chứa các nhóm xyano, các nhóm amino và các nguyên tử oxy liên kết đôi 

gắn với khung carbon [5,2006.01]  
255/28 . . . có chứa các nhóm xyano, các nhóm amino và nhóm carboxyl không phải các 

nhóm xyano liên kết với khung carbon [5,2006.01]   
255/29 . . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm amino axyl hóa liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/30 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử nitơ liên kết đơn, không được liên kết 

tiếp với các dị nguyên tử khác, liên kết với cùng khung carbon không vòng chưa 
bão hòa [5,2006.01]  

255/31 . . có các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của một khung 
carbon có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

255/32 . . có các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon không vòng của một khung 
carbon có chứa ít nhất một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

255/33 . . . với các nhóm xyano liên kết với vòng thơm sáu cạnh hay với hệ vòng ngưng có 
chứa vòng này bằng các chuỗi carbon bão hòa [5,2006.01]  

255/34 . . . với các nhóm xyano liên kết với vòng thơm sáu cạnh hay với hệ vòng ngưng có 
chứa vòng này bằng các chuỗi carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  

255/35 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen, hay bằng các nhóm 
nitro hay nitroso [5,2006.01]  

255/36 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy [5,2006.01]  
255/37 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy được ete hóa [5,2006.01]  
255/38 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm hydroxy được este hóa [5,2006.01]  
255/39 . . . . với các nhóm hydroxy được este hóa bằng các dẫn xuất của 2,2 -

dimetylxyclopropan carboxylic axit, ví dụ chrysanthemumic axit [5,2006.01]  
255/40 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
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255/41 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl không phải các nhóm 
xyano [5,2006.01]  

255/42 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ liên kết đơn không được 
liên kết tiếp với các dị nguyên tử khác [5,2006.01]  

255/43 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
255/44 . . . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ liên kết đơn được axyl hóa [5,2006.01]  
255/45 . có các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 

vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
255/46 . . với các nguyên tử carbon của các vòng không ngưng [5,2006.01]   
255/47 . . với các nguyên tử carbon của các vòng là một phần của các hệ vòng ngưng 

[5,2006.01]  
255/48 . . với các nguyên tử carbon của các vòng 2,2- dimetylxyclopropan, ví dụ nitril của 

chrysanthemumic axit [5,2006.01]  
255/49 . có các nhóm xyano liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

của một khung carbon [5,2006.01]  
255/50 . . với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  
255/51 . . . có chứa ít nhất hai nhóm xyano liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/52 . . với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh là một phần của các hệ 

vòng ngưng [5,2006.01]  
255/53 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
255/54 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/55 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với khung 

carbon [5,2006.01]  
255/56 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy liên kết đôi gắn với khung carbon 

[5,2006.01]  
255/57 . . có chứa các nhóm xyano và các nhóm carboxyl không phải các nhóm xyano, liên 

kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/58 . . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử nitơ liên kết đơn không được liên kết 

tiếp với các dị nguyên tử khác, liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
255/59 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
255/60 . . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ liên kết đơn được axyl hóa [5,2006.01]  
255/61 . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử nitơ là một phần của các nhóm imino 

liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  
255/62 . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử oxy là một phần của các nhóm oxyimino 

liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  
255/63 . có chứa các nhóm xyano và các nguyên tử nitơ liên kết tiếp với các dị nguyên tử 

khác, không phải các nguyên tử oxy của các nhóm nitro hay nitroso liên kết với 
cùng khung carbon [5,2006.01]  

255/64 . . với các nguyên tử nitơ liên kết tiếp với các nguyên tử oxy [5,2006.01]  
255/65 . . với các nguyên tử nitơ liên kết tiếp với các nguyên tử nitơ [5,2006.01]  
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255/66 . . . có nhóm xyano và các nguyên tử nitơ là một phần của các nhóm hydrazin hay 
các nhóm hydrazon liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  

255/67 . . . có các nhóm xyano và các nhóm azido liên kết với cùng khung carbon 
[5,2006.01]  

257/00  Các hợp chất có chứa các nhóm carboxyl, nguyên tử oxy liên kết đôi của một 
nhóm carboxyl được thay thế bằng một nguyên tử nitơ liên kết đôi, nguyên tử 
nitơ này không liên kết tiếp với một nguyên tử oxy, ví dụ  các imino-ete, các 
amidin [5,2006.01]  

257/02 . với sự thay thế một nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl bằng các nguyên tử 
halogen, ví dụ imino - halogenua [5,2006.01]  

257/04 . với sự thay thế một nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl, ví dụ imino - ete 
[5,2006.01]  

257/06 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino-carboxyl liên kết với các nguyên tử 
hydro, với các nguyên tử carbon không vòng hay với các nguyên tử carbon của 
các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

257/08 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm imino-carboxyl liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

257/10 . với sự thay thế nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl bằng các nguyên tử nitơ, ví 
dụ các amidin [5,2006.01]  

257/12 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm amidino liên kết với các nguyên tử hydro 
[5,2006.01]  

257/14 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm amidino liên kết với các nguyên tử carbon 
không vòng [5,2006.01]  

257/16 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm amidino liên kết với các nguyên tử carbon 
của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   

257/18 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm amidino liên kết với các nguyên tử carbon 
của các vòng thơm sáu canh [5,2006.01]  

257/20 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm amidino axyl hóa [5,2006.01]  
257/22 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm amidino liên kết tiếp với các nguyên tử nitơ, 

ví dụ các hydrazidin [5,2006.01]   

259/00 Các hợp chất có chứa các nhóm carboxyl, một nguyên tử oxy của một nhóm 
carboxyl được thay thế bằng một nguyên tử nỉtơ, nguyên tử nitơ này liên kết 
tiếp với một nguyên tử oxy và không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 
nitroso [5,2006.01]  

259/02 . với sự thay thế nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl bằng các nguyên tử halogen 
[5,2006.01]  

259/04 . không có sự thay thế nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl, ví dụ các axit 
hydroxamic [5,2006.01]  

259/06 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxamic liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

259/08 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxamic liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
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259/10 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxamic liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

259/12 . với sự thay thế nguyên tử oxy khác của nhóm carboxyl bằng các nguyên tử nitơ, ví 
dụ N-hydroxyamidin [5,2006.01]  

259/14 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxyamidin liên kết với các nguyên tử 
hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]   

259/16 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxyamidin liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

259/18 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm hydroxyamidin liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   

259/20 . . với ít nhất một nguyên tử nitơ của các nhóm hydroxyamidin liên kết với nguyên 
tử nitơ khác [5,2006.01]  

261/00 Các dẫn xuất của axit xyanic [5,2006.01]  
261/02 . Các xyanat [5,2006.01]  
261/04 . Các xyanamit (xyanamit chưa được thế C01C 3/16) [5,2006.01]  

263/00 Điều chế các dẫn xuất của axỉt isoxyanic [5,2006.01]  
263/02 . bằng phản ứng của các halogenua với axit isoxyanic hay các dẫn xuất của nó 

[5,2006.01]  
263/04 . từ hay qua các carbamat hay các carbamoyl halogenua [5,2006.01]  
263/06 . từ hay qua ure [5,2006.01]  
263/08 . từ hay qua các hợp chất dị vòng, ví dụ sự nhiệt phân của furoxan [5,2006.01]  
263/10 . bằng phản ứng của các amin với các carbonyl halogenua, ví dụ phosgen 

[5,2006.01]  
263/12 . từ hay qua các chất tương tự nitơ của các axit carboxylic, ví dụ từ các axit 

hydroxamic kéo theo một sự sắp xếp lại theo kiểu Hofman, Curtius hay Lossen 
(C07C 209/56 được ưu tiên) [5,2006.01]  

263/14 . bằng phản ứng xúc tác của các hợp chất nitro với các monoxit carbon [5,2006.01]  
263/16 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm isoxyanat [5,2006.01] 
263/18 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  
263/20 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]  

265/00 Các dẫn xuất của axỉt isoxyanic [5,2006.01]  
265/02 . có các nhóm isoxyanat liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
265/04 . . của một khung carbon bão hòa [5,2006.01]  
265/06 . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  
265/08 . . . khung carbon có chứa các vòng [5,2006.01]  
265/10 . có các nhóm isoxyanat liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải 

các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
265/12 . có các nhóm isoxianat liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01]  
265/14 . có chứa ít nhất hai nhóm isoxyanat liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]   
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265/16 . có các nhóm isoxyanat axyl hóa [5,2006.01]  

267/00 Carbodiimit [5,2006.01] 

269/00  Điều chế các dẫn xuất của axit carbamic, tức là các hợp chất có chứa bất kỳ 
nhóm nào trong các nhóm [5,2006.01] 

 

 nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

269/02 . từ isoxyanat với sự hình thành các nhóm carbamat [5,2006.01]  
269/04 . từ các amin với sự hình thành các nhóm carbamat [5,2006.01]  
269/06 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm carbamat [5,2006.01]  
269/08 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  

271/00 Các dẫn xuất của axit cacbamic, tức là các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào 
trong các nhóm 

 

 nguyên tử nỉtơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

271/02  . Các axit carbamic; Các muối của các axit carbamic (axit carbamic chưa được thế 
hay các muối của nó C01B 21/12) [5,2006.01]  

271/04 . Các halogenua của carbamic axit [5,2006.01]  
271/06 . Các este của các axit carbamic [5,2006.01]  
271/08 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng [5,2006.01]  
271/10 . . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
271/12 . . . . với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon của các gốc 

hydrocarbon chưa được thế [5,2006.01]  
271/14 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 

tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  
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271/16 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

271/18 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  

271/20 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

271/22 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm 
carboxyl [5,2006.01]  

271/24 . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/26 . . . với các nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với 
một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/28 . . . . với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh không ngưng 
[5,2006.01]  

271/30 . . . . với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh là thành phần của hệ 
vòng ngưng [5,2006.01]  

271/32 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử carbon 
của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/34 . . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử hydro 
hay liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

271/36 . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/38 . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/40 . . có các nguyên tử oxy của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử carbon 
của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/42 . . . với các nguyên tử nitơ của nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử hydro hay 
với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  

271/44 . . . . với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon của các gốc 
hydrocarbon chưa được thế [5,2006.01]  

271/46 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

271/48 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  

271/50 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]   

271/52 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên 
tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

271/54 . . . . với các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm 
carboxyl [5,2006.01]  

271/56 . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

271/58 . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm carbamat liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
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271/60 . có các nguyên tử oxy của các nhóm carbamat liên kết với các nguyên tử nitơ 
[5,2006.01]  

271/62 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                  X là một dị nguyên tử, Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ N-axylcarbamat [5,2006.01]  
271/64 . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon, ví dụ benzoylcarbamat 

[5,2006.01]    
271/66 . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01]  
271/68 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  [5,2006.01]   

273/00 Điều chế ure hay các dẫn xuất của ure, tức là các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm 
nào trong các nhóm 

      

 các nguyên tử nỉtơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

273/02 . ure, các muối ure, các phức chất hay các hợp chất cộng [5,2006.01]  
273/04 . . từ carbon dioxit và amoniac [5,2006.01]  
273/06 . . từ xyanamit hay canxi xyanamit [5,2006.01]  
273/08 . . từ amoniac lỏng [5,2006.01]  
273/10 . . kết hợp với tổng hợp amoniac [5,2006.01]  
273/12 . . kết hợp với tổng hợp melamin [5,2006.01]  
273/14 . . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]  
273/16 . . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]  
273/18 . các ure được thế [5,2006.01]  

275/00  Các dẫn xuất của ure, tức là các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các 
nhóm       

 

 các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 
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275/02 . Các muối; Các phức chất; Các hợp chất cộng [5,2006.01]  
275/04 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng [5,2006.01]  
275/06 . . của một khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
275/08 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitroso 

[5,2006.01]  
275/10 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]   
275/12 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
275/14 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm 

nitro hay nitroso [5,2006.01]  
275/16 . . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
275/18 . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]  
275/20 . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01]  
275/22 . . . có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
275/24 . . . có chứa vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
275/26 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết với các nguyên tử carbon của các 

vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
275/28 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 

thơm sáu cạnh của một khung carbon [5,2006.01]  
275/30 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitroso 

[5,2006.01]  
275/32 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
275/34 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure và các nguyên tử oxy liên kết đơn liên 

kết với các nguyên tử carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng 
[5,2006.01]  

275/36 . . . . với ít nhất một trong các nguyên tử oxy được liên kết tiếp với một nguyên tử 
carbon của một vòng thơm sáu cạnh, ví dụ N-aryloxyphenylure [5,2006.01]  

275/38 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
275/40 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm 

nitro hay nitroso [5,2006.01]  
275/42 . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
275/44 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết đôi với các nguyên tử carbon 

[5,2006.01]  
275/46 . có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                 X là một dị nguyên tử, Y là bất kỳ nguyên tử nào, ví dụ axylure [5,2006.01]  
275/48 . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01]  
275/50 . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]   
275/52 . . . Y là một nguyên tử carbon của một vòng không phải một vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  
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275/54 . . . Y là một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh, ví dụ benzoylure 
[5,2006.01]   

275/56 . . . X là một nguyên tử nitơ [5,2006.01]  
275/58 . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01]  
275/60 . . . Y là một nguyên tử oxy, ví dụ các axit alophanic [5,2006.01]   
275/62 . . . Y là một nguyên tử nitơ, ví dụ biuret [5,2006.01]  
275/64 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết đơn với các nguyên tử oxy 

[5,2006.01]  
275/66 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm ure liên kết với các nguyên tử halogen hay với 

các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  
275/68 . . Các ure N-nitroso [5,2006.01]  
275/70 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm sau đây 

  
                 ví dụ các isoure [5,2006.01]   

277/00 Điều chế guanidin hay các dẫn xuất của nó, tức là các hợp chất có chứa nhóm    

                  

 các nguyên tử nitơ liên kết đơn  không phải là thành phần của các nhóm nitro 
hay nitroso [5,2006.01] 

277/02 . guanidin từ xyanamit, canxi xyanamit hay dixyandiamit [5,2006.01]  
277/04 . guanidin từ amoni thioxyanat [5,2006.01]  
 277/06 . Tinh chế hay tách guanidin [5,2006.01]   
277/08 . guanidin được thế [5,2006.01]  

279/00  Các dẫn xuất của guanidin, tức là các hợp chất có chứa nhóm 

 

 các nguyên tử nitơ liên kết đơn không phải là thành phần của các nhóm nitro 
hay nitroso [5,2006.01]  

279/02 . Guanidin; Các muối, các phức chất hay các hợp chất cộng của nó [5,2006.01]  
279/04 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm guanidin liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng của một khung carbon [5,2006.01]  
279/06 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen hay bằng các nhóm nitro hay nitroso 

[5,2006.01]  
279/08 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]   
279/10 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
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279/12 . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm 
nitro hay nitroso [5,2006.01]  

279/14 . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01]  
279/16 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm guanidin liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
279/18 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm guanidin liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]   
279/20 . có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                  X là một dị nguyên tử, Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ axylguanidin [5,2006.01]  
279/22 . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon, ví dụ benzoylguanidin 

[5,2006.01]  
279/24 . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01]  
279/26 . . . X và Y là các nguyên tử nitơ, ví dụ biguanua [5,2006.01]  
279/28 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm guanidin liên kết với các nhóm xyano, ví dụ  

xyanoguanidin, dixyandiamit [5,2006.01]  
279/30 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm guanidin liên kết với các nhóm nitro hay 

nitroso [5,2006.01]  
279/32 . . Các N-nitroguanidin [5,2006.01]  
279/34 . . . N-nitroguanidin [5,2006.01]  
279/36 . . . N-nitroguanidin được thế [5,2006.01]  

281/00  Các dẫn xuất của axit carbonic có chứa các nhóm chức được đề cập trong các 
nhóm từ C07C269/00 – C07C279/00, trong đó ít nhất một nguyên tử nỉtơ của 
các nhóm chức này được liên kết tiếp với nguyên tử nitơ khác không phải là 
thành phần của các nhóm nitro hay nitrozo [5,2006.01]  

281/02 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                 ví dụ, carbazat [5,2006.01]  
 281/04 . . nguyên tử nitơ khác được liên kết đôi tiếp với một nguyên tử carbon [5,2006.01]  
281/06 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                  ví dụ semicarbazit [5,2006.01]  
281/08 . . nguyên tử nitơ khác được liên kết đôi tiếp với một nguyên tử carbon, ví dụ 

semicarbazon [5,2006.01]  
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281/10 . . . nguyên tử carbon được liên kết tiếp với một nguyên tử carbon không vòng hay 
với một nguyên tử carbon của vòng không phải là một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

281/12 . . . nguyên tử carbon là thành phần của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

281/14 . . . nguyên tử carbon được liên kết tiếp với một nguyên tử carbon của một vòng 
thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

281/16 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  
                 ví dụ aminoguanidin [5,2006.01]   
281/18 . . nguyên tử nitơ khác được liên kết đôi tiếp với một nguyên tử carbon, ví dụ 

guanylhydrazon [5,2006.01]  
281/20 . hai nguyên tử nitơ của các nhóm chức được liên kết đôi với nhau, ví dụ 

azoformamit [5,2006.01]  

291/00 Các hợp chất có chứa carbon và nitơ và có các nhóm chức không được đề cập 
trong các nhóm  C07C 201/00 – C07C 281/00 [5,2006.01]  

291/02 . có các liên kết nitơ -oxy [5,2006.01]  
291/04 . . có các liên kết amino - oxy [5,2006.01]  
291/06 . . Các oxit nitril [5,2006.01]  
291/08 . . Các hợp chất azoxy [5,2006.01]  
291/10 . Isoxyanit [5,2006.01]  
291/12 . Fulminat [5,2006.01]  
291/14 . có chứa ít nhất một nguyên tử carbon liên kết với một nhóm nitro hay một nhóm 

nitroso và liên kết đôi với một dị nguyên tử [5,2006.01]  

Các hợp chất có chứa carbon cùng với lưu huỳnh, selen. hay telu có hoặc không có hydro, 
halogen, oxv hay nitơ [5] 

301/00 Các este của axit sulfurơ  [5,2006.01]  
301/02 . có các nhóm sulfit liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01]  

303/00 Điều chế các este hay amit của các axit sulfuric; Điều chế các axit sulfonic hay 
các este,  halogenua,  anhydrit hay  amit của chúng [5,2006.01]  

303/02 . các axit sulfonic hay các halogenua của nó [5,2006.01]  
303/04 . . bằng sự thay thế các nguyên tử hydro bằng các nhóm sulfo hay halosulfonyl 

[5,2006.01]  
303/06 . . . bằng phản ứng với axit sulfuric hay lưu huỳnh trioxit [5,2006.01]   
303/08 . . . bằng phản ứng với các axit halogenua sulfonic [5,2006.01]  
303/10 . . . bằng phản ứng với lưu huỳnh dioxit và halogen hay bằng phản ứng với các 

sulfuryl halogenua [5,2006.01]  
303/12 . . . bằng phản ứng với thionyl halogenua [5,2006.01]  
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303/14 . . bằng sự sulfoxi hóa, nghĩa là bằng phản ứng với lưu huỳnh dioxit và oxy với sự 
hình thành các nhóm sulfo hay halosulfonyl [5,2006.01]  

303/16 . . bằng sự oxy hóa các thiol, sulfua, hydropolysulfua hay polysulfua với sự hình 
thành các nhóm sulfo hay halosulfonyl [5,2006.01]  

303/18 . . bằng phản ứng của sulfua với các hợp chất có các nhóm chức với sự hình thành 
các nhóm sulfo hay halosulfonyl [5,2006.01]  

303/20 . . bằng sự cộng hợp axit sulfurơ hay các muối của nó vào các hợp chất có các liên 
kết bội carbon - carbon [5,2006.01]  

303/22 . . từ các axit sulfonic bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm 
sulfo hay halosulfonyl [5,2006.01]  

303/24 . các este của axit sulfuric [5,2006.01]  
303/26 . các este của axit sulfonic [5,2006.01]  
303/28 . . bằng phản ứng của các hợp chất hydroxy với các axit sulfonic hay với các dẫn 

xuất của nó [5,2006.01]  
303/30 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm sulfo được este hóa 

[5,2006.01]  
303/32 . các muối của các axit sulfonic [5,2006.01]  
303/34 . các amit của các axit sulfuric [5,2006.01]   
303/36 . các amit của các axit sulfonic [5,2006.01]  
303/38 . . bằng phản ứng của amoniac hay amin với các axit sulfonic hay với các este, 

anhydrit hay halogenua của các axit này [5,2006.01]   
303/40 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm sulfonamit 

[5,2006.01]   
303/42 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01]   
303/44 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01]  
303/46 . . . từ các sản phẩm phụ của sự tinh chế dầu khoáng bằng axit sulfuric [5,2006.01]  

305/00 Các este của các axit sulfuric  [5,2006.01]  
305/02 . có các nguyên tử oxy của các nhóm sulfat liên kết với các nguyên tử carbon không 

vòng của một khung cacbon [5,2006.01]  
305/04 . . không vòng và bão hòa [5,2006.01]  
305/06 . . . Hydrosulfat [5,2006.01] [5] 
305/08 . . . Dialkylsulfat; Dialkylsulfat được thế [5,2006.01]  
305/10 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
305/12 . . bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
305/14 . . không vòng và không bão hòa [5,2006.01]  
305/16 . . không bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01]  
305/18 . . . có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
305/20 . có các nguyên tử oxy của các nhóm sulfat liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
305/22 . có các nguyên tử oxy của các nhóm sulfat liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
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305/24 . . của các vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  
305/26 . Các halogensulfat, nghĩa là các monoeste của các axit halogensulfuric [5,2006.01]  

307/00 Các amit của các axit sulfuric, nghĩa là các hợp chất có các nguyên tử oxy liên 
kết đơn của các nhóm sulfat được thay thế bằng các nguyên tử nitơ không phải 
lả thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

307/02 . Các monoamit của các axit sulfuric hay các este của nó, ví dụ sulfamic axit 
[5,2006.01]  

307/04 . Các diamit của các axit sulfuric [5,2006.01]  
307/06 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfamit liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng [5,2006.01]  
307/08 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfamit liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
307/10 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfamit liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  

309/00 Các axit sulfonỉc; Các halogenua,  este hay  anhydrit của chúng [5,2006.01]  
309/01 . Các axit sulfonic [5,2006.01]  
309/02 . . có các nhóm sulfo liên kết với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
309/03 . . . của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01]  
309/04 . . . . chỉ có chứa một nhóm sulfo [5,2006.01]  
309/05 . . . . có chứa ít nhất hai nhóm sulfo liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/06 . . . . có chứa các nguyên tử halogen, hay các nhóm nitro hay nitroso liên kết với 

khung carbon [5,2006.01]  
309/07 . . . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/08 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy liên kết vói khung carbon [5,2006.01]  
309/09 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy được ete hóa liên kết với khung carbon 

[5,2006.01]  
309/10 . . . . . . với nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa 

liên kết tiếp với một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01]  
309/11 . . . . . . với nguyên tử oxy của ít nhất một trong các nhóm hydroxy được ete hóa 

liên kết tiếp với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01]  

309/12 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy được este hóa liên kết với khung carbon 
[5,2006.01]  

309/13 . . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 
nitroso liên kết với khung carbon [5,2006.01]  

309/14 . . . . . có chứa các nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/15 . . . . . . nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm amino là một phần của bất 

kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  
                               X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01]  
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309/16 . . . . . có chứa các nguyên tử nitơ liên kết đôi liên kết với khung carbon 
[5,2006.01]  

309/17 . . . . có chứa các nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01]   
309/18 . . . . . có chứa các nhóm amino liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01]  
309/19 . . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01]   
309/20 . . . của một khung carbon chưa bão hoà không vòng [5,2006.01]  
309/21 . . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 

nitroso liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/22 . . . . có chứa các nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/23 . . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng không phải vòng thơm 

sáu cạnh [5,2006.01]  
309/24 . . . của một khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01]  
309/25 . . có các nhóm sulfo liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không phải các 

vòng thơm sáu cạnh của một khung carbon [5,2006.01]  
309/26 . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 

nitroso, liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/27 . . . có chứa các nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/28 . . có các nhóm sulfo liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh 

của một khung carbon [5,2006.01]  
309/29 . . . của các vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01]  
309/30 . . . . của các vòng thơm sáu cạnh được thế bằng các nhóm alkyl [5,2006.01]  
309/31 . . . . . bằng các nhóm alkyl có chứa ít nhất ba nguyên tử carbon [5,2006.01]  
309/32 . . . . có chứa ít nhất hai vòng thơm sáu cạnh không ngưng trong khung carbon 

[5,2006.01]  
309/33 . . . của các vòng thơm sáu cạnh là thành phần của các hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
309/34 . . . . được hình thành bằng hai vòng [5,2006.01]  
309/35 . . . . . Các axit naphthalen sulfonic [5,2006.01]  
309/36 . . . . . . được thế bằng các nhóm alkyl [5,2006.01]  
309/37 . . . . . . . bằng các nhóm alkyl có chứa ít nhất ba nguyên tử carbon [5,2006.01]  
309/38 . . . . được hình thành bởi ít nhất ba vòng [5,2006.01]  
309/39 . . . có chứa các nguyên tử halogen liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/40 . . . có chứa các nhóm nitro hay nitroso liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/41 . . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với khung carbon [5,2006.01]    
309/42 . . . . có các nhóm sulfo liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh không ngưng [5,2006.01]  
309/43 . . . . có ít nhất một nhóm sulfo liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng 

thơm sáu cạnh là thành phần của hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
309/44 . . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/45 . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 

nitroso liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/46 . . . . có các nhóm sulfo liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh không ngưng [5,2006.01]  
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309/47 . . . . có ít nhất một trong các nhóm sulfo liên kết với một nguyên tử carbon của 
một vòng thơm sáu cạnh là thành phần của một hệ vòng ngưng [5,2006.01]  

309/48 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử halogen [5,2006.01]   
309/49 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01]  
309/50 . . . . . có ít nhất một trong các nhóm sulfo liên kết với một nguyên tử carbon của 

một vòng thơm sáu cạnh là thành phần của hệ vòng ngưng [5,2006.01]  
309/51 . . . . có ít nhất một trong các nguyên tử nitơ là một phần của bất kỳ nhóm nào 

trong các nhóm 

 
     X là một dị nguyên tử, Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01]   
309/52 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01]  
309/53 . . . . . khung carbon có chứa các nguyên tử carbon của các vòng quinon 

[5,2006.01] 
309/54 . . . . . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ là một phần của bất kỳ nhóm nào  

trong các nhóm 

  
       X là một dị nguyên tử, Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
309/55 . . . . . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
309/56 . . . . . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
309/57 . . . có chứa nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
309/58 . . . . Các nhóm axit carboxylic hay este của chúng [5,2006.01] 
309/59 . . . . Các chất tương tự nitơ của các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
309/60 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [[5,2006.01] 
309/61 . . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần 

của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 
309/62 . . Mỡ, dầu hay sáp được sulfonat hóa; có cấu tạo chưa xác định [5,2006.01] 
309/63 . Este của các axit sulfonic [5,2006.01] 
309/64 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfo được este hóa liên kết với các 

nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
309/65 . . . của một khung carbon bão hoà [5,2006.01] 
309/66 . . . . Các metansulfonat [5,2006.01] 
309/67 . . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
309/68 . . . của một khung carbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn 

[5,2006.01] 
309/69 . . . của một khung carbon được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành 

phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 
309/70 . . . của một khung carbon được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
309/71 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfo được este hóa liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
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309/72 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfo được este hóa liên kết với các 
nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của một khung carbon [5,2006.01] 

309/73 . . . với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01] 
309/74 . . . với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh là thành phần của các hệ 

vòng ngưng [5,2006.01] 
309/75 . . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với khung carbon [5,2006.01]  
309/76 . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 

nitroso liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
309/77 . . . có chứa các nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
309/78 . Các halogenua của các axit sulfonic [5,2006.01] 
309/79 . . có các nhóm halosulfonyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[5,2006.01] 
309/80 . . . của một khung carbon bão hoà [5,2006.01] 
309/81 . . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
309/82 . . . của một khung carbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn 

[5,2006.01] 
309/83 . . . của một khung carbon được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành 

phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 
309/84 . . . của một khung carbon được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
309/85 . . có các nhóm halosulfonyl liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng không 

phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
309/86 . . có các nhóm halosulfonyl liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm 

sáu cạnh của một khung carbon [5,2006.01] 
309/87 . . . có chứa các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
 309/88 . . . có chứa các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 

nitroso, liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
309/89 . . . có chứa các nhóm carboxyl liên kết với khung carbon [5,2006.01] 

311/00 Các amỉt của các axit sulfonic, tức là các hợp chất có các nguyên tử oxy liên kết 
đơn của các nhóm sulfo được thay thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là 
thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01]  

311/01 . Sulfonamit có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với các 
nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 

311/02 . . của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01] 
311/03 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonamit liên kết với các nguyên tử hydro 

hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
311/04 . . . . với các nguyên tử carbon không vòng của các gốc hydrocarbon được thế bằng 

các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
311/05 . . . . với các nguyên tử carbon không vòng của các gốc hydrocarbon được thế bằng 

các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01]  

311/06 . . . . với các nguyên tử carbon không vòng của các gốc hydrocarbon được thế bằng 
các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
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311/07 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/08 . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/09 . . . khung carbon được thế tiếp bằng ít nhất hai nguyên tử halogen [5,2006.01] 
311/10 . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/11 . . của một khung carbon không vòng chưa bão hoà [5,2006.01] 
311/12 . . của một khung carbon chưa bão hoà có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/13 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/14 . Sulfonamit có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/15 . Sulfonamit có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/16 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với các 

nguyên tử hydro hay với một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
311/17 . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng 

các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
311/18 . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng 

các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

311/19 . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế bằng 
các nhóm carboxyl [5,2006.01] 

311/20 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/21 . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/22 . Sulfonamit, khung carbon của phần axit được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên 
kết đơn [5,2006.01] 

311/23 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng [5,2006.01] 

311/24 . . . của một khung carbon không vòng bão hòa [5,2006.01] 
311/25 . . . của một khung carbon bão hoà có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/26 . . . của một khung carbon không vòng chưa bão hòa [5,2006.01] 
311/27 . . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/28 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với 

một nguyên tử carbon của một vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01] 

311/29 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với 
một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/30 . Sulfonamit, khung carbon của phần axit được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ liên 
kết đơn, không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 

311/31 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng [5,2006.01] 
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311/32 . . . của một khung carbon không vòng bão hòa [5,2006.01] 
311/33 . . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/34 . . . của một khung cacbon không vòng chưa bão hoà [5,2006.01] 
311/35 . . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
311/36 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với 

một nguyên tử carbon của một vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01] 

311/37 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với 
một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/38 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit và các nhóm amino liên 
kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh của cùng khung 
carbon [5,2006.01] 

311/39 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với các 
nguyên tử hydro hay với một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 

311/40 . . . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế 
bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 

311/4 . . . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế 
bằng các nguyên tử nitơ, không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 
nitroso [5,2006.01] 

311/42 . . . . . với một nguyên tử carbon không vòng của một gốc hydrocarbon được thế 
bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 

311/43 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng không phải là vòng thơm sáu cạnh 
[5,2006.01] 

311/44 . . . . có nguyên tử nitơ của ít nhất một trong các nhóm sulfonamit liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

311/45 . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ liên kết đơn là thành phần của bất kỳ nhóm 
nào trong các nhóm 

   
   X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ N-axylaminosulfonamit 

[5,2006.01] 
311/46 . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
311/47 . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
311/48 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonamit được liên kết tiếp với một dị 

nguyên tử khác [5,2006.01] 
311/49 . . với các các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
311/50  . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  
                  X là dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
311/51 . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
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311/52 . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
311/53 . . . X và Y không phải là các nguyên tử nitơ, ví dụ N-sulfonylcarbamic axit 

[5,2006.01] 
311/54 . . . hoặc là X hoặc là Y nhưng không phải cả hai là các nguyên tử nitơ, ví dụ  
                       N-sulfonylure [5,2006.01] 
311/55 . . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên 

tử carbon không vòng [5,2006.01] 
311/56 . . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên 

tử carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/57 . . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên 

tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/58 . . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
311/59 . . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/60 . . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonylure liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
311/61 . . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonylure liên kết tiếp với dị nguyên 

tử khác [5,2006.01] 
311/62 . . . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfonylure được axyl hóa tiếp 

[5,2006.01] 
311/63 . . . . N-sulfonylisoure [5,2006.01] 
311/64 . . . X và Y là các nguyên tử nitơ, ví dụ N-sulfonylguanidin [5,2006.01] 
311/65 . N-sulfonylisoxyanat [5,2006.01] 

313/00 Các axit sulfinic; Các axit sulfenỉc; Các halogenua, các este hay các anhydrit 
của nó; Các amit của các axit sulfinic hay sulfenic, tức là các hợp chất có các 
nguyên tử oxy liên kết đơn của các nhóm sulfinic hay sulfenỉc được thay thế 
bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay 
nitroso [5,2006.01] 

313/02 . Các axit sulfinic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
313/04 . . Các axit sulfinic; Các este của chúng [5,2006.01] 
313/06 . . Sulfinamit [5,2006.01] 
313/08 . Các axit sulfenic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
 313/10 . . Các axit sulfenic; Các este của chúng [5,2006.01] 
313/12 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenic liên kết với các nguyên tử 

carbon không vòng [5,2006.01] 
313/14 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenic liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
313/16 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenic liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
313/18 . . Sulfenamit [5,2006.01] 
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313/20 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenamit liên kết với các nguyên tử 
carbon không vòng [5,2006.01] 

313/22 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh[5,2006.01]] 

313/24 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfenamit liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

313/26 . . . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  
    X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
313/28 . . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01]  
313/30 . . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
313/32 . . . . . X và Y không phải là các nguyên tử nitơ, ví dụ N-sulfenylcarbamic axit 

[5,2006.01] 
313/34 . . . . . hoặc X hoặc Y, nhưng không phải cả hai, là các nguyên tử nitơ, ví dụ N-

sulfenylure [5,2006.01] 
313/36 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm sulfenamit liên kết tiếp với các dị nguyên 

tử khác [5,2006.01] 
313/38 . . . Các N-sulfenylisoxyanat [5,2006.01] 

315/00 Điều chế các sulfon; Điều chế các sulfoxit [5,2006.01] 
315/02 . bằng sự hình thành các nhóm sulfon hay sulfoxit bằng sự oxy hóa các sulfit hay 

bằng sự hình thành các nhóm sulfon bằng sự oxy hóa sulfoxit [5,2006.01] 
315/04 . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm sulfon hay sulfoxit 

[5,2006.01] 
315/06 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01] 

317/00 Các sulfon; Các sulfoxit [5,2006.01] 
317/02 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[5,2006.01] 
317/04 . . của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01] 
317/06 . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
317/08 . . của một khung carbon không vòng chưa bão hoà [5,2006.01] 
317/10 . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
317/12 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 

không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
317/14 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của vòng thơm 

sáu cạnh [5,2006.01] 
317/16 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit và các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với 

cùng khung carbon [5,2006.01] 
317/18 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

của khung carbon [5,2006.01] 
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317/20 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 
không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

317/22 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 
thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

317/24 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit và các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với cùng 
khung carbon [5,2006.01] 

317/26 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit và các nguyên tử nitơ không phải là thành phần 
của các nhóm nitro hay nitroso liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01] 

317/28 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 
của khung carbon [5,2006.01] 

317/30 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng 
không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

317/32 . . với các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 
thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

317/34 . . . có các nhóm sulfon hay sulfoxit và các nhóm amino liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh là thành phần của cùng một vòng không 
ngưng hay một hệ vòng ngưng có chứa vòng này [5,2006.01] 

317/36 . . . . với các nguyên tử nitơ của các nhóm amino liên kết với các nguyên tử hydro 
hay với các nguyên tử carbon [5,2006.01] 

317/38 . . . . với nguyên tử nitơ của ít nhất một nhóm amino là một phần của bất kỳ nhóm 
nào trong các nhóm 

  
     X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ N- axylaminosulfon 

[5,2006.01] 
317/40 . . . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
317/42 . . . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
317/44 . có các nhóm sulfon hay sulfoxit và các nhóm carboxyl liên kết với cùng khung 

carbon [5,2006.01] 
317/46 . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
317/48 . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ liên kết đơn không phải là 

thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 
317/50 . . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ là một phần của một trong các nhóm 

     
    X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 

319/00 Điều chế các thiol, sulfua, hydropolysulfua hay polysulfua [5,2006.01] 
319/02 . các thiol [5,2006.01] 
319/04 . . bằng cách cộng sulfuahydro hay các muối của nó vào các hợp chất không bão hòa 

[5,2006.01]  
319/06 . . từ các sulfua, hydropolysulfua hay polysulfua [5,2006.01] 
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319/08 . . bằng sự thay thế các nhóm hydroxy hay các nhóm hydroxy được ete hoặc este 
hóa [5,2006.01] 

319/10 . . . bằng sự thay thế các nhóm hydroxy hay các nhóm hydroxy được ete hoặc este 
hóa liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

319/12 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm mercapto [5,2006.01] 
319/14 .  các sulfua [5,2006.01] 
319/16 . . bằng cách cộng hydrosulfua hay các muối của nó vào các hợp chất không bão hòa 

[5,2006.01]  
319/18 . . bằng cách cộng các thiol vào các hợp chất chưa bão hòa [5,2006.01] 
319/20 . . bằng các phản ứng không kéo theo sự hình thành các nhóm sulfua [5,2006.01] 
319/22  . các hydropolysulfua hay polysulfua [5,2006.01] 
319/24 . . bằng các phản ứng kéo theo sự hình thành các liên kết lưu huỳnh với lưu huỳnh 

[5,2006.01]  
319/26 . Tách; Tinh chế; Ổn định; Sử dụng các chất phụ gia [5,2006.01] 
319/28 . . Tách; Tinh chế [5,2006.01] 
319/30 . . . từ các sản phẩm phụ của sự tinh chế các dầu khoáng [5,2006.01] 

321/00 Các thiol,  sulfua,  hydropolysulfua hay polysulfua [5,2006.01] 
321/02 . Các thiol có các nhóm mercapto liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[5,2006.01] 
321/04 . . của một khung carbon không vòng bão hòa [5,2006.01] 
321/06 . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
321/08 . . của một khung carbon chưa bão hòa không vòng [5,2006.01] 
321/10 . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
321/12 . Các sulfua, hydropolysulfua, hay polysulfua có các nhóm thio liên kết với các 

nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
321/14 . . của một khung carbon bão hòa không vòng [5,2006.01] 
321/16 . . của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
321/18 . . của một khung carbon chưa bão hòa không vòng [5,2006.01] 
321/20 . . của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng [5,2006.01] 
321/22 . Các thiol, sulfua, hydropolysulfua, hay polysulfua có các nhóm thio liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
321/24 . Các thiol, sulfua, hydropolysulfua, hay polysulfua có các nhóm thio liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
321/26 . . Các thiol [5,2006.01] 
321/28 . . Các sulfua, hydropolysulfua, hay polysulfua có các nhóm thio liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
321/30 . . . Các sulfua có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một nhóm thio liên kết với hai 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

323/00 Các thiol, sulfua, hydropolysulfua, hay polysulfua được thế bằng các nguyên tử 
halogen, oxy hay nitơ hoặc được thế bằng các nguyên tử lưu huỳnh không phải 
là thành phần của các nhóm thio [5,2006.01] 
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323/01 . chứa các nhóm thio và các nguyên tử halogen, hay các nhóm nitro hay nitroso liên 
kết với cùng khung carbon [5,2006.01] 

323/02 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 
không vòng của khung carbon [5,2006.01] 

323/03 . . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01] 
323/04 . . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01] 
323/05 . . . khung carbon không vòng và chưa bão hoà [5,2006.01] 
323/06 . . . khung carbon chưa bão hòa và có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01] 
323/07 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
323/08 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 
323/09 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 
323/10 . có chứa các nhóm thio và các nguyên tử oxy liên kết đơn liên kết với cùng khung 

carbon [5,2006.01] 
323/11 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng của khung carbon [5,2006.01] 
323/12 . . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01] 
323/13 . . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01] 
323/14 . . . khung carbon không vòng và chưa bão hòa [5,2006.01] 
323/15 . . . khung carbon chưa bão hòa và có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01] 
323/16 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
323/17 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải là một vòng thơm sáu cạnh của 
khung carbon [5,2006.01] 

323/18 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

323/19 . . . với các nguyên tử oxy liên kết đơn, liên kết với các nguyên tử carbon không 
vòng của khung carbon [5,2006.01] 

323/20 . . . với các nguyên tử oxy liên kết đơn, liên kết với các nguyên tử carbon của cùng 
vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01] 

323/21 . . . với nguyên tử lưu huỳnh của nhóm thio liên kết với một nguyên tử carbon của 
một vòng thơm sáu cạnh là thành phần của một hệ vòng ngưng [5,2006.01] 

323/22 . có chứa các nhóm thio và các nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết với cùng khung 
cacbon [5,2006.01] 

323/23 . có chứa các nhóm thio và các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các 
nhóm nitro hay nitroso liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01] 

323/24 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 
không vòng của khung carbon [5,2006.01] 

323/25 . . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01] 
323/26 . . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01] 
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323/27 . . . khung carbon không vòng và chưa bão hòa [5,2006.01] 
323/28 . . . khung carbon chưa bão hòa và có chứa các vòng không phải các vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01] 
323/29 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
323/30 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải vòng thơm sáu cạnh của khung 
carbon [5,2006.01] 

323/31 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

323/32 . . . có ít nhất một trong các nguyên tử nitơ liên kết với một nguyên tử carbon 
không vòng của khung carbon [5,2006.01] 

323/33 . . . có ít nhất một trong các nguyên tử nitơ liên kết với một nguyên tử carbon của 
cùng vòng thơm sáu cạnh không ngưng [5,2006.01] 

323/34 . . . . nhóm thio là một nhóm mercapto [5,2006.01] 
323/35 . . . . nhóm thio là một nhóm sulfua [5,2006.01] 
323/36  . . . . . nguyên tử lưu huỳnh của nhóm sulfua được liên kết tiếp với một nguyên tử 

carbon không vòng [5,2006.01] 
323/37 . . . . . nguyên tử lưu huỳnh của nhóm sulfua được liên kết tiếp với một nguyên tử 

carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
 323/38 . . . với nguyên tử lưu huỳnh của nhóm thio liên kết với một nguyên tử carbon của 

một vòng thơm sáu cạnh là một phần của một hệ vòng ngưng [5,2006.01] 
323/39 . . ít nhất một trong các nguyên tử nitơ là phần của bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

  
                    X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
323/40 . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
323/41 . . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
323/42 . . . . Y là một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
323/43 . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
323/44 . . . . X hay Y là những nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
323/45 . . có ít nhất một trong những nguyên tử nitơ liên kết đôi với khung carbon 

[5,2006.01]   
323/46 . . có ít nhất một trong những nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các 

nhóm nitro hay nitroso, liên kết tiếp với các dị nguyên tử khác [5,2006.01] 
323/47 . . . với các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
323/48 . . . với các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
323/49 . . . với các nguyên tử lưu huỳnh [5,2006.01] 
323/50 . có chứa các nhóm thio và các nhóm carboxyl liên kết với cùng khung carbon 

[5,2006.01] 
323/51 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thio liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng của khung carbon [5,2006.01] 
323/52 . . . khung carbon không vòng và bão hòa [5,2006.01] 
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 323/53 . . . khung carbon bão hòa và có chứa các vòng [5,2006.01] 
323/54 . . . khung carbon không vòng và không bão hoà [5,2006.01] 
323/55 . . . khung carbon không bão hòa và có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01] 
323/56 . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
323/57 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần 

của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 
323/58 . . . . với các nhóm amino liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
323/59 . . . . . với các nhóm amino axyl hóa liên kết với khung carbon [5,2006.01] 
323/60 . . . với nguyên tử carbon của ít nhất một trong các nhóm carboxyl liên kết với các 

nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
323/61 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 

nguyên tử carbon của một vòng không phải là một vòng thơm sáu cạnh của 
khung carbon [5,2006.01] 

323/62 . . có nguyên tử lưu huỳnh của ít nhất một trong các nhóm thio liên kết với một 
nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh của khung carbon [5,2006.01] 

323/63 . . . khung carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần 
của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 

323/64 . có chứa các nhóm thio và các nguyên tử lưu huỳnh không phải là thành phần của 
các nhóm thio, liên kết với cùng khung carbon [5,2006.01] 

323/65 . . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfon hay sulfoxit liên kết với 
khung carbon [5,2006.01] 

323/66 . . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfo, các nhóm sulfo được este 
hóa hay các nhóm halosulfonyl, liên kết với khung carbon [5,2006.01] 

323/67 . . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm sulfonamit liên kết với khung 
carbon [5,2006.01] 

325/00 Các thioaldehyt; Thioketon; Thioquinon; Các oxit của chúng [5,2006.01] 
325/02 . Các thioketon; Các oxit của chúng [5,2006.01] 
325/04 . Các thioquinon; Các oxit của chúng [5,2006.01] 

327/00 Các thiocarboxylic axit [5,2006.01] 
327/02 . Các monothiocarboxylic axit [5,2006.01] 
327/04 . . có các nguyên tử cacbon của các nhóm thiocarboxyl liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
327/06 . . . với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon của một khung carbon 

không vòng bão hoà [5,2006.01] 
327/08 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon bão hòa có chứa các vòng 

[5,2006.01] 
327/10 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon không vòng chưa bão hòa 

[5,2006.01] 
327/12 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon chưa bão hòa có chứa các vòng 

[5,2006.01] 
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327/14 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxyl liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

327/16 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxyl liên kết với các nguyên tử 
carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

327/18 . Các axit dithiocarboxylic [5,2006.01] 
327/20 . Các este của các monothiocarboxylic axit [5,2006.01] 
327/22 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxylic được este hoá liên kết với 

các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
327/24 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxyl được este hóa liên kết với 

các nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
327/26 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxyl được este hóa liên kết với 

các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
327/28 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarboxyl được este hóa liên kết với 

các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy 
liên kết đơn [5,2006.01] 

327/30 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarboxyl được este hóa liên kết với 
các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ 
không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitrozo [5,2006.01] 

327/32 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarboxyl được este hóa liên kết với 
các nguyên tử carbon của các gốc hydrocarbon được được thế bằng các nhóm 
carboxyl [5,2006.01] 

327/34 . . . với các nhóm amino liên kết với cùng gốc hydrocarbon [5,2006.01] 
327/36 . Các este của các axit dithiocarboxylic [5,2006.01] 
327/38 . Các amit của các axit thiocarboxylic [5,2006.01] 
327/40 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxamit liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
327/42 . . . với các nguyên tử hydro hay với các nguyên tử carbon của một khung carbon  

bão hòa [5,2006.01] 
327/44 . . . với các nguyên tử carbon của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
327/46 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxamit liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
327/48 . . có các nguyên tử carbon của các nhóm thiocarboxamit liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
327/50 . . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
   X là một dị nguyên tử; Y là một nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
327/52 . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
327/54 . . . Y là một dị nguyên tử [5,2006.01] 
327/56 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thiocarboxamit được liên kết tiếp với dị 

nguyên tử khác [5,2006.01] 
327/58 . Các dẫn xuất của các axit thiocarboxylic, các nguyên tử oxy liên kết đôi được thay 

thế bởi các nguyên tử nitơ, ví dụ các ete imino-thio [5,2006.01] 
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327/60 . Các axit thiocarboxylic có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarboxyl 
được liên kết đôi tiếp với các nguyên tử oxy [5,2006.01] 

329/00 Các axit thiocarbonic; Các halogenua, este hay anhydrit của chúng [5,2006.01] 
329/02 . Các axit monothiocarbonic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
329/04 . . Các este của các axit monothiocarbonic [5,2006.01] 
329/06 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarbonic liên kết với các nguyên 

tử carbon không vòng [5,2006.01] 
329/08 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarbonic liên kết với các nguyên 

tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
329/10 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thiocarbonic liên kết với các nguyên 

tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
329/12 . Các axit dithiocarbonic; Các đẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
329/14 . . Các este của các axit dithiocarbonic [5,2006.01] 
329/16 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm dithiocarbonic liên kết với các 

nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
329/18 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm dithiocarbonic liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
329/20 . . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm dithiocarbonic liên kết với các 

nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

331/00 Các dẫn xuất của axit thioxyanic hay của axit isothioxyanic [5,2006.01] 
331/02 . Các thioxyanat [5,2006.01] 
331/04 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 

carbon không vòng [5,2006.01] 
331/06 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
331/08 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
331/10 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 

carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn 
[5,2006.01] 

331/12 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 
carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là 
thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 

331/14 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm thioxyanat liên kết với các nguyên tử 
carbon của các gốc hydrocarbon được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 

331/16 . Các isothioxyanat [5,2006.01] 
331/18 . . có các nhóm isothioxyanat liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[5,2006.01] 
331/20 . . . của một khung carbon bão hòa [5,2006.01] 
331/22 . . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
331/24 . . . . khung cacbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

212 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

331/26 . . có các nhóm isothioxyanat liên kết vói các nguyên tử carbon của các vòng không 
phải các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 

331/28 . . có các nhóm isothioxyanat liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm 
sáu cạnh [5,2006.01] 

331/30 . . có chứa ít nhất hai nhóm isothioxyanat liên kết với cùng khung carbon 
[5,2006.01] 

331/32 . . có các nhóm isothioxyanat axyl hóa [5,2006.01] 

333/00 Các dẫn xuất của các axit thiocarbamic, tức là các hợp chất có chứa bát kỳ 
nhóm nào trong các nhóm 

 

 nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

333/02 . Các axit monothiocarbamic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
333/04 . . có các nguyên tử ni tơ của các nhóm thiocarbamic liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
333/06 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thiocarbamic liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
333/08 . . có các nguyên tử ni tơ của các nhóm thiocarbamic liên kết với nguyên tử carbon 

của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
333/10 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thiocarbamic là thành phần của bất kỳ nhóm 

nào trong các nhóm 

 
                    X là một dị nguyên tử, Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ N-axyl -thiocarbamat 

[5,2006.01] 
333/12 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thiocarbamic liên kết với các dị nguyên tử 

khác [5,2006.01] 
333/14 . Các axit dithiocarbamic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
333/16 . . Các muối của axit dithiocarbamic [5,2006.01] 

213 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07C 

333/18 . . Các este của các axit dithiocarbamic [5,2006.01] 
333/20 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm dithiocarbamat liên kết với các nguyên tử 

hydro hay với các nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
333/22 . . . có các nguyên tử nitơ của .các nhóm dithocarbamat liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
333/24 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm dithiocarbamat liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
333/26 . . . có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
    X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ, ví dụ N-axyldithiocarbamat 

[5,2006.01] 
333/28 . . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm dithiocarbamat liên kết với các dị nguyên 

tử khác [5,2006.01] 
333/30 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm dithiocarbamic liên kết với các nguyên 

tử lưu huỳnh khác [5,2006.01] 
333/32 . . . Thiuramsulfua; Thiurampolysulfua [5,2006.01] 

335/00 Thioure, tức là các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 

 các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm nitro hay nitroso 
[5,2006.01] 

335/02 . Thioure [5,2006.01] 
335/04 . Các dẫn xuất của thioure [5,2006.01] 
335/06 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thioure liên kết với các nguyên tử carbon 

không vòng [5,2006.01] 
335/08 . . . của một khung carbon bão hoà [5,2006.01] 
335/10 . . . của một khung carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
335/12 . . . . khung carbon có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
335/14  . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thioure liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
335/16 . . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thioure liên kết với các nguyên tử carbon của 

các vòng thơm sáu cạnh của một khung carbon [5,2006.01] 
335/18 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
335/20 . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của các nhóm 

nitro hay nitroso [5,2006.01] 
335/22 . . . được thế tiếp bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
335/24 . . có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm sau [5,2006.01] 
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  X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
335/26 . . . Y là một nguyên tử hydro hay một nguyên tử carbon, ví dụ benzoylthioure 

[5,2006.01] 
335/28 . . . Y là một dị nguyên tử, ví dụ thiobiuret [5,2006.01] 
335/30 . Isothioure [5,2006.01] 
335/32 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm isothioure liên kết với các nguyên tử 

carbon không vòng [5,2006.01] 
335/34 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm isothioure liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
335/36 . . có các nguyên tử lưu huỳnh của các nhóm isothioure liên kết với các nguyên tử 

carbon của các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
335/38 . . có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
                    X là một dị nguyên tử; Y là nguyên tử bất kỳ [5,2006.01] 
335/40 . có các nguyên tử nitơ của các nhóm thioure hay isothioure được liên kết tiếp với 

các dị nguyên tử khác [5,2006.01] 
335/42 . . Các sulfonylthioure; Các sulfonylisothioure [5,2006.01] 
335/44 . . Các sulfenylthioure; Các sulfenylisothioure [5,2006.01] 

337/00  Các dẫn xuất của các axit thiocarbonic có chứa các nhóm chức được đề cập ở 
các nhóm C07C333/00 hay C07C335/00 trong đó ít nhất một nguyên tử nitơ của 
các nhóm chức này được liên kết tiếp với nguyên tử nitơ khác không phải là 
thành phần của các nhóm nitro hay nitroso [5,2006.01] 

337/02 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong các nhóm 

 
  ví dụ, thiocarbazat [5,2006.01] 
337/04 . . nguyên tử nitơ khác được liên kết đôi tiếp với một nguyên tử carbon [5,2006.01] 
337/06 . Các hợp chất có chứa bất kỳ nhóm nào trong những nhóm [5,2006.01] 
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ví dụ thiocarbazit [5,2006.01] 
337/08 . . nguyên tử nitơ khác được liên kết đôi tiếp với một nguyên tử carbon, ví dụ 

thiosemicarbazon [5,2006.01] 
337/10 . hai nguyên tử nitơ của một nhóm chức có liên kết đôi với nhau [5,2006.01] 

381/00 Các hợp chất chứa carbon và lưu huỳnh và có các nhóm chức không được đề 
cập ở các nhóm C07C 301/00 đến  C07C337/00 [5,2006.01] 

381/02 . Thiosulfat [5,2006.01] 
381/04 . Thiosulfonat [5,2006.01] 
381/06 . Các hợp chất có chứa các nguyên tử lưu huỳnh chỉ liên kết với hai nguyên tử nitơ 

[5,2006.01] 
381/08 . . có ít nhất một nguyên tử nitơ được axyl hóa [5,2006.01] 
381/10 . Các hợp chất có chứa các nguyên tử lưu huỳnh liên kết đôi với các nguyên tử nitơ 

[5,2006.01] 
381/12 . Các hợp chất sulfoni [5,2006.01] 
381/14 . Các hợp chất có chứa một nguyên tử carbon có bốn liên kết với các dị nguyên tử, 

với một nối đôi với một dị nguyên tử và ít nhất một liên kết với một nguyên tử lưu 
huỳnh được liên kết đôi tiếp với các nguyên tử oxy [5,2006.01] 

391/00 Các hợp chất có chứa selen [5,2006.01] 
391/02 . có các nguyên tử selen liên kết với các nguyên tử carbon của các vòng thơm sáu 

cạnh [5,2006.01] 

395/00 Các hợp chất có chứa telu [5,2006.01] 

 

401/00 Các sản phẩm chiếu xạ của cholesterol hay các dẫn xuất của nó; Các dẫn xuất 
của vitamin D, 9,10 secoxyclopenta [a] phenantren hay các chất tương tự thu 
được bằng điều chế hóa học không có chiếu xạ [5,2006.01] 

403/00 Các dẫn xuất của xyclohexan hay của một xyclohexen có một chuỗi bên có chứa 
một phần không no không vòng của ít nhất bốn nguyên tử carbon, phần này 
được trực tiếp gắn với các vòng xyclohexan hay xyclohexen, ví dụ vitamin A, 
beta-caroten, beta - ionon [5,2006.01] 

403/02 . có các chuỗi bên chỉ chứa các nguyên tử carbon và nguyên tử hydro [5,2006.01] 
403/04 . có các chuỗi bên được thế bởi các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
403/06 . có các chuỗi bên được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
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403/08 . . bằng các nhóm hydroxy [5,2006.01] 
403/10 . . bằng các nhóm hydroxy được ete hóa [5] 
403/12 . . bằng các nhóm hydroxy được este hóa [5,2006.01] 
403/14 . có các chuỗi bên được thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đôi [5,2006.01] 
403/16 . . không phải là thành phần của các nhóm -CHO [5,2006.01] 
403/18 . có các chuỗi bên được thế bằng các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
403/20 . có các chuỗi bên được thế bằng các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
403/22 . có các chuỗi bên được thế bằng các nguyên tử lưu huỳnh [5,2006.01] 
403/24 . có các chuỗi bên được thế bằng các vòng không thơm sáu cạnh, ví dụ beta-caroten 

[5,2006.01] 

405/00  Các hợp chất có chứa một vòng 5 cạnh có hai chuỗi bên ở vị trí ortho tương ứng 
nhau và có các nguyên tử oxy gắn trực tiếp với vòng ở vị trí ortho ứng với một 
trong những chuôi bên, một chuỗi bên có chứa, không trực tiếp gắn vào vòng, 
một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất một 
liên kết với halogen và chuỗi bên khác có các nguyên tử oxy gắn ở vị trí gamma 
tương ứng với vòng, ví dụ prostaglandin [5,2006.01] 

407/00 Điều chế các hợp chất peroxy [5,2006.01] 

409/00 Các hợp chất peroxy [5,2006.01] 
409/02 . nhóm -O-O- liên kết giữa một nguyên tử carbon không được thế tiếp bằng các 

nguyên tử oxy và hydro, tức là các hydroperoxit [5,2006.01] 
409/04 . . nguyên tử carbon không vòng [5,2006.01] 
409/06 . . . Các hợp chất có chứa các vòng không phải vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
409/08 . . . Các hợp chất có chứa các vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
409/10 . . . . Cumen hydroperoxit [5,2006.01] 
409/12 . . . . với hai nhóm alpha, alpha-dialkylmetyl-hydroperoxy liên kết với các nguyên 

tử carbon của cùng vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
409/14 . . nguyên tử carbon thuộc về một vòng không phải một vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01] 
409/16 . nhóm -O-O- liên kết giữa hai nguyên tử carbon không được thế tiếp bởi các nguyên 

tử oxy, tức là các peroxit [5,2006.01] 
409/18 . . ít nhất một trong các nguyên tử carbon thuộc về một vòng không phải một vòng 

thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
409/20 . nhóm -O-O- liên kết với một nguyên tử carbon được thế tiếp bằng các nguyên tử 

oxy liên kết đơn [5,2006.01] 
409/22 . . có hai nhóm-O-O-liên kết với nguyên tử carbon [5,2006.01] 
409/24 . nhóm -O-O- liên kết giữa một nhóm >C=O và hydro tức là axit peroxy [5,2006.01] 
409/26 . . Axit peraxetic [5,2006.01] 
409/28 . . một nhóm >C=O liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng không phải 

một vòng thơm sáu cạnh [5,2006.01] 
409/30 . . một nhóm >C=O liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh 

[5,2006.01] 
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409/32 . nhóm -O-O- liên kết giữa hai nhóm >C=O [5,2006.01]  
409/34 . . cả hai thuộc về các axit carboxylic [5,2006.01] 
409/36 . . . Diaxetyl peroxit [5,2006.01] 
409/38 . nhóm -O-O- liên kết giữa một nhóm >C=O và một nguyên tử carbon không được 

thế tiếp bằng các nguyên tử oxy, tức là các este của axit peroxy [5,2006.01] 
409/40 . có chứa các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
409/42 . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh [5,2006.01] 
409/44 . . với các nguyên tử lưu huỳnh liên kết trực tiếp vói các nhóm -O-O- , ví dụ các axit 

persulfonic [5,2006.01] 
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C07D CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG (các hợp chất phân tử lớn C08) [2] 

Ghi chú [2,3,7,2006.01] 
(1) Phân lớp này không bao gồm các hợp chất có chứa các gốc sacarit (như được xác 

định  trong Ghi chú (3) thuộc tiêu đề của phân lớp C07H) đã được phân loại ở phân 
lớp C07H.  

(2) Trong phân lớp này, trong các hợp chất chứa một nhân dị vòng thuộc nhóm 
C07D295/00 và ít nhất một nhân dị vòng khác, nhân dị vòng thuộc nhóm 
C07D295/00, được xem như mạch không vòng chứa các nguyên tử nitơ.  

(3) Trong phân lớp, các thuật ngữ dưới đây được sử dụng với các nghĩa sau: 
 - "nhân dị vòng" là một nhân có chứa ít nhất một nguyên tử halogen, nitơ, oxy, lưu 

huỳnh, selen hoặc telu là nguyên tử của vòng;  
 - “liên kết cầu nối” được hiểu là có ít nhất một hệ nhân ngưng tụ ngoài các hệ ngưng 

tụ ortho, peri -, và spiro;  
 - hai nhân được coi là "ngưng tụ" nếu chúng có ít nhất một nguyên tử trong vòng 

chung, tức là "spiro” và “liên kết cầu nối" được hiểu như là ngưng tụ;  
 - "hệ vòng ngưng tụ" là một hệ vòng trong đó tất cả các nhân được ngưng tụ với 

nhau;  
 - "số lượng các nhân liên quan” trong một hệ vòng ngưng tụ bằng số các mối đứt cần 

thiết để biến hệ vòng thành một mạch không vòng;  
 - "các nhân liên quan" trong một hệ vòng ngưng tụ, nghĩa là các vòng khi ngưng tụ 

với nhau tạo ra các mối liên kết giữa tất cả các nguyên tử của hệ vòng, được lựa chọn 
theo trình tự tương ứng với các tiêu chuẩn sau: 

 (a)  số lượng ít nhất các nguyên tử trong nhân; 
 (b)  số lượng nhiều nhất các dị nguyên tử trong nhân; 
 (c)  số lượng ít nhất các nguyên tử chung với các nhân khác; 
 (d)  vị trí thích hợp cuối cùng trong hệ thống phân loại.  
(4) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc lớp C07 được xác định theo quy tắc ưu tiên vị trí 

cuối cùng áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C-C07K và trong các phân lớp 
này.  

(5) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P. [7] 
(6) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, nghĩa là tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì: 
 (a) các hợp chất chỉ có một nhân dị vòng được phân loại theo vị trí thích hợp cuối 

cùng ở một trong các nhóm C07D 203/00 – C07D 347/00 kể cả các hợp chất chứa 
một số nhân dị vòng thuộc chính nhóm đó, không ngưng tụ với nhau hoặc với hệ 
vòng carboxyclic chung;  

 (b) các hợp chất chứa hai nhân dị vòng trở lên mà các nhân này thuộc các nhóm khác 
nhau không ngưng tụ với nhau hoặc với hệ vòng carboxyclic chung, được phân loại 
theo vị trí thích hợp cuối cùng ở một trong các nhóm C07D 401/00 – C07D 421/00;  

 (c) các hợp chất chứa hai nhân dị vòng liên quan trở lên thuộc một nhóm hoặc các 
nhóm khác nhau, ngưng tụ với nhau hoặc với hệ vòng carboxylic chung thì được 
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phân loại theo vị trí thích hợp cuối cùng ở một trong các nhóm C07D451/00 – 
C07D519/00.  

(7) Trong phân lớp này:  
 - nếu một hợp chất tồn tại ở các dạng hỗ biến thì nó sẽ được phân loại ở dạng được 

phân theo vị trí cuối cùng trong hệ thống. Ngoài ra khi xác định mức độ hydro hóa 
nhân, các mối liên kết đôi giữa nhân và nhánh phụ và các mối liên kết đôi trong nhân 
được coi như tương đương. Các công thức của hợp chất đưa ra theo Kekul; [2] 

 - các gốc hydrocarbon chứa một nhân carboxylic và một mạch không vòng liên kết 
với nhân dị vòng và được thế cả ở nhân carboxylic và ở mạch không vòng bằng các 
dị nguyên tử hoặc bằng các nguyên tử carbon có ba  mối liên kết với các dị nguyên 
tử, trong số đó có nhiều nhất một mối liên kết với halogen, được phân loại tương ứng 
với các   nhóm  thay  thế  trong  mạch  không  vòng. Ví dụ, hợp chất 

 
 được phân loại trong nhóm C07D 233/22, và hợp chất được phân loại trong các 

nhóm C07D 233/24 và C07D 233/26, trong đó X –NH2, -NHCOCH3 hoặc –
COOCH3.  

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP CHẤT CHỨA MỘT  DỊ VÒNG  

CÓ NITƠ LÀ DỊ NGUYÊN TỬ CỦA VÒNG  
chỉ chứa các nguyên tử nitơ  

một nguyên tử nitơ: 
Polymetylenimin .............................................................................................. 295/00 
Điều chế các lactam .......................................................................................... 201/00 
vòng ba cạnh ..................................................................................................... 203/00 
vòng bốn cạnh .................................................................................................. 205/00 
vòng năm cạnh..................................................................................... 207/00, 209/00 
vòng sáu cạnh ................................. 211/00, 213/00, 215/00, 217/00, 219/00, 221/00 
vòng bảy cạnh ................................................................................................... 223/00 
Các hợp chất khác ............................................................................... 225/00, 227/00 

hai nguyên tử nitơ 
vòng bốn cạnh .................................................................................................. 229/00 
vòng năm cạnh....................................................................... 231/00, 233/00, 235/00 
vòng sáu cạnh ........................................................................ 237/00, 239/00, 241/00 

Piperazin ............................................................................................... .......295/00 
vòng bảy cạnh ................................................................................................... 243/00 
Các hợp chất khác ............................................................................. ..245/00, 247/00 

ba nguyên tử nitơ 
vòng năm cạnh.................................................................................................. 249/00 
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vòng sáu cạnh ....................................................................................... 251/00,253/00 
Các hợp chất khác .......................................................................................... ..255/00 

bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử nitơ: .................................................. 257/00, 259/00 
các nguyên tử nitơ và oxy 

vòng năm cạnh ............................................................................ 261/00, 263/00, 271/00 
vòng sáu cạnh ............................................................................................ 265/00,273/00 

morpholin. ........................................................................................................ 295/00 
Các hợp chất khác ....................................................................... 267/00, 269/00, 273/00 

các nguyên tử nitơ và lưu huỳnh 
vòng năm cạnh ............................................................................ 275/00, 277/00, 285/00 
vòng sáu cạnh.... ....................................................................................... 279/00, 285/00 

Thiomorpholin .................................................................................................. 295/00 
Các hợp chất khác ....................................................................... 281/00, 283/00, 285/00 

các nguyên tử nitơ, oxy và lưu huỳnh ......................................................................... 291/00 
CÓ OXY LÀ DỊ NGUYÊN TỬ CỦA VÒNG 

chỉ chứa các nguyên tử oxy  
một nguyên tử oxy 

vòng ba cạnh ........................................................................................ 301/00, 303/00 
vòng bốn cạnh .................................................................................................. 305/00 
vòng năm cạnh............................................................................................. .....307/00 
vòng sáu cạnh ...................................................................................... 309/00, 311/00 
Các hợp chất khác ............................................................................... 313/00, 315/00 

hai nguyên tử oxy 
vòng năm cạnh.................................................................................................. 317/00 
vòng sáu cạnh ................................................................................................... 319/00 
Các hợp chất khác ............................................................................................ 321/00 

ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử oxy ..................................................................... 323/00 
Các hợp chất khác ............................................................................................ 325/00 

các nguyên tử oxy và nitơ 
vòng năm cạnh ............................................................................ 261/00, 263/00, 271/00 
vòng sáu cạnh ........................................................................................... 265/00, 273/00 

Morpholin .................................................................................................. .......295/00 
Các hợp chất khác ....................................................................... 267/00, 269/00, 273/00 

các nguyên tử oxy và lưu huỳnh ................................................................................. 327/00 
các ngyên tử oxy, nitơ và lưu huỳnh ........................................................................... 291/00 

CÓ LƯU HUỲNH LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 
chỉ chứa các nguyên tử lưu huỳnh 

một nguyên tử lưu huỳnh 
vòng năm cạnh.................................................................................................. 333/00 
vòng sáu cạnh ................................................................................................... 335/00 
Các hợp chất khác... ............................................................................ 331/00, 337/00 

hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử lưu huỳnh ............................................ 339/00, 341/00 
các nguyên tử lưu huỳnh và nitơ 
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vòng năm cạnh ............................................................................ 275/00, 277/00, 285/00 
vòng sáu cạnh ........................................................................................... 279/00, 285/00 

Thiomorpholin .................................................................................................  295/00 
Các hợp chất khác ....................................................................... 281/00, 283/00, 285/00 

các nguyên tử lưu huỳnh và oxy ................................................................................. 327/00 
các nguyên tử lưu huynh, nitơ và oxy ......................................................................... 291/00 

CÓ SELEN HAY TELU LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 
chỉ chứa các nguyên tử selen hay telu ........................................................................ 345/00 
kết hợp với các nguyên tử nitơ ................................................................................... 293/00 
kết hợp với các nguyên tử oxy .................................................................................... 329/00 
kết hợp vói các nguyên tử lưu huỳnh .......................................................................... 343/00 

CÓ NGUYÊN TỐ HALOGEN LÀ DỊ NGUYÊN TỬ. .................................................. 347/00 
CÁC HỢP CHẤT CHỨA HAI HAY NHIỀU HƠN HAI DỊ 
VÒNG  

TRONG CÙNG MỘT HỆ VÒNG 
CÓ NITƠ LÀ DỊ NGUYÊN TỬ  

chỉ chứa nitơ 
có ít nhất một vòng sáu cạnh với một 
nguyên tử nitơ ................................................................................................... 471/00 

Tropan; Granatan......................................................................................... 451/00 
Quinin; quinuclidin; izoquinuclidin ........................................................... .453/00 
Emetin, berberin .......................................................................................... 455/00 
Axit lysergic, ergot alkaloit ......................................................................... 457/00 
Yohimbin ..................................................................................................... 459/00 
Vincamin ..................................................................................................... 461/00 
Cacbaxephalosporin .................................................................................... 463/00 

Các hợp chất khác ................................................................. 487/00, 507/00, 513/00 
Purin........................... .......................................................................... .......473/00 
Pteridin ........................................................................................................ 475/00 
Thienamicin ................................................................................................. 477/00 

nitơ và oxy ................................................................................... 491/00,498/00, 507/00 
Morphin......... .................................................................................................. .489/00 
Oxapenicilin ..................................................................................................... 503/00 
Oxaxephalosporin ............................................................................................. 505/00 

nitơ và lưu huỳnh ...................................................................................... 507/00, 513/00 
Penixilin.... ...................................................................................................... .499/00 
Xephalosporin .................................................................................................. 501/00 

nitơ, oxy và lưu huỳnh .............................................................................. 515/00, 507/00 
CHỨA OXY LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 

chỉ chứa oxy .......................................................................................................... 493/00 
oxy và nitơ .................................................................................. 491/00, 498/00, 507/00 

Oxaxephalosporin ............................................................................................. 505/00 
Oxapenicilin ..................................................................................................... 503/00 
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Morphin ............................................................................................................ 489/00 
oxy và lưu huỳnh ................................................................................................... 497/00 
oxy, nitơ và lưu huỳnh .............................................................................. 507/00, 515/00 

CHỨA LƯU HUỲNH LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 
chỉ chứa lưu huỳnh trong nhân riêng biệt .............................................................. 495/00 
lưu huỳnh và oxy .................................................................................................. .497/00 
lưu huynh, nitơ và oxy .............................................................................. 515/00, 507/00 

CHỨA SELEN, TELU HOẶC CÁC HALOGEN 
LÀ  NHỮNG DỊ NGUYÊN TỬ ................................................................................. 517/00 

TRONG CÁC HỆ VÒNG KHÁC NHAU TRONG 
ĐÓ MỖI HỆ CHỈ CHỨA MỘT  DỊ VÒNG  

CÓ NITƠ LÀ DỊ NGUYÊN TỬ  
chỉ chứa nitơ 

chứa ít nhất một vòng sáu cạnh với một 
nguyên tử nitơ ................................................................................................... 401/00 
Các hợp chất khác ...........................................................................................  403/00 

nitơ và oxy ................................................................................................. 405/00,413/00 
nitơ và lưu huỳnh ................................................................................................. ..417/00 

thiamin..... ......................................................................................................... 415/00 
nitơ, oxy và lưu huỳnh ........................................................................................... 419/00 

CÓ OXY LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 
chỉ chứa oxy .....................................................................................................  ....407/00 
oxy và nitơ ............................................................................................ ....405/00, 413/00 
oxy và lưu huỳnh ................................................................................................... 411/00 
oxy, nitơ và lưu huỳnh ........................................................................................... 419/00 

CÓ LƯU HUỲNH LÀ DỊ NGUYÊN TỬ 
chỉ chứa lưu huỳnh ở nhân riêng biệt .................................................................... 409/00 
lưu huỳnh và nitơ ............................................................................................ .......417/00 

thiamin .............................................................................................................. 415/00 
lưu huỳnh và oxy ................................................................................................... 411/00 
lưu huỳnh, nitơ và oxy ........................................................................................... 419/00 

CÓ SELEN, TELU HOẶC CÁC HALOGEN LÀ 
DỊ NGUYÊN TỬ ........................................................................................................ 421/00 

CÁC HỢP CHẤT CHỨA HAI HỆ VÒNG HOẶC 
NHIỀU HƠN TRONG ĐÓ MỖI HỆ CÓ SỐ DỊ 
VÒNG LÀ HAI HOẶC NHIỀU HƠN .... ....................................................................... 519/00 
CÁC ALKALOIT 

Emetin ......................................................................................................................... 455/00 
Ergot .............................................................................................................. 457/00, 519/00 
Granatanin .................................................................................................................. 451/00 
Morphin ...................................................................................................................... 489/00 
Nicotin ........................................................................................................................ 401/20 
Papaverin .................................................................................................................... 217/00 
Quinin. ........................................................................................................................ 453/00 
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Strychnin ..................................................................................................................... 498/00 
Tropa ........................................................................................................................... 451/00 

XEPHALOSPORIN ........................................................................................................ 501/00 
PENIXILIN ...................................................................................................................... 499/00 
PTERIDIN ....................................................................................................................... 475/00 
PURIN ............................................................................................................................. 473/00 
THIENAMYCIN ............................................................................................................. 477/00 
THIAMIN ........................................................................................................................ 415/00 
CÁC HỢP CHẤT CHỨA CÁC DỊ VÒNG CÓ CẤU 
TRÚC KHÔNG XÁC ĐỊNH ........................................................................................... 521/00 

 

Các hợp chất dị vòng chỉ có nitơ là dị nguyên tử [2] 

201/00 Điều chế, tách, tinh chế hoặc ổn định các lactam không được thế [2,2006.01] 
201/02 . Điều chế các lactam [2,2006.01] 
201/04 . . từ hoặc qua các oxim bằng cách chuyển vị Beckman [2,2006.01] 
201/06 . . . từ các keton bằng cách đồng thời tạo và chuyển vị oxim [2,2006.01] 
201/08 . . từ các axit carboxylic hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ như từ các axit hydroxy  

cacboxylic, lacton, nitril [2,2006.01] 
201/10 . . từ các hợp chất mạch vòng béo bằng cách đồng thời nitrosyl hóa và chuyển vị 

[2,2006.01] 
201/12 . . bằng cách khử trùng hợp các polyamit [2,2006.01] 
201/14 . Điều chế các muối hoặc hay các sản phẩm cộng hợp của các lactam [2,2006.01] 
201/16 . Tách hoặc tính chế [2,2006.01] 
201/18 . Ổn định [2,2006.01] 

203/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng ba cạnh với chỉ một nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

203/02 . Điều chế bằng đóng vòng [2,2006.01] 
203/04 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
203/06 . . không chứa liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng với nhánh cạnh [2,2006.01] 
203/08 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc gốc hydrocarbon được 

thế liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
203/10 . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử oxy liên kết đơn [2,2006.01] 
203/12 . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử nitơ không nằm trong gốc nitro 

[2,2006.01] 
203/14 . . . . với các vòng carbon trực tiếp liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
203/16 . . . với các nguyên tử nitơ axyl hóa của vòng [2,2006.01] 
203/18 . . . . bằng các axit carboxylic hoặc các chất tương tự chứa lưu huỳnh hay nitơ của 

chúng [2,2006.01] 
203/20 . . . . bằng axit carbonic hoặc các chất tương tự chứa nitơ hay lưu huỳnh của nó, ví 

dụ carbamat [2,2006.01] 
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203/22 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
203/24 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
203/26 . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

205/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng bốn cạnh với chỉ một nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

205/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
205/04 . . không chứa các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
205/06 . . với một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
205/08 . . . với một nguyên tử oxy liên kết trực tiếp ở vị trí 2, ví dụ các beta-lactam 

[2,2006.01] 
205/085 . . . . với một nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 3 [5,2006.01] 
205/09 . . . . với một nguyên tử lưu huỳnh gắn trực tiếp ở vị trí 4 [5,2006.01] 
205/095 . . . . . và với một nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 3 [5,2006.01] 
205/10 . . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
205/12 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

207/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh không ngưng tụ với các vòng 
khác, chỉ với một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Các pyrolidin chỉ chứa các nguyên tử hydro liên kết với các nguyên tử carbon của 

vòng được phân loại vào nhóm C07D 295/00.  
 
207/02 . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 

vòng [2,2006.01] 
207/04 . . không chứa các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
207/06 . . . với các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon liên kết với các nguyên tử 

carbon của vòng [2,2006.01] 
207/08 . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng những dị nguyên tử liên kết với các 

nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
207/09 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ không nằm trong gốc nitro 

[3,2006.01] 
207/10 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử mà nhiều nhất là một liên kết có thể với halogen, ví dụ các gốc nitril hoặc 
este liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

207/12 . . . . Các nguyên tử oxy hay lưu huỳnh [2,2006.01] 
207/14 . . . . Các nguyên tử nitơ không nằm trong gốc nitro [2,2006.01] 
207/16 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử mà nhiều nhất là 

một liên kết với halogen, ví dụ các gốc nitril hoặc este [2,2006.01]] 
207/18 . . có một liên kết đôi ở vòng hay giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
207/20 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay hydrocarbon được thế 

liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
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207/22 . . . với các dị nguyên tử hay với các nguyên tử cacbon có ba liên kết với các dị 
nguyên tử mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc 
nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

207/24 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
207/26 . . . . . Các 2 - pyrolidon [2,2006.01] 
207/263  . . . . . . chỉ với những nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa các nguyên tử 

hydro và carbon, liên kết với những nguyên tử carbon khác của vòng 
[3,2006.01] 

207/267  . . . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa các nguyên tử 
hydro và carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng 
[3,2006.01] 

207/27 . . . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ 
của vòng [3,2006.01] 

207/273 . . . . . . với các dị nguyên tử hoặc với những nguyên tử cacbon có ba liên kết với 
các dị nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 
[3,2006.01] 

207/277 . . . . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, trong đó một 
liên kết có thể với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [3,2006.01] 

207/28 . . . . . . . . Các axit 2 - pyrolidon - 5 - carboxylic; Các dẫn xuất chức của chúng, 
ví dụ các este, nitril [2,3,2006.01] 

207/30 . . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc ở giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
207/32 . . . chỉ với những nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc hydrocarbon được 

thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
207/323 . . . . chỉ với những nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa các nguyên tử 

hydro và carbon liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng [3,2006.01] 
207/325 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 

vòng [3,2006.01] 
207/327 . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril [3,2006.01] 

207/33 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của 
vòng [3,2006.01] 

207/333 . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [3,2006.01] 
207/335 . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần trong 

gốc nitro [3,2006.01] 
207/337 . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với những dị 

nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril [3,2006.01] 

207/34 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, liên 
kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

207/36 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
207/38 . . . . . Các 2 - pyrolon [2,2006.01] 
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207/40 . . . . . Các 2,5 - pyrolidin-dion [2,2006.01] 
207/404 . . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa các nguyên tử 

hydro và carbon, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng, ví 
dụ suxinimit [3,2006.01] 

207/408 . . . . . . . Các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon liên kết với những 
nguyên tử carbon của vòng [3,2006.01] 

207/412 . . . . . . . . Các gốc không vòng có chứa từ sáu nguyên tử carbon trở lên 
[3,2006.01] 

207/416 . . . . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon có ba  liên kết với các 
dị nguyên tử mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon khác của vòng 
[3,2006.01] 

207/42 . . . . Các gốc nitro [2,2006.01] 
207/44 . . có ba liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và nhánh cạnh [2,2006.01] 
207/444 . . . có hai nguyên tử oxy liên kết đôi liên kết trực tiếp ở các vị trí 2 và 5 

[3,2006.01] 
207/448 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro 

và carbon, liên kết trực tiếp với những nguyên tử carbon khác của nhân, ví dụ  
maleimit [3,2006.01] 

207/452 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các dị nguyên tử, liên kết trực tiếp 
với nguyên tử nitơ của vòng [3,2006.01] 

207/456 . . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 
nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ với các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon khác của vòng 
[3,2006.01] 

207/46 . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
207/48 . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
207/50 . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

209/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh ngưng tụ với các vòng khác, chỉ 
có một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử [2,2006.01] 

209/02 . ngưng tụ với một vòng carbon [2,2006.01] 
209/04 . . Các indol; Các indol hydro hóa [2,2006.01] 
209/06 . . . Điều chế indol từ nhựa than đá [2,2006.01] 
209/08 . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa những nguyên tử hydro 

và carbon, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 
209/10 . . . với các gốc hydrocacbon được thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon 

của dị vòng [2,2006.01] 
209/12 . . . . Các gốc được thế bằng những nguyên tử oxy [2,2006.01] 
209/14 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc 

nitro [2,2006.01] 
209/16 . . . . . Các tryptamin [2,2006.01] 
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209/18 . . . . Các gốc được thế bằng những nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 
nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc 
nitril [2,2006.01] 

209/20 . . . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ, ví dụ  triptophan [2,2006.01] 
209/22 . . . . . với một gốc aralkyl liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
209/24 . . . . . với một gốc alkyl hoặc xycloalkyl liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2] 
209/26 . . . . . với một gốc axyl liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
209/28 . . . . . . 1- (4 - Clorbenzoyl) - 2 - metyl - indolyl - 3 – axetic axit được thế vào vị 

trí 5 bằng một nguyên tử oxy hoặc nitơ; Các este của chúng [2,2006.01] 
209/30 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen liên kết trực tiếp với các 
nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 

209/32 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
209/34 . . . . . ở vị trí 2 [2,2006.01] 
209/36 . . . . . ở vị trí 3, ví dụ adrennocrom [2,2006.01] 
209/38 . . . . . ở vị trí 2, và 3, ví dụ isatin [2,2006.01] 
209/40 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro, ví dụ, isatin 

semicarbazon [2,2006.01] 
209/42 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, trong đó một liên 

kết có thể với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 
209/43 . . . với một gốc -OCH2CH(OH)CH2NH2 có thể được thế tiếp, gắn vào các vị trí 

4,5,6 hay 7 [5,2006.01] 
209/44 . . Iso-indol; Iso-indol được hydro hóa [2,2006.01] 
209/46 . . . với một nguyên tử oxy ở vị trí 1 [2,2006.01] 
209/48 . . . với các nguyên tử oxy ở vị trí 1 và 3, ví dụ phtalimit [2,2006.01] 
209/49 . . . . và có trong phân tử một gốc axyl có chứa một vòng bão hoà ba cạnh, ví dụ,  

các este của axit crysantemumic [5,2006.01] 
209/50 . . . với các nguyên tử nitơ và oxy ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
209/52 . . ngưng tụ với một vòng khác không phải là vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
209/54 . . Ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
209/56 . Các hệ vòng chứa ba hoặc ba vòng trở lên [2,2006.01] 
209/58 . . [b] - hoặc [c] - ngưng tụ [2,2006.01] 
209/60 . . . Naphto [b] pyrol; Naphto [b] pyrol được hydro hóa [2,2006.01] 
209/62 . . . Naphto [c] pyrol; Naphto [b] pyrol được hydro hoá [2,2006.01] 
209/64 . . . . với một nguyên tử oxy ở vị trí 1 [2,2006.01] 
209/66 . . . . với các nguyên tử oxy ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
209/68 . . . với các nguyên tử oxy và nitơ ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
209/70 . . chứa nhân vòng carbon, trừ vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
209/72 . . 4,7 - Endo – alkylen-iso-indol [2,2006.01] 
209/74 . . . với một nguyên tử oxy ở vị trí 1 [2,2006.01] 
209/76 . . . với các nguyên tử oxy ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
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209/78 . . . với các nguyên tử oxy và nitơ ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
209/80 . . [b,c]- hoặc [b,d]- ngưng tụ [2,2006.01] 
209/82 . . . Carbazol; Carbazol được hydro hóa [2,2006.01] 
209/84 . . . . Tách, ví dụ từ nhựa; Làm sạch [2,2006.01] 
209/86 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của hệ vòng [2,2006.01] 
209/88 . . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc 
nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của hệ vòng [2,2006.01] 

209/90 . . . Benzo [c,d] indol; Benzo [c,d] indol được hydro hóa [2,2006.01] 
209/92 . . . . Naphtostyril [2,2006.01] 
209/94 . . . chứa các vòng carbon trừ vòng sáu cạnh [4,2006.01] 
209/96 . . Các hệ vòng ngưng tụ spiro [2,2006.01] 

211/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng pyridin được hydro hóa không ngưng tụ 
với các vòng khác [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
1. Trong nhóm này thuật ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - "hydro hóa" có nghĩa là có dưới ba liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng vói 

mạch bên.  
2. Piperidin chỉ chứa các nguyên tử hydro liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 

được phân vào nhóm C07D 295/00.  
 
211/02 . Điều chế bằng khép vòng hoặc hydro hóa [2,2006.01] 
211/04 . chỉ chứa các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 

vòng [2,2006.01] 
211/06 . . không chứa các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
211/08 . . . với các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon được thế liên kết trực tiếp 

với các nguyên tử carbon của vòng [2,3,2006.01] 
211/10 . . . . với các gốc chỉ chứa các nguyên tử carbon và hydro liên kết với các nguyên 

tử carbon của vòng [2,3,2006.01] 
211/12 . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro liên kết với nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
211/14 . . . . . với các gốc hydrocarbon hoặc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử 

nitơ của vòng [2,2006.01] 
211/16 . . . . . với nguyên tử nitơ của vòng được axyl hóa [2,2006.01] 
211/18 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế, liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
211/20 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh 

liên kết bằng liên kết đơn [2,2006.01] 
211/22 . . . . . . bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
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211/24 . . . . . . bằng các nguyên tử lưu huỳnh, liên kết với một dị nguyên tử thứ hai 
[2,2006.01] 

211/26 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
211/28 . . . . . . liên kết với một dị nguyên tử thứ hai [2,2006.01] 
211/30 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh 

liên kết đôi hoặc bằng hai nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết bằng liên 
kết đơn với cùng một nguyên tử carbon [2,2006.01] 

211/32 . . . . . . bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
211/34 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử carbon liên kết với 

các dị nguyên tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, 
ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 

211/36 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 
bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

211/38 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
211/40 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
211/42 . . . . . liên kết ở vị trí 3 hoặc 5 [2,2006.01] 
211/44 . . . . . liên kết ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/46 . . . . . . có một nguyên tử hydro là chất thế thứ hai ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/48 . . . . . . có một nguyên tử carbon không vòng liên kết  ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/50 . . . . . . . Gốc aroyl [2,2006.01] 
211/52 . . . . . . có một gốc aryl là chất thế thứ hai ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/54 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
211/56 . . . . Các nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D211/38) [2,2006.01] 
211/58 . . . . . liên kết ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/60 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết, mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este và nitril [2,2006.01] 
211/62 . . . . . liên kết ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/64 . . . . . . có một gốc aryl là chất thế thứ hai ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/66 . . . . . . có một dị nguyên tử như là chất thế thứ hai ở vị trí 4 [2,2006.01] 
211/68 . . có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
211/70 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc hydrocarbon được thay 

thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
211/72 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, liên kết trực tiếp với 
các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

211/74 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
211/76 . . . . . liên kết ở vị trí 2 hoặc 6 [2,2006.01] 
211/78 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen [2,2006.01] 
211/80 . . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
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211/82 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc hydrocarbon được  thế, 
liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

211/84 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 
tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, liên kết trực tiếp 
với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

211/86 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
211/88 . . . . . liên kết ở vị trí 2 và 6, ví dụ glutarimit [2,2006.01] 
211/90 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết, trong đó 

một liên kết có thể với halogen [2,2006.01] 
211/92 . với một dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
211/94 . . Các nguyên tử oxy, ví dụ N - oxit của piperidin [2,2006.01] 
211/96 . . Nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
211/98 . . Nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

213/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các vòng sáu cạnh không ngưng tụ với các vòng 
khác, chỉ  với một nguyên tử nitơ như là dị nguyên tử của vòng và ba hoặc nhiều 
hơn ba liên kết đôi ở trong vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 

213/02 . có ba liên kết đôi ở trong vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
213/04 . . không có liên kết giữa nguyên tử nitơ của vòng với mạch bên hay chỉ có các 

nguyên tử hydro hay nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 
vòng [2,2006.01] 

213/06 . . . ngoài nguyên tử nitơ của vòng chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon 
[2,2006.01] 

213/08 . . . . Điều chế bằng phương pháp khép vòng [2,2006.01] 
213/09 . . . . . sử dụng amoniac, amin, muối của amin hoặc nitril [2,2006.01] 
213/10 . . . . . . từ axetaldehyt hoặc polyme vòng của nó [2,2006.01] 
213/12 . . . . . . từ các hợp chất không no [2,2006.01] 
213/127 . . . . Điều chế từ các hợp chất chứa các vòng pyridin [2,2006.01] 
213/133 . . . . Điều chế bằng khử hydro của các hợp chất pyridin được hydro hóa 

[2,2006.01] 
213/14 . . . . Điều chế từ các hợp chất có chứa oxy ở nhân dị vòng [2,2006.01] 
213/16 . . . . chỉ chứa một vòng pyridin [2,2006.01] 
213/18 . . . . . Các muối của chúng [2,2006.01] 
213/20 . . . . . Các hợp chất bậc bốn của chúng [2,2006.01] 
213/22 . . . . chứa hai hoặc nhiều hơn hai vòng pyridin liên kết trực tiếp với nhau, ví dụ 

bipyridin [2,2006.01] 
213/24 . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
213/26 . . . . Các gốc được thay thế bởi các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro 

[2,2006.01] 
213/28 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết đơn 

[2,2006.01] 
213/30 . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
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213/32 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
213/34 . . . . . . được liên kết với một dị nguyên tử thứ hai [2,2006.01] 
213/36 . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết đơn (các gốc nitro 

C07D 213/26) [2,2006.01] 
213/38 . . . . . chỉ có nguyên tử hydro hoặc gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử nitơ 

thay thế [2,2006.01] 
213/40 . . . . . Nguyên tử nitơ thế được axyl hóa [2,2006.01] 
213/42 . . . . . có các dị nguyên tử liên kết với nguyên tử nitơ thế (các gốc nitro C07D 

213/26) [2,2006.01] 
213/44 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ liên kết đôi 

hoặc bằng hai trong số các nguyên tử đó liên kết đơn với cùng một nguyên tử 
carbon [2,2006.01] 

213/46 . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
213/48 . . . . . . Các gốc aldehyt [2,2006.01] 
213/50 . . . . . . Các gốc ketonic [2,2006.01] 
213/51 . . . . . . Các gốc axetal [2,2006.01] 
213/52 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
213/53 . . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
213/54 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril [2,2006.01] 

213/55 . . . . . Các axit; Các este của axit [2,2006.01] 
213/56 . . . . . Các amit [2,2006.01] 
213/57 . . . . . Các nitril [2,2006.01] 
213/58 . . . . . Các amidin [2,2006.01] 
213/59 . . . . . với ít nhất một liên kết với nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
213/60 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết có thể với halogen, ví dụ các gốc 
este hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 
[2,2006.01] 

213/61 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
213/62 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
213/63 . . . . . Một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
213/64 . . . . . . liên kết ở vị trí 2 hoặc 6 [2,2006.01] 
213/643 . . . . . . . 2- Phenoxypyridin; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
213/647 . . . . . . . và có trong phân tử một gốc axyl có chứa một vòng ba cạnh đã bão hòa, 

ví dụ các este của crysantemumic axit [5,2006.01] 
213/65 . . . . . . liên kết ở vị trí 3 hoặc 5 [2,2006.01] 
213/66 . . . . . . . có nguyên tử oxy ở vị trí 3 và ở từng vị trí 4 và 5 có một nguyên tử 

carbon liên kết với một nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ, ví dụ 
pyridoxal [2,2006.01] 
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213/67 . . . . . . . . 2-Metyl-3-hydroxy-4,5- bis (hydroxy- metyl) pyridin, tức là pyridoxin 
[2,2006.01] 

213/68 . . . . . . liên kết ở vị trí 4 [2,2006.01] 
213/69 . . . . . Hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
213/70 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [4,2006.01] 
213/71 . . . . . . được liên kết với một dị nguyên tử thứ hai [4,2006.01] 
213/72 . . . . Các nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D 213/61) [2,2006.01] 
213/73 . . . . . Các gốc amino hoặc imino  không được thế [2,2006.01] 
213/74 . . . . . Các gốc amino hoặc imino được thay thế bằng các gốc hydrocarbon hoặc 

các gốc hydrocarbon được thế [2,2006.01] 
213/75 . . . . . Các gốc amino hoặc imino được axyl hóa bằng các axit carboxylic hoặc axit 

carbonic hoặc bằng các hợp chất tương tự chúng có chứa lưu huỳnh hoặc 
nitơ, ví dụ carbamat [2,2006.01] 

213/76 . . . . . được liên kết với một dị nguyên tử thứ hai (các gốc nitro C07D 213/61) 
[2,2006.01] 

213/77 . . . . . . Các gốc hydrazin [2,2006.01] 
213/78 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 
213/79 . . . . . Axit; Este của axit [2,2006.01] 
213/80 . . . . . . ở vị trí 3 [2,2006.01] 
213/803 . . . . . . Phương pháp điều chế [3,2006.01] 
213/807 . . . . . . . bằng oxy hóa pyridin hoặc pyridin ngưng tụ [3,2006.01] 
213/81 . . . . . Amit; Imit [2,2006.01] 
213/82 . . . . . . ở vị trí 3 [2,2006.01] 
213/83 . . . . . Thioaxit; Thioeste; Thioamit; Thioimit [2,2006.01] 
213/84 . . . . . Nitril [2,2006.01] 
213/85 . . . . . . ở vị trí 3 [2,2006.01] 
213/86 . . . . . Hydrazit; Các hợp chất thio hoặc imino tương tự của chúng [2,2006.01] 
213/87 . . . . . . ở vị trí 3 [2,2006.01] 
213/88 . . . . . Nicotinoylhydrazon [2,2006.01] 
213/89 . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
213/90 . có nhiều hơn ba  liên kết đôi ở nhân hay giữa nhân với mạch bên [2,2006.01] 

215/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng quinolin hay hệ vòng quinolin được 
hydro hóa [2,2006.01] 

215/02 . không chứa liên kết giữa nguyên tử nitơ của vòng với mạch nhánh hay chỉ có các 
nguyên tử hydro hoặc nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 
vòng [2,2006.01] 

215/04 . . chỉ có các nguyên tử hydro hay các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và nguyên 
tử carbon gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

215/06 . . . chỉ có các nguyên tử hydro, các gốc hydrocrcbon hoặc gốc hydrocarbon được  
thế liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
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215/08 . . . với nguyên tử nitơ của vòng được axyl hóa [2,2006.01] 
215/10 . . . Hợp chất bậc bốn [2,2006.01] 
215/12 . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
215/14 . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
215/16 . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

215/18 . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
215/20 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
215/22 . . . . ở vị trí 2 hoặc 4 [2,2006.01] 
215/227  . . . . . chỉ có một nguyên tử oxy được gắn vào vị trí 2 [5,2006.01] 
215/233 . . . . . chỉ có một nguyên tử oxy được gắn vào vị trí 4 [5,2006.01] 
215/24 . . . . được gắn ở vị trí 8 [2,2006.01] 
215/26 . . . . . Alcohol; Ete của chúng [2,2006.01] 
215/28 . . . . . . với các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro ở vị trí 5, 6 hoặc 7 

[2,2006.01] 
215/30 . . . . . . Muối kim loại; Các chelat [2,2006.01] 
215/32 . . . . . . Este [2,2006.01] 
215/34 . . . . . . . Carbamat [2,2006.01] 
215/36 . . . Các nguyên tử lưu huỳnh (C07D 215/24 được ưu tiên) [2,2006.01] 
215/38 . . . Các nguyên tử nitơ (gốc nitro C07D 215/18) [2,2006.01] 
 215/40 . . . . được gắn ở vị trí 8 [2,2006.01] 
215/42 . . . . được gắn ở vị trí 4 [2,2006.01] 
215/44 . . . . . với các gốc aryl liên kết với nguyên tử nitơ trên [2,2006.01] 
215/46 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bởi các nguyên tử nitơ liên kết với các 

nguyên tử nitơ trên [2,2006.01] 
215/48 . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen [2,2006.01] 
215/50 . . . . được gắn ở vị trí 4 [2,2006.01] 
215/52 . . . . . với các gốc aryl ở vị trí 2 [2,2006.01] 
215/54 . . . . được gắn ở vị trí 3 [2,2006.01] 
215/56 . . . . . với các nguyên tử oxy ở vị trí 4 [2,2006.01] 
215/58 . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
215/60 . . N-oxit [2,2006.01] 

217/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng isoquinolin hoặc hệ vòng isoquinolin 
được hydro hóa [2,2006.01] 

217/02 . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử carbon và hydro 
liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng chứa nitơ; Alkylen-bis- 
isoquinolin [2,2006.01] 
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217/04 . . với các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên 
tử nitơ của vòng [2,2006.01] 

217/06 . . với nguyên tử nitơ của vòng được axyl hóa bằng các axit carboxylic hoặc axit 
carbonic hoặc các hợp chất tương tự chứa lưu huỳnh hay nitơ của chúng, ví dụ 
carbamat [2,2006.01] 

217/08 . . với một dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01]  
217/10 . . Các hợp chất bậc bốn [2,2006.01] 
217/12 . với các gốc thay thế bằng các dị nguyên tử liên kết với các nguyên tử carbon của 

vòng chứa nitơ [2,2006.01] 
217/14 . . trừ các gốc aralkyl [2,2006.01] 
217/16 . . . được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
217/18 . . Các gốc aralkyl [2,2006.01] 
217/20 . . . với các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với vòng thơm của gốc aralkyl, ví dụ 

papaverin [2,2006.01] 
217/22 . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc 
nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng chứa nitơ [2,2006.01] 

217/24 . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
217/26 . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen [2,2006.01] 

219/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng acridỉn hoặc acridin được hydro hóa 
[2,2006.01] 

219/02 . chỉ với nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc gốc hydrocarbon được thế liên 
kết trực tiếp với nguyên tử carbon của hệ vòng [2,2006.01] 

219/04 . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 
bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc  
nitril liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của hệ vòng [2,2006.01] 

219/06 . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
219/08 . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
219/10 . . . được gắn ở vị trí 9 [2,2006.01] 
219/12 . . . . vói nhóm aminoalkyl-amino ở vị trí 9 [2,2006.01] 
219/14 . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết với nguyên tử 

nitơ của vòng [2,2006.01] 
219/16 . với các gốc axyl được thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết với nguyên tử nitơ của 

vòng [2,2006.01] 

221/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng sáu cạnh chỉ có một nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử không được đưa vào các nhóm C07D 211/00 – C07D 219/00 
[2,2006.01] 

221/02 . ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng carbon [2,2006.01] 
221/04 . . Các hệ vòng ngưng tụ ortho- hoặc peri- [2,2006.01] 
221/06 . . . Các hệ ba vòng [2,2006.01] 
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221/08 . . . . Aza-antraxen [2,2006.01] 
221/10 . . . . Aza-phenantren [2,2006.01] 
221/12 . . . . . Phenantridin [2,2006.01] 
221/14 . . . . Aza-phenalen; ví dụ 1,8 - naphtalimit [2,2006.01] 
221/16 . . . . chứa các vòng carbon trừ vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
221/18 . . . Các hệ vòng gồm bốn vòng hoặc hơn [2,2006.01] 
221/20 . . Các hệ vòng ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
221/22 . . Các hệ vòng cầu nối [2,2006.01] 
221/24 . . . Camphidin [2,2006.01] 
221/26 . . . Benzomorphan [2,2006.01] 
221/28 . . . Morphinan [2,2006.01] 

223/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng bảy cạnh chỉ có một nguyên tử nitơ được 
coi là dị nguyên tử [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Hexametylen imin hoặc 3-azabicyclo[3.2.2]nonan chỉ có các nguyên tử hydro gắn 

với các nguyên tử carbon của vòng được phân loại vào nhóm C07D 295/00.  
223/02 . không ngưng tụ với những vòng khác [2,2006.01] 
223/04 . . chỉ với các nguyên tử hydro, halogen, các gốc hydrocarbon hoặc gốc hydrocarbon 

được thay thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
223/06 . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng (các nguyên tử 
halogen C07D 223/04) [2,2006.01] 

223/08 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
223/10 . . . . liên kết ở vị trí 2 [2,2006.01] 
223/12 . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
223/14 . ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
223/16 . . Benzazepin; Benzazepin được hydro hóa [2,2006.01] 
223/18 . . Dibenzazepin; Dibenzazepin được hydro hóa [2,2006.01] 
223/20 . . . Dibenz[b,e]azepin; Dibenz [b,e] azepin được hydro hóa [2,2006.01] 
223/22 . . . Dibenz [b,f]azepin; Dibenz [b,f] azepin được hydro hóa [2,2006.01] 
223/24 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết với 

nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
223/26  . . . . . có một liên kết đôi giữa vị trí 10 và 11 [2,2006.01] 
223/28  . . . . . có một liên kết đơn giữa vị trí 10 và 11 [2,2006.01] 
223/30 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
223/32 . . chứa các vòng carbon trừ vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
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225/00 Các hợp chất dị vòng chứa vòng có trên 7 cạnh, chỉ có một nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Polymetylen - imin chứa ít nhất năm cạnh trong vòng và chỉ có các nguyên tử hydro 

liên kết với các nguyên tử carbon của vòng, được phân loại vào nhóm C07D 295/00.  
225/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
225/04 . ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
225/06 . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
225/08 . . ngưng tụ với hai vòng sáu cạnh [2,2006.01] 

227/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
được xếp vào nhiều hơn một nhóm trong các nhóm từ C07D 203/00 – C07D 
225/00 [2,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Polymetylen - imin chứa ít nhất năm cạnh ở vòng và chỉ có các nguyên tử hydro liên 

kết với các nguyên tử carbon của vòng, được phân vào nhóm C07D295/00.  
227/02 . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của 

vòng [2,2006.01] 
227/04 . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc gốc hydrocarbon được  

thế, liên kết với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
227/06 . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

227/08 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
227/087 . . . . Một nguyên tử oxy liên kết đôi ở vị trí 2, ví dụ lactam [2,2006.01] 
227/093 . . . . Hai nguyên tử oxy liên kết đôi với các nguyên tử carbon đứng cạnh nguyên tử 

nitơ của vòng, ví dụ imit của dicacboxylic axit [2,2006.01] 
227/10 . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
227/12 . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 

229/00 Các hợp chất dị vòng chứa vòng có dưới năm cạnh chỉ có hai nguyên tử nitơ là 
dị nguyên tử [2,2006.01] 

229/02 . chứa các vòng ba cạnh [2,2006.01] 

231/00 Các hợp chất dị vòng chứa vòng 1,2 - diazol hoặc 1,2 - diazol được hydro hóa 
[2,2006.01] 

231/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
231/04 . . không có các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
231/06 . . chỉ có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
231/08 . . . với các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết trực tiếp với các nguyên tử 

carbon của vòng [2,2006.01] 
231/10 . . có hai hoặc ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
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231/12 . . . chỉ với nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon được 
thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01]  

231/14 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 
tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

231/16 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
231/18  . . . . Một nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
231/20 . . . . . Một nguyên tử oxy được gắn ở vị trí 3 hoặc 5 [2,2006.01] 
231/22 . . . . . . với các gốc aryl liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
231/24 . . . . . . . chứa trong phân tử các gốc sulfon hoặc axit sulfonic [2,2006.01] 
231/26 . . . . . . . 1-Phenyl-3-metyl-5- pyrazolon không được thế hay được thế ở vòng 

phenyl [2,2006.01] 
231/28 . . . . Hai nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
231/30 . . . . . được gắn ở vị trí 3 và 5 [2,2006.01] 
231/32 . . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
231/34 . . . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon ở vị trí 4 [2,2006.01] 
231/36 . . . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các dị nguyên tử liên kết ở vị trí 

4 [2,2006.01] 
231/38 . . . . Các nguyên tử nitơ (gốc nitro C07D 231/16) [2,2006.01] 
231/40 . . . . . Nguyên tử nitơ đã nói ở trên được axyl hóa [2,2006.01] 
231/42 . . . . . Benzen-sulfonamido pyrazol [2,2006.01] 
231/44 . . . . Các nguyên tử oxy và nitơ hoặc lưu huỳnh và nitơ [2,2006.01] 
231/46 . . . . . Nguyên tử oxy ở vị trí 3 hoặc 5 và nguyên tử nitơ ở vị trí 4 [2,2006.01] 
231/48 . . . . . . với các gốc hydrocarbon liên kết vói nguyên tử nitơ đã nói ở trên 

[2,2006.01] 
231/50 . . . . . . Nguyên tử nitơ đã nói ở trên được axyl hóa [2,2006.01] 
231/52 . . . . . Nguyên tử oxy ở vị trí 3 và nguyên tử nitơ ở vị trí 5, hoặc ngược lại 

[2,2006.01] 
231/54 . ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
231/56 . . Benzopyrazol; Benzopyrazol được hydro hóa [2,2006.01] 

233/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,3 - diazol hoặc 1,3 - diazol được hydro 
hoá không ngưng tụ với những vòng khác [2,2006.01] 

233/02 . không có các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
233/04 . có một nối đôi ở vòng hoặc giữa vòng với mạch bên [2,2006.01] 
233/06 . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
233/08 . . . với các gốc alkyl chứa nhiều hơn bốn nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với 

các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
233/10 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
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233/12 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng 
[2,2006.01] 

233/14 . . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/16 . . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
233/18 . . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hoặc nitril [2,2006.01] 

233/20 . . với các gốc hydrocarbon được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của 
vòng [2,2006.01] 

233/22 . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/24 . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của 

một gốc nitro [2,2006.01] 
233/26 . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết [2,2006.01] 
233/28 . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

233/30 . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
233/32 . . . . Một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/34 . . . . . Etylen - ure [2,2006.01] 
233/36 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thay thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết với 

các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
233/38 . . . . . với các gốc axyl hoặc các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử 

nitơ của vòng [2,2006.01] 
233/40 . . . . Hai hay nhiều hơn hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/42 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
233/44 . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
233/46 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro liên kết với các nguyên tử nitơ đã nói ở trên 

[2,2006.01] 
233/48 . . . . với các gốc hydrocarbon không vòng hoặc hydrocarbon không vòng được  

thế, liên kết với các nguyên tử nitơ đã nói ở trên [2,2006.01] 
233/50 . . . . với các gốc carbon vòng liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ đã nói ở trên 

[2,2006.01] 
233/52 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ đã nói ở trên 

[2,2006.01] 
233/54 . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
233/56 . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, liên kết với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
233/58 . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
233/60 . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh, liên 

kết với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
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233/61 . . . với các gốc hydrocarbon được thay thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là 
thành phần của một gốc nitro, liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng 
[2,2006.01] 

233/62 . . . với các gốc triarylmetyl liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
233/64 . . với các gốc hydrocarbon được thế gắn với các nguyên tử carbon của vòng, ví dụ 

histidin [2,2006.01] 
233/66 . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

233/68 . . . Các nguyên tử halogen [2,2006.01] 
233/70 . . . Một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/72 . . . Hai nguyên tử oxy, ví dụ hydantoin [2,2006.01] 
233/74 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, liên kết với các nguyên tử khác của vòng [2,2006.01] 
233/76 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với nguyên tử carbon thứ ba của 

vòng [2,2006.01] 
233/78 . . . . . Các gốc được thay thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
233/80 . . . . với các dị nguyên tử hay các gốc axyl liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ 

của vòng [2,2006.01] 
233/82 . . . . . Các nguyên tử halogen [2,2006.01] 
233/84 . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
233/86 . . . Các nguyên tử oxy và lưu huỳnh, ví dụ thiohydantoin [2,2006.01] 
233/88 . . . Các nguyên tử nitơ, ví dụ alantoin [2,2006.01] 
233/90 . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 
233/91 . . . Các gốc nitro [2,2006.01] 
233/92 . . . . liên kết ở vị trí 4 hoặc 5 [2,2006.01] 
233/93  . . . . . với các gốc hydrocarbon được thay thế bằng các nguyên tử halogen, liên kết 

với các nguyên tử khác của vòng [2,2006.01] 
233/94 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thay thế bằng nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh, 

liên kết với các nguyên tử khác của vòng [2,2006.01] 
233/95  . . . . . với các gốc hydrocacbon được thay thế bằng các nguyên tử nitơ liên kết với 

các nguyên tử khác của vòng [2,2006.01] 
233/96 . có ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 

235/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,3 diazol hoặc vòng 1,3 diazol được hydro 
hóa ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 

235/02 . ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
235/04 . . Benzimidazol; Benzimidazol được hydro hóa [2,2006.01] 
235/06 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 
235/08 . . . . Các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon [2,2006.01] 
235/10 . . . . Các gốc được thế bằng nguyên tử halogen hoặc nitơ [2,2006.01] 
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235/12 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
235/14 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ (bằng các gốc nitro C07D 235/10) 

[2,2006.01] 
235/16 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril [2,2006.01] 

235/18 . . . với các gốc aryl liên kết trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 
235/20 . . . Hai gốc benzimidazolyl-2 liên kết trực tiếp hoặc qua gốc hydrocarbon hoặc gốc 

hydrocarbon được thế [2,2006.01] 
235/22 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng (C07D 

235/10 được ưu tiên) [2,2006.01] 
235/24 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 

235/26 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
235/28 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
235/30 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
235/32 . . . . . Benzimidazol-2 carbamic axit không được thế hoặc được thế; Các este của 

chúng; Các hợp chất thio tương tự của chúng [2,2006.01] 

237/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,2 - diazin hoặc 1,2 - diazin được hydro 
hóa [2,2006.01] 

237/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
237/04 . . chứa dưới ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
237/06 . . chứa ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
237/08 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocacbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
237/10 . . . với các dị nguyên tử hay với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba  liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

237/12 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
237/14 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
237/16 . . . . . Hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
237/18 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
237/20 . . . . Các nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D 237/12) [2,2006.01] 
237/22 . . . . Các nguyên tử nitơ và oxy [2,2006.01] 
237/24 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết, trong đó 

một liên kết có thể với halogen [2,2006.01] 
237/26 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
237/28 . . Xinolin [2,2006.01] 
237/30 . . Phtalazin [2,2006.01] 
237/32 . . . với các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

chứa nitơ [2,2006.01] 

241 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07F 

237/34 . . . với các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 
chứa nitơ, ví dụ các gốc hydrazin [2,2006.01] 

237/36 . . Benzo-xinolin [2,2006.01] 

239/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,3 diazin hoặc vòng 1,3 diazin được hydro 
hoá [2,2006.01] 

239/02 . không ngưng tụ với những vòng khác [2,2006.01] 
239/04 . . không có các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
239/06 . . có một liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
239/08 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 
239/10 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/12 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
239/14 . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc 

hydrocarbon được thế liên kết với các nguyên tử nitơ nói ở trên [2,2006.01] 
239/16  . . . . . axyl hóa các nguyên tử nitơ đã nói ở trên [2,2006.01] 
239/18  . . . . . với các dị nguyên tử liên kết với các nguyên tử nitơ đã nói ở trên, trừ các 

gốc nitro, ví dụ các gốc hydrazin [2,2006.01] 
239/20 . . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
239/22 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
239/24 . . có ba hay nhiều hơn ba liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng với mạch bên 

[2,2006.01] 
239/26 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
239/28  . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, liên kết trực tiếp 
với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

239/30 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
239/32 . . . . Một nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ [2,2006.01] 
239/34 . . . . . Một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
239/36 . . . . . . như là nguyên tử oxy liên kết đôi hoặc gốc hydroxy không được thế 

[2,2006.01] 
239/38 . . . . . Một nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/40 . . . . . . như là nguyên tử lưu huỳnh liên kết đôi hoặc gốc mecapto không được  

thế [2,2006.01] 
239/42  . . . . . Một nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D 239/30) [2,2006.01] 
239/46 . . . . Hai hay nhiều hơn hai nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ [2,2006.01] 
239/47  . . . . . Một nguyên tử nitơ và một nguyên tử oxy hoặc một nguyên tử lưu huỳnh, ví 

dụ sytosin [3,2006.01] 
239/48  . . . . . Hai nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
239/49  . . . . . . với một gốc aralkyl hoặc gốc aralkyl được thế liên kết ở vị trí 5, ví dụ 

trimetoprim [3,2006.01] 
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239/50  . . . . . Ba nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
239/52  . . . . . Hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
239/54  . . . . . . như là các nguyên tử oxy liên kết đôi hoặc các gốc hydroxy không được  

thế [2,2006.01] 
239/545 . . . . . . . với các dị nguyện tử khác hay với các nguyên tử carbon có ba liên kết 

với các dị nguyên tử mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, trực tiếp 
gắn vào các nguyên tử carbon của vòng [5,2006.01] 

239/553  . . . . . . . . với các nguyên tử halogen hay các gốc nitro gắn trực tiếp với các 
nguyên tử carbon của vòng ví dụ flouraxil [5,2006.01] 

239/557 . . . . . . . . với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử mà nhiều 
nhất là một liên kết với halogen, gắn trực tiếp vào các nguyên tử 
carbon của vòng, ví dụ, axit orotic [5,2006.01] 

239/56 . . . . . Một nguyên tử oxy và một nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/58 . . . . . Hai nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/60 . . . . . Ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/62 . . . . . . Axit barbituric [2,2006.01] 
239/64 . . . . . . . Muối của các bazơ hữu cơ; Hợp chất hữu cơ kép [2,2006.01] 
239/66 . . . . . . Axit thiobarbituric [2,2006.01] 
239/68 . . . . . . . Muối của các bazơ hữu cơ; Hợp chất hữu cơ kép [2,2006.01] 
239/69 . . . . Benzensulfoamido - pyrimidin [2,2006.01] 
239/70 . ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng carbon [2,2006.01] 
239/72 . . Quinazolin; Quinazolin được hydro hóa [2,2006.01] 
239/74 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 
239/76 . . . . N-oxit [2,2006.01] 
239/78 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 
239/80 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
239/82  . . . . . với một gốc aryl ở vị trí 4 [2,2006.01] 
239/84 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
239/86 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 4 [2,2006.01]  
239/88 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
239/90  . . . . . với các gốc không vòng được gắn ở vị trí 2 hoặc 3 [2,2006.01] 
239/91  . . . . . với các gốc aryl hoặc aralkyl được gắn ở vị trí 2 hoặc 3 [2,2006.01] 
239/92  . . . . . với  các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của dị vòng 

[2,2006.01] 
239/93 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
239/94 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
239/95 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 2 và 4 [2,2006.01] 
 239/96 . . . . Hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 

241/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,4 diazin hoặc 1,4 diazin được hydro hóa 
[2,2006.01] 
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Ghi chú [2] 
 Piperazin chỉ chứa các nguyên tử hydro liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon 

của vòng được phân vào nhóm C07D 295/00.  
241/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
241/04 . . không có các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
241/06 . . có một hoặc hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
241/08 . . . với các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
241/10 . . có ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
241/12 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
241/14 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ, các gốc 
este hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

241/16 . . . . Các nguyên tử halogen; Các gốc nitro [2,2006.01] 
241/18 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
241/20 . . . . Các nguyên tử nitơ (gốc nitro C07D 241/16) [2,2006.01] 
241/22 . . . . . Benzensulfonamido pyrazin [2,2006.01] 
241/24 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 
241/26 . . . . . với các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
241/28 . . . . . . trong đó các nguyên tử carbon liên kết với dị nguyên tử đã nói ở trên có 

những liên kết đôi với các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hay nitơ 
[2,5,2006.01] 

241/30  . . . . . . . trong đó các nguyên tử carbon liên kết với dị nguyên tử đã nói ở trên là 
thành phần của cấu trúc phụ: -C(=X)-X-C(=X)-X- trong đó X là một 
nguyên tử oxy hay một nguyên tử lưu huỳnh hay một gốc imino, ví dụ 
imidoylguanidin [2,5,2006.01] 

241/32 . . . . . . . . (Amino-pyrazionoyl) guanidin [2,5,2006.01] 
241/34  . . . . . . . . (Amino-pyrazin carbonamido) guanidin [2,5,2006.01] 
241/36 . được ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
241/38 . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ 

của vòng [2,2006.01] 
241/40 . . . Benzopyrazin [2,2006.01] 
241/42 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 
241/44 . . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 

241/46 . . . Phenazin [2,2006.01] 
241/48 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bởi các nguyên tử nitơ, liên kết trực tiếp 

với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
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241/50 . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng 
[2,2006.01] 

241/52 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
241/54 . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

243/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng bảy cạnh chỉ có hai nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử của vòng [2,2006.01] 

243/02 . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 2 [2,2006.01] 
243/04 . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
243/06 . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 4 [2,2006.01] 
243/08 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
243/10 . . ngưng tụ với vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
243/12 . . . 1,5 - Benzodiazepin; 1,5 - Benzodiazepin được hydro hóa [2,2006.01] 
243/14 . . . 1,4 - Benzodiazepin; 1,4 - Benzodiazepin được hydro hóa [2,2006.01] 
243/16 . . . . được thế ở vị trí 5 bằng các gốc aryl [2,2006.01] 
243/18 . . . . . được thế ở vị trí 2 bằng các nguyên tử nitơ, oxy hoặc tử lưu huỳnh 

[2,2006.01]  
243/20 . . . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
243/22 . . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
243/24 . . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
243/26 . . . . . . . Điều chế từ các hợp chất đã chứa khung benzodiazepin [2,2006.01] 
243/28  . . . . . . . Điều chế bằng cách hình thành khung benzodiazepin từ các hợp chất 

không chứa dị vòng [2,2006.01] 
243/30  . . . . . . . Điều chế bằng cách hình thành khung benzodiazepin từ các hợp chất đã 

có dị vòng [2,2006.01] 
243/32  . . . . . . . . chứa một hệ vòng phtalimit hoặc hệ vòng phtalimit được hydro hóa 

[2,2006.01] 
243/34  . . . . . . . . chứa một hệ vòng quinazolin hoặc hệ vòng quinazolin được hydro hóa 

[2,2006.01] 
243/36  . . . . . . . . chứa một hệ vòng indol hoặc hệ vòng indol được hydro hóa 

[2,2006.01] 
243/38 . . . [b, e]- hoặc [b, f]- được ngưng tụ với các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 

245/00 Các hợp chất dị vòng có trên bảy cạnh chỉ có hai nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
của vòng [2,2006.01] 

245/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01]  
245/04 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01]  
45/06 . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 

247/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có hai nguyên tử nitơ là dị nguyên tử duy 
nhất của vòng được xếp vào nhiều hơn một nhóm của các nhóm từ C07D 229/00 
– C07D 245/00 [2,2006.01] 

247/02 . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
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249/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh chỉ có ba nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

249/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
249/04 . . 1, 2, 3 - Triazol; 1, 2, 3 - Triazol được hydro hóa [2,2006.01] 
249/06 . . . với các gốc aryl liên kết trực tiếp với các nguyên tử của vòng [2,2006.01] 
249/08 . . 1,2, 4 - Triazol; 1, 2, 4 - Triazol được hydro hóa [2,2006.01] 
249/10 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

249/12 . . . . Các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
249/14 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
249/16 . ngưng tụ với các vòng carbon hoặc các hệ vòng [2,2006.01] 
249/18 . . Benzotriazol [2,2006.01] 
249/20 . . . với các gốc aryl kết hợp trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 
249/22 . . Naphtotriazol [2,2006.01] 
249/24 . . . với các gốc stilben kết hợp trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 

251/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1, 3. 5 triazin [2,2006.01] 
251/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
251/04 . . không có các liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
251/06 . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
251/08 . . có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
251/10 . . có hai liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
251/12 . . có ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
251/14 . . . với các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp với ít nhất một nguyên tử 

carbon của vòng [2,2006.01] 
251/16 . . . . chỉ với một nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
251/18 . . . . . với các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với hai nguyên tử carbon khác của 

vòng, ví dụ guanamin [2,2006.01] 
251/20  . . . . . không chứa các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon 

của vòng [2,2006.01] 
251/22 . . . . với hai nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
251/24 . . . . với ba nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
251/26 . . . chỉ với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
251/28 . . . . Chỉ với các nguyên tử halogen, ví dụ clorua xyanuric [2,2006.01] 
251/30 . . . . Chỉ với các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
251/32 . . . . . Axit xyanuric; Axit isoxyanuric [2,2006.01] 
251/34 . . . . . Este của axit xyanuric hoặc isoxyanuric [2,2006.01] 
251/36 . . . . . có các nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
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251/38 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
251/40 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
251/42 . . . . . Một nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
251/44 . . . . . . với các nguyên tử halogen liên kết với hai nguyên tử carbon khác của 

vòng [2,2006.01] 
251/46  . . . . . . với các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết với hai nguyên tử carbon 

khác của vòng [2,2006.01] 
251/48  . . . . . Hai nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
251/50 . . . . . . với một nguyên tử halogen liên kết với nguyên tử carbon thứ ba của vòng 

[2,2006.01] 
251/52  . . . . . . với một nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết với một nguyên tử carbon 

thứ ba của vòng [2,2006.01] 
251/54 . . . . . Ba nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
251/56 . . . . . . Điều chế melamin [2,2006.01] 
251/58 . . . . . . . từ xyanamit, dixyanamit hoặc xyanamit canxi [2,2006.01] 
251/60 . . . . . . . từ ure hoặc từ dioxit carbon và amoniac [2,2006.01] 
251/62 . . . . . . Làm sạch melamin [2,2006.01] 
251/64 . . . . . . Sản phẩm ngưng tụ của melamin với aldehit; Dẫn xuất của chúng (sản 

phẩm trùng ngưng C08G) [2,2006.01] 
251/66  . . . . . . Dẫn xuất của melamin chứa một dị nguyên tử liên kết trực tiếp với một 

nguyên tử nitơ của melamin [2,2006.01] 
251/68  . . . . . . Triazinylamino stilben [2,2006.01] 
251/70  . . . . . . Các melamin được thế khác [2,2006.01] 
251/72 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

253/00 Các hợp chất dị chứa các vòng sáu cạnh chỉ có ba nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
không được xếp vào nhóm  C07D 251/00 [2,2006.01] 

253/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
253/04 . . 1,2,3-Triazin [2,2006.01] 
253/06 . . 1,2,4-Triazin [2,2006.01] 
253/065 . . . có ba nối đôi ở trong vòng hoặc giữa vòng với mạch nhánh [5,2006.01] 
253/07 . . . . với các dị nguyên tử, hay với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ gốc este hay nitril 
gắn trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng [5,2006.01] 

253/075 . . . . . Hai dị nguyên tử, ở vị trí 3 và 5 [5,2006.01] 
253/08 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
253/10 . . 1,2,4 - Triazin ngưng tụ; 1,2,4-Triazin ngưng tụ hydro hóa [5,2006.01] 

255/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có ba nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
không được xếp vào các nhóm  C07D 249/00 – C07D 253/00 [2,2006.01] 

255/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
255/04 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
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257/00 Các hợp chất dị vòng chứa  các vòng chỉ có bốn nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

257/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
257/04 . . Các vòng năm cạnh [2,2006.01] 
257/06 . . . với các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
257/08 . . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
257/10 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
257/12 . . Các vòng sáu cạnh có bốn nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

259/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có nhiều hơn bốn nguyên tử nitơ là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

Các hợp chất dị vòng chỉ có nitơ và oxy là các dị nguyên tử của vòng [2] 

261/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,2 - oxazol hoặc các vòng 1,2 - oxazol được 
hydro hóa [2,2006.01] 

261/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
261/04 . . có một nối đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
261/06 . . có hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi trở lên ở vòng hoặc giữa vòng với mạch 

bên [2,2006.01] 
261/08 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
261/10 . . . với các dị nguyên tử hay các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hay nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

261/12 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
261/14 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
261/16 . . . . . Benzen – sulfonamido isoxazol [2,2006.01] 
261/18 . . . . Các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết, mà nhiều 

nhất là một liên kết với halogen [2,2006.01] 
261/20 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

263/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,3 oxazol hoặc các vòng 1,3 oxazol được 
hydro hóa [2,2006.01] 

263/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
263/04 . . không có liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
263/06 . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy, liên kết với các 

nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
263/08 . . có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
263/10 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
263/12 . . . . với các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon [2,2006.01] 
263/14 . . . . với các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
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263/16 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 
tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hay nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

263/18 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
263/20 . . . . . liên kết ở vị trí 2 [2,2006.01] 
263/22 . . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon khác của vòng 
[2,2006.01] 

263/24  . . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy, liên kết với 
các nguyên tử carbon khác của vòng [2,2006.01] 

263/26  . . . . . . với các dị nguyên tử hoặc các gốc axyl liên kết trực tiếp với nguyên tử 
nitơ của vòng [2,2006.01] 

263/28 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của một gốc nitro [2,2006.01] 
263/30 . . có hai hoặc ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
263/32 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
263/34 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hay nitril, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

263/36 . . . . Một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
263/38 . . . . . liên kết ở vị trí 2 [2,2006.01] 
263/40 . . . . . liên kết ở vị trí 4 [2,2006.01] 
263/42 . . . . . liên kết ở vị trí 5 [2,2006.01] 
263/44 . . . . Hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
263/46 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
263/48 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
263/50 . . . . . Benzen - sulfonamido oxazol [2,2006.01] 
263/52 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
263/54 . . Benzoxazol; Benzoxazol được hydro hóa [2,2006.01] 
263/56 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, được gắn trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 
263/57 . . . . Các gốc aryl hoặc các gốc aryl được thế [5,2006.01] 
263/58 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hay nitril, liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01] 

263/60 . . Naphtoxazol; Naphtoxazol được hydro hóa [2,2006.01] 
263/62 . . có hai hoặc hơn hai hệ vòng chứa các vòng 1,3 oxazol được ngưng tụ [2,2006.01] 
263/64 . . . liên kết ở vị trí 2 và 2' bằng các chuỗi có chứa các vòng thơm sáu cạnh hay các 

hệ vòng có chứa những vòng này [5,2006.01]  

265/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng sáu cạnh chỉ có một nguyên tử nitơ và một 
nguyên tử oxy là dị nguyên tử của vòng [2,2006.01] 
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Ghi chú [2] 
 Morpholin chỉ có các nguyên tử hydro gắn với các nguyên tử carbon của vòng được 

phân loại ở nhóm C07D 295/00.  
265/02 . 1.2- Oxazin; 1,2 - Oxazin được hydro hóa [2,2006.01] 
265/04 . 1.3 - Oxazin; 1,3 - Oxazin được hydro hóa [2,2006.01] 
265/06 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
265/08 . . . có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
265/10 . . . . với các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
265/12 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
265/14 . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
265/16 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc carbon liên kết trực tiếp vào vị trí 2 hoặc 4 

[2,2006.01] 
265/18 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 2 [2,2006.01]  
265/20 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 4 [2,2006.01] 
265/22 . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
265/24 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp vào vị trí 2 và 4 [2,2006.01]  
265/26 . . . . . Hai nguyên tử oxy, ví dụ isatoic anhydrit [2,2006.01] 
265/28 . 1.4 - Oxazin; 1,4 - Oxazin được hydro hóa [2,2006.01] 
265/30 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
265/32 . . . với các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
264/33 . . . . Hai nguyên tử oxy, ở vị trí 3 và 5 [5,2006.01] 
265/34 . . ngưng tụ với các vòng carbon [2,2006.01] 
265/36 . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
265/38 . . . [b,e]- ngưng tụ với hai vòng sáu cạnh [2,2006.01] 

267/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có nhiều hơn 6 cạnh chứa một nguyên tử 
nitơ và một nguyên tử oxy là dị nguyên tử [2,2006.01] 

267/02 . Các vòng bảy cạnh [2,2006.01] 
267/04 . . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 2 [2,2006.01] 
267/06 . . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
267/08 . . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 4 [2,2006.01] 
267/10 . . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
267/12 . . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2] 
267/14 . . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
267/16 . . . . ngưng tụ với hai vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
267/18 . . . . . [b,e]-ngưng tụ [2,2006.01] 
267/20 . . . . . [b,f]- ngưng tụ [2,2006.01] 
267/22 . Các vòng tám cạnh [2,2006.01] 
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269/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có một nguyên tử nitơ và một nguyên tử 
oxy là dị nguyên tử được xếp vào một vài nhóm trong số các nhóm từ C07D 
261/00 – C07D 267/00 [2,2006.01] 

269/02 . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 

271/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh chỉ có hai nguyên tử nitơ và một 
nguyên tử oxy là dị nguyên tử của vòng [2,2006.01] 

271/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
271/04 . . 1, 2, 3, - Oxadiazol; 1, 2, 3, - Oxadiazol được hydro hóa [2,2006.01] 
271/06 . . 1, 2, 3, - Oxadiazol; 1, 2,3, - Oxadiazol được hydro hóa [2,2006.01] 
271/07 . . . với các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hay nitơ gắn trực tiếp vào các nguyên tử 

carbon của vòng, nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro 
[5,2006.01] 

271/08 . . 1, 2, 5, - Oxadiazol; 1, 2, 5, - Oxadiazol được hydro hóa [2,2006.01] 
271/10 . . 1, 3, 4, - Oxadiazol; 1, 3, 4 - Oxadiazol được hydro hóa [2,2006.01] 
271/107 . . . với hai gốc aryl hay aryl được thế gắn ở vị trí 2 và 5 [5,2006.01] 
271/113 . . . với các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hay nitơ gắn trực tiếp vào các nguyên tử 

carbon của vòng, các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro 
[5,2006.01] 

271/12 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

273/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử nỉtơ và oxy là dị 
nguyên tử không được xếp  vào các nhóm C07D 261/00 – C07D 271/00 
[2,2006.01] 

273/01 . có một nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
273/02 . có hai nguyên tử nitơ và chỉ một nguyên tử oxy [2,2006.01] 
273/04 . . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
273/06 . . Các vòng bảy cạnh [2,2006.01] 
273/08 . có hai nguyên tử nitơ và hơn một nguyên tử oxy [3,2006.01] 

Các hợp chất dị vòng chi có nitơ và lưu huỳnh là dị nguyên tử của vòng [2] 

275/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,2 - thiazol hoặc các vòng 1,2 - thiazol 
được hydro hóa [2,2006.01] 

275/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
275/03 . . với các dị nguyên tử hay với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hay nitril 
trực tiếp gắn với các nguyên tử carbon của vòng [5,2006.01] 

275/04 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
275/06 . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử lưu huỳnh của vòng 

[2,2006.01] 

277/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 1,3 - thiazol hoặc các vòng 1, 3 - thiazol 
được hydro hóa [2,2006.01] 
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277/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
277/04 . . không có liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
277/06 . . . với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử bằng ba liên kết mà 

nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hay nitril liên kết trực 
tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

277/08 . . có một liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
277/10 . . . chỉ có các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
277/12 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 

tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hay nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

277/14 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
277/16 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
277/18 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
277/20 . . có hai hoặc ba liên kết đôi ở vòng hoặc giữa vòng và mạch bên [2,2006.01] 
277/22 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
277/24 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
277/26 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
277/28 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
277/30 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với các dị 

nguyên tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ 
các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 

277/32 . . . với các dị nguyên tử hoặc với các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên 
tử bằng ba liên kết, mà nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hay nitril liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

277/34 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
277/36 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
277/38 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
277/40 . . . . . Các gốc amino hoặc imino không được thế [2,2006.01] 
277/42 . . . . . Các gốc amino hoặc imino được thế bởi các gốc hydrocarbon hay các gốc 

hydrocarbon được thế [2,2006.01] 
277/44  . . . . . Các gốc amino hoặc imino axyl hóa [2,2006.01] 
277/46  . . . . . . bằng các axit carboxylic hoặc các chất tương tự chứa lưu huỳnh hoặc nitơ 

của chúng [2,2006.01] 
277/48 . . . . . . bằng các gốc dẫn xuất từ axit carbonic hoặc các chất tương tự chứa lưu 

huỳnh hoặc nitơ của nó, ví dụ carbonylguanidin [2,2006.01] 
277/50  . . . . . Các nguyên tử nitơ liên kết với các dị nguyên tử [2,2006.01]  
277/52  . . . . . . với các nguyên tử lưu huỳnh, ví dụ sulfonamit [2,2006.01] 
277/54 . . . . Các nguyên tử nitơ và nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
277/56 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử mà có nhiều nhất là 

một liên kết với halogen [2,2006.01] 
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277/58 . . . . Các gốc nitro [2,2006.01] 
277/587 . . . với các gốc hydrocarbon béo được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết 

với các dị nguyên tử có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc 
este hay nitril trực tiếp gắn với các nguyên tử carbon của vòng, các gốc béo nói 
trên đươc thế ở vị trí alpha của vòng bằng một dị nguyên tử, ví dụ 

     
    với m>=0, Z là một dị nguyên tử liên kết đơn hoặc đôi [5,2006.01] 
277/593 . . . . Z là nguyên tử oxy liên kết đôi hay nitơ liên kết đôi, mà nitơ đó là thành phần 

của một gốc oximino có thể được thế [5,2006.01] 
277/60 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
277/62 . . Benzothiazol [2,2006.01] 
277/64 . . . chỉ với các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon được thế ở vị trí 2 

[2,2006.01] 
277/66 . . . . với các vòng hoặc hệ vòng thơm được gắn trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 
277/68 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết mà có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril được gắn trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 

277/70 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
277/72 . . . . . 2 - Mercaptobenzothiazol [2,2006.01] 
277/74 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh được thế bằng các nguyên tử carbon [2,2006.01] 
277/76 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh được liên kết với một dị nguyên tử thứ hai 

[2,2006.01] 
277/78 . . . . . . với một nguyên tử lưu huỳnh thứ hai [2,2006.01]  
277/80 . . . . . . với một nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
277/82 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
277/84 . . Naphthothiazol [2,2006.01] 

279/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng sáu cạnh chỉ có một nguyên tử nỉtơ và một 
nguyên tử lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Thiomorpholin chỉ chứa các nguyên tử hydro liên kết với các nguyên tử carbon của 

vòng được phân loại vào nhóm C07D 295/00. 
279/02 . 1,2- Thiazin; 1,2- Thiazin được hydro hóa [2,2006.01] 
279/04 . 1,3- Thiazin; 1,3- Thiazin được hydro hóa [2,2006.01] 
279/06 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
279/08 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
279/10 . 1,4- Thiazin; 1,4- Thiazin được hydro hóa [2,2006.01] 
279/12 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
279/14 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
279/16 . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 

253 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07F 

279/18 . . . [b,e]-ngưng kết với hai vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
279/20 . . . . với các nguyên tử hydro gắn trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
279/22 . . . . với các nguyên tử carbon gắn trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
279/24 . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bởi các gốc amino, liên kết với nguyên tử 

nitơ của vòng [2,2006.01] 
 279/26 . . . . . . không chứa các chất thế khác liên kết với hệ vòng [2,2006.01] 
279/28 . . . . . . chứa các chất thế khác liên kết với hệ vòng [2,2006.01] 
279/30 . . . . . với các gốc axyl liên kết với nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
279/32 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
279/34 . . . . với các dị nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử lưu huỳnh của vòng 

[2,2006.01] 
279/36 . . . [b, e]- ngưng tụ, ít nhất một với vòng benzen ngưng tụ [2,2006.01] 

281/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có trên sáu cạnh chỉ có một nguyên tử nitơ 
và một nguyên tử lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

281/02 . Các vòng bảy cạnh [2,2006.01] 
281/04 . . có các dị nguyên tử ở các vị trí 1, 4 [2,2006.01] 
281/06 . . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
281/08 . . . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
281/10 . . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
281/12 . . . . ngưng tụ với hai vòng sáu cạnh [2] 
281/14 . . . . . [b, e]-ngưng tụ [2,2006.01] 
281/16 . . . . . [b, f]-ngưng tụ [2,2006.01] 
281/18 . Các vòng tám cạnh [2,2006.01] 

283/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có một nguyên tử nỉtơ và một nguyên tử 
lưu huỳnh là dị nguyên tử được xếp vào một số nhóm trong các nhóm  C07D 
275/00 – C07D281/00 [2,2006.01] 

283/02 . có các dị nguyên tử ở vị trí 1, 3 [2,2006.01] 

285/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử nitơ và lưu huỳnh là dị 
nguyên tử không được đưa vào các nhóm  C07D 275/00 – C07D 283/00 
[2,2006.01] 

285/01 . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
285/02 . . Thiadiazol; Các thiadiazol được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/04 . . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,5,2006.01] 
285/06 . . . . 1,2,3- Thiadiazol; 1,2,3- Thiadiazol được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/08 . . . . 1,2,4- Thiadiazol; 1,2,4-Thiadiazol được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/10 . . . . 1,2,5-Thiadiazol; 1,2,5- Thiadiazol được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/12 . . . . 1,3,4-Thiadiazol; 1,3,4 -Thiadiazol được hydro hóa [2,5,2006.01] 
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285/125  . . . . . với các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hay nitơ gắn trực tiếp vào các nguyên tử 
carbon của vòng, các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro 
[5,2006.01] 

285/13 . . . . . . Các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
285/135 . . . . . . Các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
285/14 . . . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [2,5,2006.01] 
285/15 . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
285/16 . . Thiadiazin; Thiadiazin được được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/18 . . . 1,2,4 -Thiadiazin; 1,2,4- Thiadiazin được được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/20 . . . . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [2,5,2006.01] 
285/22  . . . . . ngưng tụ với một vòng sáu cạnh [2,5,2006.01] 
285/24  . . . . . . với các nguyên tử oxy gắn trực tiếp với nguyên tử lưu huỳnh của vòng 

[2,5,2006.01] 
285/26  . . . . . . . được thế ở vị trí 6 hay 7 bằng các gốc sulfamoyl hay sulfamoyl được thế 

[2,5,2006.01] 
285/28  . . . . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro hay các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro 

và các nguyên tử carbon gắn trực tiếp ở vị trí 3 [2,5,2006.01] 
285/30  . . . . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các dị nguyên tử được gắn ở vị 

trí 3 [2,5,2006.01] 
285/32  . . . . . . . . với các dị nguyên tử hay với các nguyên tử carbon có ba liên kết với 

các dị nguyên tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen ví dụ, các 
gốc este hay nitril gắn trực tiếp ở vị trí 3 [2,5,2006.01] 

285/34 . . . 1,3,5 - Thiadiazin; 1,3,5 - Thiadiazin được hydro hóa [2,5,2006.01] 
285/36 . Các vòng bảy cạnh [2,2006.01] 
285/38 . Các vòng tám cạnh [2,2006.01] 
 

291/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử nitơ, oxy và lưu huỳnh 
là dị nguyên tử [2,2006.01] 

291/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
291/04 . . Các vòng năm cạnh [2,2006.01] 
291/06 . . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
291/08 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

293/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có nguyên tử nitơ và selen hoặc nỉtơ và telu, 
có hay không có các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

293/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
293/04 . . Các vòng năm cạnh [2,2006.01] 
293/06 . . . Selenazol, Selenazol được hydro hóa [2,2006.01] 
293/08 . . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
293/10 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
293/12 . . Selenazol; Selenazol được hydro hóa [2,2006.01] 
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295/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng polymetylen-ỉmỉn không ít hơn năm cạnh, 
các vòng 3- azabixyclo [3, 2, 2] nonan, piperazin, morpholin hoặc thiomorpholin 
chỉ có các nguyên tử hydro gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 
[2,2006.01]   

295/02 . chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon cùng với các dị nguyên tử của vòng 
[2,2006.01] 

295/023 . . Điều chế; Tách; Ổn định; Sử dụng phụ gia [5,2006.01]  
295/027 . . chỉ chứa một dị vòng [5,2006.01] 
295/03 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon không 

vòng [5,2006.01] 
295/033 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng gắn trực tiếp với các vòng carbon [5,2006.01] 
295/037 . . với các nguyên tử nitơ bậc bốn [5,2006.01] 
295/04 . với các gốc hydrocarbon được thế liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng 

[2,2006.01] 
295/06 . . được thế bởi các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
295/067 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các chất thay thế gắn vào cùng chuỗi carbon 

không bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 
295/073 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các chất thay thế được tách biệt bởi các vòng 

carbon hay bởi các chuỗi carbon bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 
295/08 . . được thế bởi các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết đơn [2,2006.01] 
295/084 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử oxy hay lưu huỳnh gắn vào 

cùng chuỗi carbon không bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 
295/088 . . . . vào một chuỗi không vòng bão hòa [5,2006.01] 
295/092 . . . . với các gốc thơm gắn vào chuỗi [5,2006.01] 
295/096 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử oxy hay nguyên tử lưu huỳnh 

được tách biệt bởi các vòng carbon hay bởi các chuỗi carbon bị ngắt bởi các 
vòng carbon [5,2006.01] 

295/10 . . được thế bởi các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết đôi [2,2006.01] 
295/104 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử oxy hay lưu huỳnh liên kết 

đôi gắn vào cùng chuỗi carbon không bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 
295/108  . . . . vào một chuỗi không vòng bão hòa [5,2006.01] 
295/112 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử oxy hay lưu huỳnh liên kết 

đôi được tách biệt bằng các vòng carbon hay bởi các chuỗi carbon bị ngắt bởi 
các vòng carbon [5,2006.01] 

295/116 . . . . với các nguyên tử oxy hay lưu huỳnh liên kết đôi gắn trực tiếp với các vòng 
carbon [5,2006.01] 

295/12 . . được thế bởi các nguyên tử nitơ liên kết đơn hoặc đôi (các gốc nitro C07D 
295/06) [2,2006.01] 

295/125 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử nitơ thay thế gắn vào cùng 
chuỗi carbon không bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 

295/13 . . . . vào một chuỗi không vòng bão hòa [5,2006.01] 
295/135 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử nitơ thế được tách biệt bằng 

các vòng carbon hay các chuỗi carbon bị ngắt bởi các vòng carbon [5,2006.01] 
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295/14 . . được thế bởi các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, với nhiều 
nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hay nitril [5,2006.01] 

295/145 . . . với các nguyên tử nitơ của vòng và các nguyên tử carbon có ba liên kết với các 
dị nguyên tử gắn vào cùng chuỗi carbon không bị ngắt bởi các vòng carbon 
[5,2006.01] 

295/15 . . . . vào một chuỗi không vòng bão hòa [5,2006.01] 
295/155 . . . với các nguyên tử nitơ và các nguyên tử carbon liên kết với các dị nguyên tử 

bằng ba liên kết được tách biệt bởi các vòng carbon hay bởi các chuỗi carbon bị 
ngắt  bởi các vòng carbon [5,2006.01] 

295/16 . các nguyên tử nitơ của vòng được axyl hóa [2] 
295/18 . . bằng các gốc dẫn xuất từ axit carboxylic hoặc các chất tương tự của chúng có 

chứa lưu huỳnh hoặc nitơ [2,2006.01] 
295/182 . . . Các gốc dẫn xuất từ các axit carboxylic [5,2006.01] 
295/185 . . . . từ các axit carboxylic béo [5,2006.01] 
 295/192 . . . . từ các axit carboxylic thơm [5,2006.01] 
295/194 . . . Các gốc dẫn xuất từ các axit thio- hay thiono carboxylic [5,2006.01] 
295/195 . . . Các gốc dẫn xuất từ các chất tương tự chứa nitơ của các axit carboxylic 

[5,2006.01] 
295/20 . . bằng các gốc dẫn xuất từ axit carbonic hay các chất tương tự chứa lưu huỳnh hay 

nitơ của nó [2,2006.01] 
295/205 . . . Các gốc dẫn xuất từ axit carbonic [5,2006.01] 
295/21 . . . Các gốc dẫn xuất từ các chất tương tự chứa lưu huỳnh của axit carbonic 

[5,2006.01] 
295/215 . . . Các gốc dẫn xuất từ các chất tương tự chứa nitơ của axit carbonic [5,2006.01] 
295/22 . với các dị nguyên tử gắn trực tiếp với các nguyên tử nitơ của vòng [2,2006.01] 
295/24 . . Các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
295/26 . . Các nguyên tử lưu huỳnh [5,2006.01] 
295/28 . . Các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 
295/30 . . . không axyl hóa [5,2006.01] 
295/32 . . . axyl hóa với các axit carboxylic hay axit carbonic hay các chất tương tự chứa 

nitơ hay lưu huỳnh của các axit này [5,2006.01] 

Các hợp chất di vòng có các nguyên tử oxy. có hay không có các nguyên tử lưu huỳnh, selen. 
telu là dị nguyên tử của vòng [2] 

301/00 Điều chế oxiran [2,2006.01] 
301/02 . Tổng hợp vòng oxiran [2,2006.01] 
301/03 . . bằng cách oxy hóa các hợp chất không bão hoà hoặc hỗn hợp các hợp chất bão 

hòa và không bão hòa [3,2006.01] 
301/04 . . . bằng không khí hoặc oxy phân tử [2,3,2006.01] 
301/06 . . . . trong pha lỏng [2,3,2006.01] 
301/08 . . . . trong pha khí [2,3,2006.01] 
301/10 . . . . . có các xúc tác chứa bạc hoặc vàng [2,3,2006.01] 
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301/12 . . . bằng hydro peroxit hoặc peraxit hay peroxit vô cơ [2,3,2006.01] 
301/14 . . . bằng peraxit hữu cơ hoặc các muối, các anhydrit hoặc các este của chúng 

[2,3,2006.01] 
301/16 . . . . tạo thành ngay trong phản ứng, ví dụ từ hydro peroxit và các axit carboxylic 

[2,3,2006.01] 
301/18 . . . . . từ các axit carboxylic đa chức [2,3,2006.01] 
301/19 . . . bằng các hydroperoxit hữu cơ [3,2006.01] 
301/22 . . bằng sự oxy hóa các hợp chất bão hòa bởi không khí hoặc oxy phân tử (bằng cách 

oxy hóa hỗn hợp các hợp chất không bão hoà và bão hoà C07D 301/04) 
[2,2006.01] 

301/24 . . bằng cách tách nhóm Hal - Y ra khỏi các hợp chất có chứa gốc Hal-C-C-OY 
[2,2006.01] 

301/26 . . . Y là hydro [2,2006.01] 
301/27 . Ngưng tụ epihalohydrin hoặc halohydrin với các hợp chất chứa các nguyên tử 

hydro hoạt tính (các hợp chất cao phân tử C08) [3,2006.01] 
301/28 . . bằng phản ứng với các gốc hydroxyl [2,3,2006.01] 
301/30 . . bằng phản ứng với các gốc carboxyl [2,3,2006.01] 
301/32 . Tách; Tinh chế [2,2006.01] 
301/36 . Sử dụng phụ gia, ví dụ để ổn định [3,2006.01] 

303/00 Các hợp chất chứa các vòng ba cạnh chỉ có một nguyên tử oxy là dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

303/02 . Các hợp chất chứa các vòng oxiran [2,2006.01] 
303/04 . . ngoài các nguyên tử oxy của vòng, hợp chất chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon [2,2006.01] 
303/06 . . . trong đó các vòng oxiran được ngưng tụ với một hệ vòng carbon có ba hoặc 

nhiều hơn ba vòng liên quan [2,2006.01] 
303/08 . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử halogen, các gốc nitro 

hoặc nitroso [2,2006.01] 
303/10 . . . trong đó các vòng oxiran được ngưng tụ với một hệ vòng carbon có ba hoặc 

nhiều hơn ba vòng liên quan [2,2006.01] 
303/12 . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử oxy có liên kết đơn hoặc 

liên kết đôi [2,2006.01] 
303/14 . . . bằng các gốc hydroxyl tự do [2,2006.01] 
303/16 . . . bằng các gốc hydroxyl được este hóa [2,2006.01] 
303/17 . . . . gồm các vòng oxiran được ngưng tụ với các hệ vòng carbon có ba hoặc nhiều 

hơn ba vòng liên quan [3,2006.01] 
303/18 . . . bằng các gốc hydroxyl được ete hóa [2,2006.01] 
303/20 . . . . Các ete có các hợp chất hydroxy không chứa các vòng oxiran [2,2006.01] 
303/22 . . . . . với các hợp chất monohydroxy [2,2006.01] 
303/23 . . . . . . Các ete oxiranylmetyl của các hợp chất có một nhóm hydroxy liên kết với 

một vòng thơm sáu cạnh, gốc oxiranylmetyl không được thế bổ sung,  
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        [5,2006.01] 
303/24 . . . . . với các hợp chất polyhydroxy [2,2006.01] 
303/26 . . . . . . có một hoặc một số gốc hydroxyl tự do [2,2006.01] 
303/27 . . . . . . có tất cả các gốc hydroxyl được ete hóa bằng các hợp chất có chứa oxiran 

[2,2006.01] 
303/28 . . . . Các ete với các hợp chất hydroxy có chứa các vòng oxiran [2,2006.01] 
303/30 . . . . . Các ete của các hợp chất polyhydroxy có chứa oxiran, trong đó tất cả các 

gốc hydroxyl được ete hóa bằng các hợp chất hydroxy chứa oxiran 
[2,2006.01] 

303/31 . . . . trong đó các vòng oxiran được ngưng tụ với một hệ vòng carbon có ba hoặc 
nhiều hơn ba vòng liên quan [3,2006.01] 

303/32 . . . bằng các gốc aldehyt hoặc keton [2,2006.01] 
303/34 . . với các gốc hydrocarbon được thế bởi các nguyên tử lưu huỳnh, selen, telu 

[2,2006.01] 
303/36 . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử nitơ (các gốc nitro, nitroso 

C07D 303/08) [2,2006.01] 
303/38 . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với 

các dị nguyện tử có nhiều nhất là một liên kết với halogen,ví dụ các gốc este hoặc 
nitril [2,2006.01] 

303/40 . . . bằng các gốc este [2,2006.01] 
303/42 . . . . Các hợp chất không vòng có một nhánh từ bảy hoặc nhiều hơn bảy nguyên tử 

carbon, ví dụ các mỡ được epoxy hóa [2,2006.01] 
303/44 . . . . Este hóa bằng các hợp chất hydroxy chứa oxiran [2,2006.01] 
303/46 . . . bằng các gốc amit hoặc nitril [2,2006.01] 
303/48 . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử có nhiều nhất là một liên kết với halogen, gắn trực tiếp với các nguyên tử 
carbon của vòng, ví dụ các gốc este hoặc nitril [3,2006.01] 

305/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng bốn cạnh chỉ có một nguyên tử oxy là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

305/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
305/04 . . không có liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
305/06 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon  

được thế, gắn trực tiếp với các nguyên tử của vòng [2,2006.01] 
305/08 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn 
trực tiếp với các nguyên tử của vòng [2,2006.01] 

305/10 . . có một hoặc một số liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh 
[2,2006.01] 

305/12 . . . Beta - lacton [2,2006.01] 
305/14 . ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng carbon [2,2006.01] 
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307/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh chỉ có một nguyên tử oxy là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

307/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
307/04 . . không có liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
307/06 . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
307/08 . . . . Điều chế tetrahydrofuran [2,2006.01] 
307/10 . . . có các gốc hydrocarbon được thế gắn với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
307/12 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/14 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc 

nitro [2,2006.01] 
307/16 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử mà có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril 
[2,2006.01] 

307/18 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử mà có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril 
gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

307/20 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/22 . . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2]  
307/24 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất là 

một liên kết với halogen [2] 
307/26 . . có một liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
307/28 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon  

được thế, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
307/30 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử, có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

307/32 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/33  . . . . . ở vị trí 2, nguyên tử oxy ở dạng keto hay enol không thế [2,2006.01] 
307/34 . . có hai hoặc ba liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
307/36 . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc với các gốc chỉ chứa nguyên tử hydro và 

carbon, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
307/38 . . . với các gốc hydrocarbon được thế gắn với các nguyên tử carbon của vòng 
307/40 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/42  . . . . . Các nguyên tử oxy liên kết đơn [2,2006.01] 
307/44  . . . . . . Rượu furfuryl [2,2006.01] 
307/45  . . . . . . Các nguyên tử oxy được axyl hóa bởi gốc axyl của axit carboxylic chứa  

xyclopropan, ví dụ chrysanthemumat [3,2006.01] 
307/46  . . . . . Các nguyên tử oxy liên kết đôi hoặc hai nguyên tử oxy liên kết đơn với cùng 

một nguyên tử carbon [2,2006.01] 
307/48  . . . . . . Furfural [2,2006.01] 
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307/50  . . . . . . . Điều chế từ các sản phẩm tự nhiên [2,2006.01] 
307/52 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ, không phải là thành phần của gốc 

nitro [2,2006.01] 
307/54 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril 
[2,2006.01] 

307/56 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử, có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

307/58 . . . . Một nguyên tử oxy, ví dụ butenolit [2,2006.01] 
307/60 . . . . Hai nguyên tử oxy, ví dụ suxinic anhydrit [2,2006.01] 
307/62 . . . . Ba nguyên tử oxy, ví dụ axit ascorbic [2,2006.01] 
307/64 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
307/66 . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
307/68 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất là 

một liên kết với halogen [2,2006.01] 
307/70 . . . . Các gốc nitro [2,2006.01] 
307/71  . . . . . gắn vào vị trí số 5 [2,2006.01] 
307/72  . . . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các gốc có chứa nitơ ở vào vị trí 2 

[2,2006.01] 
307/73  . . . . . . . bằng các gốc amino hoặc imino hoặc các gốc amino hoặc imino được 

thế [2,2006.01] 
307/74  . . . . . . . bằng các gốc hydrazin hoặc hydrazon hoặc các gốc này được thế 

[2,2006.01] 
307/75  . . . . . . . . có các gốc axyl của axit carboxylic hoặc các chất tương tự chứa nitơ  

hoặc lưu huỳnh gắn trực tiếp vào gốc hydrazin hoặc hydrazon, ví dụ 
các hydrazit [2,2006.01] 

307/76  . . . . . . . . có các gốc axyl của axit carbonic hoặc các chất tương tự chứa nitơ  
hoặc lưu huỳnh gắn trực tiếp vào gốc hydrazin hoặc hydrazon, ví dụ, ví 
dụ các semicarbazit [2,2006.01] 

307/77 . ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng carbon ở vị trí peri hoặc ortho [2,2006.01] 
307/78 . . Benzo [b] furan; Benzo [b] furan được hydro hóa [2,2006.01] 
307/79 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon  

được thế, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 
307/80 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/81 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc 

nitro [2,2006.01] 
307/82 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của dị vòng [2,2006.01] 

307/83 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
307/84 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 

một liên kết với halogen) [2,2006.01] 
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307/85  . . . . . ở vị trí 2 [2,2006.01] 
307/86 . . . với một nguyên tử oxy gắn trực tiếp ở vị trí 7 [2,2006.01] 
307/87 . . Benzo [c] furan; Benzo [c] furan được hydro hóa [2,2006.01] 
307/88 . . . với một nguyên tử oxy gắn trực tiếp ở vị trí 1 hoặc 3 [2,2006.01] 
 307/885 . . . . 3,3 - Diphenylphtalit [5,2006.01] 
307/89 . . . với hai nguyên tử oxy gắn trực tiếp ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
307/90 . . . với một nguyên tử oxy ở vị trí 1 và một nguyên tử nitơ ở vị trí 3 hoặc ngược lại 

[2,2006.01] 
307/91 . . Dibenzofuran; Dibenzofuran được hydro hóa [2,2006.01] 
 307/92 . . Naphtofuran; Naphtofuran được hydro hóa [2,2006.01] 
307/93 . . ngưng tụ với một vòng, trừ vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
307/935 . . . Xyclopenta [b] furan hoặc xyclopenta [b] furan được hydro hóa không ngưng tụ 

tiếp [3,2006.01] 
307/937 . . . . với các gốc hydrocarbon hay các gốc hydrocarbon được thế gắn trực tiếp vào 

vị trí 2, ví dụ prostaxyclin [5,2006.01] 
307/94 . ngưng tụ kiểu vòng xoắn (spiro) với các vòng hoặc các hệ vòng carbon, ví dụ 

griseofulvin [2,2006.01] 

309/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 6 cạnh, chỉ có một nguyên tử oxy là dị 
nguyên tử, không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 

309/02 . không có liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
309/04 . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế, gắn trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
309/06 . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
309/08 . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

309/10 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
309/12 . . . . chỉ với các nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy gắn trực tiếp với nguyên tử 

carbon của vòng, ví dụ ete tetrahydropyranyl [2,2006.01] 
309/14 . . . Các nguyên tử nitơ không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
309/16 . có một liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
309/18 . . ngoài dị nguyên tử của vòng, chỉ có các nguyên tử hydro và carbon [2,2006.01] 
309/20 . . với các nguyên tử hydro và các gốc hydrocarbon được thế, gắn trực tiếp với các 

nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
309/22 . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
309/24 . . . . Các gốc metylol [2,2006.01] 
309/26 . . . . Các gốc carboxaldehyt [2,2006.01] 
309/28 . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

309/30 . . . Các nguyên tử oxy, ví dụ các delta - lacton [2,2006.01] 
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309/32 . có hai liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh [2,2006.01] 
309/34 . có ba hoặc nhiều hơn ba liên kết đôi trong vòng hoặc giữa vòng và mạch nhánh 

[2,2006.01] 
309/36 . . với các nguyên tử oxy, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
309/38 . . . một nguyên tử oxy ở vị trí 2 hoặc 4, ví dụ pyron [2,2006.01] 
309/40 . . . Các nguyên tử oxy ở vị trí 3 và 4, ví dụ maltol [2,2006.01] 

311/00 Các hợp chất dị vòng chứa vòng 6 cạnh chỉ có một nguyên tử oxy là dị nguyên 
tử, ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 

311/02 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon ở vị trí ortho- hoặc peri- 
[2,2006.01] 

311/04 . . Benzo [b] pyran không được hydro hóa ở vòng carbon [2,2006.01] 
311/06 . . . với các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh gắn trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 
311/08 . . . . nhân dị vòng không được hydro hóa [2,2006.01] 
311/10 . . . . . không được thế [2,2006.01] 
311/12 . . . . . được thế ở vị trí 3 và không được thế ở vị trí 7 [2,2006.01] 
311/14 . . . . . được thế ở vị trí 6 và không được thế ở vị trí 7 [2,2006.01] 
311/16 . . . . . được thế ở vị trí 7 [2,2006.01] 
311/18 . . . . . được thế ở các vị trí khác ngoài vị tri 3 hoặc 7 [2,2006.01] 
311/20 . . . . nhân dị vòng được hydro hóa [2,2006.01] 
311/22 . . . với các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh gắn trực tiếp ở vị trí 4 [2,2006.01] 
311/24 . . . . với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 

một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[2,2006.01] 

311/26 . . . . với các vòng thơm ở vị trí 2 hoặc 3 [2,2006.01] 
311/28 . . . . . chỉ với các vòng thơm chỉ ở vị trí 2 [2,2006.01] 
311/30 . . . . . . nhân dị vòng không được hydro hóa, ví dụ flavon [2,2006.01] 
311/32 . . . . . . Các dẫn xuất của 2, 3 - dihydro, ví dụ flavanon [2,2006.01] 
311/34 . . . . . với các vòng thơm chỉ ở vị trí 3 [2,2006.01] 
311/36 . . . . . . nhân dị vòng không được hydro hóa, ví dụ isoflavon [2,2006.01] 
311/38 . . . . . . Các dẫn xuất của 2, 3 - dihydro, ví dụ isoflavanon [2,2006.01] 
311/40 . . . . . Tách, ví dụ từ các nguyên liệu tự nhiên; Tinh chế [2,2006.01] 
311/42 . . . với các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh ở vị trí 2 và 4 [2,2006.01] 
311/44 . . . . với một nguyên tử hydro ở vị trí 3 [2,2006.01] 
311/46 . . . . . không được thế ở vòng carbon [2,2006.01] 
311/48 . . . . . . với hai gốc benzopyran gắn với nhau bằng chuỗi carbon [2,2006.01] 
311/50 . . . . . . với các nguyên tố khác ngoài cacbon và hydro ở vị trí 3 [2,2006.01] 
311/52 . . . . . . Các enol-este hoặc -ete hoặc các chất tương tự của chúng có chứa lưu 

huỳnh [2,2006.01] 
311/54 . . . . . được thế ở vòng carbon [2,2006.01] 
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311/56 . . . . không chứa các nguyên tử hydro ở vị trí 3 [2,2006.01] 
311/58 . . . với các nguyên tử khác ngoài nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh, ở vị trí 2 hoặc 4 

[2,2006.01] 
311/60 . . . . với các gốc aryl ở vị trí 2 [2,2006.01] 
311/62 . . . . . với các nguyên tử oxy gắn trực tiếp ở vị trí 3, ví dụ anthoxyanidin 

[2,2006.01] 
311/64 . . . . với các nguyên tử oxy, gắn trực tiếp ở vị trí 8 [2,2006.01] 
311/66 . . . . với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 

một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[2,2006.01] 

311/68 . . . . với các nguyên tử nitơ, gắn trực tiếp ở vị trí 4 [2,2006.01] 
311/70 . . . . với hai gốc hydrocarbon được gắn ở vị trí 2 và các nguyên tố khác, ngoài các 

nguyên tử hydro và carbon ở vị trí 6 [2,2006.01] 
311/72 . . . . . Các dẫn xuất 3,4 - dihydro có chứa ít nhất một gốc metyl ở vị trí 2 và một 

nguyên tử oxy ở vị trí 6, ví dụ tocopherol [2,2006.01] 
311/74 . . Benzo [b] pyran được hydro hóa ở vòng carbon [2,2006.01] 
311/76 . . Benzo [c] pyran [2,2006.01] 
311/78 . . Các hệ vòng có từ 3 hoặc nhiều hơn ba vòng liên quan [2,2006.01] 
311/80 . . . Các dibenzopyran; Dibenzopyran được hydro hóa [2,2006.01] 
311/82 . . . . Các xanten [2,2006.01] 
311/84 . . . . . với các dị nguyên tử hoặc nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc các 
nitril, gắn trực tiếp ở vị trí 9 [2,2006.01] 

311/86 . . . . . . Các nguyên tử oxy, ví dụ các xanton [2,2006.01] 
311/88 . . . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
311/90 . . . . . với các gốc hydrocarbon, được thế bằng các gốc amino, gắn trực tiếp ở vị trí 

9 [2,2006.01] 
311/92 . . . Các naphtopyran; Naphtopyran được hydro hóa [2,2006.01] 
311/94 . . được ngưng tụ với các vòng không phải các vòng thơm sáu cạnh hay với các hệ 

vòng có chứa các vòng này [2,5,2006.01] 
311/96 . ngưng tụ kiểu vòng xoắn (spiro) với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

313/00 Các hợp chất dị vòng có chứa vòng trên 6 cạnh chỉ có một nguyên tử oxy được 
xem như dị nguyên tử [2,2006.01] 

313/02 . Các vòng 7 cạnh [2,2006.01] 
313/04 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
313/06 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
313/08 . . . ngưng tụ với một vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
313/10 . . . ngưng tụ với hai vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
313/12 . . . . [b, e] - ngưng tụ [2,2006.01] 
313/14 . . . . [b, f] - ngưng tụ [2,2006.01] 
313/16 . Các vòng 8 cạnh [2,2006.01] 
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313/18 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
313/20 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 

315/00 Các hợp chất dị vòng, chứa vòng chỉ có một nguyên tử oxy là dị nguyên tử thuộc 
một số nhóm trong các nhóm C07D 303/00 – C07D 313/00 [2,2006.01] 

317/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh chỉ có hai nguyên tử oxy là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

317/02 . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 2 [2,2006.01] 
317/04 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
317/06 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
317/08 . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
317/10 . . không ngưng kết với các vòng khác [2,2006.01] 
317/12 . . . chỉ với các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và 

carbon, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
317/14 . . . với các gốc hydrocarbon được thế gắn với các nguyên tử carbon của vòng 

[2,2006.01] 
317/16 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
317/18 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết đơn 

[2,2006.01] 
317/20 . . . . .  hydroxyl tự do hoặc mercaptan [2,2006.01] 
317/22 . . . . . được ete hóa [2,2006.01] 
317/24 . . . . . được este hóa [2,2006.01] 
317/26 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy hoặc lưu huỳnh liên kết đôi hoặc 

bằng hai nguyên tử này liên kết với cùng một nguyên tử carbon bằng liên kết 
đơn [2,2006.01] 

317/28 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D 317/16) 
[2,2006.01] 

317/30 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril 
[2,2006.01] 

317/32 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

317/34 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
317/36 . . . . . Alkylen carbonat; Alkylen carbonat được thế [2,2006.01] 
317/38 . . . . . . Etylen carbonat [2,2006.01] 
317/40 . . . . . Vinylen carbonat; Vinylen crcbonat được thế [2,2006.01] 
317/42 . . . . Các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro [2,2006.01] 
317/44 . . các vòng hoặc các hệ vòng carbon được ngưng tụ ở vị trí ortho- hoặc peri- 

[2,2006.01] 
317/46 . . . ngưng tụ với một vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
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317/48 . . . . Metylendioxybenzen hoặc metylendioxybenzen được hydro hóa, không được 
thế trong nhân dị vòng [2,2006.01] 

317/50 . . . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc 
hydrocarbon được thế, gắn trực tiếp với các nguyên tử của vòng carbon 
[2,2006.01] 

317/52 . . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro 
[2,2006.01] 

317/54 . . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
317/56 . . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
317/58 . . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ (các gốc nitro C07D 317/52) 

[2,2006.01] 
317/60 . . . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril [2,2006.01] 

317/62 . . . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 
nguyên tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este 
hoặc nitril, trực tiếp gắn với các nguyên tử của vòng carbon [2,2006.01] 

317/64 . . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
317/66 . . . . . . Các nguyên tử nitơ, không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
317/68 . . . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 

một liên kết với halogen [2,2006.01] 
317/70 . . . ngưng tụ với các hệ vòng chứa hai hay nhiều hơn hai vòng liên quan 

[2,2006.01] 
317/72 . . ngưng tụ kiểu vòng xoắn (spiro) với các vòng carbon [2,2006.01] 

319/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 6 cạnh chỉ có hai nguyên tử oxy là dị 
nguyên tử của vòng [2,2006.01] 

319/02 . 1,2 - Dioxan; 1,2 - Dioxan được hydro hóa [2,2006.01] 
319/04 . 1,3 - Dioxan; 1,3 - Dioxan được hydro hoa [2,2006.01] 
319/06 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
319/08 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
319/10 . 1,4 - Dioxan; 1 ,4 - Dioxan được hydro hóa [2,2006.01] 
319/12 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
319/14 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
319/16 . . . ngưng tụ với một vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
319/18 . . . . Etylendioxibenzen không được thế trong nhân dị vòng [2,2006.01] 
319/20 . . . . với phần tử được thay thế được gắn với nhân dị vòng [2,2006.01] 
319/22 . . . được ngưng tụ với một hệ vòng naphtalen hoặc hệ vòng naphtalen được hydro 

hóa [2,2006.01] 
319/24 . . . ngưng tụ với hai vòng 6 cạnh ở [b, e] [2,2006.01] 

321/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có hai nguyên tử oxy là dị nguyên tử, 
không được xếp vào các nhóm  C07D 317/00 – C07D 319/00 [2,2006.01] 

266 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07F 

321/02 . Các vòng 7 cạnh [2,2006.01] 
321/04 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
321/06 . . . 1,3 - Dioxepin; 1,3 - Dioxepin được hydro hóa [2,2006.01] 
321/08 . . . 1,4 - Dioxepin; 1,4 - Dioxepin được hydro hóa [2,2006.01] 
321/10 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
321/12 . Các vòng 8 cạnh [2,2006.01] 

323/00 Các hợp chất dị vòng chỉ chứa từ hai nguyên tử oxy trở lên là dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

323/02 . Các vòng năm cạnh [2,2006.01] 
323/04 . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
323/06 . . Trioxan [2,2006.01] 

325/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có nguyên tử oxy là dị nguyên tử thuộc 
vào một số nhóm trong các nhóm C07D 303/00 – C07D 323/00 [2,2006.01] 

327/00 Các hợp chất dị vòng chúa các vòng chỉ có các nguyên tử oxy và lưu huỳnh là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

327/02 . một nguyên tử oxy và một nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
327/04 . . Các vòng năm cạnh [2,2006.01] 
327/06 . . Các vòng sáu cạnh [2,2006.01] 
327/08 . . . ngưng tụ với hai vòng carbon 6 cạnh ở vị trí [b, e] [2,2006.01] 
327/10 . hai nguyên tử oxy và một nguyên tử lưu huỳnh, ví dụ các sulfat vòng [2,2006.01] 

329/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử oxy và selen hoặc oxy 
và telu là dị nguyên tử [2,2006.01] 

Các hợp chất di vòng chỉ các có nguyên tử lưu huỳnh, selen hay telu là di nguyên tử của 
vòng [2] 

331/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng dưới năm cạnh, chỉ có một nguyên tử lưu 
huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

331/02 . Các vòng ba cạnh [2,2006.01] 
331/04 . Các vòng bốn cạnh [2,2006.01] 

333/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng năm cạnh, chỉ có một nguyên tử lưu huỳnh 
là dị nguyên tử [2,2006.01] 

333/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
333/04 . . không được thế ở nguyên tử lưu huỳnh của vòng [2,2006.01] 
333/06 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon  

được thế, gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 
333/08 . . . . Các nguyên tử hydro hoặc các gốc chỉ chứa các nguyên tử hydro và carbon 

[2,2006.01] 
333/10 . . . . . Thiophen [2,2006.01] 

267 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07F 

333/12 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử halogen hoặc các gốc nitro hoặc nitroso 
[2,2006.01] 

333/14 . . . . Các gốc được thế bằng các dị nguyên tử liên kết đơn trừ halogen [2,2006.01] 
333/16  . . . . . bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
333/18  . . . . . bằng các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
333/20  . . . . . bằng các nguyên tử nitơ (các gốc nitro, nitroso C07D 333/12) [2,2006.01] 
333/22 . . . . Các gốc được thế bằng các dị nguyên tử liên kết đôi, hoặc bằng hai dị nguyên 

tử khác ngoài nguyên tử halogen, liên kết đơn với cùng một nguyên tử carbon 
[2,2006.01] 

333/24 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril 
[2,2006.01] 

333/26 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

333/28 . . . . Các nguyên tử halogen [2,2006.01] 
333/30 . . . . Các dị nguyên tử trừ nguyên tử halogen [2,2006.01] 
333/32 . . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
333/34 . . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
333/36 . . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
333/38 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 

một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril [2,2006.01] 
333/40  . . . . . Axit thiophen - 2 - carboxylic [2,2006.01] 
333/42 . . . . với các gốc nitro hoặc nitroso gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của 

vòng [2,2006.01] 
333/44 . . . . . ở vị trí 5 [2,2006.01] 
333/46 . . được thế ở các nguyên tử lưu huỳnh của vòng [2,2006.01] 
333/48 . . . bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
333/50 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
333/52 . . Benzo [b] thiophen; Benzo [b] thiophen được hydro hóa [2,2006.01] 
333/54 . . . chỉ với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon 

được thế gắn trực tiếp với các nguyên tử carbon của nhân dị vòng [2,2006.01] 
333/56 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
333/58 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
333/60 . . . . Các gốc được thế bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc các  
nitril [2,2006.01] 

333/62 . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc nitril, gắn 
trực tiếp với các nguyên tử carbon của nhân dị vòng [2,2006.01] 

333/64 . . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
333/66 . . . . Các nguyên tử nitơ, không phải là thành phần của gốc nitro [2,2006.01] 
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333/68 . . . . Các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là 
một liên kết với halogen [2,2006.01] 

333/70  . . . . . ở vị trí 2 [2,2006.01] 
333/72  . . Benzo [c] thiophen; Benzo [c] thiophen được hydro hóa [2,2006.01] 
 333/74 . . Naphtothiophen [2,2006.01] 
333/76 . . Dibenzothiophen [2,2006.01] 
333/78 . . ngưng tụ với các vòng carbon khác ngoài vòng 6 cạnh hay với các hệ vòng chứa 

các vòng đó [2,2006.01] 
333/80 . . . Các vòng 7 cạnh [2,2006.01] 

335/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng 6 cạnh chỉ có một nguyên tử lưu huỳnh là 
dị nguyên tử [2,2006.01] 

335/02 . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
335/04 . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
335/06 . . Benzothiopyran; Benzothiopyran được hydro hóa [2,2006.01] 
335/08 . . Naphtothiopyran; Naphtothiopyran được hydro hóa [2,2006.01] 
335/10 . . Dibenzothiopyran; Dibenzothiopyran được hydro hóa [2,2006.01] 
335/12 . . . Thioxanten [2,2006.01] 
335/14 . . . . với các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 

nguyên tử với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ các gốc este hoặc 
nitril, gắn trực tiếp ở vị trí 9 [2,2006.01] 

335/16  . . . . . Các nguyên tử oxy, ví dụ thioxanton [2,2006.01] 
335/18  . . . . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
335/20 . . . . với các gốc hydrocarbon được thế bằng các gốc amino gắn trực tiếp ở vị trí 9 

[2,2006.01] 

337/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có trên sáu cạnh, chỉ có một nguyên tử lưu 
huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

337/02 . Các vòng 7 cạnh [2,2006.01] 
337/04 . . không ngưng tụ với các vòng khác [2,2006.01] 
337/06 . . ngưng tụ với các vòng hoặc các hệ vòng carbon [2,2006.01] 
337/08 . . . ngưng tụ với một vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
337/10 . . . ngưng tụ với hai vòng 6 cạnh [2,2006.01] 
337/12 . . . . [b, e] - ngưng tụ [2,2006.01] 
 337/14 . . . . [b, f] - ngưng tụ [2,2006.01] 
337/16 . Các vòng 8 cạnh [2,2006.01] 

339/00  Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có hai nguyên tử lưu huỳnh là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

339/02 . Các vòng 5 cạnh [2,2006.01] 
339/04 . . có các dị nguyên tử ở vị trí 1 và 2, ví dụ axit lipoic [2,2006.01] 
339/06 . . có các dị nguyên tử ở vị trí 1, 3, ví dụ dithiocarbonat vòng [2,2006.01] 
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339/08 . Các vòng 6 cạnh [2,2006.01] 

341/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có ba hay nhiều hơn ba nguyên tử lưu 
huỳnh là dị nguyên tử  [2,2006.01] 

343/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử lưu huỳnh và selen 
hoặc lưu huỳnh và telu là dị nguyên tử [2,2006.01] 

345/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng chỉ có các nguyên tử selen hoặc telu là dị 
nguyên tử [2,2006.01] 

 

347/00 Các hợp chất dị vòng chứa các vòng có các nguyên tử halogen là dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

Các hợp chất dị vòng, chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng [2] 

Ghi chú [2] 
 Các nhóm từ C07D401/00 đến C07D421/00 bao gồm các hợp chất có chứa hai hoặc 

nhiều hơn hai dị vòng liên quan trở lên, trong đó ít nhất có hai vòng thuộc các nhóm 
chính khác nhau từ C07D 203/00 đến C07D347/00, không ngưng tụ với nhau và 
cũng không ngưng tụ với một vòng hoặc hệ vòng carbon chung.  

401/00 Các hợp chất dị vòng có chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng chỉ có các nguyên 
tử nitơ là dị nguyên tử, trong đó ít nhất có một vòng là vòng sáu cạnh chỉ có một 
nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

401/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
401/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
401/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
401/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
401/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
401/12 . . liên kết bằng mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành các liên kết mạch 

[2,2006.01] 
401/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

403/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng chỉ có các nguyên tử 
nitơ là dị nguyên tử không được xếp vào nhóm C07D 401/00 [2,2006.01] 

403/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
403/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
403/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
403/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
403/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
403/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
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403/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

405/00  Các hợp chất dị vòng chứa một hoặc một vài dị vòng chỉ có các nguyên tử oxy là 
dị nguyên tử và một hoặc một vài vòng chỉ có nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

405/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
405/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng vói nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
405/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
405/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
405/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
405/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
405/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

407/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng trong đó ít nhất có 
một vòng có nguyên tử oxy là dị nguyên tử, không được đưa vào nhóm C07D 
405/00 [2,2006.01] 

407/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
407/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
407/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
407/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
407/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
407/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
407/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

409/00  Các hợp chất dị vòng, chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng có các nguyên tử lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

409/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
409/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
409/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
409/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
 409/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
409/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
409/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

411/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng chỉ có các nguyên tử oxy và lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

411/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
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411/04 . . liên kết trực tiếp bằng liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của vòng 
[2,2006.01] 

411/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
411/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
411/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
411/12 . . liên kết với nhau bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết 

mạch [2,2006.01] 
411/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

413/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng chỉ có các nguyên tử nitơ và oxy là dị nguyên tử [2,2006.01] 

413/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
413/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
413/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
413/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
413/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa vòng thơm [2,2006.01] 
413/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
413/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

415/00  Các hợp chất dị vòng có chứa khung thiamin [2,2006.01] 

417/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hon hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng chỉ có các nguyên tử nitơ và lưu huỳnh là dị nguyên tử không được đề 
cập ở nhóm C07D 415/00 [2,2006.01] 

417/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
417/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
417/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
417/08  . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
417/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
417/12 . . liên kết với nhau bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết 

mạch [2,2006.01] 
417/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

419/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng có các nguyên tử nỉtơ, oxy và lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

419/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
419/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
419/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ có chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
419/08 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
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419/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
419/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
419/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

421/00  Các hợp chất dị vòng chứa hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng, trong đó ít nhất có 
một vòng có các nguyên tử selen, telu, hoặc halogen là dị nguyên tử [2,2006.01] 

421/02 . chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
421/04 . . liên kết trực tiếp bằng một liên kết giữa nguyên tử của vòng với nguyên tử của 

vòng [2,2006.01] 
421/06 . . liên kết bằng một mạch carbon chỉ chứa các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
421/08  . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa các vòng béo [2,2006.01] 
421/10 . . liên kết bằng một mạch carbon có chứa vòng thơm [2,2006.01] 
421/12 . . liên kết bằng một mạch có chứa các dị nguyên tử tạo thành liên kết mạch 

[2,2006.01] 
421/14 . chứa ba hoặc nhiều hơn ba dị vòng [2,2006.01] 

Các hợp chất dị vòng chứa các hệ dị vòng ngưng tụ [2] 

Ghi chú [2,3,5] 
(1)  Các nhóm từ C07D 451/00 – C07D 517/00 đề cập đến các hợp chất có chứa một hệ 

vòng gồm hai hoặc hai dị vòng liên quan trở lên được ngưng tụ với nhau hoặc với 
một hệ vòng carbon chung có hoặc không có các dị vòng không ngưng tụ khác.  

(2) Cho mục đích phân loại vào các nhóm C07D 451/00 – C07D 519/00 người ta không 
chú ý đến mức độ hydro hóa của hệ vòng.  

(3) Cho mục đích phân loại trong các nhóm C07D 451/00 - C07D 463/00, C07D 473/00 
- C07D 477/00, C07D 489/00, C07D 499/00, C07D 507/00 nếu không có chỉ dẫn 
khác thì từ "nhóm" phải được hiểu là bao gồm các hệ vòng ngưng tụ tiếp với các 
vòng hay các hệ vòng carbon, nhưng không kể các hệ vòng được ngưng tụ tiếp với 
các dị vòng khác một cách trực tiếp hay thông qua một hệ vòng carbon chung, ví dụ 
spartein 

  
  được phân loại vào nhóm C07D 471/22 chứ không vào nhóm C07D 455/02.  
(4) Trong các nhóm C07D 471/00, C07D 487/00, C07D 491/00 – C07D 498/00 và 

C07D 513/00 – C07D 517/00 thì việc chia thành các phân nhóm tùy thuộc vào số 
lượng  dị vòng liên quan.  

451/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng 8-azabixyclo [3.2.1] octan, 9-
azabixyclo[3.3.1] nonan hoặc 3-oxa-9-azatrixyclo [3.3.1.02,4] nonan, ví dụ 
tropan hoặc các granatan alkaloit, scopolamin; Các axetal vòng của chúng 
[2,2006.01] 
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451/02 . chứa các hệ vòng 8-azabixyclo [3.2.1]octan, hoặc 3-oxa-9-aza-trixyclo 
[3.3.1.02,4]nonan không ngưng tụ tiếp, ví dụ tropan; Các axetal vòng của chúng 
[2,2006.01] 

451/04 . . với các dị nguyên tử gắn trực tiếp ở vị trí 3 của các hệ vòng 8 - azabixyclo [3.2.1] 
octan hoặc ở vị trí 7 của hệ vòng 3 - oxa - 9 - azatrixyclo [3.3.1.02,4] nonan 
[2,2006.01] 

451/06 . . . Các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
451/08 . . . . Các gốc diarylmethoxy [2,2006.01] 
451/10 . . . . axyl hóa bằng các axit carboxylic béo hoặc araliphatic, ví dụ atropin, 

scopolamin [2,2006.01] 
451/12 . . . . axyl hóa bằng các axit carboxylic thơm có hoặc không có nhân dị vòng, ví dụ 

cocain [2,2006.01] 
451/14 . chứa các hệ vòng 9-azabixiclo [3.3.1] nonan, ví dụ granatan, 2-aza-adamantan; Các 

axetal vòng của chúng [2,2006.01] 

453/00  Các hợp chất dị vòng, chứa các hệ vòng quinuclỉdin hoặc iso - quỉnuclidỉn, ví dụ 
quinin alcaloit [2] 

453/02 . chứa các hệ vòng quinuclidin không ngưng tụ tiếp với các vòng khác [2,2006.01] 
453/04 . . có quinolyl - 4 được thế hoặc không được thế hoặc gốc alkylendioxy-quinolyl-4 

liên kết chỉ qua một nguyên tử carbon ở vị trí 2, ví dụ quinin [2,2006.01] 
453/06 . chứa các hệ vòng iso - quinuclidin [2,2006.01] 

455/00 Các hợp chất dị vòng, chứa các hệ vòng quinolizin, ví dụ emetin alcaloit, 
protoberberin; Các dẫn xuất alkylendioxy của dibenzo [a, g] quinolizin, ví dụ 
berberin [2,2006.01] 

455/02 . chứa các hệ vòng quinolizin không ngưng tụ tiếp với các vòng khác [2,2006.01] 
455/03 . chứa các hệ vòng quinolizin ngưng tụ trực tiếp ít nhất với một vòng carbon 6 cạnh, 

ví dụ protoberberin; Các dẫn xuất alkylendioxy của dibenzo [a, g] quinolizin, ví dụ 
berberin [3,2006.01] 

455/04 . . chứa một hệ vòng quinolizin chỉ ngưng tụ với một vòng carbon 6 cạnh, ví dụ 
julolidin [2,3,2006.01] 

455/06 . . . chứa các hệ vòng benzo [a] quinolizin [2,3,2006.01] 
455/08 . . . . có isoquinolyl-1 được thế hoặc không được thế hoặc một gốc alkylendioxy-

isoquiolyl-1 chỉ liên kết qua một nguyên tử carbon ở vị trí 2, ví dụ emetin 
[2,3,2006.01] 

457/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng indolo [4,3-f, g] quinolin, ví dụ các dẫn 
xuất của ergolỉc có công thức 
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 ví dụ axit lỉsergỉc (các hợp chất kiểu vòng peptit dẫn xuất từ ergotaman 
C07D519/02) [2,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Sự đánh chỉ số có thể khác nhau tùy thuộc CHỈ SỐ VÒNG và được ký hiệu bằng 

công  thức 

  
 
457/02 . với các gốc hydrocarbon được thế hoặc không được thế gắn ở vị trí 8 [2,2006.01] 
457/04 . với các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất là một 

liên kết với halogen ví dụ các gốc este hoặc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 8 [2,2006.01] 
457/06 . . Các amit của axit lysergic [2,2006.01] 
457/08 . . . trong đó nitơ của amit là một thành phần của nhân dị vòng [2,2006.01] 
 457/10 . với các dị nguyên tử gắn trực tiếp ở vị trí 8 [2,2006.01] 
457/12 . . Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
457/14 . chứa các hệ vòng indolo [4,3-f, g] quinolin ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng 

carbon [3,2006.01] 

459/00  Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng benz [g] indolo [2, 3-a] quinolizin, ví dụ 
yohỉmbin; 16,18- lacton của nó, ví dụ các lacton của axỉt reserpic [2,2006.01] 

461/00  Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng indolo [3, 2,1-d,e] pyrido [3,2,1-i, j], [1,5] 
naphthyridin, ví dụ vincamin (các dime indolo alkaloit C07D 519/04) [3,2006.01] 

463/00  Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng 1- azabixyclo [4,2,0] octan, tức là các 
hợp chất chứa một hệ vòng có công thức 

    , ví dụ carbaxephalosporin; Các hệ vòng như vậy được ngưng tụ 
tiếp, ví dụ được ngưng tụ ở vị trí 2,3 với một dị vòng có chứa oxy-, nitơ- hoặc 
lưu huỳnh [5,2006.01] 

463/02 . Điều chế (bằng qui trình vi sinh C12P 17/18) [6,2006.01] 
463/04 . . bằng hình thành vòng hay hệ vòng ngưng tụ [6,2006.01] 
463/06 . . từ các hợp chất đã chứa sẵn vòng hay các hệ vòng ngưng tụ, ví dụ bằng loại 

hydro của vòng, bằng cách đưa vào, loại trừ hay làm biến tính các chất thế 
[6,2006.01] 

463/08 . . . Làm biến tính một nhóm carboxyl trực tiếp gắn ở vị trí 2, ví dụ este hóa 
[6,2006.01] 

463/10 . với một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử có nhiều nhất một 
liên kết với halogen ví dụ một gốc este hay nitril trực tiếp gắn ở vị trí 2 [6,2006.01] 
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463/12 . . với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay hydrocarbon được thế gắn ỏ vị 
trí 7 [6,2006.01] 

463/14 . . với các dị nguyên tử gắn ở trực tiếp ở vị trí 7 [6,2006.01] 
463/16 . . . Các nguyên tử nitơ [6,2006.01] 
463/18 . . . . được axyl hóa tiếp bằng các gốc dẫn xuất từ các các axit carboxylic hay bằng 

các chất tương tự chứa nitơ hay lưu huỳnh của chúng [6,2006.01] 
463/20 . . . . . với các gốc axyl hóa được thế tiếp bằng các dị nguyên tử hay bằng các 

nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử với nhiều nhất một liên 
kết với halogen [6,2006.01] 

463/22 . . . . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ [6,2006.01] 

471/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các nguyên tử nitơ là dị nguyên tử duy nhất trong 
hệ vòng ngưng, ít nhất một vòng là vòng sáu cạnh có một nguyên tử nitơ, không 
được xếp vào các nhóm  C07D 451/00 – C07D 463/00 [2,5,2006.01] 

471/02 . trong đó, hệ ngưng kết chứa hai nhân dị vòng [2,2006.01] 
471/04 .  .  Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,5,2006.01] 
471/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
471/08 . . Các hệ cầu nối [2,2006.01] 
471/10 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí spiro [2,2006.01] 
471/12 . trong đó, hệ ngưng tụ chứa ba nhân dị vòng [2,2006.01] 
471/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
471/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
471/18 . . Các hệ cầu nối [2,2006.01] 
471/20 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí spiro [2,2006.01] 
471/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

473/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng purỉn [2,2006.01] 
473/02 . với các nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 2 và 6 [2,2006.01] 
473/04 . . hai nguyên tử oxy [2,2006.01] 
473/06 . . . với các gốc chỉ có các nguyên tử hydro và carbon gắn ở vị trí 1 và 3 [2,2006.01] 
473/08 . . . . với các gốc metyl ở vị trí 1 và 3, ví dụ theophylin [2,2006.01] 
473/10 . . . . với các gốc metyl ở vị trí 3 và 7, ví dụ theobromin [2,2006.01] 
473/12 . . . . với các gốc metyl ở vị trí 1, 3 và 7, ví dụ caffein [2,2006.01] 
473/14 . . . . với hai gốc metyl ở vị trí 1 và 3 và hai gốc metyl ở vị trí 7, 8 hoặc 9 

[2,2006.01] 
473/16 . . hai nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
473/18 . . một nguyên tử oxy và một nguyên tử nitơ, ví dụ guanin [2,2006.01] 
473/20 . . hai nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
473/22 . . một nguyên tử oxy và một nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
473/24 . . một nguyên tử nitơ và một nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
473/26 . với một nguyên tử oxy, lưu huỳnh hoặc nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 2 hoặc 6, nhưng 

không phải cả hai [2,2006.01] 
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473/28 . . Nguyên tử oxy [2,2006.01] 
473/30 . . . được gắn ở vị trí 6, ví dụ hypoxantin [2,2006.01] 
473/32 . . Nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
473/34 . . . được gắn ở vị trí 6, ví dụ adenin [2,2006.01] 
473/36 . . Nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
473/38 . . . được gắn ở vị trí 6 [2,2006.01] 
473/40 . với các nguyên từ halogen hoặc các gốc perhalogen-alkyl gắn trực tiếp ở vị trí 2 

hoặc 6 [2,2006.01] 

475/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng pteridin [2,2006.01] 
475/02 . với một nguyên tử oxy gắn trực tiếp ở vị trí 4 [2,2006.01] 
475/04 . . với một nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 
475/06 . với một nguyên tử nitơ, gắn trực tiếp ở vị trí 4 [2,2006.01] 
475/08 . . với một nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 2 [2,2006.01] 
475/10 . . với một vòng thơm hoặc vòng thơm kết hợp với dị vòng, gắn trực tiếp ở vị trí 2 

[2,2006.01] 
475/12 . chứa các hệ vòng pteridin ngưng tụ với các vòng hoặc hệ vòng carbon [3,2006.01] 
 475/14 . . Benz [g] pteridin, ví dụ riboflavin [3,2006.01] 

477/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng 1-azabixyclo[3,2,0]heptan tức là các 
hợp chất có chứa một hệ vòngcó công thức 

 , ví dụ, carbapenixỉlin, thienamyxin; Các hệ vòng như vậy được 
ngưng tụ tiếp, ví dụ ngưng tụ ở vị trí 2,3 với một dị vòng có chứa oxy-, nitơ- hay 
lưu huỳnh-  [5,2006.01] 

477/02 . Điều chế (bằng qui tình vi sinh C12P 17/18) [6,2006.01] 
477/04 . . bằng sự hình thành vòng hay các hệ vòng ngưng [6,2006.01] 
477/06 . . từ các hợp chất đã chứa vòng hay các hệ vòng ngưng, ví dụ bằng sự loại hydro 

của vòng, bằng sự đưa vào, loại trừ hay làm biến tính các chất thế [6,2006.01] 
477/08 . . . Biến tính một nhóm carboxyl trực tiếp gắn vào vị trí 2, ví dụ este hóa 

[6,2006.01] 
477/10 . với những nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay các gốc hydrocarbon được 

thế, trực tiếp gắn vào vị trí 4 và với một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị 
nguyên tử với nhiều nhất một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay nitril gắn 
trực tiếp ở vị trí 2 [6,2006.01] 

477/12 . . với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay các gốc hydrocarbon được thế, 
gắn trực tiếp vào vị trí 6 [6,2006.01] 

477/14 . . . với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay các gốc hydrocarbon được 
thế, gắn ở vị trí 3 [6,2006.01] 

477/16 . . . với các dị nguyên tử hay các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử nhiều nhất có một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn 
trực tiếp ở vị trí 3 [6,2006.01] 
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477/18 . . . . Các nguyên tử oxy [6,2006.01] 
477/20 . . . . Các nguyên tử lưu huỳnh [6,2006.01] 
477/22 . . . . Các nguyên tử nitơ [6,2006.01] 
477/24 . . với các dị nguyên tử hay các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử, nhiều nhất có một liên kết với halogen ví dụ một gốc este hay gốc nitril, gắn 
trực tiếp ở vị trí 6 [6,2006.01] 

477/26 . với các dị nguyên tử hay các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, 
nhiều nhất có một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn trực 
tiếp ở vị trí 4 [6,2006.01] 

487/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các nguyên tử nitơ như các dị nguyên tử duy nhất 
trong hệ vòng ngưng không được đưa vào các nhóm  C07D451/00 – C07D477/00 
[2,5,2006.01] 

487/02 . trong đó hệ ngưng tụ có chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
487/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,5,2006.01] 
487/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
487/08 . . Các hệ cầu nối [2,2006.01] 
487/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
487/12 . trong đó, hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
487/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
487/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
487/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
487/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
487/22 . trong đó, hệ ngưng tụ có chứa bốn hoặc trên bốn dị vòng [2,2006.01] 

489/00 Các hợp chất dị vòng, chứa các hệ vòng 4aH-8, 9c- Iminoethano - phenanthro 
[4, 5-b, c, d] furan, ví dụ các dẫn xuất của [4,5 epoxy]-morphinan có công thức   

   [2,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Sự đánh chỉ số có thể khác nhau theo CHỈ SỐ VÒNG và theo công thức:  

  
489/02 . với các nguyên tử oxy gắn ở vị trí 3 và 6, ví dụ morphin, morphinon [2,2006.01] 
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489/04 . . Các muối; Các phức chất hữu cơ [2,2006.01] 
489/06 . . với một dị nguyên tử, gắn trực tiếp ở vị trí 14 [2,2006.01] 
489/08 . . Nguyên tử oxy [2,2006.01] 
489/09 . chứa các hệ vòng 4aH-8, 9c- Iminoethano-phenanthro [4,5-b,c,d] furan ngưng tụ 
                 với các vòng hoặc hệ vòng cacbon [3,2006.01]  
489/10 . . với cầu nối giữa vị trí 6 và 14 [2,3,2006.01] 
489/12 . . . cầu nối chỉ có hai nguyên tử carbon [2,3,2006.01] 

491/00 Các hợp chất dị vòng trong hệ vòng ngưng tụ có chứa một hoặc một vài vòng 
chỉ có các nguyên tử oxy là dị nguyên tử và một hoặc một vài vòng chỉ có các 
nguyên tử nitơ là dị nguyên tử, không được xếp vào các nhóm  C07D 451/00 – 
C07D 459/00, C07D 463/00, C07D 477/00 hoặc C07D 489/00 [2,2006.01] 

491/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
491/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
491/044 . . . chỉ với một nguyên tử oxy là dị nguyên tử trong vòng chứa oxy [3,2006.01] 
491/048 . . . . vòng chứa oxy là vòng năm cạnh [3,2006.01] 
491/052 . . . . vòng chứa oxy là vòng sáu cạnh [3,2006.01] 
491/056 . . . với hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử oxy là dị nguyên tử trong vòng có chứa 

oxy [3,2006.01] 
491/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
491/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
491/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
491/107 . . . chỉ với một nguyên tử oxy như dị nguyên tử trong vòng có chứa oxy 

[3,2006.01] 
491/113 . . . với hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử oxy là dị nguyên tử trong vòng có chứa 

oxy [3,2006.01] 
491/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
491/14  .  .  Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
491/147 . . . hệ ngưng tụ chứa một vòng có nguyên tử oxy là dị nguyên tử và hai vòng có 

nguyên tử nitơ là dị nguyên tử [3,2006.01] 
491/153 . . . hệ ngưng tụ chứa hai vòng có nguyên tử oxy là dị nguyên tử và một vòng có 

nguyên tử nitơ là dị nguyên tử [3,2006.01] 
491/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
491/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
491/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
491/22 . trong đó hệ ngưng tụ có chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

493/00 Các hợp chất dị vòng, trong hệ ngưng tụ chỉ có các nguyên tử oxy là dị nguyên 
tử [2,2006.01] 

493/02 . trong đó hệ ngưng tụ có chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
493/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
493/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
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493/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
493/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
493/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
493/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
493/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
493/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
493/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
493/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

495/00 Các hợp chất dị vòng, trong hệ ngưng tụ có chứa ít nhất một dị vòng chỉ có các 
nguyên tử lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

495/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
495/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
495/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
495/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
495/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
495/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
495/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
495/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
495/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
495/20 . . Các hệ ngưng kết spiro [2,2006.01] 
495/22 . trong đó hệ ngưng tụ bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

497/00 Các hợp chất dị vòng trong hệ ngưng tụ chứa ít nhất một dị vòng chỉ có các 
nguyên tử oxy và lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

497/02 . trong đó, hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
497/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
497/06 . . Các hệ ngưng kết ở vị trí peri [2,2006.01] 
497/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
497/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
497/12 . trong đó, hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
497/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
497/16 . . Các hệ ngưng kết ở vị trí peri [2,2006.01] 
497/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
497/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
497/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

498/00 Các hợp chất dị vòng có chứa trong hệ vòng ngưng ít nhất một dị vòng chỉ có 
các nguyên tử nitơ và oxy như các dị nguyên tử (4-oxa-1-azabixyclo[3,2,0] 
heptan, ví dụ oxapenixilin C07D 503/00; 5-oxa-1-azabixyclo[4,2,0]octan, ví dụ 
oxaxephalosporin C07D 505/00; các chất tương tự của chúng có các nguyên tử oxy 
của vòng ở vị trí khác C07D 507/00) [2,6,2006.01] 
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498/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
498/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
498/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
498/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
498/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
498/12 . trong đó, hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
498/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
498/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
498/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
498/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
498/22 . chứa trong đó hệ ngưng tụ bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

499/00 Các hợp chất dị vòng chứa các hệ vòng 4-thia-l-azabixyclo [3,2,0] heptan, nghĩa 
là các hợp chất có chứa một hệ vòng có công thức 

 , ví dụ, penixilin, penem; Các hệ vòng như vậy được ngưng tụ tiếp, 
ví dụ, được ngưng tụ ở vị trí 2,3 với một dị vòng có chứa oxy-, nitơ-, hoặc lưu 
huỳnh [2,2006.01]   

499/04 . Điều chế [2,6,2006.01] 
499/06 . . bằng hình thành vòng hay các hệ vòng ngưng (bằng qui trình vi sinh C12P 37/00) 

[2,6,2006.01] 
499/08 . . Biến tính một gốc carboxyl trực tiếp gắn vào vị trí 2, ví dụ este hóa [2,6,2006.01] 
499/10 . . Biến tính một gốc amino gắn trực tiếp ở vị trí 6 [2,6,2006.01] 
499/12 . . . Axyl hóa [2,6,2006.01] 
499/14 . . Điều chế các muối [2,6,2006.01] 
499/16 . . . của các kim loại kiềm hay kiềm thổ [2,6,2006.01] 
499/18 . . Tách; tinh chế [2,6,2006.01] 
499/20 . . . qua các muối với bazơ hữu cơ [2,6,2006.01] 
499/21 . với một nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 6 và một nguyên tử carbon có ba liên 

kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este 
hay gốc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 [6,2006.01] 

499/22 . . Các muối với bazơ hữu cơ; Các phức chất có các hợp chất hữu cơ [2,2006.01] 
499/24 . . . với các hợp chất mạch thẳng hoặc vòng carbon có chứa các gốc amino 

[2,2006.01] 
499/26 . . . với các hợp chất dị vòng [2,2006.01] 
499/28 . . với nhóm carboxyl biến tính ở vị trí 2 [2,2006.01] 
499/30 . . . Axit anhydrit [2,2006.01] 
499/32 . . . Các este [2,2006.01] 
499/34 . . . Thio-axit; Các este của chúng [2,2006.01] 
 499/36 . . . . Các O-este [2,2006.01] 
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499/38 . . . . Các S-este [2,2006.01] 
499/40 . . . Các amit; Hydrazit, Azit [2,2006.01] 
499/42 . . Các hợp chất có một gốc amino bậc nhất tự do ở vị trí 6 [2,2006.01] 
 499/44 . . Các hợp chất có một gốc amino được axyl hóa bằng các axit carboxylic gắn ở vị 

trí 6 [2,2006.01] 
499/46 . . . với các gốc hydrocarbon không vòng hoặc các gốc tương tự được thế bằng các 

vòng carbon hoặc các dị vòng, gắn vói các gốc carboxamido [2,2006.01] 
499/48 . . . với một mạch carbon, được thế bởi các dị nguyên tử hoặc các nguyên tử carbon 

có ba liên kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví 
dụ các gốc este hoặc nitril liên kết với gốc carboxamido [2,2006.01] 

499/50 . . . . được thế vào gốc carboxamido ở vị trí bêta [2,2006.01] 
499/52  . . . . . bằng các nguyên tử oxy hoặc nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
499/54  . . . . . bằng các nguyên tử nhơ [2,2006.01] 
499/56  . . . . . bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất 

là một liên kết với halogen [2,2006.01] 
499/58 . . . . được thế ở vị trí alpha vào gốc carboxamido [2,2006.01] 
499/60 . . . . . bằng các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
499/62 . . . . . bằng các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
499/64 . . . . . bằng các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
499/66 . . . . . . với các vòng béo xem như chất thế bổ sung của mạch carbon [2,2006.01] 
499/68 . . . . . . vói các vòng thơm xem như chất thế bổ sung của mạch carbon [2,2006.01] 
499/70 . . . . . . với các dị vòng xem như chất thế bổ sung của mạch carbon [2,2006.01] 
499/72 . . . . . bằng các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử [2,2006.01] 
499/74 . . . với các vòng carbon gắn trực tiếp với gốc carboxamido [2,2006.01] 
499/76 . . . với các dị vòng gắn trực tiếp với gốc carboxamido [2,2006.01] 
499/78 . . Các hợp chất có một gốc amino, axyl hóa bởi axit carbonic hoặc các chất tương 

tự có chứa nitơ hoặc lưu huỳnh được gắn ở vị trí 6 [2,2006.01] 
499/80 . . Các hợp chất có một dị vòng chứa nitơ, liên kết với nguyên tử nitơ của vòng ở vị 

trí 6 [2,2006.01] 
499/86 . chỉ với các nguyên tử không phải là các nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 6 và 

một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, nhiều nhất có một liên 
kết vói halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[5,6,2006.01] 

499/861 . . với một gốc hydrocarbon hay một gốc hydrocarbon được thế gắn trực tiếp ở vị trí 
6 [6,2006.01] 

499/865 . . với các dị nguyên tử hay các nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 
tử, nhiều nhất có một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn 
trực tiếp ở vị trí 6 [6,2006.01] 

499/87 . Các hợp chất không có nhóm thế ở vị trí 3 hay có nhóm thế ngoài hai gốc metyl ở 
vị trí 3, và với một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, nhiều nhất 
có một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[6,2006.01] 
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499/88 . Các hợp chất có một liên kết đôi giữa vị trí 2 và 3 và một nguyên tử carbon có ba 
liên kết với các dị nguyên tử, nhiều nhất có một liên kết với halogen ví dụ một gốc 
este hay gốc nitril gắn trực tiếp vào vị trí 2 [5,6,2006.01] 

499/881 . . với một nguyên tử hydro hay một gốc hydrocarbon không được thế gắn ở vị trí 3 
[6,2006.01] 

499/883 . . với một gốc hydrocarbon được thế gắn ở vị trí 3 [6,2006.01] 
499/887 . . vói một dị nguyên tử hay một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên 

tử, nhiều nhất có một liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn 
trực tiếp ở vị bí 3 [6,2006.01] 

499/893 . . với một dị vòng hay hệ dị vòng ngưng tụ gắn trực tiếp ở vị trí 3 [6,2006.01] 
499/897 . Các hợp chất với các chất thế không phải là một nguyên tử carbon có ba liên kết 

với các dị nguyên tử, nhiều nhất có một liên kết với halogen gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[6,2006.01] 

499/90 . được ngưng tụ tiếp với các vòng hay hệ vòng  carbon [5,2006.01] 

501/00  Các hợp chất dị vòng, chứa các hệ vòng 5-thia-l azabixyclo [4.2.0] octan, tức là 
các hợp chất có chứa một hệ vòng có công thức    

 , ví dụ, xephalosporin; Các hệ vòng như vậy được ngưng tụ tiếp, ví 
dụ, được ngưng tụ ở vị trí 2,3 với một dị vòng chứa oxy-, nitơ- hoặc lưu huỳnh 
[2,2006.01] 

501/02 . Điều chế [2,2006.01] 
501/04 . . từ các hợp chất khác có chứa vòng hay hệ vòng ngưng tụ, ví dụ bằng khử hydro 

của vòng, bằng đưa vào, loại bỏ hay biến tính các chất thế [2,2006.01] 
501/06 . . . Axyl hóa axit 7-aminoxephalosporanic [2,2006.01] 
501/08 . . bằng hình thành vòng hay hệ vòng ngưng tụ (bằng phương pháp vi sinh C12P 

35/00) [2,2006.01] 
501/10 . . . từ các hợp chất có chứa hệ vòng penixillin [2,2006.01] 
501/12 . . Tách; Tinh chế [2,2006.01] 
501/14 . Các hợp chất có nguyên tử nitơ gắn trực tiếp ở vị trí 7 [2,2006.01] 
501/16 . . với một liên kết đôi giữa vị trí 2 và 3 [2,2006.01] 
501/18 . . . Axit 7-aminoxephalosporanic hoặc axit 7-aminoxephalosporanic được thế 

[2,2006.01] 
501/20 . . . Axit 7-aminoxephalosporanic hoặc axit 7-aminoxephalosporanic được thế, 

trong đó các gốc axyl được dẫn xuất từ các axit carboxylic [2,2006.01] 
501/22 . . . . với các gốc chỉ có các nguyên tử hydro và carbon gắn ở vị trí 3 [2,2006.01] 
501/24 . . . . với các gốc hydrocarbon, được thế bởi các dị nguyên tử hoặc các dị vòng ở vị 

trí 3 [2,2006.01] 
501/26 . . . . . Các gốc metylen được thế bằng các nguyên tử oxy; Các lactone của chúng 

với nhóm 2-carboxyl [2,2006.01] 
501/28 . . . . . . với gốc 7-amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic béo, được thay 

thế bằng các dị nguyên tử [2,2006.01] 
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501/30 . . . . . .  với gốc 7 - amino được axyl hoá bằng một axit carboxylic araliphatic 
[2,2006.01] 

501/32 . . . . . .  với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic araliphatic 
được thế bởi các dị nguyên tử ở gốc béo [2,2006.01] 

501/34 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng các axit carboxylic có chứa các dị 
vòng [2,2006.01] 

501/36 . . . . . Các gốc metylen được thế bởi các nguyên tử lưu huỳnh [2,2006.01] 
501/38 . . . . . Các gốc metylen được thế bởi các nguyên tử nitơ; Lactam của chúng có gốc 

carboxyl ở vị trí 2; Các gốc metylen được thế bằng các dị vòng có chứa nitơ 
liên kết với các nguyên tử nitơ của vòng; Các hợp chất bậc bốn của chúng 
[2,2006.01] 

501/40 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic béo được thế 
bằng các dị nguyên tử [2,2006.01] 

501/42 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic araliphatic 
[2,2006.01] 

501/44 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic araliphatic, 
được thế bằng các dị nguyên tử trong gốc béo [2,2006.01] 

501/46 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng các axit carboxylic có chứa các dị 
vòng [2,2006.01] 

501/48 . . . . . Các gốc metylen được thế bằng các dị vòng (C07D501/38 – C07D501/46 
được ưu tiên) [2,2006.01] 

501/50 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic béo được thế 
bằng các dị nguyên tử [2,2006.01] 

501/52 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic araliphatic 
[2,2006.01] 

501/54 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng một axit carboxylic araliphatic được 
thế bằng các dị nguyên tử trong gốc béo [2,2006.01] 

501/56 . . . . . . với gốc 7 - amino được axyl hóa bằng các axit carboxylic chứa các dị 
vòng [2,2006.01] 

501/57 . . . . với một chất thế bổ sung ở vị trí 7, ví dụ xephamycin [3,2006.01] 
501/58 . . . có một nguyên tử nitơ trong một dị vòng ở vị trí 7 [2,2006.01] 
501/59 . . . với các dị nguyên tử gắn trực tiếp ở vị trí 3 [3,2006.01] 
501/60 . . có một liên kết đôi ở giữa vị trí 3 và 4 [2,2006.01] 
501/62 . Các hợp chất được ngưng tụ tiếp với một vòng hoặc các hệ vòng carbon 

[3,2006.01] 

503/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng 4-oxa-1-azabixyclo[3,2,0]heptan, tức 
là  các hợp chất có chứa một hệ vòng có công thức 

 , ví dụ, oxapenỉxilỉn, các dẫn xuất của axit clavulanic; Các hệ vòng 
như vậy được ngưng tụ tiếp, ví dụ được ngưng tụ ở vị trí 2,3-với một dị vòng có 
chứa oxy-, nitơ- hay lưu huỳnh [6,2006.01] 
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503/02 . Điều chế (bằng qui trình vi sinh C12P 17/18) [6,2006.01] 
503/04 . . bằng sự hình thành vòng hay các hệ vòng ngưng tụ [6,2006.01] 
503/06 . . từ các hợp chất đã có sẵn vòng hay các hệ vòng ngưng, ví dụ bằng sự loại hydro 

khỏi vòng, bằng đưa vào, loại trừ hay làm biến tính các chất thế [6,2006.01] 
503/08 . . . Làm biến tính một nhóm carboxyl gắn trực tiếp ở vị trí 2, ví dụ este hóa 

[6,2006.01] 
503/10 . với một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử có nhiều nhất một 

liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[6,2006.01] 

 503/12 . . không được thế ở vị trí 6 [6,2006.01] 
503/14 . . . với các nguyên tử hydro, các gốc hydrocarbon hay các gốc hydrocarbon được 

thế, không phải là một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, có 
nhiều nhất một liên kết với halogen gắn ở vị trí 3 [6,2006.01] 

503/16 . . . . Các gốc được thế bằng các dị nguyên tử hay bằng các nguyên tử carbon có ba 
liên kết với các dị nguyên tử, với nhiều nhất là một liên kết với halogen, ví dụ 
một gốc este hay gốc nitril [6,2006.01] 

503/18 . . . . . bằng các nguyên tử oxy [6,2006.01] 
503/20 . . . . . bằng các nguyên tử lưu huỳnh [6,2006.01] 
503/22 . . . . . bằng các nguyên tử nitơ [6,2006.01] 

505/00 Các hợp chất dị vòng có chứa các hệ vòng  5-oxa-1- azabixyclo [4,2,0] octan, tức 
là các hợp chất có chứa một hệ vòng có công thức    

 , ví dụ, oxaxephalosporin; Các hệ vòng như vậy được ngưng tụ tiếp, 
ví dụ được ngưng tụ ở vị trí 2,3 với một dị vòng có chứa oxy-, nitơ- hay lưu 
huỳnh- [6,2006.01] 

505/02 . Điều chế (bằng các qui trình vi sinh C12P 17/18) [6,2006.01] 
505/04 . . bằng hình thành vòng hay các hệ vòng ngưng tụ [6,2006.01] 
505/06 . . từ các hợp chất đã có chứa vòng hay các hệ vòng ngưng tụ, ví dụ bằng sự loại 

hydro khỏi vòng, bằng sự đưa thêm vào, loại bỏ hay sự làm biến tính các nhóm 
thế [6,2006.01] 

505/08 . . . Làm biến tính một nhóm carboxyl gắn trực tiếp ở vị trí 2, ví dụ este hóa 
[6,2006.01] 

505/10 . với một nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, có nhiều nhất một 
liên kết với halogen, ví dụ một gốc este hay gốc nitril gắn trực tiếp ở vị trí 2 
[6,2006.01] 

505/12 . . được thế ở vị trí 7 [6,2006.01] 
505/14 . . . với các dị nguyên tử gắn trực tiếp ở vị trí 7 [6,2006.01] 
505/16 . . . . Các nguyên tử nitơ [6,2006.01] 
505/18  . . . . . được axyl hóa tiếp bằng các gốc dẫn xuất từ các axit carboxylic hay bằng 

các chất tương tự chứa nitơ hay lưu huỳnh của nó [6,2006.01] 
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505/20  . . . . . . với các gốc axyl hóa được thế tiếp bằng các dị nguyên tử hay bằng các 
nguyên tử carbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, với nhiều nhất là 
một liên kết với halogen [6,2006.01] 

505/22  . . . . . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ liên kết đơn [6,2006.01] 
505/24  . . . . . . . được thế tiếp bằng các nguyên tử nitơ liên kết đôi [6,2006.01] 

507/00  Các hợp chất dị vòng có chứa một hệ vòng beta-lactam ngưng tụ, không được 
phân loại ở các nhóm  C07D 463/00, C07D 477/00 hay  C07D 499/00 – C07D 
505/00; Các hệ vòng như vậy được ngưng tụ tiếp [6,2006.01] 

507/02 . có chứa các hệ vòng 3-oxa-1-azabixyclo [3,2,0]heptan [6,2006.01] 
507/04 . có chứa các hệ vòng 2-oxa-1-azabixyclo [4,2,0]octan [6,2006.01] 
507/06 . có chứa các hệ vòng 3-oxa -1-azabixyclo [4,2,0]octan [6,2006.01] 
507/08 . có chứa các hệ vòng 4-oxa -1-azabixyclo [4,2,0]octan [6,2006.01] 

513/00 Các hợp chất dị vòng có chứa trong một hệ vòng ngưng tụ, ít nhất một dị vòng 
chỉ có các nguyên tử nỉtơ và lưu huỳnh, là những dị nguyên tử, không dược 
phân vào các nhóm C07D 463/00, C07D 477/00 hay  C07D 499/00 – C07D 507/00 
[2,6,2006.01] 

513/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
513/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
513/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
513/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
513/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
513/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
513/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
513/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
513/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
513/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
513/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

515/00 Các hợp chất dị vòng trong hệ ngưng tụ có ít nhất một dị vòng chỉ có các 
nguyên tử nitơ, oxy và lưu huỳnh là dị nguyên tử của vòng không được phân 
vào các nhóm C07D 463/00, C07D 477/00 hay C07D 499/00 – C07D 507/00 
[2,2006.01] 

515/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
515/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
515/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
515/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
515/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
515/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
515/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
515/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
515/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
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515/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
515/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

517/00 Các hợp chất dị vòng có chứa trong hệ ngưng tụ ít nhất một dị vòng có các 
nguyên tử selen, telu, hoặc halogen là dị nguyên tử của vòng [2,2006.01] 

517/02 . trong đó hệ ngưng tụ chứa hai dị vòng [2,2006.01] 
517/04 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
517/06 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
517/08 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01] 
517/10 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
517/12 . trong đó hệ ngưng tụ chứa ba dị vòng [2,2006.01] 
517/14 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí ortho [2,2006.01] 
517/16 . . Các hệ ngưng tụ ở vị trí peri [2,2006.01] 
517/18 . . Các hệ liên kết cầu [2,2006.01]  
517/20 . . Các hệ ngưng tụ spiro [2,2006.01] 
517/22 . trong đó hệ ngưng tụ chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn dị vòng [2,2006.01] 

519/00  Các hợp chất dị vòng chứa một số hệ gồm hai hoặc nhiều hơn hai dị vòng liên 
quan, ngưng tụ trực tiếp với nhau hoặc với một hệ vòng carbon chung không 
được xếp ở các nhóm C07D 453/00 hoặc C07D 455/00 [2,2006.01] 

519/02 . Các alkaloit ergot của kiểu peptit vòng [2,2006.01] 
519/04 . Các alkaloit indol dime , ví dụ vincaleucoblastin [2,2006.01] 
519/06 . có chứa ít nhất một hệ vòng beta-lactam ngưng tụ, được xếp theo các nhóm C07D 

463/00, C07D 477/00 hay C07D 499/00 – C07D 507/00, ví dụ một hệ penem hay 
xepham [2,2006.01] 

 

521/00 Các hợp chất dị vòng chứa các dị dòng có cấu trúc không xác định [2,2006.01] 

Ghi chú [2009.01] 
 Nhóm này chỉ được sử dụng để phân loại các hợp chất dị vòng có cấu trúc hoá học 

không xác định, nghĩa là chỉ trong trường hợp khi các hợp chất dị vòng không thể 
phân loại vào bất kỳ nhóm nào trong các nhóm C07D 201/00 – C07D 519/00  
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C07F CÁC HỢP CHẤT KHÔNG VÒNG, CARBON VÒNG HOẶC DỊ VÒNG CÓ CHỨA 
CÁC NGUYÊN TỐ KHÁC NGOÀI CARBON, HYDRO, HALOGEN, OXY, NITƠ, 
LƯU HUỲNH, SELEN HOẶC TELU (porphyrin có chứa kim loại  C07D 487/22; các hợp 
chất cao phân tử C08) 

Ghi chú [2, 7, 2006.01, 2010.01] 
(1) Cần chú ý đến Ghi chú (3) thuộc lớp C07 định nghĩa về quy tắc ưu tiên vị trí cuối 

cùng được áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C – C07K và trong những phân 
lớp này.  

(2) Cần chú ý tới Ghi chú (6) thuộc tiêu đề của phân lớp C07.  
(3) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc tiêu đề của phần C là ghi chú chỉ ra phiên bản của 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học mà IPC đề cập đến .  
(4) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P.  
(5) Trong phân lớp này, các muối axit hữu cơ, các alcolat, phenolat, chelat hoặc 

mercaptit được phân loại như các hợp chất ban đầu.  
 

1/00 

 

hoàn [1,2006.01] 
1/02 . Các hợp chất của liti [1,2006.01] 
1/04 . Các hợp chất của natri [1,2006.01] 
1/06 . Các hợp chất của kali [1,2006.01] 
1/08 . Các hợp chất của đồng [1,2006.01] 
1/10 . Các hợp chất của bạc [1,2006.01] 
1/12 . Các hợp chất của vàng [1,2006.01] 

3/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 2 hoặc 12 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

3/02 . Các hợp chất magie [1,2006.01] 
3/04 . Các hợp chất canxi [1,2006.01] 
3/06 . Các hợp chất kẽm [1,2006.01] 
3/08 . Các hợp chất cadimi [1,2006.01] 
3/10 . Các hợp chất thủy ngân [1,2006.01] 
3/12 . . Các chất thơm có chứa thủy ngân [1,2006.01] 
3/14 . . Các chất dị vòng có chứa thủy ngân [1,2006.01] 

5/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 3 hoặc 13 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

5/02 . Các hợp chất bo [1,2006.01] 
5/04 . . Các ester của axit boric [1,2006.01] 
5/05 . . Các hợp chất vòng chứa ít nhất một vòng có nguyên tử bo nhưng không có 

nguyên tử carbon trong vòng [2,2006.01] 
5/06 . Các hợp chất nhôm [1,2006.01] 
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7/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 4 hoặc 14 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

7/02 . Các hợp chất silic [1,2006.01] 
7/04 . . Các este của axit silicic [1,2006.01] 
7/06 . . . với các hợp chất hydroxiaryl [1,2006.01] 
7/07 . . . Các este vòng [2,2006.01] 
7/08 . . Các hợp chất có một hoặc một số liên kết C – Si [1,2006.01] 
7/10 . . . có chứa nitơ [1,2006.01] 
7/12 . . . Các halogenua silic hữu cơ [1,2006.01] 
7/14 . . . . Điều chế chúng từ silan được halogen hoá và hydrocarbon [1,2006.01] 
7/16 . . . . Điều chế chúng từ silic và các hydrocarbon được halogen hoá [1,2006.01] 
7/18 . . . Các hợp chất có chứa một hoặc một số liên kết C - Si cũng như một hoặc một 

số liên kết C - O – Si [1,2006.01] 
7/20 . . . Tinh chế; Tách [1,2006.01] 
7/21      . . Các hợp chất vòng có chứa ít nhất một vòng có nguyên tử silic nhưng không có 

các nguyên tử carbon trong vòng [2,2006.01] 
7/22      . Các hợp chất thiếc [1,2006.01] 
7/24      . Các hợp chất chì [1,2006.01] 
7/26      . . Các hợp chất tetra-alkyl chì [1,2006.01] 
7/28      . Các hợp chất titan [1,2006.01] 
7/30      . Các hợp chất germani [2,2006.01] 

9/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 5 hoặc 15 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

9/02 . Các hợp chất photpho [1,2,2006.01] 
9/04 . . Các sản phẩm của phản ứng giữa các hợp chất lưu huỳnh photpho với 

hydrocarbon [1,2006.01] 
9/06 . . không có liên kết P – C [1,2006.01] 
9/08 . . . Các este của oxyaxit của photpho [1,2006.01] 
9/09 . . . . Các este của axit phosphoric [2,2006.01] 
9/10 . . . . . Các photphatit, ví dụ lexitin [1,2006.01] 
9/11 . . . . . với các hợp chất hydroxyalkyl không có chứa chất thế ở nhóm alkyl 

[2,2006.01] 
9/113 . . . . . với các rượu không vòng không no [2,2006.01] 
9/117 . . . . . với các rượu vòng béo [2,2006.01] 
9/12 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [2,2006.01] 
9/14 . . . . . có chứa các nhóm P- halogenua [2,2006.01] 
9/141 . . . . Este của axit phosphorơ [2,2006.01] 
9/142 . . . . . với các hợp chất hydroxyalkyl không chứa các chất thế ở các nhóm alkyl 

[2,2006.01] 
9/143 . . . . . với các rượu không vòng không no [2,2006.01] 
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9/144 . . . . . với các rượu vòng béo [2,2006.01] 
9/145 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [2,2006.01] 
9/146 . . . . . có chứa các nhóm P- halogenua [2,2006.01] 
9/16 . . . Các este của các axit thiophosphoric hoặc thiophosphorơ [1,2006.01] 
9/165 . . . . Các este của các axit thiophosphoric [2,2006.01] 
9/17 . . . . . với các hợp chất hydroxyalkyl không chứa các chất thế ở các nhóm alkyl 

[2,2006.01] 
9/173 . . . . . với các rượu không vòng không no [2,2006.01] 
9/177 . . . . . với các rượu vòng béo [2,2006.01] 
9/18 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [1,2,2006.01] 
9/20 . . . . . chứa các nhóm P- halogenua [1,2,2006.01] 
9/201 . . . . Các este của các axit thiophosphorơ [2,2006.01] 
9/202 . . . . . với các hợp chất hydroxyalkyl không chứa các chất thế ở các nhóm alkyl 

[2,2006.01] 
9/203 . . . . . với các rượu không vòng không no [2,2006.01] 
9/204 . . . . . với các rượu vòng béo [2,2006.01] 
9/205 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [2,2006.01] 
9/206 . . . . . có chứa các nhóm P- halogenua [2,2006.01] 
9/22 . . . Các amit của các axit của phospho [1,2006.01] 
9/24 . . . . Các amit của este [1,2006.01] 
9/26 . . . . có chứa các nhóm P- halogenua [1,2006.01] 
9/28 . . có một hoặc một số liên kết P – C [1,2006.01] 
9/30 . . . Các axit phosphinic (R2 = P(:O)OH); Các axit thiophosphinic [1,2006.01] 
9/32 . . . . Các este của chúng [1,2006.01] 
9/34 . . . . Các halogenua của chúng [1,2006.01] 
9/36 . . . . Các amit của chúng [1,2006.01] 
9/38 . . . Các axit phosphonic (R-P (:O) (OH)2); Các axit thiophosphonic [1,2006.01] 
9/40 . . . . Các este của chúng [1,2006.01] 
9/42 . . . . Các halogenua của chúng [1,2006.01] 
9/44 . . . . Các amit của chúng [1,2006.01] 
9/46 . . . Các axit phosphinơ (R2 = P-OH); Các axit thiophosphinơ [1,2006.01] 
9/48 . . . Các axit phosphonơ (R-P (OH)2; Các axit thiophosphonơ [1,2006.01] 
9/50 . . . Các phosphin hữu cơ [1,2006.01] 
9/52 . . . . Các halophosphin [1,2006.01] 
9/53 . . . . Các oxit của phosphin hữu cơ; Các sulfua của phosphin hữu cơ [2,2006.01] 
9/535 . . . Các phosphoran hữu cơ [3,2006.01] 
9/54 . . . Các hợp chất phospho bậc bốn [1,2006.01] 
9/547 . . Các hợp chất dị vòng, ví dụ có chứa phospho như là một dị nguyên tử 

[5,2006.01] 
9/553 . . . có một nguyên tử nitơ là một dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
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9/564 . . . . Các vòng ba cạnh [5,2006.01] 
9/568 . . . . Các vòng bốn cạnh [5,2006.01] 
9/572 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
9/576 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
9/58 . . . . . Các vòng pyridin [5,2006.01] 
9/59 . . . . . Các vòng pyridin được hydro hóa [5,2006.01] 
9/60 . . . . . Các hệ vòng quinon hay quinon được hydro hóa [1,5,2006.01] 
9/62 . . . . . Các hệ vòng isoquinon hay isoquinon được hydro hóa [1,5,2006.01] 
9/64 . . . . . Các hệ vòng acridin hay acridin được hydro hóa [1,5,2006.01] 
9/645 . . . có hai nguyên tử nitơ là các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
9/6503 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
9/6506 . . . . . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 3 [5,2006.01] 
9/6509 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
9/6512 . . . . . có các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 3 [5,2006.01] 
9/6515 . . . có ba nguyên tử nitơ là các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
9/6518 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
9/6521 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
9/6524 . . . có bốn hay nhiều hơn bốn nguyên tử nitơ là các dị nguyên tử duy nhất của vòng 

[5,2006.01] 
9/6527 . . . có các nguyên tử nitơ và oxy là các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
9/653 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
9/6533 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
9/6536 . . . có các nguyên tử nitơ và lưu huỳnh có hoặc không có các nguyên tử oxy như là 

các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01]] 
9/6539 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
9/6541 . . . . . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [5,2006.01] 
9/6544 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
9/6547 . . . . . ngưng tụ với các vòng hay các hệ vòng carbon [5,2006.01] 
9/655 . . . có các nguyên tử oxy, có hoặc không có các nguyên tử lưu huỳnh, selen hay 

telu như các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
9/6553 . . .  có các nguyên tử lưu huỳnh, có hoặc không có các nguyên tử selen, telu như 

các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
9/6558 . . . có chứa ít nhất hai dị vòng khác nhau hay hai dị vòng được thế khác nhau 

nhưng cả hai vòng không ngưng tụ với nhau hoặc không có dị vòng nào ngưng 
tụ với một vòng hay một hệ vòng carbon chung [5,2006.01] 

9/6561 . . . có chứa các hệ của hai hay nhiều hơn hai dị vòng liên quan ngưng tụ với nhau 
hay ngưng tụ với một vòng hay hệ vòng carbon chung, có hoặc không có các dị 
vòng không ngưng tụ khác [5,2006.01] 

9/6564 . . . có các nguyên tử photpho, có hoặc không có các nguyên tử nitơ, oxy, lưu 
huỳnh, selen hay telu là các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 

9/6568 . . . . có các nguyên tử phospho là các dị nguyên tử duy nhất của vòng [5,2006.01] 
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9/6571 . . . . có các nguyên tử phospho và các nguyên tử oxy là các dị nguyên tử duy nhất 
của vòng [5,2006.01] 

9/6574  . . . . . Các este của oxyaxit của phospho [5,2006.01] 
9/6578 . . . . có các nguyên tử phospho và các nguyên tử lưu huỳnh có hoặc không có 

nguyên tử oxy như là các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/6581 . . . . có các nguyên tử phospho và các nguyên tử nitơ có hoặc không có các nguyên 

tử oxy hay lưu huỳnh như các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/6584  . . . . . có một nguyên tử phospho là dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/6587  . . . . . có hai nguyên tử phospho là các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/659  . . . . . có ba nguyên tử phospho là các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/6593  . . . . . . 1,3,5 -Triaza- 2,4,6 - triphosphorin [5,2006.01] 
9/6596 . . . có các nguyên tử không phải oxy, lưu huỳnh, selen, telu, nitơ hay phospho là 

các dị nguyên tử của vòng [5,2006.01] 
9/66 . Các hợp chất arsen [1,2006.01] 
9/68 . . không có các liên kết As –C [1,2006.01] 
9/70 . . Các hợp chất hữu cơ của arsen [1,2006.01] 
9/72 . . . Các hợp chất béo [1,2006.01] 
9/74 . . . Các hợp chất thơm [1,2006.01] 
9/76 . . . . có chứa các nhóm hydroxyl [1,2006.01] 
9/78 . . . . có chứa các nhóm amino [1,2006.01] 
9/80 . . . Các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
9/82 . . . . Các hợp chất arsen có chứa một hoặc một số vòng pyridin [1,2006.01] 
9/84 . . . . Các hợp chất arsen có chứa một hoặc một số hệ vòng quinolin [1,2006.01] 
9/86 . . . . Các hợp chất arsen có chứa một hoặc một số hệ vòng isoquinolin [1,2006.01] 
9/88 . . . . Các hợp chất arsen có chứa một hoặc một số hệ vòng acridin [1,2006.01] 
9/90 . Các hợp chất antimon [1,2006.01] 
9/92 . . Các hợp chất thơm [1,2006.01] 
9/94 . Các hợp chất bismut [1,2006.01] 

11/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 6 hoặc 16 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

13/00 Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 7 hoặc 17 trong hệ thống tuần 
hoàn [1,2006.01] 

15/00  Các hợp chất có chứa các nguyên tố thuộc nhóm 8, 9, 10 hoặc 18 trong hệ thống 
tuần hoàn [1,2006.01] 

15/02 . Các hợp chất của sắt [1,2006.01] 
15/03 . . Sideramin; Các hợp chất ứng với sắt có hóa trị 3 [1,2006.01] 
15/04 . Các hợp chất niken [1,2006.01] 
15/06 . Các hợp chất coban [1,2006.01] 

17/00  Metallocen [2,2006.01] 
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17/02 . 
 

[2,2006.01] 

19/00 Các hợp chất kim loại theo nhiều hơn một trong các nhóm chính C07F 1/00 – 
C07F 17/00 [5,2006.01] 

 

C07G CÁC HỢP CHẤT CÓ CẤU TRÚC CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH (các chất béo, dầu 
hoặc sáp được sulfonat hóa có cấu trúc chưa xác định C07C 309/62) 

Ghi chú [4,7,2006.01] 
(1) Phân lớp này không bao gồm các peptit hay protein có cấu trúc chưa được xác định 

đã được phân loại ở phân lớp C07K.  
(2) Cần chú ý đến Ghi chú (3) thuộc lớp C07 định nghĩa về quy tắc ưu tiên vị trí cuối 

cùng được áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C – C07K và trong những phân 
lớp này.  

(3) Hoạt tính tri liệu của các hợp chất được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  
 

1/00 Các dẫn xuất của lignin có trọng lượng phân tử thấp (các dẫn xuất của lignin có 
trọng lượng phân tử cao C08H 7/00) [1,2006.01,1,2011.01] 

3/00 Glycosit [1,2006.01]  

5/00 Alcaloit [1,2006.01] 

9/00 Amoni bituminosulfonat, ví dụ Ichthyol [1,2006.01] 

11/00 Kháng sinh [1,2006.01] 

13/00 Vitamin không rõ thành phần [1,2006.01]  

15/00 Hormon [1,2006.01] 

99/00 Các hợp chất chưa được đề cập ở các nhóm khác trong phân lớp này [2009.01] 
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C07H ĐƯỜNG, CÁC DẪN XUẤT CỦA ĐƯỜNG; NUCLEOSIT, NUCLEOTIT, 
NUCLEIC AXIT (các dẫn xuất của axit andonic hoặc sacaric C07C, C07D; axit 
aldonic, axit sacaric C07C 59/105, C07C 59/285; xyanohydrin C07C 255/16; glycal 
C07D; các hợp chất có cấu trúc chưa xác định C07G; polysacarit, các dẫn xuất của 
chúng C08B; DNA hay RNA liên quan đến công nghệ di truyền, vật truyền, ví dụ 
plasmit hay tách, điều chế hay tinh chế chúng C12N 15/00; công nghiệp đường) [2] 

Ghi chú [4,7,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này bao gồm các hợp chất có chứa gốc sacarit (xem phần định nghĩa 

ở ghi chú (3) phía dưới). 
(2) Phân lớp này không bao gồm các polysacarit mà ở phân lớp này được định nghĩa là 

có nhiều hơn 5 gốc sacarit gắn với nhau bởi liên kết glycosit. 
(3) Trong phân lớp này các thuật ngữ dưới đây được hiểu là: 
 - "gốc sacarit" được dẫn xuất từ polyhydroxy-aldehit không vòng hoặc polyhydrox-

keton không vòng, hoặc tautome vòng của chúng bằng cách tách các nguyên tử 
hydro khỏi chúng hoặc thay thế dị liên kết với nguyên tử oxy bằng cùng một số dị 
liên kết với nguyên tử halogen, nitơ, lưu huỳnh, selen hoặc telu, tương ứng với các 
định nghĩa sau: 

 (a) Gốc sacarit: 
 (i) bao gồm một khung cacbon liên tục với một nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với 

chúng và 
 (ii) chứa liên kết cuối với một nguyên tử cacbon của cấu trúc vòng và với nguyên tử 

cacbon có ba liên kết với các dị nguyên tử, ví dụ các gốc este hoặc nitril và 
 (iii) chứa một dãy không phân nhánh có nhiều nhất 6 nguyên tử carbon, trong đó ít 

nhất có ba nguyên tử carbon – ít nhất hai nguyên tử carbon trong trường hợp khung 
carbon có bốn nguyên tử cacbon- có liên kết đơn với một nguyên tử oxy là dị liên kết 
duy nhất, và 

  (A) - trong một dãy không vòng hoặc vòng, ít nhất có một trong số các nguyên 
tử carbon khác liên kết bằng hai liên kết đơn với các nguyên tử oxy là dị liên kết duy 
nhất hoặc 

  (B) - trong một dãy không vòng, ít nhất một ngyên tử carbon có một liên kết 
đôi với một nguyên tử oxy như dị liên kết duy nhất, dãy đó có chứa nhiều nhất một 
liên kết đôi, tức là C = C hay C (=O) ketal hóa, cùng với các dị liên kết đã đề cập đến 
trong phần (A) và (B), ví dụ các hợp chất sau:    

                         
 một dãy không phân nhánh có nhiều nhất là  sáu nguyên tử carbon, có các liên kết 

với oxy như được định nghĩa trong Ghi chú này 
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 n là một số nguyên được phân loại trong nhóm C07H3/02;  
 (b) "Gốc sacarit" bao gồm cả gốc được tạo thành từ gốc được xác định như trong 

mục (a) ở trên bằng thay thế không quá bốn dị liên kết với nguyên tử oxy bằng từng 
ấy dị liên kết với halogen, nitơ, lưu huỳnh selen hoặc telu; 

 - "gốc dị vòng" hay "dị vòng" không bao gồm các gốc sacarit nói trên. 
(4) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc lớp C07 đã định nghĩa quy tắc ưu tiên vị trí cuối 

cùng được áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C-C07K và trong những phân 
lớp này. [8] 

(5) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P.  

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG ........................................................................................................ 1/00 
CÁC HỢP CHẤT 

sacarit, đường deoxy, đường anhydro, oson ........................................................................ 3/00 
đường amino, các chất tương tự chứa aza-, thio-; 
selen-, telu- .. ....................................................................................................................... 5/00 
các este của đường .................................................................................................. 11/00, 13/00 
các ete của đường, glycosit ..................................................................................... 15/00, 17/00 
các axetal vòng .................................................................................................................... 9/00 
nucleosit ............................................................................................................................. 19/00 
nucleotit ................................................................................................................ ..19/00, 21/00 
các dẫn xuất có chứa các gốc không vòng .................................................... 7/00, 13/00, 15/00 
các dẫn xuất có chứa các gốc carbon vòng.... ............................................... 7/00, 13/00, 15/00 
các dẫn xuất có chứa các gốc dị vòng .......................... 9/00, 13/00, 15/26, 17/00, 19/00, 21/00 
các dẫn xuất có chứa bo, silic hoặc kim loại ...................................................................... 23/00 

CÁC HỢP CHẤT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC 
NHÓM KHÁC THUỘC PHÂN LỚP NÀY...................................................................................... 99/00 

 

1/00 Các phương pháp điều chế các dẫn xuất đường [2,2006.01] 
1/02 . Sự phospho hoá [2,2006.01] 
1/04 . . Đưa vào các gốc của axit polyphosphoric [2,2006.01] 
1/06 . Tách; Tinh chế [2,2006.01] 
1/08 . . từ các sản phẩm tự nhiên [2,2006.01] 

3/00  Các hợp chất chỉ chứa các nguyên tử hydro và các gốc sacarỉt chỉ có các nguyên 
tử hydro, carbon và oxy (điều chế bằng cách thủy phân di- hoặc poly sacarit C13; 
tách hoặc tinh chế các loại đường sucroza, glucoza, frutoza, lactoza hoặc maltoza 
C13) [2,2006.01] 

3/02 . Monosacarit [2,2006.01] 
3/04      . Disacarit [2,2006.01] 
3/06      . Oligosacarit, nghĩa là các loại sacarit có chứa từ 3 đến 5 gốc sacarit liên kết với 

nhau bằng các liên kết glucosit [2,2006.01] 
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3/08      . Các loại đường deoxy; Đường không bão hòa (1,2 - dideoxy - 1 - enos C07D); 
Oson [2,2006.01] 

3/10      . Các loại đường anhydro, ví dụ epoxit [2,2006.01] 

5/00  Các hợp chất chứa các gốc sacarit, trong đó các dị liên kết với oxy đã được thay 
bằng cùng số dị liên kết với halogen, nitơ, lưu huỳnh, selen hoặc telu [2,2006.01] 

5/02 . với halogen [2,2006.01] 
5/04      . với nitơ [2,2006.01] 
5/06      . . Đường amino [2,2006.01] 
5/08      . với lưu huỳnh, selen hoặc telu [2,2006.01] 
5/10      . . với lưu huỳnh [2,2006.01] 

7/00  Các hợp chất chứa các gốc không phải là sacarit nối với các gốc sacarỉt bằng 
liên kết carbon - carbon [2,2006.01] 

7/02      . Các gốc không vòng [2,2006.01] 
7/027     . . Các axit keto-aldonic [4,2006.01] 
7/033     . . Các axit uronic [4,2006.01] 
7/04      . Các gốc carbon vòng [2,2006.01] 
7/06      . Các gốc dị vòng [2,2006.01] 

9/00  Các hợp chất có chứa một dị vòng, có ít nhất hai dị nguyên tử chung với một 
gốc sacarit [2,2006.01] 

9/02      . dị vòng chỉ có nguyên tử oxy là dị nguyên tử [2,2006.01] 
9/04      . . Các axetal vòng [2,2006.01] 
9/06      . dị vòng chứa nitơ là dị nguyên tử [2,2006.01] 

11/00  Các hợp chất có chứa các gốc sacarit được este hóa bằng các axit vô cơ; Các 
muối của chúng với các kim loại (đường halogen  C07H 5/02, đường có lưu huỳnh, 
selen, hoặc telu C07H 5/08) [2,2006.01] 

11/02    . Các nitrat; Nitrit [2,2006.01] 
11/04    . Phosphat; Phosphit; Polyphosphat [2,2006.01] 

13/00  Các hợp chất có chứa các gốc sacarit được este hoá bằng axit carbonic hoặc các 
dẫn xuất của chúng, hoặc bằng các axỉt hữu cơ, ví dụ axit phosphonic 
[2,2006.01] 

13/02    . bằng các axit carboxylic [2,2006.01] 
13/04    . . có chứa các gốc carboxyl este hóa, liên kết với các nguyên tử carbon không vòng 

[2,2006.01] 
13/06    . . . Các axit béo [2,2006.01] 
13/08     . . có chứa các gốc carboxyl este hóa liên kết trực tiếp với các vòng carbon 

[2,2006.01] 
13/10    . . có chứa các gốc carboxyl este hóa liên kết trực tiếp với các dị vòng [2,2006.01] 
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13/12 . bằng các axit có chứa gốc -X-C (=X) - X -, hoặc bằng các halogenua của chúng, 
trong đó X là nitơ, oxy, lưu huỳnh, selen hoặc telu, ví dụ axit carbonic, axit 
carbamic [2,2006.01] 

15/00 Các hợp chất có chứa các gốc hydrocarbon hoặc các gốc hydrocarbon được thế 
gắn trực tiếp với các dị nguyên tử của các gốc sacarit [2,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Trong nhóm này, các gốc axyl gắn trực tiếp vào các dị nguyên tử của các gốc sacarit 

không được coi là các gốc hydrocarbon được thế.  
 
15/02 . Các gốc không vòng, không được thế bằng các cấu trúc vòng [2,2006.01] 
15/04 . . liên kết với một nguyên tử oxy của một gốc sacarit [2,2006.01] 
15/06 . . . là một nhóm hydroxyalkyl được este hoá bằng một axit béo [4,2006.01] 
15/08 . . . Các dẫn xuất polyoxyalkylen [2,2006.01] 
15/10 . . . chứa các liên kết carbon-carbon không no [2,2006.01] 
15/12 . . liên kết với một nguyên tử nitơ của một gốc sacarit [2,2006.01] 
15/14 . . liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh, selen hoặc telu của một gốc sacarit 

[2,2006.01] 
15/16 . . . Lincomyxin; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
15/18 . Các gốc không vòng, được thế bằng các vòng carbon [2,2006.01] 
15/20 . Các vòng carbon [2,2006.01] 
15/203 . . Các vòng carbon đơn không phải các vòng xyclohecxan; Các hệ vòng đôi carbon 

[4,2006.01] 
15/207 . . Các vòng xyclohecxan không được thế bằng các nguyên tử nitơ ví dụ 

kasugamyxin [4,2006.01] 
15/22 . . Các vòng xyclohecxan, không được thế bằng các nguyên tử nitơ [4,2006.01] 
15/222 . . . Các vòng xyclohexan được thế ít nhất bằng hai nguyên tử nitơ [4,2006.01] 
15/224 . . . . với chỉ một gốc sacarit gắn trực tiếp vào các vòng xyclohexan, ví dụ 

destomyxin, fortimycin, neamin [4,2006.01] 
15/226 . . . . với ít nhất hai gốc sacarit gắn trực tiếp vào các vòng xyclohexan [4,2006.01] 
15/228  . . . . . gắn vào các nguyên tử carbon liền kề của các vòng xyclohexan [4,2006.01] 
15/23  . . . . . . với chỉ hai gốc sacarit trong phân tử, ví dụ ambutyrosin, butyrosin, 

xylostatin, ribostamyxin [4,2006.01] 
15/232  . . . . . . với ít nhất ba gốc sacarit trong phân tử, ví dụ lividomixin, neomyxin, 

paromomyxin [4,2006.01] 
15/234 . . . . . gắn vào các nguyên tử carbon vòng không liền kề của các vòng xyclohexan, 

ví dụ kanamyxin, tobramyxin, nebramyxin, gentamixin A2 [4,2006.01] 
15/236  . . . . . . một gốc sacarit được thế bằng một gốc alkylamino ở vị trí 3 và bằng hai 

chất thế khác không phải hydro ở vị trí 4, ví dụ phức chất gentamixin, 
sisomixin, verdamixin [4,2006.01] 

15/238 . . . Các   vòng   xyclohexan   được   thế  bằng   hai   gốc   guanidin,   ví dụ 
streptomyxin [4,2006.01] 
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15/24 . . Các hệ vòng ngưng có ba hay nhiều hơn ba vòng [2,2006.01] 
15/244 . . . Các gốc antraquinon, ví dụ senosit [4,2006.01] 
15/248 . . . Các gốc colchixin, ví dụ colchicosit [4,2006.01] 
15/252 . . . Các gốc naphtaxen, ví dụ daunomyxin, adriamyxin [4,2006.01] 
15/256 . . . Các gốc polyterpen [4,2006.01] 
15/26 . Các gốc không vòng hay các gốc carbon vòng được thế bằng các dị vòng 

[2,2006.01] 

17/00 Các hợp chất có chứa các gốc dị vòng, nối trực tiếp với các dị nguyên tử của các 
gốc sacarit [2,2006.01] 

17/02 . Các gốc dị vòng chỉ chứa nitơ là dị nguyên tử [2,2006.01] 
17/04 .  Các gốc dị vòng chỉ chứa oxy là dị nguyên tử [2,2006.01] 
17/06 . . Các gốc benzopyran [4,2006.01] 
17/065 . . .  Benzo [b] pyran [4,2006.01] 
17/07 . . . . Benzo [b] pyran -4- on [4,2006.01] 
17/075 . . . . Benzo [b] pyran-2-on [4,2006.01] 
17/08 . . Các dị vòng gồm tám hoặc nhiều hơn tám nguyên tử,ví dụ erythromyxin 

[2,2006.01] 

19/00 Các hợp chất có chứa một dị vòng có chung một dị nguyên tử với một gốc 
sacarit; Nucleosit; Mononucleotit; Các dẫn xuất anhydro của chúng 
[2,4,2006.01] 

19/01 . có chung nguyên tử oxy [4,2006.01] 
19/02 . có chung nguyên tử nitơ [2,2006.01] 
19/04 . . Các gốc dị vòng chỉ chứa nitơ là dị nguyên tử của vòng [2,2006.01] 
19/044 . . . Các gốc pyrol [4,2006.01] 
19/048 . . . Các gốc pyridin [4,2006.01] 
19/052 . . . Các gốc imidazol [4,2006.01] 
19/056 . . . Các gốc triazol hay tetrazol [4,2006.01] 
19/06 . . . Các gốc pyrimidin [2,2006.01] 
19/067 . . . . với ribosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
19/073 . . . . với 2-deoxiribosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
19/09 . . . . với arabinosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
19/10 . . . . có gốc sacharit được este hóa với các axit phosphoric hay axit polyphosphoric 

[4,2006.01] 
19/11 . . . . . có chứa phosphat vòng [4,2006.01] 
19/12 . . . Các gốc triazin [2,2006.01] 
19/14 . . . Các gốc pyrolo - pyrimidin [2,2006.01] 
19/16 . . . Các gốc purin [2,2006.01] 
19/167 . . . . với ribosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
19/173 . . . . với 2-deoxyribosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
19/19 . . . . với arabinosyl như là gốc sacarit [4,2006.01] 
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19/20 . . . . với gốc sacarit được este hóa bằng các axit phosphoric hay polyphosphoric 
[2,2006.01] 

19/207 . . . . . các axit phosphoric hay polyphosphoric được este hóa bằng một hợp chất 
hydroxylic nữa, ví dụ flavin-adenin dinucleotit hay nicotinamit-adenin-
dinucleotit [4,2006.01] 

19/213 . . . . . có chứa phosphat vòng [4,2006.01] 
19/22 . . . Các gốc pteridin [2,2006.01] 
19/23 . . . Các gốc dị vòng có chứa hai hay nhiều hơn hai nhân dị vòng ngưng tụ với nhau 

hay ngưng tụ với một hệ vòng carbon chung, không được phân loại trong các 
nhóm C07H 19/14 – C07H 19/22 [4,2006.01] 

19/24 . . Các gốc dị vòng chứa oxy hoặc lưu huỳnh là dị nguyên tử [2,2006.01] 

21/00  Các hợp chất có chứa hai hoặc nhiều hơn hai đơn vị mononucleotit có các nhóm 
phosphat hoặc polyphosphat riêng rẽ được liên kết bằng các gốc sacarit của các 
nhóm nucleosit, ví dụ các axit nucleic [2,2006.01] 

21/02    .  với ribosyl là gốc sacarit [2,2006.01] 
21/04    .  với deoxyriboxyl là gốc sacarit [2,2006.01] 

23/00 Các hợp chất có chứa bo, silic hoặc kim loại, ví dụ, chelat, vitamin B12 (các este 
với các axit hữu cơ C07H11/00; các muối kim loại, xem các tiền hợp chất) 
[2,2006.01]  

99/00 Các hợp chất chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 

 

299 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07J 

C07J CÁC STEROIT (seco - steroit C07C) [2] 

Ghi chú [4,7,2006.01] 
(1) Phân lớp này bao gồm các hợp chất chứa khung xyclopenta[a]hydrophenanthren 

hoặc chứa cấu trúc vòng dẫn xuất từ đó: 
 - bằng sự co hoặc dãn mở một vòng bằng một hoặc hai nguyên tử, 
 - bằng sự co hoặc dãn mở một trong hai vòng bằng một nguyên tử, 
 - bằng sự co của một trong số vòng bằng một nguyên tử và sự giãn của vòng khác 

cũng bằng một nguyên tử, 
 - bằng sự thế một hoặc hai nguyên tử carbon của khung xyclopenta[a] 

hydrophenanthren không chung vòng bằng các dị nguyên tử, kết hợp với sự dãn hoặc 
co của các vòng đã kể trên, 

 - bằng sự ngưng với các vòng carbon hay dị vòng kết hợp với một hay nhiều sự biến 
đổi đã nói ở trên hoặc không.  

(2) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc lớp C07 đã định nghĩa quy tắc ưu tiên vị trí cuối 
cùng được áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C-C07K và trong những phân 
lớp này.  

(3) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P.  

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI STEROIT TIÊU CHUẨN  

có chứa halogen hoặc oxy  
oxy không phải là dị nguyên tử... .............. 1/00, 3/00, 5/00, 7/00, 9/00, 11/00, 13/00,15/00 
oxy là dị nguyên tử ................................................................................ 17/00, 19/00, 21/00 

có chứa lưu huỳnh ................................................................................................... 31/00, 33/00 
có chứa nitơ..............................................................................................................41/00,43/00 
các loại steroit tiêu chuẩn khác .......................................................................................... 51/00  

CÁC LOẠI STEROIT VỚI KHUNG BIẾN TÍNH 
retrosteroit .......................................................................................................................... 15/00 
nor-, homosteroit ................................................................... 61/00, 63/00, 65/00, 67/00, 69/00  
ngưng tụ với các carbon vòng....... ..................................................................................... 53/00  
có chứa nhân dị vòng .............................................................................................. 71/00, 73/00  

ĐIỀU CHẾ STEROIT NÓI CHUNG ................................................................................................ 75/00 

 

Các steroit tiêu chuẩn, tức là xyclopenta[a]hydrophenanthren có chứa các nguyên tử 
carbon. hydro, halogen, hoặc oxy [2] 

1/00  Các steroỉt tiêu chuẩn, có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
không được thế ở vị trí 17 beta bằng một nguyên tử carbon, ví dụ estran, 
androstan [2,2006.01] 

3/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon hydro, halogen, hoặc oxy 
được thế ở vị trí 17 beta bằng một nguyên tử carbon [2,2006.01] 
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5/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
được thế ở vị trí 17 beta bằng một mạch có hai nguyên tử cacbon,ví dụ pregnan, 
và được thế ở vị trí 21 chỉ bằng một nguyên tử oxy liên kết đơn [2,2006.01] 

7/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
được thế ở vị trí 17 beta bằng một mạch có 2 nguyên tử carbon (C07J 5/00 được 
ưu tiên) [2,2006.01] 

9/00  Các steroit tiêu chuẩn, có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
được thế ở vị trí 17 beta bằng một mạch có trên hai nguyên tử carbon, ví dụ 
cholan, cholestan, coprostan [2,2006.01] 

11/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
không được thế ở vị trí 3 [2,2006.01] 

13/00  Các steroit tiêu chuẩn, có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
có một liên kết đôi ngay trước hoặc sau vị trí 17 [2,2006.01] 

15/00  Các steroit tinh khiết hóa lập thể có các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc 
oxy có một khung đã nghịch chuyển từng phần hoặc toàn phần, ví dụ 
retrosteroit, L-isome [2,2006.01] 

17/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
có một dị vòng chứa nguyên tử oxy không ngưng tụ với khung xyclopenta [a] 
hydrophenanthren  [2,2006.01] 

19/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
được thế ở vị trí 17 bằng một vòng lacton [2,2006.01] 

21/00  Các steroit tiêu chuẩn, có chứa các nguyên tử carbon, hydro, halogen hoặc oxy 
có một dị vòng chứa nguyên tử oxy ngưng tụ spiro với khung xyclopenta[a] 
hydrophenanthren [2,2006.01] 

Các steroit tiêu chuẩn, tức là xyclopenta[a]hydrophenanthren có chứa lưu huỳnh [2] 

31/00  Các steroit tiêu chuẩn, chứa một hoặc một số các nguyên tử lưu huỳnh không 
nằm trong  một dị vòng [2,2006.01] 

33/00  Các steroit tiêu chuẩn chứa một dị vòng có nguyên tử lưu huỳnh được ngưng tụ 
hoặc không ngưng tụ spiro với khung xyclopenta[a]hydrophenanthren [2] 

Các steroit tiêu chuẩn, tức là xyclopenta [a] hydrophenanthren có chứa nitơ [2] 

41/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa một hoặc một số nguyên tử nitơ không nằm 
trong một dị vòng [2,2006.01] 

43/00  Các steroit tiêu chuẩn có chứa một dị vòng có chứa một nguyên tử nitơ được 
ngưng tụ spỉro hoặc không ngưng tụ với khung xyclopenta[a]hydrophenanthren 
[2,2006.01] 
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51/00  Các steroit tiêu chuẩn có khung xyclopenta [a] hydrophenanthren không biến 
tính không được phân vào trong các nhóm  C07J 1/00 – C07J 43/00 [2,2006.01] 

53/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophenanthren đã được biến tính 
bằng cách ngưng tụ với các vòng carbon hoặc bằng cách tạo thành một vòng 
phụ nhờ một liên kết trực tiếp giữa hai nguyên tử carbon của vòng [2,2006.01] 

Nor- hoặc homosteroit [2] 

61/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophenanthren đã được biến tính 
bằng cách co bớt chỉ một trong số các vòng bằng một hoặc hai nguyên tử 
[2,2006.01] 

63/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophepanthren đã được biến tính 
bằng cách mở rộng một trong các vòng bằng một hoặc hai nguyên tử [2,2006.01] 

65/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophenanthren đã được biến tính 
bằng cách co hai vòng lại, mỗi vòng bằng một nguyên tử [2,2006.01] 

67/00  Các steroỉt, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophenanthren đã được biến tính 
bằng cách mở rộng hai vòng, mỗi vòng bằng một nguyên tử [2,2006.01] 

69/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophenanthren đã được biến tính 
bằng co chỉ một trong số các vòng bằng một nguyên tử và mở rộng vòng khác 
cũng bằng một nguyên tử [2,2006.01] 

 

71/00  Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophepanthren được ngưng tụ 
với một nhân dị vòng (nhân dị vòng ngưng tụ spiro C07J 21/00, C07J 33/00, C07J 
43/00) [2,2006.01] 

73/00     Các steroit, trong đó khung xyclopenta [a] hydrophepanthren đã được biến tính 
bằng cách thay thế một hoặc hai nguyên tử carbon bằng các dị nguyên tử 
[2,2006.01] 

75/00 Qui trình điều chế steroit nói chung [4,2006.01]   
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C07K PEPTIT (các peptit có chứa các vòng ß-lactam C07D; các dipeptit vòng không có 
trong phân tử của nó bất kỳ một liên kết peptit nào khác, ví dụ, piperazin-2,5-dion 
C07D; các ergot alkaloit của peptit dạng vòng C07D 519/02; các protein tế bào đơn, 
các enzym C12N; các qui trình kỹ thuật di truyền để thu nhận peptit C12N 15/00) [4] 

Ghi chú [4,6,7,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này các thuật ngữ hoặc khái niệm sau có nghĩa là: 
  - “các axit amin” là các hợp chất trong đó ít nhất một nhóm amino và ít nhất một 

nhóm carboxyl liên kết với cùng khung carbon và nguyên tử nitơ của nhóm amino có 
thể là một phần của một vòng; 

 - “liên kết peptit bình thường” là một liên kết giữa một nhóm alpha-amino của một 
axit amin và nhóm carboxyl ở vị trí 1của axit alpha-amin khác; 

 - “liên kết peptit không bình thường” là một liên kết ở đó ít nhất một trong số các 
axit amin liên kết không phải là axit alpha-amin hay một liên kết tạo thành bởi ít nhất 
một nhóm carboxyl hay nhóm amino là một phần của nhánh bên của một axit alpha-
amin; 

 - “các peptit” là các hợp chất chứa ít nhất hai đơn vị axit amin liên kết với nhau qua 
ít nhất một liên kết peptit thường, bao gồm các oligopeptit, polypeptit và protein, 
trong đó 

  (i) “các peptit thẳng” có thể bao gồm các vòng được tạo thành qua các liên kết 
cầu S-S hoặc qua một nhóm hydroxy hay một nhóm mercapto của một axit hydroxy- 
hay một axit mercapto- amino và nhóm carboxyl của axit amin khác (ví dụ các lacton 
peptit) nhưng không bao gồm các vòng chỉ tạo thành thông qua các liên kết peptit; 

  (ii) “các peptit vòng” là các peptit bao gồm ít nhất một vòng được hình thành 
chỉ thông qua các liên kết peptit: sự vòng hóa có thể thực hiện chỉ qua các liên kết 
peptit bình thường hoặc qua các liên kết peptit không bình thường, ví dụ qua nhóm 
4- amino của 2,4 diamino - butanoic axit. Như vậy, các hợp chất vòng trong đó ít 
nhất một liên kết trong vòng không phải là một liên kết peptit được coi như "các 
peptit thẳng" 

  (iii) "các depsipeptit" là các hợp chất có chứa một dãy có ít nhất 2 axit alpha-
amino và ít nhất một axit carboxylic alpha-hydroxy liên kết qua ít nhất một liên kết 
peptit bình thường và các liên kết este, dẫn xuất từ các axit carboxylic hydroxy, trong 
đó 

   (a) "các depsipeptit thẳng" có thể bao gồm các vòng hình thành qua các 
liên kết cầu S-S, hoặc qua một nhóm hydroxy hay một nhóm mercapto của một axit 
hydroxy-, hoặc mercapto-amin và nhóm carboxyl của axit amin hay axit hydroxy 
khác nhưng không bao gồm các vòng hình thành chỉ qua các liên kết peptit hay este 
dẫn xuất từ các axit carboxylic hydroxy, ví dụ Gly-Ala-Gly-OCH2CO2H và Gly-
OCH2CO-Ala-Gly được coi như “các depsipeptit thẳng”, nhưng HOCH2-CO-Gly-
Ala-Gly không chứa một liên kết este, và như vậy một dẫn xuất của Gly-Ala-Gly 
được phân loại vào C07K 5/08; 

   (b) “các depsipeptit vòng” là các peptit có chứa ít nhất một vòng hình 
thành chỉ qua các  liên kết peptit hay este - dẫn xuất từ hydroxy carboxylic axit-, ví 
dụ;  
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  (iv) “các peptit lai” là các peptit được sản xuất bằng cách hợp nhất hay liên kết 
cộng hóa trị hai peptit đồng đẳng trở lên.  

(2) Cần chú ý tới Ghi chú (3) thuộc lớp C07 đã định nghĩa quy tắc ưu tiên vị trí cuối 
cùng được áp dụng trong phạm vi của phân lớp C07C-C07K và trong những phân 
lớp này.  

(3) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại thêm ở phân lớp A61P.  
(4) Khi phân loại trong phân lớp này, nếu hợp chất có liên quan đến phép sắc ký thì cũng 

được phân loại vào nhóm B01D 15/08.  
(5) Các mảnh peptit hay peptit biến tính bằng loại trừ hay bổ sung các axit amin, bằng 

cách thay thế các axit amin bằng các chất khác, hay bằng sự kết hợp những biến tính 
này được phân loại như các peptit gốc. Tuy nhiên, các mảnh của peptit chỉ có bốn 
hay ít hơn bốn axit amin thì cũng được phân loại trong nhóm C07K 5/00.  

(6) Các peptit được điều chế bằng các qui trình hóa học và có một dãy axit amin dẫn 
xuất từ các peptit tự nhiên được phân loại cùng lớp với peptit tự nhiên đó.  

(7) Các peptit được điều chế bằng kỹ thuật tái tổ hợp DNA không được phân loại theo 
vật chủ, mà theo peptit gốc được biểu hiện, ví dụ peptit HIV được biểu hiện trong 
E.coli được phân loại cùng với các peptit HIV.  

Nội dung phân lớp 
CÁC PEPTIT 

Điều chế ............................................................................................................................... 1/00 
có số lượng axit amin không xác định ................................................................................. 2/00 
Có đến 20 axit amin trong một dãy không xác định 
hay chỉ xác định một phần ................................................................................................... 4/00 
Có đến 20 axit amin trong một dãy xác định hoàn 
toàn...... ....................................................................................................................... 5/00-9/00 
Depsipeptit có đến 20 axit amin trong dãy xác định 
hoàn toàn ............................................................................................................................ 11/00 
Có nhiều hơn 20 axit amin .............................................................................................. ...14/00 
Immunoglobulin ................................................................................................................ 16/00 
Các peptit liên kết với chất mang hay peptit cố định ......................................................... 17/00 
Các peptit lai ..................................................................................................................... .19/00 

 

1/00 Qui trình chung để điều chế các peptit [4,2006.01] 
1/02 . trong dung dịch [4,2006.01] 
1/04 . trên chất mang [4,2006.01] 
1/06 . có sử dụng các nhóm bảo vệ hay các tác nhân hoạt hóa [4,2006.01] 
1/08 . . sử dụng các tác nhân hoạt hóa [4,2006.01] 
1/10 . sử dụng các tác nhân ghép nối [4,2006.01] 
1/107 . bằng biến tính hóa học các peptit mẹ [6,2006.01] 
1/113 . . không có thay đổi cấu trúc ban đầu [6,2006.01] 
1/12 . bằng sự thủy phân [4,2006.01] 

304 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07K 

1/13 . Đánh dấu peptit [6,2006.01] 
1/14 . Chiết tách; Phân ly; Tinh chế [4,6,2006.01] 
1/16 . . bằng phép sắc ký [6,2006.01] 
1/18 . . . Phép sắc ký trao đổi ion [6,2006.01] 
1/20 . . . Phép sắc ký phân bố-, đảo pha hay tương tác kỵ nước [6,2006.01] 
1/22 . . . Phép sắp ký ái lực hay kỹ thuật tương tự trên cơ sở các qui trình hấp thụ chọn 

lọc [6,2006.01] 
1/24 . . bằng các phương tiện điện hóa [6,2006.01] 
1/26 . . . Điện di [6,2006.01] 
1/28 . . . . Điều tiêu đẳng điện [6,2006.01] 
1/30 . . bằng sự kết tủa [6,2006.01] 
1/32 . . . như các phức chất [6,2006.01] 
1/34 . . bằng sự lọc, siêu lọc hay thẩm thấu ngược [6,2006.01] 
1/36 . . bằng kết hợp hai hay nhiều qui trình của các dạng khác nhau [6,2006.01] 

2/00 Các peptit có số lượng không xác định các axit amỉn. Các dẫn xuất của chúng 
[6,2006.01] 

4/00 Các peptit có đến 20 axit amin trong một dãy không xác định hay chỉ xác định 
một phần; Các dẫn xuất của nó [6,2006.01] 

4/02 . từ các virut [6,2006.01] 
4/04 . từ vi khuẩn [6,2006.01] 
4/06 . từ các nấm [6,2006.01] 
4/08 . từ tảo, từ địa y [6,2006.01] 
4/10 . từ thực vật [6,2006.01] 
4/12 . từ động vật; từ người [6,2006.01] 

5/00 Các peptit có đến 4 axit amỉn trong một dãy xác định hoàn toàn; Các dẫn xuất 
của nó [4,2006.01]] 

Ghi chú [6] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa sau:  
 - "axit amin đầu tiên" được hiểu là axit amin đầu tiên từ phía trái, tức là axit amin kết 

thúc bằng nguyên tử N của dãy peptit . 
 
5/02 . có chứa ít nhất một liên kết peptit không bình thưòng [4,2006.01] 
5/023 . . trong đó bao gồm ít nhất một axit amin- beta [6,2006.01] 
5/027 . . trong đó bao gồm ít nhất một axit amin- gamma, ví dụ statin [6,2006.01] 
5/03 . . trong đó bao gồm ít nhất một axit amin- delta, ví dụ isosteres [6,2006.01] 
5/033 . . trong đó bao gồm ít nhất một axit amin- epsilon hay zeta- [6,2006.01] 
5/037 . . liên kết không bình thường được hình thành bằng chuỗi bên của một axit amin- 

alpha, ví dụ gamma - Glu, epsilon - Lys, glutathion [6,2006.01] 
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5/04 . chỉ chứa các liên kết peptit bình thưòng [4,2006.01] 
5/06 . . Dipeptit [4,2006.01] 
5/062 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên là không vòng, ví dụ Gly, Ala [6,2006.01] 
5/065 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa vòng carbon, ví dụ Phe, Tyr 

[6,2006.01] 
5/068 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm amino nhiều hơn số nhóm 

carboxyl; hay các dẫn xuất của chúng, ví dụ Lys, Arg [6,2006.01] 
5/072 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm carboxyl nhiều hơn số nhóm 

amino, hay các dẫn xuất của nó, ví dụ Asp, Glu, Asn [6,2006.01] 
5/075 . . . .  Asp – Phe; Các dẫn xuất của nó, ví dụ aspartam [6,2006.01] 
5/078 . . . axit amin đầu tiên là dị vòng, ví dụ Pro, His, Trp [6,2006.01] 
5/08 . . Tripeptit [4,2006.01] 
5/083 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên là không vòng, ví dụ Gly, Ala [6,2006.01] 
5/087 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa vòng carbon, ví dụ Phe, Tyr 

[6,2006.01] 
5/09 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm amino nhiều hơn số nhóm 

carbonxyl, hay các dẫn xuất của chúng, ví dụ Lys, Arg [6,2006.01] 
5/093    . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm carboxyl nhiều hơn số nhóm 

amino, hay các dẫn xuất của nó, ví dụ Asp, Glu, Asn [6,2006.01] 
5/097     . . . axit amin đầu tiên là dị vòng, ví dụ Pro, His, Tip, ví dụ thyroliberin, 

melanostatin [6,2006.01] 
5/10      . . Tetrapeptit [4,2006.01] 
5/103     . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên là không vòng, ví dụ Gly, Ala [6,2006.01] 
5/107     . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa các vòng carbon, ví dụ Phe, Tyr 

[6,2006.01] 
5/11     . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm amino nhiều hơn số nhóm 

carboxyl; hay các dẫn xuất của nó, ví dụ Lys, Arg [6,2006.01] 
5/113 . . . chuỗi bên của axit amin đầu tiên có chứa số nhóm carboxyl nhiều hơn số nhóm 

amino; hay các dẫn xuất của nó, ví dụ Asp, Glu, Asn [6,2006.01] 
5/117 . . . axit amin đầu tiên là dị vòng, ví dụ Pro, His, Trp [6,2006.01] 
5/12 . . Các peptit vòng [4,2006.01] 

7/00 Các peptit có 5 đến 20 axit amin trong một dãy được xác định hoàn toàn; Các 
dẫn xuất của nó [4,6,2006.01] 

7/02 . Các peptit thẳng có chứa ít nhất một liên kết peptit không bình thường [4,2006.01] 
7/04 . Các peptit thẳng chỉ chứa những liên kết peptit bình thường [4,2006.01] 
7/06 . . có 5 đến 11 axit amin [4,2006.01] 
7/08 . . có 12 đến 20 axit amin [4,6,2006.01] 
7/14 . . Angiotensin; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
7/16 . . Oxytoxin; Vasopresin; Các peptit có liên quan [4,2006.01]] 
7/18 . . Kallidin; Bradykinin; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
7/22 . . Eledoisins; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
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7/23 . . Hormon giải phóng-hormon kích hoàng tố (LHRH); Các peptit có liên quan 
[6,2006.01] 

7/28 . . Gramicidin A,B,D; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
7/50 . Các peptit vòng có chứa ít nhất một liên kết peptit không bình thưòng [4,2006.01] 
7/52 . . chỉ với các liên kết peptit bình thường trong vòng [4,2006.01] 
7/54 . . với ít nhất một liên kết peptit không bình thường trong vòng [4,2006.01] 
7/56 . . . vòng hoá không xảy ra qua 2,4 - diamino - butanoic axit [4,2006.01] 
7/58 . . . . Bacitraxin; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
7/60 . . . vòng hóa xảy ra qua nhóm 4-amino của axit 2,4 - diamino - butanoic 

[4,2006.01] 
7/62 . . . . Polymyxin; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 
7/64 . Các peptit vòng chỉ chứa các liên kết peptit bình thường [4,2006.01] 
7/66 . . Gramicidin S, C; Tyrocidin A,B,C; Các peptit có liên quan [4,2006.01] 

9/00 Các peptit có đến 20 axit amin, có chứa các gốc sacarit và có một dãy xác định 
hoàn toàn; Các dẫn xuất của nó [4,6,2006.01] 

11/00 Các depsỉpeptit có đến 20 axit amin trong một dãy xác định hoàn toàn; Các dẫn 
xuất của nó [4,6,2006.01] 

11/02   . dạng vòng, ví dụ valinomixin [4,2006.01] 

14/00    Các peptit có nhiều hơn 20 axit amỉn; Gastrin; Somatostatin, Melanotropin; 
Các dẫn xuất của chúng [6,2006.01] 

14/005 . từ các virut [6,2006.01] 
14/01 . . Các virut ADN [6,2006.01] 
14/015 . . . Parvoviridae, ví dụ các virut panleukopenia ở loài mèo, các parvovirut ở người 

[6,2006.01] 
14/02 . . . Hpadnaviridae, ví dụ virut viêm gan B [6,2006.01] 
14/025 . . . Papovaviridae, ví dụ papillomavirut, polyomavirut, SV40, virut BK, virut JC 

[6,2006.01] 
14/03 . . . Herpetoviridae, ví dụ virut giả dại [6,2006.01] 
14/035 . . . . Virut Herpes đơn hình I hay II [6,2006.01] 
14/04 . . . . Virut thúy đậu- zona [6,2006.01] 
14/045 . . . . Virut cư bào [6,2006.01] 
14/05 . . . . Epstein-Barr virut [6,2006.01] 
14/055 . . . . Virut của bệnh marek [6,2006.01] 
14/06 . . . . Virut truyền nhiễm rhinotracheitis ở bò [6,2006.01] 
14/065 . . . Poxviridae, ví dụ avipoxvirut [6,2006.01] 
14/07 . . . . Virut vacxinia; Virut bệnh đậu mùa [6,2006.01] 
14/075 . . . Adenoviridae [6,2006.01] 
14/08 . . Các virut ARN [6,2006.01] 
14/085 . . . Picornaviridae, ví dụ coxsackie virut, echovirut, virut đường ruột [6,2006.01] 
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14/09 . . . . Virut bệnh lở mồm long mọng [6,2006.01] 
14/095 . . . . Virut mũi [6,2006.01] 
14/10 . . . . Virut viêm gan A [6,2006.01] 
14/105 . . . . Polyovirut [6,2006.01] 
14/11 . . . Octomyxoviridae, ví dụ virut cúm [6,2006.01] 
14/115 . . . Paramyxoviridae, ví dụ parainfluenza virut [6,2006.01] 
14/12 . . . . Virut quai bị; Virut bệnh sởi [6,2006.01] 
14/125 . . . . Virut của bệnh newcastle [6,2006.01] 
14/13 . . . . Virut bệnh dịch hạch chó [6,2006.01] 
14/135 . . . . Virut đường hô hấp [6,2006.01] 
14/14    .  . . Reoviridae, ví dụ rotavirut, virut lưỡi xanh, virut bệnh sốt tick Colorado 

[6,2006.01] 
14/145 . . . Rhabdoviridae, ví dụ virut bệnh dại, virut Duvenhage, virut Mokda, virut bệnh 

viêm miệng mụn nước [6,2006.01] 
14/15 . . . Retroviridae, ví dụ virut bệnh bạch cầu ở giống bò, virut bệnh bạch cầu ở giống 

mèo, virut bệnh bạch cầu bạch huyết tế bào T ở người [6,2006.01] 
14/155 . . . . Lentiviridae, ví dụ virut thiếu miễn dịch ở người (HIV); virut visna-maedi,  

virut truyền nhiễm gây bệnh thiếu máu ở ngựa [6,2006.01] 
14/16    . . . . HIV-1 [6,2006.01] 
14/165  . . . Coronaviridae, ví dụ virut viêm phế quản [6,2006.01] 
14/17     . . . . Virut viêm dạ dày ruột có thể truyền được ở lợn [6,2006.01] 
14/175 . . . Bunyaviridae, ví dụ virut bệnh viêm não Caliphornia, virut sốt Rift valley, virut 

Hantaan [6,2006.01] 
14/18 . . . Togaviridae, ví dụ flavivirut, virut bệnh sốt vàng da, virut dịch hạch, virut bệnh 

viêm gan C, virut bệnh não Nhật bản [6,2006.01] 
14/185 . . . . Virut bệnh dịch tả lợn [6,2006.01] 
14/19 . . . . Virut bệnh rubela [6,2006.01] 
14/195 . từ vi khuẩn [6,2006.01] 

Ghi chú [6] 
 Trong các nhóm C07K14/20 đến C07K14/365, ỏ đây sau thuật ngữ của vi khuẩn, chỉ 

dẫn về bộ (O), họ (F), hoặc giống (G) của vi khuẩn được để trong dấu ngoặc.  
 
14/20 . . từ Spirochaetales (O), ví dụ Treponema, Leptospira [6,2006.01] 
14/205 . . từ Campylobacter (G) [6,2006.01] 
14/21 . . từ Pseudomonadaceae (F) [6,2006.01] 
14/215 . . từ Halobacteriaceae (F) [6,2006.01] 
14/22 . . từ Neisseriaceae (F), ví dụ Acinetobacter [6,2006.01] 
14/225 . . từ Alcaligenes (G) [6,2006.01] 
14/23 . . từ Brucella (G) [6,2006.01] 
14/235 . . từ Bordetella (G) [6,2006.01] 
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14/24 . . từ Enterobacteriaceae (F), ví dụ Citrobacter; Serratia, Proteus, Providencia, 
Morganella, Yersinia [6,2006.01] 

14/245 . . . Escherichia (G) [6,2006.01] 
14/25 . . . Shigella (G) [6,2006.01] 
14/255 . . . Salmonella (G) [6,2006.01] 
14/26 . . . Klebsiella (G) [6,2006.01] 
14/265 . . . Enterobacter (G) [6,2006.01] 
14/27 . . . Erwinia (G) [6,2006.01] 
14/275 . . . Hafnia (G) [6,2006.01] 
14/28 . . từ Vibrionaceae (F) [6,2006.01] 
14/285 . . từ Pasteurellaceae (E), ví dụ cúm Haemophilus [6,2006.01] 
14/29 . . từ Richettsiales (O) [6,2006.01] 
14/295 . . từ Chlamydiales (O) [6,2006.01] 
14/30 . . từ Mycoplasmatales, ví dụ sinh vật dạng Pleuropneumonia (PPLO) [6,2006.01] 
14/305 . . từ Micrococcaceae (F) [6,2006.01] 
14/31 . . . từ Staphilococcus (G) [6,2006.01] 
14/315 . . từ Streptococcus (G), ví dụ Enterococci [6,2006.01] 
14/32 . . từ Bacillus (G) [6,2006.01] 
14/325 . . . Bacillus thuringiensis crystal peptit (delta - endotoxin) [6,2006.01] 
14/33 . . từ Clostridium (G) [6,2006.01] 
14/335 . . từ Lactobacillus (G) [6,2006.01] 
14/34 . . từ Corynebacterium (G) [6,2006.01] 
14/345 . . từ Brevibacterium (G) [6,2006.01] 
14/35 . . từ Mycobacteriaceae (F) [6,2006.01] 
14/355 . . từ Nocardia (G) [6,2006.01] 
14/36 . . từ Actinomyces; từ Streptomyces (G) [6,2006.01] 
14/365 . . từ Actinoplanes (G) [6,2006.01] 
14/37 . từ nấm [6,2006.01] 
14/375 . . từ Basidiomycetes [6,2006.01] 
14/38 . . từ Aspergillus [6,2006.01] 
14/385 . . từ Penicillium [6,2006.01] 
14/39 . . từ nấm men [6,2006.01] 
14/395 . . . từ Sacccharomyces [6,2006.01] 
14/40 . . . từ Candida [6,2006.01] 
14/405 . từ tảo [6,2006.01] 
14/41 . từ địa y [6,2006.01] 
14/415 . từ thực vật [6,2006.01] 
14/42 . . Lectins, ví dụ concanavalin, phytohaemagglutinin [6,2006.01] 
14/425 . . Zeins [6,2006.01] 
14/43 . . Thaumatin [6,2006.01] 
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14/435 . từ động vật; từ người [6,2006.01] 
14/44 . . từ nguyên sinh động vật [6,2006.01] 
14/445 . . . Plasmodium [6,2006.01] 
14/45 . . . Toxoplasma [6,2006.01] 
14/455 . . . Eimeria [6,2006.01] 
14/46 . . từ động vật có xương sống [6,2006.01] 
14/465 . . . từ chim [6,2006.01] 
14/47 . . . từ động vật có vú [6,2006.01] 
14/475 . . Yếu tố tăng trưởng; Chất điều hòa tăng trưởng [6,2006.01] 
14/48 . . . Yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF) [6,2006.01] 
14/485 . . . Yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGF) (urogastron) [6,2006.01] 
14/49 . . . Yếu tố tăng trưởng dẫn xuất từ tiểu cầu (PDGF) [6,2006.01] 
14/495 . . . Yếu tố tăng trưởng biến đổi (TGF) [6,2006.01] 
14/50 . . . Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF) [6,2006.01] 
14/505 . . . Erythropoietin (EPO) [6,2006.01] 
14/51 . . . Yếu tố tạo hình thái xương; Osteogenin; Yếu tố tạo xương; Yếu tố cảm ứng 

xương [6,2006.01] 
14/515 . . . Yếu tố tạo mạch; Angiogenin [6,2006.01] 
14/52 . . Xytokin; Lymphokin; Interfenon [6,2006.01] 
14/525 . . . Yếu tố hoại tử khối u (TNF) [6,2006.01] 
14/53 . . . Yếu tố kích thích cụm nấm (CSF) [6,2006.01] 
14/535 . . . Bạch cầu hạt CSF; Bạch cầu hạt - đại thực bào CSF [6,2006.01] 
14/54 . . . Interleukin (IL) [6,2006.01] 
14/545 . . . . IL -1 [6,2006.01] 
14/55 . . . . IL - 2 [6,2006.01] 
14/555 . . . Interferon (IFN) [6,2006.01] 
14/56 . . . . IFN - alpha [6,2006.01] 
14/565 . . . . IFN-beta [6,2006.01] 
14/57 . . . . IFN - gamma [6,2006.01] 
14/575 . . Các hormon [6,2006.01] 
14/58 . . . Phức yếu tố lợi niệu natri tâm nhĩ; Atriopeptin; Peptit lợi niệu natri tâm nhĩ 

(ANP); Cardionatrin; Cardiodilatin [6,2006.01] 
14/585 . . . Calxitonin [6,2006.01] 
14/59 . . . Hormon kích thích nang (FSH); Chất hướng sinh dục màng đệm, ví dụ HCG; 

Hormon kích hoàng tố (LH); Hoocmôn kích thích tuyến giáp (TSH) 
[6,2006.01] 

14/595 . . . Gastrin; Cholecystokinin (CCK) [6,2006.01] 
14/60 . . . Yếu tố giải phóng- hormon tăng trưởng (GH-RF) (Somatoliberin) [6,2006.01] 
14/605 . . . Glucagon [6,2006.01] 
14/61 . . . Hormon tăng trưởng (GH) (Somatotropin) [6,2006.01] 

310 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C07K 

14/615 . . . . Chiết tách từ nguồn tự nhiên [6,2006.01] 
14/62 . . . Insulin [6,2006.01] 
14/625 . . . . Chiết tách từ nguồn tự nhiên [6,2006.01] 
14/63 . . . Motilin [6,2006.01] 
14/635 . . . Hormon tuyến cận giáp (parathormon); các peptit có liên quan đến hormon 

tuyến cận giáp [6,2006.01] 
14/64 . . . Relaxin [6,2006.01] 
14/645 . . . Secretin [6,2006.01] 
14/65 . . . Các yếu tố tăng trưởng giống iusulin (Somatomedin), ví dụ IGF-1, IGF-2 

[6,2006.01] 
14/655 . . . Somatostatin [6,2006.01] 
14/66 . . . Thymopoietin [6,2006.01] 
14/665 . . dẫn xuất từ pro-opiomelanocortin, pro-enkephalin hay pro-dynorphin [6,2006.01] 
14/67 . . . Lipotropin, ví dụ beta- hay gamma - lipotropin [6,2006.01] 
14/675 . . . Beta - endorphin [6,2006.01] 
14/68 . . . Hormon kích thích hắc sắc tố bào (MSH) [6,2006.01] 
14/685 . . . . Alpha - melanotropin [6,2006.01] 
14/69 . . . . Beta - melanotropin [6,2006.01] 
14/695 . . . Corticotropin (ACTH) [6,2006.01] 
14/70 . . . Enkephalin [6,2006.01] 
14/705 . . Thụ thể; Các kháng nguyên bề mặt tế bào; Các yếu tố xác định bề mặt tế bào 

[6,2006.01] 
14/71 . . . cho các yếu tố tăng trưởng; cho các yếu tố điều hòa tăng trưởng [6,2006.01] 
14/715 . . . cho các xytokin; cho các lymphokin cho các inteferon [6,2006.01] 
14/72 . . . cho các hormon [6,2006.01] 
14/725 . . . các thụ thể tế bào-T [6,2006.01] 
14/73 . . . . CD4 [6,2006.01] 
14/735 . . . thụ thể Fc [6,2006.01] 
14/74 . . . phức chất tương hợp mô chính (MHC) [6,2006.01] 
14/745 . . Các yếu tố đông máu hay yếu tố phân hủy fibrin [6,2006.01] 
14/75 . . . Fibrinogen [6,2006.01] 
14/755 . . . Các yếu tố VIII [6,2006.01] 
14/76 . Albumin [6,2006.01] 
14/765 . . . Serum albumin, ví dụ HSA [6,2006.01] 
14/77 . . . Ovalbumin [6,2006.01] 
14/775 . . Apolipopeptit [6,2006.01] 
14/78 . . Các peptit mô liên kết, ví dụ collagen, elastin, laminin, fibronectin, vitronectin, 

globulin không hòa tan khi lạnh (CIG) [6,2006.01] 
14/785 . . Các peptit phế nang có hoạt tính bề mặt; Các peptit phổi có hoạt tính bề mặt 

[6,2006.01] 
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14/79 . . Các transferin, ví dụ lactoferin, ovotransferin [6,2006.01] 
14/795 . Các peptit có chứa vòng porphyrin- hay corin- [6,2006.01] 
14/80 . Sắc tố tế bào [6,2006.01] 
14/805 . Haemoglobin; Myoglobin [6,2006.01] 
14/81 . Các chất ức chế proteaza [6,2006.01] 
14/815 . . từ đỉa, ví dụ hirudin, eglin [6,2006.01] 
14/82 . Các sản phẩm dịch mã từ các gen gây ung thư [6,2006.01] 
14/825 . Metalothionein [6,2006.01] 

16/00 Globulin miễn dịch; ví dụ các kháng thể đơn dòng hay đa dòng [6,2006.01] 
16/02 . từ trứng [6,2006.01] 
16/04 . từ sữa [6,2006.01] 
16/06 . từ huyết thanh [6,2006.01] 
16/08 . đối với nguyên liệu từ virut [6,2006.01] 
16/10 . . từ virut RNA [6,2006.01] 
16/12 . đối với nguyên liệu từ vi khuẩn [6,2006.01] 
16/14 . đối với nguyên liệu từ nấm, tảo, hay địa y [6,2006.01] 
16/16 . đối với nguyên liệu từ thực vật [6,2006.01] 
16/18 . đối với nguyên liệu từ động vật hay người [6,2006.01] 
16/20 . . từ động vật nguyên sinh [6,2006.01] 
16/22 . . đối với các yếu tố tăng trưởng [6,2006.01] 
16/24 . . đối với xytokin, lymphokin hay inferferon [6] 
16/26 . . đối với hormon [6,2006.01] 
16/28 . . đối với thụ thể, các kháng nguyên bề mặt tế bào hay các yếu tố xác đinh bề mặt 
   tế bào [6,2006.01] 
16/30 . . . từ các tế bào khối u [6,2006.01] 
16/32 . . đối với các sản phẩm dịch mã từ các gen gây ung thư [6,2006.01] 
16/34 . . đối với các kháng nguyên nhóm máu [6,2006.01] 
16/36 . . đối với các yếu tố đông máu [6,2006.01] 
16/38 . đối với các chất ức chế proteaza có cấu trúc peptit [6,2006.01] 
16/40 . đối với các enzym [6,2006.01] 
16/42 . đối với các globulin miễn dịch (các kháng thể kháng idiotyp) [6,2006.01] 
16/44 . đối với các chất chưa được đề cập ở các phân nhóm trên [6,2006.01] 
16/46 . Globulin miễn dịch lai (thể lai của một globulin miễn dịch với một peptit không 

phải là một globulin miễn dịch C07K 19/00) [6,2006.01] 

17/00 Các peptit liên kết chất mang hay cố định ; Điều chế chúng [4,2006.01] 
17/02 . Các peptit được cố định trên hay trong một chất mang hữu cơ [4,2006.01] 
17/04 . . được đặt vào bên trong chất mang, ví dụ gel, sợi rỗng [4,2006.01] 
17/06 . . gắn với chất mang nhờ một yếu tố liên kết cầu [4,2006.01] 
17/08 . . chất mang là một polyme tổng hợp [4,2006.01] 
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17/10 . . chất mang là một hydratcarbon [4,2006.01] 
17/12 . . . Xenluloza hay các dẫn xuất của nó [4,2006.01] 
17/14 . Các peptit được cố định trên hay trong một chất mang vô cơ [4,2006.01] 

19/00 Các peptit lai (globulin miễn dịch lai chỉ gồm có globulin miễn dịch C07K 16/46) 
[6,2006.01] 
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C22F SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VẬT LÝ CỦA CÁC KIM LOẠI MÀU HAY CÁC 

HỢP KIM CỦA CHÚNG (các quy trình đặc trưng để xử lý nhiệt các hợp kim sắt 
hoặc thép và các thiết bị xử lý nhiệt các kim loại hoặc hợp kim C21D) .............................. 298 

C23    PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ VẬT LIỆU BẰNG VẬT LIỆU KIM 
LOẠI; XỬ LÝ BỂ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC; XỬ LÝ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP KHUYẾCH TÁN VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI TRONG CHÂN KHÔNG, PHƯƠNG PHÁP MẠ 
PHUN, PHƯƠNG PHÁP CẤY ION HAY KẾT TỦA HÓA HỌC HƠI NÓI 
CHUNG; ỨC CHẾ SỰ ĂN MÒN CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI HAY ĐÓNG 
CẶN NÓI CHUNG [2] ........................................................................................................ 299 

C23C PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ VẬT LIỆU BẰNG VẬT LIỆU KIM LOẠI; 
XỬ LÝ BỂ MẶT VẬT LIỆU KIM LOẠI BẰNG KHUYẾCH TÁN VÀO BỂ 
MẶT, BẰNG CHUYỂN HÓA HOẶC THAY THẾ HÓA HỌC; PHỦ BẰNG BAY 
HƠI TRONG CHÂN KHÔNG; BẰNG MẠ PHUN, BẰNG SỰ CẤY ION HOẶC 
BẰNG SỰ KẾT TỦA HÓA HỌC HƠI, NÓI CHUNG (sản xuất các sản phẩm có 
lớp phủ bề mặt bằng kim loại bằng đùn ép B21C 23/22; phủ bằng kim loại nhờ nối 
các lớp đã có sẵn vào sản phẩm, xem các vị trí tương ứng, ví dụ B21D 39/00; 
B23K; kim loại hóa thủy tinh C03C; kim loại hóa vữa; xi măng, đá nhân tạo, gốm 
hoặc đá tự nhiên C04B 41/00; tráng men hoặc tráng một lớp thủy tinh lên kim loại 
C23D; gia công bề mặt kim loại hoặc phủ bề mặt kim loại bằng phương pháp điện 
phân hoặc điện di C25D; bằng cấy màng đơn tinh thể C30B; kim loại hóa sản 
phẩm dệt D06M11/83; trang trí sản phẩm dệt bằng phương pháp kim loại hóa cục 
bộ D06Q1/04) [4] ................................................................................................................. 299 

C23D TRÁNG MEN HOẶC QUÉT LỚP THỦY TINH LÊN KIM LOẠI (thành phần hóa 
học men tráng hay men C03C) ............................................................................................. 311 

C23F LOẠI BỎ VẬT LIỆU KIM LOẠI TỪ CÁC BỂ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
KHÔNG CƠ HỌC (gia công kim loại bằng ăn mòn điện B23H; tách lớp bề mặt 
bằng lửa B23K 7/00; Gia công kim loại bằng chùm tia laze B23K 26/00); KÌM 
HÃM SỰ ĂN MÒN VẬT LIỆU KIM LOẠI; KÌM HÃM SỰ ĐÓNG CẶN NÓI 
CHUNG (xử lý bề mặt kim loại hoặc phu kim loại bằng điện phân hoặc điện di 
C25D, C25F); QUI TRÌNH NHIỀU BƯỚC ĐỂ XỬ LÝ BỀ MẶT VẬT LIỆU KIM 
LOẠI BAO GỐM ÍT NHẤT MỘT QUI TRÌNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG LỚP 
C23 VÀ ÍT NHẤT MỘT QUI TRÌNH CÓ Ở CÁC PHÂN LỚP C21D HAY C22F 
HAY LỚP C25 [4] ................................................................................................................ 312 

C23G LÀM SẠCH HOẶC KHỬ DẦU MỠ VẬT LIỆU KIM LOẠI BẰNG CÁC 
PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC, TRỪ ĐIỆN PHÂN (các chất giặt tẩy nói chung 
C11D; các thành phần đánh bóng C09G) ............................................................................. 315 

C25 CÁC QUI TRÌNH ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHO 
ĐIỆN PHÂN, ĐIỆN DI [4] ................................................................................................. 317 

C25B CÁC QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HAY Á KIM BẰNG  PHƯƠNG 
PHÁP ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; THIẾT BỊ DÙNG CHO CÁC PHƯƠNG 
PHÁP NÀY (bảo vệ anốt hay catốt C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) [2] ...................... 317 

C25C ĐIỂU CHẾ, TÁI SINH HAY TINH LUYỆN CÁC KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP ĐIỆN PHÂN; THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG VIỆC NÀY (bảo vệ anốt hoặc 
catốt C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) [2]....................................................................... 321 
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C25D TẠO LỚP PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; KỸ 
THUẬT ĐÚC ĐIỆN (các mạch in được chế tạo bằng lắng đọng kim loại 
H05K3/18); NỐI CÁC CHI TIẾT GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN 
PHÂN; CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY (bảo vệ anôt hoặc catôt 
C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) [2,6] ............................................................................ 323 

C25F CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN VÀ THIẾT BỊ ĐỂ TÁCH TẠP CHẤT KHỎI 
SẢN PHẨM (xử lý nước, nước thải hoặc nước thải sinh hoạt bằng phương pháp 
điện hoá C02F1/46; bảo vệ anôt hoặc catôt C23F13/00) [2] ................................................ 328 

C30 CẤY TINH THỂ [3] ........................................................................................................... 330 
C30B CẤY ĐƠN TINH THỂ (sử dụng áp suất siêu cao, ví dụ để tạo kim cương B01J 

3/06); HÓA RẮN MỘT HƯỚNG HAY PHÂN TÁCH MỘT HƯỚNG VẬT LIỆU 
DẠNG EUTECTIC; TINH LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÓNG CHẢY 
THEO VÙNG VẬT LIỆU (tinh luyện theo vùng kim loại hay hợp kim C22B); 
CHẾ TẠO VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG NHẤT VỚI CẤU TRÚC XÁC 
ĐỊNH (đúc kim loại, đúc các vật liệu khác bằng cùng một quy trình hay thiết bị 
B22D, gia công chất dẻo B29, biến tính cấu trúc vật lý của kim loại hay hợp kim 
C21D, C22F); CÁC ĐƠN TINH THỂ HAY VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG 
NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC ĐỊNH; XỬ LÝ TIẾP CÁC ĐƠN TINH THỂ HAY 
MỘT VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC ĐỊNH (để 
chế tạo dụng cụ bán dẫn hay các chi tiết của chúng H01L); CÁC THIẾT BỊ CHO 
MỤC ĐÍCH NÀY [3] ........................................................................................................... 330 

C40 CÔNG NGHỆ TỔ HỢP [2006.01] ..................................................................................... 338 
C40B HÓA HỌC TỔ HỢP; THƯ VIỆN, VÍ DỤ, THƯ VIỆN HÓA HỌC, THƯ VIỆN 

TRONG SILICO [2006.01] .................................................................................................. 338 
C99 ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở NHỮNG PHÂN LỚP 

KHÁC TRONG PHẦN NÀY [2006.01] ............................................................................ 341 
C99Z ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở NHỮNG PHÂN LỚP 

KHÁC TRONG PHẦN NÀY [2006.01] .............................................................................. 341 
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PHẦN C - HOÁ  HỌC VÀ LUYỆN KIM 

Ghi chú 
(1) Trong phần C các nhóm nguyên tố hóa học được định nghĩa như sau: 
 Kim loai kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
 Kim loại kiềm thổ: Ca, Sr, Ba, Ra 
 Họ lan tan: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 57-71 
 Các kim loại đất hiếm: Sc, Y, Họ lantan 
 Họ áctini: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 89-103 
 Các kim loại chịu lửa: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W 
 Halogen:  F, Cl, Br, I, At; 
 Nhóm Platin: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd 
 Khí trơ: He, Ne, Ar, Kr, Xe , Rn 
 Các kim loai quí: Ag, Au, các kim loại nhóm Platin 
 Các kim loại nhẹ: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Be, Al, Mg 
 Các kim loại nặng: Các kim loại khác trừ kim loại nhẹ 
 Nhóm sắt: Fe, Co, Ni 
 Á kim:  H, B,C, Si, N, P, O, S, Se, Te, khí trơ, halogen  
 Kim loại: Các nguyên tố khác trừ á kim 
 Các nguyên tố chuyển tiếp: Các nguyên tố có số nguyên tử từ 21 - 30, 39 - 48, 57- 

80, 89 và cao hơn 
(2) Phần C bao gồm: 
 (a) Hoá  học cơ bản bao gồm: 
 - các hợp chất vô cơ 
 - các hợp chất hữu cơ 
 - các hợp chất cao phân tử và các phương pháp điều chế chúng. 
 (b) Hóa học ứng dụng bao gồm các thành phần và các hỗn hợp chứa các hợp chất nói 

trên như: thủy tinh, đồ gốm, phân bón, các chất dẻo, sơn, các sản phẩm của công 
nghiệp dầu mỏ; Hóa học ứng dụng bao gồm cả các chất và các hỗn hợp chuyên dùng 
như chất nổ, thuốc nhuộm, keo dán, các chất bôi trơn và các chất tẩy rửa. 

 (c) Một số dạng công nghiệp chế biến, ví dụ như sản xuất than cốc, nhiên liệu rắn và 
nhiên liệu khí, sản xuất và lọc dầu, làm sạch mỡ và sáp, công nghiệp lên men (ví dụ 
như sản xuất bia và rượu), công nghiệp đường. 

 (d) Một số phương pháp xử lý, hoặc là hoàn toàn cơ học, ví dụ như gia công cơ học 
da, và da thuộc, hoặc là cơ học một phần, ví dụ như xử lý nước hay chống ăn mòn 
nói chung. 

 (e) luyện kim các hợp kim đen hay màu. 
(3)  Trong toàn bộ phần C, nếu không có chỉ dẫn khác thì Bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học được tham khảo như là một hệ thống có 8 nhóm được trình bày trong bảng 
dưới đây. Ví dụ, nhóm C07F3/00 “Các hợp chất có chứa các nguyên tố của nhóm 2 
trong Bảng tuần hoàn” đề cập tới các nguyên tố trong cột Iia và Iib. [2009.01]   
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(4) (a) Trong trường hợp một quá trình, một phương pháp xử lý hay sản phẩm có cả 
phần hóa học và phần không phải là hóa học, về nguyên tắc phần hóa học thuộc vào 
phần C. 

 (b) Trong một vài trường hợp, phần hóa học liên quan mật thiết vói phần không phải 
là hóa học, ví dụ như với phần hoàn toàn cơ học phụ thuộc vào phương pháp hay qui 
trình được sử dụng; vì thế về mặt logic không được phép tách rời chúng ra ví dụ như 
trong trường hợp hóa học ứng dụng hay trường hợp các công nghệ xử lý được nhắc 
tới trong các ghi chú (1)(c), (d) and (e). Như vậy, lò để sản xuất thủy tinh được xếp 
vào lớp C03, mà không phải xếp vào lớp F27. 

 (c) Có những trường hợp ngoại lệ khi phần hóa học được xếp vào lớp hay phân lớp 
bao gồm cả phần cơ học (hay không cơ học), ví dụ: 

 - Một số phương pháp chiết được xếp vào phân lớp A61K;  
 - Làm sạch không khí bằng hóa học được xếp vào phân lớp A61L;  
 - Các phương pháp hóa học chống hỏa hoạn được xếp vào phân lớp A 62 D;  
 - Các qui trình và thiết bị hóa học có mục đích chung được xếp vào phân lớp B01;  
 - Sự tẩm gỗ được xếp vào phân lớp B 27 K;  
 - Các phương pháp hoa học để phân tích và thí nghiệm được xếp vào phân lớp 

G01N; 
 - Các vật liệu và các qui trình chụp ảnh được xếp vào lớp G03; xử lý vải bằng hoa 

học, sản xuất xenlulo hay giấy được xếp vào phần D. 
(d) Trong nhiều trường hợp khác phần hóa học cơ bản được xếp vào phần C, còn phần 

hóa học ứng dụng được xếp vào phần khác, cụ thể vào các phần A, B, F, ví dụ như sử 
dụng các chất hay các hỗn hợp để: 

 - chế biến các loại thực vật hay động vật A01N;  
 - thực phẩm được xếp vào lớp A 23; 
 - đạn dược hay thuốc nổ được xếp vào lớp F 42. 
(e) Trong các trường hợp, khi phần hóa học và phần cơ học liên quan mật thiết với nhau 

mà không thể phân chia được rõ ràng hay khi các qui trình cơ học là phần tiếp theo 
một cách tự nhiên hay logic của xử lý hóa học, thì phần cơ học cũng có thể được xếp 
vào phần C, ví dụ như xử lý tinh đá nhân tạo được xếp vào phân lớp C04. Trong 
những trường hợp này thường có lời chú giải hay lời chỉ dẫn rõ vị trí. 
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C08B 

C08 CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ HỮU CƠ; ĐIỂU CHẾ CHÚNG HOẶC GIA 
CÔNG HÓA HỌC; CÁC HỢP PHẦN TRÊN CƠ SỞ CÁC HỢP CHẤT NÀY  

Ghi chú [2006.01, 2012.01] 
 1. Lớp này không bao gồm các hợp chất cao phân tử sau đây: 

- peptit, ví dụ protein, được phân loại vào phân lớp C07K; 
- Các hợp chất chứa hai hoặc nhiều đơn vị mononucleotit có các nhóm photphat 
hoặc polyphotphat riêng biệt được liên kết bởi các gốc saccharit của các nhóm 
nucleosit, ví dụ axit nucleic, được phân loại vào nhóm C07H 21/00; 
- DNA hoặc RNA liên quan đến công nghệ di truyền, vectơ di truyền, ví dụ 
plasmid, hoặc sự cách ly, pha chế hoặc tinh chế chúng, được phân loại vào nhóm 
C12N 15/00. 

 2. Các chế phẩm hoặc hợp chất diệt sinh vật, xua đuổi côn trùng, dẫn dụ côn trùng hoặc 
hoạt tính điều tiết tăng trưởng thực vật được phân loại thêm trong phân lớp A01P. 

C08B POLYSACARIT; CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG (polysacarit có chứa ít hơn 
sáu gốc sacarit được gắn với nhau bằng các liên kết glycosit C07H; Lên men hay các 
phương pháp sử dụng enzym C12P19/00) [4] 

Ghi chú [7] 
 Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại thêm trong phân lớp A61P.  

Nội dung phân lớp 
XENLULOZA VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG 

Xử lý sơ bộ xenluloza .......................................................................................................... 1/00 
Các este ....................................................................................... 3/00, 5/00, 7/00, 13/00, 17/00 
Các ete ........................................................................................................ 11/00, 13/00, 17/00 
Xantat ................................................................................................................................ ...9/00 
Các dẫn xuất xenluloza khác ............................................................................................. 15/00 
Tái sinh xenluloza .............................................................................................................. 16/00 

TINH BỘT, TINH BỘT THOÁI BIẾN HOẶC BIẾN TÍNH 
KHÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC AMYLOZA; 
AMYLOPECTIN .............................................................................................................................. 30/00 
CÁC DẪN XUẤT HOÁ HỌC CỦA TINH BỘT, AMYLOZA 
HOẶC AMYLOPECTIN 

của tinh bột ........................................................................................................................ 31/00 
của amyloza ....................................................................................................................... 33/00 
của amylopectin ................................................................................................................. 35/00 

CÁC POLYSACARIT KHÁC .......................................................................................................... 37/00 
 

Điều chế 

1/00 Xử lý sơ bộ xenluloza để điều chế các dẫn xuất của chúng [1,2006.01] 
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C08B 

1/02 . Chuẩn bị xenluloza để este hóa [1,2006.01] 
1/04 . .  để điều chế nitrat xenluloza [1,2006.01] 
1/06 . Chuẩn bị xenluloza để ete hóa [1,2006.01] 
1/08 . Xenluloza kiềm [1,2006.01] 
1/10 . .  Thiết bị để điều chế xenluloza kiềm [1,2006.01] 
1/12 . . .  Thiết bị để ngâm [1,2006.01] 
1/14 . . .  Thiết bị để làm chín [1,2006.01] 

3/00 Điều chế các este xenluloza của các axit hữu cơ [1,2006.01] 
3/02 . Các chất xúc tác dùng để este hóa [1,2006.01] 
3/04 . Format xenluloza [1,2006.01] 
3/06 . Axetat xenluloza [1,2006.01] 
3/08 . của các axit hữu cơ đơn chức có ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [1,2006.01] 
3/10 . .  có năm hoặc nhiều hơn năm nguyên tử carbon [1,2006.01] 
3/12 . của các axit hữu cơ đa chức [1,2006.01] 
3/14 . trong đó gốc còn lại của axit hữu cơ có chứa các chất thế, ví dụ NH2,Cl [1,2006.01] 
3/16 . Điều chế các este xenluloza hữu cơ hỗn hợp [1,2006.01] 
3/18 . .  Axeto- butyrat [1,2006.01] 
3/20 . Este hóa với sự duy trì cấu trúc sợi của xenluloza [1,2006.01] 
3/22 . Xử lý sau khi este hóa, bao gồm cả làm sạch [1,2006.01] 
3/24 . .  Thủy phân hoặc làm chín [1,2006.01] 
3/26 . .  Tách este xenluloza [1,2006.01] 
3/28 . . .  bằng cách kết tủa [1,2006.01] 
3/30 . .  Làm ổn định [1,2006.01] 

5/00 Điều chế các este xenluloza của các axit vô cơ [1,2006.01] 
5/02 . Nitrat xenluloza [1,2006.01] 
5/04 . .  Xử lý sau khi este hóa, trong đó kể cả phần làm sạch [1,2006.01] 
5/06 . . .  Tách nitrat xenluloza [1,2006.01] 
5/08 . . .  Làm ổn định [1,2006.01] 
5/10 . . .  Làm giảm độ nhớt [1,2006.01] 
5/12 . . .  Thay nước bằng chất lỏng hữu cơ [1,2006.01] 
5/14 . Sulfat xenluloza [1,2006.01] 

7/00 Điều chế các este xenluloza của cả axit hữu cơ và vô cơ [1,2006.01] 

9/00 Điều chế xantat hoặc viscoza xenluloza [1,2006.01] 
9/02 . Các tác nhân sulfua hóa; Các tác nhân dung môi hóa [1,2006.01] 
9/04 . Các phương pháp liên tục [1,2006.01] 
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9/06 . Các phương pháp một bậc [1,2006.01] 

11/00 Điều chế các ete xenluloza [1,2006.01] 
11/02 . Các ete alkyl hoặc xycloalkyl [1,2006.01] 
11/04 . .  bằng các gốc hydrocarbon được thế [1,2006.01] 
11/06 . . .  bằng các gốc hydrocarbon được thế halogen [1,2006.01] 
11/08 . . .  bằng các gốc hydrocarbon được hydroxyl hóa; Este, ete hay axetal của các hợp 

chất này [1,2006.01] 
11/10 . . .  được thế bằng các gốc axit [1,2006.01] 
11/12 . . . . được thế bằng các gốc carboxylic [1,2006.01] 
11/14 . . .  bằng các nhóm có chứa nitơ [1,2006.01] 
11/145 . . . . bằng nitơ kiềm, ví dụ ete aminoalkyl [2,2006.01] 
11/15 . . . . bằng các nhóm carbamoyl [2,2006.01] 
11/155 . . . . bằng các nhóm xyano, ví dụ ete xyanoalkyl [2,2006.01] 
11/16 . Các ete aryl và aralkyl [1,2006.01] 
11/18 . .  bằng các gốc hydrocarbon được thế [1,2006.01] 
11/187 . bằng các nhóm olefin không no [2,2006.01] 
11/193 . Các ete hỗn hợp tức là các ete với hai hoặc nhiều hơn hai nhóm ete hoá khác nhau 

[2,2006.01] 
11/20 . Xử lý sau khi ete hóa trong đó có làm sạch [1,2006.01] 
11/22 . .  Tách [1,2006.01] 

13/00 Điều chế các ete - este xenluloza [1,2006.01] 
13/02 . Xantat của ete xenluloza [1,2006.01] 

15/00 Điều chế các dẫn xuất xenluloza hoặc xenluloza biến tính khác [1,2006.01] 
15/02 . Oxyxenluloza; Hydroxenluloza; Hydrat xenluloza [1,2006.01] 
15/04 . .  Carboxyxenluloza, ví dụ thu được bằng cách oxy hóa dioxit nitơ [1,2006.01] 
15/05 . Các dẫn xuất chứa các nguyên tố khác ngoài carbon, hydro, oxy, halogen hay lưu 

huỳnh (các este của các axit phosphoric C08B 5/00) [2,2006.01] 
15/06 . .  chứa nitơ [1,2,2006.01] 
15/08 . Phân đoạn xenluloza, ví dụ tách các tinh thể xenluloza [2,2006.01] 
15/10 . Liên kết ngang xenluloza [2,2006.01] 

16/00 Tái sinh xenluloza [2,2006.01] 

17/00 Thiết bị để ete hóa hoặc este hóa xenluloza [1,2006.01] 
17/02  . để điều chế các este xenluloza hữu cơ [1,2006.01] 
17/04 . để điều chế nitrat xenluloza [1,2006.01] 
17/06 . để điều chế các ete xenluloza [1,2006.01] 
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30/00 Điều chế tinh bột, tinh bột thoái biến hay biến tính không bằng hóa học, 
amyloza, hay amylopectin [4,2006.01] 

30/02 . Xử lý để điều chế, ví dụ nghiền vụn nguyên liệu thô [4,2006.01]  
30/04 . Chiết tách hay tinh chế [4,2006.01] 
30/06 . Làm khô; Tạo hình [4,2006.01] 
30/08 . Cô đặc huyền phù tinh bột [4,2006.01] 
30/10 . Xử lý phần bã từ phần chiết tách tinh bột kể cả ép vắt nước khỏi nguyên liệu tinh bột 

đã được chiết tách [4,2006.01] 
30/12 . Tinh bột thoái biến hay tinh bột được biến tính không bằng phương pháp hóa học. 

Làm trắng tinh bột (điều chế các dẫn xuất hóa học của tinh bột C08B 31/00) 
[4,2006.01] 

30/14 . .  Tinh bột có khả năng phân tán trong nước lạnh hay được gelatin hóa trước 
[4,2006.01] 

30/16 . .  Các thiết bị dùng cho mục đích này [4,2006.01] 
30/18 . .  Dextrin [4,2006.01] 
30/20 . Amyloza hay amylopectin (các dẫn xuất hóa học của nó C08B 33/00; C08B 35/00) 

[4,2006.01] 

31/00 Điều chế các dẫn xuất của tinh bột (các dẫn xuất của amyloza C08B 33/00; các 
dẫn xuất hóa học của amylopectin C08B 35/00) [2,2006.01] 

31/02 . Các este [2,2006.01] 
31/04 . .  của các axit hữu cơ [2,2006.01] 
31/06 . .  của các axit vô cơ [2,2006.01] 
31/08 . Các ete [2,2006.01] 
31/10 . .  Các ete alkyl hoặc xycloalkyl [2,2006.01] 
31/12 . .  có các gốc alkyl hoặc xycloalkyl được thế bằng các dị nguyên tử [2,2006.01] 
31/14 . .  Các ete aryl hoặc aralkyl [2,2006.01] 
31/16 . Este-ete [2,2006.01] 
31/18 . Tinh bột oxy hóa [2,2006.01] 

33/00 Điều chế các dẫn xuất hóa học của amyloza [2,2006.01] 
33/02 . Các este [2,2006.01] 
33/04 . Các ete [2,2006.01] 
33/06 . Các ete - este [2,2006.01] 
33/08 . Amyloza oxy hóa [2,2006.01] 

35/00 Điều chế các dẫn xuất hóa học của amylopectin [2,2006.01] 
35/02 . Các este [2,2006.01] 
35/04 . Các ete [2,2006.01] 
35/06 . Các ete - este [2,2006.01] 
35/08 . Amylopectin oxy hóa [2,2006.01] 
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37/00 Điều chế các polysacarit không thuộc các nhóm C08B 1/00 - C08B 35/00; Các 
dẫn xuất của chúng (xenluloza D21) [4,2006.01] 

37/02 . Dextran; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/04 . Axit alginic; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/06 . Pectin; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/08 . Chitin; Chondroitin sulfat; Axit hyaluronic; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
37/10 . Heparin; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01]] 
37/12 . Aga-aga; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/14 . Hemixenluloza; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/16 . Xyclodextrin; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
37/18 . Các hydratcacbon dự trữ, ví dụ glycogen; inulin, laminarin; Các dẫn xuất của chúng 

[4,2006.01] 
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C08C XỬ LÝ HOẶC BIẾN TÍNH HÓA HỌC CAO SU 

Ghi chú [2] 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - Các phương pháp liên quan đến cao su tự nhiên hoặc cao su dien liên hợp (tổng hợp 

chúng C08F);  
 - Các phương pháp liên quan đến cao su nói chung (với cao su cụ thể, ngoài các phần 

đã đề cập thì xem trong các phân lớp C08F-C08H).  
 

Điều chế 

1/00 Xử lý nhựa mủ cao su [1,2006.01] 
1/02 . Xử lý hoá học và vật lý nhựa mủ cao su trước hoặc trong khi cô đặc [1,2006.01] 
1/04 . .  Làm sạch; Tách protein [1,2006.01] 
1/06 . .  Bảo quản nhựa mủ cao su [1,2006.01] 
1/065 . .  Làm tăng kích thước các hạt cao su phân tán [2,2006.01] 
1/07 . . .  khác biệt bởi các chất kết tụ được dùng [2,2006.01] 
1/075 . .  Cô đặc [2,2006.01] 
1/08 . . .  nhờ dùng các chất làm lắng [2,2006.01] 
1/10 . . .  bằng ly tâm [2,2006.01] 
1/12 . . .  bằng bay hơi [2,2006.01] 
1/14 . Đông tụ [1,2006.01] 
1/15 . .  khác biệt bởi các chất đông tụ được sử dụng [2,2006.01] 
1/16 . .  ở dạng kết tủa keo tụ [1,2006.01] 

2/00 Xử lý các dung dịch cao su [2,2006.01] 
2/02 . Làm sạch [2,2006.01] 
2/04 . .  Loại bỏ xúc tác dư thừa [2,2006.01] 
2/06 . Tách cao su từ dung dịch [2,2006.01] 

3/00 Xử lý cao su đông tụ [1,2006.01] 
3/02 . Làm sạch [2,2006.01] 

4/00 Xử lý cao su trước khi lưu hoá, chưa được đề cập trong các nhóm C08C 1/00-
C08C 3/02 [2,2006.01] 

19/00 Biến tính hóa học cao su [2,2006.01] 
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Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C08C19/02-C08C19/30, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì phương pháp 
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 
19/02 . Hydro hóa [2,2006.01] 
19/04 . Oxy hóa [2,2006.01] 
19/06 . .  Epoxi hóa [2,2006.01] 
19/08 . Khử trùng hợp [2,2006.01] 
19/10 . Đồng phân hóa; Vòng hóa [2,2006.01] 
19/12 . Đưa các nguyên tử halogen vào phân tử [2,2006.01] 
19/14 . .  bằng phản ứng với halogen [2,2006.01] 
19/16 . .  bằng phản ứng với hydro halogenua [2,2006.01] 
19/18 . .  bằng phản ứng với hydrocarbon được thế bằng halogen [2,2006.01] 
19/20 . Đưa các nguyên tử lưu huỳnh vào phân tử [2,2006.01] 
19/22 . Đưa các nguyên tử nitơ vào phân tử [2,2006.01] 
19/24 . Đưa các nguyên tử phospho vào phân tử [2,2006.01] 
19/25 . Đưa các nguyên tử silic vào phân tử [5,2006.01] 
19/26 . Đưa các nguyên tử kim loại vào phân tử [2,2006.01] 
19/28 . Phản ứng với các hợp chất chứa các liên kết carbon-carbon không no (các polyme 

ghép C08F 279/00) [2,2006.01] 
19/30 . Bổ sung một tác nhân phản ứng với một dị nguyên tử hoặc với một nhóm chứa các dị 

nguyên tử của cao phân tử [2,2006.01] 
19/32 . .  bằng phản ứng với halogen hoặc các nhóm chứa halogen [2,2006.01] 
19/34 . .  bằng phản ứng với oxy hoặc các nhóm chứa oxy [2,2006.01] 
19/36 . . .  bằng các gốc carboxy [2,2006.01] 
19/38 . . .  bằng các gốc hydroxy [2,2006.01] 
19/40 . . .  bằng các gốc epoxy [2,2006.01] 
19/42 . bằng phản ứng với các các kim loại hoặc các nhóm chứa kim loại [2,2006.01] 
19/44 . . .  của các polyme chứa các nguyên tử kim loại chỉ ở một đầu hoặc ở cả hai đầu của 

khung [2,2006.01] 
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C08F CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG CÁC PHẢN 
ỨNG CHỈ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC LIÊN KẾT CARBON-CARBON 
KHÔNG NO (sản xuất các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ các hydrocarbon có số 
carbon thấp, ví dụ bằng polyme hóa ở mức thấp, C10G 50/00; Lên men hoặc các quá 
trình sử dụng enzyme để tổng hợp một hợp chất hoặc thành phần hóa học mong 
muốn hoặc để tách các đồng phân quang học ra khỏi hỗn hợp triệt quang C12P; 
polyme hóa ghép các monome có chứa các liên kết carbon-carbon không no trên xơ, 
sợi, chỉ, vải dệt hoặc các sản phẩm sợi được làm từ các vật liệu đó D06M 14/00) [2] 

Ghi chú [2,7] 
(1) Trong phân lớp này thì bo và silic được xem như là kim loại.  
(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "gốc béo" có nghĩa là một khung carbon không vòng hoặc vòng nhưng không phải 

vòng thơm, có các liên kết ở cuối mạch gắn với: 
 a) một nguyên tố không phải carbon;  
 b) một nguyên tử carbon có một liên kết đôi với một nguyên tử không phải carbon;  
 c) – một nhân carbon thơm đồng vòng hoặc dị vòng. 
  Ví dụ: Polyme của: 
  (a) CH2 = CH-O-CH2-CH2-NH-COO-CH2-CH2-OH 
  được phân loại trong nhóm C08F16/28; 
  (b) 

   được phân loại trong nhóm C08F 16/36; 
            
  (c)    

   
  được phân loại trong nhóm C08F 12/18.  
(3) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P.  

 (4) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, nghĩa là tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì chất xúc tác hoặc polyme được 
phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 (5) Trong phân lớp này:   
 (a) các hợp chất cao phân tử hoặc cách điều chế chúng thì được phân loại trong các 

nhóm theo dạng hợp chất nhận được. Các phương pháp chung điều chế các hợp chất 
cao phân tử thuộc về một số nhóm được phân loại trong các nhóm về phương pháp 
điều chế (C08F 2/00 – C08F 8/00). Các phương pháp điều chế các hợp chất cao phân 
tử cũng được phân loại vào các nhóm về các dạng phản ứng tiến hành, nếu có các 
nhóm thích hợp như vậy;  

 (b) các hợp chất liên quan đến cả homopolyme và copolyme thì được phân loại trong 
các nhóm C08F 10/00 – C08F 38/00;  
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 (c) các hợp chất chỉ thuộc về homopolyme thì được phân loại trong các nhóm C08F 
110/00 - C08F 138/00;  

 (d) các hợp chất chỉ thuộc về copolyme thì được phân loại trong các nhóm C08F 
210/00 - C08F 246/00;  

 (e) trong các nhóm C08F 210/00 - C08F 238/00, nếu không có một chỉ dẫn khác thì 
copolyme được phân loại theo thành phần monome chủ yếu.  

(6) Phân lớp này bao gồm cả các hợp phần trên cơ sở các monome tạo thành từ các hợp 
chất cao phân tử có thể phân loại được trong phân lớp này (sơn C09D 4/00; chất kết 
dính C09J 4/00).  

 Trong phân lớp này:  
 (a) nếu các monome đã được xác định thì sẽ được phân loại theo polyme được tạo 

thành:  
 - vào các nhóm C08F 10/00 - C08F 246/00 nếu không có sự tham gia của các tiền 

polyme;  
 - vào các nhóm C08F 251/00 - C08F 291/00 nếu có sự tham gia của tiền polyme, có 

lưu ý đến phản ứng xảy ra là phản ứng ghép hay liên kết ngang;  
 (b) nếu quan tâm đến sự có mặt của các chất độn hỗn hợp thì phân loại vào nhóm 

C08F 2/44 (tác nhân tăng nhạy C08F 2/50; chất xúc tác C08F 4/00); [7] 
 (c) nếu chỉ quan tâm riêng đến các chất độn hỗn hợp thì cũng được phân loại vào 

phân lớp C08K.  

Nội dung phân lớp 
Các phương pháp trùng hợp; Các chất xúc tác .......................................................................... 2/00; 4/00 
Xử lý sau trùng hợp; Biến tính hóa học .................................................................................... 6/00; 8/00 
Homopolyme và copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một 
số gốc béo không no mà mỗi gốc chỉ chứa một liên kết đôi 
carbon-carbon ....................................................................................................................... 10/00 - 30/00 

Homopolyme .................................................................................................... 110/00 - 130/00 
Copolyme .......................................................................................................... 210/00 - 230/00 

Homopolyme và comolyme của các hợp chất vòng không có 
các gốc béo không no trong một mạch nhánh và có  một hoặc 
một số liên kết đôi carbon - carbon trong một vòng .............................................................. 32/00, 34/00 

Homopolyme .................................................................................................... ..132/00, 134/00   
Copolyme ............................................................................................................ 232/00, 234/00 

Homopolyme và comolyme của các hợp chất chứa một hoặc 
một số gốc béo không no, ít nhất một trong số các gốc đó chứa 
hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon ............................................................................ 36/00 

Homopolyme ................................................................................................................... 136/00 
Copolyme ......................................................................................................................... 236/00 

Homopolyme và comolyme của các hợp chất chứa một hoặc 
một số liên kết ba carbon-carbon ...................................................................................................... 38/00 

Homopolyme ................................................................................................................... 138/00 
Copolyme ......................................................................................................................... 238/00 

Copolyme của các hydrocacbon và các dầu khoáng ....................................................................... 240/00 
Copolyme của dầu làm khô với các monome khác ......................................................................... 242/00 
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Copolyme cumaron-inden ............................................................................................................... 244/00 
Copolyme trong đó theo bản chất chỉ có số ít các monome là 
được xác định .................................................................................................................................. 246/00 
Polyme ghép; Polyme được liên kết ngang với các monome 
không no ........................................................................................................................... 251/00 - 292/00 
Polyme khối ..................................................................................................................... 293/00 - 297/00 
Các hợp chất cao phân tử, nhận được bằng sự tương tác của các 
polyme kéo theo các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên 
kết không no carbon-carbon mà không có mặt các monome 
phân tử thấp ..................................................................................................................................... 299/00 
Các hợp chất cao phân tử chưa được đề cập trong các nhóm 
khác của phân lớp này .............................................................. .......................................................301/00 

 

Các phương pháp; Các chất xúc tác 

2/00 Các phương pháp trùng hợp [2,2006.01]   
2/01 . Khác biệt bởi các đặc điểm đặc biệt của thiết bị trùng hợp được sử dụng [7,2006.01] 
2/02 . Trùng hợp trong khối [2,2006.01] 
2/04 . Trùng hợp trong dung dịch (C08F 2/32 được ưu tiên) [2,2006.01] 
2/06 . .  Dung môi hữu cơ [2,2006.01] 
2/08 . . .  nhờ sự trợ giúp của các chất phân tán đối với polyme [2,2006.01] 
2/10 . .  Dung môi nước [2,2006.01] 
2/12 . Trùng hợp trong các chất không phải là dung môi (C08F 2/32 được ưu tiên) 

[2,2006.01] 
2/14 . .  Môi trường hữu cơ [2,2006.01] 
2/16 . .  Môi trường nước [2,2006.01] 
2/18 . . .  Trùng hợp huyền phù [2,2006.01] 
2/20 . . . . nhờ sự trợ giúp của các chất phân tán cao phân tử [2,2006.01] 
2/22 . . .  Trùng hợp nhũ tương [2,2006.01] 
2/24 . . . . nhờ sự trợ giúp của các chất tạo nhũ [2,2006.01] 
2/26 . . . . . anion [2,2006.01] 
2/28 . . . . . cation [2,2006.01] 
2/30 . . . . . không ion [2] 
2/32 . Trùng hợp trong nhũ tương dầu- nước [2,2006.01] 
2/34 . Trùng hợp trong trạng thái khí [2,2006.01] 
2/36 . Trùng hợp trong trạng thái rắn [2,2006.01] 
2/38 . Trùng hợp có sử dụng các chất điều chỉnh, ví dụ các chất ngắt mạch [2,2006.01] 
2/40 . .  sử dụng chất hãm [2,2006.01] 
2/42 . .  sử dụng chất ức chế [2,2006.01] 

19 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C08F 

2/44 . Trùng hợp trong sự có mặt của các chất độn hỗn hợp, ví dụ chất hóa dẻo, thuốc 
nhuộm, chất độn [2,2006.01] 

2/46 . Trùng hợp được kích thích bằng năng lượng sóng hoặc bằng bức xạ hạt [2,2006.01] 
2/48 . .  bằng các tia tử ngoại hoặc các tia nhìn thấy [2,2006.01] 
2/50 . . .  với các chất tăng nhạy [2,2006.01] 
2/52 . .  bằng sự phóng điện, ví dụ điện áp hóa [2,2006.01] 
2/54 . .  bằng các tia Rơngen hoặc electron [2,2006.01] 
2/56 . .  bằng các rung động siêu âm [2,2006.01] 
2/58 . Trùng hơp đươc kích thích bằng dòng điện (các quá trình điện phân ví dụ điện di 

C25) [2,2006.01]  
2/60 . Trùng hợp bằng tổng hợp dien [2,2006.01]  

4/00 Các chất xúc tác trùng hợp [2,2006.01]  
4/02 . Các chất mang [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Khi phân loại trong các nhóm C08F 4/04-C08F 4/42, nếu như chất mang có ý nghĩa 

đặc biệt thì cũng có thể được phân loại vào nhóm C08F 4/02.  
 
4/04 . Các hợp chất azo [2,2006.01] 
4/06 . Các hợp chất kim loại, trừ các hydrua và các hợp chất cơ kim khác; Các phức chất 

của halogenua bo hoặc nhôm với các hợp chất hữu cơ chứa oxy [2,2006.01] 
4/08 . .  của các kim loại kiềm [2,2006.01] 
4/10 . .  của các kim loại kiềm thổ, kẽm, cadimi, thủy ngân, đồng hoặc bạc [2,2006.01] 
4/12 . .  của bo, nhôm, gali, indi, tali hoặc các nguyên tố đất hiếm [2,2006.01] 
4/14 . . .  Halogenua bo hoặc nhôm; Các phức chất của chúng với các hợp chất hữu cơ chứa 

oxy [2,2006.01] 
4/16 . .  của silic, germani, thiếc, chì, titan, ziriconi hoặc hafini [2,2006.01] 
4/18 . . .  Các oxit [2,2006.01] 
4/20 . .  của antimon, bismut, vanadi, niobi hoặc tantal [2,2006.01] 
4/22 . .  của crom, molipden hoặc vonfram [2,2006.01] 
4/24 . . . Các oxit [2,2006.01] 
4/26 . .  của mangan, các kim loại nhóm sắt hoặc platin [2,2006.01] 
4/28 . Oxy hoặc các hợp chất giải phóng oxy tự do (các hệ oxy hóa khử C08F 4/40) 

[2,2006.01] 
4/30 . .  Các hợp chất vô cơ [2,2006.01] 
4/32 . .  Các hợp chất hữu cơ [2,2006.01] 
4/34 . .  Các hợp chất per có một gốc peroxy [2,2006.01] 
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4/36 . . . Các hợp chất per có một số gốc peroxy [2,2006.01] 
4/38 . . . Hỗn hợp các hợp chất peroxy [2,2006.01] 
4/40      . Các hệ oxy hóa - khử [2,2006.01] 
4/42 . Các kim loại; Các hydrua kim loại; Các hợp chất cơ-kim; Sử dụng chúng làm các 

chất tiền xúc tác [2,2006.01] 
4/44 . .  được chọn từ các kim loại nhẹ, kẽm, cadimi, thủy ngân, đồng, bạc, vàng, bo, gali, 

indi, tali, các nguyên tố đất hiếm hoặc actinit [2,2006.01] 
4/46 . . . được chọn từ các kim loại kiềm [2,2006.01] 
4/48 . . . . được chọn từ liti, rubidi, xesi hoặc franxi [2] 
4/50 . . . được chọn từ các kim loại kiềm thổ, kẽm, cadimi, thủy ngân, đồng hoặc bạc 

[2,2006.01] 
4/52 . . . được chọn từ bo, nhôm, gali, indi, tali hoặc các nguyên tố đất hiếm (C08F 4/14 

được ưu tiên) [2,2006.01] 
4/54 . . . kết hợp với các hợp chất khác của chúng [2,2006.01] 
4/56 . . . . Chỉ chứa các kim loại kiềm, ví dụ các chất xúc tác alfin [2,2006.01] 
4/58      . . . kết hợp với silic, germani, thiếc, chì, antimon, bismut hoặc các hợp chất của chúng 

[2,2006.01] 
4/60      . . . kết hợp với các kim loại chịu nhiệt; các kim loại nhóm sắt; nhóm platin; mangan, 

tecneti , reni hay các hợp chất của chúng [2,5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm C08F 4/602 – C08F 4/62, thuật ngữ sau đây được dùng với ý nghĩa 

như sau: 
 - “thành phần” bao gồm một kim loại chuyển tiếp hay một hợp chất của nó, đã được 

hoặc chưa được xử lý trước (xử lý trưóc C08F 4/61, C08F 4/63, C08F 4/65).  
 

4/602 . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/60 với một hợp chất nhôm- hữu cơ 
[5,2006.01] 

4/603 . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/60 với một kim loại hay hợp chất 
được đề cập trong nhóm C08F 4/44 không phải là một hợp chất nhôm- hữu cơ 
[5,2006.01] 

4/605 . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/60 với một kim loại hay hợp chất 
được dề cập trong nhóm C08F 4/44 không được đưa vào trong một nhóm riêng 
của các nhóm C08F 4/602 hay C08F 4/603 [5,2006.01] 

4/606 . . . . Các chất xúc tác bao gồm ít nhất hai kim loại khác nhau, ở dạng kim loại tự do 
hay hợp chất có kim loại đó, bổ sung cho thành phần được đề cập trong nhóm 
C08F 4/60 [5,2006.01] 

4/607 . . . . Các chất xúc tác có chứa một hợp chất phi kim loại hay không chứa kim loại đặc 
biệt [5,2006.01] 

4/608  . . . . . vô cơ [5,2006.01] 
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4/609  . . . . . hữu cơ [5,2006.01] 
4/61 . . . . Xử lý trước kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm C08F 4/60 trước khi 

tiếp xúc cuối cùng với kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm C08F 4/44 
[5,2006.01] 

4/611 . . . . . Xử lý trước với các hợp chất không có kim loại hoặc phi kim loại [5,2006.01] 
4/612 . . . . . Xử lý trước với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại [5,2006.01] 
4/613 . . . . . . với các kim loại được đề cập trong nhóm C08F 4/60 hay các hợp chất của 

chúng [5,2006.01] 
4/614 . . . . . . với magie hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
4/615 . . . . . . với nhôm hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/616 . . . . . . với silic hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/617  . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại không được đề cập trong 

các nhóm C08F 4/613 đến C08F 4/616 [5,2006.01] 
4/618  . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại được đề cập trong ít nhất 

hai nhóm trong các nhóm C08F 4/613 đến C08F 4/617 [5,2006.01] 
4/62      . . . . Các kim loại chịu lửa hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
4/622  . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F4/62 với một hợp chất chứa nhôm- 

hữu cơ [5,2006.01] 
4/623 . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/62 với một kim loại hay hợp chất 

được đề cập trong nhóm C08F 4/44 không phải là một hợp chất nhôm- hữu cơ 
[5,2006.01] 

4/625  . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/62 với một kim loại hay hợp chất 
được đề cập trong nhóm C08F 4/44, không thuộc một nhóm riêng lẻ của các 
nhóm C08F 4/622 hay C08F 4/623 [5,2006.01] 

4/626  . . . . . Các xúc tác bao gồm ít nhất hai kim loại khác nhau, ở dạng kim loại hay như 
những hợp chất của nó, được bổ sung vào thành phần được đề cập trong nhóm 
C08F 4/62 [5,2006.01] 

4/627  . . . . . Các xúc tác có chứa một hợp chất phi kim loại hay hợp chất không chứa kim 
loại đặc biệt [5,2006.01] 

4/628  . . . . . . vô cơ [5,2006.01] 
4/629  . . . . . . hữu cơ [5,2006.01] 
4/63  . . . . . Xử lý trước kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm C08F 4/62 trước 

khi tiếp xúc cuối cùng với kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm C08F 
4/44 [5,2006.01] 

4/631 . . . . . . Xử lý trước với các hợp chất phi kim loại hay hợp chất không chứa kim loại 
[5,2006.01] 

4/632 . . . . . . Xử lý trước với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại [5,2006.01] 
4/633 . . . . . . . với các kim loại được đề cập trong nhóm C08F4/62 hay các hợp chất của 

chúng [5,2006.01] 
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4/634 . . . . . . . với magie hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/635 . . . . . . . với nhôm hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/636 . . . . . . . với silic hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/637 . . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại không được đề cập trong 

các nhóm C08F 4/633 đến C08F 4/636 [5,2006.01] 
4/638  . . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại không được đề cập  

trong một nhóm đơn nào của các nhóm từ C08F 4/633 đến C08F 4/637 
[5,2006.01] 

4/639 . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/62 có chứa một liên kết kim loại-
carbon chuyển tiếp [2006.01] 

4/6392 . . . . . . có chứa ít nhất một vòng xyclopentadienyl được ngưng tụ hoặc không được 
ngưng tụ, ví dụ, một vòng indenyl hoặc florenyl [2006.01] 

4/64  . . . . . Titan, ziriconi, hafini hoặc các hợp chất của chúng [2,2006.01] 
4/642  . . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/64 với một hợp chất nhôm- hữu 

cơ [5,2006.01] 
4/643  . . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/64 với một kim loại hay hợp 

chất được đề cập trong nhóm C08F 4/44 nhưng không phải một hợp chất 
nhôm- hữu cơ [5,2006.01] 

4/645  . . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/64 với một kim loại hay hợp 
chất được đề cập trong nhóm C08F 4/44, không được đề cập trong một nhóm 
đơn nào của các nhóm từ C08F 4/642 đến C08F 4/643 [5,2006.01] 

4/646  . . . . . . Các xúc tác bao gồm ít nhất hai kim loại khác nhau, ở dạng kim loại hay như 
những hợp chất của nó, bổ sung vào thành phần của nhóm C08F 4/64 
[5,2006.01] 

4/647  . . . . . . Các xúc tác có chứa một hợp chất phi kim loại hay hợp chất không chứa kim 
loại đặc biệt [5,2006.01] 

4/648  . . . . . . . vô cơ [5,2006.01] 
4/649  . . . . . . . hữu cơ [5,2006.01] 
4/65  . . . . . . Xử lý trước kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm C08F4/64 trưóc 

khi tiếp xúc cuối cùng với kim loại hay hợp chất được đề cập trong nhóm 
C08F 4/44 [5,2006.01] 

4/651  . . . . . . . Xử lý trước với các hợp chất phi kim loại hay hợp chất không có kim loại 
[5,2006.01] 

4/652  . . . . . . . Xử lý trước với kim loại hay hợp chất chứa kim loại [5,2006.01] 
4/653 . . . . . . . . với các kim loại được đề cập trong nhóm C08F 4/64 hay các hợp chất của 

chúng [5,2006.01] 
4/654 . . . . . . . . với magie hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
4/655  . . . . . . . . với nhôm hay các họp chất của nó [5,2006.01] 
4/656  . . . . . . . . với silic hay các hợp chất của nó [5,2006.01] 
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4/657  . . . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại không được đề cập 
trong các nhóm C08F 4/653 đến C08F 4/656 [5,2006.01] 

4/658  . . . . . . . . với các kim loại hay các hợp chất có chứa kim loại không được đề cập 
trong một nhóm đơn lẻ nào của các nhóm C08F 4/653 đến C08F 4/657 
[5,2006.01] 

4/659 . . . . . . Thành phần được đề cập trong nhóm C08F 4/64 có chứa một liên kết kim 
loại-carbon chuyển tiếp [2006.01] 

4/6592 . . . . . . . có chứa ít nhất một vòng xyclopentadienyl được ngưng tụ hoặc không được 
ngưng tụ, ví dụ, một vòng indenyl hoặc florenyl [2006.01] 

4/68  . . . . . Vanadi, niobi, tantal hay các hợp chất của chúng [2,2006.01] 
4/685  . . . . . . Vanadi hay các hợp chất của chúng trong sự kết hợp với titan hay các hợp 

chất của titan [5,2006.01] 
4/69  . . . . . Crom, molipden, vonfram hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
4/695 . . . . Mangan, tecneti, reni hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
4/70 . . . . Các kim loại nhóm sắt, các kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng 

[2,2006.01] 
4/72 . . lựa chọn từ các kim loại không được đề cập trong nhóm C08F 4/44 (C08F 4/54-

C08F 4/70 được ưu tiên) [2,2006.01] 
4/74 . . . lựa chọn từ các kim loại chịu lửa [2,2006.01] 
4/76 . . . . lựa chọn từ titan, ziriconi, hafini, vanadi, niobi hoặc tantal [2,2006.01] 
4/78      . . . . lựa chọn từ crom, molipden hoặc vonfram [2,2006.01] 
4/80      . . . lựa chọn từ các kim loại của nhóm sắt hoặc platin [2,2006.01] 
4/82      . . . . Các phức chất pi-Alyl [2,2006.01] 

6/00 Xử lý sau trùng hợp (C08F8/00 được ưu tiên; các cao su dien liên hợp C08C) 
[2,2006.01] 

6/02 . Trung hòa các sản phẩm trùng hợp, ví dụ khử chất xúc tác (chất ức chế C08F 2/42) 
[2,2006.01] 

6/04      . Phân đoạn [2,2006.01] 
6/06      . Xử lý các dung dịch polyme [2,2006.01] 
6/08      . .  Loại bỏ các chất dư thừa xúc tác [2,2006.01] 
6/10      . . Tách hoặc bỏ các chất dễ bay hơi, ví dụ các monome, dung môi [2,2006.01] 
6/12      . . Tách polyme từ dung dịch [2,2006.01] 
6/14      . Xử lý nhũ tương polyme [2,2006.01] 
6/16      . . Làm sạch [2,2006.01] 
6/18      . . Làm tăng kích thước các hạt phân tán [2,2006.01] 
6/20      . . Cô đặc [2,2006.01] 
6/22      . . Đông tụ [2,2006.01] 
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6/24      . Xử lý huyền phù polyme [2,2006.01] 
6/26      . Xử lý polyme điều chế trong khối [2,2006.01] 
 6/28      . . Làm sạch [2,2006.01] 

8/00 Biến tính hóa học bằng cách xử lý tiếp (các polyme ghép, polyme khối, các 
polyme được liên kết ngang với các monome không no hoặc với các polyme C08F 
251/00-C08F 299/00; sự biến tính hóa học các cao su dien liên hợp C08C) 
[2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C08F 8/02 - C08F 8/50, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc nếu không có chỉ dẫn khác thì phương pháp được 
phân loại theo vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
8/02 . Alkyl hóa [2,2006.01] 
8/04 . Khử, ví dụ hydro hóa [2,2006.01] 
8/06 . Oxy hóa [2,2006.01] 
8/08 . Epoxy hóa [2,2006.01] 
8/10 . Axyl hóa [2,2006.01] 
8/12 . Thủy phân [2,2006.01] 
8/14 . Este hóa [2,2006.01] 
8/16 . . Lacton hóa [2,2006.01] 
8/18 . Đưa vào các nguyên tử halogen hoặc các nhóm chứa halogen [2,2006.01] 
8/20 . . Halogen hóa [2,2006.01] 
8/22 . . . bằng phản ứng với các halogen tự do [2,2006.01] 
8/24 . . Halogenalkyl hóa [2,2006.01] 
8/26 . Tách các nguyên tử halogen hoặc các nhóm chứa halogen khỏi phân tử [2,2006.01] 
8/28 . Ngưng tụ với aldehyt hoặc keton [2,2006.01] 
8/30 . Đưa vào các nguyên tử nitơ hoặc các nhóm chứa nitơ [2,2006.01] 
8/32 . . bằng phản ứng với amin [2,2006.01] 
8/34 . Đưa các nguyên tử lưu huỳnh hoặc các nhóm chứa lưu huỳnh vào [2,2006.01] 
8/36 . . Sulfonat hóa; Sulfat hóa [2,2006.01] 
8/38 . . Sulfohalogen hóa [2,2006.01] 
8/40 . Đưa vào các nguyên tử phospho hoặc các nhóm chứa phospho [2,2006.01] 
8/42 . Đưa vào các nguyên tử kim loại hoặc nhóm chứa kim loại [2,2006.01] 
8/44 . Điều chế các muối kim loại hoặc muối amoni [2,2006.01] 
8/46 . Phản ứng với các axit dicarboxylic không no hoặc các anhydrit của chúng, ví dụ với 

axit maleic hoặc anhydrit maleic [2,2006.01] 
8/48 . Đồng phân hóa; Vòng hóa [2,2006.01] 
8/50 . Khử trùng hợp từng phần [2,2006.01] 
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Homopolyme hay copolyme 

10/00 Homopolyme hay copolyme của các hydrocarbon béo không no chỉ chứa một 
liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 

10/02 . Eten [2,2006.01] 
10/04 . Các monome chứa ba hoặc bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
10/06 . . Propen [2,2006.01] 
10/08 . . Buten [2,2006.01] 
10/10 . . . Izobuten [2,2006.01] 
10/14 . Các monome chứa năm hoặc nhiều hơn năm nguyên tử carbon [2,2006.01] 

12/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và 
ít nhất một trong chúng có tận cùng là nhân vòng carbon thơm [2,2006.01] 

12/02 . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
12/04 . . chứa một vòng [2,2006.01] 
12/06 . . . Các hydrocarbon [2,2006.01] 
12/08 . . . . Styren [2,2006.01] 
12/12 . . . . chứa một gốc béo không no có nhánh hay một gốc alkyl được gắn vào vòng 

[2,2006.01] 
12/14 . . . được thế bởi các dị nguyên tử hoặc các nhóm chứa dị nguyên tử [2,2006.01] 
12/16 . . . . Các halogen [2,2006.01] 
12/18 . . . . . Clo [2,2006.01] 
12/20 . . . . . Flo [2,2006.01] 
12/22 . . . . Oxy [2,2006.01] 
12/24 . . . . . Các phenol hoặc các rượu [2,2006.01] 
12/26 . . . . Nitơ [2,2006.01] 
12/28 . . . . . Các amin [2,2006.01] 
12/30 . . . . Lưu huỳnh [2,2006.01] 
12/32 . . chứa hai hay nhiều hơn hai vòng [2,2006.01] 
12/34 . Các monome chứa hai hoặc hơn hai gốc béo không no [2,2006.01] 
12/36 . . Divinylbenzen [2,2006.01] 

14/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng có tận cùng là halogen [2,2006.01] 

14/02 . Các monome chứa clo [2,2006.01] 
14/04 . . Các monome chứa hai nguyên tử carbon [2,2006.01] 
14/06 . . . Vinylclorua [2,2006.01] 
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14/08 . . . Vinylidenclorua [2,2006.01] 
14/12 . . . 1,2-Dicloeten [2,2006.01] 
14/14 . . Các monome chứa ba nguyên tử cacbon hoặc hơn [2,2006.01] 
14/16 . Các monome chứa brom hoặc iot [2,2006.01] 
14/18 . Các monome chứa flo [2,2006.01] 
14/20 . . Vinylflorua [2,2006.01] 
14/22     . . Vinylidenflorua [2,2006.01] 
14/24     . . Triflocloeten [2,2006.01] 
14/26     . . Tetrafloeten [2,2006.01] 
14/28     . . Hexaflopropen [2,2006.01] 

16/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng có gốc tận cùng là rượu, ete, aldehit, keton, axetal hoặc 
ketal [2,2006.01] 

16/02 . bằng một gốc rượu [2,2006.01] 
16/04 . . Các hợp chất không vòng [2,2006.01] 
16/06 . . . Rượu polyvinyl [2,2006.01] 
16/08 . . . Rượu alyl [2,2006.01] 
16/10 . . Các hợp chất vòng carbon [2,2006.01] 
16/12 . bằng một gốc ete [2,2006.01] 
16/14 . . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
16/16 . . . Các monome không chứa các dị nguyên tử, trừ oxy của ete [2,2006.01] 
16/18 . . . . Các hợp chất không vòng [2,2006.01] 
16/20 . . . . . Các monome chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon trong gốc béo 

không no [2,2006.01] 
16/22 . . . . Các hợp chất carbon vòng [2,2006.01] 
16/24     . . . Các monome chứa halogen [2,2006.01] 
16/26    . . . Các monome chứa các nguyên tử oxy bổ sung vào oxy của ete [2,2006.01] 
 16/28    . . . Các monome chứa nitơ [2,2006.01] 
16/30    . . . Các monome chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
16/32    . . Các monome chứa hai hoặc nhiều hơn hai gốc béo không no [2,2006.01] 
16/34 . bằng một gốc aldehyt [2,2006.01] 
16/36     . bằng một gốc keton [2,2006.01] 
16/38     . bằng một gốc axetal hoặc ketal [2] 

18/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
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nhất một trong số gốc đó chứa gốc tận cùng là axyloxy của axit carboxylic no, 
axit carbonic hoặc một axit haloformic [2,2006.01] 

18/02 . Các este của axit monocarboxylic [2,2006.01] 
18/04 . . Các vinyl este [2,2006.01] 
18/06 . . . Vinylformat [2,2006.01] 
18/08 . . . Vinylaxetat [2,2006.01] 
18/10 . . . của các axit monocarboxylic chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
18/12 . . với rượu không no chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
18/14 . Các este của axit polycarboxylic [2,2006.01] 
18/16 . . với rượu chứa ba hoặc hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
18/18 . . . Dialylphtalat [2,2006.01] 
18/20 . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
18/22 . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
18/24 . Các este của axit carbonic hoặc axit haloformic [2,2006.01] 

20/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và chỉ 
một trong chúng có tận cùng là một gốc carboxyl hoặc một muối, anhydrit, 
este, amit, imit hoặc nitril của chúng [2,2006.01] 

20/02 . Các axit monocarboxylic có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 10; Các dẫn xuất của 
chúng [2,2006.01] 

20/04 . . Các axit, Các muối kim loại hoặc amoni của chúng [2,2006.01] 
20/06 . . . Axit acrylic; Axit metacrylic; Các muối kim loại hoặc muối amoni của chúng 

[2,2006.01] 
20/08 . . Các anhydrit [2,2006.01] 
20/10 . . Các este [2,2006.01] 
20/12 . . . của các rượu hoặc phenol monohydric [2,2006.01] 
20/14 . . . . Các este metyl [2,2006.01] 
20/16 . . . . của các phenol hoặc rượu có hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
20/18 . . . . . với các axit acrylic hoặc metacrylic [2,2006.01] 
20/20 . . . của các rượu hoặc phenol polyhydric [2,2006.01] 
20/22 . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
20/24 . . . . chứa các gốc perhaloalkyl [2,2006.01] 
20/26 . . . Các este chứa nguyên tử oxy bổ sung vào các oxy thuộc carboxy [2,2006.01] 
20/28 . . . . không có các vòng thơm trong nửa rượu [2,2006.01] 
20/30 . . . . có các vòng thơm trong nửa rượu [2,2006.01] 
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20/32 . . . . chứa các gốc epoxy [2,2006.01] 
20/34 . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
20/36 . . . . chứa nguyên tử oxy để bổ sung cho oxy thuộc carboxy [2,2006.01] 
20/38 . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
20/40 . . . Các este của các rượu không no [2,2006.01] 
20/42 . . Các nitril [2,2006.01] 
20/44 . . . Acrylonitril [2,2006.01] 
20/50 . . . chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
20/52 . . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
20/54 . . . Các amit [2,2006.01] 
20/56 . . . . Acrylamit; metacrylamit [2,2006.01] 
20/58 . . . . chứa nguyên tử oxy bổ sung vào oxy thuộc carboamit [2,2006.01] 
20/60 . . . . chứa nguyên tử nitơ bổ sung vào nitơ thuộc carboamit [2,2006.01] 
20/62 . Các axit monocarboxylic chứa mười hoặc nhiều hơn mười nguyên tử carbon; Các dẫn 

xuất của chúng [2,2006.01] 
20/64 . . Các axit; Các muối kim loại hoặc amoni của chúng [2,2006.01] 
20/66 . . Các anhydrit [2,2006.01] 
20/68 . . Các este [2,2006.01] 
20/70 . . Nitril; Amit; Imit [2,2006.01] 

22/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một sô gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng chứa gốc tận cùng là carboxyl, và ít nhất chứa thêm một 
gốc carboxyl khác trong phân tử; Các muối, các anhydrit, este, amit, imit hoặc 
nitril của chúng [2,2006.01] 

22/02 . Các axit; Các muối kim loại hoặc muối amoni của chúng [2,2006.01] 
22/04 . Các anhydrit, ví dụ các anhydrit vòng [2,2006.01] 
22/06 . . Anhydrit maleic [2,2006.01] 
22/08 . Các este [2,2006.01] 
22/12 . . của các phenol hoặc rượu no [2,2006.01] 
22/14 . . . Các este không chứa các nhóm carboxyl tự do [2,2006.01] 
22/16 . . . Các este chứa các nhóm axit carboxylic tự do [2,2006.01] 
22/18 . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
22/20    . . . Các este chứa oxy bổ sung vào oxy của carboxy [2,2006.01] 
22/22     . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
22/24     . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
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22/26    . . của các rưọu không no [2,2006.01] 
22/28     . . . Dialylmaleat [2,2006.01] 
22/30    . Các nitril [2,2006.01] 
22/32    . . . Axit alpha -xyano-acrylic; Este của nó [2,2006.01] 
22/34     . . Vinyliden xyanua [2,2006.01] 
22/36     . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
22/38     . . Các amit [2,2006.01] 
22/40     . . Các imit, ví dụ imit vòng [2,2006.01] 

24/00 Homopolyme hoặc copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng có tận cùng là một nhân dị vòng chứa oxy (các este vòng 
của axit đa chức C08F 18/00; các anhydrit vòng của các axit không no C08F 20/00, 
C08F 22/00) [2,2006.01] 

26/00 Homopolyme hoặc copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng có tận cùng là một liên kết đơn hoặc đôi với nitơ hoặc 
một nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 

26/02 . bằng một liên kết đơn hoặc đôi với nitơ [2,2006.01] 
26/04    . . Dialylamin [2,2006.01] 
26/06     . bằng một nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 
26/08  . . N-vinyl-pyrolidin [2,2006.01] 
26/10  . . N-vinyl-pyrolidon [2,2006.01] 
26/12     . . N-vinyl-carbazol [2,2006.01] 

28/00  Homopolyme hoặc copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít 
nhất một trong chúng có tận cùng là một liên kết với lưu huỳnh hoặc với nhân 
dị vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

28/02     . bằng một liên kết gắn vào lưu huỳnh [2,2006.01] 
28/04     . . Các thioete [2,2006.01] 
28/06    . bằng một nhân dị vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

30/00  Homopolyme và copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no, mỗi một trong số đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và 
đồng thời chứa phospho, selen, telu hoặc một kim loại (các muối kim loại, ví dụ 
phenolat hoặc alcolat, xem các hợp chất ban đầu) [2,2006.01] 

30/02     . chứa phospho [2,2006.01] 
30/04     . chứa một kim loại [2,2006.01] 
30/06     . . chứa bo [2,2006.01] 
30/08     . . chứa silic [2,2006.01] 
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30/10     . . chứa germani [2,2006.01] 

32/00  Homopolyme hay copolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo  
không no trong một mạch nhánh và chứa một hoặc một số liên kết đôi carbon-
carbon trong một hệ nhân vòng carbon [2,2006.01] 

32/02 . không chứa các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 
32/04 . . chứa một liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
32/06 . . chứa hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
32/08 . chứa các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 

34/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo  
không no trong một mạch nhánh và chứa một hoặc một số liên kết đôi carbon-
carbon ở một nhân dị vòng (các este vòng của các axit đa chức C08F 18/00; các 
anhydrit hoặc imit vòng C08F 22/00) [2,2006.01] 

34/02     . trong một vòng chứa oxy [2,2006.01] 
34/04     . trong một vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

36/00  Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo  
không no và ít nhất một trong số các gốc đó chứa hai hoặc nhiều hơn hai liên 
kết đôi carbon-carbon (C08F 32/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

36/02     . gốc chỉ chứa hai liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
36/04     . . được liên hợp [2,2006.01] 
36/06     . . . Butadien [2,2006.01] 
36/08 . . . Isopren [2,2006.01] 
36/14 . . . chứa các nguyên tố khác trừ carbon và hydro [2,2006.01] 
36/16 . . . . chứa halogen [2,2006.01] 
36/18 . . . . . chứa clo [2,2006.01] 
36/20 . . không được liên hợp [2,2006.01] 
36/22 . gốc chứa ba hoặc nhiều hơn ba liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 

38/00 Homopolyme hay copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số liên kết ba 
carbon-carbon [2,2006.01] 

38/02     . Axetylen [2,2006.01] 
38/04   . Vinylaxetylen [2,2006.01] 

Các homopolyme [2] 

110/00 Homopolyme của các hydrocarbon béo không no chỉ chứa một liên kết đôi 
carbon-carbon [2,2006.01] 

110/02  . Eten [2,2006.01] 
110/04  . Các monome chứa ba hoặc bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
110/06  . . Propen [2,2006.01]  
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110/08   . . Buten [2,2006.01] 
110/10 . . . Isobuten [2,2006.01] 
110/14 . Các monome chứa năm hoặc nhiều hơn năm nguyên tử carbon [2,2006.01] 

112/00 Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
trong chúng có tận cùng là một  nhân vòng carbon thơm [2,2006.01] 

112/02 . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
112/04 . . chứa một vòng [2,2006.01] 
112/06 . . . Các hydrocarbon [2,2006.01] 
112/08  . . . . Styren [2,2006.01] 
112/12  . . . . chứa một gốc béo không no là mạch nhánh hoặc một gốc alkyl được gắn vào 

vòng [2,2006.01] 
112/14  . . . được thay thế bằng các dị nguyên tử hoặc các nhóm chứa các dị nguyên tử 

[2,2006.01] 
112/32  . . chứa hai hoặc hơn hai vòng [2,2006.01] 
112/34  . Các monome chứa hai hoặc nhiều hơn hai gốc béo không no [2,2006.01] 
112/36 . . Divinylbenzen [2,2006.01] 

114/00  Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
trong chúng có tận cùng là một nguyên tử halogen [2,2006.01]  

114/02 . Các monome chứa clo [2,2006.01] 
114/04 . . Các monome chứa hai nguyên tử carbon [2,2006.01] 
114/06 . . . Vinylclorua [2,2006.01] 
114/08 . . . Vinylidenclorua [2,2006.01] 
114/12 . . . 1,2-Dicloeten [2,2006.01] 
114/14 . . Các monome chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
114/16 . Các monome chứa brom hoặc iot [2,2006.01] 
114/18 . Các monome chứa flo [2,2006.01] 
114/20 . . Vinyl florua [2,2006.01] 
114/22 . . Vinyliden florua [2,2006.01] 
114/24 . . Triflocloeten [2,2006.01] 
114/26 . . Tetrafloeten [2,2006.01] 
114/28 . . Hexaflopropen [2,2006.01] 

116/00 Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
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trong chúng có tận cùng là một gốc rượu, ete, aldehyt, keton, axetal hoặc ketal 
[2,2006.01] 

116/02 . bằng một gốc rượu [2,2006.01] 
116/04 . . Hợp chất không vòng [2,2006.01] 
116/06 . . . Rượu polyvinyl [2,2006.01] 
116/08 . . . Rượu alyl [2,2006.01] 
116/10 . . Các hợp chất vòng carbon [2,2006.01] 
116/12 . bằng một gốc ete [2,2006.01] 
116/14 . . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
116/16 . . . Các monomr không chứa các dị nguyên tử trừ oxy của ete [2,2006.01] 
116/18 . . . . Các hợp chất không vòng [2,2006.01] 
116/20 . . . . . Các monome trong gốc béo không no chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử 

carbon [2,2006.01] 
116/34 . bằng một gốc aldehyt [2,2006.01] 
116/36 . bằng một gốc keton [2,2006.01] 
116/38 . bằng gốc axetal hoặc ketal [2,2006.01] 

118/00 Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
trong chúng có tận cùng là một gốc axyloxy của một axit carboxylic no, axit 
carbonic hoặc một axit haloformic [2,2006.01] 

118/02 . Este của các axit monocarboxylic [2,2006.01] 
118/04 . . Các vinyleste [2,2006.01] 
118/06 . . . Vinyl format [2,2006.01] 
118/08 . . . Vinyl axetat [2,2006.01] 
118/10 . . . của các axit monocarboxylic có ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
118/12 . . với các rượu không no chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
118/14 . Este của các axit polycarboxylic [2,2006.01] 
118/16 . . với các rượu có ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
 118/18  . . Dialyl phtalat [2,2006.01] 

120/00 Homopolyme của các hợp chất có một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon và chỉ chứa một gốc tận 
cùng là carboxyl hoặc một muối, anhydrit, este, amit, imit hoặc nitril của 
chúng [2,2006.01] 

120/02 . Các axit monocarboxylic chứa ít hơn mười nguyên tử carbon; Các dẫn xuất của 
chúng [2,2006.01] 

120/04 . . Các axit; Các muối kim loại hoặc amoni của chúng [2,2006.01] 
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120/06 . . . Axit acrylic; Axit metacrylic; Các muối kim loại hoặc amoni của chúng 
[2,2006.01] 

120/08 . . Các anhydrit [2,2006.01] 
120/10 . . Các este [2,2006.01] 
120/12 . . . của các rượu hoặc phenol monohydric [2,2006.01] 
120/14 . . . . Các metyl este [2,2006.01] 
120/16 . . . . của các phenol hoặc rượu có hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
120/18 . . . . . với các axit acrylic hoặc metacrylic [2,2006.01] 
120/20 . . . của các rượu hoặc phenol polyhydric [2,2006.01] 
120/22 . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
120/24 . . . . chứa các gốc perhaloalkyl [2,2006.01] 
120/26 . . . Các este chứa nguyên tử oxy bổ sung vào oxy trong carboxy [2,2006.01] 
120/28 . . . . không chứa các vòng thơm trong nửa rượu [2,2006.01] 
120/30 . . . . chứa các vòng thơm trong nửa rượu [2,2006.01]  
120/32 . . . . chứa các gốc epoxy [2,2006.01] 
120/34 . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
120/36 . . . . chứa nguyên tử oxy bổ sung vào nguyên tử oxy trong carboxy [2,2006.01] 
120/38 . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
120/40 . .  . Các este của các rượu không no [2,2006.01] 
120/42 . . Các nitril [2,2006.01] 
120/44 . .  . Acrylonitril [2,2006.01] 
120/50 . . . chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
120/52 . . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
120/54 . . . Các amit [2,2006.01] 
120/56 . . . . Acrylamit, metacrylamit [2,2006.01] 
120/58 . . . . chứa nguyên tử oxy bổ sung vào oxy trong carbonamit [2,2006.01] 
120/60 . . . . chứa nguyên tử nitơ bổ sung vào nitơ trong carbonamit [2,2006.01] 
120/62 . Các axit monocarboxylic chứa mười hoặc nhiều hơn mười nguyên tử carbon; Các dẫn 

xuất của chúng [2,2006.01] 
120/64 . . Các axit; Các muối kim loại hoặc muối amoni của chúng [2,2006.01] 
120/66 . . Các anhydrit [2,2006.01] 
120/68 . . Các este [2,2006.01] 
120/70 . . Các nitril; Amit; Imit [2,2006.01] 
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122/00  Homopolyme của các hợp chất, chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
trong chúng có chứa gốc tận cùng là carboxyl và đồng thời chứa ít nhất thêm 
một gốc carboxyl khác trong phân tử; Các muối, anhydrit, este, amit, imit 
hoặc nitril của chúng [2,2006.01] 

122/02 . Các axit; Các muối kim loại hoặc amoni của chúng [2,2006.01] 
122/04 . Các anhydrit, ví dụ anhydrit vòng [2,2006.01] 
122/06 . . Anhydrit maleic [2,2006.01] 
122/10  . Các este [2,2006.01] 
122/12  . . của các phenol hoặc các rượu no [2,2006.01] 
122/14  . . . Các este không chứa các nhóm axit carboxylic tự do [2,2006.01] 
122/16   . . . Các este chứa các nhóm axit carboxylic tự do [2,2006.01] 
122/18  . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
122/20  . . . Các este chứa nguyên tử oxy bổ sung vào các oxy của carboxy [2,2006.01] 
122/22   . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
122/24  . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
122/26   . . của các rượu không no [2,2006.01] 
122/28  . . . Dialylmaleat [2,2006.01] 
122/30  . Các nitril [2,2006.01] 
122/32   . . Axit alpha-xyano-arylic; Các este của nó [2,2006.01] 
122/34  . . Vinyliden xyanua [2,2006.01] 
122/36  . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
122/38   . . Các amit [2,2006.01] 
122/40  . . Các imit, ví dụ imit vòng [2,2006.01] 

124/00  Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một 
trong số chúng có tận cùng bằng một nhân dị vòng chứa oxy (các este vòng của 
các axit đa chức C08F 118/00; các anhydrit vòng của các axit không no C08F 
120/00, C08F 122/00) [2,2006.01] 

126/00  Homopolyme của các hợp chất, có một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một trong 
số chúng có tận cùng bằng một liên kết đơn hoặc liên kết đôi với nitơ hoặc 
bằng một nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 

126/02  . bằng một liên kết đơn hoặc đôi với nitơ [2,2006.01] 
126/04  . . Dialylamin [2,2006.01] 
126/06 . bằng một nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 
126/08 . . N-vinyl-pyrolidin [2,2006.01] 
126/10  . . N-vinyl-pyrolidon [2,2006.01] 
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126/12  . . N-vinyl-cacbazol [2,2006.01] 

128/00  Homopolyme của các hợp chất, có một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon và ít nhất một trong số 
chúng có tận cùng bằng một liên kết với lưu huỳnh hoặc bằng một nhân dị 
vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

128/02  . bằng một liên kết với lưu huỳnh [2,2006.01] 
128/04  . . Các thioete [2,2006.01] 
128/06  . bằng một nhân dị vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

130/00  Homopolyme của các hợp chất, chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi 
một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon và đồng thời 
chứa phospho, selen, telu hoặc một kim loại (các muối kim loại, ví dụ phenolat 
hoặc alcolat, xem các hợp chất ban đầu) [2,2006.01] 

130/02 . có chứa phospho [2,2006.01] 
130/04 . có chứa một kim loại [2,2006.01] 
130/06  . . có chứa bo [2,2006.01] 
130/08  . . có chứa silic [2,2006.01] 
130/10  . . có chứa germani [2,2006.01] 

132/00  Homopolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo không no trong 
một mạch nhánh và có một hoặc một số liên kết đôi carbon-carbon trong một 
hệ nhân vòng carbon [2,2006.01] 

132/02  . không có các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 
132/04  . . có một liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
132/06  . . có hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
132/08   . có các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 

134/00  Homopolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo không no ở một 
mạch nhánh và có một hoặc một số liên kết đôi carbon-carbon trong một nhân 
dị vòng (các este vòng của axit đa chức C08F 118/00; các anhydrit hoặc imit vòng 
C08F 122/00) [2,2006.01] 

134/02  . trong một vòng chứa oxy [2,2006.01] 
134/04  . trong một vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

136/00 Homopolyme của các hợp chất có một hoặc một số gốc béo không no, ít nhất 
một trong số gốc đó có hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon 
(C08F 132/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

136/02 . gốc chỉ có hai liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
136/04 . . được liên hợp [2,2006.01] 
136/06 . . . Butadien [2,2006.01] 
136/08 . . . Isopren [2,2006.01] 
136/14 . . . có các nguyên tố khác trừ carbon và hydro [2,2006.01] 
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136/16 . . . . chứa halogen [2,2006.01] 
136/18 . . . . . chứa clo [2,2006.01] 
136/20 . . không được liên hợp [2,2006.01] 
136/22 . gốc có ba hoặc nhiều hơn ba liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 

138/00 Homopolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số liên kết ba carbon-
carbon [2,2006.01] 

138/02 . Axetylen [2,2006.01] 
138/04 . Vinylaxetylen [2,2006.01] 

Copolyme [2] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Khi phân loại trong các nhóm C08F 210/00-C08F 297/00, bất kỳ một thành phần 

monome nào không được xác định bằng phân loại theo Ghi chú (4) thuộc tiêu đề của 
phân lớp C08F nằm trong phạm vi phân loại này và ở đó việc sử dụng các thành 
phần monome như vậy được cho là mới và không hiển nhiên thì cũng cần được phân 
loại ở vị trí thích hợp cuối cùng trong các nhóm C08F 210/00-C08F 238/00.  

(2)   Bất kỳ một thành phần monome nào không được xác định bằng phân loại theo Ghi 
chú (4) thuộc tiêu đề của phân lớp C08F hoặc Ghi chú (1) ở trên, và ở đó việc sử 
dụng các thành phần monome như vậy được xem như là thông tin cần thiết để tra cứu 
thì cũng có thể được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng trong các nhóm C08F 
210/00-C08F 238/00. Có thể ví dụ trong trường hợp khi thấy cần thiết để tra cứu các 
copolyme có sử dụng một sự kết hợp của các ký hiệu phân loại. Một phân loại không 
bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

210/00  Copolyme của các hydrocarbon béo không no chỉ chứa một liên kết đôi 
carbon-carbon [2,2006.01] 

210/02 . Eten [2,2006.01] 
210/04  . Các monome chứa ba hoặc bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
210/06  . . Propen [2,2006.01] 
210/08   . . Các buten [2,2006.01] 
210/10  . . . Isobuten [2,2006.01] 
210/12   . . . . với các diolefin được liên hợp, ví dụ cao su butyl [2,2006.01] 
210/14  . Các monome chứa năm hoặc nhiều hơn năm nguyên tử carbon [2,2006.01] 
210/16  . Copolyme của eten với alpha -alken, ví dụ cao su etylen-propylen (EP) [2,2006.01] 
210/18  . . với các dien không được liên hợp, ví dụ cao su etylen propylen bậc ba (EPT) 

[2,2006.01] 

212/00  Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong 
số chúng có tận cùng bằng một nhân vòng carbon thơm [2,2006.01] 

212/02 . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
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212/04 . . chứa một vòng [2,2006.01] 
212/06 . . . Hydrocarbon [2,2006.01] 
212/08 . . . . Styren [2,2006.01] 
212/10 . . . . . với các nitril [2,2006.01] 
212/12 . . . . chứa một gốc mạch nhánh béo không no hoặc một gốc alkyl được gắn vào vòng 

[2,2006.01] 
212/14 . . . được thay thế bởi các dị nguyên tử hoặc các nhóm chứa các dị nguyên tử 

[2,2006.01] 
212/32 . . chứa hai hoặc nhiều hơn hai vòng [2,2006.01] 
212/34 . Các monome chứa hai hoặc nhiều hơn hai gốc béo không no [2,2006.01] 
212/36 . . Divinylbenzen [2,2006.01] 

214/00 Copolỵme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong 
số chúng có tận cùng bằng một halogen [2,2006.01] 

214/02 . Các monome chứa clo [2,2006.01] 
214/04 . . Các monome chứa hai nguyên tử carbon [2,2006.01] 
214/06 . . . Vinyl clorua [2,2006.01] 
214/08 . . . Vinyliden clorua [2,2006.01] 
214/10 . . . . với các nitril [2,2006.01] 
214/12  . . . 1,2-Dicloeten [2,2006.01] 
214/14  . . Các monome chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
214/16  . Các monome chứa brom và iot [2,2006.01] 
214/18  . Các monome chứa flo [2,2006.01] 
214/20  . . Vinyl florua [2,2006.01] 
214/22  . . Vinyliden florua [2,2006.01] 
214/24  . . Triflocloeten [2,2006.01] 
214/26  . . Tetrafloeten [2,2006.01] 
214/28   . . Hexaflopropen [2,2006.01] 

216/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong 
chúng có tận cùng là một gốc rượu, ete, aldehyt, keton, axetal hoặc ketal 
[2,2006.01] 

216/02 . bằng một gốc rượu [2,2006.01] 
216/04 . . Các hợp chất không vòng [2,2006.01] 
216/06 . . . Rượu polyvinyl [2,2006.01] 
216/08 . . . Rượu alyl [2,2006.01] 
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216/10 . . Các hợp chất vòng carbon [2,2006.01] 
216/12 . bằng một gốc ete [2,2006.01] 
216/14 . . Các monome chỉ chứa một gốc béo không no [2,2006.01] 
216/16 . . . Các monome không chứa các dị nguyên tử trừ oxy của ete [2,2006.01] 
216/18 . . . . Các hợp chất không vòng [2,2006.01] 
216/20 . . . . . Các monome chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon trong gốc béo 

không no [2,2006.01] 
216/34  . bằng một gốc aldehyt [2,2006.01] 
216/36  . bằng một gốc keton [2,2006.01] 
216/38  . bằng một gốc axetal hoặc ketal [2,2006.01] 

218/00 Copolyme chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó 
chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong chúng được kết 
thúc tận cùng bằng một gốc axyloxy của một axit carboxylic no, của axit 
carbonic, hoặc của một axit haloformic [2,2006.01] 

218/02 . Các este của các axit monocarboxylic [2,2006.01] 
218/04 . . Các este vinyl [2,2006.01] 
218/06 . . . Vinyl format [2,2006.01] 
218/08 . . . Vinyl axetat [2,2006.01] 
218/10 . . . của các axit monocarboxylic chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
218/12 . . với các rượu không no chứa ba hoặc nhiều hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
218/14 . Các este của axit polycarboxylic [2,2006.01] 
218/16 . . với rượu chứa ba hoặc hơn ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
218/18 . . . Dialylphtalat [2,2006.01] 

220/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và chỉ một trong 
chúng được kết thúc tận cùng là một gốc carboxyl hoặc một muối, anhydrit, 
este, amit, imit hoặc nitril của chúng [2,2006.01] 

220/02 . Các axit monocarboxylic chứa ít hơn mười nguyên tử carbon; Các dẫn xuất của 
chúng [2,2006.01] 

220/04 . . Các axit; Các muối kim loại hoặc muối amoni của chúng [2,2006.01] 

220/06 . . . Các axit acrylic; Axit metacrylic; Muối kim loại hoặc muối amoni của chúng 
[2,2006.01] 

220/08 . . . Các anhydrit [2,2006.01] 

220/10 . . Các este [2,2006.01] 

220/12 . . . của các rượu hoặc phenol monohydric [2,2006.01] 

220/14 . . . . Các este metyl [2,2006.01] 
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220/16 . . . . của các phenol hoặc rượu chứa hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử carbon 
[2,2006.01] 

220/18 . . . . . với các axit acrylic hoặc metacrylic [2,2006.01] 
220/20 . . . của các rượu hoặc phenol polyhydric [2,2006.01] 
220/22 . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
220/24 . . . . chứa các gốc perhaloalkyl [2,2006.01] 
220/26 . . . Các este chứa oxy bổ sung vào oxy carboxy [2,2006.01] 
220/28 . . . . không chứa nhân thơm trong nửa rượu [2,2006.01] 
220/30  . . . . chứa các vòng thơm trong nửa rượu [2,2006.01] 
220/32  . . . . chứa các gốc epoxy [2,2006.01] 
220/34  . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
220/36  . . . . chứa oxy bổ sung vào oxy trong carboxy [2,2006.01] 
220/38  . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
220/40  . . . Các este của các rượu không no [2,2006.01] 
220/42  . . Các nitril [2,2006.01] 
220/44  . . . Acrylonitril [2,2006.01] 
220/46  . . . . với các axit carboxylic, axit sulfonic hoặc muối của chúng [2,2006.01] 
220/48  . . . . với monome chứa nitơ [2,2006.01] 
220/50 . . . chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử carbon [2,2006.01] 
220/52  . . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
220/54  . . . Các amit [2,2006.01] 
220/56  . . . . Acrylamit; Metacrylamit [2,2006.01] 
220/58  . . . . chứa oxy bổ sung vào oxy trong carboamit [2,2006.01] 
220/60  . . . . chứa nitơ bổ sung vào nitơ trong carboamit [2,2006.01] 
220/62 . Các axit monocarboxylic chứa mười hoặc nhiều hơn mười nguyên tử carbon; Dẫn 

xuất của chúng [2,2006.01] 
220/64  . . Các axit; Các muối kim loại hoặc muối amoni của chúng [2,2006.01] 
220/66  . . Các anhydrit [2,2006.01] 
220/68  . . Các este [2,2006.01] 
220/70  . . Các nitril; Amit; Imit [2,2006.01] 

222/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong 
chúng kết thúc tận cùng là một gốc carboxyl và ít nhất có chứa một gốc 
carboxyl khác trong phân tử; Các muối, anhydrit, este, amit, imit hoặc nitril 
của các hợp chất đó [2,2006.01] 

222/02 . Các axit; Các muối kim loại và amoni của chúng [2,2006.01] 
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222/04 . Các anhydrit, ví dụ các anhydrit vòng [2,2006.01] 

222/06 . . Anhydrit maleic [2,2006.01] 
222/08 . . . với các monome vinyl thơm [2,2006.01] 
222/10 . Các este [2,2006.01] 
222/12 . . của các phenol hoặc rượu no [2,2006.01] 
222/14 . . . Các este không chứa các nhóm axit carboxylic tự do [2,2006.01] 
222/16' . . . Các este có các nhóm axit carboxylic tự do [2,2006.01] 
222/18 . . . Các este chứa halogen [2,2006.01] 
222/20 . . . Các este chứa oxy bổ sung vào oxy trong carboxy [2,2006.01] 
222/22 . . . Các este chứa nitơ [2,2006.01] 
222/24 . . . Các este chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
222/26 . . của các rượu không no [2,2006.01] 
222/28 . . . Dialyl maleat [2,2006.01] 
222/30 . Các nitril [2,2006.01] 
222/32 . . Axit alpha-xyano-arylic; Các este của chúng [2,2006.01] 
222/34 . . Vinyliden xyanua [2,2006.01] 
222/36 . Các amit hoặc imit [2,2006.01] 
222/38 . . Các amit [2,2006.01] 
222/40 . . Các imit, ví dụ imit vòng [2,2006.01] 

224/00  Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất chỉ một 
trong chúng có kết thúc tận cùng bằng một nhân dị vòng chứa oxy (các este 
vòng của axit đa chức C08F 218/00; các anhydrit vòng của axit không no C08F 
220/00, C08F 222/00) [2,2006.01] 

226/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong 
chúng có kết thúc tận cùng bằng một liên kết đơn hay đôi với nitơ hoặc với 
nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 

226/02 . bằng một liên kết đơn hoặc liên kết đôi với nitơ [2,2006.01] 
226/04  . . Dialylamin [2,2006.01] 
226/06  . bằng một nhân dị vòng chứa nitơ [2,2006.01] 
226/08  . . N-Vinyl-pyrolidin [2,2006.01] 
226/10 . . N-Vinyl-pyrolidon [2,2006.01] 
226/12 . . N-Vinyl-carbazol [2,2006.01] 

228/00  Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và ít nhất chỉ một 
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trong chúng có kết thúc tận cùng bằng một liên kết với lưu huỳnh hoặc bằng 
một nhân dị vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

228/02  . bằng một liên kết với lưu huỳnh [2,2006.01] 
228/04  . . Thioete [2,2006.01] 
228/06  . bằng một nhân dị vòng chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

230/00  Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một 
trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon, và chứa phospho, 
selen, telu hoặc một kim loại (các muối kim loại, ví dụ phenolat hoặc alcolat, xem 
các hợp chất đầu) [2,2006.01] 

230/02 . chứa phospho [2,2006.01] 
230/04 . chứa một kim loại [2,2006.01] 
230/06 . . chứa bo [2,2006.01] 
230/08 . . chứa silic [2,2006.01] 
230/10 .  . chứa germani [2,2006.01] 

232/00 Copolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo không no trong một 
mạch nhánh và chứa một hoặc một số liên kết đôi carbon-carbon trong một hệ 
nhân vòng carbon [2,2006.01] 

232/02 . không chứa các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 
232/04 . . chứa một liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
232/06 . . chứa hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
232/08 . chứa các vòng ngưng tụ [2,2006.01] 

234/00 Copolyme của các hợp chất vòng không chứa các gốc béo không no trong một 
mạch nhánh và chứa một hoặc một số liên kết đôi carbon-carbon trong một 
nhân dị vòng (các este vòng của các axit đa chức C08F 218/00; các anhydrit hoặc 
imit vòng C08F 222/00) [2,2006.01] 

234/02 . trong một vòng có chứa oxy [2,2006.01] 
234/04  . trong một vòng có chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 

236/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số gốc béo không no và ít nhất 
một trong số gốc đó chứa hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon 
(C08F 232/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

236/02 . gốc chỉ chứa hai liên kết đôi caron-carbon [2,2006.01] 
236/04 . . được liên hợp [2,2006.01] 
236/06 . . . Butadien [2,2006.01] 
236/08 . . . Isopren [2,2006.01] 
236/10 . . . với các monome vinyl thơm [2,2006.01] 
236/12 . . . với các nitril [2,2006.01] 
236/14 . . . chứa các nguyên tố khác trừ carbon và hydro [2,2006.01] 
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236/16 . . . . chứa halogen [2,2006.01] 
236/18  . . . . . chứa clo [2,2006.01] 
236/20  . . không được liên hợp [2,2006.01] 
236/22  . gốc chứa ba hoặc nhiều hơn ba liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 

238/00 Copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một số liên kết ba carbon-carbon 
[2,2006.01] 

238/02  . Axetylen [2,2006.01] 
238/04  . Vinylaxetylen [2,2006.01] 

240/00  Copolyme của các hydrocarbon và dầu khoáng, ví dụ nhựa dầu mỏ [2,2006.01] 

242/00 Copolyme của các dầu làm khô với các loại monome khác [2,2006.01] 

244/00 Copolyme cumaron - inden [2,2006.01] 

246/00 Copolyme mà trong đó bản chất của các monome được xác định chỉ chiếm một 
số ít [2,2006.01] 

Các polyme ghép; Các polyme được liên kết ngang với các monome không no [2] 

251/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polysacarit hay các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 

251/02  . trên các xenlulo hoặc trên các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 

253/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên cao 
su tự nhiên hoặc dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 

255/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của hydrocarbon như được xác định trong nhóm C08F 10/00 
[2,2006.01] 

255/02 . trên các polyme của olefin có hai hoặc ba nguyên tử carbon [2,2006.01] 
255/04 . . trên các copolyme eten - propen [2,2006.01] 
255/06 . . trên các terpolyme eten- propen -dien [2,2006.01] 
255/08 . trên các polyme của olefin chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử carbon 

[2,2006.01] 
255/10 . . trên các polyme buten [2,2006.01] 

257/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome thơm như được xác định trong nhóm C08F 12/00 
[2,2006.01] 

257/02 . trên các polyme styren hoặc styren được thế alkyl [2,2006.01] 

259/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome có chứa halogen như được xác định trong nhóm C08F 
14/00 [2,2006.01] 
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259/02 . trên các polyme chứa clo [2,2006.01] 
259/04 . . trên các polyme của vinylclorua [2,2006.01] 
259/06 . . trên các polyme của vinylidenclorua [2,2006.01] 
259/08 . trên các polyme chứa flo [2,2006.01] 

261/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa oxy như đã được xác định trong nhóm C08F 
16/00 [2,2006.01] 

261/02 . trên các polyme của các rượu không no [2,2006.01] 
261/04 . . trên các polyme của rượu vinyl [2,2006.01] 
261/06 . trên các polyme của các ete không no [2,2006.01] 
261/08 . trên các polyme của các aldehyt không no [2,2006.01] 
261/10 . trên các polyme của các keton không no [2,2006.01] 
261/12 . trên các polyme của các axetal hoặc ketal không no [2,2006.01] 

263/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome lên các 
polyme este của rượu không no và các axit no như đã được xác định trong 
nhóm C08F 18/00 [2,2006.01] 

263/02 . trên các polyme este vinyl với các axit monocarboxylic [2,2006.01] 
263/04 . . trên các polyme của vinylaxetat [2,2006.01] 
263/06 . trên các polyme este với các axit polycarboxylic [2,2006.01] 
263/08 . . Trùng hợp các prepolyme của dialylphtalat [2,2006.01] 

265/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome lên các 
polyme của các axit monocarboxylic không no hoặc các dẫn xuất của chúng 
như đã xác định trong nhóm C08F 20/00 [2,2006.01] 

265/02 . trên các polyme của các axit, các muối hoặc anhydrit [2,2006.01] 
265/04 . trên các polyme của este [2,2006.01] 
265/06 . . Trùng hợp các este của acrylat hoặc metacrylat trên các polyme của chúng 

[2,2006.01] 
265/08 . trên các polyme nitril [2,2006.01] 
265/10 . trên các polyme amit hoặc imit [2,2006.01] 

267/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của axit polycarboxylic không no hoặc các dẫn xuất của chúng như đã 
được xác định trong nhóm C08F 22/00 [2,2006.01] 

267/02 . trên các polyme của các axit hoặc các muối [2,2006.01] 
267/04 . trên các polyme anhydrít [2,2006.01] 
267/06 . trên các polyme este [2,2006.01] 
267/08 . trên các polyme nitril [2,2006.01] 
267/10 . trên các polyme amit hoặc imit [2,2006.01] 
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269/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome dị vòng chứa oxy như đã được xác định trong nhóm 
C08F 24/00 [2,2006.01] 

271/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa nitơ như đã được xác định trong nhóm C08F 
26/00 [2,2006.01] 

271/02 . trên các polyme của các monome chứa nitơ ở nhân dị vòng [2,2006.01] 

273/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa lưu huỳnh như đã được xác định trong nhóm 
C08F 28/00 [2,2006.01] 

275/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa phospho, selen, telu hoặc một kim loại như đã 
được xác định trong nhóm C08F 30/00 [2,2006.01] 

277/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome vòng cacbon hoặc dị vòng như đã được xác định 
trong  nhóm C08F 32/00 hoặc trong nhóm C08F 34/00 [2,2006.01] 

279/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa hai hoặc nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-
carbon như đã được xác định trong nhóm C08F 36/00 [2,2006.01] 

279/02  . trên các polyme dien liên hợp [2,2006.01] 
279/04 . . Các monome vinyl thơm và nitril như là các monome duy nhất [2,2006.01] 
279/06  . . Các monome vinyl thơm và metacrylat như là các monome duy nhất [2,2006.01] 

281/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme của các monome chứa các liên kết ba carbon-carbon như được xác 
định ở nhóm C08F 38/00 [2,2006.01] 

283/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome lên trên 
các polyme đã được đề cập ở phân lớp C08G [4,2006.01] 

283/01 . trên các polyeste không no [4,2006.01] 
283/02  . trên các polycarbonat hoặc các polyeste no [2,2006.01] 
283/04  . trên các polyesteamit hoặc polyimit, polycarbonamit [2,2006.01] 
283/06  . trên các polyete, polyoxymetylen hoặc polyaxetal [2,2006.01] 
283/08  . . trên các oxit polyphenylen [2,2006.01] 
283/10  . trên các polyme chứa một số gốc epoxy trong mỗi phân tử [2,2006.01] 
283/12  . trên các polysiloxan [2,2006.01] 
283/14  . trên các polyme thu được từ các hợp chất vòng cacbon chứa một hoặc một số liên kết 

đôi carbon-carbon trong vòng cacbon bằng cách mở vòng của chúng khi trùng hợp, 
tức là các polyalkenamer [2,2006.01] 
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285/00  Các hợp chất cao phân tử polyme thu được bằng cách trùng hợp các monome 
trên các polyme ghép được tạo hình sơ bộ [2,2006.01] 

287/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme khối [2,2006.01] 

289/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome với các 
hợp chất cao phân tử không được đề cập trong các nhóm C08F 251/00-C08F 
287/00 [2,2006.01] 

290/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome trên các 
polyme được biến tính bằng cách đưa vào các nhóm cuối hay nhóm nhánh bên 
béo chưa bão hòa [6,2006.01] 

290/02 . trên các polyme được biến tính bằng cách đưa các nhóm cuối chưa bão hòa vào 
[6,2006.01] 

290/04  . . Các polyme được đề cập trong các phân lớp C08C hay C08F [6,2006.01] 
290/06  . . Các polyme được đề cập trong các phân lớp C08G [6,2006.01] 
290/08  . lên trên các polyme được biến tính bằng cách đưa vào các nhóm bên chưa bão hòa 

[6,2006.01] 
290/10  . . Các polyme được đề cập trong phân lớp C08B [6,2006.01] 
290/12  . . Các polyme được đề cập trong các phân lớp C08C hay C08F [6,2006.01] 
290/14  . . Các polyme được đề cập trong phân lớp C08G [6,2006.01] 

291/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách trùng hợp các monome với các 
hợp chất cao phân tử được nêu ở một số nhóm C08F 251/00-C08F 289/00 
[2,2006.01] 

291/02  . trên các elastome [2,2006.01] 
291/04  . trên các cao phân tử chứa halogen [2,2006.01] 
291/06  . trên các cao phân tử chứa oxy [2,2006.01] 
291/08   . . trên các cao phân tử chứa các gốc hydroxy [2,2006.01] 
291/10  . . trên các cao phân tử chứa các gốc epoxy [2,2006.01] 
291/12  . trên các cao phân tử chứa nitơ [2,2006.01] 
291/14  . trên các cao phân tử chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
291/16  . trên các cao phân tử chứa hơn hai nguyên tử kim loại [2,2006.01] 
291/18  . trên các cao phân tử được xử lý bằng bức xạ hoặc oxy hóa (được epoxy hóa C08F 

291/10) [2,2006.01] 

292/00  Các hợp chất cao phân tử thu được băng sự trùng hợp các monome trên các 
vật liệu vô cơ [3,2006.01] 

Polyme khối [2] 

293/00 Các hợp chất cao phân tử điều chế được bằng cách trùng hợp trên cao phân tử 
chứa các nhóm có khả năng tạo nên các mạch polyme mới chỉ liên kết tại một 
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hoặc hai đầu của cao phân tử ban đầu (trên các polyme được biến tính bằng 
cách đưa vào các nhóm cuối chưa bão hòa C08F 290/02) [2,2006.01] 

295/00 Các hợp chất cao phân tử điều chế được bằng cách trùng hợp có sử dụng liên 
tục các loại xúc tác khác nhau mà không giải hoạt polyme trung gian 
[2,2006.01] 

297/00 Các hợp chất cao phân tử điều chế được bằng cách trùng hợp liên tục với các 
hệ monome khác nhau có sử dụng một xúc tác dạng ion hoặc phối trí mà 
không giải hoạt polyme trung gian [2,2006.01] 

297/02 . sử dụng một xúc tác loại anion [2,2006.01] 
297/04 . . trùng hợp các monome vinyl thơm và dien được liên hợp [2,2006.01] 
297/06 . sử dụng một xúc tác dạng phối trí [2,2006.01] 
297/08 . . trùng hợp các mono-olefin [2,2006.01] 
 

299/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng cách tác dụng tương hỗ các polyme 
kéo theo các phản ứng chỉ với sự tham gia của liên kết không no carbon-
carbon mà không có mặt các monome phân tử thấp [2,6,2006.01] 

299/02 . từ các đa trùng ngưng không no [2,2006.01] 
299/04 . . từ các polyeste [2,2006.01] 
299/06 . . từ các polyuretan [2,2006.01] 
299/08 . . từ các polysiloxan [2,2006.01] 

301/00 Các hợp chất cao phân tử chưa được đề cập trong các nhóm C08F 10/00 – 
C08F 299/00 [2006.01] 
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C08G CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ THU ĐƯỢC THEO CÁCH KHÁC VỚI 
CÁC PHẢN ỨNG, TRONG ĐÓ CHỈ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC LIÊN 
KẾT CARBON-CARBON KHÔNG NO (lên men hoặc các quá trình sử dụng 
enzyme để tổng hợp một hợp chất hoặc thành phần hóa học mong muốn hoặc để tách 
các đồng phân quang học ra khỏi hỗn hợp triệt quang C12P) [2] 

 

Ghi chú [2,7] 
(1) Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại tiếp ở phân lớp A61P.  
(2) Trong phân lớp này, nhóm C08G 18/00 được ưu tiên. Đối với các polyme thu được 

bằng các phản ứng tạo các liên kết đặc biệt thì có chỉ số phụ nếu có các nhóm thích 
hợp.  

(3) Trong phạm vi của mỗi nhóm chính của phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối 
cùng được áp dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì 
việc phân loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

(4) Phân lớp này bao gồm cả các hợp phần trên cơ sở các monome tạo thành các hợp 
chất cao phân tử có thể phân loại trong phân lớp này.  

 Trong phân lớp này: 
 (a) nếu các monome được xác định thì phân vào nhóm C08G 2/00 đến C08G 79/00,  

C08G 83/00 theo polyme được tạo thành;  
 (b) nếu các monome được xác định làm cho một hợp phần không thể phân loại được 

trong một nhóm chính của phân lớp này thì hợp phần đó được phân vào nhóm C08G 
85/00;  

 (c) nếu chỉ quan tâm riêng đến các thành phần của hỗn hợp thì cũng phân loại vào 
phân lớp C08K.  

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ THU ĐUỢC TỪCÁC 
ALDEHYT HOẶC KETON ......................................................................... 2/00 - 16/00 

Polyaxetal ..................................................................................................................2/00,  4/00 
CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ THU ĐƯỢC TỪCÁC 
ISOXIANAT HOẶC ISOTHIOXIANAT......................................................................................... 18/00 
CÁC NHỰA EPOXI ......................................................................................................................... 59/00 
CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ THU ĐUỢC BẰNG CÁC 
PHẢN ÚNG TẠO LIÊN KẾT Ở MẠCH CHÍNH ............................................................... 61/00 - 79/00 

một liên kết carbon-carbon ................................................................................................ 61/00 
một liên kết chứa oxy ............................................................................................ 63/00 - 67/00 
một liên kết chứa nitơ ........................................................................................... 69/00 - 73/00 
một liên kết chứa lưu huỳnh .............................................................................................. 75/00 
một liên kết chứa silic ........................................................................................................ 77/00 
một liên kết chứa các nguyên tử khác ngoài carbon, 
oxy, nitơ, lưu huỳnh hoặc silic ........................................................................................... 79/00 
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CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬTHU ĐUỢC BẰNG PHẢN 
ỨNG TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC POLYME KHI KHÔNG CÓ 
CÁC MONOME ............................................................................................................................... 81/00 
CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ KHÁC ...................................................................................... 83/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG  ..................................................................................................... 85/00 

 

2/00 Các polyme cộng của các aldehyt hoặc các oligome vòng của chúng hoặc các 
keton; Các copolyme cộng chứa các chất khác ít hơn 50% [2,2006.01] 

2/02     . Trùng hợp được kích thích bởi năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [2,2006.01] 
2/04      . Trùng hợp có sử dụng các hợp chất tác dụng bằng trọng lượng phân tử, ví dụ các tác 

nhân chuyển mạch [2,2006.01] 
2/06 . Các chất xúc tác [2,2006.01] 
2/08 . Trùng hợp của formaldehyt [2,2006.01] 
2/10 . Trùng hợp của các oligome vòng của formaldehyt [2,2006.01] 
2/12 . Trùng hợp các axetaldehyt hoặc các oligme vòng của chúng [2,2006.01] 
2/14 . Trùng hợp các aldehyt đơn không thuộc các nhóm C08G 2/08-C08G 2/12 

[2,2006.01] 
2/16 . Trùng hợp các keton đơn [2,2006.01] 
2/18 . Đồng trùng hợp các aldehyt hoặc các keton [2,2006.01] 
2/20 . . với các aldehyt khác hoặc các keton khác [2,2006.01] 
2/22 . . với các hợp chất epoxy [2,2006.01] 
2/24 . . với axetal [2,2006.01] 
2/26 . . với các hợp chất chứa các liên kết carbon-carbon không no [2,2006.01] 
2/28 . Xử lý sau trùng hợp [2,2006.01] 
2/30 . Biến tính hoá học bằng sự xử lý tiếp [2,2006.01] 
2/32 . . bằng este hóa [2,2006.01] 
2/34 . . bằng ete hóa [2,2006.01] 
2/36 . . bằng khử trùng hợp [2,2006.01] 
2/38 . Polyme khối hoặc polyme ghép được điều chế bằng sự trùng hợp các aldehyt hoặc 

keton trên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

4/00 Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc các keton với các rượu đa chức; 
Polyme cộng của các hợp chất oxy dị vòng chứa trong vòng ít nhất một nhóm -
O-C-O- (của các ologome vòng của các aldehyt C08G 2/00) [2,2006.01] 

6/00 Các polyme ngưng tụ chỉ của các aldehyt hoặc các keton [2,2006.01] 
6/02 . của các aldehyt với keton [2,2006.01] 

8/00 Các polyme ngưng tụ chỉ của các aldehyt hoặc các keton với các phenol 
[2,2006.01] 

8/02      . của các keton [2,2006.01] 
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8/04      . của các aldehyt [2,2006.01] 
8/06 . . của furfural [2,2006.01] 
8/08     . . của formaldehyt, ví dụ của formaldehyt được tạo ra ngay trong phản ứng [2,2006.01] 
8/10      . . . với phenol [2,2006.01] 
8/12  . . . với các phenol một chức chỉ có một gốc hydrocarbon được xem như chất thay thế 

ở các vị trí orto hoặc para đối với nhóm OH, ví dụ với p-tert.-bytyl phenol 
[2,2006.01] 

8/14     . . . với phenol được halogen hóa [2,2006.01] 
8/16     . . . với các amino- hoặc nitrophenol [2,2006.01] 
8/18     . . . với các phenol được thế bởi các nhóm axit carboxyl hoặc sulfonic [2,2006.01] 
8/20     . . . với các phenol đa chức [2,2006.01] 
8/22     . . . . Resorcinol [2,2006.01] 
8/24      . . . với hỗn hợp của hai hoặc nhiều phenol được xếp vào chỉ một trong các nhóm 

C08G 8/10 – C08G 8/20 [2,2006.01] 
8/26     . từ hỗn hợp aldehyt và keton [2,2006.01] 
8/28      . Các chất đa ngưng tụ được biến tính hóa học [2,2006.01] 
8/30     . . bằng các hợp chất không no, ví dụ terpen [2,2006.01] 
8/32     . . bằng các axit hữu cơ hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ dầu béo [2,2006.01] 
8/34     . . bằng nhựa tự nhiên hoặc axit có nhựa, ví dụ nhựa thông [2,2006.01] 
8/36     . . bằng ete hóa [2,2006.01] 
8/38     . Polyme khối hoặc polyme ghép được điều chế bằng cách đa ngưng tụ các aldehyt 

hoặc các keton lên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

10/00 Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc các keton chỉ với các hydrocarbon 
thơm hoặc các hydrocarbon thơm được halogen hóa [2,2006.01] 

10/02    . của các aldehyt [2,2006.01] 
10/04   . . Các chất đa ngưng tụ được biến tính hóa học [2,2006.01] 
10/06   . Các polyme khối hoặc polyme ghép được điều chế bằng cách đa ngưng tụ các aldehyt 

hoặc các keton lên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

12/00 Các polyme đa ngưng tụ của các aldehyt hoặc các keton chỉ với các hợp chất 
chứa hydro được liên kết với nitơ (aminophenol C08G 8/16) [2,2006.01] 

12/02 . của các aldehyt [2,2006.01] 
12/04 . . với các hợp chất không vòng hoặc hợp chất vòng carbon [2,2006.01] 
12/06 . . . Các amin [2,2006.01] 
12/08 . . . . thơm [2,2006.01] 
12/10 . . . với các hợp chất không vòng chứa X = C(-N <)2 ở đây X = O, S, hoặc -N 

[2,2006.01] 
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12/12 . . . . Các ure; Các thioure [2,2006.01] 
12/14 . . . . Dixyandiamit; Dixyandiamidin; Guanidin; Biguanit; Biuret; Semicarbazit 

[2,2006.01] 
12/16 . . . . . Dixyandiamit [2,2006.01] 
12/18 . . . với xyanamit [2,2006.01] 
12/20 . . . với các uretan hoặc các thiouretan [2,2006.01] 
12/22 . . . với các amit của các axit carboxylic [2,2006.01] 
12/24 . . . với các amit của axit sulfonic [2,2006.01] 
12/26 . . với các hợp chất dị vòng [2,2006.01] 
12/28 . . . với các diazin, diazol hoặc triazol được thế [2,2006.01] 
12/30 . . . với triazin thế [2,2006.01] 
12/32 . . . . Các melamin [2,2006.01] 
12/34 . . . và các hợp chất không vòng hoặc vòng carbon [2,2006.01] 
12/36 . . . . Các ure; Các thioure [2,2006.01] 
12/38 . . . . . và các melamin [2,2006.01] 
12/40 . . Các chất đa ngưng tụ được biến tính hóa học [2,2006.01] 
12/42 . . . bằng cách ete hóa [2,2006.01] 
12/44 . . . bằng cách este hóa [2,2006.01] 
12/46 . Các polyme khối hoặc các polyme ghép được điều chế bằng đa ngưng tụ các aldehyt 

hoặc keton lên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

14/00 Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc các keton với hai hoặc nhiều hơn 
hai monome khác được đề cập ít nhất vào hai trong các nhóm C08G 8/00 – 
C08G 12/00 [2,2006.01] 

14/02 . của các aldehyt [2,2006.01] 
14/04 . . với các phenol [2,2006.01] 
14/06 . . . và các monome chứa hydro được liên kết với nitơ [2,2006.01] 
14/067 . . . . Các monome không vòng hoặc vòng carbon [5,2006.01] 
14/073 . . . . . Các amin [5,2006.01] 
14/08 . . . . . Các ure; Các thioure [2,5,2006.01] 
14/09 . . . . Các monome dị vòng [5,2006.01] 
14/10 . . . . . Các melamin [2,5,2006.01] 
14/12 . . . Các chất đa ngưng tụ được biến tính hóa học [2,2006.01] 
14/14 . Các polyme khối hoặc polyme ghép được điều chế bằng sự ngưng tụ các aldehyt hoặc 

keton lên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 
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16/00 Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc các keton với các monome không 
được đề cập trong các nhóm C08G 4/00-C08G 14/00 [2,2006.01]  

16/02     . của các aldehyt [2,2006.01] 
16/04    . . Các chất đa ngưng tụ được biến tính hóa học [2,2006.01] 
16/06    . Các polyme khối hoặc polyme ghép được điều chế bằng sự ngưng tụ các aldehyt hoặc 

các keton lên các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

18/00 Các sản phẩm trùng hợp của isoxyanat hoặc isothioxyanat [2,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này cần bổ sung mã chỉ số của nhóm C08G 101/00.  
 
18/02 . chỉ của isoxyanat hoặc isothioxyanat [2,2006.01] 
18/04 . với các hợp chất chứa vinyl [2,2006.01] 
18/06 . với các hợp chất có chứa hydro hoạt tính [2,2006.01] 
18/08 . . Các phương pháp điều chế [2,2006.01] 
18/09 . . . bao gồm oligome hóa isoxyanat hay isothioxyanat kéo theo phản ứng một phần của 

các nhóm isoxyanat hay isothioxyanat với nhau trong hỗn hợp phản ứng 
[7,2006.01]  

18/10 . . . Các phương pháp chuẩn bị polyme bao gồm phản ứng của isoxyanat hoặc 
isothioxyanat với các hợp chất chứa hydro hoạt tính trong bước phản ứng đầu tiên 
[2,2006.01] 

18/12 . . . . sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai hợp chất có chứa nguyên tử hydro hoạt tính trong 
bước trùng hợp đầu tiên [2,2006.01] 

18/16 . . . Các chất xúc tác [2,2006.01] 
18/18 . . . . chứa các amin bậc 2 hoặc bậc 3 hoặc các muối của chúng [2,2006.01] 
18/20 . . . . . Các amin dị vòng; Muối của chúng [2,2006.01] 
18/22 . . . . chứa hợp chất kim loại [2,2006.01] 
18/24 . . . . . gồm có thiếc [2,2006.01] 
18/26 . . . . . gồm có chì [2,2006.01] 
18/28 . .  được phân biệt bởi các hợp chất sử dụng chứa nguyên tử hydro hoạt tính 

[2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Khi phân loại vào nhóm này, nước sử dụng khi điều chế vật liệu dạng tổ ong không 

được chú ý.  
 

18/30 . . . Các hợp chất trọng lượng phân tử thấp [2,2006.01] 
18/32 . . . . Các hợp chất polyhydroxy; Polyamin; Hydroxyamin [2,2006.01] 
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18/34 . . . . Các axit carboxylic; Các este của các axit đó với các hợp chất monohydroxyl 
[2,2006.01] 

18/36 . . . . Các este được hydroxy hóa các axit béo bậc cao [2,2006.01] 
18/38 . . . . có chứa các dị nguyên tử trừ oxy (C08G 18/32 được ưu tiên) [2,2006.01] 
18/40 . . . Các hợp chất trọng lượng phân tử cao [2,2006.01] 
18/42 . . . . Các chất đa ngưng tụ chứa trong mạch chính các nhóm este carbonic hoặc este 

carboxylic [2,2006.01] 
18/44 . . . . . Polycarbonat [2,2006.01] 
18/46 . . . . . có chứa các dị nguyên tử trừ oxy [2,2006.01] 
18/48 . . . . Các polyete [2,2006.01] 
18/50 . . . . . có chứa các dị nguyên tử không phải là oxy [2,2006.01] 
18/52 . . . . Polythioete [2,2006.01] 
18/54 . . . . Các chất đa ngưng tụ aldehyt [2,2006.01] 
18/56 . . . . Polyaxetal [2,2006.01] 
18/58 . . . . Nhựa epoxy [2,2006.01] 
18/60 . . . . Polyamit hoặc polyesteamit [2,2006.01] 
18/61     . . . . Polysiloxan [2,2006.01] 
18/62     . . . . Các polyme của các hợp chất chứa các liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
18/63    . . . . Các polyme khối hoặc polyme ghép thu được bằng phương pháp trùng hợp các 

hợp chất có liên kết đôi carbon-carbon trên các polyme [2,2006.01] 
18/64    . . . . Các hợp chất cao phân tử không được xếp vào các nhóm C08G 18/42- C08G 

18/63 [2,2006.01] 
18/65    . . . Các hợp chất trọng lượng phân tử thấp chứa nguyên tử hydro hoạt tính kết hợp với 

các hợp chất cao phân tử chứa nguyên tử hydro hoạt tính [2,2006.01] 
18/66 . . . . Các hợp chất thuộc các nhóm C08G 18/42, C08G 18/48, hoặc C08G 18/52 

[2,2006.01] 
18/67 . . . Các hợp chất không no chứa hydro hoạt tính [2,2006.01] 
18/68 . . . . Các polyeste chưa no [2,2006.01] 
18/69 . . . . Các polyme của dien liên hợp [2,2006.01] 
18/70 . . được phân biệt bởi isoxyanat hoặc isothioxyanat được sử dụng [2,2006.01] 
18/71 . . . Các monoisoxyanat hoặc monoisothioxyanat [2,2006.01] 
18/72 . . . Các polyisoxyanat hoặc polyisothioxyanat [2,2006.01] 
18/73 . . . . không vòng [2,2006.01] 
18/74 . . . . vòng [2,2006.01] 
18/75 . . . . . vòng béo [2,2006.01] 
18/76 . . . . . thơm [2,2006.01] 
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18/77 . . . . ngoài các nguyên tử nitơ và oxy hoặc lưu huỳnh ở trong các nhóm isoxyanat 
hoặc isothioxyanat còn chứa các dị nguyên tử [2,2006.01] 

18/78  . . . . . Nitơ [2,2006.01] 
18/79  . . . . . . được phân biệt bởi các polyisoxyanat được sử dụng có chứa các nhóm chức 

được tạo nên nhờ sự trùng hợp ở mức thấp của các isoxyanat hoặc các 
isothioxyanat [2,2006.01] 

18/80   . . . . Các polyisoxyanat đánh dấu [2,2006.01] 
18/81    . . . Các isoxyanat hoặc các isothioxyanat không no [2,2006.01] 
18/82    . . Sự xử lý thêm các sản phẩm trùng hợp [2,2006.01] 
18/83    . . Các polyme biến tính hóa học [2,2006.01] 
18/84    . . . bằng các aldehyt [2,2006.01] 
18/85    . . . bằng các hợp chất azo [2,2006.01] 
18/86    . . . bằng các peroxit [2,2006.01] 
18/87    . . . bằng lưu huỳnh [2,2006.01] 

59/00 Các chất đa ngưng tụ có chứa hơn một nhóm epoxy trong một phân tử; Các 
cao phân tử đạt được bằng phản ứng của các đa ngưng tụ epoxy với các hợp 
chất trọng lượng phân tử thấp đơn chức; Các cao phân tử đạt được bằng sự 
trùng hợp các hợp chất có chứa hơn một nhóm epoxy trong mỗi phân tử, có sử 
dụng các tác nhân lưu hóa hay các xúc tác phản ứng với các nhóm epoxy 
[2,2006.01] 

59/02     . Các chất đa ngưng tụ chứa một số gốc epoxy trong mỗi phân tử [2,2006.01] 
59/04   . . của các hợp chất polyhydroxy với epihalohydrin hoặc với các tiền chất của chúng 

[2,2006.01] 
59/06   . . . của các phenol polyhydric [2,2006.01] 
59/08    . . . . từ các sản phẩm ngưng tụ phenol-aldehyt [2,2006.01] 
59/10  . . của các polyamin với các epihalohydrin hoặc các chất tiền chất của chúng 

[2,2006.01] 
59/12    . . của các axit polycarboxylic với các epihalohydrin hoặc các chất tiền chất của chúng 

[2,2006.01] 
59/14    . Các chất đa ngưng tụ được biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
59/16    . . bằng các axit monocarboxylic hoặc các anhydrit, halogenua hoặc các este trọng 

lượng phân tử thấp của chúng [2,2006.01] 
59/17    . . . bằng axit acrylic hay axit methacrylic [4,2006.01] 
59/18    . Các cao phân tử thu được bằng trùng hợp các hợp chất chứa một số gốc epoxy trong 

mỗi phân tử có sử dụng các chất lưu hóa hoặc xúc tác tác dụng với các nhóm epoxy 
[2,2006.01] 

59/20   . . được phân biệt bởi các hợp chất epoxy được sử dụng [2,2006.01] 
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Ghi chú [2] 
 Nếu việc điều chế và việc lưu hóa chất đa ngưng tụ epoxy không phải là các hợp chất 

phân tử thấp đặc biệt và nếu phương pháp lưu hóa không có gì quan trọng thì chỉ 
được phân loại trong nhóm C08G 59/02.  

 

59/22 . . . Các hợp chất di-epoxy [2,2006.01] 
59/24 . . . . vòng carbon [2,2006.01] 
59/26 . . . . dị vòng [2,2006.01] 
59/28 . . . . chứa các nguyên tử nitơ không vòng [2,2006.01] 
59/30 . . . . ngoài các nguyên tử carbon, hydro, oxy, nitơ còn chứa các nguyên tử khác 

[2,2006.01] 
59/32 . . . Các hợp chất epoxy chứa ba hoặc nhiều hơn ba nhóm epoxy [2,2006.01] 
59/34 . . . . thu được bằng epoxy hóa polyme không no [2,2006.01] 
59/36 . . . . trong sự kết hợp với các hợp chất mono-epoxy [2,2006.01] 
59/38 . . . . trong sự kết hợp với các hợp chất di-epoxy [2,2006.01] 
59/40 . . được phân biệt bởi sự lựa chọn các chất lưu hóa [2,2006.01] 
59/42 . . . Các axit polycarboxylic; Các anhydrit, các halogenua hoặc các este phân tử thấp 

của chúng [2,2006.01] 
59/44 . . . Các amit [2,2006.01] 
59/46 . . . . trong sự kết hợp với các chất lưu hóa khác [2,2006.01] 
59/48 . . . . . với các axit polycarboxylic hoặc các anhydrit; các halogenua hoặc các este 

phân tử thấp của chúng [2,2006.01] 
59/50 . . . Các amin [2,2006.01] 
59/52 . . . . Các axit amin carboxylic [2,2006.01] 
59/54 . . . . Các aminoamit [2,2006.01] 
59/56 . . . . trong sự kết hợp với các chất lưu hóa khác [2,2006.01] 
59/58 . . . . . bằng các axit polycarboxylic hoặc các anhydrit, các halogenua hoặc các este 

thấp phân tử của chúng [2,2006.01] 
59/60 . . . . . với các amit [2,2006.01] 
59/62 . . . Các rượu hoặc phenol [2,2006.01] 
59/64 . . . . Các rượu amino [2,2006.01] 
59/66 . . . Các mercaptan [2,2006.01] 
59/68 . . được phân biệt bằng sự lựa chọn các chất xúc tác [2,2006.01] 
59/70 . . . Các chelat [2,2006.01] 
59/72 . . . Các phức chất với halogenua bo [2,2006.01] 
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Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C08G 61/00 – C08G 79/00, nếu không có chỉ dẫn cụ thể thì các hợp 

chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành hai liên kết khác nhau trong 
mạch chính sẽ chỉ được phân loại theo liên kết dư thừa.  

61/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng một phản ứng tạo thành một liên kết 
carbon-carbon ở mạch chính của cao phân tử (C08G 2/00-C08G 16/00 được ưu 
tiên) [2,2006.01] 

61/02    . Các hợp chất cao phân tử chỉ chứa các nguyên tử carbon trong mạch chính của cao 
phân tử, ví dụ polyxylylen [2,2006.01] 

61/04    . . chỉ có các nguyên tử carbon béo [2,2006.01] 
61/06   . . . nhận được bằng cách mở vòng của các hợp chất vòng carbon [2,2006.01] 
61/08     . . . . của các hợp chất vòng carbon chứa một hoặc một số liên kết đôi carbon-carbon 

trong vòng [2,2006.01] 
61/10    . . chỉ có các nguyên tử carbon thơm, ví dụ polyphenylen [2,2006.01] 
61/12    . Các hợp chất cao phân tử ngoài các nguyên tử carbon tromg mạch chính cao phân tử 

còn có chứa các nguyên tử khác [2,2006.01] 

63/00 Các hợp chất cao phân tử nhận được bằng các phản ứng tạo một liên kết este 
carboxylic trong chuỗi chính của cao phân tử (polyeste-amit C08G 69/44; 
polyeste-imit C08G 73/16) [2,5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Các hợp chất đặc trưng bởi cấu tạo hóa học của polyeste thì được phân loại trong các 

nhóm dành cho loại hợp chất polyeste. Các hợp chất đặc trưng bởi phương pháp điều 
chế polyeste được phân loại trong các nhóm dành cho phương pháp điều chế (các 
nhóm C08G 63/78 đến C08G 63/87). Các hợp chất đặc trưng bởi cả cấu tạo hóa học 
và phương pháp điều chế thì được phân loại theo từng khía cạnh này.  

 
63/02 . Các polyeste thu được từ các axit hydroxycarboxylic hoặc axit polycarboxylic và các 

hợp chất polyhydroxy [2,2006.01] 
63/06 . . thu được từ các axit hydroxycarboxylic [2,2006.01] 
63/08 . . . Các lacton hoặc lactit [2,2006.01] 
63/12 . . thu được từ các axit polycarboxylic và các hợp chất polyhydroxy [2,2006.01] 
63/123 . . . các axit hay các hợp chất hydroxy có chứa các vòng carboxylic [5,2006.01] 
63/127 . . . . Các axit có chứa các vòng thơm [5,2006.01] 
63/13 . . . . . chứa hai hay nhiều hơn hai vòng thơm [5,2006.01] 
63/133 . . . . Các hợp chất hydroxy có chứa các vòng thơm [5,2006.01] 
63/137 . . . . Các axit hay các hợp chất hydroxy có chứa các vòng xycloaliphatic [5,2006.01] 
63/16 . . . Các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy [2,2006.01] 
63/18 . . . . các axit hoặc hợp chất hydroxy chứa nhân vòng carbon [2,2006.01] 
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63/181 . . . . . Các axit có chứa các vòng thơm [5,2006.01] 
63/183 . . . . . . Các axit terephtalic [5,2006.01] 
63/185 . . . . . . có chứa hai hay nhiều hơn hai vòng thơm [5,2006.01] 
63/187 . . . . . . . có chứa các vòng thơm ngưng tụ [5,2006.01] 
63/189 . . . . . . . . có chứa một vòng naphtalen [5,2006.01] 
63/19 . . . . . Các hợp chất hydroxy có chứa các vòng thơm [5,2006.01] 
63/191 . . . . . . Hydroquinon [5,2006.01] 
63/193 . . . . . . có chứa hai hay nhiều hơn hai vòng thơm [5,2006.01] 
63/195 . . . . . . . Bisphenol A [5,2006.01] 
63/197 . . . . . . . có chứa các vòng thơm ngưng tụ [5,2006.01] 
63/199 . . . . . Các axit hay các hợp chất hydroxy có chứa các vòng xycloaliphatic [5,2006.01] 
63/20 . . . . Sự điều chế các polyeste trong sự có mặt các hợp chất chứa một hoặc nhiều hơn 

hai nhóm dễ phản ứng [2,2006.01] 
63/21  . . . . . trong sự có mặt của các axit monocarboxylic chưa bão hòa hay các rượu một 

lần chưa bão hòa hay các dẫn xuất dễ phản ứng của chúng [5,2006.01] 
63/40    . . . Sự điều chế các polyeste từ các dẫn xuất tạo este của các axit polycarboxylic hoặc 

của các hợp chất polyhydroxy nhưng không phải từ các este của chúng [2,2006.01] 
63/42   . . . . Ete vòng (C08G 59/00 được ưu tiên); Carbonat vòng; Sulfit vòng; Orthoeste 

vòng [2,7,2006.01] 
63/44   . . . . Các polyamit; Polynitril [2,2006.01] 
63/46    . . . Các polyeste biến tính hóa học bằng este hóa [2,2006.01] 
63/47   . . . . bằng các axit monocarboxylic chưa bão hòa hay các rượu một lần chưa bão hòa 

hay các dẫn xuất hoạt hóa của chúng [5] 
63/48    . . . . bằng các dầu béo bậc cao không no hoặc các axit của chúng; bằng các axit nhựa 

[2,2006.01] 
63/49  . . . . . Các nhựa alkyt [5,2006.01] 
63/50   . . . . bằng các rượu một lần [2,2006.01] 
63/52    . . . Các axit polycarboxylic và các hợp chất polyhydroxy trong đó ít nhất là một trong 

hai thành phần chứa liên kết béo không no [2,2006.01] 
63/54   . . . . các axit hoặc các hợp chất hydroxy chứa nhân vòng carbon [2,2006.01] 
63/547  . . . . . Các hợp chất hydroxy có chứa các vòng thơm [5,2006.01] 
63/553  . . . . . Các axit hay các hợp chất hydroxy có chứa các vòng xycloaliphatic, ví dụ chất 

cộng hợp Diels Alder [5,2006.01] 
63/56    . . . . Các polyeste điều chế từ các dẫn xuất tạo este của các axit polycarboxylic hoặc từ 

các hợp chất polyhydroxy nhưng không từ các este của chúng [2,2006.01] 
63/58  . . . . . Các ete vòng (C08G59/00 được ưu tiên); Các carbonat vòng; Các sulfit vòng 

[2,2006.01] 
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63/60   . . được điều chế từ phản ứng của một hỗn hợp các axit hydroxycarboxylic, các axit 
polycarboxylic và các hợp chất polyhydroxy [2,2006.01] 

63/64 . Polyeste chứa cả hai nhóm este carboxylic và este carbonat [2,2006.01] 
63/66 . Polyeste chứa oxy dưới dạng nhóm ete (C08G 63/42 và C08G 63/58 được ưu tiên) 

[2,2006.01] 
63/664 . . dẫn xuất từ các axit hydroxycarboxylic [5,2006.01] 
63/668 . . dẫn xuất từ các axit polycarboxylic và các hợp chất polyhydroxy [5,2006.01] 
63/672 . . . Các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy [5,2006.01] 
63/676 . . . trong đó ít nhất một trong hai thành phần có chứa liên kết béo chưa bão hòa 

[5,2006.01] 
63/68 . Các polyeste chứa các nguyên tử khác trừ carbon, hydro và oxy (C08G 63/64 được 

ưu tiên) [4,2006.01] 
63/682 . . chứa halogen [5,2006.01] 
63/685 . . chứa nitơ [5,2006.01] 
63/688 . . chứa lưu huỳnh [5,2006.01] 
63/692 . . chứa phospho [5,2006.01] 
63/695 . . chứa silic [5,2006.01] 
63/698 . . chứa bo [5,2006.01] 
63/78 . Các phương pháp điều chế [5,2006.01] 
63/79 . . Các phương pháp trên bề mặt phân cách, tức là các phương pháp kéo theo một phản 

ứng ở bề mặt phân cách của 2 chất lỏng không trộn lẫn được [5,2006.01] 
63/80 . . Sự đa trùng ngưng ở trạng thái rắn [5,2006.01] 
63/81 . . có sử dụng dung môi (C08G 63/79 được ưu tiên) [5,2006.01] 
63/82 . .  đặc trưng bởi chất xúc tác được sử dụng [5,2006.01] 
63/83 . . . Các kim loại kiềm, các kim loại kiềm thổ, beryli, magie, đồng, bạc, vàng, kẽm, 

cadimi, thủy ngân, mangan, hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
63/84 . . .  Bo, nhôm, gali, indi, tali, kim loại đất hiếm hay các hợp chất của chúng 

[5,2006.01] 

63/85 . . .  Germani, kẽm, chì, arsen, antimon, bismut, titan, ziriconi, hafini, vanadi, niobi, 
tantal hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 

63/86 . . . . Germani, antimon, hay các hợp chất của chúng [5,2006.01] 
63/87 . . .  Các hợp chất phi kim loại hay các hợp chất tương tác của chúng (Bo C08G 63/84) 

[5,2006.01] 
63/88 . Xử lý sau quá trình trùng hợp [5,2006.01] 
63/89 . .  Thu hồi polyme [5,2006.01] 
63/90 . .  Làm sạch; Làm khô [5,2006.01] 
63/91 . Các polyme biến tính bằng xử lý hóa học tiếp theo [5,2006.01] 
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64/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo nên một liên kết 
este carbonic trong mạch chính của cao phân tử (polycarbonat-amit C08G 
69/44; polycarbonat- imit C08G 73/16) [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Các polyme có chứa cả nhóm este carboxylic và nhóm carbonat thường được phân 

loại vào nhóm C08G63/64, thậm chí cả khi dư thừa các nhóm carbonat.  
 
64/02 . Các polycarbonat béo [5,2006.01] 
64/04 . Các polycarbonat thơm [5,2006.01] 
64/06 . .  không chứa liên kết béo không bão hòa [5,2006.01] 
64/08 . . . chứa các nguyên tử không phải là carbon, hydro hay oxy [5,2006.01] 
64/10 . . . . chứa halogen [5,2006.01] 
64/12 . . . . chứa nitơ [5,2006.01] 
64/14 . . . chứa một tác nhân ngắt mạch hay liên kết ngang [5,2006.01] 
64/16 . Các polycarbonat thơm béo hay araliphatic [5,2006.01] 
64/18 . Các polyme khối hay ghép [5,2006.01] 
64/20 . Các phương pháp điều chế chung [5,2006.01] 
64/22 . .  sử dụng halogenua cacbonyl [5,2006.01] 
64/24 . . . và các phenol [5,2006.01] 
64/26 . .  sử dụng halocarbonat [5,2006.01] 
64/28 . . . và các phenol [5,2006.01] 
64/30 . .  sử dụng carbonat [5,2006.01] 
64/32 . .  sử dụng dioxit carbon [5,2006.01] 
64/34 . . . và các ete vòng [5,2006.01] 
64/36 . .  sử dụng carbon monoxit [5,2006.01] 
64/38 . .  có sử dụng các monome khác [5,2006.01] 
64/40 . Xử lý sau quá trình trùng hợp [5,2006.01] 
64/42 . Xử lý hóa học tiếp theo [5,2006.01] 

65/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng tạo thành một liên kết ete 
trong mạch chính cao phân tử (nhựa epoxy C08G 59/00; polythioete-ete C08G 
75/12; polyete chứa ít hơn mười một đơn vị monome C07C) [2,2006.01] 

65/02 . từ các ete vòng bằng cách mở nhân dị vòng [2,2006.01] 
65/04 . .  chỉ từ ete vòng [2,2006.01] 
65/06 . . .  Các ete vòng không chứa các nguyên tử khác trong mạch nhánh của vòng trừ các 

nguyên tử carbon và hydro [2,2006.01] 
65/08 . . . . Các oxiran no [2,2006.01] 
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65/10 . . . . . được phân biệt bởi các chất xúc tác được sử dụng [2,2006.01] 
65/12 . . . . . . có hợp chất cơ kim hay hydrua kim loại [2,2006.01] 
65/14 . . . . Các oxiran không no [2,2006.01] 
65/16 . . . . . Các ete vòng chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn nguyên tử trong vòng [2,2006.01] 
65/18 . . . . . Các oxetan [2,2006.01] 
65/20 . . . . . Tetra hydrofuran [2,2006.01] 
65/22 . . .  Các ete vòng chứa trong mạch nhánh của vòng ít nhất một nguyên tử khác không 

phải các nguyên tử carbon và hydro [2,2006.01] 
65/24 . . . . Epihalohydrin [2,2006.01] 
65/26 . .  từ các ete vòng và các hợp chất khác [2,2006.01] 
65/28 . . . Các ete vòng và các hợp chất hydroxy [2,2006.01] 
65/30 . .  Xử lý sau quá trình trùng hợp, ví dụ tách, làm sạch, sấy khô [2,2006.01] 
65/32 . . . Các polyme được biến tính bằng xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
65/321 . . . với các hợp chất vô cơ [7,2006.01] 
65/322 . . . . chứa hydro [7,2006.01] 
65/323 . . . . chứa halogen [7,2006.01] 
65/324 . . . . chứa oxy [7,2006.01] 
65/325 . . . . chứa nitơ [7,2006.01] 
65/326 . . . . chứa lưu huỳnh [7,2006.01] 
65/327 . . . . chứa phospho [7,2006.01] 
65/328 . . . . chứa các nguyên tố khác [7,2006.01] 
65/329 . . . với các hợp chất hữu cơ [7,2006.01] 
65/331 . . . . chứa oxy [7,2006.01] 
65/332 . . . . . chứa các nhóm carboxyl, hay halogenua hay các este của nó [7,2006.01] 
65/333 . . . . chứa nitơ [7,2006.01] 
65/334 . . . . chứa lưu huỳnh [7,2006.01] 
65/335 . . . . chứa phospho [7,2006.01] 
65/336 . . . . chưa silic [7,2006.01] 
65/337 . . . . chứa các nguyên tố khác (các hợp chất hữu cơ chỉ chứ các halogen dưới dạng 

halogenua của nhóm carboxyl C08G 65/332) [7,2006.01] 
65/338 . . . với các hợp chất vô cơ và hữu cơ [7,2006.01] 
65/34    . từ các hợp chất hydroxy hoặc các dẫn xuất kim loại của chúng (C08G 65/28 được ưu 

tiên) [2,2006.01] 
65/36 . .  Rượu furfuryl [2,2006.01] 
65/38 . .  dẫn xuất từ phenol [2,2006.01] 
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65/40 . . . từ phenol và các hợp chất khác [2,2006.01] 
65/42 . . . . Phenol và các ete polyhydroxy [2,2006.01] 
65/44 . . .  bằng sự oxy hóa phenol [2,2006.01] 
65/46 . .  Xử lý sau quá trình trùng hợp, ví dụ tách, làm sạch, sấy [2,2006.01] 
65/48 . .  Các polyme được biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 

67/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành liên kết chứa 
oxy hoặc oxy liên kết với cacbon trong mạch chính của cao phân tử không 
thuộc các nhóm C08G 2/00 – C08G 65/00 [2,2006.01] 

67/02 . Các copolyme của monoxit carbon và các hợp chất béo không no [2,2006.01] 
67/04 . Các polyanhydrit [2,2006.01] 

69/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành một liên kết 
carboxylic amit trong mạch chính của cao phân tử (polyhydrazit C08G 73/08; 
axit polyamit C08G73/10; polyamit-imit C08G 73/14) [2,2006.01] 

69/02  . Các polyamit được dẫn xuất từ các axit amino carboxylic hoặc từ polyamin và các 
axit polycarboxylic [2,2006.01] 

69/04 . .  Các phương pháp điều chế [2,2006.01] 
69/06 . . .  Đa ngưng tụ trong pha rắn [2,2006.01] 
69/08 . .  dẫn xuất từ các axit amino carboxylic [2,2006.01] 
69/10 . . .  Các axit alpha - amino carboxylic [2,2006.01] 
69/12 . . .  với cả hai nhóm amino và carboxylic liên kết thơm [2,2006.01] 
69/14 . . .  Các lactam [2,2006.01] 
69/16 . . . . Các phương pháp điều chế [2,2006.01] 
69/18 . . . . . Polyme hóa anion [2,2006.01] 
69/20 . . . . . . được phân biệt bằng việc chọn các xúc tác [2,2006.01] 
69/22 . . . . Các beta - lactam [2,2006.01] 
69/24 . . . . Pyrolidon hoặc piperidon [2,2006.01] 
69/26 . .  dẫn xuất từ các polyamin và các axit polycarboxylic [2,2006.01] 
69/28 . . .  Các phương pháp điều chế [2,2006.01] 
69/30 . . . . Đa trùng ngưng trong pha rắn [2,2006.01] 
69/32 . . .  từ các diamin thơm và axit dicarboxylic thơm với các nhóm amino và carboxylic 

liên kết thơm [2,2006.01] 
69/34 . . .  sử dụng các axit béo không no được trùng hợp [2,2006.01] 
69/36 . .  dẫn xuất từ các axit amino, polyamin và axit polycarboxylic [2,2006.01] 
69/38 . Các polyamit được điều chế từ các aldehyt và polynitril [2,2006.01] 
69/40 . Các polyamit chứa oxy dưới dạng các nhóm ete (C08G 69/12, C08G 69/32 được ưu 

tiên) [2,2006.01] 
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69/42    . Các polyamit chứa các nguyên tử khác ngoài nguyên tử carbon, hydro, oxy và nitơ 
(C08G 69/12, C08G 69/32 được ưu tiên) [2,2006.01] 

69/44    . Các polyeste-amit [2,2006.01] 
69/46    . Sự xử lý sau khi trùng hợp [2,2006.01] 
69/48    . Các polyme được biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
69/50 . .  với các aldehyt [2,2006.01] 

71/00  Các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng tạo thành một liên kết ure 
hoặc uretan của các hợp chất không chứa các gốc isoxyanat trong mạch chính 
của cao phân tử [2,2006.01] 

71/02    . Polyure [2,2006.01] 
71/04     . Polyuretan [2,2006.01] 

73/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành một liên kết 
chứa nitơ liên kết với nguyên tử oxy hoặc carbon trong mạch chính của cao 
phân tử, chưa được đề cập trong các nhóm C08G 12/00 – C08G 71/00 
[2,2006.01] 

73/02 . Polyamin (chứa ít hơn 11 đơn vị monome C07C) [2,2006.01] 
73/04    . .  được dẫn xuất từ alkylenimin [2,2006.01] 
73/06    . Các chất đa ngưng tụ có nhân dị vòng chứa nitơ trong mạch chính của đại phân tử; 

polyhydrazit; axit polyamit, hay các tiền chất polyimit tương tự [2,2006.01] 
73/08  . Polyhydrazit; Polytriazol; Polyaminotriazol; Polyoxadiazol [2,2006.01] 
 73/10    . Polyimit; Polyeste-imit; Polyamit - imit; Polyamit axit hoặc các tiền chất polyimit 

tương tự [2,2006.01] 
73/12   . . .  Các tiền chất polyimit không no [2,2006.01] 
73/14     . . .  Các polyamit-imit [2,2006.01] 
73/16     . . .  Các polyeste - imit [2,2006.01] 
73/18 . .  Các polybenzimidazol [2,2006.01] 
73/20 . .  Các pyron [2,2006.01] 
73/22 . .  Các polybenzoxazol [2,2006.01] 
73/24 . Các chất đồng trùng hợp từ hợp chất hữu cơ flonitroso và hợp chất hữu cơ flo khác, ví 

dụ cao su nitroso [2,2006.01] 
73/26 . .  của các chất triflonitrosometan với một olefin được thế bằng flo [2,2006.01] 

75/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng tạo một liên kết chứa lưu 
huỳnh được nối hoặc không được nối với các nguyên tử nitơ, oxy hoặc carbon 
trong mạch chính của cao phân tử [2,2006.01] 

75/02 . Polythioete [2,2006.01,2016.01] 
75/0204 . . Polyarylenethioete [2016.01] 
 
Ghi chú [2016.01] 
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(1) Trong nhóm này, hợp chất cao phân tử được phân loại theo các khía cạnh sáng tạo có liên 
quan trong bất kỳ nhóm thuộc các nhóm sau đây: 

• C08G 75/0209-C08G 75/0245; 
• C08G 75/025-C08G 75/0268; 
• C08G 75/0277-C08G 75/0281; 
• C08G 75/0286-C08G 75/0295. 

(2) Trong mỗi nhóm các nhóm được đề cập trong Ghi chú (1), quy tắc ưu tiên vị trí cuối 
cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ 
được phân loại ở vị trí thích hợp cuối cùng. 

 
75/0209 .  .  .  dẫn xuất từ monome có chứa một vòng thơm [2016.01] 
75/0213 . . . .  chứa các nguyên tố không phải cacbon, hydro hoặc lưu huỳnh [2016.01] 
75/0222 . . . . . chứa nitơ [2016.01] 
75/0227 . . . dẫn xuất từ monome chứa hai hoặc nhiều vòng thơm [2016.01] 
75/0231 . . . chứa các tác nhân kết thúc chuỗi hoặc tác nhân phân nhánh chuỗi [2016.01] 
75/0236 . . . . . chứa các nguyên tử không phải cacbon hoặc lưu huỳnh trong mối liên kết giữa 

các nhóm arylen [2016.01] 
75/024 . . . . chứa các nhóm carbonyl [2016.01] 
75/0245 . . . Polyme dạng khối hoặc ghép [2016.01] 
75/025 . . . Quá trình chuẩn bị [2016.01] 
75/0254 . . . . sử dụng sulfua kim loại [2016.01] 
75/0259 . . . .  sử dụng hydrosulfua kim loại [2016.01] 
75/0263 . . . . sử dụng lưu huỳnh nguyên tố [2016.01] 
75/0268 . . . . sử dụng disulfua [2016.01] 
75/0277 . . .  xử lý sau trùng hợp (xử lý sau bằng cách hóa học C08G 75/0286) [2016.01] 
75/0281 . . . .  Thu hồi hoặc làm sạch [2016.01] 
75/0286 . . . Xử lý sau bằng cách hóa học [2016.01] 
75/029 . . . .  Cải biến bằng các hợp chất hữu cơ [2016.01] 
75/0295 . . . . Cải biến bằng các hợp chất vô cơ [2016.01] 
75/04 . . từ các hợp chất mercapto hoặc các dẫn xuất kim loại của chúng (C08G 75/0204 

được ưu tiên) [2,2006.01,2016.01] 
75/045 . . . từ các hợp chất mercapto và các hợp chất không bão hòa [2016.01] 
75/06 . . từ thioete vòng [2,2006.01] 
75/08 . . . từ thiiran [2,2006.01] 
75/10 . .  từ lưu huỳnh hoặc các hợp chất chứa lưu huỳnh và các aldehyt hoặc các keton 

[2,2006.01] 
75/12 . Polythioete-ete (C08G 75/0245 được ưu tiên) [2,2006.01,2016.01] 
75/14 . Polysulfua [2,2006.01] 
75/16 . .  bằng phương pháp đa trùng ngưng các hợp chất hữu cơ với polysulfua vô cơ 

[2,2006.01] 
75/18 . Polysulfoxit [2,2006.01] 
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75/20 . Polysulfone [2,2006.01,2016.01] 
75/205 . . Copolyme của lưu huỳnh dioxit với các hợp chất hữu cơ không no [2016.01] 
75/22 . . Copolyme của lưu huỳnh dioxit với các hợp chất béo không bão hòa [2,2006.01] 
75/23 . .  Các polyetesulfon [2,2006.01] 
75/24 . Polysulfonat [2,2006.01] 
75/26 . Polythioeste [2,2006.01] 
75/28 . Polythiocarbonat [2,2006.01] 
75/30 . Polysulfonamit; Polysulfonimit [2,2006.01] 
75/32 . Polythiazol; Polythiadiazol [2,2006.01] 

77/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành một liên kết 
chứa silic có hoặc không có liên kết với nguyên tử lưu huỳnh, nitơ, oxy hoặc 
carbon trong mạch chính của cao phân tử [2,2006.01] 

77/02 . Polysilicat [2,2006.01] 
77/04 . Polysiloxan [2,2006.01] 
77/06 . .  Các phương pháp điều chế [2,2006.01] 
77/08 . . . được phân biệt bởi cách chọn xúc tác [2,2006.01] 
77/10 . . . Các phương pháp cân bằng [2,2006.01] 
77/12 . .  chứa silic được liên kết với hydro [2,2006.01] 
77/14 . .  chứa silic được liên kết với các nhóm chứa oxy [2,2006.01] 
77/16 . . . vào các nhóm hydroxy [2,2006.01] 
77/18 . . . vào các nhóm alkoxy hoặc nhóm aryloxy [2,2006.01] 
77/20 . .  chứa silic liên kết với các nhóm béo không no [2,2006.01] 
77/22 . .  chứa silic liên kết với các nhóm hữu cơ chứa các nguyên tử khác ngoài carbon, 

hydro và oxy [2,2006.01] 
77/24 . . .  các nhóm chứa halogen [2,2006.01] 
77/26 . . .  các nhóm chứa nitơ [2,2006.01] 
77/28 . . .  các nhóm chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
77/30 . . .  các nhóm chứa phospho [2,2006.01] 
77/32 . .  Xử lý sau khi trùng hợp [2,2006.01] 
77/34 . . .  Làm sạch [2,2006.01] 
77/36 . . .  Sự cất phân đoạn [2,2006.01] 
77/38 . .  Polysiloxan được biến tính bằng xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
77/382 . . .  có chứa các nguyên tử không phải là carbon, hydro, oxy hay silic [5,2006.01] 
77/385 . . . . có chứa các halogen [5,2006.01] 
77/388 . . . . có chứa nitơ [5,2006.01] 
77/392 . . . . có chứa lưu huỳnh [5,2006.01] 
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77/395 . . . . có chứa photpho [5,2006.01] 
77/398 . . . . có chứa Bo hay các nguyên tử kim loại [5,2006.01] 
77/42 . Các chất trùng hợp khối hoặc các chất trùng hợp ghép chứa các dãy polysiloxan 

(polyme hóa các monome mạch thẳng không no lên polysiloxan C08F 283/12) 
[2,2006.01] 

77/44 . .  chỉ chứa các dãy polysiloxan [2,2006.01] 
77/442 . .  có chứa các dãy polyme vinyl [5,2006.01] 
77/445 . .  có chứa các dãy polyeste [5,2006.01] 
77/448 . .  có chứa các dãy polycarbonat [5,2006.01] 
77/452 . .  có chứa các dãy nitơ [5,2006.01] 
77/455 . . . có chứa các dãy polyamit, polyesteamit hay polyimit [5,2006.01] 
77/458 . . . có chứa các dãy polyuretan [5,2006.01] 
77/46 . .  chứa các dãy polyete [2,2006.01] 
77/48 . trong đó ít nhất có hai, nhưng không phải tất cả các nguyên tử silic được nối bằng các 

liên kết trừ các nguyên tử oxy (C08G 77/42 được ưu tiên) [2,2006.01] 
 77/50 . .  bằng các liên kết carbon [2,2006.01] 
77/52 . . . có chứa các vòng thơm [2,2006.01] 
77/54 . .  Các liên kết có chứa nitơ [2,2006.01] 
77/56 . .  Các liên kết có chứa bo [2,2006.01] 
77/58 . .  Các liên kết có chứa kim loại [2,2006.01] 
77/60 . trong đó tất cả các nguyên tử silic, được nối bằng các liên kết trừ các nguyên tử oxy 

[2,2006.01] 
77/62 . .  Các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

79/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành một liên kết 
chứa các nguyên tử khác nguyên tử silic, lưu huỳnh, nitơ, oxy và carbon trong 
mạch chính của cao phân tử [2,2006.01] 

79/02 . một liên kết có chứa phospho [2,2006.01,2016.01] 
79/025 . . Polyphosphazen [2016.01] 
79/04 . .  Phospho liên kết với oxy hoặc với oxy và carbon [2,2006.01] 
79/06 . .  Phospho chỉ liên kết với carbon [2,2006.01] 
79/08 . một liên kết có chứa Bo [2,2006.01] 
79/10 . một liên kết có chứa nhôm [2,2006.01] 
79/12 . một liên kết có chứa thiếc [2,2006.01] 
79/14 . một liên kết có chứa hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tố trừ các nguyên tử carbon, oxy, 

nitơ, lưu huỳnh và silic [2,2006.01] 
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81/00 Các hợp chất cao phân tử thu được bằng sự tương tác của các chất trùng hợp 
không có mặt các monome ví dụ các trùng hợp khối (bằng các phản ứng chỉ có 
sự tham gia các liên kết carbon - carbon không no C08F 299/00) [2,2006.01] 

81/02 . ít nhất một trong các chất trùng hợp được điều chế bằng các phản ứng chỉ có sự tham 
gia của các liên kết carbon - carbon không no [2,2006.01] 

83/00 Các hợp chất cao phân tử không được đề cập trong các nhóm C08G 2/00 – 
C08G 81/00 [2,2006.01] 

85/00 Các phương pháp chung điều chế các hợp chất được đề cập trong phân lớp 
này [2,2006.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm C08G18/00 có liên quan đến các sản phẩm xốp [5] 

101/00 Sản xuất các sản phẩm xốp [5,2006.01] 
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C08H CÁC DẪN XUẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ TỰ NHIÊN 
(polysacarit C08B; cao su thiên nhiên C08C; nhựa tự nhiên hoặc các dẫn xuất C09F; 
Xử lý hắc ín, nhựa đường hoặc bitum C10C 3/00) 

Ghi chú [7] 
 Hoạt tính trị liệu của các hợp chất được phân loại thêm vào phân lớp A61P.  

 

1/00 Các sản phẩm cao phân tử được dẫn xuất từ protein (protein thực phẩm A23, ví 
dụ A23J ; điều chế keo dán hoặc gelatin C09H) [1,2006.01] 

1/02 . Các chất ngưng tụ protein – aldehyt [1,2006.01] 
1/04 . . Các chất ngưng tụ cazein – aldehyt [1,2006.01] 
1/06 . thu được từ sừng, móng, tóc, màng hoặc da [1,2006.01] 

3/00 Dầu được lưu hóa, ví dụ factit [1,2006.01] 

7/00 Lignin; Lignin được biến tính; Các sản phẩm có phân tử lượng cao được dẫn 
xuất từ chúng (các dẫn xuất của lignin có phân tử lượng thấp C07G 1/00) 
[1,2006.01,2011.01] 

8/00 Các hợp chất cao phân tử được dẫn xuất từ các vật liệu lignoxenluloza 
[2010.01] 

99/00 Các hợp chất không được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2010.01] 
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C08J GIA CÔNG; CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA HỢP CHUNG; XỬ LÝ TIẾP 
KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC PHÂN LỚP  C08B, C08C, C08F, 
C08G HOẶC C08H (gia công, ví dụ tạo hình chất dẻo B29) [2] 

 
Ghi chú [2,4,2006.01] 

  1. Phân lớp này bao gồm tất cả các phương pháp để xử lý các chất trùng hợp không được 
đề cập trong các phân lớp C08B-C08H. 

  2. Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, nghĩa là tại mỗi mức 
thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối 
cùng. 

  3. Khi phân loại trong phân lớp này, vật liệu được sử dụng được xem như là thông tin cần 
thiết để tra cứu thì cũng có thể được phân loại trong phân lớp C08L như thông tin bổ sung. 

 

3/00 Các phương pháp xử lý hoặc hóa hợp các chất cao phân tử [2,2006.01] 
3/02 . Điều chế dung dịch, các chất phân tán, mạng tinh thể hoặc gel bằng các phương pháp 

khác với kỹ thuật trùng hợp trong dung dịch, trùng hợp huyền phù hoặc nhũ tương 
[2,2006.01] 

3/03 . .  trong môi trường nước [5,2006.01] 
3/05 . . . từ các chất trùng hợp rắn [5,2006.01] 
3/07 . . . từ các dung dịch polyme [5,2006.01] 
3/075 . . . Các gel cao phân tử [6,2006.01] 
3/09 . .  trong các chất lỏng hữu cơ [5,2006.01] 
3/11 . . . từ các chất trùng hợp rắn [5,2006.01] 
3/12 . Nghiền thành bột hoặc tạo hạt [2,2006.01] 
3/14 . .  bằng cách kết tủa từ dung dịch [2,2006.01] 
3/16 . .  bằng cách đông tụ chất phân tán [2,2006.01] 
3/18 . Dẻo hóa các hợp chất cao phân tử (chất hóa dẻo C08K) [2,2006.01]  
3/20 . Hóa hợp các chất trùng hợp với các phụ gia, ví dụ nhuộm màu [2,2006.01]  
3/205 . .  trong sự có mặt của một pha lỏng [5,2006.01] 
3/21 . . .  chất trùng hợp được trộn trưóc với một pha lỏng [5,2006.01] 
3/215 . . . . có ít nhất một chất phụ gia được trộn trước với một pha lỏng [5,2006.01] 
3/22 . .  có sử dụng hỗn hợp nước cái [2,2006.01]  
3/24 . Tạo liên kết ngang, ví dụ lưu hóa các cao phân tử (chất liên kết ngang C08K; phương 

pháp cơ học B29C 25/00) [2,2006.01]  
3/26 . .  latec [2,2006.01]  
3/28     . Xử lý bằng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [2,2006.01]  

5/00 Sản xuất các sản phẩm hoặc các vật liệu tạo hình có chứa các chất cao phân tử  
(sản xuất màng bán thấm B01D 67/00 - B01D 71/00) [2,2006.01] 
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5/02      . Chế biến trực tiếp các chất phân tán, ví dụ latec, thành sản phẩm [2,2006.01]  
5/04      . Tạo cốt các hợp chất cao phân tử bằng vật liệu dạng sợi tản rời hoặc kết dính) 

[2,2006.01]  
5/06 . .  có sử dụng vật liệu sợi được xử lý sơ bộ [2,2006.01] 
5/08      . . .  sợi thủy tinh [2,2006.01] 
5/10     . .  được phân biệt bởi cách chọn các phụ gia trong hỗn hợp polyme [2,2006.01] 
5/12      . Nối kết vật liệu cao phân tử được sơ bộ tạo hình với chính nó hoặc vật liệu rắn loại 

khác, ví dụ với kim loại, thủy tinh, da, nhờ chất kết dính [2,2006.01] 
5/14 . Sản xuất các sản phẩm hoặc vật liệu mài hay ma sát [2,2006.01] 
5/16 . Sản xuất các sản phẩm hoặc vật liệu có hệ số ma sát thấp [2,2006.01] 
5/18 . Sản xuất màng hoặc tấm [2,2006.01] 
5/20 . Sản xuất cấu trúc định hình của nhựa trao đổi ion [2,2006.01] 
5/22 . .  Màng mỏng, màng đàn hồi hoặc màng ngăn [2,2006.01] 
5/24 . Tẩm vật liệu bằng các chất tiền trùng hợp có khả năng trùng hợp trên các vật liệu ấy, 

ví dụ sản xuất prepreg [2,2006.01] 

7/00 Xử lý hóa học hoặc phủ các sản phẩm tạo hình bằng các chất cao phân tử 
(phương pháp kết tủa các kim loại bằng điện phân C25C; phủ vật liệu kim loại 
C23C) [2,2006.01] 

7/02 . bằng các dung môi, ví dụ các tác nhân trương [2,2006.01] 
7/04 . Phủ [2,2006.01] 
7/06     . .  bằng các hợp phần không chứa chất cao phân tử [2,2006.01] 
7/12      . Biến tính hóa học [2,2006.01] 
7/14     . .  bằng các axit, muối hoặc anhydrit [2,2006.01] 
7/16     . .  bằng các hợp chất trùng hợp được [2,2006.01] 
7/18     . . . dưới tác dụng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [2,2006.01] 

9/00 Gia công các chất cao phân tử thành các sản phẩm hoặc vật liệu xốp hoặc tổ 
ong; Xử lý tiếp chúng (gia công cơ học để tạo hình chất dẻo hoặc các chất ở trạng 
thái dẻo để sản xuất các sản phẩm xốp hoặc tổ ong  B29C) [2,2006.01] 

9/02     . có sử dụng các khí tạo bọt, được thoát ra trong các phản ứng monome hoặc tác nhân 
biến tính khi điều chế hoặc biến tính các cao phân tử [2,2006.01] 

9/04 . có sử dụng các khí tạo bọt, được thoát ra do chất tạo khí được đưa vào sơ bộ 
[2,2006.01] 

9/06 . .  bằng một tác nhân tạo khí hóa học [2,2006.01] 
9/08 . . . dioxit cacbon được thoát ra [2,2006.01] 
9/10 . . .  khí nitơ được thoát ra [2,2006.01] 
9/12 . .  bằng một tác nhân tạo khí lý học [2,2006.01] 
9/14 . . .  hữu cơ [2,2006.01] 
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Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm C08J 9/16 đến C08J 9/22, thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa:  
 - "có khả năng giãn nở" là bao gồm cả đang giãn nở, được giãn nở trước, hay đã giãn 

nở.  
 
9/16 . Điều chế các hạt có khả năng giãn nở [2,5,2006.01] 
9/18 . .  bằng tẩm các hạt polyme với chất tạo khí [2,2006.01] 
9/20 . .  bằng trùng hợp huyền phù có mặt chất tạo khí [2,2006.01] 
9/22 . Xử lý tiếp các hạt có khả năng giãn nở. Tạo các sản phẩm bọt [2,5,2006.01] 
9/224 . .  Xử lý bề mặt [5,2006.01] 
9/228 . .  Tạo hình các sản phẩm dạng bọt [5,2006.01] 
9/232 . . . bằng sự thiêu kết các hạt có khả năng giãn nở [5,2006.01] 
9/236 . . . sử dụng tác chất kết dính [5,2006.01] 
9/24 . bằng nóng chảy bề mặt và liên kết các hạt để tạo lỗ rỗng, ví dụ thiêu kết (các hạt có 

khả năng giãn nở C08J 9/232) [2,5,2006.01] 
9/26 . bằng cách tách pha rắn từ một hợp phần hoặc từ sản phẩm cao phân tử, ví dụ sự ngâm 

chiết [2,2006.01] 
9/28 . bằng cách tách pha lỏng từ một hợp phần hoặc từ sản phẩm cao phân tử, ví dụ làm 

khô chất làm đông tụ [2,2006.01] 
9/30 . bằng cách khuấy trộn các khí vào hợp phần lỏng hoặc chất dẻo keo, ví dụ tạo bọt 

bằng không khí [2,2006.01] 
9/32 . từ các hợp phần có chứa vi cầu, ví dụ bọt xốp [2,2006.1] 
9/33 . Kết tụ các mảnh vỡ của bọt, ví dụ bọt thải [5,2006.01] 
9/34 . Các đặc điểm hóa học trong chế tạo các sản phẩm gồm một lõi cao phân tử bọt và 

một lớp bề mặt cao phân tử có tỷ trọng cao hơn so với lõi [2,2006.01] 
9/35 . Bọt composit, tức là bọt cao phân tử liên tục có chứa các hạt hoặc mảnh xốp không 

liên tục [5,2006.01] 
9/36 . Xử lý tiếp (C08J 9/22 được ưu tiên) [2,5,2006.01] 
9/38 . .  Phá vỡ màng tế bào [2,2006.01] 
9/40 . .  Tẩm [2,2006.01] 
9/42 . . . bằng các hợp chất cao phân tử [2,2006.01] 

11/00 Thu hồi hay gia công các chất thải (thu hồi các chất dẻo B29B 17/00; phương 
pháp polyme hóa bao gồm tinh chế và tái sinh các chất trùng hợp phế thải C08B, 
C08C, C08F, C08G, C08H) [4,2006.01] 

11/02   . bằng các dung môi, các chất dẻo hóa hay của các monome chưa phản ứng 
[4,2006.01] 

11/04    . các chất trùng hợp [2,2006.01] 
11/06     . .  không có các phản ứng hóa học [4,2006.01] 
11/08  . . .  có sử dụng các dung môi chọn lọc cho các thành phần polyme [4,2006.01] 
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11/10    . .  bằng phá vỡ hóa học các mạch phân tử của các chất trùng hợp hay phá vỡ các liên 
kết ngang, ví dụ khử lưu hóa (khử polyme hóa đến tận monome ban đầu C07) 
[4,2006.01] 

11/12    . . . chỉ bằng xử lý khô-nóng [4,2006.01] 
11/14 . . . bằng xử lý với hơi nước hay nước [4,2006.01] 
11/16 . . . bằng xử lý với nguyên liệu vô cơ (C08J 11/14 được ưu tiên) [4,2006.01] 
11/18 . . . bằng xử lý với nguyên liệu hữu cơ [4,2006.01] 
11/20 . . . . bằng xử lý với hydrocarbon hay hydrocarbon halogen hóa [4,2006.01] 
11/22 . . . . bằng xử lý với các hợp chất hữu cơ có chứa oxy [4,2006.01] 
11/24 . . . . . có chứa các nhóm hydroxyl [4,2006.01] 
11/26 . . . . . có chứa các nhóm axit carboxylic, các anhydrit hay các este của nó [4,2006.01] 
11/28 . . . . bằng xử lý với các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ, lưu huỳnh, photpho [4,2006.01] 

99/00 Các hợp chất chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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C08K SỬ DỤNG CÁC CHẤT VÔ CƠ HOẶC HỮU CƠ PHÂN TỬ THẤP NHƯ LÀ 
CÁC HỢP PHẦN CỦA SỰ HÓA HỢP (sơn, mực in, véc-ni, thuốc nhuộm, chất 
đánh bóng, chất dính C09) [2] 

Ghi chú [2,4,6,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, 

nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp phần luôn được phân loại vào vị trí thích hợp cuối 
cùng. 

(2) Trong phân lớp này: 
- một hỗn hợp của các hợp phần được phân loại trong nhóm chứa đựng tất cả các hợp phần 

chủ yếu của hỗn hợp, ví dụ: 
• một hỗn hợp của một alcohol monohydroxylic và một alcohol polyhydroxylic C08K5/05;  
• một hỗn hợp của hai alcohol polyhydroxylic C08K 5/053;  
• một hỗn hợp của một alcohol và một ete C08K 5/04;  
• một hỗn hợp của một ete và một amin C08K5/00;  
• một hỗn hợp của một amin và một kim loại C08K13/02; 

- các muối amoni được phân loại như các muối kim loại.  
(3) Trong phân lớp này, bất kỳ một hợp phần nào của một hỗn hợp mà không được xác định bằng 

phân loại theo Ghi chú (2) ở trên và việc sử dụng được xác định là mới và không hiển nhiên thì 
cũng cần được phân loại vào phân lớp này theo Ghi chú (1). Hợp phần này có thể là một thành 
phần đơn hoặc một hợp phần của nó.  

(4) Bất kỳ một thành phần nào của một hỗn hợp, nếu không xác định được bằng phân loại theo Ghi 
chú (2) hoặc (3) ở trên và được xem như là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể được 
phân loại trong phân lớp này theo Ghi chú (1). Có thể ví dụ trong trường hợp, khi xem xét thấy 
cần thiết để có thể tra cứu các hỗn hợp có sử dụng một sự kết hợp các ký hiệu phân loại. Một 
phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

 

3/00 Sử dụng chất vô cơ là thành phần của hợp phần [2,2006.01,2018.01] 
3/01 . đặc trưng bởi chức năng riêng của nó [2018.01] 
3/011 . .  tác nhân liên kết chéo hoặc lưu hóa [2018.01] 
3/012 . .  Chất phụ gia hoạt hóa sự thoái biến hợp chất cao phân tử [2018.01] 
3/013 . .  Chất độn, chất màu hoặc phụ gia gia cường [2018.01] 
3/014 . .  Chất ổn định chống lại sự oxi hóa, nhiệt, ánh sáng hoặc ozon [2018.01] 
3/015 . .  Chất diệt khuẩn (chất cao phân tử là chất mang vật liệu diệt khuẩn A01N25/10) 

[2018.01] 
3/016 . .  Chất phụ gia chống cháy hoặc chậm bắt lửa [2018.01] 
3/017 . .  Tác nhân khử tĩnh điện [2018.01] 
3/02 . Các nguyên tố [2,2006.01] 
3/04 . .  Carbon [2,2006.01] 
3/06 . .  Lưu huỳnh [2,2006.01] 
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3/08 . .  Kim loại [2,2006.01] 
3/10 . Hợp chất kim loại [2018.01] 
3/105 . .  Hợp chất chứa kim loại thuộc các Nhóm 1 đến Nhóm 3 hoặc Nhóm 11 đến Nhóm 13 

trong Bảng tuần hoàn [2018.01]  
3/11 . .  Hợp chất chứa kim loại thuộc các Nhóm 4 đến Nhóm 10 hoặc Nhóm 14 đến Nhóm 

16 trong Bảng tuần hoàn [2018.01] 
3/12 . .  Hydrua [2,2006.01] 
3/14 . .  Carbua [2,2006.01] 
3/16 . Các hợp chất chứa halogen [2,2006.01] 
3/18 . Các hợp chất chứa oxy, ví dụ carbonyl kim loại [2,2006.01] 
3/20 . .  Oxit; Hydroxyt [2,2006.01] 
3/22 . . . của các kim loại [2,2006.01] 
3/24 . .  Axit; Muối của chúng [2,2006.01] 
3/26 . . . Carbonat; Bicarbonat [2,2006.01] 
3/28 . .  Các hợp chất chứa nitơ [2,2006.01] 
3/30 . Các hợp chất chứa lưu huỳnh, selen hoặc telu [2,2006.01] 
3/32 . Các hợp chất chứa phospho [2,2006.01] 
3/34 . Các hợp chất chứa silic [2,2006.01] 
3/36 . .  Silic oxit [2,2006.01] 
3/38 . Các hợp chất chứa bo [2,2006.01] 
3/40 . Thủy tinh [2,2006.01] 

5/00 Sử dụng các hợp phần hữu cơ [2,2006.01] 
5/01 . Các hydrocarbon [2,2006.01] 
5/02 . Các hydrocarbon halogen hóa [2,2006.01] 
5/03 . .  thơm [2,2006.01] 
5/04 . Các hợp chất chứa oxy [2,2006.01] 
5/05 . .  Các rượu; Các alcolat kim loại [2,2006.01] 
5/053 . . . Các rượu polyhydroxyl [6,2006.01] 
5/057 . . . Các alcolat kim loại [6,2006.01] 
5/06 . .  Các ete; Axetal; Ketal; Ortho-este [2,2006.01] 
5/07 . .  Các aldehyt; Keton [2,2006.01] 
5/08 . . . Quinon [2,2006.01] 
5/09 . .  Các axit carboxylic; Muối kim loại của chúng; Anhydrit của chúng [2,2006.01] 
5/092 . . . Các axit polycarboxylic [6,2006.01] 
5/095 . . . Các axit carboxylic có chứa các halogen [6,2006.01] 
5/098 . . . Các muối kim loại của axit carboxylic [6,2006.01] 
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5/10 . .  Các este; Ete-este [2,2006.01] 
5/101 . . .  của các axit monocarboxylic [6,2006.01] 
5/103 . . . . với polyalcohol [6,2006.01] 
5/105 . . . . với phenol [6,2006.01] 
5/107 . . . . . với các polyphenol [6,2006.01] 
5/109 . . .  của axit carbonic [6,2006.01] 
5/11 . . .  của các các axit polycarboxylic không vòng [2,2006.01] 
5/12 . . .  của các axit polycarboxylic vòng [2,2006.01] 
5/13 . .  Các phenol; Phenolat [2,2006.01] 
5/132 . . . Các phenol có chứa các nhóm keto [6,2006.01] 
5/134 . . . Các phenol có chứa các nhóm este [6,2006.01] 
5/136 . . . Các phenol có chứa các nhóm halogen [6,2006.01] 
5/138 . . . Các phenolat [6,2006.01] 
5/14 . .  Các peroxit [2,2006.01] 
5/15 . .  Các hợp chất dị vòng chứa oxy trong vòng [2,2006.01] 
5/151 . . . có một nguyên tử oxy trong vòng [7,2006.01] 
5/1515 . . . . Các vòng ba cạnh [7,2006.01] 
5/1525 . . . . Các vòng bốn cạnh [7,2006.01] 
5/1535 . . . . Các vòng năm cạnh [7,2006.01] 
5/1539 . . . . . Các anhydrit vòng [7,2006.01] 
5/1545 . . . . Các vòng sáu cạnh [7,2006.01] 
5/156 . . . có hai nguyên tử oxi trong vòng [7,2006.01] 
5/1565 . . . . Các vòng năm cạnh [7,2006.01] 
5/1575 . . . . Các vòng sáu cạnh [7,2006.01] 
5/159 . . . có nhiều hơn hai nguyên tử oxy trong vòng [7,2006.01] 
5/16 . Các hợp chất có chứa nitơ [2,2006.01] 
5/17 . .  Các amin; Các hợp chất amoni bậc bốn [2,2006.01] 
5/18 . . . với các nhóm liên kết amino vòng thơm [2,2006.01] 
5/19 . . . Các hợp chất amoni bậc bốn [2,2006.01] 
5/20 . .  Các amit axit carboxylic [2,2006.01] 
5/205 . .  Các hợp chất có chứa các nhóm 

                       ví dụ cacbamate [6,2006.01] 
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5/21 . .  Ure; Các dẫn xuất của chúng, ví dụ biuret [2,2006.01] 
5/22 . .  Các hợp chất chứa nitơ liên kết với nguyên tử nitơ khác [2,2006.01] 
5/23 . . . Các hợp chất azo [2,2006.01] 
5/24 . . . Các dẫn xuất hydrazin [2,2006.01] 
5/25 . . . . Các hydrazit của axit carboxylic [2,2006.01] 
5/26 . . . . Các semicarbazit [2,2006.01] 
5/27 . . . Các hợp chất chứa nguyên tử nitơ liên kết với hai nguyên tử nitơ khác, ví dụ các 

hợp chất diazoamino [2,2006.01] 
5/28 . . . . Các azit [2,2006.01] 
5/29 . .  Các hợp chất chứa các liên kết đôi carbon-nitơ [2,2006.01] 
5/30 . . . Các hydrazon; Semicarbazon [2,2006.01] 
5/31 . . . Guanidin; Các dẫn xuất của nó [2,2006.01] 
5/315 . .  Các hợp chất có chứa các liên kết ba carbon - nitơ [6,2006.01] 
5/32 . .  Các hợp chất chứa nitơ liên kết với oxy [2,2006.01] 
5/33 . . . Các oxim [2,2006.01] 
5/34 . .  Các hợp chất dị vòng chứa nitơ trong vòng [2,2006.01] 
5/3412 . . . có một nguyên tử nitơ trong vòng [5,2006.01] 
5/3415 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
5/3417 . . . . . được ngưng tụ với các vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/3432 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
5/3435 . . . . . Các piperidin [5,2006.01] 
5/3437 . . . . . được ngưng tụ với các vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/3442 . . . có hai nguyên tử nitơ trong vòng [5,2006.01] 
5/3445 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
5/3447 . . . . . được ngưng tụ với các vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/3462 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
5/3465 . . . . . được ngưng tụ với vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/3467 . . . có nhiều hơn hai nguyên tử nitơ trong vòng [5,2006.01] 
5/3472 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
5/3475 . . . . . được ngưng tụ với các vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/3477 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
5/3492 . . . . . Triazin [5,2006.01] 
5/3495 . . . . . được ngưng tụ với các vòng carboxylic [5,2006.01] 
5/35 . . . còn có oxy trong vòng [2,2006.01] 
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5/353 . . . . Các vòng năm cạnh [5,2006.01] 
5/357 . . . . Các vòng sáu cạnh [5,2006.01] 
5/36 . Các hợp chất chứa lưu huỳnh, selen hoặc telu [2,2006.01] 
5137 . .  Thiol [2,7,2006.01] 
5/372 . .  Sulfua [6,7,2006.01] 
5/375 . . .  chứa các vòng thơm sáu cạnh [6,7,2006.01] 
5/378 . . . chứa các dị vòng [6,7,2006.01] 
5/38 . .  Các axit thiocarbonic; Các dẫn xuất của chúng, ví dụ xantat [2,2006.01] 
5/39 . .  Các axit thiocarbamic; Các dẫn xuất của chúng, ví dụ dithiocarbamat [2,2006.01] 
5/40 . . . Các   thiuramsulfua; Thiurampolysulfua, ví dụ các hợp chất có chứa các nhóm   

                            [2,2006.01] 
5/405 . .  Thioure; Các dẫn xuất của chúng [6,2006.01] 
5/41 . .  Các hợp chất có chứa lưu huỳnh liên kết với oxy [2,2006.01] 
5/42 . . . Các axit sulfonic; Dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/43 . .  Các hợp chất chứa lưu huỳnh liên kết nitơ [2,2006.01] 
5/435 . . . Sulfonamit [6,2006.01] 
5/44 . . . Các sulfenamit [2,2006.01] 
5/45 . .  Các hợp chất dị vòng chứa lưu huỳnh trong vòng [2,2006.01] 
5/46 . . . với oxy hoặc nitơ là trong vòng [2,2006.01] 
5/47 . . . . Các thiazol [2,2006.01] 
5/48 . .  Các hợp chất chứa selen hoặc telu [2,2006.01] 
5/49 . Các hợp chất chứa phospho [2,2006.01] 
5/50 . .  Phospho chỉ liên kết với carbon [2,5,2006.01] 
5/51 . .  Phospho liên kết với oxy [2,2006.01] 
5/52 . . . chỉ liên kết với oxy [2,2006.01] 
5/521 . . . . Các este của các axit phosphoric, ví dụ của H3P04 [5,2006.01] 
5/523 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [5,2006.01] 
5/524 . . . . Các este của các axit phosphorơ, ví dụ của H3PO3 [5,2006.01] 
5/526 . . . . . với các hợp chất hydroxyaryl [5,2006.01] 
5/527 . . . . Các este vòng [5,2006.01] 
5/529 . . . . Các este có chứa các nhân dị vòng không phải là các este vòng của các axit 

phosphoric hay photphorơ [5,2006.01] 
5/53 . . . chỉ liên kết với oxy và carbon [2,5,2006.01] 
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5/5313 . . . . Các hợp chất phosphinic, ví dụ  R2=P(:O)OR’ [5,2006.01] 
5/5317 . . . . Các hợp chất phosphonic, ví dụ R- P(:O) (OR')2 [5,2006.01] 
5/5333 . . . . . Các este của các axit phosphonic [5,2006.01] 
5/5337 . . . . . . còn chứa cả halogen [5,2006.01] 
5/5353 . . . . . . còn chứa cả nitơ [5,2006.01] 
5/5357 . . . . . . vòng [5,2006.01] 
5/5373 . . . . . . có chứa các nhân dị vòng không phải là các este vòng của các axit phosphonic 

[5,2006.01] 
5/5377 . . . . Các hợp chất phosphinơ, ví dụ R2 = P-OR' [5,2006.01] 
5/5393 . . . . Các hợp chất phosphonơ, ví dụ R - P(OR')2 [5,2006.01] 
5/5397 . . . . Các oxit phosphin [5,2006.01] 
5/5398 . .  Phospho liên kết với lưu huỳnh [5,2006.01] 
5/5399 . .  Phospho liên kết với nitơ [5,2006.01] 
5/54 . Các hợp chất chứa silic [2,2006.01] 
51541 . .  chứa oxy [7,2006.01] 
515415 . . . chứa ít nhất một liên kết Si-O [7,2006.01] 
5/5419 . . . . chứa ít nhất một liên kết Si-C [7,2006.01] 
5/5425 . . . chứa ít nhất một liên kết C=C [7,2006.01] 
5/5435 . . . chứa oxi trong một vòng [7,2006.01] 
5/544 . .  chứa nitơ [7,2006.01] 
5/5445 . . . chứa ít nhất một liên kết Si-N [7,2006.01] 
5/5455 . . . chứa ít nhất một nhóm  

                             [7,2006.01] 
5/5465 . . . chứa ít nhất một liên kết C=N [7,2006.01] 
5/5475 . . . chứa ít nhất một liên kết C=N [7,2006.01] 
5/548 . .  chứa lưu huỳnh [7,2006.01] 
5/549 . .  chứa silic trong một vòng [7,2006.01] 
5/55 . Các hợp chất chứa bo [2,2006.01] 
5/56 . Các hợp chất cơ- kim, tức là các hợp chất hữu cơ chứa liên kết kim loại - carbon 

[2,2006.01] 
5/57 . .  Các hợp chất hữu cơ - thiếc [2,2006.01] 
5/58 . . . chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
5/59 . Các hợp chất chứa arsenic- hoặc antimon- [2,2006.01] 
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7/00 Sử dụng các hợp phần được phân biệt bởi hình dạng [2,2006.01] 
7/02 . Sợi hoặc các tinh thể dạng sợi [2,2006.01] 
7/04 . .  vô cơ [2,2006.01] 
7/06  . . . Các nguyên tố [2,2006.01] 
7/08  . . . Các hợp chất chứa oxy [2,2006.01] 
7/10  . . . Các hợp chất chứa silic [2,2006.01] 
7/12  . . . . Amian [2,2006.01] 
7/14 . . . Thủy tinh [2,2006.01] 
7/16  . Hình cầu rắn [2,2006.01] 
7/18  . .  vô cơ [2,2006.01] 
7/20  . . . Thủy tinh [2,2006.01] 
7/22  . Các hạt xốp, rỗng hoặc giãn nở [2,2006.01] 
7/24  . .  vô cơ [2,2006.01] 
7/26  . . . Các hợp chất chứa silic [2,2006.01] 
7/28 . . . Thủy tinh [2,2006.01] 

9/00  Sử dụng các thành phần được xử lý trước (sử dụng vật liệu dạng sợi được xử lý 
trước để sản xuất sản phẩm hay vật liệu có hình dạng có chứa các chất cao phân tử 
C08J 5/06) [2,2006.01] 

9/02 . Các hợp phần được xử lý với các chất vô cơ [2,2006.01] 
9/04 . Các hợp phần được xử lý với các chất hữu cơ [2,2006.01] 
9/06 . .  với các hợp chất chứa silic [2,2006.01] 
9/08 . Các hợp phần được kết tụ bằng cách xử lý với một tác nhân liên kết [2,2006.01] 
9/10 . Các hợp phần được kết vỏ [2,2006.01] 
 9/12 . Các hợp phần được hấp phụ [2,2006.01] 

11/00 Sử dụng các hợp phần có cấu trúc chưa biết, ví dụ các sản phẩm phản ứng 
không xác định [2,2006.01] 

13/00 Sử dụng hỗn hợp của các hợp phần chưa được đề cập trong bất kỳ nhóm đơn 
lẻ nào của các nhóm chính C08K 3/00 – C08K 11/00, mỗi một hợp phần này là 
thành phần chủ yếu [4,2006.01] 

13/02 . Các hợp phần hữu cơ và vô cơ [4,2006.01] 
13/04 . Các hợp phần đặc trưng bởi hình dạng và các hợp phần hữu cơ hay vô cơ của chúng 

[4,2006.01] 
13/06 . Các hợp phần được xử lý trước và các hợp phần được đề cập trong các nhóm chính 

C08K 3/00 – C08K 7/00 [4,2006.01] 
13/08 . Các hợp phần có cấu trúc chưa biết và các hợp phần được đề cập trong các nhóm 

chính C08K 3/00 đến C08K 9/00 [4,2006.01] 
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C08L HỢP PHẦN CỦA CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ (các hợp phần trên cơ sở 
các monome có khả năng polyme hóa C08F, C08G; sợi hoặc chỉ nhân tạo D01F; hợp 
phần để xử lý sản phẩm dệt D06) [2] 

Ghi chú [2,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, thuật ngữ dưới đây được hiểu là: 
 -  "cao su" bao gồm: 
  (a) cao su thiên nhiên hoặc cao su dien có nối đôi liên hợp; 
  (b) cao su nói chung (đối với cao su đặc biệt, trừ cao su thiên nhiên hoặc cao su 

dien có nối đôi liên hợp, thì xem các nhóm cho các hợp phần các hợp chất cao phân 
tử tương tự).  

(2) Trong phân lớp này:  
 (a) các hợp phần được phân loại chỉ phù hợp với hàm lượng các cấu tử cao phân tử;  
 (b) các hợp phần được phân loại phù hợp với hàm lượng cấu tử cao phân tử hoặc các 

cấu tử mà có ưu thế về trọng lượng trong thành phần nêu trên; nếu như tất cả các cấu 
tử cao phân tử có mặt với số lượng bằng nhau thì hợp phần được phân loại phù hợp 
với mỗi một trong các cấu tử đó.  

(3) Bất kỳ một cấu tử cao phân tử nào của một hợp phần mà không xác định được bằng 
phân loại theo Ghi chú (2) ở trên và việc sử dụng chúng được định rõ là mới và 
không hiển nhiên thì cũng cần được phân loại trong phân lớp này. Ví dụ một hợp 
phần có chứa 80 phần polyeten và 20 phần polyvinyl clorua thì được phân loại trong 
cả hai nhóm C08L 23/06 và C08L 27/06, nếu việc sử dụng polyvinyl clorua được 
định rõ là mới và không hiển nhiên.  

(4) Bất kỳ một cấu tử cao phân tử nào của một hợp phần mà không xác định được bằng 
phân loại theo Ghi chú (2) hoặc (3) ở trên và được xem là thông tin cần thiết để tra 
cứu thì cũng có thể được phân loại trong phân lớp này. Có thể ví dụ trong trường 
hợp, khi xem xét thấy cần thiết để có thể tra cứu các hợp phần có sử dụng một sự kết 
hợp các ký hiệu phân loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông 
tin bổ sung”.  

Nội dung phân lớp 
Các hợp phần của polysacarit hoặc các dẫn xuất của chúng .................................................... 1/00 - 5/00 
Các hợp phần của cao su hoặc các dẫn xuất của chúng ......................................................... 7/00 - 21/00 
Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử được điều chế bằng 
các phản ứng chỉ có sự tham gia các liên kết carbon - carbon 
không no; Các hợp phần của các dẫn xuất polyme tương tự ................................................ 23/00 - 57/00 
Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử được điều chế được 
bằng cách khác với các phản ứng chỉ có sự tham gia các liên kết 
carbon - carbon không no; 
Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự .................................................... 59/00 - 87/00 
Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử tự nhiên hoặc dẫn 
xuất của chúng...... ................................................................................................................ 89/00 - 99/00 
Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử không xác định cấu 
tạo .................................................................................................................................................... 101/00 
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Các hợp phần của polysacarit hoặc các dẫn xuất của chúng [2] 

1/00 Các hợp phần của xenluloza, xenluloza biến tính hoặc dẫn xuất của nó 
[2,2006.01] 

1/02     . Xenluloza; Xenluloza biến tính [2,2006.01] 
1/04 . .  Oxyxenluloza; Hydroxenluloza [2,2006.01] 
1/06 . .  Hydrat xenluloza [2,2006.01] 
1/08 . Các dẫn xuất của xenluloza [2,2006.01] 
1/10 . .  Các este của axit hữu cơ [2,2006.01] 
1/12 . . .  Axetat xenluloza [2,2006.01] 
1/14 . . . Các este hỗn hợp, ví dụ axetat-butyrat xenluloza [2,2006.01] 
1/16 . .  Các este của axit vô cơ [2,2006.01] 
1/18 . . . Nitrat xenluloza [2,2006.01] 
1/20 . .  Các este của axit hữu cơ và vô cơ [2,2006.01] 
1/22 . .  Xantat xenluloza [2,2006.01] 
1/24 . . . Viscoza [2,2006.01] 
1/26 . .  Các ete xenluloza [2,2006.01] 
1/28 . . . Các ete alkyl [2,2006.01] 
1/30 . . . Các ete aryl; Các ete aralkyl [2,2006.01] 
1/32 . .  Các ete - este xenluloza [2,2006.01] 

3/00 Thành phần của tinh bột, amyloza hoặc amylopectin hoặc dẫn xuất của chúng 
hoặc sản phẩm phân huy của chúng [2,2006.01] 

3/02 . Tinh bột; Các sản phẩm thoái biến của nó, ví dụ dextrin [2,2006.01] 
3/04 . Các dẫn xuất của tinh bột [2,2006.01] 
3/06 . .  Este [2,2006.01] 
3/08 . .  Ete [2,2006.01] 
3/10 . .  Tinh bột oxy hoa [2,2006.01] 
3/12 . Amyloza; Amylopectin; Các sản phẩm thoái biến của chúng [2,2006.01] 
3/14 . Các dẫn xuất amyloza; Các dẫn xuất của amylopectin [2,2006.01] 
3/16 . .  Các este [2,2006.01] 
3/18 . .  Các ete [2,2006.01] 
3/20 . .  Amyloza oxy hóa; Amylopectin oxy hóa [2,2006.01] 

5/00 Thành phần của các polysacarit hoặc các dẫn xuất của chúng không được đưa 
vào nhóm C08L 1/00 hoặc C08L 3/00 [2,2006.01] 

80 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C08L 

5/02 . Dextran; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/04 . Axit alginic; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/06 . Pectin; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/08 . Chitin; Chondroitin sulfat; Axit Hyaluronic; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/10 . Heparin; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/12 . Aga – aga; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/14 . Hemixenluloza; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 
5/16 . Xyclodextrin; Các dẫn xuất của chúng [2,2006.01] 

Các hợp phần của các cao su hoặc dẫn xuất của chúng [2] 

7/00 Các hợp phần của cao su tự nhiên [2,2006.01] 
7/02 . Latec [2,2006.01] 

9/00 Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hydrocarbon dien 
có nối đôi liên hợp [2,2006.01] 

9/02 . Copolyme với acrylonitril [2,2006.01] 
9/04 . .  Latec [2,2006.01] 
9/06 . Copolyme với styren [2,2006.01] 
9/08 . .  Latec [2,2006.01] 
9/10 . Latec (C08L 9/04, C08L 9/08 được ưu tiên) [2,2006.01] 

11/00 Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme cloropren [2,2006.01] 
11/02 . Latec [2,2006.01] 

13/00 Các hợp phần của cao su chứa các nhóm carboxyl [2,2006.01] 
13/02 . Latec [2,2006.01] 

15/00 Các hợp phần của các dẫn xuất của cao su (C08L 11/00, C08L 13/00 được ưu 
tiên) [4,2006.01] 

15/02 . Các dẫn xuất cao su chứa halogen [2,2006.01] 

17/00 Các hợp phần của cao su tái sinh [2,2006.01] 

19/00 Các hợp phần của cao su không được đưa vào các nhóm C08L 7/00 - C08L 
17/00 [2,2006.01] 

19/02 . Latec [2,2006.01] 

21/00 Các hợp phần của cao su có cấu tạo không xác định [2,2006.01] 
21/02 . Latec [2,2006.01] 
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Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ có sư tham 
gia của các liên kết carbon - carbon không no [2] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong các nhóm C08L23/00-C08L49/00, “gốc béo” được hiểu là một khung carbon  

vòng không thơm hoặc không vòng có kết thúc tận cùng bằng mỗi liên kết với:  
 (a)  một nguyên tố không phải là carbon;  
 (b) một nguyên tử carbon có một liên kết đôi với một nguyên tử không phải là 

carbon;  
 (c)  một nhân vòng carbon thơm hoặc một nhân dị vòng.  
(2) Trong các nhóm C08L23/00-C08L49/00, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một 

copolyme được phân loại theo thành phần monome chính.  

23/00 Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme  của các hydrocarbon 
béo không no chỉ chứa một liên kết đôi carbon-carbon; Các hợp phần của các 
dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

23/02    . không biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
 23/04   . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme eten [2,2006.01] 
23/06   . . . Polyeten [2,2006.01] 
23/08     . . . Copolyme eten (C08L 23/16 được ưu tiên) [2,2006.01] 
23/10    . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme propen [2,2006.01] 
23/12 . . . Polypropen [2,2006.01] 
23/14 . . . Các copolyme propen (C08L 23/16 được ưu tiên) [2,2006.01] 
23/16 . . Copolyme eten - propen hoặc eten - propen - dien [2,2006.01] 
23/18 . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme hydrocarbon chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn 

nguyên tử carbon [2,2006.01] 
23/20 . . . có từ bốn đến chín nguyên tử carbon [2,2006.01] 
23/22 . . . . Copolyme isobuten; Cao su butyl [2,2006.01] 
23/24 . . . có mười hoặc nhiều hơn mười nguyên tử carbon [2,2006.01] 
23/26 . biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
23/28 . . bằng phản ứng với halogen hoặc các hợp chất chứa halogen (C08L 23/32 được ưu 

tiên) [2,2006.01] 
23/30 . . bằng cách oxy hóa [2,2006.01] 
23/32 . . bằng phản ứng với các hợp chất chứa phospho hoặc lưu huỳnh [2,2006.01] 
23/34 . . . bằng cách closulfonat hóa [2,2006.01] 
23/36 . . bằng phản ứng với các hợp chất chứa nitơ, ví dụ nitro hóa [2,2006.01] 

25/00 Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon - carbon và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng 
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bằng nhân vòng carbon thơm ; Các hợp  phần của dẫn xuất của chúng 
[2,2006.01] 

25/02 . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hydrocacbon [2,2006.01] 
25/04 . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của styren [2,2006.01] 
25/06 . . . Polystyren [2,2006.01] 
25/08 . . . Các copolyme styren (C08L 29/08, C08L 35/06, C08L 55/02 được ưu tiên) 

[2,2006.01] 
25/10 . . . . với dien chứa nối đôi liên hợp [2,2006.01] 
25/12 . . . . với nitril không no [2,2006.01] 
25/14 . . . . với este không no [2,2006.01] 
25/16 . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các styren được thế alkyl [2,2006.01] 
25/18 . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các monome thơm chứa các nguyên tố 

khác ngoài carbon và hydro [2,2006.01] 

27/00 Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng là 
một nguyên tử halogen; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương 
tự [2,2006.01] 

27/02 . không được biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
27/04 . . . chứa các nguyên tử clo [2,2006.01] 
27/06 . . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của vinyl clorua [2,2006.01] 
27/08 . . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của vinylidenclorua [2,2006.01] 
27/10 . .  chứa các nguyên tử brom hoặc iot [2,2006.01] 
27/12 . .  chứa flo [2,2006.01] 
27/14 . . . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của vinylflorua [2,2006.01] 
27/16 . . . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của vinylidenflorua [2,2006.01] 
27/18     . . . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của tetrafloeten [2,2006.01] 
27/20   . . . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của hexaflopropen [2,2006.01] 
27/22     . được biến tính bằng cách xử lý hóa học tiếp [2,2006.01] 
27/24    . .  halogen hóa [2,2006.01] 

29/00 Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng là 
một gốc rượu, ete, aldehyt, keto, axetal hoặc ketal; Các hợp phần của các este 
polyme đã thủy phân của rượu không no với các axit  carboxylic no; Các hợp 
phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

29/02    . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của các rượu không no (C08L 29/14 được 
ưu tiên) [2,2006.01] 
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29/04    . .  Rượu polyvinyl; Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este bị thủy phân 
một phần của các rượu không no với axit carboxylic no [2,2006.01] 

29/06   . .  Các copolyme của rượu alyl [2,2006.01] 
29/08    . . . với các monome vinyl vòng thơm [2,2006.01] 
29/10    . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của các ete không no (C08L 35/08 được 

ưu tiên) [2,2006.01] 
29/12    . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của các keton không no [2,2006.01] 
29/14    . Các polyme đồng nhất hoặc các copolyme của các axetal hoặc các ketal thu được 

bằng cách trùng hợp các axetal hoặc các ketal không no bằng cách xử lý tiếp các 
polyme của các rượu không no [2,2006.01] 

31/00   Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa một 
hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên kết 
đôi carbon-carbon và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng là một 
gốc axyloxy của axit carboxylic no, axit carbonic hoặc một axit haloformic (của 
các polyme được thủy phân C08L 29/00); Các hợp phần của các dẫn xuất của 
các polyme tương tự [2,2006.01] 

31/02    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este của axit monocarboxylic 
[2,2006.01] 

31/04    . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của vinyl axetat [2,2006.01] 
31/06    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este của axit polycarboxylic 

[2,2006.01] 
31/08     . .  của axit phtalic [2,2006.01] 

33/00  Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon, và chỉ một trong số gốc đó chỉ có kết thúc tận cùng là 
một gốc carboxyl hoặc các muối của chúng, các anhydrit, este, amit, imit hoặc 
nitril của chúng; Các hợp phần của các dẫn xuất của ccác polyme tương tự 
[2,2006.01] 

33/02    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của axit; Kim loại hoặc các muối amoni của 
chúng [2,2006.01] 

33/04   . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este [2,2006.01] 
33/06    . .  của các este chỉ chứa nguyên tử carbon, hydro và oxy, ở đây nguyên tử oxy chỉ ở 

trong gốc carboxyl [2,2006.01] 
33/08    . . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este của axit acrylic [2,2006.01] 
33/10    . . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este của axit metacrylic [2,2006.01] 
33/12   . . . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của metyl metacrylat [2,2006.01] 
33/14     . .  của các este chứa ngoài nguyên tử oxy của carboxyl còn có các nguyên tử halogen, 

nitơ, lưu huỳnh, hoặc oxy [2,2006.01] 
33/16     . . . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các este chứa các nguyên tử halogen 

[2,2006.01] 
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33/18    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của nitril [2,2006.01] 
33/20    . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của acrylonitril (C08L 55/02 được ưu tiên) 

[2,2006.01] 
33/22    . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của nitril chứa bốn hoặc nhiều hơn bốn 

nguyên tử carbon [2,2006.01] 
33/24    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của amit hoặc imit [2,2006.01] 
33/26    . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của acrylamit hoặc metacrylamit [2,2006.01] 

35/00  Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng 
bằng một gốc carboxyl đồng thời chứa ít nhất thêm một gốc carboxyl khác 
trong phân tử, hoặc các muối, các anhydrit, các este, các amit, imit hoặc nitril 
của các hợp chất đó; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự 
[2,2006.01] 

35/02    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của este (C08L 35/06, C08L 35/08 được ưu 
tiên) [2,2006.01] 

35/04   . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các nitril (C08L 35/06, C08L 35/08 được 
ưu tiên) [2,2006.01] 

35/06    . Các copolyme với các monome vinyl vòng thơm [2,2006.01] 
35/08     . Các copolyme với vinyl ete [2,2006.01] 

37/00 Các hợp phần của các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng là 
một nhân dị vòng có oxy (của các este vòng của các axit đa chức C08L 31/00; 
của các anhydrit vòng của các axit không no C08L 35/00); Các hợp phần của 
các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

39/00 Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong số gốc đó có kết thúc tận cùng là 
một liên kết đơn hoặc đôi với nitơ hoặc bằng một nhân dị vòng có nitơ; Các 
hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

39/02     . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của vinyl amin [2,2006.01] 
39/04     . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các monome chứa các nhân dị vòng có 

nitơ là thành phần của vòng [2,2006.01] 
39/06     . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của N - vinylpyrolidin [2,2006.01] 
39/08     . .  Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của vinylpyridin [2,2006.01] 

41/00 Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon, và ít nhất một trong số đó có kết thúc tận cùng một liên 
kết với  nguyên tử lưu huỳnh hoặc một nhân dị vòng có lưu huỳnh; Các hợp 
phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 
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43/00  Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, mỗi một trong số gốc đó chỉ chứa một liên 
kết đôi carbon-carbon và cũng chứa các nguyên tử bo, silic, phospho, selen, 
telu hoặc một kim loại; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương 
tự  [2,2006.01] 

43/02     . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các monome chứa phospho [2,2006.01] 
43/04    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các monome chứa silic [2,2006.01] 

45/00  Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất không 
chứa các gốc béo không no ở mạch nhánh và chứa một hoặc một số liên kết đôi 
carbon-carbon trong một hệ vòng carbon hoặc dị vòng; Các hợp phần của các 
dẫn xuất của các polyme tương tự (các anhydrit vòng hoặc imit C08L 35/00; các 
este vòng của axit đa chức C08L 31/00) [2,2006.01] 

45/02     . của các polyme cumaron - inden [2,2006.01] 

47/00 Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hợp chất chứa 
một hoặc một số gốc béo không no, ít nhất một trong số gốc đó chứa hai hoặc 
nhiều hơn hai liên kết đôi carbon-carbon; Các hợp phần của các dẫn xuất của 
các polyme tương tự (C08L 45/00 được ưu tiên; của các cao su dien có nối đôi 
liên hợp C08L 9/00 – C08L 21/00) [2,2006.01] 

49/00  Các hợp phần của polyme hoặc copolyme của các hợp chất chứa một hoặc một 
số liên kết ba carbon-carbon; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme 
tương tự [2,2006.01] 

51/00  Các hợp phần của các polyme ghép, trong đó cấu tử ghép thu được bằng phản 
ứng chỉ có sự tham gia của liên kết carbon-carbon không no (cho các polyme 
ABS C08L 55/02); Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự 
[2,2006.01] 

51/02    . ghép với các polysacarit [2,2006.01] 
51/04     . ghép với các cao su [2,2006.01] 
51/06    . ghép với các polyme đồng nhất hoặc copolyme của các hydrocarbon béo chỉ chứa 

một liên kết đôi carbon-carbon [2,2006.01] 
51/08     . ghép với các hợp chất cao phân tử được điều chế theo cách khác với các phản ứng chỉ 

có sự tham gia của liên kết carbon-carbon không no [2,2006.01] 
51/10     . ghép với các chất vô cơ [2,2006.01] 

53/00  Các hợp phần của các copolyme khối, chứa ít nhất một mạch của polyme được 
điều chế bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon-carbon 
không no; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

53/02    . của các monome vinyl thơm và các dien có nối đôi liên hợp [2,2006.01] 

55/00  Các hợp phần của polyme đồng nhất hoặc copolyme thu được bằng các phản 
ứng trùng hợp chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon-carbon không no 
không được đưa vào các nhóm C08L 23/00-C08L 53/00 [2,2006.01] 

55/02    . Các polyme ABS [Acrylonitril- Butadien – Styren] (ABS) [2,2006.01] 
55/04    . Sản phẩm đa cộng hợp được điều chế bằng cách tổng hợp dien [2,2006.01] 
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57/00 Các hợp phần của polyme có cấu tạo không rõ được điều chế bằng các phản 
ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon-carbon không no [2,2006.01] 

57/02     . Các copolyme của hydrocacbon dầu khoáng [2,2006.01] 
57/04    . Các copolyme, trong đó chỉ có monome có trong một lượng ít được xác định 

[2,2006.01] 
57/06    . Các polyme đồng nhất hoặc copolyme chứa các nguyên tố khác trừ carbon và hydro 

[2,2006.01] 
57/08     . .  chứa các nguyên tử halogen [2,2006.01] 
57/10     . .  chứa các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
57/12    . .  chứa các nguyên tử nitơ [2,2006.01] 

Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được theo cách khác với các phản ứng chỉ 
có sư tham gia của các liên kết carbon - carbon không no [2] 

59/00 Các hợp phần của polyaxetal; Các hợp phần của các dẫn xuất của polyaxetal 
(polyvinyl axetal C08L 29/14) [2,2006.01] 

59/02 . Polyaxetal chỉ chứa các dãy polyoxymetylen [2,2006.01] 
59/04     . Copolyoxymetylen [3,2006.01] 

61/00   Các hợp phần của các polyme ngưng tụ của aldehyt hoặc keton (với rượu đa chức 
C08L 59/00; với polynitril C08L 77/00); Các hợp phần của các dẫn xuất của các 
polyme tương tự [2,2006.01] 

61/02    . Chỉ có các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc keton [2,2006.01] 
61/04    . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hoặc keton chỉ với phenol [2,2006.01] 
61/06    . .  của các aldehyt với các phenol [2,2006.01] 
61/08    . . . với monohydro phenol [2,2006.01] 
61/10    . . . . Sản phẩm ngưng tụ của phenol-formaldehyt [2,2006.01] 
61/12    . . . với phenol polyhydric [2,2006.01] 
61/14    . . . Các sản phẩm ngưng tụ phenol-aldehyt được biến tính [2,2006.01] 
61/16 . .  của keton với phenol [2,2006.01] 
61/18     . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hoặc keton chỉ với hydrocarbon thơm hoặc các dẫn 

xuất halogen của chúng [2,2006.01] 
61/20    . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hoặc keton chỉ với các hợp chất chứa hydro liên kết 

với nitơ (với amino phenol C08L 61/04) [2,2006.01] 
61/22 . .  của các aldehyt với các hợp chất không vòng hoặc vòng cacbon [2,2006.01] 
61/24 . . . với ure hoặc thioure [2,2006.01] 
61/26 . .  của các aldehyt với các hợp chất dị vòng [2,2006.01] 
61/28 . . . với melamin [2,2006.01] 
61/30 . .  của các aldehyt với các hợp chất dị vòng và không vòng hoặc vòng carbon 

[2,2006.01] 
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61/32 . .  Các sản phẩm ngưng tụ của amino - aldehyt biến tính [2,2006.01] 
61/34 . Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hoặc keton với các monome, được đề cập ít 

nhất vào hai nhóm của các nhóm C08L 61/04, C08L 61/18, và C08L 61/20 
[2,2006.01] 

63/00 Các hợp phần của nhựa epoxy; Các hợp phần của các dẫn xuất của nhựa 
epoxy [2,2006.01] 

63/02 . Các ete polyglyxidyl bisphenol [2,2006.01] 
63/04 . Novolac epoxy [2,2006.01] 
63/06 . Triglyxidylisoxyanurat [2,2006.01] 
63/08 . Polyen được polyme epoxy hóa [2,2006.01] 
63/10 . Nhựa epoxy biến tính bằng các hợp chất không no [2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C08L65/00-C08L85/00, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các hợp 

phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo thành hai liên kết 
khác nhau trong mạch chính chỉ được phân loại theo liên kết có mặt nhiều hơn.  

65/00 Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thanh một liên kết carbon- carbon trong mạch chính (C08L 7/00 - C08L 57/00, 
C08L 61/00 được ưu tiên); Các hợp chất của các dẫn xuất của các polyme tương 
tự [2,2006.01] 

65/02 . Polyphenylen [2,2006.01] 
65/04   . Polyxylylen [2,2006.01] 

67/00 Các hợp phần của polyeste thu được bằng các phản ứng tạo thành một liên kết 
este carboxylic trong mạch chính (polyeste-amit C08L 77/12, polyeste-imit C08L 
79/08); Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

67/02    . Polyeste được dẫn xuất từ các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy 
(C08L67/06 được ưu tiên) [2,2006.01] 

67/03   . . các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy có các nhóm hydroxy và carboxyl 
gắn trực tiếp vào các vòng thơm [5,2006.01] 

67/04   . Polyeste được dẫn xuất từ các axit hydroxy carboxylic, ví dụ lacton (C08L67/00 được 
ưu tiên) [2,2006.01] 

67/06     . Các polyeste không no [2,2006.01] 
67/07    . .  có các liên kết tận cùng carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
67/08     . Các polyeste được biến tính bằng các dầu béo bậc cao hoặc các axit của chúng hoặc 

nhựa tự nhiên hoặc axit nhựa [2,2006.01] 

69/00  Các hợp phần của polycarbonat; Các hợp phần của các dẫn xuất của 
polycarbonat [2,2006.01] 

71/00  Các hợp phần của các polyete thu được bằng phản ứng tạo thành liên kết ete 
trong mạch chính (polyaxetal C08L 59/00; nhựa epoxy C08L 63/00; polythioete-
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ete C08L 81/02; polyetesulfon C08L 81/06); Các hợp phần của các dẫn xuất của 
các polyme tương tự [2,2006.01] 

71/02   . Oxit polyalkylen [2,2006.01] 
71/03    . . Polyepihalohydrin [5,2006.01] 
71/08    . Polyete được dẫn xuất từ các hợp chất hydroxy hay từ các dẫn xuất kim loại của 

chúng (C08L 71/02 được ưu tiên) [5,2006.01] 
71/10    . .  từ các phenol [5,2006.01] 
71/12    . . . Oxit polyphenylen [5,2006.01] 
71/14    . .  Các polyme furfuryl alcohol [5,2006.01] 

73/00  Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết oxy hoặc oxy và carbon trong mạch chính, không được xếp 
vào các nhóm C08L59/00 – C08L71/00; Các hợp phần của các dẫn xuất của 
các polyme tương tự [2,2006.01] 

73/02    . Polyanhydrit [2,2006.01] 

75/00  Các hợp phần của polyure hoặc polyuretan; Các hợp phần của các dẫn xuất 
của các polyme tương tự [2,2006.01] 

75/02 . Polyure [2,2006.01] 
75/04 . Polyuretan [2,2006.01] 
75/06 . .  từ polyeste [2,2006.01] 
75/08 . .  từ polyete [2,2006.01] 
75/10 . .  từ polyaxetal [2,2006.01] 
75/12    . .  từ các hợp chất chứa nitơ và nguyên tử hydro hoạt tính, trong đó nguyên tử nitơ 

không thuộc trong nhóm isoxyanat [2,2006.01] 
75/14    . .  Polyuretan có các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
75/16    . . . có các liên kết tận cùng carbon-carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 

77/00  Các hợp phần của polyamit, thu được bằng phản ứng tạo thành một liên kết 
amit carboxylic trong mạch chính (polyamit-imit hoặc axit polyamit C08L 79/08; 
polyhydrazit C08L 79/06); Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme 
tương tự [2,2006.01] 

77/02  . Polyamit được dẫn xuất từ các axit omega-amino carboxylic hoặc các lactam của 
chúng (C08L 77/10 được ưu tiên) [2,2006.01] 

77/04   . Polyamit được dẫn xuất từ các axit alpha- amino carboxylic (C08L 77/10 được ưu 
tiên) [2,2006.01] 

77/06    . Polyamit được dẫn xuất từ các polyamin và các axit polycarboxylic (C08L 77/10 
được ưu tiên) [2,2006.01] 

77/08    . .  từ các polyamin và các axit béo không no được polyme hóa [2,2006.01] 
77/10 . Polyamit được dẫn xuất từ amino liên kết vòng thơm và các nhóm carboxyl của các 

axit amino carboxylic hoặc của các polyamin và các axit polycarboxylic [2,2006.01] 
77/12     . Polyeste-amit [2,2006.01] 
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79/00 Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng tạo 
thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa nitơ kết hợp 
hoặc không kết hợp với oxy hoặc chỉ với cacbon, không được xếp vào nhóm 
C08L6/00-77/00 [2,2006.01] 

79/02     . Polyamin [2,2006.01] 
79/04  . Các chất đa ngưng tụ chứa nhân dị vòng với nguyên tử nitơ trong mạch chính. Các 

polyhydrazit; Các axit polyamit hoặc các tiền chất polyimit tương tự [2,2006.01] 
79/06    . .  Các polyhydrazit; Polytriazol; Polyamino-triazol; Polyoxadiazol [2,2006.01] 
79/08    . .  Các polyimit; Polyeste-imit; Polyamit-imit; Axit polyamit hoặc các tiền chất tương 

tự polyimit [2,2006.01] 

81/00 Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết trong mạch chính của cao phân tử chứa lưu huỳnh kết hợp 
hoặc không kết hợp với nitơ, oxy hoặc chỉ với carbon; Các hợp phần của 
polysulfon; Các hợp phần của các dẫn xuất của các polyme tương tự 
[2,2006.01] 

81/02   . Các polythioete; Polythioete-ete [2,2006.01] 
81/04    . Các polysulfua [2,2006.01] 
81/06    . Các polysulfon; Polyetesulfon [2,2006.01] 
81/08     . Các polysulfonat [2,2006.01] 
81/10   . Các polysulfonamit; Polysulfonimit [2,2006.01] 

83/00  Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa silic, không có 
hoặc có sự kết hợp với lưu huỳnh, nitơ, oxy hoặc chỉ với carbon; Các hợp phần 
của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

83/02    . Polysilicat [2,2006.01] 
83/04    . Polysiloxan [2,2006.01] 
83/05    . .  chứa silic liên kết với hydro [4,2006.01] 
83/06     . .  chứa silic liên kết với các nhóm có oxy (C08L 83/12 được ưu tiên) [2,2006.01] 
83/07     . .  chứa silic liên kết với các nhóm béo chưa bão hòa [4,2006.01] 
83/08    . .  chứa silic liên kết vói các nhóm hữu cơ chứa các nguyên tử khác ngoài carbon, 

hydro và oxy [2,2006.01] 
83/10 . Copolyme khối hoặc copolyme ghép chứa các dãy polysiloxan (thu được bằng cách 

trùng hợp một hợp chất chứa một liên kết đôi carbon-carbon trên polysiloxan C08L 
51/08, C08L 53/00) [2,2006.01] 

83/12    . .  chứa các dãy polyete [2,2006.01] 
83/14  . trong đó ít nhất có hai nhưng không phải tất cả nguyên tử silic nối với các nguyên tử 

khác không phải là nguyên tử oxy (C08L 83/10 được ưu tiên) [2,2006.01] 
83/16 . trong đó tất cả các nguyên tử silic được nối bằng các liên kết với các nguyên tử khác 

không phải là nguyên tử oxy [2,2006.01] 
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85/00  Các hợp  phần của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết có chứa trong mạch chính của cao phân tử các nguyên tử 
khác ngoài các nguyên tử silic, lưu huỳnh, nitơ, oxy và carbon; Các hợp phần 
của các dẫn xuất của các polyme tương tự [2,2006.01] 

85/02    . chứa phospho [2,2006.01] 
85/04    . chứa bo [2,2006.01] 

87/00  Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử có cấu tạo không xác định thu 
được theo cách khác với các phản ứng trùng hợp chỉ có sự tham gia các liên 
kết carbon-carbon không no [2,2006.01] 

Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng [2] 

89/00  Các hợp phần của protein; Các hợp phần của các dẫn xuất của chúng 
[2,2006.01] 

89/02    . Các sản phẩm ngưng tụ casein-aldehyt [2,2006.01] 
89/04    . Các sản phẩm dẫn xuất từ các chất thải, ví dụ sừng, tóc [2,2006.01] 
89/06    . .  từ da thuộc hoặc da sống [2,2006.01] 

91/00  Các hợp phần của các dầu, chất béo, sáp; Các hợp phần của các dẫn xuất của 
chúng [2,2006.01] 

91/02    . Dầu đã lưu hóa, ví dụ factit [2,2006.01] 
91/04    . Linoxyn [2,2006.01] 
91/06 . Sáp [2,2006.01] 
91/08    . .  Sáp khoáng [2,2006.01] 

93/00 Các hợp phần của các nhựa tự nhiên; Các hợp phần của các dẫn xuất của 
chúng (polysacarit C08L 1/00-C08L 5/00; cao su tự nhiên C08L 7/00) [2,2006.01]  

93/02   . Senlac [2,2006.01] 
93/04 . Nhựa thông [2,2006.01] 

95/00   Các hợp phần của các chất bitum, ví dụ nhựa rải đường (atfan), hắc ín hoặc 
nhựa đường [2,2006.01] 

97/00  Các hợp phần của các chất có chứa lignin (polysacarit C08L 1/00 - C08L 5/00) 
[2,2006.01] 

97/02    . Chất lignoxelulo, ví dụ gỗ, rơm, bã mía [2,2006.01] 

99/00   Các hợp phần của các chất cao phân tử tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng 
không được đề cập đến các nhóm C08L 1/00 - C08L 7/00 hoặc C08L 89/00 – 
C08L 97/00 [2,2006.01] 

 

101/00 Các hợp phần của các hợp chất cao phân tử có cấu trúc không xác định 
[2,2006.01] 

101/02 . được đặc trưng bởi các nhóm được xác định [2,2006.01] 
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101/04 . .  có chứa các nguyên tử halogen [2,2006.01] 
101/06 . .  có chứa các nguyên tử oxy [2,2006.01] 
101/08 . . . Các nhóm carboxyl [2,2006.01] 
101/10 . .  có chứa các nhóm silan có khả năng thủy phân [4,2006.01] 
101/12 . được đặc trưng bởi các đặc tính vật lý, ví dụ tính không đẳng hướng, tính nhớt hoặc  

tính dẫn điện [6,2006.01] 
101/14 . .  các hợp chất cao phân tử có khả năng hòa tan hoặc trương nở trong nước, ví dụ các 

gel nước [6,2006.01] 
101/16 . các hợp chất cao phân tử có khả năng phân hủy sinh học [7,2006.01] 
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C09 THUỐC NHUỘM; SƠN; DẦU ĐÁNH BÓNG; NHỰA TỰ NHIÊN; CHẤT 
KẾT DÍNH; CÁC HỢP PHẦN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC; SỬ DỤNG 
CÁC VẬT LIỆU CHO MỤC ĐÍCH KHÁC   

C09B THUỐC NHUỘM HỮU CƠ HOẶC CÁC HỢP CHẤT CÙNG LOẠI DÙNG ĐỂ 
ĐIỂU CHẾ THUỐC NHUỘM; CHẤT CẨN MÀU; CHẤT NHUỘM MÀU (lên 
men hay các qui trình sử dụng enzym để tổng hợp một hợp chất hóa học mong muốn 
C12P) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất luôn được phân loại 
vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

Nội dung phân lớp 
THUỐC NHUỘM ANTRAXEN ................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 6/00, 9/02 
THUỐC NHUỘM AZO 

Được điều chế bằng diazo hóa và kết hợp: 
Thuốc nhuộm monoazo ................................................................................................ 29/00 
Thuốc nhuộm diazo và polyazo ............................................................. 31/00, 33/00, 35/00 
bằng cách kết hợp amin được diazo hóa với amin 
ban đầu .......................................................................................................................... 37/00 
Các thuốc nhuộm azo khác ........................................................................................... 39/00 
Các phương pháp đặc biệt tiến hành phản ứng kết 
hợp ................................................................................................................................ 41/00 

Điều chế thuốc nhuộm azo từ các hợp chất azo khác ........................................................ 43/00 
Điều chế bằng cách khác ngoài diazo hóa và kết hợp ....................................................... 27/00 
Các hợp chất chứa các nhóm oni ....................................................................................... 44/00 
Các phức chất kim loại ...................................................................................................... 45/00 
Các hợp chất có các hệ mang màu khác ............................................................................ 56/00 
Các thuốc nhôm azo khác .................................................................................................. 46/00 

THUỐC NHUỘM INDIGOID, DIARYL VÀ 
TRIARYL METAN; THUỐC NHUỘM OXYKETON ..................................... 7/00, 9/04; 11/00, 13/00 
THUỐC NHUỘM ACRIDIN, AZIN, OXAZIN, TIAZIN .................................................. 15/00 - 21/00 
THUỐC NHUỘM QUINOLIN VÀ POLYMETIN ............................................................... 23/00, 25/00 
THUỐC NHUỘM HYDRAZON, TRIAZEN .................................................................................. 26/00 
CÁC PORPHYRIN, PORPHYRAZIN; THUỐC NHUỘM 
LƯU HUỲNH ........................................................................................................................ 47/00, 49/00 
QUINACRIDON .............................................................................................................................. 48 /00 
THUỐC NHUỘM FORMAZAN; THUỐC NHUỘM NITRO 
VÀ NITROSO; QUINON IMIT; THUỐC NHUỘM 
AZOMETIN .................................................................................................... 50/00; 51/00; 53/00; 55/00 
CÁC THUỐC NHUỘM TỔNG HỢP KHÁC ....................................................................... 57/00, 59/00 
THUỐC NHUỘM CÓ NGUỒN GỐC TỰNHIÊN ........................................................................... 61/00 
THUỐC NHUỘM CÓ KHẢ NÀNG THAM GIA PHẢN ỨNG ...................................................... 62/00 
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CHẤT NHUỘM MÀU, CHẤT CẨN MÀU, CHẾ PHÀM 
THUỐC NHUỘM ...................................................................................................... 63/00, 65/00, 67/00 
CÁC THUỐC NHUỘM KHÁC ....................................................................................................... 69/00 

 

Thuốc nhuộm antraxen 

1/00 Thuốc nhuộm có nhân antraxen không ngưng tụ với các vòng khác [1,2006.01] 
1/02 . Hydroxy antraquinon; Ete hoặc este của chúng [1,2006.01] 
1/04 . .  Điều chế bằng phương pháp tổng hợp nhân [1,2006.01] 
1/06 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân antraxen [1,2006.01] 
1/08 . . . Thuốc nhuộm chứa nhóm hydroxyl OH [1,2006.01] 
1/10 . . . Thuốc nhuộm có chứa halogen [1,2006.01] 
1/12 . . . Thuốc nhuộm có chứa các nhóm axit sulfonic [1,2006.01] 
1/14 . . . Thuốc nhuộm có chứa các nhóm ete [1,2006.01] 
1/16 . Các amino antraquinon [1,2006.01] 
1/18 . .  Điều chế bằng phương pháp tổng hợp nhân [1,2006.01] 
1/20 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân antraxen [1,2006.01] 
1/22 . . . Thuốc nhuộm có các nhóm amin không được thế [1,2006.01] 
1/24 . . . . được sulfonat hóa [1,2006.01] 
1/26 . . . Thuốc nhuộm có các nhóm amin được thế bằng các gốc hydrocarbon [1,2006.01] 
1/28 . . . . được thế bằng các nhóm alkyl, aralkyl, hay xyclo-alkyl [1,2006.01] 
1/30 . . . . . được sulfonat hóa [1,2006.01] 
1/32 . . . . được thay thế bằng các nhóm aryl (các antrimit C09B 1/48) [1,2006.01] 
1/34 . . . . . được sulfonat hóa [1,2006.01] 
1/36 . . . Thuốc nhuộm với các nhóm amin đã được axyl hóa [1,2006.01] 
1/38 . . . . Các dẫn xuất của ure và thioure [1,2006.01] 
1/40 . . . . các nhóm axyl là phần còn lại của một axit carboxylic thẳng hoặc araliphatic 

[1,2006.01] 
1/42 . . . . các nhóm axyl là phần còn lại của một axit carboxylic thơm [1,2006.01] 
1/43 . . . . . Các axit dicarboxylic [3,2006.01] 
1/44 . . . . các nhóm axyl là phần còn lại của axit carboxylic dị vòng [1,2006.01] 
1/46 . . . . các nhóm axyl là phần còn lại của axit xyanuric hay một hợp chất dị vòng tương 

tự [1,2006.01] 
1/467 . . . . . liên kết với hai hay nhiều vòng antraquinon [3,2006.01] 
1/473 . . . . các nhóm axyl là phần còn lại của một axit sulfonic [3,2006.01] 
1/48 . .  Các antrimit [1,2006.01] 
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1/50 . Các amino-hydroxy antraquinon; Các ete hoặc các este của chúng [1,2006.01] 
1/503 . .  amino-hydroxy antraquinon không được thế [2,2006.01] 
1/51 . .  Amino-hydroxyantraquinon được thế ở N [2,2006.01] 
1/514 . . . Các dẫn xuất của N-aryl (các dẫn xuất N-aralkyl C09B 1/515) [2,2006.01] 
1/515 . . . Các dẫn xuất N-alkyl, N-aralkyl hoặc N-xycloalkyl [2,2006.01] 
1/516 . . . Các dẫn xuất N-axyl hóa [2,2006.01] 
1/52 . .  được sulfonat hóa [1,2006.01] 
1/54 . .  được ete hóa [1,2006.01] 
1/56 . Các mercapto-antraquinon [1,2006.01] 
1/58 . .  có nhóm mercapto được thế bằng các gốc béo, vòng béo, araliphatic hoặc aryl 

[3,2006.01] 
1/60 . . .  được thế bằng các gốc béo, vòng béo hay araliphatic [3,2006.01] 
1/62 . . với các nhóm mercapto được thế bằng nhân dị vòng [3,2006.01] 

3/00 Thuốc nhuộm có nhân antraxen ngưng tụ với một hay nhiều vòng carboxylic 
[1,2006.01] 

3/02 . Các benzantron [1,2006.01] 
3/04 . . Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/06 . . Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân benzantron [1,2006.01] 
3/08 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/10 . . . Các dẫn xuất amin [1,2006.01] 
3/12 . .  Các dibenzantronyl [1,2006.01] 
3/14 . Các dẫn xuất của perylen [1,2006.01] 
3/16 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/18 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân perylen [1,2006.01] 
3/20 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/22 . Các dibenzantron; Các isodibenzantron [1,2006.01] 
3/24 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/26 . . . từ các dibenzantronyl [1,2006.01] 
3/28 . . . từ các dẫn xuất của perylen [1,2006.01] 
3/30 . .  Điều chế từ các chất ban đầu có nhân dibenzantron hay izodibenzantron [1,2006.01] 
3/32 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/34 . . . bằng oxy hóa [1,2006.01] 
3/36 . . . bằng ete hóa các hợp chất hydroxy [1,2006.01] 
3/38 . . . bằng cách đưa các phần cặn hydrocarbon hoặc axyl vào các nhóm amin 

[1,2006.01] 

95 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C09B 

3/40 . Các pyrantron [1,2006.01] 
3/42 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/44 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân pyrantron [1,2006.01] 
3/46 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/48 . . . Các dẫn xuất của amin [1,2006.01] 
3/50 . Các dibenzopyrenquinon [1,2006.01] 
3/52 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/54 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân dibenzopyrenquinon [1,2006.01] 
3/56 . . . Các dẫn xuất của amin [1,2006.01] 
3/58 . Các benzatraquinon [1,2006.01] 
3/60 . Các antantron [1,2006.01] 
3/62 . . Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/64 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân antantron [1,2006.01] 
3/66 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/68 . . . Các dẫn xuất của amin [1,2006.01] 
3/70 . Các benzo-, naphto- hoặc antra-diantron [1,2006.01] 
3/72 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/74 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân benzo-, naphto- hay antra-diantron 

[1,2006.01] 
3/76 . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
3/78 . Các thuốc nhuộm khác có nhân antraxen ngưng tụ với một hay nhiều vòng carboxylic 

[1,2006.01] 
3/80 . .  Điều chế bằng cách tổng hợp nhân [1,2006.01] 
3/82 . .  Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân antraxen ngưng tụ [1,2006.01] 

5/00 Thuốc nhuộm có một nhân antraxen ngưng tụ với một hay nhiều nhân dị vòng 
có hoặc không có các vòng carboxylic [1,2006.01] 

5/02 . nhân dị vòng được ngưng tụ ở vị trí peri [1,2006.01] 
5/04 . .  Các pyrazolantron [1,2006.01] 
5/06 . . . Các sản phẩm ngưng tụ benzatronyl-pyrazolantron [1,2006.01] 
5/08 . . . Các dipyrazolantron [1,2006.01] 
5/10 . .  Các isothiazolantron; Các isoxazolantron; Các isoselenazolantron [1,2006.01] 
5/12 . .  Các thiofenantron [1,2006.01] 
5/14 . .  Các benz-azabenzantron (các antrapyridon) [1,2006.01] 
5/16 . .  Các benz-diazabenzantron, ví dụ các antrapyrimidon [1,2006.01] 
5/18 . .  Coeroxen; Coerthien; Coeramiden; Các dẫn xuất của chúng [1,2006.01] 
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5/20 . .  Các flavantron [1,2006.01] 
5/22 . . . Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân flavantron [1,2006.01] 
5/24 . các nhân dị vòng được ngưng tụ với một nhân antraquinon ở vị trí 1-2 hoặc 2-3 

[1,2006.01] 
5/26 . .  Các carbazol của dãy antraxen [1,2006.01] 
5/28 . . . Các antrimit carbazol [1,2006.01] 
5/30 . .  Các 1,2 - azol của dãy antraxen [1,2006.01] 
5/32 . .  Các 1,3 - azol của dãy antraxen [1,2006.01] 
5/34 . .  Các antraquinon acridon và thioxanton [1,2006.01] 
5/36 . . . Các amino acridon [1,2006.01] 
5/38 . . . Những hợp chất có các nhân acridon và carbazol [1,2006.01] 
5/40 . . . Sản phẩm ngưng tụ benzantronyl-aminoantraquinon [1,2006.01] 
5/42 . .  Các pyridino antraquinon [1,2006.01] 
5/44 . .  Các azin của dãy antraxen [1,2006.01] 
5/46 . . . Các para-diazin [1,2006.01] 
5/48 . . . . Các bis-antraquinondiazin (indantron) [1,2006.01] 
5/50 . . . . . Điều chế bằng cách nấu chảy kiềm 2-amino antraquinon [1,2006.01] 
5/52 . . . . . Điều chế bằng cách ngưng tụ 1,2 -halogen-amino-antraquinon [1,2006.01] 
5/54 . . . . . Điều chế từ các 2-amino antrahydroquinon [1,2006.01] 
5/56 . . . . . Điều chế từ các chất ban đầu đã có nhân indantren [1,2006.01] 
5/58 . . . . . . bằng halogen hóa [1,2006.01] 
5/60 . . . Các thiazin; Các oxazin [1,2006.01] 
5/62 . Các imit và các amidin vòng của các axit peri-dicarboxylic của dãy antraxen, 

benzantren và perylen [1,2006.01] 

6/00 Thuốc nhuộm antraxen không thuộc vào các nhóm trên [2,2006.01] 

7/00 Thuốc nhuộm indigoit [1,2006.01] 
7/02 . Phẩm chàm indigo bis-indol [1,2006.01] 
7/04 . .  Halogen hóa phẩm chàm indigo  bis-indol [1,2006.01] 
7/06 . Phẩm chàm indigo indon- thionaphten [1,2006.01] 
7/08 . Phẩm chàm indigo indol khác [1,2006.01] 
7/10 . Phẩm chàm indigo bis-thionaphten [1,2006.01] 
7/12 . Phẩm chàm indigo thionaphten khác [1,2006.01] 

9/00 Các este và muối este của các hợp chất leuco của các thuốc nhuộm indỉgo 
[1,2006.01] 

9/02 . của các thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 

97 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C09B 

9/04 . của các thuốc nhuộm indigoit [1,2006.01] 

11/00 Thuốc nhuộm diaryl- và triarylmetan [1,2006.01] 
11/02 . dẫn xuất từ diarylmetan [1,2006.01] 
11/04 . dẫn xuất từ triarylmetan [1,2006.01] 
11/06 . .  Các dẫn xuất hydroxy của triarylmetan, trong đó có ít nhất một nhóm -OH liên kết 

với nhân aryl [1,2006.01] 
11/08 . . . Các phtalein [1,2006.01] 
11/10 . .  Các dẫn xuất amin của triarylmetan [1,2006.01] 
11/12 . . . không có các nhóm -OH liên kết với một nhân aryl [1,2006.01] 
11/14 . . . . Điều chế từ các aldehyt thơm, axit carboxylic thơm hay các dẫn xuất của chúng 

và các amin thơm [1,2006.01] 
11/16 . . . . Điều chế từ các diarylketon hay các diarylcarbinol [1,2006.01] 
11/18 . . . . Điều chế bằng cách oxy hóa [1,2006.01] 
11/20 . . . . Điều chế từ các dẫn xuất khác của triarylmetan [1,2006.01] 
11/22 . . . có chứa các nhóm -OH liên kết với một nhân aryl [1,2006.01] 
11/24 . . . Các phtalein có chứa những nhóm amin [1,2006.01] 
11/26 . . Thuốc nhuộm triarylmetan trong đó có ít nhất một nhân aryl là dị vòng [1,2006.01] 
11/28 . Các pyronin [1,2006.01] 

13/00 Thuốc nhuộm oxyketon [1,2006.01] 
13/02 . thuộc dãy naphtalin, ví dụ naphtazarin [1,2006.01] 
13/04 .  thuộc dãy pyren [1,2006.01] 
13/06 . thuộc dãy axetophenon [1,2006.01] 

Thuốc nhuộm acridin, azin, oxazin và tiazin 

15/00 Thuốc nhuộm acridin [1,2006.01] 

17/00 Thuốc nhuộm azin [1,2006.01] 
17/02 . thuộc dãy benzen [1,2006.01] 
17/04 . thuộc dãy naphtalen [1,2006.01] 
17/06 . Florindin và các dẫn xuất của nó [1,2006.01] 

19/00 Thuốc nhuộm oxazin [1,2006.01] 
19/02 . Các bisoxazin điều chế từ amino quinon [1,2006.01] 

21/00 Thuốc nhuộm tiazin [1,2006.01] 

Thuốc nhuộm quinolin hoặc polymetin 

23/00 Thuốc nhuộm metin và polymetin, ví dụ thuốc nhuộm xyanin [1,2006.01] 
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23/01 . được đặc trưng bằng mạch metin [3,2006.01] 

23/02 . .  có số lẻ nhóm -〉CH [1,3,2006.01] 

23/04 . . . có một nhóm -〉CH, ví dụ xyanin, isoxyanin, pseudoxyanin [1,3,2006.01] 

23/06 . . . có 3 nhóm -〉CH, ví dụ carboxyanin [1,3,2006.01] 

23/08 . . . có nhiều hơn 3 nhóm -〉CH, ví dụ polycarboxyanin [1,3,2006.01] 

23/10 . .  có số chẵn nhóm -〉CH [1,3,2006.01] 
23/12 . mạch nhánh polymetin [1,2006.01] 
23/14 . Thuốc nhuộm styryl [1,2006.01] 
23/16 . mạch polymetin chứa các dị nguyên tử [1,2006.01] 

25/00 Các quinophtalon [1,2006.01] 

26/00 Thuốc nhuộm hydrazon; Thuốc nhuộm triazen [3,2006.01] 
26/02 . Thuốc nhuộm hydrazon (thuốc nhuộm azo-hydrazon C09B 56/18) [3,2006.01] 
26/04 . . cation [3,2006.01] 
26/06 . Thuốc nhuộm triazen (thuốc nhuộm azo-triazen C09B 56/20) [3,2006.01] 

Thuốc nhuộm azo 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C09B 27/00 – C09B 46/00, các mũi tên trong công thức có các dạng 

khác nhau của thuốc nhuộm azo chỉ ra rằng phần nào của một thuốc nhuộm azo được 
điều chế bằng sự diazo hóa và ghép nối được dẫn xuất từ cấu tử diazo và phần nào 
được dẫn xuất từ cấu tử ghép nối. Mũi tên này hướng về phần được dẫn xuất từ cấu 
tử ghép nối.  

27/00 Các hợp chất, trong đó nhóm azo được tạo thành bằng bất cứ phương pháp 
nào, trừ phương pháp diazo hóa và ghép nối [1,2006.01] 

27/06 . Các tartrazin [3,2006.01] 

29/00 Thuốc nhuộm monoazo được điều chế bằng phương pháp diazo hóa và ghép 
nối [1,2006.01] 

29/01 . được đặc trưng bằng cấu tử diazo [3,2006.01] 
29/02 . .  từ các hợp chất o-amino-hydroxy được diazo hóa [1,3,2006.01] 
29/03 . .  từ các axit o- amino carboxylic hoặc axit o-amino-sulfonic được diazo hóa 

[3,2006.01] 
29/033 . .  từ các amin có một nhân dị vòng được diazo hóa [3,2006.01] 
29/036 . . . nhân dị vòng chỉ chứa nitơ là dị nguyên tử [3,2006.01] 
29/039 . . . nhân dị vòng có nitơ và lưu huỳnh là dị nguyên tử [3,2006.01] 
29/042 . . . . dị vòng là nhân thiazol [3,2006.01] 
29/045 . . . . . Các benzothiazol [3,2006.01] 
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29/048 . . . . dị vòng là một nhân thiadiazol [3,2006.01] 
29/06 . từ các cấu tử ghép nối có nhóm amin là nhóm định hướng duy nhất [1,2006.01] 
29/08 . .  Các amino benzen [1,2006.01] 
29/085 . . . ghép nối với các anilin được diazo hóa [3,2006.01] 
29/09 . . . ghép nối với các amin có nhân dị vòng được diazo hóa [3,2006.01] 
29/095 . .  Các amino naphtalen [3,2006.01] 
29/10 . từ các cấu tử ghép nối có nhóm hydroxy là nhóm định hướng duy nhất [1,2006.01] 
29/12 . . thuộc dãy benzen [1,2006.01] 
29/14 . . . Các axit hydroxy carboxylic [1,2006.01] 
29/15 . .  thuộc dãy naphtalen [3,2006.01] 
29/16 . . . Các axit naphto-sulfonic [1,3,2006.01] 
29/18 . .  Orto-hydroxy carbonamit [1,2006.01] 
29/20 . . . thuộc dãy naphtalen [1,2006.01] 
29/22 . . . thuộc các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
29/24 . từ các cấu tử ghép nối có đồng thời các nhóm hydroxy và amin là các nhóm định 

hướng [1,2006.01] 
29/26 . . Amino phenol [1,2006.01] 
29/28 . . Amino naphtol [1,2006.01] 
29/30 . . . Axit amino naphtolsulfonic [1,2006.01] 
29/32 . từ các cấu tử ghép nối chứa một nhóm metylen có khả năng tham gia phản ứng 

[1,2006.01] 
29/33 . . Axeto- hay benzoyl-axetylarylit [3,2006.01] 
29/34 . từ các cấu tử ghép khác [1,2006.01] 
29/36 . .  từ các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
29/40 . . . có một nhân 5 cạnh với dị nguyên tử duy nhất của nhân là nguyên tử nitơ 

[3,2006.01] 
29/42 . . . chứa nhân sáu cạnh với nitơ là dị nguyên tử duy nhất của nhân [3,2006.01] 
29/44 . . . Các quinolin hoặc các quinolin được hydro hóa [3,2006.01] 
29/46 . . . Các 1,2-diazol hoặc các 1,2- diazol được hydro hóa [3,2006.01] 
29/48 . . . . Các amino-1,2-diazol [3,2006.01] 
29/50 . . . . Các 1,2diazolon [3,2006.01] 
29/52 . . . Các diazin [3,2006.01] 

31/00 Thuốc nhuộm diazo và polyazo dạng A → B → C, A → B → C → D hoặc 
tương tự, được điều chế bằng phương pháp diazo hóa và ghép nối [1,2006.01] 

31/02 . Thuốc nhuộm disazo [1,2006.01] 
31/04 . .  từ một cấu tử ghép nối "C" có một nhóm amin định hướng [1,2006.01] 
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31/043 . . . Các amino benzen [3,2006.01] 
31/047 . . . . có các nhóm axit như -COOH, -SO3H, -PO3H2, -OSO3H, -OPO2H2; Các muối 

của chúng [3,2006.01] 
31/053 . . . Các amino naphtalen [3,2006.01] 
31/057 . . . . có chứa các nhóm axit ví dụ -COOH, -SO3H, -PO3H2, -OSO3H, -OPO2H2; Các 

muối của chúng [3,2006.01] 
31/06 . . từ một cấu tử ghép nối "C" có một nhóm hydroxy định hướng [1,2006.01] 
31/062 . . . Các phenol [3,2006.01] 
31/065 . . . . có chứa các nhóm axit ví dụ -COOH, -SO3H, -PO3H2, -OSO3H, -OPO2H2; Các 

muối của chúng [3,2006.01] 
31/068 . . . Các naphtol [3,2006.01] 
31/072 . . . . có chứa các nhóm axit ví dụ -COOH, -SO3H, -PO3H2; -OSO3H, -OPO2H2; Các 

muối của chúng [3,2006.01] 
31/075 . . . Các amit của axit orto-hydroxy carboxylic [3,2006.01] 
31/078 . . . . có chứa các nhóm axit ví dụ -COOH, -SO3H, -PO3H2, -OSO3H, -OPO2H2; Các 

muối của chúng [3,2006.01] 
31/08 . . từ một cấu tử ghép nối "C" có các nhóm hydroxy và amin định hướng [1,2006.01] 
31/10 . . từ một cấu tử ghép nối "C" có nhóm metylen có khả năng tham gia phản ứng 

[1,2006.01] 
31/11 . . . Các axeto- hoặc benzoyl-axetylarylit [3,2006.01] 
31/12 . . từ các cấu tử ghép nối "C" khác [1,2006.01] 
31/14 . . . Các cấu tử dị vòng [1,2006.01] 
31/143 . . . . Các 1,2-diazol [3,2006.01] 
31/147 . . . . . Các pyrazol [3,2006.01] 
31/15 . . . . Các indol [3,2006.01] 
31/153 . . . . có một nhân sáu cạnh với một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử duy nhất của nhân 

[3,2006.01] 
31/157 . . . . . Các quinolin hoặc các quinolin được hydro hóa [3,2006.01] 
31/16 . Thuốc nhuộm trisazo [1,2006.01] 
31/18 . .  từ một cấu tử ghép nối "D"có một nhóm amin định hướng [1,2006.01] 
31/20 . .  từ một cấu tử ghép nối "D"có một nhóm hydroxy định hướng [1,2006.01] 
31/22 . .  từ một cấu tử ghép nối "D"có nhóm hydroxy và amin định hướng [1,2006.01] 
31/24 . .  từ một cấu tử ghép nối "D"có các nhóm metylen có khả năng tham gia phản ứng 

[1,2006.01] 
31/26 . .  từ một cấu tử ghép nối "D" khác [1,2006.01] 
31/28 . . . Các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
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31/30 . Các loại thuốc nhuộm polyazo khác [1,2006.01] 

33/00 Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo dạng A → K ← B,  A → B → K ← C hoặc 
tương tự, được điều chế bằng phương pháp disazo hóa và ghép nối [1,2006.01] 

33/02 . Thuốc nhuộm disazo [1,2006.01] 
33/04 . .  trong đó cấu tử ghép nối là một hợp chất dihydroxy hay polyhydroxy [1,2006.01] 
33/044 . . . cấu tử ghép nối là bis-phenol [3,2006.01] 
33/048 . . . cấu tử ghép nối là bis - naphtol [3,2006.01] 
33/052 . . . cấu tử ghép nối là bis - (naphtol-amin) [3,2006.01] 
33/056 . . . cấu tử ghép nối là bis - (naphtol-ure) [3,2006.01] 
33/06 . .  trong đó diamin hoặc polyamin là cấu tử ghép nối [1,2006.01] 
33/08 . .  trong đó hợp chất hydroxy-amin là cấu tử ghép nối [1,2006.01] 
33/10 . . . trong đó amino naphtol là cấu tử ghép nối [1,2006.01] 
33/12 . .  trong đó hợp chất dị vòng là cấu tử ghép nối [1,2006.01] 
33/13 . . . cấu tử ghép nối là bis - pyrazolon [3,2006.01] 
33/147 . .  trong đó bis - (amit của axit O-hydroxycarboxylic) là cấu tử ghép nối [3,2006.01] 
33/153 . .  trong đó bis - (axeto-axetyl amit) hoặc bis - (benzoyl-axetylamit) là cấu tử ghép nối 

[3,2006.01] 
33/16 . .  từ các cấu tử ghép nối khác [1,2006.01] 
33/18 . Thuốc nhuộm trisazo hoặc polyazo mạch lớn hơn [1,2006.01] 

33/22 . .  Thuốc nhuộm trisazo dạng A → B → K ← C [3,2006.01] 
33/24 . .  Thuốc nhuộm trisazo dạng  

                              [3,2006.01]                      

33/26 . .  Thuốc nhuộm tetrazo dạng A → B → C → K←  D [3,2006.01] 

33/28 . .  Thuốc nhuộm tetrazo dạng A → B → K←  C ← D [3,2006.01] 
33/30 . .  Thuốc nhuộm tetrazo dạng   

     [3,2006.01] 
33/32 . .  Thuốc nhuộm tetrazo dạng 

   [3,2006.01] 

35/00 Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo dạng A ← D → B được điều chế bằng 
phương pháp diazo hóa và ghép nối [1,2006.01] 
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35/02 . Thuốc nhuộm disazo [1,2006.01] 
35/021 . .  được đặc trưng bằng hai cấu tử ghép nối thuộc cùng một loại [3,2006.01] 
35/023 . . . trong đó cấu tử ghép nối là một hợp chất hydroxy hoặc polyhydroxy [3,2006.01] 
35/025 . . . trong đó cấu tử ghép nối là một amin hoặc polyamin [3,2006.01] 
35/027 . . . trong đó cấu tử ghép nối là hợp chất hydroxy-amin [3,2006.01] 
35/029 . . . . Amino naphtol [3,2006.01] 
35/03 . . . trong đó cấu tử ghép nối là một hợp chất dị vòng [3,2006.01] 
35/031 . . . . có một nhân sáu cạnh trong đó chỉ có một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử 

[3,2006.01] 
35/033 . . . trong đó cấu tử ghép nối là arylamit của một axit O-hydroxy carboxylic hoặc một 

beta - keto-carboxylic [3,2006.01] 
35/035 . . . trong đó cấu tử ghép nối có chứa một nhóm metylen hoạt tính [3,2006.01] 
35/037 . .  được đặc trưng bằng 2 cấu tử ghép nối khác loại [3,2006.01] 
35/039 . .  được đặc trưng bằng thành phần tetrazo [3,2006.01] 
35/04 . . . thành phần tetrazo là dẫn xuất của benzen [3,2006.01] 
35/06 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của naphtalen [3,2006.01] 
35/08 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của biphenyl [3,2006.01] 
35/10 . . . . từ 2 cấu tử ghép nối của cùng một loại [3,2006.01] 
35/12 . . . . . từ các amin [3,2006.01] 
35/14 . . . . . từ các hợp chất hydroxy [3,2006.01] 
35/16 . . . . . từ các hydroxyamin [3,2006.01] 
35/18 . . . . . từ các hợp chất dị vòng [3,2006.01] 
35/20 . . . . từ 2 cấu tử ghép nối của các loại khác nhau [3,2006.01] 
35/205 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một diaryl hoặc triaryl -alkan hoặc -alken [3,2006.01] 
35/21 . . . . của diarylmetan hoặc triarylmetan [3,2006.01] 
35/215 . . . . của diaryletan hoặc diaryleten [3,2006.01] 
35/22 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một ete diaryl [1,3,2006.01] 
35/227 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một diarylsulfua hoặc diarylpolysulfua [3,2006.01] 
35/233 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một diarylketon hoặc benzyl [3,2006.01] 
35/24 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một diarylamin [1,3,2006.01] 
35/26 . . . cấu tử tetrazo là dẫn xuất của một diarylure [1,3,2006.01] 
35/28 . . . cấu tử tetrazo gồm 2 nhân aryl liên kết với ít nhất một trong các nhóm 
           -CON〈, -SO2N〈 , -SO2- hoặc -SO2O- [1,3,2006.01] 
35/30 . . . . từ 2 cấu tử ghép nối đồng nhất [1,3,2006.01] 
35/32 . . . . từ 2 cấu tử ghép nối khác nhau [1,3,2006.01] 
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35/34 . . . cấu tử tetrazo là hợp chất dị vòng [1,3,2006.01] 
35/35 . Thuốc nhuộm trisazo, trong đó hợp chất diamino-azo-aryl là cấu tử tetrazo 

[3,2006.01] 
35/36 . Thuốc nhuộm trisazo dạng   

                     [1,2006.01] 
35/362 . .  D là benzen [3,2006.01] 
35/364 . .  D là naphtalen [3,2006.01] 
35/366 . .  D là diphenyl [3,2006.01] 
35/368 . .  D là diarylete, diarylsulfua hoặc diarylpolysulfua [3,2006.01] 
35/37 . .  D là diarylamin [3,2006.01] 
35/372 . .  D là diarylure [3,2006.01] 

35/374 . .  D chứa 2 nhân aryl liên kết với ít nhất một trong các nhóm -CON〈, -SO2N〈 , -SO2- 
hoặc -SO2O- [3,2006.01] 

35/376 . .  D là một hợp chất dị vòng [3,2006.01] 
35/378 . Thuốc nhuộm trisazo dạng   

                     [3,2006.01] 
35/38 . Thuốc nhuộm trisazo dạng  

                   [1,2006.01] 
35/40 . .  cấu tử K là một hợp chất dihydroxy hoặc polyhydroxy [1,2006.01] 
35/42 . .  cấu tử K là một diamin hoặc polyamin [1,2006.01] 
35/44 . .  cấu tử K là một hydroxyamin [1,2006.01] 
35/46 . . . cấu tử K là aminonaphtol [1,2006.01] 
35/48 . .  cấu tử K là hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
35/50 . Thuốc nhuộm tetrazo [1,2006.01] 
35/52 . .  dạng   

                      [3,2006.01] 
35/54 . .  dạng    

                       [3,2006.01] 
35/56 . .  dạng    
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                        [3,2006.01] 
35/58 . .  dạng    

                         [3,2006.01] 
35/60 . .  dạng   

                         [3,2006.01] 
35/62 . .  dạng   

                          [3,2006.01] 
35/64 . Thuốc nhuộm polyazo có mạch lớn hơn, ví dụ các dạng  

                    [3,2006.01] 

37/00 Thuốc nhuộm azo được điều chế bằng cách kết hợp amin đã diazo hóa với 
amin ban đầu [1,2006.01] 

39/00 Thuốc nhuộm azo khác điều chế bằng phương pháp diazo hóa và kết hợp 
[1,2006.01] 

41/00 Các phương pháp  đặc biệt tiến hành phản ứng liên hợp [1,2006.01] 

43/00 Điều chế thuốc nhuộm azo từ các hợp chất azo khác [1,2006.01] 
 43/02 . bằng sulfonat hóa [1,2006.01] 
43/04 . bằng nitro hóa [1,2006.01] 
43/06 . bằng oxy hóa [1,2006.01] 
43/08 . bằng phương pháp khử (bằng phương pháp khử amin C09B 43/44) [1,2006.01] 
43/10 . .  có tạo thành một cầu liên kết azo hoặc azoxy mới [1,2006.01] 
43/11 . bằng cách đưa các gốc hydrocacbon được thế hoặc không thế vào các nhóm amin bậc 

một hoặc bậc hai (tạo một nhóm amin bằng phương pháp khử, ví dụ nhóm nitro 
C09B 43/08) [3,2006.01] 

43/12 . bằng axyl hóa các nhóm amin [1,2006.01] 
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43/124 . .  bằng các axit monocarboxylic, các este carbamit hoặc các halogenua, 
monoisoxyanat hoặc các este của axit haloformic [3,2006.01] 

43/128 . . . Các axit béo, vòng béo hoặc araliphatic [3,2006.01] 
43/132 . . . có nhóm carboxyl liên kết trực tiếp với một vòng carboxylic thơm [3,2006.01] 
 43/136 . .  bằng các tác nhân đa chức axyl hóa [3,2006.01] 
43/14 . . . bằng phosgen hoặc thiophosgen [3,2006.01] 
43/145 . . . bằng các axit polycarboxylic [3,2006.01] 
43/15 . . . . có tạo thành các imit vòng của axit orto- hoặc peri-dicarboxylic [3,2006.01] 
43/155 . . . bằng di- hoặc poly-isoxyanat [3,2006.01] 
43/16 . . . liên kết các hợp chất aminoazo với các hợp chất amin khác bằng axit xyanuric hoặc 

phần dư của axit xyanuric [3,2006.01] 
43/18 . bằng phương pháp axyl hóa các nhóm hydroxy [1,2006.01] 
43/20 . .  bằng các axit monocarboxylic, các este hoặc halogenua của axit carbamic, các 

monoisoxyanat hoặc các este của axit halofomic [3,2006.01] 
43/22 . . . có nhóm carboxyl liên kết trực tiếp với vòng carboxylic thơm [3,2006.01] 
43/24 . .  có tạo thành các gốc -O-SO2-R hoặc -O-SO3H [3,2006.01] 
43/26 . .  bằng các tác nhân axyl hóa đa chức năng [3,2006.01] 
43/28 . bằng ete hóa các nhóm hydroxy [3,2006.01] 
43/30 . bằng este hóa các nhóm -COOH hoặc -SO3H [3,2006.01] 
43/32 . bằng phản ứng của các nhóm carboxyl hoặc sulfonic hoặc các dẫn xuất của chúng với 

các amin; bằng phản ứng của các nhóm keton với các amin [3,2006.01] 
43/34 . . bằng phản ứng của thuốc nhuộm điều chế từ axit orto- hoặc peri-dicarboxylic 

[3,2006.01] 
43/36 . . với thuốc nhuộm aminoantraxen hoặc aminoantraquinon [3,2006.01] 
43/38 . .  bằng phản ứng của hai hay nhiều thuốc nhuộm điều chế từ axit orto- hydroxy 

naphtoic với polyamin [3,2006.01] 
43/40 . thay thế một số dị nguyên tử bằng các gốc có chứa những dị nguyên tử khác 

[3,2006.01] 
43/42 . .  thay thế các gốc có các dị nguyên tử cho những gốc CN- [3,2006.01] 
43/44 . bằng thay thế các nhóm amin cho các nhóm hydroxyl hoặc các nhóm hydroxy cho 

các nhóm amin; Khử axyl các nhóm aminoaxyl; Khử amin [3,2006.01] 

44/00 Thuốc nhuộm azo có chứa nhóm onium [3,2006.01] 
44/02 . có chứa nhóm amonium không liên kết trực tiếp với nhóm azo [3,2006.01] 
44/04 . .  từ các cấu tử kết hợp chứa nhóm amin là nhóm định hướng duy nhất [3,2006.01] 
44/06 . .  từ các cấu tử kết hợp chứa nhóm hydroxyl là nhóm định hướng duy nhất 

[3,2006.01] 
44/08 . .  từ các cấu tử kết hợp chứa các nhân dị vòng [3,2006.01] 
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44/10 . chứa các nhóm amonium vòng liên kết với nhóm azo qua nguyên tử carbon của hệ 
vòng [3,2006.01] 

44/12 . .  có một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử duy nhất của vòng [3,2006.01] 
44/14 . .  Các 1,2 - diazol hoặc các 1,2 - diazol được hydro hóa [3,2006.01] 
44/16 . .  Các 1,3 - diazol hoặc các 1,3 - diazol được hydro hóa [3,2006.01] 
44/18 . .  có 3 nguyên tử nitơ là những dị nguyên tử duy nhất của vòng [3,2006.01] 
44/20 . .  Các thiazol hoặc thiazol được hydro hóa [3,2006.01] 

45/00 Các phức chất kim loại của thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
45/01 . được đặc trưng bằng phương pháp kim loại hóa [3,2006.01] 
45/02 . Điều chế từ thuốc nhuộm có chứa nhóm hydroxy ở vị trí o - và nhóm hydroxy 

alkoxy, carboxyl, amin hoặc keton ở vị trí o 1 [1,2,2006.01] 
45/04 . .  Các hợp chất azo nói chung [1,2006.01] 
45/06 . . . Các hợp chất crom [1,2006.01] 
45/08 . . . Các hợp chất đồng [1,2006.01] 
45/10 . . . Các hợp chất coban [1,2006.01] 
45/12 . . . các hợp chất chứa các kim loại khác [1,2006.01] 
45/14 . . Các hợp chất monoazo [1,2006.01] 
45/16 . . . chứa crom [1,2006.01] 
45/18 . . . chứa đồng [1,2006.01] 
45/20 . . . chứa coban [1,2006.01] 
45/22 . . . chứa các kim loại khác [1,2006.01] 
45/24 . .  Các hợp chất disazo hoặc polyazo [1,2006.01] 
45/26 . . . chứa crom [1,2006.01] 
45/28 . . . chứa đồng [1,2006.01] 
45/30 . . . chứa coban [1,2006.01] 
45/32 . . . chứa các kim loại khác [1,2006.01] 
45/34 . Điều chế từ các hợp chất o-monohydroxy azo có chứa ở vị trí o 1 một nguyên tử hoặc 

nhóm chức khác vói nhóm hydroxy, alkoxy, carboxyl, amin hoặc keton [1,2006.01] 
45/36    . .  bằng cách oxy hóa hydro ở vị trí o1 [1,2006.01] 
45/38     . Điều chế từ các hợp chất có nhóm -OH và -COOH kề cận nhau trong chính vòng này 

hoặc ở vị trí peri [1,2006.01] 
45/40 . .  Các hợp chất crom [1,2006.01] 
45/42 . .  Các hợp chất đồng [1,2006.01] 
45/44 . .  Các hợp chất coban [1,2006.01] 
45/46 . .  Các hợp chất chứa các kim loại khác [1,2006.01] 
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45/48 . Điều chế từ các phức chất chứa kim loại của thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 

46/00 Thuốc nhuộm azo không thuộc các nhóm C09B 27/00 – C09B 45/00 [2,2006.01] 
 

47/00 Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
47/04 . Các phtaloxyanin [1,3,2006.01] 
47/06 . .  Điều chế từ các axit carboxylic hoặc các dẫn xuất của chúng [1,3,2006.01] 
47/067 . . . từ các phtalodinitril [3,2006.01] 
47/073  . .  Điều chế từ isoindolenin [3,2006.01] 
47/08     . .  Điều chế từ các hợp chất phtaloxyanin khác [1,3,2006.01] 
47/10     . . . Điều chế các hợp chất có chứa các nguyên tử halogen gắn trực tiếp với khung 

phtaloxyanin [1,3,2006.01] 
47/12    . . . Điều chế các hợp chất chứa các gốc alkyl hoặc gốc alkyl được thay thế bằng các dị 

nguyên tử liên kết với khung phtaloxyanin [3,2006.01] 
47/14   . . . . chứa các gốc alkyl được thay thế bằng các nguyên tử halogen [3,2006.01] 
47/16   . . . . chứa các gốc alkyl được thay thế bằng các nguyên tử nitơ [3,2006.01] 
47/18  . . . Điều chế các hợp chất chứa các nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với khung 

phtaloxyanin [3,2006.01] 
47/20   . . . Điều chế các hợp chất chứa các nguyên tử lưu huỳnh liên kết trực tiếp với khung 

phtaloxyanin [3,2006.01] 
47/22  . . . Điều chế các hợp chất chứa các nguyên tử nitơ liên kết trực tiếp với khung 

phtaloxyanin [3,2006.01] 
47/24   . . . Điều chế các hợp chất chứa các gốc -COOH hoặc -SO3H hoặc các dẫn xuất của 

chúng liên kết trực tiếp với gốc phtaloxyanin [3,2006.01] 
47/26   . . . . Các gốc amit [3,2006.01] 
47/28 . . Thuốc nhuộm phtaloxyanin có các gốc-S-SO3H [3,2006.01] 
47/30 . . Các phtaloxyanin không chứa kim loại [3,2006.01] 
47/32 . . Thuốc nhuộm phtaloxyanin dạng cation [3,2006.01] 

48/00 Các quinacridon [1,2006.01] 

49/00 Thuốc nhuộm có lưu huỳnh [1,2006.01] 
49/02 . từ các hợp chất nitro thuộc dãy benzen, naphtalen hoặc antraxen [1,2006.01]   
49/04 . từ các hợp chất amin thuộc dãy benzen, naphtalen và antraxen [1,2006.01] 
49/06 . từ các azin, oxazin, thiazin, hoặc thiazol [1,2006.01] 
49/08 . từ dẫn xuất của ure [1,2006.01] 
49/10 . từ các diphenylamin, indamin và indophenol [1,2006.01] 
49/12 . từ các hợp chất khác [1,2006.01] 

50/00 Thuốc nhuộm formazan; Thuốc nhuộm tetrazoli [3,2006.01] 
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50/02 . Thuốc nhuộm tetrazoli [3,2006.01] 
50/04 . Thuốc nhuộm formazan không chứa các nguyên tử kim loại [3,2006.01] 
50/06 . Thuốc nhuộm bis-formazan [3,2006.01] 
50/08 . Thuốc nhuộm meso-axylformazan [3,2006.01] 
50/10 . Thuốc nhuộm formazan dạng cation [3,2006.01] 

51/00 Thuốc nhuộm nitro hoặc nitrozo [1,2006.01] 

53/00 Các quinon imit [1,2006.01] 
53/02 . Các indamin; Các indophenol [1,2006.01] 

55/00 Thuốc nhuộm azometin [1,2006.01] 

56/00 Thuốc nhuộm azo với các hệ mang màu khác [3,2006.01] 
56/02 . Thuốc nhuộm azometin-azo [3,2006.01] 
56/04 . Thuốc nhuộm Stilben-azo [3,2006.01] 
56/06 . . Thuốc nhuộm bis- hoặc polystilben-azo [3,2006.01] 
56/08 . Thuốc nhuộm styryl-azo [3,2006.01] 
56/10 . Thuốc nhuộm formazan-azo [3,2006.01] 
56/12 . Thuốc nhuộm antraquinon-azo [3,2006.01] 
56/14 . Thuốc nhuộm phtaloxyanin-azo [3,2006.01] 
56/16 . Thuốc nhuộm metin - hoặc polymetin-azo [3,2006.01] 
56/18 . Thuốc nhuộm hydrazon-azo [3,2006.01] 
56/20 . Thuốc nhuộm triazen-azo [3,2006.01] 

57/00 Các loại thuốc nhuộm tổng hợp khác có cấu trúc đã biết [1,2006.01] 
57/02 . Thuốc nhuộm cumarin [3,2006.01] 
57/04 . Thuốc nhuộm isoindolin [3,2006.01] 
57/06     . Thuốc nhuộm naphtolactam [3,2006.01] 
57/08    . Thuốc nhuộm naphtalimit; Thuốc nhuộm phtalimit [3,2006.01] 
57/10    . Các phức chất có kim loại của các hợp chất hữu cơ không phải là thuốc nhuộm ở 

dạng không phức [3,2006.01] 
57/12    . Perion, ví dụ naphtoilen-aryl-imidazol [3,2006.01] 
 57/14    . Thuốc nhuộm benzoxanten; Thuốc nhuộm benzotioxanten [3,2006.01] 

59/00 Thuốc nhuộm nhân tạo không rõ cấu tạo [1,2006.01] 

61/00 Thuốc nhuộm tự nhiên điều chế từ nguyên liệu thiên nhiên [1,2006.01] 

62/00 Thuốc nhuộm có khả năng tham gia phản ứng, tức là thuốc nhuộm tạo liên kết 
đồng hóa trị với chất nền hoặc trùng hợp với chúng [1,3,2006.01] 

62/002 . với mối liên kết có khả năng lựa chọn của nhóm có khả năng tham gia phản ứng 
[3,2006.01] 

62/004 . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
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62/006 . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/008 . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/01 . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/012 . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/014 . . Thuốc nhuộm nitro [3,2006.01] 
62/016 . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/018 . . Thuốc nhuộm formazan [3,2006.01] 
62/02 . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng gắn trực tiếp với một nhân dị vòng 

[1,2006.01] 
62/022 . . với nhân dị vòng có khả năng lựa chọn [3,2006.01] 
62/024 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/026 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/028 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/03 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/032 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/034 . . . Thuốc nhuộm nitro [3,2006.01] 
62/036 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/038 . . . Thuốc nhuộm formazan [3,2006.01] 
62/04 . . với một vòng triazin [1,2006.01] 
62/06 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/08 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/085 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/09 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/095 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/10 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/12 . . với một vòng piridazin [1,2006.01] 
62/14 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/16 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/165 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/17 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/175 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/18 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/20 . . với một nhân pyrimidin [1,2006.01] 
62/22 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
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62/24 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/245 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/25 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/255 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/26 . . . Porphin; azaporphin [1,2006.01] 
62/28 . . với một nhân pyrazin [1,2006.01] 
62/30 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/32 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/325 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/33 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/335 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/34 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/343 . . với một nhân năm cạnh [3,2006.01] 
62/345 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/347 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/35 . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/353 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/355 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/357 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/36 . . với các nhân dị vòng khác [1,2006.01] 
62/38 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/40 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/405 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/41 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/415 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/42 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/44 . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng không liên kết trực tiếp vói nhân dị vòng 

[1,2006.01] 
62/443 . . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng và có khả năng lựa chọn [3,2006.01] 
62/445 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/447 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/45 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/453 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/455 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
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62/457 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/463 . . . Thuốc nhuộm formazan [3,2006.01] 
62/465 . . . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng là nhóm acryloyl, nhóm amonialkyl 

carbonyl hoặc nhóm amonialkyl carbonyl được thế bốn bậc hoặc nhóm (-N)n - CO-
A-O-X hoặc (-N)n- CO-A-Hal, trong đó A là một nhóm alkylen hoặc alkyliden, X 
là hydro hoặc một gốc axyl của axit hữu cơ hoặc vô cơ, Hal là một nguyên tử 
halogen và n là 0 hoặc 1 [3,2006.01] 

62/467 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/47 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/473 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/475 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/477 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/483 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/485 . . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng là nhóm halo-xyclobutyl-carbonyl, halo-

xyclobutyl-vinyl-carbonyl hoặc halo-xyclobutenyl-carbonyl [3,2006.01] 
62/487 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/489 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/491 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/493 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/495 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/497 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/503 . .  nhóm có khả năng tham gia phản ứng là nhóm hydroxyalkyl sulfonyl hoặc 

mercaptoalkyl sulfonyl được este hoặc chưa este hóa, aminoalkyl sulfonyl hoặc 
aminoalkyl sulfonyl được thế bốn bậc, một nhóm heterylmercapto alkylsulfonyl, 
nhóm vinyl sulfonyl được thế hoặc không được thế, hoặc một nhóm thiophen dioxit 
[3,2006.01] 

62/505 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/507 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/51 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/513 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/515 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/517 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/523 . .  nhóm có khả năng tham gia phản ứng là một nhóm hydroxyalkyl sulfonil amit hoặc 

hydroxyalkyl amino sulfonyl được este hóa hoặc không este hóa, một nhóm amino 
alkyl sulfonyl amit hoặc nhóm aminoalkyl sulfonyl amit được thế bốn bậc  hoặc một 
nhóm nhóm alkyl amino sulfonyl, hoặc một nhóm haloalkyl sulfonyl amit hoặc 
haloalkyl amino sulfonyl được thế, hoặc một nhóm vinyl sulfolamit được thế hoặc 
không được thế [3,2006.01] 
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62/525 . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/527 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/53 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/533 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/535 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/537 . . . Porphin; Azoaporphin [3,2006.01] 
62/54 . . với nhóm có khả năng tham gia phản ứng là epoxy hoặc nhóm halohydrin 

[1,3,2006.01] 
62/56 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/58 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/585 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/59 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/595 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/60 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/62 . .  với nhóm có khả năng tham gia phản ứng là một nhóm etylenimino, hoặc nhóm  

etylenimino được axyl hóa ở N hoặc -CO - NH - CH2 - CH2 - X, trong đó X là một 
nguyên tử halogen, nhóm amonium bậc 4 hoặc O-axyl và axyl là dẫn xuất của axit 
hữu cơ hoặc vô cơ, hoặc nhóm etylamine được thế ở vị trí bêta [1,2006.01] 

62/64 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
62/66 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
62/665 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/67 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/675 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/68 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 
62/763 . .  nhóm có khả năng tham gia phản ứng là nhóm N-metylol hoặc dẫn xuất có chứa 

oxy của nó [3,2006.01] 
62/765  . . . Thuốc nhuộm antraxen [3,2006.01] 
62/767 . . . Thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
62/77 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
62/773 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
62/775 . . . . Phức chất của thuốc nhuộm azo với các kim loại [3,2006.01] 
62/777 . . . Porphin; Azaporphin [3,2006.01] 
62/78 . . với các nhóm có khả năng tham gia phản ứng khác [1,2006.01] 
62/80 . . . Thuốc nhuộm antraxen [1,2006.01] 
68/82 . . . Thuốc nhuộm azo [1,2006.01] 
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68/825 . . . . Thuốc nhuộm monoazo [3,2006.01] 
68/83 . . . . Thuốc nhuộm disazo hoặc polyazo [3,2006.01] 
68/835 . . . . Thuốc nhuộm azo phức kim loại [3,2006.01] 
62/84 . . . Porphin; Azaporphin [1,2006.01] 

Chất nhuộm màu; Chất cắn màu; Chế phẩm thuốc nhuộm 

63/00 Chất nhuộm màu [1,2006.01] 

65/00 Các hợp phần có chứa chất cắn màu [1,2006.01] 

67/00 Tác động lên tính chất lý học, ví dụ tính nhuộm màu hoặc tính in hoa của 
thuốc nhuộm không có phản ứng hóa học; ví dụ xử lý bằng các dung môi; Các 
phương pháp sản xuất chế phẩm thuốc nhuộm; Chế phẩm thuốc nhuộm có 
đặc tính lý học đặc biệt, ví dụ dạng viên, màng [1,2006.01] 

67/02 . Chế phẩm thuốc nhuộm đặc trưng bằng hình dạng vật lý đặc biệt, ví dụ ở dạng viên, 
màng [3,2006.01] 

67/04    . Đập nhỏ hoặc nghiền nhỏ (C09B 67/14 được ưu tiên) [3,2006.01] 
67/06 . Sấy [3,2006.01] 
67/08     . Chất màu hoặc thuốc nhuộm dạng hạt được bọc [3,2006.01] 
67/10  . Tác động lên tính chất lý học bằng cách xử lý bằng chất lỏng, ví dụ các dung môi 

(C09B 67/14, C09B 67/18, C09B 67/20 được ưu tiên) [3,2006.01] 
67/12 . . của các phtaloxyanin [3,2006.01] 
67/14 . Tác động lên tính chất vật lý bằng xử lý axit [3,2006.01] 
67/16 . . của các phtaloxyanin [3,2006.01] 
67/18 . Tác động lên tính chất lý hoặc bằng xử lý amin [3,2006.01] 
67/20 . Các chế phẩm của chất màu hữu cơ [3,2006.01] 
67/22 . Các hỗn hợp của các chất màu hoặc các thuốc nhuộm khác nhau hay các dung dịch 

rắn của các chất màu hoặc thuốc nhuộm [3,2006.01] 
67/24 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm axit hoặc thuốc nhuộm có khả năng tham gia phản 

ứng [3,2006.01] 
67/26 . .  ở dạng lỏng [3,2006.01] 
67/28 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm indigo hoặc thuốc nhuộm lưu huỳnh [3,2006.01] 
67/30 . .  ở dạng lỏng [3,2006.01] 
67/32 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm cation hoặc thuốc nhuộm bazơ [3,2006.01] 
67/34 . .  ở dạng lỏng [3,2006.01] 
67/36 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm azo [3,2006.01] 
67/38 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm có tính phân tán [3,2006.01] 
67/40 . .  ở dạng lỏng [3,2006.01] 
67/42 . Các chế phẩm của thuốc nhuộm không thuộc vào một trong các nhóm C09B 67/24 -

C09B 67/40 [3,2006.01] 
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67/44 . .  Các dung dịch [3,2006.01] 
67/46 . . Thể phân tán [3,2006.01] 
67/48 . Biến tính tinh thể các chất màu hoặc thuốc nhuộm (C09B 67/24 được ưu tiên) 

[3,2006.01] 
67/50 . .  của các phtaloxyanin [3,2006.01] 
67/52 . .  của các quinacridon [3,2006.01] 
67/54 . Tách; Làm sạch (C09B 67/06, C09B 67/10 được ưu tiên) [3,2006.01] 
 

69/00 Thuốc nhuộm không thuộc vào các nhóm trước của phân lớp này [2,2006.01] 
69/02  . Muối của thuốc nhuộm, ví dụ muối của thuốc nhuộm axit với thuốc nhuộm bazơ 

(muối Na, K hoặc NH4 của thuốc nhuộm hay clorua, sulfat hoặc clozincat được 
phân loại vào các nhóm tương ứng đối với thuốc nhuộm) [3,2006.01] 

69/04    . .  của thuốc nhuộm anion với các hợp chất có chứa nitơ [3,2006.01] 
69/06     . .  của thuốc nhuộm cation với các axit hữu cơ [3,2006.01] 
69/08    . Thuốc nhuộm có chứa nhóm tan trong nước tách ra được [3,2006.01] 
69/10    . Thuốc nhuộm polyme; Các sản phẩm phản ứng của thuốc nhuộm với các đơn chất 

hoặc hợp chất cao phân tử [3,2006.01] 
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C09C XỬ LÝ VẬT LIỆU VÔ CƠ KHÔNG PHẢI LÀ CÁC CHẤT ĐỘN DẠNG SỢI 
ĐỂ NÂNG CAO TÍNH NHUỘM MÀU HAY TÍNH ĐỘN CỦA CHÚNG (điều 
chế các hợp chất vô cơ hay các nguyên tố phi kim loại C01; xử lý các vật liệu đặc 
biệt phù hợp để tăng cường tính độn của vữa, bê tông hay đá nhân tạo C04B 14/00; 
C04B18/00, C04B20/00); ĐIỀU CHẾ MUỘI THAN [4] 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất luôn được phân loại 
vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 

1/00 Xử lý vật liệu vô cơ đặc biệt không phải là các chất độn dạng sợi (vật liệu phát 
quang hoặc hấp thụ ánh sáng C09K); Sản xuất muội than [1,2006.01] 

1/02 . Các hợp chất của kim loại kiềm thổ hoặc magie [1,2006.01] 
1/04 . Các hợp chất của kẽm [1,2006.01] 
1/06 . . Litopon [1,2006.01] 
1/08 . . Kẽm cromat [1,2006.01] 
1/10 . Các hợp chất của cadimi [1,2006.01] 
1/12 . . Sulfoselenua cadimi [1,2006.01] 
1/14 . Các hợp chất của chì [1,2006.01] 
1/16 . . Chì trắng [1,2006.01] 
1/18 . . Chì đỏ [1,2006.01] 
1/20 . . Chì cromat [1,2006.01] 
1/22 . Các hợp chất của sắt [1,2006.01] 
1/24 . . Các oxit sắt [1,2006.01] 
1/26 . . Phẩm lam sắt [1,2006.01] 
1/28 . Các hợp chất của silic [1,2006.01] 
1/30 . . Axit silic [1,2006.01] 
1/32 . . Xanh biển thắm [1,2006.01] 
1/34 . Các hợp chất của crom [1,2006.01] 
1/36 . Các hợp chất của titan [1,2006.01] 
1/38 . Các hợp chất của thủy ngân [1,2006.01] 
1/40 . Các hợp chất của nhôm [1,2006.01] 
1/42 . . Đất sét (sơ chế đất sét để sản xuất các sản phẩm đất sét nung C04B 33/04) 

[1,2006.01] 
1/44 . Carbon [1,2006.01] 
1/46 . .  Graphit (điều chế graphit C01B32/205) [1,2006.01] 
1/48 . .  Muội than [1,2006.01] 
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1/50 . . . Muội lò [1,2006.01] 
1/52 . . . Mồ hóng máng [1,2006.01] 
1/54 . . . Muội axetylen; muội mồ hóng nhiệt [1,2006.01] 
1/56 . . . Xử lý muội than [1,2006.01] 
1/58 . . . . Thiêu kết, tạo hạt hoặc tương tự bằng các phương pháp ướt [1,2006.01] 
1/60 . . . . Thiêu kết, tạo hạt hoặc tương tự bằng các phương pháp khô [1,2006.01] 
1/62  . Các chất màu hoặc chất độn kim loại (chế tạo bột kim loại, xem một trong các lớp 

tương ứng với phương phấp sử dụng, ví dụ B22F 9/00, C21B 15/02, C22B 5/20,  
C25C 5/00) [1,2006.01] 

1/64      . . Nhôm [1,2006.01] 
1/66      . . Các hợp kim của đồng, ví dụ đồng đỏ (đồng thau) [1,2006.01] 
1/68      . Các hạt mài rời [1,2006.01] 

3/00 Các phương pháp chung xử lý vật liêu vô cơ không phải là các chất độn dạng 
sợi với mục đích nâng cao tính nhuộm màu hoặc tính độn của chúng (nhuộm 
màu các hạt cao phân tử khác C08J 3/20; nhuộm sợi cao phân tử D06P) 
[1,2006.01])  

3/04 . Xử lý vật lý, ví dụ nghiền nhỏ, xử lý bằng rung động siêu âm [2,2006.01] 
3/06 . Xử lý bằng các hợp chất vô cơ [2,2006.01] 
3/08 . Xử lý bằng các hợp chất hữu cơ phân tử thấp [2,2006.01] 
3/10 . Xử lý bằng các hợp chất hữu cơ cao phân tử [2,2006.01] 
3/12 . Xử lý bằng các hợp chất silic hữu cơ [2,2006.01] 
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C09D CÁC HỢP PHẦN ĐỂ PHỦ, VÍ DỤ THUỐC MÀU, SƠN, SƠN DẦU, SƠN MÀI; 
BỘT NHÃO ĐỘN; CÁC CHẤT ĐỂ TẨY SƠN HOẶC MỰC HÓA HỌC; 
MỰC; CHẤT LỎNG ĐỂ SỬA LỖI; CHẤT ĐỂ TẠO MÀU GỖ; BỘT NHÃO 
HAY CHẤT RẮN ĐỂ NHUỘM MÀU HOẶC IN; SỬ DỤNG CÁC NGUYÊN 
LIỆU CHO MỤC ĐÍCH NÀY (mỹ phẩm A61K; các quy trình tráng chất lỏng hay 
các chất chảy lỏng khác lên bề mặt nói chung B05D; tạo màu cho gỗ B27K 5/02; 
men sứ hoặc men thủy tinh C03C; nhựa tự nhiên, sơn bóng, dầu mau khô, các chất 
làm khô, dầu thông, xem C09F; các thành phần đánh bóng không kể sơn bóng, sáp 
bôi bàn trượt C09G; chất keo dán hoặc sử dụng các vật liệu làm chất keo dán C09J; 
vật liệu để bịt kín hoặc hàn, gắn các mối nối, mối ghép hoặc nắp đậy C09K 3/10; vật 
liệu để bịt khe hở C09K 3/12;  quy trình sản xuất các lớp phủ bằng phương pháp điện 
phân hay điện di C25D) [5] 

Ghi chú [5] 
(1) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc khái niệm sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - “sử dụng vật liệu cho các hợp phần để phủ” có nghĩa là sử dụng các sản phẩm hoặc 

các polyme đã biết hay mới; 
 - "cao su" bao gồm; 
  (a)  cao su tự nhiên hay cao su dien liên hợp; 
  (b)  cao su nói chung (cao su đặc biệt khác với cao su tự nhiên hay cao su dien liên 

hợp xem nhóm đề cập tới các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử 
như vậy; 

 - "trên cơ sở" được định nghĩa bằng Ghi chú (3) ở dưới; 
 - "bột nhão để độn" có nghĩa là vật liệu được sử dụng để làm khít các lỗ hay khoang 

của một chất để làm nhẵn bề mặt của nó trước khi phủ.  
(2) Trong phân lớp này, các hợp phần để phủ có chứa các chất cao phân tử hữu cơ đặc 

biệt thì chỉ được phân loại theo chất cao phân tử, còn những chất không phải cao 
phân tử thì không được tính đến. 

  Ví dụ: một hợp phần để phủ có chứa polyeten và amino - propyltrimetoxysilan 
được phân vào nhóm C09D 123/06. 

 Tuy nhiên hợp phần để phủ có chứa hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ không phải cao 
phân tử có ít nhất một liên kết carbon-carbon chưa bão hòa có thể polyme hóa với 
các tiền polyme hay polyme khác với các polyme chưa bão hòa của các nhóm C09D 
159/00 đến C09D 187/00 thì được phân loại theo thành phần không phải cao phân tử 
chưa bão hòa trong nhóm C09D 4/00. 

  Ví dụ: một hợp phần để phủ có chứa polyeten và monome styren được phân loại 
vào nhóm C09D 4/00. 

 Những khía cạnh có liên quan đến đặc tính vật lý của các hợp phần để phủ hay đến 
các hiệu quả được sinh ra mà được chỉ rõ trong nhóm C09D 5/00; nếu được xác định 
rõ ràng thì cũng phân loại trong phân lớp này. 

 Các hợp phần để phủ được đặc trưng bởi các đặc tính khác, ví dụ các chất phụ gia 
được phân loại vào nhóm C09D 7/00, nếu như cấu tử cao phân tử không được định 
rõ.  
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(3) Trong phân lớp này, nếu các hợp phần để phủ bao gồm 2 hay nhiều cấu tử cao phân 
tử thì được phân loại theo cấu tử cao phân tử hay cấu tử chiếm tỷ lệ cao nhất, tức là 
cấu tử mà trên cơ sở đó hợp phần được tạo thành. Nếu hợp phần được tạo thành từ 2 
hay nhiều cấu tử có tỷ lệ bằng nhau thì hợp phần được phân loại theo từng cấu tử 
này. 

  Ví dụ: một hợp phần để phủ có chứa 80 phần polyeten và 20 phần polyvinylclorua 
được phân loại vào nhóm C09D 123/06. 

 Một hợp phần để phủ có chứa 40 phần polyeten và 40 phần polyvinylclorua thì được 
phân loại vào nhóm C09D 123/06 và C09D 127/06.  

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP PHẦN ĐỂ PHỦ, VÍ DỤ THUỐC MÀU, SƠN, SƠN 
DẦU, SƠN MÀI 

Trên cơ sở các chất vô cơ .................................................................................................... 1/00 
Trên cơ sở các chất cao phân tử hữu cơ ............................................................ 101/00 - 201/00 
Trên cơ sở các hợp chất hữu cơ không phải là cao 
phân tử có ít nhất một liên kết carbon-carbon 
chưa no có thể polyme hóa .................................................................................................. 4/00 
Đặc tính vật lý hoặc hiệu quả được sinh ra, kể cả 
sử dụng như bột nhão để độn ............................................................................................... 5/00 
Những đặc điểm khác .......................................................................................................... 7/00 

MỰC ................................................................................................................................................. 11/00 
CẤC CHẤT ĐỂ TẠO MÀU GỖ ...................................................................................................... 15/00 
CÁC CHẤT ĐỂ TẨY SƠN HOẶC MỰC HÓA HỌC ....................................................................... 9/00 
CÁC CHẤT LỎNG ĐỂ SỬA LỖI ................................................................................................... 10/00 
BỘT NHÃO HOẶC CHẤT RẮN ĐỂ NHUỘM MÀU HAY IN 

Ruột bút chì; Hợp phần cho bút chi màu, phấn ................................................................. 13/00 
Bột nhão màu... .................................................................................................................. 17/00 

 

1/00 Các hợp phần để phủ, ví dụ thuốc màu, sơn, sơn dầu hoặc sơn mài trên cơ sở 
các chất vô cơ (C04B được ưu tiên; men sứ hay men thủy tinh C03C) [1,2006.01] 

1/02     . các silicat của các kim loại kiềm [1,2006.01] 
1/04     . . có các chất phụ gia hữu cơ [1,2006.01] 
1/06      . xi măng [1,2006.01] 
1/08     . . có các chất phụ gia hữu cơ [1,2006.01] 
1/10     . vôi [1,2006.01] 
1/12     . . có các chất phụ gia hữu cơ [1,2006.01] 

4/00  Các hợp phần để phủ, ví dụ thuốc màu, sơn, sơn dầu hoặc sơn mài trên cơ sở 
các hợp chất hữu cơ không phải cao phân tử có ít nhất một liên kết carbon - 
carbon chưa bão hòa có khả năng polyme hóa [5,2006.01] 

4/02     . Acrylmonome [5,2006.01] 
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4/04     . . Monome xyanoacrylat [5,2006.01] 
4/06     . trong sự kết hợp với một hợp chất cao phân tử không phải là một polyme chưa bão 

hòa cua các nhóm C09D 159/00 đến C09D 187/00 [5,2006.01] 

5/00  Các hợp phần để phủ, ví dụ thuốc màu, sơn, sơn dầu hoặc sơn mài đặc trưng 
bởi đặc tính vật lý hay hiệu quả tạo ra của hợp phần để phủ; Các bột nhão để 
độn [1,5,2006.01] 

5/02 . Sơn ở dạng nhũ tương [1,2006.01] 
5/03 . Sơn bột (C09D 5/46 được ưu tiên) [4,2006.01] 
5/04 . Sơn có tính xúc biến [1,2006.01] 
5/06 . Sơn dùng cho hội họa [1,2006.01] 
5/08     . Sơn chống ăn mòn [1,2006.01] 
5/10      . . chứa bột kim loại [1,2006.01] 
5/12      . . Sơn lót [1,2006.01] 
5/14     . Sơn có chứa chất diệt sinh vật, ví dụ thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sinh vật 

hại (C09D 5/16 được ưu tiên) [1,6,2006.01] 
5/16 . Sơn chống rêu; Sơn dưới nước [1,6,2006.01] 
5/18 . Sơn chịu lửa [1,2006.01] 
5/20 . cho các lớp phủ tách được nguyên màng, ví dụ các lớp phủ tạm thời tác được nguyên 

màng [1,2006.01] 
5/22 . Sơn lân quang [1,2006.01] 
5/23 . Sơn hoặc sơn mài được từ hóa hoặc dạng từ [2,2006.01] 
5/24 . Sơn dẫn điện [1,2006.01] 
5/25 . Sơn hoặc sơn mài cách điện [2,2006.01] 
5/26 . Sơn nhạy nhiệt [1,2006.01] 
5/28 . để tạo thành các hoa văn dạng vân hình lưói, vết rạn, dạng bề mặt vỏ cam hoặc hiệu 

ứng trang trí tương tự [1,2006.01] 
5/29      . cho hiệu ứng đa màu sắc [2,2006.01] 
5/30      . Sơn nguy trang [1,2006.01] 
5/32     . Sơn hấp thụ bức xạ [1,2006.01] 
5/33     . Sơn phản bức xạ (C09D 5/30 được ưu tiên) [4,2006.01] 
5/34      . Bột nhão để độn (vật liệu để bịt kín hoặc hàn, gắn các mối nối hoặc nắp đậy C09K 

3/10; vật liệu để bịt các lỗ rò, khe hở C09K 3/12) [1,2006.01] 
5/36      . Tinh dầu ngọc trai, ví dụ các lớp phủ có chứa chất màu dạng tiểu huyết cầu để tạo 

nước bóng ngọc trai   [1,2006.01] 
5/38      . Sơn chứa kim loại tự do, không thuộc các nhóm C09D 5/00 - C09D 5/26 [2,2006.01] 
5/44     . cho các lớp phủ điện di (C09D 5/46 được ưu tiên; Các qui trình để phủ bằng phương 

pháp điện di C25D 13/00) [4,2006.01] 
5/46     . để phun bằng ngọn lửa; để phủ điện tĩnh hay phủ bằng thiêu kết nhờ chuyển động 

xoáy [4,2006.01] 
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7/00  Các hợp phần để phủ, chưa được đề cập trong nhóm C09D5/00 (các chất làm 
mau khô C09F9/00); Phương pháp hợp nhất các thành phần trong hỗn hợp để 
phủ [1,2006.01,2018.01] 

7/20 . Chất làm loãng hoặc dung môi [2018.01] 
7/40 . Chất phụ gia [2018.01] 
7/41 . . Chất màu hữu cơ; Thuốc nhuộm hữu cơ [2018.01] 
7/42 . . Chất giảm độ bóng [2018.01] 
7/43 . . Tác nhân làm đặc [2018.01] 
7/44 . . . Sự kết hợp của ít nhất hai tác nhân làm đặc [2018.01] 
7/45 . . Chất chống lắng [2018.01] 
7/46 . . Chất chống nhăn màng sơn lỏng [2018.01] 
7/47 . . Tác nhân láng phẳng [2018.01] 
7/48 . . Chất ổn định chống lại sự thoái biến do oxy, ánh sáng hoặc nhiệt [2018.01] 
7/60 . . không phải là cao phân tử (C09D7/41-C09D7/48 được ưu tiên) [2018.01]  
7/61 . . . vô cơ [2018.01] 
7/62 . . . . biến tính do xử lý bằng các hợp chất khác [2018.01] 
7/63 . . . hữu cơ [2018.01] 
7/65 . . cao phân tử (C09D7/41-C09D7/48 được ưu tiên) [2018.01] 
7/80 . Phương pháp để hợp nhất các thành phần [2018.01] 

9/00 Các chất để tẩy sơn hay mực hóa học (chất lỏng để sửa các lỗi in bằng phủ C09D 
10/00) [1,4,2006.01] 

9/02 . có bột mài [1,2006.01] 
9/04 . có các tác nhân hoạt động bề mặt [1,2006.01] 

10/00 Chất lỏng để sửa lỗi, ví dụ chất lỏng để sửa lỗi in bằng phủ [5,2006.01] 

11/00 Mực [1,2006.01, 1,2014.01] 
11/02 . Mực in (C09D 11/30 được ưu tiên) [1,2006.01, 2014.01] 
11/023 . . Mực nhũ tương [2014.01] 
11/0235 . . . 

 

[2014.01] 
11/03 . . 

 

[2014.01] 
11/033 .  .  .  

 

i [2014.01] 11/037 .  .  .  
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11/101 . .  . Mực đặc biệt chuyên dùng cho quá trình in liên quan đến việc sấy khô bằng năng 
lượng sóng hoặc bức xạ hạt, ví dụ sấy khô bằng tia UV sau khi in [2014.01] 

11/102 .  .  . chứa các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng khác với các hợp chất 
chỉ liên quan đến các liên kết các bon – các bon chưa bão hòa [2014.01] 

11/103 .  .  . . của aldehyde, ví dụ nhựa phenol-formaldehyde [2014.01] 
11/104 .  .  .  . Polyeste [2014.01] 
11/105 .  .  . . . Nhựa ankit [2014.01] 
11/106 .  .  . chứa các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ liên quan đến các 

liên kết các bon – các bon chưa bão hòa [2014.01] 
11/107 .  .  . . từ các axit chưa bão hòa hoặc các dẫn xuất của chúng [2014.01] 
11/108 .  .  . . Nhựa hydrocacbon [2014.01] 
11/12 . .  trên cơ sở sáp hoặc bi tum [1,2006.01] 
11/14 . .  trên cơ sở các hydratcarbon [1,2006.01] 
11/16 . Mực viết [2014.01] 
11/17 . . đặc trưng bởi các chất tạo màu [2014.01] 
11/18 . .  để sử dụng trong bút bi [1,2006.01] 
11/20 . .  không tẩy được [1,2006.01] 
11/30 . Các loại mực in phun [2014.01] 
11/32 .  . đặc trưng bởi các chất tạo màu [2014.01] 
11/322 .  .  . Các loại mực màu [2014.01] 
11/324 .  .  .  .  chứa màu đen các bon [2014.01] 
11/326 .  .  .  .  đặc trưng bởi các chất phân tán màu sắc [2014.01] 
11/328 .  .  .  đặc trưng bởi thuốc nhuộm [2014.01] 
11/34 .  . Các loại mực nóng chảy [2014.01] 
11/36 .  .  trên cơ sở các dung môi không có nước [2014.01] 
11/38 .  .  đặc trưng bởi các chất phụ gia không phải cao phân tử khác với các loại dung môi, 

chất tạo màu hoặc thuốc nhuộm [2014.01] 
11/40 .  . Bộ mực chuyên dùng để in phun nhiều màu [2014.01] 
11/50 . Các loại mực thay đổi màu sắc hoặc tương tự [2014.01] 
11/52 . Các loại mực dẫn điện [2014.01] 
11/54 . Các loại mực trên cơ sở hai chất lỏng, một là mực, chất lỏng còn lại đóng vai trò là 

dung dịch phản ứng, chất gắn hoặc một dung dịch xử lý cho mực [2014.01] 

13/00 Ruột bút chì; Bút chì màu; Phấn [1,2006.01] 

15/00 Các chất tạo màu cho gỗ [2,2006.01] 

17/00 Bột màu nhão, ví dụ để trộn trong sơn [2,2006.01] 
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Các hợp phần để phủ trên cơ sở polysacarit hay dẫn xuất của chúng [5] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong các nhóm C09D 101/00 - C09D 201/00, bất kỳ một cấu tử cao phân tử nào của 

một hợp phần phủ mà không xác định được bằng phân loại theo Ghi chú (3) sau tiêu 
đề của phân lớp C09D và việc sử dụng chúng được xem là mới và không hiển nhiên 
thì cũng cần được phân loại vào một trong các nhóm C09D 101/00 - C09D 201/00.  

(2) Bất kỳ một cấu tử cao phân tử nào của một hợp phần phủ mà không xác định được 
phân loại theo Ghi chú (3) sau tiêu đề của phân lớp C09D hoặc Ghi chú (1) ở trên và 
cũng được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể được phân loại vào 
một trong các nhóm C09D 101/00 - C09D 201/00. Có thể ví dụ trong trường hợp khi 
để có thể tra cứu một hợp phần phủ cần phải sử dụng một sự kết hợp của các ký hiệu 
phân loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

101/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở xenluloza, xenluloza biến tính hay các dẫn 
xuất của xenluloza [5,2006.01] 

101/02 . Xenluloza; Xenluloza biến tính [5,2006.01] 
101/04 . . Oxyxenluloza; Hydroxenluloza [5,2006.01] 
101/06 . . Xenluloza hydrat [5,2006.01] 
101/08 . Các dẫn xuất của xenluloza [5,2006.01] 
101/10 . . Các este của các axit hữu cơ (của cả axit hữu cơ và axit vô cơ C09D 101/20) 

[5,2006.01] 
101/12 . . . Xenluloza axetat [5,2006.01] 
101/14 . . . Các este hỗn hợp, ví dụ xenluloza axetat-butyrat [5,2006.01] 
101/16 . . Các este của các axit vô cơ (của cả axit hữu cơ và axit vô cơ C09D 101/20) 

[5,2006.01] 
101/18 . . . Nitrat xenluloza [5,2006.01] 
101/20 . . Các este của cả các axit hữu cơ và axit vô cơ [5,2006.01] 
101/22 . . Các xenluloza xantat [5,2006.01] 
101/24 . . . Viscoza [5,2006.01] 
101/26 . . Xenluloza ete [5,2006.01] 
101/28 . . . Alkyl ete [5,2006.01] 
101/30 . . . Aryl ete; Aralkyl ete [5,2006.01] 
101/32 . . Xenluloza ete - este [5,2006.01] 

103/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở tinh bột, amyloza hay amylopectin hay trên cơ 
sở các dẫn xuất của chúng hay các sản phẩm thoái biến [5,2006.01] 

103/02 . Tinh bột; Các sản phẩm thoái biến của chúng, ví dụ dextrin [5,2006.01] 
103/04 . Các dẫn xuất của tinh bột [5,2006.01] 
103/06 . . Các este [5,2006.01] 
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103/08 . . Các ete [5,2006.01] 
103/10 . . Tinh bột được oxy hóa [5,2006.01] 
103/12 . Amyloza; Amylopectin; Các sản phẩm thoái biến của chúng [5,2006.01] 
103/14 . Các dẫn xuất của amyloza; Các dẫn xuất của amylopectin [5,2006.01] 
103/16 . . Các este [5,2006.01] 
103/18 . . Các ete [5,2006.01] 
103/20 . . Amyloza được oxy hóa; Amylopectin được oxy hóa [5,2006.01] 

105/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở polysacarit hay trên cơ sở các dẫn xuất của 
nó, chưa được đề cập trong các nhóm C09D101/00 hay C09D103/00 [5,2006.01] 

105/02 . Dextran; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/04 . Axit alginic; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/06 . Pectin; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/08 . Chitin; Chondroitin sulfat; Hyaluronic axit; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/10 . Heparin; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/12 . Aga - Aga; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/14 . Hemixeluloza; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 
105/16 . Xyclodextrin; Các dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 

Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su hay các dẫn xuất của nó [5] 

107/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su tự nhiên [5,2006.01] 
107/02 . Latec [5,2006.01] 

109/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các 
hydrocacbon dien liên hợp [5,2006.01] 

109/02 . Copolyme với acrylonitril [5,2006.01] 
109/04 . . Latec [5,2006.01] 
109/06 . Copolyme với styren [5,2006.01] 
109/08 . . Latec [5,2006.01] 
109/10 . Latec (C09D 109/04, C09D 109/08 được ưu tiên) [5,2006.01] 

111/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của clorpren 
[5,2006.01] 

111/02 . Latec [5,2006.01] 

113/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su có chứa các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
113/02 . Latec [5,2006.01] 

115/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của cao su (C09D 111/00, C09D 
113/00 được ưu tiên) [5,2006.01] 

115/02 . Các dẫn xuất của cao su có chứa halogen [5,2006.01] 
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117/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su tái sinh [5,2006.01] 

119/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su chưa được đề cập trong các nhóm 
C09D 107/00 – C09D 117/00 [5,2006.01] 

119/02 . Latec [5,2006.01] 

121/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở cao su chưa được xác định [5,2006.01] 
121/02 . Latec [5,2006.01] 

Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử hữu cơ thu được bằng phản 
ứng chỉ có sư tham gia của các liên kết chưa bão hòa carbon - carbon [5] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong các nhóm C09D 123/00 - C09D 149/00, “gốc béo” được hiểu là một khung 

vòng carbon không thơm hoặc khung carbon không vòng có kết thúc mạch tận cùng 
là bất kỳ một liên kết nào với:  

 (a) một nguyên tố không phải là carbon;  
 (b) một nguyên tử carbon có một liên kết đôi với một nguyên tử khác không phải là 

carbon;  
 (c) một vòng carbon thơm hoặc một dị vòng.  
(2) Trong các nhóm C09D123/00-C09D149/00, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một 

copolyme sẽ được phân loại theo thành phần monome chủ yếu.  

123/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của hydrocacbon 
béo chưa bão hòa chỉ có một liên kết đôi carbon -carbon; Các hợp phần để phủ 
trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

123/02 . không biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
123/04 . . Các homopolyme hay copolyme của eten [5,2006.01] 
123/06 . . . Polyeten [5,2006.01] 
123/08 . . . Copolyme của eten (C09D 123/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
123/10 . . Homopolyme hay copolyme của propen [5,2006.01] 
123/12 . . . Polypropen [5,2006.01] 
123/14 . . . Copolyme của propen (C09D 123/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
123/16 . . Copolyme của eten-propen hay eten - propen - dien [5,2006.01] 
123/18 . . Homopolyme hay copolyme của hydrocarbon có 4 hay nhiều hơn 4 nguyên tử 

carbon [5,2006.01] 
123/20 . . . có 4 đến 9 nguyên tử carbon [5,2006.01] 
123/22 . . . . Copolyme của isobuten; Cao su butyl [5,2006.01] 
123/24 . . . có 10 hay nhiều hơn 10 nguyên tử carbon [5,2006.01] 
123/26 . biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
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123/28 . . bằng phản ứng vói halogen hay các hợp chất có chứa halogen (C09D 123/32 được 
ưu tiên) [5,2006.01] 

123/30 . . bằng sự oxy hóa [5,2006.01] 
123/32 . . bằng phản ứng với các hợp chất có chứa phospho hay lưu huỳnh [5,2006.01] 
123/34 . . . bằng sự closulfon hóa [5,2006.01] 
123/36 . . bằng phản ứng với các hợp chất có chứa nitơ, ví dụ bằng sự nitro hóa [5,2006.01] 

125/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có chứa một hay nhiều các gốc aliphatic chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ 
có một liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong số chúng có kết thúc 
mạch tận cùng bằng một vòng carbon thơm; Các hợp phần để phủ trên cơ sở 
các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

125/02 . Homopolyme hay copolyme của hydrocarbon [5,2006.01] 
125/04 . . Homopolyme hay copolyme của styren [5,2006.01] 
125/06 . . . Polystyren [5,2006.01] 
125/08 . . . Copolyme của styren (C09D 129/08, C09D 135/06, C09D 155/02 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
125/10 . . . . với các dien liên hợp [5,2006.01] 
125/12 . . . . với các nitril chưa bão hòa [5,2006.01] 
125/14 . . . . với các este chưa bão hòa [5,2006.01] 
125/16 . . Các homopolyme hay copolyme của styren được thế alkyl [5,2006.01] 
125/18  . Homopolyme hay copolyme của các monome thơm có chứa các nguyên tố không 

phải là carbon và hydro [5,2006.01] 

127/00  Các hợp phần phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều các gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng có kết thúc tận cùng 
bằng một halogen; Các hợp phần phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này [5,2006.01] 

127/02  . không biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
127/04  . . có chứa các nguyên tử clo [5,2006.01] 
127/06  . . . Homopolyme hay copolyme của vinyl clorua [5,2006.01] 
127/08  . . . Homopolyme hay copolyme của vinyliden clorua [5,2006.01] 
127/10  . . có chứa các nguyên tử brom hay iot [5,2006.01] 
127/12   . . có chứa các nguyên tử flo [5,2006.01] 
127/14   . . . Homopolyme hay copolyme của vinyl florua [5,2006.01] 
127/16  . . . Homopolyme hay copolyme của vinyliden florua [5,2006.01] 
127/18   . . . Homopolyme hay copolyme của tetrafloeten [5,2006.01] 
127/20  . . . Homopolyme hay copolyme của hexaflopropen [5,2006.01] 
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127/22  . được biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
127/24  . . được halogen hóa [5,2006.01] 

129/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng được kết thúc tận 
cùng bằng một gốc alcohol, ete, aldehyt, keton, axetal hay ketal; Các hợp phần 
để phủ trên cơ sở các polyme thủy phân của este của alcohol chưa no với các 
axit carboxylic no. Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này [5,2006.01] 

129/02  . Homopolyme hay copolyme của các alcohol chưa no (C09D 129/14 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

129/04  . . Polyvinyl alcohol; Các homopolyme hay các copolyme của các este của các alcohol 
chưa bão hoà được thủy phân từng phần với các axit carboxylic bão hòa [5,2006.01] 

129/06  . . Các copolyme của alkyl alcohol [5,2006.01] 
129/08  . . . với các monome vinyl thơm [5,2006.01] 
129/10  . Homopolyme hay copolyme của các ete chưa no (C09D 135/08 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
129/12  . Homopolyme hay copolyme của các keton chưa no [5,2006.01] 
129/14  . Homopolyme hay copolyme của axetal hay ketal nhận được bằng sự polyme hóa của 

các axetal hay các ketal chưa bão hòa hay bằng xử lý sau các polyme của các 
alcohol chưa no [5,2006.01] 

131/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng được kết thúc tận 
cùng bằng một gốc axyloxy của một axit carboxylic bão hòa, của axit carbonic 
hay của một axit haloformic (trên cơ sở các polyme được thủy phân C09D 
129/00); Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này 
[5,2006.01] 

131/02  . Homopolyme hay copolyme của este của các axit monocarboxylic [5,2006.01] 
131/04  . . Homopolyme hay copolyme của vinyl axetat [5,2006.01] 
131/06  . Homopolyme hay copolyme của các este của các axit polycarboxylic [5,2006.01] 
131/08  . . của axit phtalic [5,2006.01] 

133/00 Các hợp phần phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên 
kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng bằng 
một gốc carboxyl hay của các muối, các anhydrit, các este, các amit, imit, hay 
nitril của chúng; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme 
này [5,2006.01] 

133/02  . Homopolyme hay copolyme của các axit; Muối kim loại hay muối amoni của chúng 
[5,2006.01] 

133/04  . Homopolyme hay copolyme của các este [5,2006.01] 
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133/06  . . của các este chỉ chứa các nguyên tử carbon, hydro và oxy trong đó nguyên tử oxy chỉ 
tham gia như một phần của gốc carboxyl [5,2006.01] 

133/08 . . . Homopolyme hay copolyme của các este axit acrylic [5,2006.01] 
133/10 . . . Homopolyme hay copolyme của các este axit metacrylic [5,2006.01] 
133/12 . . . . Homopolyme hay copolyme của metyl metacrylat [5,2006.01] 
133/14 . . của các este chỉ có chứa các nguyên tử halogen, nitơ, lưu huỳnh hay oxy bổ sung vào 

oxy carboxy [5,2006.01] 
133/16 . . . Homopolyme hay copolyme của các este có chứa các nguyên tử halogen 

[5,2006.01] 
133/18 . Homopolyme hay copolyme của các nitril [5,2006.01] 
133/20 . . Các homopolyme hay copolyme của acrylonitril (C09D 155/02 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
133/22  . . Homopolyme hay copolyme của nitril có chứa bốn hay nhiều hơn bốn nguyên tử 

carbon [5,2006.01] 
133/24 . Homopolyme hay copolyme của các amit hay imit [5,2006.01] 
133/26 . . Homopolyme hay copolyme của acrylamit hay metacrylamit [5,2006.01] 

135/00  Các hợp phần phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa , mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên 
kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng bởi một 
gốc carboxyl, và có chứa ít nhất gốc carboxyl khác trong phân tử, hay của các 
muối, các anhydrit, các este, các amit, các imit hay các nitril của chúng; Các 
hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme như vậy [5,2006.01] 

135/02 . Homopolyme hay copolyme của các este (C09D 135/06, C09D 35/08 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

135/04 . Homopolyme hay copolyme của nitril (C09D135/06, C09D135/08 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

135/06  . Copolyme với các monome vinyl thơm [5,2006.01] 
135/08   . Copolyme với các ete vinyl [5,2006.01] 

137/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng 
bằng một dị vòng chứa oxy (trên cơ sở polyme của các este vòng của các axit đa 
chức C09D 131/00; trên cơ sở polyme của các anhydrit vòng của các axit chưa no 
C09D 135/00); Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme 
này [5,2006.01] 

139/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng 
bằng một liên kết đơn hay đôi với nitơ hay bằng một nhân dị vòng có chứa 
nitơ; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme như vậy 
[5,2006.01] 
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139/02 . Homopolyme hay copolyme của vinylamin [5,2006.01] 
139/04  . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa các dị vòng có nitơ là thành 

phần của vòng [5,2006.01] 
139/06  . . Homopolyme hay copolyme của N-vinyl pyrolidon [5,2006.01] 
139/08  . . Homopolyme hay copolyme của vinyl-pyridin [5,2006.01] 

141/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và ít nhất một gốc trong chúng kết thúc tận cùng 
bằng một liên kết với lưu huỳnh hay bằng một nhân dị vòng có chứa lưu 
huỳnh; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này 
[5,2006.01] 

143/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một 
liên kết đôi carbon - carbon, và có chứa Bo, Silic, Phospho, Selen, Telu, hay 
một kim loại; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme 
này [5,2006.01] 

143/02 . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa phospho [5,2006.01] 
143/04 . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa silic [5,2006.01] 

145/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
không có các gốc béo chưa bão hòa trong một mạch bên, và có một hay nhiều 
liên kết đôi carbon - carbon trong một hệ vòng carbon hay trong một hệ nhân 
dị vòng; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này 
(trên cơ sở các polyme của các este vòng của các axit đa chức C09D 131/00; trên 
cơ sở các polyme của các anhydrit vòng hay imit C09D 135/00) [5,2006.01] 

145/02  . Các polyme cumaron - inden [5,2006.01] 

147/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, ít nhất một trong chúng có hai hay 
nhiều liên kết đôi carbon - carbon; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn 
xuất của các polyme này (C09D 145/00 được ưu tiên; trên cơ sở các cao su dien 
liên hợp C09D 109/00 đến C09D 121/00) [5,2006.01] 

149/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
có một hay nhiều liên kết ba carbon - carbon; Các hợp phần để phủ trên cơ sở 
các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

151/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở polyme ghép trong đó thành phần ghép thu 
được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon - carbon 
chưa bão hòa (trên cơ sở các polyme ABS C09D 155/02); Các hợp phần để phủ 
trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

151/02 . ghép trên các polysacarit [5,2006.01] 
151/04 . ghép trên các cao su [5,2006.01] 
151/06 . ghép trên các homopolyme hay copolyme của các hydrocacbon béo chỉ có sự tham 

gia của liên kết đôi carbon - carbon [5,2006.01] 
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151/08  . ghép trên các hợp chất cao phân tử, thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự 
tham gia của các liên kết chưa bão hoa (chưa no) carbon - carbon [5,2006.01] 

151/10  . ghép trên vật liệu vô cơ [5,2006.01] 

153/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở copolyme khối có chứa ít nhất một dãy 
polyme thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon 
- carbon chưa bão hòa ; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của 
những polyme này [5,2006.01] 

153/02  . Các monome vinyl thơm và các dien liên hợp [5,2006.01] 

155/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở homopolyme hay copolyme thu được bằng các 
phản ứng polyme hóa chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa 
bão hòa chưa được đề cập trong các nhóm C09D 123/00 đến C09D 153/00 
[5,2006.01] 

155/02  . ABS [Acrylonitril-Butadien-Styren] polyme [5,2006.01] 
155/04  . Các sản phẩm đa cộng thu được bằng sự tổng hợp dien [5,2006.01] 

157/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các polyme không xác định thu được bằng các 
phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa 
[5,2006.01] 

157/02 . Copolyme của các hydrocarbon dầu khoáng [5,2006.01] 
157/04  . Copolyme trong đó chỉ có monome chiếm số lượng ít được xác định [5,2006.01] 
157/06  . Các homopolyme hay copolyme có chứa các nguyên tố khác với carbon và hydro 

[5,2006.01] 
157/08  . . có chứa các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
157/10  . . có chứa các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
157/12  . . có chứa các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 

Các hợp phần để phủ trẽn cơ sở các hợp chất cao phân tử hữu cơ thu được không phải 
bằng các phản ứng chỉ có sư tham gia của các liên kết carbon-carbon chưa no [5] 

159/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở polyaxetal; Các hợp phần để phủ trên cơ sở 
các dẫn xuất của polyaxetal [5,2006.01] 

159/02 . Polyaxetal chỉ có chứa dãy polyoxymetylen [5,2006.01] 
159/04 . Copolyoxymetylen [5,2006.01] 

161/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton 
(với polyalcohol C09D 159/00; với polynitril C09D 177/00); Các hợp phần để 
phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

161/02  . Các polyme ngưng tụ chỉ của aldehyt hay keton [5,2006.01] 
161/04  . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton chỉ với phenol [5,2006.01] 
161/06  . . của aldehyt với phenol [5,2006.01] 
161/08   . . . với monohydroxy phenol [5,2006.01] 
161/10  . . . . Các sản phẩm ngưng tụ phenol-formaldehyt [5,2006.01] 
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161/12   . . . với các phenol polyhydric [5,2006.01] 
161/14  . . . Các sản phẩm ngưng tụ phenol-aldehyt biến tính [5,2006.01] 
161/16  . . của keton với các phenol [5,2006.01] 
161/18 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton với các hydrocacbon thơm hay chỉ với 

các dẫn xuất halogen của chúng [5,2006.01] 
161/20  . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton chỉ với các hợp chất có chứa hydro gắn 

với nitơ (với các phenol amino C09D 161/04) [5,2006.01] 
161/22 . . của các aldehyt với các hợp chất không vòng hay vòng cacbon [5,2006.01] 
161/24 . . . với ure hay thioure [5,2006.01] 
161/26 . . của aldehyt với các hợp chất dị vòng [5,2006.01] 
161/28 . . . với melamin [5,2006.01] 
161/30 . . của aldehyt với các hợp chất dị vòng và không vòng hay vòng carbon [5,2006.01] 
161/32 . . Các sản phẩm ngưng tụ amin-aldehyt biến tính [5,2006.01] 
161/34 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton với các monome được đề cập trong ít 

nhất trong hai nhóm của các nhóm sau C09D 161/04, C09D 161/18 và C09D 
161/20 [5,2006.01] 

163/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở nhựa epoxy; Các hợp phần để phủ trên cơ sở 
các dẫn xuất của nhựa epoxy [5,2006.01] 

163/02 . Các ete polyglyxidyl của bisphenol [5,2006.01] 
163/04 . Epoxynovolac [5,2006.01] 
163/06 . Triglyxidylizoxyanurat [5,2006.01] 
163/08 . Polyen được polyme hóa và epoxy hóa [5,2006.01] 
163/10 . Nhựa epoxy được biến tính bằng các hợp chất chưa no [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm C09D 165/00 đến C09D 185/00, khi không có một chỉ dẫn khác thì 

các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng 
tạo thành hai liên kết khác nhau trong mạch chính được phân loại theo liên kết chiếm 
ưu thế trong hợp phần trên.  

165/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các 
phản ứng hình thành một liên kết carbon-carbon trong mạch chính (C09D 
107/00 đến C09D 157/00; C09D 161/00 được ưu tiên); Các hợp phần để phủ trên 
cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

165/02 . Polyphenylen [5,2006.01] 
165/04 . Polyxylylen [5,2006.01] 

167/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở polyeste thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết este carboxylic trong mạch chính (trên cơ sở polyeste amit 
C09D 177/12; trên cơ sở polyeste - imit C09D 179/08); Các hợp phần để phủ trên 
cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 
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167/02 . Polyeste dẫn xuất từ các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy (C09D 167/06 
được ưu tiên) [5,2006.01] 

167/03   . . các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy có hydro và các nhóm carboxyl trực 
tiếp gắn với các vòng thơm [5,2006.01] 

167/04  . Polyeste dẫn xuất từ các axit hydroxy carboxylic, ví dụ lacton (C09D 167/06 được ưu 
tiên) [5,2006.01] 

167/06  . Các polyeste chưa bão hòa có chứa các liên kết carbon - carbon không bão hòa 
[5,2006.01] 

167/07  . . có các liên kết cuối carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
167/08   . Các polyeste biến tính với các dầu mỡ cao hay các axit của chúng hay với các nhựa tự 

nhiên hay các axit nhựa [5,2006.01] 

169/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở polycarbonat; Các hợp phần để phủ trên cơ 
sở các dẫn xuất của polycarbonat [5,2006.01] 

171/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở polyete thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết ete trong mạch chính (trên cơ sở polyaxetal C09D 159/00; 
trên cơ sở nhựa epoxy C09D 163/00; trên cơ sở polythioete - ete C09D 181/02; trên 
cơ sở polyetesulfon C09D 181/06); Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất 
của các polyme này [5,2006.01] 

171/02  . Các oxit polyalkylen [5,2006.01] 
171/03   . . Polyepihalohydrin [5,2006.01] 
171/08   . Polyete dẫn xuất từ các hợp chất hydroxy hay từ các dẫn xuất kim loại của chúng 

(C09D 171/02 được ưu tiên) [5,2006.01] 
171/10  . . từ các phenol [5,2006.01] 
171/12  . . . Các oxit polyphenylen [5,2006.01] 
171/14  . . Các polyme furfuryl alcohol [5,2006.01] 

173/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất thu được bằng phản ứng tạo 
thành một liên kết có chứa oxy hay oxy và cacbon trong mạch chính, không 
được đề cập trong các nhóm từ C09D 159/00 đến C09D 171/00; Các hợp phần 
để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

173/02 . Polyanhydrit [5,2006.01] 

175/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở polyure hay polyurethan; Các hợp phần để 
phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

175/02 . Polyure [5,2006.01] 
175/04 . Polyurethan [5,2006.01] 
175/06 . . từ polyeste [5,2006.01] 
175/08 . . từ polyete [5,2006.01] 
175/10 . . từ polyaxetal [5,2006.01] 
175/12 . . từ các hợp chất có chứa nitơ và hydro hoạt tính, nguyên tử nitơ không là một phần 

của một nhóm isoxyanat [5,2006.01] 
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175/14 . . Polyuretan có các liên kết carbon - carbon chưa no [5,2006.01] 
175/16 . . . có các liên kết cuối carbon - carbon chưa no [5,2006.01] 

177/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở các polyamit thu được bằng các phản ứng tạo 
thành một liên kết amit carboxylic trong mạch chính (trên cơ sở polyhydrazit 
C09D 179/06; trên cơ sở polyamit - imit C09D 179/08); Các hợp phần để phủ 
trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

177/02 . Polyamit dẫn xuất từ các omega-aminocarboxylic axit hay từ lactam của chúng 
(C09D 177/10 được ưu tiên) [5,2006.01] 

177/04 . Polyamit dẫn xuất từ các alpha-amino carboxylic axit (C09D 177/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

177/06 . Polyamit dẫn xuất từ polyamin và polycarboxylic axit (C09D 177/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

177/08   . . từ polyamin và các axit béo chưa no được polyme hóa [5,2006.01] 
177/10  . Polyamit dẫn xuất từ các nhóm amino và các nhóm carboxyl liên kết thơm của các 

axit carboxylic amin hay của polyamin và các axit polycarboxylic [5,2006.01] 
177/12  . Polyeste - amit [5,2006.01] 

179/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản 
ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa nitơ, kết 
hợp hoặc không kết hợp với oxy hay chỉ với carbon, chưa được đưa vào các 
nhóm C09D 161/00 – C09D 177/00 [5,2006.01] 

179/02  . Polyamin [5,2006.01] 
179/04  . Các phần đa ngưng tụ có các nhân dị vòng chứa nitơ trong mạch chính; Các 

polyhydrazit; Các axit polyamit hay các tiền chất polymit tương tự [5,2006.01] 
179/06  . . Polyhydrazit; Polytriazol; Polyamino-triazol; Polyoxadiazol [5,2006.01] 
179/08  . . Polyimit; Polyeste-imit; Polyamit-imit; Polyamit axit hay các tiền chất polyimit 

tương tự [5,2006.01] 

181/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các 
phản ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa 
lưu huỳnh kết hợp hoặc không kết hợp chỉ với nitơ, oxy, hay carbon; Các hợp 
phần để phủ trên cơ sở polysulfon; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn 
xuất của các polyme này [5,2006.01] 

181/02  . Polythioete; Polythioete-ete [5,2006.01] 
181/04 . Polysulfua [5,2006.01] 
181/06  . Polysulfon; Polyetesulfon [5,2006.01] 
181/08   . Polysulfonat [5,2006.01] 
181/10  . Polysulfonamit; Polysulfonimit [5,2006.01] 

183/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các 
phản ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa 
silic kết hợp hoặc không kết hợp chỉ với lưu huỳnh, nitơ, oxy, hay cacbon; Các 
hợp phần để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 
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183/02  . Polysilicat [5,2006.01] 
183/04 . Polysiloxan [5,2006.01] 
183/05  . . có chứa silic liên kết với hydro [5,2006.01] 
183/06  . . có chứa silic liên kết với các nhóm chứa oxy (C09D 183/12 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
183/07  . . có chứa silic liên kết với các nhóm béo chưa bão hòa [5,2006.01] 
183/08  . . có chứa silic liên kết với các nhóm hữu cơ có chứa các nguyên tử không phải là 

carbon, hydro và oxy [5,2006.01] 
183/10 . Các copolyme khối hay ghép có chứa các dãy polysiloxan (thu được bằng sự polyme 

hóa một hợp chất có một liên kết đôi carbon - carbon trên một polysiloxane C09D 
151/08, C09D 153/00) [5,2006.01] 

183/12  . . có chứa các dãy polyete [5,2006.01] 
183/14  . trong đó có ít nhất hai nguyên tử silic nhưng không phải tất cả được kết hợp với các 

nguyên tử khác với nguyên tử oxy [5,2006.01] 
183/16  . trong đó tất cả các nguyên tử silic được kết hợp với các nguyên tử khác với nguyên tử 

oxy [5,2006.01] 

185/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các 
phản ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa 
các nguyên tử không phải silic, lưu huỳnh, nitơ, oxy và carbon; Các hợp phần 
để phủ trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

185/02  . có chứa phospho [5,2006.01] 
185/04  . có chứa Bo [5,2006.01] 

187/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử không xác định thu 
được không phải bằng các phản ứng polyme hóa chỉ có sự tham gia của các 
liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 

Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử tự nhiên hay trên cơ sở các dẫn 
xuất của chúng [5] 

189/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở protein; Các hợp phần để phủ trên cơ sở các 
dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 

189/02  . Các sản phẩm ngưng tụ casein-aldehyt [5,2006.01] 
189/04  . Các sản phẩm dẫn xuất từ các vật liệu phế thải, ví dụ các chất sừng, móng tay, móng 

chân, tóc [5,2006.01] 
189/06  . . dẫn xuất từ da thuộc hay da sống [5,2006.01] 

191/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở dầu, mỡ, sáp; Các hợp phần để phủ trên cơ sở 
các dẫn xuất của chúng (các hợp phần để đánh bóng, sáp bôi bàn trượt tuyết 
C09G) [5,2006.01] 

191/02  . Dầu lưu hóa, ví dụ factit [5,2006.01] 
191/04  . Linoxyn [5,2006.01] 
191/06  . Sáp [5,2006.01] 
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191/08  . . Sáp khoáng [5,2006.01] 

193/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở nhựa tự nhiên; Các hợp phần để phủ trên cơ 
sở các dẫn xuất của chúng (trên cơ sở polysacarit C09D 101/00 - C09D 105/00; 
trên cơ sở cao su tự nhiên C09D 107/00; các hợp phần để làm bóng C09G) 
[5,2006.01] 

193/02 . Sen-lắc [5,2006.01] 
193/04  . Nhựa thông [5,2006.01] 

195/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở vật liệu bitum, ví dụ hắc in, nhựa đường 
[5,2006.01] 

197/00  Các hợp phần để phủ trên cơ sở vật liệu có chứa lignin (trên cơ sở polysacarit 
C09D 101/00 - C09D 105/00) [5,2006.01] 

197/02  . Vật liệu lignonxenluloza, ví dụ gỗ, rơm, bã mía [5,2006.01] 

199/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử tự nhiên hay trên cơ 
sở các dẫn xuất của chúng chưa được phân loại trong các nhóm C09D 101/00 -
C09D 107/00 hoặc C09D 189/00 – C09D 197/00 [5,2006.01] 

 

201/00 Các hợp phần để phủ trên cơ sở các hợp chất cao phân tử không xác định 
[5,2006.01] 

201/02  . đặc trưng bởi sự tham gia của các nhóm xác định [5,2006.01] 
201/04 . . có chứa các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
201/06   . . có chứa các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
201/08   . . . Các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
201/10  . . có chứa các nhóm silan có khả năng thủy phân [5,2006.01] 
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C09F NHỰA TỰ NHIÊN; DẦU ĐÁNH BÓNG PHÁP; DẦU MAU KHÔ; CÁC CHẤT 
LÀM MAU KHÔ; DẦU THÔNG  

1/00 Khai thác, làm sạch hoặc biến tính hóa học các nhựa tự nhiên, ví dụ mủ thông 
[1,2006.01] 

1/02 . Làm sạch [1,2006.01] 
1/04 . Biến tính hóa học, ví dụ este hóa [1,2006.01] 

3/00 Điều chế dầu thông [1,2006.01] 
3/02 . là sản phẩm phụ khi nấu bột giấy [1,2006.01] 

5/00 Sản xuất dầu mau khô [1,2006.01] 
5/02 . từ nguyên liệu tự nhiên [1,2006.01] 
5/04 . . từ hạt điều [1,2006.01] 
5/06 . bằng cách khử nước của các axit béo hoặc dầu hydroxyl hóa [1,2006.01] 
5/08 . bằng phương pháp este hóa các axit béo [1,2006.01] 
5/10 . Tinh chế [1,2006.01] 
5/12 . . bằng chưng cất [1,2006.01] 

7/00 Biến tính hóa học các dầu mau khô (factit C08H) [1,2006.01] 
7/02 . bằng cách oxy hóa [1,2006.01] 
7/04 . bằng xử lý điện cao thế [1,2006.01] 
7/06 . bằng trùng hợp [1,2006.01] 
7/08 . bằng đồng phân [1,2006.01] 
7/10 . bằng sự tái este hóa [1,2006.01] 
7/12 . Thiết bị cho các quá trình này [1,2006.01] 

9/00 Các hợp chất được sử dụng như các chất làm mau khô [1,2006.01] 

11/00 Điều chế dầu đánh bóng Pháp [1,2006.01] 
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C09G CÁC THÀNH PHẦN LÀM BÓNG KHÔNG PHẢI DẦU ĐÁNH BÓNG PHÁP; 
SÁP BÔI BÀN TRƯỢT TUYẾT 

1/00 Các thành phần làm bóng (các chất tẩy rửa C11D; dầu đánh bóng Pháp C09F 
11/00) [1,2006.01] 

1/02      . có chứa các tác nhân mài mòn hoặc nghiền nhỏ [1,2006.01]  
1/04      . Phân tán trong nước (C09G1/02 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/06     . Các thành phần làm bóng khác [1,2006.01] 
1/08 . . trên cơ sở sáp [1,2006.01] 
1/10 . . . trên cơ sở hỗn hợp của sáp và nhựa tự nhiên hay tổng hợp [1,2006.01] 
1/12 . . . . hỗn hợp của sáp và các sản phẩm đồng ngưng tụ chứa silic [1,2006.01] 
1/14 . . trên sơ sở các chất không phải sáp [1,2006.01] 
1/16 . . . trên cơ sở nhựa tự nhiên hay tổng hợp [1,2006.01] 
1/18 . . . trên cơ sở các chất khác [1,2006.01] 

3/00 Sáp bôi bàn trượt tuyết [1,2006.01] 
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C09H ĐIỂU CHẾ KEO DÁN HAY GELATIN  

1/00 Sơ chế nguyên liệu thô chứa colagen để sản xuất keo dán [1,2006.01] 
1/02 . xương (khử mỡ các xương C11B) [1,2006.01] 
1/04      . da sống, móng hoặc phế liệu của da thuộc [1,2006.01] 

3/00 Tách keo dán hoặc gelatin ra khỏi nguyên liệu thô, ví dụ bằng cách chiết xuất, 
đun nóng (gelatin thực phẩm A23J 1/10) [1,2006.01] 

3/02     . Làm sạch các dung dịch gelatin [1,2006.01] 

5/00 Làm ổn định các dung dịch keo dán hoặc gelatin [1,2006.01] 

7/00      Sản xuất gelatin không tan trong nước [1,2006.01] 

9/00      Sấy keo dán hoặc gelatin [1,2006.01] 
9/02     . ở dạng màng mỏng [1,2006.01] 
9/04     . ở dạng hạt, ví dụ viên, hạt [1,2006.01] 
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C09J CÁC CHẤT KẾT DÍNH; CÁC KHÍA CẠNH PHI CƠ HỌC CỦA PHƯƠNG 
PHÁP KẾT DÍNH NÓI CHUNG; CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT DÍNH CHƯA 
ĐƯỢC PHÂN LOẠI Ở CÁC PHÂN LỚP KHÁC; SỬ DỤNG VẬT LIỆU LÀM 
CHẤT KẾT DÍNH (các chất kết dính dùng trong phẫu thuật A61L 24/00; Chất kết 
dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử hữu cơ không xác định được dùng như 
những tác nhân liên kết trong sản phẩm có lớp B32B; gắn nhãn lên vải hoặc vật liệu 
tương tự hoặc gắn lên sản phẩm có bề mặt biến dạng có sử dụng các chất kết dính 
hoặc các chất kết dính được kích hoạt bằng nhiệt tương ứng B65C 5/02, B65C 5/04; 
điều chế hồ dán hoặc gelantin C09H; nhãn, thẻ ghi hoặc các vật ghi tương tự có lớp 
dính để nhận dạng G09F 3/10) [5] 

Ghi chú [5] 
 Trong phân lớp này các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được sử dụng với nghĩa sau: 
 - "sử dụng nguyên liệu làm chất kết dính" có nghĩa là sử dụng các polyme hoặc các 

sản phẩm mới hoặc đã biết; 
 - "cao su" bao gồm: 
  (a) cao su tự nhiên và cao su dien liên hợp; 
  (b) cao su nói chung (cao su xác định không phải là cao su tự nhiên hay cao su dien 

liên hợp xem nhóm dành cho chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử này); 
 - "trên cơ sở" được định nghĩa như trong ghi chú (3) dưới đây.  
(2) Trong phân lớp này, các chất kết dính có chứa các chất cao phân tử hữu cơ xác định 

chỉ được phân loại theo chất cao phân tử còn các chất không phải cao phân tử không 
được tính đến. 

  Ví dụ: một chất kết dính có chứa polyeten và amino-propyltrimetoxysilan được 
phân vào nhóm C09J 123/06. 

 Tuy nhiên các chất kết dính có chứa hỗn hợp của các hợp chất hữu cơ không phải 
cao phân tử có ít nhất một liên kết chưa bão hòa carbon - carbon có khả năng polyme 
hóa liên kết với các chất tiền polyme hay polyme không phải là các polyme chưa bão 
hòa của các nhóm C09J 159/00 đến C09J 187/00 thì được phân loại vào nhóm C09J 
4/00 theo cấu tử chưa bão hòa không phải cao phân tử. 

  Ví dụ một chất kết dính có chứa polyeten và monome styren được phân vào nhóm 
C09J 4/00. 

 Các khía cạnh liên quan đến bản chất vật lý của các chất kết dính hay hiệu ứng sinh 
ra mà được chỉ rõ trong nhóm C09J 9/00, nếu được xác định rõ ràng thì cùng được 
phân loại trong phân lớp này. 

 Các chất kết dính đặc trưng bởi các tính chất khác, ví dụ các chất phụ gia được phân 
loại vào nhóm C09J 11/00 nếu như cấu tử cao phân tử không được xác định.  

(3) Trong phân lớp này, các chất kết dính có chứa từ 2 cấu tử cao phân tử trở lên được 
phân loại theo cấu tử cao phân tử hay cấu tử chiếm tỉ lệ lớn hơn. tức là cấu tử nhờ nó 
chất kết dính được tạo thành. Nếu chất kết dính tạo thành trên cơ sở 2 hay nhiều cấu 
tử có tỷ lệ bằng nhau thì chất kết dính sẽ được phân loại theo từng cấu tử này. 

 Ví dụ: một chất kết dính có chứa 80 phần polyeten và 20 phần polyvinylclorua được 
phân loại vào nhóm C09J123/06. Một chất kết dính có chứa 40 phần polyeten và 40 
phần polyvinylclorua được phân vào các nhóm C09J 123/06 và C09J 127/06.  
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Nội dung phân lớp 
CHẤT KẾT DÍNH 

Trên cơ sở các cấu tử vô cơ ................................................................................................. 1/00 
Trên cơ sở các cấu tử hữu cơ cao phân tử ..................................................... 101/00 đến 201/00 
Trên cơ sở các hợp chất hữu cơ không phải cao phân 
tử có ít nhất một liên kết không no carbon-carbon có 
khả năng polyme hóa ........................................................................................................... 4/00 
Bản chất vật lý hay các hiệu ứng đã được tạo ra ................................................................. 9/00 
Các tính chất khác, ví dụ các chất phụ gia ......................................................................... 11/00 

PHƯƠNG PHÁP KẾT DÍNH NÓI CHUNG, CÁC PHƯƠNG 
PHÁP KẾT DÍNH CHƯA ĐUỢC ĐƯA VÀO CÁC ĐỀ MỤC 
KHÁC ................................................................................................................................................. 5/00 
CHẤT KẾT DÍNH Ở DẠNG MÀNG MỎNG HOẶC LÁ 
MỎNG................................................................................................................................................. 7/00 

 

1/00 Các chất kết dính trên cơ sở các cấu tử vô cơ [1,2006.01] 
1/02 . với các silicat kiềm tan trong nước [1,2006.01] 

4/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất hữu cơ không phải là cao phân tử có 
ít nhất một liên kết chưa bão hòa carbon - carbon có khả năng polyme hóa 
[5,2006.01] 

4/02 . Acrylmonome [5,2006.01] 
4/04 . . Monome xyanoacrylat [5,2006.01] 
4/06  . trong sự kết hợp với một hợp chất cao phân tử khác không phải là một polyme chưa 

bão hòa của nhóm C09J 159/00 đến C09J 187/00 [5,2006.01] 

5/00 Các phương pháp kết dính nói chung; Các phương pháp kết dính không thuộc 
các đề mục khác, ví dụ liên quan đến lớp sơn lót [1,2006.01] 

5/02 . có xử lý sơ bộ bề mặt dán [1,2006.01] 
5/04 . với việc phủ riêng biệt các thành phần kết dính lên các bề mặt dán khác nhau 

[1,2006.01] 
5/06 . có làm nóng chất kết dính được phủ [1,2006.01] 
5/08 . có sử dụng chất kết dính dạng bọt [1,2006.01] 
5/10 . Hàn mép sản phẩm bằng cách xếp chồng lên nhau nhờ vật liệu dẻo [1,2006.01] 

7/00 Vật liệu kết dính dạng màng mỏng hoặc lá mỏng [1,2006.01,2018.01] 
 

Ghi chú [2018.01] 
  Trong nhóm chính này, sự phân loại đa khía cạnh được áp dụng, do vậy khi 

một đối tượng kỹ thuật được đặc trưng bởi các khía cạnh thuộc ít nhất một 
phân nhóm của nó thì nên phân loại vào từng nhóm của các nhóm này 

7/10 . không có chất mang [2018.01] 
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7/20 . đặc trưng bởi chất mang của vật liệu kết dính [2018.01] 
7/21 . . Giấy; Vải dệt [2018.01] 
7/22 . . Chất dẻo; Chất dẻo được kim loại hóa [2018.01] 
7/24 . . . dựa trên hợp chất cao phân tử thu được từ các phản ứng chỉ bao gồm các liên kết 

không no carbon-carbon [2018.01] 
7/25 . . . dựa trên cơ sở hợp chất cao phân tử thu được từ các phản ứng khác với phản ứng 

chỉ bao gồm các liên kết không no carbon-carbon [2018.01] 
7/26 . . . Chất dẻo xốp hoặc chất dẻo dạng tổ ong [2018.01] 
7/28 . . Tấm kim loại [2018.01] 
7/29 . . Vật liệu nhiều lớp (chất dẻo được kim loại hóa C09J7/22) [2018.01] 
7/30 . đặc trưng bởi hợp phần kết dính [2018.01] 
7/32 . . Được hoạt hóa bằng nước, ví dụ, dùng cho giấy nước [2018.01] 
7/35 . . Được hoạt hóa bằng nhiệt [2018.01] 
7/38 . . Chất kết dính nhạy áp [2018.01] 
7/40 . đặc trưng bởi lớp lót cách ly [2018.01] 
7/50 . đặc trưng bởi lớp nền nằm giữa chất mang và chất kết dính [2018.01] 

9/00 Các chất kết dính đặc trưng bởi bản chất vật lý hay các hiệu quả sinh ra, ví dụ 
hồ dán dạng thỏi (C09J7/00 được ưu tiên) [5,2006.01] 

9/02 . Các chất kết dính dẫn điện (các chất kết dính dẫn điện chuyên dụng trong liệu pháp 
hoặc thử nghiệm trên cơ thể sống A61K 50/00) [5,2006.01] 

11/00 Những tính chất của chất kết dính chưa được đề cập trong nhóm C09J 9/00, ví 
dụ các chất phụ gia [5,2006.01] 

11/02  . Các chất phụ gia không phải cao phân tử [5,2006.01] 
11/04 . . là các chất vô cơ [5,2006.01] 
11/06 . . là các chất hữu cơ [5,2006.01] 
11/08 . Các chất phụ gia là cao phân tử [5,2006.01] 

Các chất kết dính trên cơ sở polysacarit hay trên cơ sở dẫn xuất của chúng [5] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong các nhóm C09J 101/00 - C09J 201/00, bất kỳ một cấu tử cao phân tử của một 

hợp phần kết dính mà không được xác định bằng phân loại theo Ghi chú (3) dưới tiêu 
đề của phân lớp C09J và việc sử dụng nó được xem là mới và không hiển nhiên thì 
cũng cần được phân loại trong một nhóm được chọn từ các nhóm C09J 101/00 - 
C09J 201/00.  

(2) Bất kỳ một cấu tử cao phân tử nào của một hợp phần kết dính mà không được xác 
định bằng phân loại theo Ghi chú (3) dưới tiêu đề của phân lớp C09J hoặc Ghi chú 
(1) ở trên và được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể được phân 
loại vào một nhóm được chọn từ các nhóm C09J 101/00 - C09J 201/00. Có thể ví dụ 
trong trường hợp khi thấy cần thiết để có thể tra cứu các hợp phân kết dính mà có sử 

141 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C09J 

dụng sự kết hợp các ký hiệu phân loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được 
gọi là “thông tin bổ sung”.  

101/00 Các chất kết dính trên cơ sở xenluloza, xenluloza đã biến tính hay các dẫn 
xuất của xenluloza [5,2006.01] 

101/02 . Xenluloza; Xenluloza biến tính [5,2006.01] 
101/04 . . Oxyxenluloza; Hydroxenluloza [5,2006.01] 
101/06 . . Hydrat xenluloza [5,2006.01] 
101/08 . Các dẫn xuất của xenluloza [5,2006.01] 
101/10 . . Các este của các axit hữu cơ [5,2006.01] 
101/12 . . . Các axetat của xenluloza [5,2006.01] 
101/14 . . . Các este hỗn hợp, ví dụ của xenluloza axetat - butyrat [5,2006.01] 
101/16 . . Các este của các axit vô cơ (của cả các axit hữu cơ và axit vô cơ C09J 101/20) 

[5,2006.01] 
101/18 . . . Các nitrat của xenluloza [5,2006.01] 
101/20 . . Các este của cả các axit hữu cơ và axit vô cơ [5,2006.01] 
101/22 . . Các xantat của xenluloza [5,2006.01] 
101/24 . . . Viscoza (sợi vitco) [5,2006.01] 
101/26 . . Các ete của xenluloza [5,2006.01] 
101/28 . . . Alkyl ete [5,2006.01] 
101/30 . . . Aryl ete; Aralkyl ete [5,2006.01] 
101/32 . . Ete - este của xenluloza [5,2006.01] 

103/00 Các chất kết dính trên cơ sở tinh bột, amyloza hay amylopectin hoặc trên cơ sở 
các dẫn xuất hay các sản phẩm thoái biến của nó [5,2006.01] 

103/02 . Tinh bột; Các sản phẩm thoái biến của nó, ví dụ dextrin [5,2006.01] 
103/04 . Các dẫn xuất của tinh bột [5,2006.01] 
103/06 . . Các este [5,2006.01] 
103/08 . . Các ete [5,2006.01] 
103/10 . . Tinh bột đã oxy hóa [5,2006.01] 
103/12 . Amyloza; Amylopectin; Các sản phẩm thoái biến của chúng [5,2006.01] 
103/14 . Các dẫn xuất của amyloza; Các dẫn xuất của amylopectin [5,2006.01] 
103/16 . . Các este [5,2006.01] 
103/18 . . Các ete [5,2006.01] 
103/20 . . Amyloza đã oxy hóa; Amylopectin đã oxy hóa [5,2006.01] 

105/00 Các chất kết dính trên cơ sở polysacarit hay các dẫn xuất của chúng chưa 
được đề cập trong các nhóm C09J 101/00 hay C09J 103/00 [5,2006.01] 
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105/02 . Dextran; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/04 . Axit alginic; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/06 . Pectin; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/08 . Chitin; Chondroitin sulfat; Axit hyaluronic; Các dẫn xuất của các chất trên 

[5,2006.01] 
105/10 . Heparin; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/12 . Aga - aga; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/14 . Hemixenluloza; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 
105/16 . Xyclodextrin; Các dẫn xuất của nó [5,2006.01] 

Các chất kết dính trên cơ sở cao su hay các dẫn xuất của nó [5] 

107/00 Các chất kết dính trên cơ sở cao su tự nhiên [5,2006.01] 
107/02 . Latec [5,2006.01] 

109/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của hydrocarbon dien 
liên hợp [5,2006.01] 

109/02 . Copolyme với acrylonitril [5,2006.01] 
109/04 . . Latec [5,2006.01] 
109/06 . Copolyme với styren [5,2006.01] 
109/08 . . Latec [5,2006.01] 
109/10 . Latec (C09J 109/04, C09J 109/08 được ưu tiên) [5,2006.01] 

111/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của cloropren [5] 
111/02 . Latec [5,2006.01] 

113/00 Các chất kết dính trên cơ sở cao su có chứa các nhóm carboxyl [5] 
113/02 . Latec [5,2006.01] 

115/00 Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của cao su (C09J 111/00, C09J 113/00 
được ưu tiên) [5,2006.01] 

115/02 . Các dẫn xuất của cao su có chứa halogen [5,2006.01] 

117/00 Các chất kết dính trên cơ sở cao su tái sinh [5,2006.01] 

119/00 Các chất kết dính trên cơ sở cao su chưa được đề cập ở các nhóm C09J 107/00 
đến C09J 117/00 [5,2006.01] 

119/02 . Latec [5,2006.01] 

121/00 Các chất kết dính trên cơ sở cao su không xác định [5,2006.01] 
121/02 . Latec [5,2006.01] 
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Các chất kết dính trên cơ sở các hon chất cao phân tử thu được bảng các phản ứng chỉ có 
sư tham gia của các liên kết cacbon-cacbon chưa no [5] 

Ghi chú [1,2006.01] 
(1) Trong các  nhóm C09J 123/00 - C09J 149/00, “gốc béo” được hiểu là một khung 

carbon vòng không thơm hoặc một khung carbon không vòng có tận cùng bằng liên 
kết với:  

 (a) một nguyên tố không phải là carbon;  
 (b) một nguyên tử carbon có một liên kết đôi với một nguyên tử không phải là 

carbon;  
 (c) một vòng carbon thơm hoặc một dị vòng.  
(2) Trong các nhóm C09J 123/00 đến C09J 149/00, nếu không có một chỉ dẫn ngược lại 

thì một copolyme được phân loại theo thành phần monome chủ yếu.  

123/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của hydrocarbon béo 
chưa no chỉ có một liên kết đôi carbon - carbon; Các chất kết dính trên cơ sở 
các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

123/02 . không biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
123/04 . . Homopolyme hay copolyme của ete [5,2006.01] 
123/06 . . . Polyeten [5,2006.01] 
123/08 . . . Copolyme của ete (C09J 123/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
123/10 . . Homopolyme hay copolyme của propen [5,2006.01] 
123/12 . . . Polypropen [5,2006.01] 
123/14 . . . Các copolyme của propen (C09J 123/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
123/16 . . Eten-propen hay eten-propen-dien copolyme [5,2006.01] 
123/18 . . Homopolyme hay copolyme của hydrocarbon có bốn hay nhiều hơn bốn nguyên tử 

carbon [5,2006.01] 
123/20 . . . có từ 4 đến 9 nguyên tử carbon [5,2006.01] 
123/22 . . . . Các copolyme của isobuten; Cao su butyl [5,2006.01] 
123/24 . . . có 10 hay nhiều hơn 10 nguyên tử cacbon [5,2006.01] 
123/26 . biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
123/28 . . bằng phản ứng với halogen hay các hợp chất có chứa halogen (C09J 123/32 được ưu 

tiên) [5,2006.01] 
123/30 . . bằng sự oxy hóa [5,2006.01] 
123/32 . . bằng phản ứng với các hợp chất có chứa phospho hay lưu huỳnh [5,2006.01] 
123/34 . . . bằng sự closulfonat hóa [5,2006.01] 
123/36 . . bằng phản ứng với các hợp chất có chứa nitơ, ví dụ bằng sự nitro hóa [5,2006.01] 

125/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa bão hòa, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên 
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kết đôi carbon - carbon và ít nhất một trong chúng có kết thúc mạch bằng một 
vòng cacbon thơm; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme 
này [5,2006.01] 

125/02 . Homopolyme hay copolyme của hydrocarbon [5,2006.01] 
125/04 . . Homopolyme hay copolyme của styren [5,2006.01] 
125/06 . . . Polystyren [5,2006.01] 
125/08 . . . Copolyme của styren (C09J129/08, C09J 135/06, C09J 155/02 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
125/10 . . . . với dien liên hợp [5,2006.01] 
125/12 . . . . với nitril chưa no [5,2006.01] 
125/14 . . . . với este chưa no [5,2006.01] 
125/16 . . Homopolyme hay copolyme của styren được thế alkyl [5,2006.01] 
125/18 . Homopolyme hay copolyme của các monome thơm có chứa các nguyên tố không 

phải là carbon và hydro [5,2006.01] 

127/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no , mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết 
đôi carbon - carbon và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng bằng một 
halogen; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này 
[5,2006.01] 

127/02 . không biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
127/04 . . có chứa các nguyên tử clo [5,2006.01] 
127/06 . . . Homopolyme hay copolyme của vinyl clorua [5,2006.01] 
127/08 . . . Homopolyme hay copolyme của vinyliden clorua [5,2006.01] 
127/10 . . có chứa các nguyên tử brom hay iot [5,2006.01] 
127/12 . . có chứa các nguyên tử flo [5,2006.01] 
127/14 . . . Homopolyme hay copolyme của vinyl florua [5,2006.01] 
127/16 . . . Homopolyme hay copolyme của vinyliden florua [5,2006.01] 
127/18 . . . Homopolyme hay copolyme của tetrafloeten [5,2006.01] 
127/20 . . . Homopolyme hay copolyme của hexaflopropen [5,2006.01] 
127/22 . biến tính bằng xử lý hóa học sau [5,2006.01] 
127/24 . . halogen hóa [5,2006.01] 

129/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no , mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết 
đôi carbon - carbon và ít nhất một trong chúng kết thúc tận cùng bằng một 
gốc alcohol, ete, aldehyt, keton, axetal hay ketal; Các chất kết dính trên cơ sở 
các polyme thủy phân của các este của các alcohol chưa no với các axit 
carboxylic đã bão hòa; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này [5,2006.01] 
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129/02 . Homopolyme hay copolyme của các alcohol chưa no (C09J 129/14 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

129/04 . . Rượu polyvinyl; Các homopolyme hay copolyme được thủy phân một phần của các 
este của các alcohol chưa bão hòa với các axit carboxylic đã bão hòa [5,2006.01] 

129/06 . . Copolyme của rượu alylic [5,2006.01] 
129/08 . . . với monome vinyl thơm [5,2006.01] 
129/10 . Homopolyme hay copolyme của các ete chưa bão hòa (C09J 135/08 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
129/12 . Các homopolyme hay copolyme của các keton chưa no [5,2006.01] 
129/14 . Homopolyme hay copolyme của axetal hay ketal thu được bằng sự polyme hóa các 

axetal hoặc ketal chưa no hoặc bằng xử lý sau các polyme của các alcohol chưa no 
[5,2006.01] 

131/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng được kết thúc bằng một gốc 
axyloxy của một axit carboxylic, axit carbonic hay một axit haloformic đã bão 
hòa (trên cơ sở các polyme đã thủy phân C09J 129/00); Các chất kết dính trên cơ 
sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

131/02 . Homopolyme hay copolyme của các este của các axit monocarboxylic [5,2006.01] 
131/04 . . Homopolyme hay copolyme của vinyl axetat [5,2006.01] 
131/06 . Homopolyme hay copolyme của este của các axit polycarboxylic [5,2006.01] 
131/08 . . của axit phtalic [5,2006.01] 

133/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng kết thúc bằng một gốc carboxyl 
hay của các muối, anhydrit, este, amit, imit, hay nitril của chúng; Các chất kết 
dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

133/02 . Homopolyme hay copolyme của các axit; Muối kim loại hay muối amoni của chúng 
[5,2006.01] 

133/04 . Homopolyme hay copolyme của các este [5,2006.01] 
133/06 . . của các este chỉ có chứa nguyên tử carbon, hydro, và oxy, trong đó nguyên tử oxy chỉ 

hiện diện như một phần của gốc carboxyl [5,2006.01] 
133/08 . . . Homopolyme hay copolyme của este axit acrylic [5,2006.01] 
133/10 . . . Homopolyme hay copolyme của este axit metacrylic [5,2006.01] 
133/12 . . . . Homopolyme hay copolyme của metacrylat methyl [5,2006.01] 
133/14 . . của các este có chứa ngoài oxy carboxy còn thêm nguyên tử halogen, nitơ, lưu huỳnh 

hay oxy [5,2006.01] 
133/16 . . . Homopolyme hay copolyme của este có chứa các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
133/18 . Homopolyme hay copolyme của nitril [5,2006.01] 
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133/20 . . Homopolyme hay copolyme của acrylonitril (C09J 155/02 được ưu tiên) [5,2006.01] 
133/22 . . Homopolyme hay copolyme của nitril có chứa bốn hay nhiều hơn bốn nguyên tử 

carbon [5,2006.01] 
133/24 . Homopolyme hay copolyme của amit hay imit [5,2006.01] 
133/26 . . Homopolyme hay copolyme của acrylamit hay metacrylamit [5,2006.01] 

135/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng có kết thúc bằng một gốc carboxyl, 
và có chứa ít nhất một gốc carboxyl khác trong phân tử hay của các muối, các 
anhydrit, este, amit, imit hay nitril của chúng; Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

135/02 . Homopolyme hay copolyme của este (C09J 135/06, C09J 135/08 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

135/04 . Homopolyme hay copolyme của nitril (C09J 135/06, C09J 135/08 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

135/06 . Copolyme với các monome vinyl thơm [5,2006.01] 
135/08 . Copolyme với vinyl ete [5,2006.01] 

137/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng có kết thúc bằng một dị vòng có 
chứa oxy (trên cơ sở polyme của anhydrit vòng của các axit chưa no C09J 135/00; 
trên cơ sở của polyme của este vòng của các axit đa chức C09J 131/00); Các chất 
kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

139/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng được kết thúc bằng một liên kết 
đơn hay liên kết đôi với nitơ hay bằng một dị vòng có chứa nitơ; Các chất kết 
dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

139/02 . Homopolyme hay copolyme của vinylamin [5,2006.01] 
139/04 . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa các dị vòng có nitơ là thành 

phần của vòng [5,2006.01] 
139/06 . . Các homopolyme hay copolyme của N-vinyl- pyrolidon [5,2006.01] 
139/08 . . Các homopolyme hay copolyme của vinyl-piridin [5,2006.01] 

141/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
carbon - carbon và ít nhất một trong chúng được kết thúc bằng một liên kết 
với lưu huỳnh hay bằng một dị vòng có chứa lưu huỳnh; Các chất kết dính 
trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

143/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, mỗi một trong số gốc đó chỉ có một liên kết đôi 
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carbon - carbon và có chứa bo, silic, phospho, selen telu hay một kim loại; Các 
chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

143/02 . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa phospho [5,2006.01] 
143/04 . Homopolyme hay copolyme của các monome có chứa silic [5,2006.01] 

145/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất 
không có các gốc béo chưa no trong một mạch nhánh, và có một hay nhiều liên 
kết đôi carbon - carbon trong một hệ vòng carbon hay một hệ dị vòng; Các 
chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này (trên cơ sở các polyme 
của este vòng của các axit đa chức C09J 131/00; trên cơ sở polyme của các anhydrit 
hay imit vòng C09J 135/00) [5,2006.01] 

145/02 . Các polyme nhựa cumaron - inden [5,2006.01] 

147/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các họp chất có 
một hay nhiều gốc béo chưa no, ít nhất một trong số gốc đó có hai hay nhiều 
liên kết đôi carbon - carbon; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này (C09J 145/00 được ưu tiên; trên cơ sở cao su dien liên hợp C09J 
109/00 đến C09J 121/00) [5,2006.01] 

149/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme của các hợp chất có 
một hay nhiều liên kết ba carbon - carbon; Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

151/00 Các chất kết dính trên cơ sở các polyme ghép trong đó cấu tử ghép thu được 
bằng phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết chưa bão hòa carbon - 
carbon (trên cơ sở polyme ABS C09J 155/02); Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

151/02 . ghép trên các polysacarit [5,2006.01] 
151/04 . ghép trên cao su [5,2006.01] 
151/06 . ghép trên homopolyme hay copolyme của các hydrocarbon béo chỉ có chứa một liên 

kết đôi carbon - carbon [5,2006.01] 
151/08 . ghép trên các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng phản ứng chỉ có sự 

tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
151/10 . ghép trên vật liệu vô cơ [5,2006.01] 

153/00 Các chất kết dính trên cơ sở các copolyme khối có chứa ít nhất một dãy 
polyme thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon 
- carbon chưa bão hòa; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này [5,2006.01] 

153/02 . Các monome vinyl thơm và các dien liên hợp [5,2006.01] 

155/00 Các chất kết dính trên cơ sở homopolyme hay copolyme thu được bằng các 
phản ứng polyme hóa chỉ có sự tham gia của những liên kết carbon - carbon 
chưa bão hòa không được phân vào các nhóm C09J 123/00 đến C09J 153/00 
[5,2006.01] 

155/02 . Polyme ABS (Acrylonitril-Butadien-Styren) [5,2006.01] 
155/04 . Sản phẩm đa cộng thu được bằng tổng hợp dien [5,2006.01] 
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157/00 Các chất kết dính trên cơ sở các polyme không xác định, thu được bằng các 
phản ứng chỉ có sự tham gia của những liên kết carbon - carbon chưa bão hòa 
[5,2006.01] 

157/02 . Các copolyme của hydrocacbon dầu khoáng [5,2006.01] 
157/04 . Các copolyme trong đó chỉ có monome chiếm một số lượng ít được xác định 

[5,2006.01] 
157/06 . Các homopolyme hay copolyme có chứa các nguyên tố không phải là carbon và 

hydro [5,2006.01] 
157/08 . . có chứa các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
157/10 . . có chứa các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
157/12 . . có chứa các nguyên tử nitơ [5,2006.01] 

Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử hữu cơ thu được không phải bằng 
các phản ứng chỉ có sư tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5] 

159/00 Các chất kết dính trên cơ sở polyaxetal; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn 
xuất của polyaxetal [5,2006.01] 

159/02 . Polyaxetal chỉ chứa dãy polyoxymetylen [5,2006.01] 
159/04 . Copolyoxymetylen [5,2006.01] 

161/00 Các chất kết dính trên cơ sở các polyme ngưng tụ của các aldehyt hay keton 
(với polyalcohol C09J 159/00; với polynitril C09J 177/00); Các chất kết dính trên 
cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

161/02 . Các polyme ngưng tụ chỉ của aldehyt hay keton [5,2006.01] 
161/04 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton chỉ với phenol [5,2006.01] 
161/06 . . của aldehyt với các phenol [5,2006.01] 
161/08 . . . với các monohydrophenol [5,2006.01] 
161/10 . . . . Các chất ngưng tụ phenol - formaldehyt [5,2006.01] 
161/12 . . . với các phenol polyhydric [5,2006.01] 
161/14 . . . Các chất ngưng tụ phenol - aldehyt [5,2006.01] 
161/16 . . của keton với các phenol [5,2006.01] 
161/18 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton chỉ với các hydrocarbon thơm hay các 

dẫn xuất halogen của chúng [5,2006.01] 
161/20 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton chỉ với các hợp chất có chứa hydro gắn 

với nitơ (với amino phenol C09J 161/04) [5,2006.01] 
161/22 . . của aldehyt với các hợp chất không vòng hay vòng carbon [5,2006.01] 
161/24 . . . với ure hay thioure [5,2006.01] 
161/26 . . của aldehyt với các hợp chất dị vòng [5,2006.01] 
161/28 . . . với melamin [5,2006.01] 
161/30 . . của aldehyt vói các hợp chất dị vòng và không vòng hay carbon vòng [5,2006.01] 
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161/32 . . Các phần ngưng aldehyt-amin biến tính [5,2006.01] 
161/34 . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton với các monome được đưa vào ít nhất 2 

nhóm trong các nhóm C09J 161/04, C09J 161/18 và C09J 161/20 [5,2006.01] 

163/00 Các chất kết dính trên cơ sở nhựa epoxy; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn 
xuất của nhựa epoxy [5,2006.01] 

163/02 . Ete polygỉicidyl của bis-phenol [5,2006.01] 
163/04 . Nhựa epoxynovolac [5,2006.01] 
163/06 . Triglycidylisoxyanurat [5,2006.01] 
163/08 . Các polyen được polyme hóa và epoxy hóa [5,2006.01] 
163/10 . Các nhựa epoxy được biến tính bằng các hợp chất không no [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm C09J 165/00 đến C09J 185/00, nếu không có chỉ dẫn ngược lại thì 

các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng tạo 
thành hai liên kết khác nhau trong mạch chính được phân loại chỉ theo liên kết chiếm 
ưu thế hơn trong hợp phần này.  

165/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản 
ứng tạo thành một liên kết carbon - carbon trong mạch chính (C09J 107/00 đến 
C09J 157/00, C09J 161/00 được ưu tiên); Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn 
xuất của các polyme này [5,2006.01] 

165/02 . Polyphenylen [5,2006.01] 
165/04 . Polyxylylen [5,2006.01] 

167/00 Các chất kết dính trên cơ sở polyeste thu được bằng phản ứng tạo thành một 
liên kết este carboxylic trong mạch chính (trên cơ sở polyeste - amit C09J 
177/12; trên cơ sở polyeste - imit C09J 179/08); Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

167/02 . Polyeste dẫn xuất từ các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy (C09J 167/06 
được ưu tiên) [5,2006.01] 

167/03 . . Các axit dicarboxylic và các hợp chất dihydroxy có các nhóm hydroxy và carboxyl 
trực tiếp gắn vào các vòng thơm [5,2006.01] 

167/04 . Polyeste dẫn xuất từ các axit hydroxy carboxylic, ví dụ lacton (C09J 167/06 được ưu 
tiên) [5,2006.01] 

167/06 . Polyeste chưa bão hòa có liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
167/07 . . có kết thúc mạch bằng những liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 
167/08 . Polyeste biến tính với dầu béo bậc cao hay các axit của chúng hoặc với nhựa tự nhiên 

hoặc axit nhựa [5,2006.01] 

169/00 Các chất kết dính trên cơ sở polycarbonat; Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của polycarbonat [5,2006.01] 

171/00 Các chất kết dính trên cơ sở polyete thu được bằng các phản ứng tạo thành 
một liên kết ete trong mạch chính (trên cơ sở các polyaxetal C09J 159/00; trên cơ 
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sở nhựa epoxy C09J 163/00; trên cơ sở polythioete-ete C09J 181/02; trên cơ sở 
polyetesulfon C09J 181/06); Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các 
polyme này [5,2006.01] 

171/02 . Polyalkylen oxit [5,2006.01] 
171/03 . . Polyepihalohydrin [5,2006.01] 
171/08 . Polyete dẫn xuất từ các hợp chất hydroxy hay từ các dẫn xuất kim loại của chúng 

(C09J 171/02 được ưu tiên) [5,2006.01] 
171/10 . . từ phenol [5,2006.01] 
171/12 . . . Polyphenylen oxit [5,2006.01] 
171/14 . . Furfuryl alcohol polyme [5,2006.01] 

173/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản 
ứng tạo thành một liên kết có chứa oxy hay oxy và carbon trong mạch chính 
không được đưa vào trong các nhóm C09J159/00 đến C09J171/00; Các chất 
kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

173/02 . Polyanhydrit [5,2006.01] 

175/00 Các chất kết dính trên cơ sở polyure hay polyuretan; Các chất kết dính trên cơ 
sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

175/02 . Polyure [5,2006.01] 
175/04 . Polyuretan [5,2006.01] 
175/06 . . từ polyeste [5,2006.01] 
175/08 . . từ polyete [5,2006.01] 
175/10 . . từ polyaxetal [5,2006.01] 
175/12 . . từ các hợp chất có chứa nitơ và hydro hoạt tính, trong đó nguyên tử nitơ không thuộc 

nhóm isoxyanat [5,2006.01] 
175/14 . . Polyuretan có các liên kết carbon - carbon chưa no [5,2006.01] 
175/16 . . . có liên kết kết thúc là carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 

177/00 Các chất kết dính trên cơ sở polyamit thu được bằng các phản ứng tạo thành 
một liên kết amit carboxylic trong mạch chính (trên cơ sở polyhydrazit C09J 
179/06; trên cơ sở polyamit - imit C09J 179/08); Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

177/02 . Các polyamit dẫn xuất từ omega-amino-carboxylic axit hay từ lactam của nó (C09J 
177/10 được ưu tiên) [5,2006.01] 

177/04 . Polyamit dẫn xuất từ alpha-amino-carboxylic axit (C09J 177/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

177/06 . Polyamit dẫn xuất từ polyamin và polycarboxylic axit (C09J 177/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 

177/08 . . từ polyamin và axit béo chưa no được polyme hóa [5,2006.01] 
177/10 . Polyamit dẫn xuất từ các nhóm amino và carboxyl liên kết thơm của các axit amino  

carboxylic hay của polyamin và polycarboxylic axit [5,2006.01] 
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177/12 . Polyeste - amit [5,2006.01] 

179/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản 
ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa nitơ có 
hay không có oxy hay chỉ có carbon, chưa được đề cập ở các nhóm C09J 
161/00 đến C09J 177/00 [5,2006.01] 

179/02 . Polyamin [5,2006.01] 
179/04 . Các chất đa ngưng có các dị vòng chứa nitơ trong mạch chính; Polyhydrazit; Các axit 

polyamit hay các tiền chất polymit tương tự [5,2006.01] 
179/06 . . Polyhydrazit; Polytriazol; Polyamino - triazol; Polyoxadiazol [5,2006.01] 
179/08 . . Polyimit; Polyeste-imit; Polyamit - imit; Polyamit axit hay các tiền chất polyimit 

tương tự [5,2006.01] 

181/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản 
ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa lưu 
huỳnh có hay không có nitơ, oxy hay chỉ có cacbon; Các chất kết dính trên cơ 
sở polysulfon; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này 
[5,2006.01] 

181/02 . Polythioete; Polythioete-ete [5,2006.01] 
181/04 . Polysulfua [5,2006.01] 
181/06 . Polysulfon; Polyetesulfon [5,2006.01] 
181/08 . Polysulfonat [5,2006.01] 
181/10 . Polysulfonamit; polysulfonimit [5,2006.01] 

183/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản 
ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa silic có 
hay không có lưu huỳnh, nitơ, oxy hay chỉ có carbon; Các chất kết dính trên 
cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

183/02 . Polysilicat [5,2006.01] 
183/04 . Polysiloxan [5,2006.01] 
183/05 . . có chứa silic liên kết với hydro [5,2006.01] 
183/06 . . có chứa silic liên kết với các nhóm có chứa oxy (C09J 183/12 được ưu tiên) 

[5,2006.01] 
183/07 . . có chứa silic liên kết vói các nhóm béo chưa no [5,2006.01] 
183/08 . . có chứa silic liên kết với các nhóm hữu cơ có chứa các nguyên tử không phải là 

carbon, hydro và oxy [5,2006.01] 
183/10 . Các copolyme khối hay ghép có chứa các dãy polysiloxan (thu được bằng sự polyme 

hóa một hợp chất có một liên kết đôi carbon - carbon trên một polysiloxan C09J 
151/08, C09J 153/00) [5,2006.01] 

183/12 . . có chứa các dãy polyete [5,2006.01] 
183/14 . trong đó ít nhất hai nhưng không phải là tất cả các nguyên tử silic được liên kết với 

các nguyên tử không phải là các nguyên tử oxy (C09J 183/10 được ưu tiên) 
[5,2006.01] 
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183/16 . trong đó tất cả các nguyên tử silic được liên kết với các nguyên tử không phải là các 
nguyên tử oxy [5,2006.01] 

185/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản 
ứng tạo thành trong mạch chính của cao phân tử một liên kết có chứa các 
nguyên tử không phải là silic, lưu huỳnh, nitơ, oxy và carbon; Các chất kết 
dính trên cơ sở các dẫn xuất của các polyme này [5,2006.01] 

185/02 . có chứa phospho [5,2006.01] 
185/04 . có chứa bo [5,2006.01] 

187/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử không xác định, thu 
được không phải bằng các phản ứng polyme hóa chỉ có sự tham gia của các 
liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [5,2006.01] 

 

Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử tự nhiên hay trên cơ sở các dẫn 
xuất của chúng [5] 

189/00 Các chất kết dính trên cơ sở protein; Các chất kết dính trên cơ sở các dẫn xuất 
của protein [5,2006.01] 

189/02 . Các chất ngưng tụ casein - aldehyt [5,2006.01] 
189/04 . Các sản phẩm dẫn xuất từ vật liệu phế thải, ví dụ sừng, móng, lông, tóc [5,2006.01] 
189/06 . . dẫn xuất từ da thuộc hay da sống [5,2006.01] 

191/00 Các chất kết dính trên cơ sở dầu, mỡ hay sáp; Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của chúng [5,2006.01] 

191/02 . Dầu lưu hóa, ví dụ factit [5,2006.01] 
191/04 . Linoxyn [5,2006.01] 
191/06 . Sáp [5,2006.01] 
191/08 . . Sáp khoáng [5,2006.01] 

193/00 Các chất kết dính trên cơ sở nhựa tự nhiên; Các chất kết dính trên cơ sở các 
dẫn xuất của nhựa tự nhiên (trên cơ sở polysacarit C09J 101/00 - C09J 105/00; 
trên cơ sở cao su tự nhiên C09J 107/00) [5,2006.01] 

193/02 . Selac [5,2006.01] 
193/04 . Nhựa thông [5,2006.01] 

195/00 Các chất kết dính trên cơ sở các vật liệu có chứa bitum, ví dụ asphan, nhựa 
đường, hắc in [5,2006.01] 

197/00 Các chất kết dính trên cơ sở các vật liệu có chứa lignin (trên cơ sở polysacarit 
C09J 101/00 - C09J 105/00) [5,2006.01] 

197/02 . Vật liệu có chứa lignoxenluloza, ví dụ gỗ, rơm, bã mía [5,2006.01] 
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199/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử tự nhiên hay trên cơ sở 
các dẫn xuất của chúng, chưa được đề cập trong các nhóm C09 J101/00 - C09J 
107/00 hoặc C09J 189/00 – C09J 197/00 [5,2006.01] 

 

201/00 Các chất kết dính trên cơ sở các hợp chất cao phân tử không xác định 
[5,2006.01] 

201/02 . đặc trưng bởi sự hiện diện của các nhóm xác định [5,2006.01] 
201/04 . . có chứa các nguyên tử halogen [5,2006.01] 
201/06 . . có chứa các nguyên tử oxy [5,2006.01] 
201/08 . . . Các nhóm carboxyl [5,2006.01] 
201/10 . . có chứa các nhóm silan có thể thủy phân [5,2006.01] 
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C09K CÁC VẬT LIỆU CÓ NHlỀU ỨNG DỤNG KHÁC NHAU KHÔNG THUỘC 
CÁC PHÂN LOẠI KHÁC 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này bao hàm việc sử dụng các vật liệu xác định nói chung hay ứng dụng 

chúng không được phân loại vào các phân lớp  khác. 
(2) Trong phân lớp này, khái niệm sau được dùng với ý nghĩa chỉ định:  
 - "các vật liệu" bao gồm các hợp phần.  

 

3/00 Các vật liệu không thuộc các phân lớp khác [1,2,2006.01] 
3/10 . dùng để bịt kín hoặc hàn, gắn các mối nối hoặc nắp đậy [1,2006.01] 
3/12 . dùng để bịt các lỗ rò, khe hở, ví dụ trong bộ tản nhiệt, các thùng chứa [1,2006.01] 
3/14 . Các vật liệu chống trượt; Bột mài [1,4,2006.01] 
3/16 . Các vật liệu chống tĩnh điện [1,4,2006.01] 
3/18 . để phủ lên bề mặt để làm giảm sự dính bám của băng, sương mù hay nước trên nó; 

Vật liệu làm tan hay chống đóng băng để phủ lên bề mặt [1,4,2006.01] 
3/20 . các chất thay thế cho glyxerol trong sự sử dụng nó phi hóa học, ví dụ làm chất nền 

cho kem hay thuốc mỡ vệ sinh [1,2006.01] 
3/22 . để tránh bụi hay hút bụi [1,4,2006.01] 
3/24 . để mô phỏng băng hay tuyết [1,4,2006.01] 
3/30 . dùng cho sol khí [1,4,2006.01] 
3/32 . để xử lý các chất gây ô nhiễm chất lỏng, ví dụ dầu, xăng, mỡ (các phương pháp để 

điều chế các chất hóa học độc hại, vô hại hoặc ít độc bằng sự thay đổi các chất trong 
các chất này A62D 3/00) [1,2006.01] 

5/00 Vật liệu truyền nhiệt, trao đổi nhiệt hay lưu trữ nhiệt, ví dụ chất làm lạnh; Vật 
liệu để sản xuất nhiệt hay hơi lạnh nhờ phản ứng hóa học khác với đốt cháy 
[2,2006.01] 

5/02 . Vật liệu bị thay đổi trạng thái vật lý khi sử dụng (C09K 5/16, C09K 5/20 được ưu 
tiên) [2,2006.01] 

5/04 . . thay đổi từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi hoặc ngược lại [2,2006.01] 
5/06 . . thay đổi trạng thái từ lỏng sang rắn hoặc ngược lại [2,2006.01] 
5/08 . Vật liệu không bị thay đổi trạng thái vật lý khi sử dụng (C09K 5/16, C09K 5/20 được 

ưu tiên) [7,2006.01] 
5/10 . . Vật liệu lỏng [7,2006.01] 
5/12 . . . Vật liệu nấu chảy, tức là vật liệu đóng rắn ở nhiệt độ thường, ví dụ kim loại hay 

muối [7,2006.01] 
5/14 . . Vật liệu rắn, ví dụ dạng bột hay hạt [7,2006.01] 
5/16 . Vật liệu chịu phản ứng hóa học khi sử dụng [7,2006.01] 
5/18 . . Phản ứng hóa học không thuận nghịch [7,2006.01] 
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5/20 . Phụ gia chống đóng băng cho chúng, ví dụ cho các chất lỏng tản nhiệt [7,2006.01] 

8/00 Các hợp phần để khoan lỗ, khoan giếng. Các hợp phần để xử lý lỗ khoan hoặc 
giếng, ví dụ để dùng cho quá trình sửa chữa hoặc hoàn thiện [2006.01] 

8/02 . Các hợp phần khoan giếng [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Trong các nhóm C09K8/03-C09K8/38, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại 
vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 

8/03 . . Các phụ gia đặc trưng nói chung sử dụng cho các hợp phần khoan giếng [2006.01] 
8/035 . . . Các phụ gia hữu cơ [2006.01] 
8/04 . . Các hợp phần khoan giếng dạng nước [2006.01] 
8/05 . . . chỉ chứa các hợp chất vô cơ, ví dụ hỗn hợp đất sét và muối [2006.01] 
8/06 . . . Các hợp phần không chứa đất sét (chỉ chứa các hợp chất vô cơ C09K 8/05) 

[2006.01] 
8/08 . . . . chứa các hợp chất vô cơ tự nhiên , ví dụ các polysacarit hoặc các dẫn xuất của 

chúng [2006.01] 
8/10 . . . . . Xeluloza hoặc các dẫn xuất của nó [2006.01] 
8/12 . . . . chứa các hợp chất cao phân tử hữu cơ tổng hợp hoặc các tiền chất của chúng 

[2006.01] 
8/14 . . . Các hợp phần chứa đất sét (chỉ chứa các hợp chất vô cơ C08K 8/05) [2006.01] 
8/16 . . . . đặc trưng bởi các hợp chất vô cơ không phải là đất sét [2006.01] 
8/18 . . . . đặc trưng bởi các hợp chất hữu cơ [2006.01] 
8/20 . . . . . Các hợp chất hữu cơ tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ các 

polysacarit hoặc các dẫn xuất của lignin [2006.01] 
8/22 . . . . . Các hợp chất hữu cơ tổng hợp [2006.01] 
8/24 . . . . . . Các polyme [2006.01] 
8/26 . . . Nhũ tương dầu trong nước [2006.01] 
8/28 . . . . chứa các phụ gia hữu cơ [2006.01] 
8/32 . . Các hợp phần khoan giếng không phải dạng nước, ví dụ trên cơ sở dầu [2006.01] 
8/34 . . . Các chất lỏng hữu cơ [2006.01] 
8/36 . . . Nhũ tương nước trong dầu [2006.01] 
8/38 . . Các hợp phần khoan giếng dạng bọt hoặc khí [2006.01] 
8/40 . Các hợp phần đệm, ví dụ các hợp phần được sử dụng để tách khối khoan giếng từ 

khối trám xi măng [2006.01] 
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8/42 . Các hợp phần trám xi măng, ví dụ để trám xi măng các vỏ bọc vào trong lỗ khoan; 
Các hợp phần để trám nút, ví dụ để dập tắt giếng khoan (các hợp phần để trát thành 
lỗ khoan C09K 8/50) [2006.01] 

8/44 . . chỉ chứa các chất kết dính hữu cơ [2006.01] 
8/46 . . chứa các chất kết dính vô cơ, ví dụ xi măng Portland [2006.01] 
8/467 . . . chứa các phụ gia cho các mục đích đặc biệt [2006.01] 
8/473 . . . . Các chất phụ gia làm giảm mật độ, ví dụ để thu nhận các hợp phần xi măng dạng 

bọt [2006.01] 
8/48 . . . . Các chất phụ gia làm nặng thêm hoặc làm tăng mật độ [2006.01] 
8/487 . . . . Các chất phụ gia kiểm soát sự thất thoát chất lỏng; Các chất phụ gia làm giảm 

hoặc ngăn ngừa sự thất thoát do tuần hoàn [2006.01] 
8/493 . . . . Các chất phụ gia làm giảm hoặc ngăn ngừa sự di chuyển khí [2006.01] 
8/50 . Các hợp phần để trát thành lỗ khoan, tức là các hợp phần để gia cố tạm thời thành lỗ 

khoan [2006.01] 
8/502 . . Các hợp phần trên cơ sở dầu [2006.01] 
8/504 . . Các hợp phần trên cơ sở nước hoặc dung môi có cực (C09K 8/502 được ưu tiên) 

[2006.01] 
8/506 . . . có chứa các hợp chất hữu cơ [2006.01] 
8/508 . . . . các hợp chất cao phân tử [2006.01] 
8/512 . . . . . có chứa các tác nhân liên kết lưu hóa [2006.01] 
8/514 . . . . . có nguồn gốc tự nhiên, ví dụ polysacarit, xululoza (C09K 8/512 được ưu tiên) 

[2006.01] 
8/516 . . khác biệt bởi hình dạng của chúng hoặc hình dạng các thành phần của chúng, ví dụ 

nguyên liệu được bao nang [2006.01] 
8/518 . . . Bọt [2006.01] 
8/52 . Các hợp phần để ngăn ngừa, giới hạn hoặc loại trừ sự kết tủa, ví dụ làm sạch 

[2006.01] 
8/524 . . kết tủa hữu cơ, ví dụ parafin hoặc asphalten [2006.01] 
8/528 . . kết tủa vô cơ, ví dụ sulfat hoặc carbonat [2006.01] 
8/532 . . . Lưu huỳnh [2006.01] 
8/536 . . khác biệt bởi hình dạng của chúng hoặc hình dạng các thành phần của chúng, ví dụ 

nguyên liệu được bao nang [2006.01] 
8/54 . Các hợp phần ức chế sự ăn mòn tại chỗ trong giếng khoan hoặc lỗ khoan [2006.01] 
8/56 . Cac hợp phần làm chặt cát rời hoặc tương tự xung quanh giếng khoan mà không làm 

giảm quá tính thấm của nó [2006.01] 
8/565 . . Các hợp phần trên cơ sở dầu [2006.01] 
8/57 . . Các hợp phần trên cơ sở nước hoặc dung môi có cực (C09K 8/565 được ưu tiên) 

[2006.01] 
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8/575 . . . có chứa các hợp chất hữu cơ [2006.01] 
8/58 . Các hợp phần dùng cho các phương pháp thu hồi tăng cường để thu nhận 

hydrocarbon, nghĩa là cải thiện tính lưu động của dầu, ví dụ các chất lỏng dịch 
chuyển [2006.01] 

8/582 . . khác biệt bởi việc sử dụng các vi khuẩn [2006.01] 
8/584 . . khác biệt bởi các chất hoạt động bề mặt đặc biệt [2006.01] 
8/592 . . Các hợp phần được sử dụng kết hợp với nhiệt sinh ra, ví dụ bằng phun hơi nước 

[2006.01] 
8/594 . . Các hợp phần được sử dụng kết hợp với khí phun (C09K 8/592 được ưu tiên ) 

[2006.01] 
8/60 . Các hợp phần kích thích sự khai thác bằng cách tác động trên sự hình thành lớp đất 

ngầm [2006.01] 
8/62 . . Các hợp phần để tạo thành các đường nứt hoặc khe nứt [2006.01] 
8/64 . . . Các hợp phần trên cơ sở dầu [2006.01] 
8/66 . . . Các hợp phần trên cơ sở nước hoặc dung môi có cực (C09K 8/64 được ưu tiên) 

[2006.01] 
8/68 . . . . có chứa các hợp chất hữu cơ [2006.01] 
8/70 . . . khác biệt bởi hình dạng của chúng hoặc hình dạng các thành phần của chúng, ví dụ 

bọt [2006.01] 
8/72 . . . Các hóa chất ăn mòn, ví dụ axit [2006.01] 
8/74 . . . . kết hợp với các chất phụ gia bổ sung cho các mục đích đặc biệt [2006.01] 
8/76 . . . . . để ngăn ngừa hoặc làm giảm sự thất thoát chất lỏng [2006.01] 
8/78 . . . . . để ngăn ngừa sự bịt kín [2006.01] 
8/80 . . Các hợp phần để gia cố các khe nứt, ví dụ các hợp phần proppant để giữ khe nứt mở 

[2006.01] 
8/82 . . Các hợp phần trên cơ sở dầu (C09K 8/64 được ưu tiên ) [2006.01] 
8/84 . . Các hợp phần trên cơ sở nước hoặc dung môi có cực (C09K 8/66, C09K 8/82 được 

ưu tiên) [2006.01] 
8/86 . . . có chứa các hợp chất hữu cơ [2006.01] 
8/88 . . . . các hợp chất cao phân tử [2006.01] 
8/90 . . . . . có nguồn gốc tự nhiên, ví dụ polysacarit, xululoza [2006.01] 
8/92 . . khác biệt bởi hình dạng của chúng hoặc hình dạng các thành phần của chúng, ví dụ 

nguyên liệu kết nang (C09K 8/70 được ưu tiên) [2006.01] 
8/94 . . . Bọt [2006.01] 

9/00 Các vật liệu hấp thụ ánh sáng cụ thể là các vật liệu hấp thụ năng lượng trong 
các giải bước sóng khác nhau khi có sự kích thích nhờ một dạng năng lượng 
nào đó [2,2006.01] 

9/02 . Các vật liệu hữu cơ hấp thụ ánh sáng [2,2006.01] 
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11/00 Các vật liệu phát quang, ví dụ điện phát quang, hóa phát quang [2,2006.01] 
11/01 . Tái sinh vật liệu phát quang [3,2006.01] 
11/02 . Sử dụng các vật liệu riêng biệt làm vật liệu liên kết, chất phủ dạng hạt nhỏ hoặc môi 

trường huyền phù cho mục đích này [2,2006.01] 
11/04 . có chứa các nguyên tố phóng xạ tự nhiên hoặc nhân tạo hoặc các nguyên tố phóng xạ 

chưa biết cấu tạo [2,2006.01] 
11/06 . có chứa các chất hữu cơ phát quang [2,2006.01] 
11/07 . . với các thành phần tác động hóa học tương hỗ lẫn nhau, ví dụ các hợp phần hóa phát 

quang có khả năng tham gia phản ứng [3,2006.01] 
11/08 . chứa các chất vô cơ phát quang [2,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C09K11/54-C09K11/89, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là, tại mỗi múc thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các vật liệu 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng; tuy nhiên, những cấu tử hoạt hóa của 
các vật liệu phát quang không được quan tâm cho mục đích phân loại.  

 

11/54 . . có chứa kẽm hay cadimi (Zn, Cd) [4,2006.01] 
11/55 . . có chứa beryli, magie, kim loại kiềm hay kim loại kiềm thổ [4,2006.01] 
11/56 . . có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
11/57 . . có chứa mangan hay reni [4,2006.01] 
11/58 . . có chứa đồng, bạc hay vàng [4,2006.01] 
11/59 . . có chứa silic [4,2006.01] 
11/60 . . có chứa sắt, coban hay niken [4,2006.01] 
11/61 . . có chứa flo, clo, brom, iot hay các nguyên tố halogen không xác định [4,2006.01] 
11/62 . . có chứa gali, indi hay tali [4,2006.01] 
11/63 . . có chứa bo [4,2006.01] 
11/64 . . có chứa nhôm [4,2006.01] 
11/65 . . có chứa carbon [4,2006.01] 
11/66 . . có chứa germani, kẽm hay chì [4,2006.01] 
11/67 . . có chứa các kim loại chịu lửa [4,2006.01] 
11/68 . . . có chứa crom, molipden, hay vonfram [4,2006.01] 
11/69 . . . có chứa vanadi [4,2006.01] 
11/70 . . có chứa phospho [4,2006.01] 
11/71 . . . cũng có chứa các kim loại kiềm thổ [4,2006.01] 
11/72 . . . cũng có chứa halogen, ví dụ halophosphat [4,2006.01] 
11/73 . . . . cũng có chứa các kim loại kiềm thổ [4,2006.01] 
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11/74 . . chứa asen, antimon hay bismut [4,2006.01] 
11/75 . . . có chứa antimon [4,2006.01] 
11/76 . . . . cũng có chứa phospho và halogen, ví dụ halophosphat [4,2006.01] 
11/77 . . có chứa các kim loại đất hiếm [4,2006.01] 
11/78 . . . có chứa oxy [4,2006.01] 
11/79 . . . có chứa silic [4,2006.01] 
11/80 . . . có chứa nhôm hay gali [4,2006.01] 
11/81 . . . có chứa phospho [4,2006.01] 
11/82 . . . có chứa vanadi [4,2006.01] 
11/83 . . . có chứa vanadi và phospho [4,2006.01] 
11/84 . . . có chứa lưu huỳnh, ví dụ oxysulfua [4,2006.01] 
11/85 . . . có chứa halogen [4,2006.01] 
11/86 . . . có chứa oxy và halogen, ví dụ oxyhalogenua [4,2006.01] 
11/87 . . có chứa kim loại nhóm platin [4,2006.01] 
11/88 . . có chứa selen, telu, hay các nguyên tố chalcogen không xác định [4,2006.01] 
11/89 . . có chứa thủy ngân [4,2006.01]  

13/00 Các hợp phần dùng để khắc ăn mòn, làm sáng bề mặt hoặc tẩy gỉ bằng axit 
[2,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C09K13/02-C09K13/12, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp 
phần được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
13/02 . chứa một hydroxyt của kim loại kiềm [2,2006.01] 
13/04 . chứa một axit vô cơ [2,2006.01] 
13/06 . . có thêm chất hữu cơ [2,2006.01] 
13/08 . . có chứa một hợp chất của flo [2,2006.01] 
13/10 . . có chứa một hợp chất của bo [2,2006.01] 
13/12 . chứa muối của kim loại nặng không dưới 50% khối lượng các thành phần không tan 

[2,2006.01] 

15/00 Các hợp phần chống oxy hóa; Các hợp phần ức chế biến đổi hóa học 
[4,2006.01] 
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Ghi chú [2] 

(1) Trong các nhóm C09K15/02-C09K15/34, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, 
nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp phần được phân 
loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

(2) Trong các nhóm C09K15/02-C09K15/34, một muối kim loại của một hợp chất hữu cơ được 
phân loại như chính hợp chất hữu cơ đó. 

 
15/02 . chứa các hợp chất vô cơ [2,2006.01] 
15/04 . chứa các hợp chất hữu cơ [2,2006.01] 
15/06 . . chứa oxy [2,2006.01] 
15/08 . . . chứa các gốc của phenol hoặc quinon [2,2006.01] 
15/10 . . chứa lưu huỳnh [2,2006.01] 
15/12 . . chứa lưu huỳnh và oxy [2,2006.01] 
15/14 . . . chứa các gốc của phenol hoặc quinon [2,2006.01] 
15/16 . . chứa nitơ [2,2006.01] 
15/18 . . . chứa các gốc của amin hoặc imin [2,2006.01] 
15/20 . . chứa nitơ và oxy [2,2006.01] 
15/22 . . . chứa các gốc của amit hoặc imit [2,2006.01] 
15/24 . . . chứa các gốc của phenol hoặc quinon [2,2006.01] 
15/26 . . chứa nitơ và lưu huỳnh [2,2006.01] 
15/28 . . chứa nitơ, oxy và lưu huỳnh [2,2006.01] 
15/30 . . chứa nhân dị vòng với ít nhất một nguyên tử nitơ là dị nguyên tử [2,2006.01] 
15/32 . . chứa bo, silic, phospho, selen, telu hoặc kim loại [2,2006.01] 
15/34 . chứa chất có nguồn gốc thực vật hoặc động vật chưa rõ cấu tạo [2,2006.01] 

17/00 Các vật liệu dùng để cải tạo đất hoặc làm ổn định đất  [3,2006.01] 

Ghi chú [6] 
 (1) Nhóm này bao gồm các hỗn hợp các vật liệu cải tạo đất hay vật liệu làm ổn định đất 

cùng với phân bón đặc trưng bằng hoạt tính cải tạo đất hay làm ổn định đất.  
(2) Nhóm này không bao gồm các hỗn hợp của các vật liệu cải tạo đất hay làm ổn định 

đất với phân bón đặc trưng bằng hoạt tính của phân bón thì được đưa vào phân lớp 
C05G.  

(3) Nhằm mục đích phân loại trong nhóm này, không chú ý đến sự có mặt của phân bón 
trong hợp phần.  

(4) Trong các nhóm C09K17/02-C09K17/40, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dung, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các vật liệu 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

(5) Trong nhóm này, cần bổ sung các mã chỉ số của các nhóm C09K101/00 đến 
C01K109/00.  
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17/02 . chỉ chứa các họp chất vô cơ [6,2006.01] 
17/04 . . sử dụng ở một dạng vật lý khác với một dung dịch hay vữa lỏng, ví dụ dạng hạt hay 

khí [6,2006.01] 
17/06 . . Các hợp chất canxi, ví dụ vôi tôi [6,2006.01] 
17/08 . . Các hợp chất của nhôm, ví dụ hydroxyt nhôm [6,2006.01] 
17/10 . . Xi măng, ví dụ xi măng pooclan [6,2006.01] 
17/12 . . Silicat hòa tan được trong nước, ví dụ thủy tinh lỏng [6,2006.01] 
17/14 . chỉ có các hợp chất hữu cơ [6,2006.01] 
17/16 . . sử dụng ở dạng vật lý khác với một dung dịch hay vữa lỏng, ví dụ dạng viên hay 

dạng hạt [6,2006.01] 
17/18 . . Tiền polyme; Các hợp chất cao phân tử [6,2006.01] 
17/20 . . . Các polyme vinyl [6,2006.01] 
17/22 . . . . Polyacrylat; Polymethacrylat [6,2006.01] 
17/24 . . . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton [6,2006.01] 
17/26 . . . . Các polyme ngưng tụ của phenol-aldehyt [6,2006.01] 
17/28 . . . . Các polyme ngưng tụ của ure - aldehyt [6,2006.01] 
17/30 . . . Polyisoxyanat; Polyuretan [6,2006.01] 
17/32 . . . có nguồn gốc tự nhiên, ví dụ các vật liệu xenluloza [6,2006.01] 
17/34 . . . Các vật liệu bitum [6,2006.01] 
17/36 . . Các hợp chất có một hay nhiều liên kết carbon với silic [6,2006.01] 
17/38 . . . Siloxan [6,2006.01] 
17/40 . có chứa hỗn hợp của các hợp chất vô cơ và hữu cơ [6,2006.01] 
17/42 . . Các hợp chất vô cơ trộn vói các chất hoạt tính hữu cơ, ví dụ các chất tăng tốc 

[6,2006.01] 
17/44 . . . hợp chất vô cơ là xi măng [6,2006.01] 
17/46 . . . hợp chất vô cơ là một silicat tan trong nước [6,2006.01] 
17/48 . . Các hợp chất hữu cơ trộn với các chất hoạt tính vô cơ, ví dụ các chất xúc tác cho quá 

trình polyme hóa [6,2006.01] 
17/50 . . . hợp chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, ví dụ các dẫn xuất xenluloza [6,2006.01] 
17/52 . Các lớp phủ (từ nguồn thực vật) [6,2006.01] 

19/00 Vật liệu tinh thể lỏng [4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
  Trong các nhóm C09K19/02-C09K19/52, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các vật liệu 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  
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19/02 . đặc trưng bởi các tính chất quang, điện hay vật lý của các thành phần nói chung 

[4,2006.01] 
19/04 . đặc trưng bởi cấu trúc hóa học của các thành phần tinh thể lỏng [4,2006.01] 
19/06 . . Các hợp chất tinh thể lỏng không phải là steroit [4,2006.01] 
19/08 . . . có chứa ít nhất hai vòng không ngưng [4,2006.01] 
19/10 . . . . có chứa ít nhất hai vòng benzen [4,2006.01] 
19/12 . . . . . ít nhất hai vòng benzen liên kết trực tiếp, ví dụ biphenyl [4,2006.01] 
19/14 . . . . . liên kết bởi một chuỗi carbon [4,2006.01] 
19/16 . . . . . . chuỗi có chứa các liên kết đôi carbon - carbon, ví dụ stilben [4,2006.01] 
19/18 . . . . . . chuỗi có chứa các liên kết ba carbon - carbon, ví dụ tolan [4,2006.01] 
19/20 . . . . . liên kết bởi một chuỗi có chứa các nguyên tử carbon và oxy như các liên kết 

chuỗi, ví dụ este [4,2006.01] 
19/22  . . . . . liên kết bởi một chuỗi có chứa các nguyên tử carbon và nitơ như các liên kết 

chuỗi, ví dụ các bazơ Schiff  [4,2006.01] 
19/24  . . . . . liên kết bởi một chuỗi có chứa các liên kết nitơ với nitơ [4,2006.01] 
19/26  . . . . . . Các hợp chất azoxy [4,2006.01] 
19/28  . . . . . liên kết bởi một chuỗi có chứa các nguyên tử carbon và lưu huỳnh như những 

liên kết chuỗi, ví dụ thioeste [4,2006.01] 
19/30 . . . . có chứa các vòng bão hòa hoặc không bão hòa không thơm, ví dụ các vòng 

xyclohexan [4,2006.01] 
19/32 . . . có chứa các hệ vòng ngưng, tức là các hệ vòng ngưng tụ, cầu, hay spiro 

[4,2006.01] 
19/34 . . . có chứa ít nhất một nhân dị vòng [4,2006.01] 
19/36 . . Các hợp chất tinh thể lỏng steroit [4,2006.01] 
19/38 . . Các polyme ví dụ polyamit [4,2006.01] 
19/40 . . có chứa các nguyên tố không phải là carbon, hydro, halogen, oxy, nitơ hay lưu 

huỳnh, ví dụ silic, kim loại [4,2006.01] 
19/42 . . Hỗn hợp của các hợp chất tinh thể lỏng được đưa vào trong hai hay nhiều hơn hai 

nhóm ở trên từ nhóm C09K 19/06 đến C09K 19/40 [4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
(1) Nhóm này không bao gồm các hỗn hợp có chứa hai hoặc nhiều hơn hai hợp chất tinh 

thể lỏng được phân loại một cách riêng biệt cùng một trong các nhóm C09K 19/04 -
C09K 19/40 thì cũng chỉ được phân loại vào trong chính nhóm này. 

(2) Nếu các thành phần tinh thể lỏng của các hỗn hợp này được phân loại vào các nhóm 
này mà được quan tâm thì chúng cũng được phân loại theo các hợp chất trong các 
nhóm C09K 19/04 – C09K 19/40.  

19/44 . . . có chứa các hợp chất với các vòng benzen được liên kết trực tiếp [4,2006.01] 
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19/46 . . . có chứa este [4,2006.01] 
19/48 . . . có chứa bazơ Schiff [4,2006.01] 
19/50 . . . có chứa các hợp chất tinh thể lỏng steroit [4,2006.01] 
19/52 . đặc trưng bởi các thành phần không phải là tinh thể lỏng, ví dụ các chất phụ gia 

[4,2006.01] 
19/54 . . Các chất phụ gia có mesophase không đặc biệt [4,2006.01] 
19/56 . . . Các tác nhân làm thẳng hàng [4,2006.01] 
19/58 . . Các tác nhân kích hoạt hoặc truyền điện tích [4,2006.01] 
19/60 . . Các thuốc nhuộm đa sắc [4,2006.01] 

21/00 Vật liệu chống cháy [4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C09K21/02-C09K21/14, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì các vật liệu 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
21/02 . Các vật liệu vô cơ [4,2006.01] 
21/04 . . có chứa phospho [4,2006.01] 
21/06 . Các vật liệu hữu cơ [4,2006.01] 
21/08 . . có chứa halogen [4,2006.01] 
21/10 . . có chứa nitơ [4,2006.01] 
21/12 . . có chứa photpho [4,2006.01] 
21/14 . Các vật liệu cao phân tử [4,2006.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với nhóm C09K 17/00 có liên quan đến sự sử dụng hay hiệu quả 
mong đợi của vật liêu cải tao đất hay làm ổn định đất. [6] 

101/00 Sử dụng cho nông nghiệp [6,2006.01] 

103/00 Sử dụng cho kỹ thuật dân sự [6,2006.01] 

105/00 Ngăn cản ăn mòn [6,2006.01] 

107/00 Chống thấm [6,2006.01] 

109/00 Điều chỉnh độ pH [6,2006.01] 
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C10 CÔNG NGHIỆP DẦU MỎ, KHÍ VÀ LUYỆN CỐC; KHÍ DÙNG TRONG KỸ 
THUẬT CHỨA CARBON MONOXIT; NHIÊN LIỆU; CHẤT BÔI TRƠN; 
THAN BÙN   

C10B CHƯNG CẤT CẮT MẠCH CÁC VẬT LIỆU CÓ CHỨA CARBON ĐỂ TẠO 
RA KHÍ, CỐC, HẮC ÍN HAY CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ (cracking dầu mỏ 
C10G; khí hóa ngầm dưới đất các khoáng chất E21B43/295) [5] 

Nội dung phân lớp 
LÒ CHƯNG CẤT; LÒ LUYỆN CỐC 

Lò chưng cất ........................................................................................................................ 1/00 
Lò luyện cốc ........................................................................................................... 3/00 - 15/00 
Những đặc điểm cấu tạo của lò luyện cốc:  

cửa, tấm chắn; các phần khác ................................................................ 25/00; 27/00, 29/00 
bộ gia nhiệt .......................................................................................................  17/00-23/00 
cơ cấu nạp nhiệt .................................................................................... 13/00, 31/00 - 35/00 
cơ cấu bảo vệ; ngăn ngừa sự tạo ra hoặc loại trừ 
cặn lắng ............................................................................................................. 41/00; 43/00 
các phần cấu tạo khác ................................................................................................... 45/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP CARBON HÓA HOẶC LUYỆN CỐC 
Chưng cất cắt mạch ............................................................................................... 47/00 - 53/00 
Luyện cốc từ nguyên liệu dầu lửa và nguyên liệu 
tương tự .............................................................................................................................. 55/00 
Các phương pháp khác ....................................................................................................... 57/00 

NHŨNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT CẮT 
MẠCH NÓI CHUNG ............................................................................ 7/00, 13/00, 37/00, 39/00, 57/00 

 

Lò chưng cất hoặc lò luyện cốc 

1/00 Lò chưng cất [1,2006.01] 
1/02 . Lò chưng cất cố định [1,2006.01] 
1/04 . . Lò chưng cất đứng [1,2006.01] 
1/06 . . Lò chưng cất ngang [1,2006.01] 
1/08 . . Lò chưng cất nghiêng [1,2006.01] 
1/10 . Lò chưng cất quay [1,2006.01] 

3/00 Lò luyện cốc có khoang kiểu đứng [1,2006.01] 
3/02 . có cơ cấu trao đổi nhiệt [1,2006.01] 

5/00 Lò luyện cốc có khoang kiểu ngang [1,2006.01] 
5/02 . với các ống dẫn nung nóng kiểu đứng [1,2006.01] 
5/04 . . với các hệ thống liên kết chuyển tiếp (đảo chiều) tiết diện ngang [1,2006.01] 
5/06 . với các ống dẫn nung nóng kiểu ngang [1,2006.01] 
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5/08 . với các ống dẫn nung nóng kiểu ngang và đứng [1,2006.01] 
5/10 . có cơ cấu trao đổi nhiệt [1,2006.01] 
5/12 . . với các buồng tích nhiệt [1,2006.01] 
5/14 . . . được xếp dọc theo khoang [1,2006.01] 
5/16 . . . . với các ống dẫn riêng biệt [1,2006.01] 
5/18 . . được xếp dọc theo bộ nguồn của lò [1,2006.01] 
5/20 . . có thiết bị thu hồi nhiệt [1,2006.01] 

7/00 Lò luyện cốc có các cơ cấu cơ giới để dịch chuyển nguyên liệu trong lò 
[1,2006.01] 

7/02 . với các cơ cấu cào quay [1,2006.01] 
7/04 . với các cơ cấu lắc và rung [1,2006.01] 
7/06 . với băng tải [1,2006.01] 
7/08 . . theo phương thẳng đứng [1,2006.01] 
7/10 . với vít tải [1,2006.01] 
7/12 . với các cơ cấu lật hoặc lắc [1,2006.01] 
7/14 . với các xe goòng, gầu treo hoặc thùng [1,2006.01] 

9/00 Lò tổ ong [1,2006.01] 

11/00 Lò luyện cốc với khoang nghiêng [1,2006.01] 

13/00 Lò luyện cốc với các cơ cấu để dẫn và giữ liệu dưới áp suất cơ học [1,2006.01] 

15/00 Các lò luyện cốc khác [1,2006.01] 
15/02 . có nung ở đáy [1,2006.01] 

Nung nóng các lò luyện cốc 

17/00 Nung nóng sơ bộ lò luyện cốc [1,2006.01] 

19/00 Nung nóng bằng điện các lò luyện cốc [1,2006.01] 

21/00 Nung nóng lò luyện cốc bằng khí dễ cháy [1,2006.01] 
21/02 . với khí có nhiệt trị thấp [1,2006.01] 
21/04 . với khí có nhiệt trị cao [1,2006.01] 
21/06 . trong các lò luyện cốc thích ứng để nung nóng bằng khí có nhiệt trị cao hoặc thấp 

[1,2006.01] 
21/08 . với việc áp dụng khí tăng nhiệt đặc biệt [1,2006.01] 
21/10 . Điều chỉnh và kiểm tra sự cháy của các chất khí [1,2006.01] 
21/12 . . Mỏ đốt [1,2006.01] 
21/14 . . Các cơ cấu dùng để thay đổi hướng hút về phía ngược lại [1,2006.01] 
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21/16 . . nhờ điều chỉnh và thay đổi kích thước các lỗ giữa các ống dẫn tăng nhiệt và ống dẫn 
tích nhiệt [1,2006.01] 

21/18 . . Tuần hoàn khí đốt [1,2006.01] 
21/20 . Các phương pháp nung lò dạng khoang [1,2006.01] 
21/22 . . bằng cách dẫn khí và không khí tăng nhiệt ở các mức khác nhau [1,2006.01] 
21/24 . . . vào các ống dẫn nung nóng kiểu đứng từ phía trên và phía dưới [1,2006.01] 
21/26 . . bằng cách dẫn khí và không khí tăng nhiệt vào các ống dẫn nung nóng kiểu đứng chỉ 

từ phía trên [1,2006.01] 

23/00 Các phương pháp nung nóng lò luyện cốc khác [1,2006.01] 
 

25/00 Cửa và tấm chắn cho lò luyện cốc [1,2006.01] 
25/02 . Cửa; Khung cửa [1,2006.01] 
25/04 . . cho lò với khoang kiểu đứng [1,2006.01] 
25/06 . . cho lò với khoang kiểu ngang [1,2006.01] 
25/08 . . Đóng và mở cửa [1,2006.01] 
25/10 . . . cửa lò có khoang kiểu đứng [1,2006.01] 
25/12 . . . cửa lò có khoang kiểu ngang [1,2006.01] 
25/14 . . . Các cơ cấu để nâng cửa [1,2006.01] 
25/16 . . Bịt kín các cửa; Phương tiện để bịt kín [1,2006.01] 
25/18 . . Làm mát cửa [1,2006.01] 
25/20 . Nắp và tấm chắn dùng cho lỗ tiếp liệu [1,2006.01] 
25/22 . . cho lò với khoang kiểu đứng [1,2006.01] 
25/24 . . cho lò với khoang kiểu ngang [1,2006.01] 

27/00 Các cơ cấu dẫn ra ngoài khí chưng cất khô [1,2006.01] 
27/02 . với các lỗ dẫn khí được xếp ở mức khác nhau trong khoang [1,2006.01] 
27/04 . trong khi nạp nhiên liệu vào lò [1,2006.01] 
27/06 . Các chi tiết của ống dẫn khí, ví dụ van [1,2006.01] 

29/00 Các bộ phận kết cấu khác của lò luyện cốc [1,2006.01] 
29/02 . Khối gạch xây, ví dụ tường, thành, lớp lót [1,2006.01] 
29/04 . Điều chỉnh và ngăn ngừa sự dãn nở và co ngót [1,2006.01] 
29/06 . Sửa chữa và loại trừ sự rò rỉ trong khối gạch xây [1,2006.01] 
29/08 . Khung và nền của lò [1,2006.01] 

Các cơ cấu để nap liêu và dỡ tải các lò luyện cốc; Xử lý cơ giới phối liêu than 

31/00 Các cơ cấu nạp liệu [1,2006.01] 
31/02 . để nạp liệu theo phương thẳng đứng [1,2006.01] 
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31/04 . . của lò có khoang nằm ngang [1,2006.01] 
31/06 . để nạp liệu theo phương nằm ngang [1,2006.01] 
31/08 . . của lò có khoang nằm ngang [1,2006.01] 
31/10 . . . bằng một lần chất liệu nén chặt [1,2006.01] 
31/12 . đối với vật liệu lỏng [1,2006.01] 

33/00 Các cơ cấu đỡ tải cho lò luyện cốc; Các cơ cấu dẫn hướng cho cốc [1,2006.01] 
33/02 . Tách cốc bằng các cơ cấu đặt trong lò, ví dụ cơ cấu bánh răng, vít tải [1,2006.01] 
33/04 . Các cơ cấu để tách ra [1,2006.01] 
33/06 . .  cho các lò có khoang nằm ngang [1,2006.01] 
33/08 . Máy kéo ra, ví dụ máy kéo cốc ra [1,2006.01] 
33/10 . .  cho các lò có khoang nằm ngang [1,2006.01] 
33/12 . Van dỡ liệu [1,2006.01] 
33/14 . Các cơ cấu dẫn hướng cho cốc [1,2006.01]  

35/00 Các cơ cấu nạp, dỡ liên hợp [1,2006.01] 

37/00 Xử lý cơ giới phối liệu than trong lò [1,2006.01] 
37/02 . San bằng phối liệu lò, ví dụ bằng cái san [1,2006.01] 
37/04 . Làm chặt phối liệu lò (khí cốc hóa C10B47/12) [1,2006.01] 
37/06 . Tạo các khoang trống trong phối liệu lò [1,2006.01] 
 

39/00 Làm lạnh hoặc dập tắt cốc [1,2006.01] 
39/02 . Làm lạnh khô ở ngoài lò [1,2006.01] 
39/04 . Dập tắt ướt [1,2006.01] 
39/06 . .  trong lò [1,2006.01] 
39/08 . .  Tháp để dập tắt cốc [1,2006.01] 
39/10 . kết hợp với cơ cấu dịch chuyển, ví dụ bàn quay hoặc tay quay [1,2006.01] 
39/12 . kết hợp với cơ cấu vận chuyển [1,2006.01] 
39/14 . Các toa dập tắt [1,2006.01] 
39/16 . kết hợp với phân loại [1,2006.01] 
39/18 . Các mặt phẳng nghiêng (đoạn dốc) để dịch chuyển cốc) [1,2006.01] 

41/00 Các cơ cấu bảo hiểm, ví dụ các cơ cấu tín hiệu hay kiểm tra được sử dụng khi 
dỡ cốc [1,2006.01] 

41/02 . trong khi dỡ cốc [1,2006.01] 
41/04 . .  nhờ các cơ cấu điện [1,2006.01] 
41/06 . . nhờ các cơ cấu khí nén hoặc thủy lực [1,2006.01] 
41/08 . để dẫn ra ngoài khí chưng cất khô [1,2006.01] 

43/00 Phòng ngừa hoặc loại trừ lớp vỏ cứng [1,2006.01]  

168 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C10B 

43/02 . Loại trừ lớp vỏ cứng [1,2006.01] 
43/04 . . bằng các cơ cấu cơ giới [1,2006.01] 
43/06 . . . từ các kênh, van và các chi tiết tương tự [1,2006.01] 
43/08 . . bằng chất lỏng [1,2006.01] 
43/10 . . bằng thiêu kết [1,2006.01] 
43/12 . . . Đèn xì [1,2006.01] 
43/14 . Phòng ngừa việc tạo thành lớp vỏ cứng [1,2006.01]  

45/00 Các bộ phận cấu thành khác của trang thiết bị [1,2006.01] 
45/02 . Các thiết bị để thu nhận liệu đồng nhất nén chặt của than ở ngoài lò [1,2006.01] 

Các phương pháp carbon hóa hoặc luyện cốc 

47/00 Chưng cất phân hủy vật liệu rắn chứa carbon bằng cách nung gián tiếp, ví dụ 
nung bên ngoài [1,2006.01] 

47/02 . với phối liệu lò bất động [1,2006.01] 
47/04 . . trong lò đứng [1,2006.01] 
47/06 . . trong lò chưng [1,2006.01] 
47/08 . . trong lò kiểu tổ ong [1,2006.01] 
47/10 . . trong lò luyện cốc dạng khoang [1,2006.01] 
47/12 . . trong đó phối liệu lò chịu tác dụng của áp lực cơ khí trong thời gian luyện cốc 

[1,2006.01] 
47/14 . . nhờ chất lỏng nóng, ví dụ muối nóng chảy [1,2006.01] 
47/16 . . với các phương tiện nung nóng gián tiếp ở trong cũng như từ ngoài lò chưng 

[1,2006.01] 
47/18 . có phối liệu lò chuyển động [1,2006.01] 
47/20 . . theo kỹ thuật “lớp di động” (C10B 47/26 được ưu tiên) [1,2006.01] 
47/22 . . ở dạng phân tán (C10B 47/26 được ưu tiên) [1,2006.01] 
47/24 . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
47/26 . . nhờ các chất lỏng nóng, ví dụ muối nóng chảy [1,2006.01] 
47/28 . Các phương pháp khác [1,2006.01] 
47/30 . . trong các lò quay hoặc lò chưng [1,2006.01] 
47/32 . . trong các lò quay có các cơ cấu chuyển tải cơ giới [1,2006.01] 
47/34 . . . có các cơ cấu cào quay [1,2006.01] 
47/36 . . . . trong các lò nhiều bậc [1,2006.01] 
47/38 . . . có các cơ cấu lắc rung [1,2006.01] 
47/40 . . . có các băng tải [1,2006.01] 
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47/42 . . . . theo phương thẳng đứng [1,2006.01] 
47/44 . . . có các vít tải [1,2006.01] 
47/46 . . . có xe đẩy, gầu treo hoặc thùng [1,2006.01] 
47/48 . . . có các cơ cấu lật hoặc đu đưa [1,2006.01] 

49/00 Chưng cất cắt mạch các vật liệu rắn chứa carbon bằng cách nung trực tiếp 
nhờ các chất tải nhiệt có đốt cháy từng phần vật liệu rắn được xử lý 
[1,2006.01] 

49/02 . bằng các khí nóng hoặc hơi, ví dụ bằng các khí nóng thu nhận được do đốt cháy một 
phần phối liệu [1,2006.01] 

49/04 . . trong khi dịch chuyển vật liệu rắn được xử lý [1,2006.01] 
49/06 . . . theo kỹ thuật “lớp di động” [1,2006.01] 
49/08 . . . ở dạng phân tán [1,2006.01] 
49/10 . . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
49/12 . . . . bằng trộn theo phương tiếp tuyến, ví dụ trong khoang xoáy [1,2006.01] 
49/14 . bằng các chất lỏng nóng, ví dụ kim loại nóng chảy [1,2006.01] 
49/16 . có các chất tải nhiệt rắn chuyển động dã nghiền nhỏ [1,2006.01] 
49/18 . . theo kỹ thuật “lớp di động” [1,2006.01] 
49/20 . . ở dạng phân tán [1,2006.01] 
49/22 . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 

51/00 Chưng cất cắt mạch vật liệu rắn chứa carbon bằng cách nung nóng liên hợp 
trực tiếp và gián tiếp [1,2006.01] 

53/00 Chưng cất cắt mạch vật liệu rắn đặc biệt hoặc có hình dạng đặc biệt (luyện cốc 
ướt than bùn C10F) [1,2006.01] 

53/02 . các vật liệu chứa xenlulo (sản xuất dấm gỗ C10C 5/00) [1,2006.01] 
53/04 . than bụi [1,2006.01] 
53/06 . các phiến thạch dầu hoặc đá bitum [1,2006.01] 
53/07 . các vật liệu polyme tổng hợp, ví dụ lốp (thu hồi hoặc gia công phế thải các hợp chất 

cao phân tử hữu cơ hoặc các hợp phần trên cơ sở của nó bằng xử lý nhiệt – khô để 
thu nhận vật liệu được khủ trùng hợp một phần C08J11/10; sản xuất các hỗn hợp 
hydrocarbon lỏng từ cao su hoặc phế thải cao su C10G1/10) [2006.01] 

53/08 . ở dạng viên, cục và tương tự [1,2006.01] 

55/00 Luyện cốc nguyên liệu dầu lửa, bitum, nhựa chưng và các nguyên liệu tương 
tự hoặc các hỗn hợp của chúng với các vật liệu rắn chứa carbon (cracking 
nguyên liệu dầu mỏ C10G) [1,2006.01] 

55/02 . với các vật liệu rắn [1,2006.01] 
55/04 . . với các vật liệu rắn chuyển động [1,2006.01] 
55/06 . . . theo kỹ thuật “lớp chuyển động” [1,2006.01] 
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55/08 . . . ở dạng phân tán [1,2006.01] 
55/10 . . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 

57/00 Các phương pháp carbon hóa hoặc luyện cốc khác; Những đặc điểm của các 
phương pháp chưng cất cắt mạch nói chung [1,2006.01] 

57/02 . Các phương pháp carbon hóa hoặc luyện cốc theo nhiều bậc [1,2006.01] 
57/04 . có sử dụng phối liệu lò có thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
57/06 . . chứa chất phụ gia [1,2006.01] 
57/08 . Xử lý sơ bộ phối liệu lò bằng các phương pháp phi cơ khí [1,2006.01] 
57/10 . . Sấy khô [1,2006.01] 
57/12 . Đưa chất phụ gia vào trong khi luyện cốc [1,2006.01] 
57/14 . Những đặc điểm của phương pháp carbon hóa ở nhiệt độ thấp [1,2006.01] 
57/16 . Những đặc điểm của phương pháp carbon hóa ở nhiệt độ cao [1,2006.01] 
57/18 . Biến tính các tính chất của khí chưng cất trong lò [1,2006.01] 
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C10C CHẾ BIẾN HẮC ÍN, ASPHAN, BITUM; DẤM GỖ  

1/00 Chế biến hắc ín (thu nhận dầu hydrocarbon C10G) [1,4,2006.01] 
1/02 . Khử nước (nhờ chưng cất C10C 1/06) [1,4,2006.01] 
1/04 . nhờ chưng cất [1,2006.01] 
1/06 . . Khử nước [1,2006.01] 
1/08 . . Tách các phần thơm [1,2006.01] 
1/10 . . . phần benzen [1,2006.01] 
1/12 . . . phần naphtalen [1,2006.01] 
1/14 . . Tách phần cất dầu từ hắc ín [1,2006.01] 
1/16 . . Điều chế dầu hắc ín [1,2006.01] 
1/18 . bằng cách chiết bằng các dung môi lựa chọn [1,2006.01] 
1/19 . bằng xử lý nhiệt không có sự chưng cất [4,2006.01] 
1/20 . Làm sạch bằng các phương tiện hóa học [1,2006.01] 

3/00 Chế biến dầu hắc ín, asphan, bitum [1,2006.01] 
3/02 . bằng các phương tiện hóa học [1,2006.01] 
3/04 . . bằng thổi và/hoặc oxy hóa [1,2006.01] 
3/06 . bằng chưng cất [1,2006.01] 
3/08 . bằng cách chiết có lựa chọn [1,2006.01] 
3/10 . Nóng chảy [1,2006.01] 
3/12 . . Các thiết bị dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
3/14 . Đóng rắn; Nghiền nát, ví dụ tạo hạt [1,2006.01] 
3/16 . . bằng tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng [1,2006.01] 
3/18 . Lấy ra trong trạng thái rắn từ nồi, bình phản ứng và các vật tương tự, ví dụ bằng cách 

cắt, ép [1,2006.01] 

5/00 Điều chế dấm từ gỗ (carbon hóa gỗ C10B) [1,2006.01] 
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C10F LÀM KHÔ HOẶC CHẾ BIẾN THAN BÙN [5] 

5/00 Làm khô hoặc khử nước than bùn [1,2006.01] 
5/02 . trong điều kiện ở nơi khai thác; Thiết bị phụ để làm khô hoặc khử nước [1,2006.01] 
5/04 . có sử dụng máy ép, băng siết, trục cán, máy ly tâm (tạo hình C10F 7/04) [1,2006.01] 
5/06 . kết hợp với luyện cốc để sản xuất than bùn [1,2006.01] 

7/00 Chế biến than bùn (chiết parafin từ than bùn C10G) [1,2006.01] 
7/02 . Nghiền nhỏ (thu nhận sợi từ than bùn D01B 1/50) [1,2006.01] 
7/04 . tạo hình [1,2006.01] 
7/06 . . Làm viên [1,2006.01] 
7/08 . bằng cách đùn ép kết hợp với cắt [1,2006.01] 
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C10G CRACKING DẦU HYDROCARBON; SẢN XUẤT CÁC HỖN HỢP 
HYDROCARBON LỎNG, VÍ DỤ BẰNG CÁCH HYDRO HÓA CẮT MẠCH, 
OLIGOME HÓA, POLYME HÓA (cracking đến hydro hay khí tổng hợp C01B; 
cracking hay nhiệt phân các khí hydrocarbon đến hydrocarbon riêng lẻ hoặc hỗn hợp 
của chúng có cấu tạo xác định C07C; cracking đến than cốc C10B); TÁCH DẦU 
HYDROCARBON TỪ ĐÁ PHIẾN CHỨA DẦU, CÁT CHỨA DẦU HOẶC 
KHÍ; TINH CHẾ HỖN HỢP CÓ THÀNH PHẦN CHÍNH LÀ 
HYDROCARBON; REFORMING NAPHTA; CÁC SÁP KHOÁNG [6] 

Ghi chú [3] 
(1) Trong phân lớp này: 
 - các nhóm C10G 9/00 – C10G 49/00 dùng để phân loại các sáng chế chỉ thuộc các 

phương pháp điều chế bằng một bước; [3] 
 - các phương pháp kết hợp hoặc nhiều bước được phân vào các nhóm C10G 51/00 – 

C10G 69/00; [3] 
 - làm sạch hoặc tách các sáp khoáng được phân loại vào nhóm C10G73/00. [3] 
(2) Trong phân lớp này, những thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "có hydro" hoặc "không có hydro" thuộc về các phương pháp điều chế, trong đó 

tương ứng với đưa hoặc không đưa hydro ở dạng tự do hoặc ở dạng các hợp chất giải 
phóng hydro vào; [3] 

 - "xử lý bằng nước" được hiểu là các phương pháp chuyển hóa thuộc nhóm C10G 
45/00 hoặc C10G 47/00; [3] 

 - "dầu hydrocarbon" bao gồm các hỗn hợp hydrocarbon như dầu hắc ín hoặc dầu 
khoáng. [3] 

(3) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí 
thích hợp cuối cùng. 

Nội dung phân lớp 
ĐIỀU CHẾ CÁC HỖN HỢP HYDROCARBON LỎNG ............................................. 1/00 - 5/00, 50/00 
CHƯNG CẤT DẦU HYDROCARBON ............................................................................................ 7/00 
CRACKING ................................................................................................................ 9/00 - 15/00, 47/00 
TINH CHẾ DẦU HYDROCARBON: 

xử lý bằng các axit hoặc kiềm................................................................................. 17/00, 19/00 
bằng cách chiết bằng các dung môi hoặc các chất hấp 
thụ rắn ..................................................................................................................... 21/00, 25/00 
bằng phản ứng với hydro, bằng cách oxy hóa hoặc 
bằng các phản ứng hóa học khác ..................................................... 27/00, 29/00, 45/00, 49/00 
bằng các phương pháp khác ........................................................................ 31/00, 32/00, 33/00 

REFOMINING .......................................................................................................... 35/00, 59/00 - 63/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỀU BẬC ..................................................................... 51/00 - 69/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÁC ................................................................................. 70/00, 71/00 
XỬ LÝ SÁP KHOÁNG .................................................................................................................... 73/00 
ÚC CHẾ ĂN MÒN ........................................................................................................................... 75/00 
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CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT KHÁC CHƯA ĐƯỢC ĐỀ 
CẬP TRONG CÁC NHÓM KHÁC CỦA PHÂN LỚP .............................................................. …. 99/00 

 

1/00 Điều chế các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ đá phiến chứa dầu, cát chứa dầu  
hoặc từ vật liệu rắn không nóng chảy chứa carbon và các vật liệu tương tự, ví 
dụ từ gỗ, than đá (tách dầu bằng phương pháp cơ khí từ đá phiến chứa dầu, cát 
chứa dầu và từ các nguyên liệu tương tự B03B) [1,2006.01] 

1/02 . bằng chưng cất [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách chiết [1,2006.01] 
1/06 . bằng hydro hóa cắt mạch [1,2006.01] 
1/08 . . với các chất xúc tác chuyển động [1,2006.01] 
1/10 . từ cao su hoặc các chất thải cao su [1,2006.01] 

2/00 Sản xuất hỗn hợp hydrocarbon lỏng có thành phần không xác định từ các oxit 
carbon [5,2006.01] 

3/00 Điều chế các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ các chất hữu cơ chứa oxy, ví dụ từ 
dầu béo, axit béo (điều chế từ vật liệu rắn không nóng chảy có carbon và chứa oxy 
C10G 1/00) [1,2006.01] 

5/00 Thu hồi các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ khí, ví dụ từ khí tự nhiên 
[1,2006.01] 

5/02 . bằng các chất hấp thu rắn [1,2006.01] 
5/04 . bằng các chất hấp thu lỏng [1,2006.01] 
5/06 . bằng cách làm lạnh hoặc nén [1,2006.01] 

7/00 Chưng cất dầu hydrocacbon [1,2006.01] 
7/02 . Ổn định xăng bằng tách khí bằng cách phân đoạn [1,2006.01] 
7/04 . Khử nước [1,2006.01] 
7/06 . Chưng cất chân không [3,2006.01] 
7/08 . Chưng cất đồng sôi hoặc chiết suất (làm sạch dầu hydrocarbon không có sự có mặt 

hydro, bằng chiết suất nhờ các dung môi có chọn lọc C10G 21/00) [3,2006.01] 
7/10 . Ngăn ngừa sự ăn mòn trong quá trình chưng cất [3,2006.01] 
7/12 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 

Cracking không có hydro 

9/00 Cracking nhiệt không có xúc tác các dầu hydrocarbon không có hydro 
[1,2006.01] 

9/02 . trong lò chưng [1,2006.01] 
9/04 . . Lò chưng [1,2006.01] 
9/06 . bằng cách chưng cất dưới áp suất [1,2006.01] 
9/08 . . Các thiết bị dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
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9/12 . . . Loại trừ lớp vỏ cứng (lóp thiêu kết) [1,2006.01] 
9/14 . trong các ống hoặc các ống xoắn có sử dụng hoặc không sử dụng các cơ cấu phụ, ví 

dụ các thiết bị nồi nấu, tang phản ứng, cơ cấu giãn [1,2006.01] 
9/16 . . Ngăn ngừa việc tạo thành hoặc loại trừ lớp vỏ cứng (lớp thiêu kết) [1,2006.01] 
9/18 . . Các thiết bị [1,2006.01] 
9/20 . . . Các lò dạng ống [1,2006.01] 
9/24 . nung nóng bằng điện [1,2006.01] 
9/26 . với vật liệu rắn bất động được nung nóng trước một cách tuần hoàn, ví dụ bằng thổi 

không khí hoặc hơi [1,2006.01] 
9/28 . với vật liệu rắn chuyển động được nung nóng trước [1,2006.01] 
9/30 . . theo kỹ thuật “lớp chuyển động” [1,2006.01] 
9/32 . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
9/34 . bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các chất lỏng được nung nóng trước, ví dụ với các 

kim loại hoặc muối nóng chảy [1,2006.01] 
9/36 . . với các khí hoặc hơi nóng [1,2006.01] 
9/38 . . . thu nhận được khi đốt cháy một phần vật liệu cracking hoặc đốt cháy một 

hydrocarbon khác [1,2,2006.01] 
9/40 . bằng các tiếp xúc gián tiếp với các chất lỏng được nung nóng trước ngoài các sản 

phẩm khí đốt nóng [1,2006.01] 
9/42 . bằng cách phun vật liệu cracking ở dạng tia mảnh hoặc hoa lửa lên bề mặt sấy nóng 

liên tục hoặc gần chúng [1,2006.01] 

11/00 Cracking dầu hydrocacbon có xúc tác không có hydro (cracking bằng tiếp xúc 
trực tiếp với kim loại hoặc muối nóng chảy C10G 9/34) [1,2006.01] 

11/02 . được đặc trưng bằng các chất xúc tác được sử dụng [1,2006.01] 
11/04 . . Các oxit [1,2006.01] 
11/05 . . . Các alumino-silicat tinh thể, ví dụ bằng rây phân tử [3,2006.01] 
11/06 . . Các sulfua [1,2006.01] 
11/08 . . Các halogenua [1,2006.01] 
11/10 . với lớp xúc tác bất động [1,2006.01] 
11/12 . với lớp xúc tác rắn bất động, được nung nóng trước một cách tuần hoàn, ví dụ bằng 

thổi không khí hoặc hơi [1,2006.01] 
11/14 . với lớp xúc tác rắn chuyển động được nung nóng trước [1,2006.01] 
11/16 . . theo kỹ thuật “lớp chuyển động” [1,2006.01] 
11/18 . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
11/20 . bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các khí trơ hoặc hơi [1,2006.01] 
11/22 . . nhận được khi đốt cháy một phần vật liệu cracking [1,2006.01] 
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15/00 Cracking dầu hydrocarbon nhờ các phương tiện diện, dao động điện từ hoặc 
dao động cơ khí, bằng bức xạ các hạt hoặc nhờ khí quá nhiệt trong cung lửa 
điện [1,2006.01] 

15/08 . nhờ các phương tiện điện hoặc các dao động điện từ hoặc dao động cơ học 
[3,2006.01] 

15/10 . nhờ bức xạ các hạt [3,2006.01] 
15/12 . nhờ các khí quá nhiệt trong cung lửa điện, ví dụ plasma [3,2006.01] 

Tinh chế không có hydro 

17/00 Tinh chế dầu hydrocarbon không có hydro bằng các axit, các hợp chất tạo axit 
hoặc các chất lỏng có axit, ví dụ cặn axit [1,2006.01] 

17/02 . bằng các axit hoặc các chất lỏng có axit, ví dụ cặn axit [1,2006.01] 
17/04 . . Xử lý trong hệ 2 chất lỏng tạo ra 2 pha không pha trộn [1,2006.01] 
17/06 . . . có sử dụng axit là dẫn xuất của lưu huỳnh hoặc cặn axit [1,2006.01] 
17/07 . . . có sử dụng các axit halogen hoặc các oxyaxit của halogen (các axit giải phóng 

halogen C10G 27/02) [3,2006.01] 
17/08 . bằng các oxit tạo axit (làm sạch bằng CO2 hoặc SO2 là dung môi chọn lọc C10G 

21/06) [1,2006.01] 
17/085 . . bằng oleum [3,2006.01] 
17/09 . bằng các muối của axit [3,2006.01] 
17/095 . bằng các "axit rắn", ví dụ bằng axit phosphoric trên vật mang [3,2006.01] 
17/10 . Thu hồi các tác nhân làm sạch đã sử dụng [1,2006.01] 

19/00 Tinh chế dầu hydrocacbon không có hydro bằng xử lý kiềm [1,2006.01] 
19/02 . bằng các dung dịch nước kiềm [1,2006.01] 
19/04 . . có chứa các tác nhân làm tăng độ hòa tan, ví dụ các chất tăng tan [1,2006.01] 
19/06 . . có chứa plumbit hoặc plumbat [1,2006.01] 
19/067 . bằng vật liệu kiềm nóng chảy [3,2006.01] 
19/073 . bằng vật liệu kiềm rắn [3,2006.01] 
19/08 . Thu hồi các tác nhân làm sạch đã sử dụng [1,2006.01] 

21/00 Tinh chế dầu hydrocacbon không có hydro bằng cách chiết bằng các dung môi 
có chọn lọc (C09G 17/00, C09G 19/00 được ưu tiên) [1,2006.01] 

21/02 . bằng hai hay nhiều dung môi được đưa vào hoặc lấy ra một cách riêng biệt 
[1,2006.01] 

21/04 . . bằng cách đưa đồng thời theo nguyên tắc ngược dòng ít nhất hai dung môi không 
pha trộn [1,2006.01] 

21/06 . được đặc trưng bằng các dung môi sử dụng [1,2006.01] 
21/08 . . Chỉ bằng các hợp chất vô cơ [1,2006.01] 
21/10 . . . Dioxit lưu huỳnh [1,2006.01] 
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21/12 . . Chỉ bằng các hợp chất hữu cơ [1,2006.01] 
21/14 . . . Hydrocarbon [1,2006.01] 
21/16 . . . Các hợp chất có oxy [1,2006.01] 
21/18 . . . Các hợp chất chứa các nguyên tố halogen [1,2006.01] 
21/20 . . . Các hợp chất có nitơ [1,2006.01] 
21/22 . . . Các hợp chất chứa lưu huỳnh, selen hoặc telua [1,2006.01] 
21/24 . . . Các hợp chất chứa phospho [1,2006.01] 
21/26 . . . Các hợp chất chứa silic [1,2006.01] 
21/27 . . . Các hợp chất hữu cơ không thuộc vào một trong các nhóm từ C10G 21/14 – C10G 

21/16 [3,2006.01] 
21/28 . Thu hồi các dung môi đã sử dụng [1,2006.01] 
21/30 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 

25/00 Tinh chế dầu hydrocarbon không có hydro bằng các chất hấp thụ rắn 
[1,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, nếu đối tượng kỹ thuật có liên quan đến phép sắc ký 

thì cũng được phân loại vào phân nhóm B01D 15/08.  
 
25/02 . bằng các vật liệu trao đổi ion [1,2006.01] 
25/03 . . bằng alumino-silicat tinh thể, ví dụ bằng rây phân tử [1,2006.01] 
25/05 . . . Tách các hợp chất không phải là hydrocarbon, ví dụ các hợp chất lưu huỳnh 

[1,2006.01] 
25/06 . bằng các chất hấp thụ di động hoặc các chất hấp thụ phân tán trong dầu [1,2006.01] 
25/08 . . theo kỹ thuật “lớp di động” [1,2006.01] 
25/09 . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
25/11 . . Chưng cất có chất hấp thụ di động [1,2006.01] 
25/12 . Thu hồi các chất hấp thụ đã sử dụng [1,2006.01] 

27/00 Tinh chế dầu hydrocarbon không có hydro bằng oxy hóa [1,2006.01] 
27/02 . bằng các nguyên tố halogen hoặc các hợp chất giải phóng halogen; Axit hypoclorơ 

hoặc các muối của nó [1,2006.01] 
27/04 . bằng oxy hoặc các hợp chất giải phóng oxy [1,2006.01] 
27/06 . . có các dụng dịch kiềm [1,2006.01] 
27/08 . . có clorua đồng [1,2006.01] 
27/10 . . có các phức chất hữu cơ chứa kim loại, ví dụ chelat hoặc nhựa trao đổi ion cation 

[3,2006.01] 
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27/12 . . bằng các hợp chất giải phóng oxy, ví dụ bằng các hợp chất peroxit, axit cromic, các 
cromat (plumbit hoặc plumbat C10G 19/06) [3,2006.01] 

27/14 . . bằng các khí có chứa ozon [3,2006.01] 

29/00 Tinh chế dầu hydrocacbon không có hydro bằng các hợp chất hóa học khác 
[1,2006.01] 

29/02 . Các á kim [1,2006.01] 
29/04 . Các kim loại hoặc các kim loại kết tủa lên vật mang [1,2006.01] 
29/06 . Các muối của kim loại hoặc các muối của kim loại kết tủa lên vật mang [1,2006.01] 
29/08 . . chứa kim loại hóa trị thấp [1,2006.01] 
29/10 . . Các sulfua [1,2006.01] 
29/12 . . Các halogenua [1,3,2006.01] 
29/16 . Các oxit kim loại [1,2006.01] 
29/20 . Các hợp chất hữu cơ không chứa các nguyên tử kim loại [1,2006.01] 
29/22 . . có chứa oxy là dị nguyên tử duy nhất [1,2006.01] 
29/24 . . . Các aldehyt hoặc keton [1,2006.01] 
29/26 . . Các hydrocarbon halogen hóa [1,2006.01] 
29/28 . . chứa lưu huỳnh là dị nguyên tử duy nhất, ví dụ mercaptan, hoặc lưu huỳnh và oxy là 

những dị nguyên tử duy nhất [1,2006.01] 

31/00 Tinh chế dầu hydrocarbon không có hydro bằng các phương pháp không 
thuộc các đề mục khác (bằng cách chưng cất C10G 7/00) [1,2,2006.01] 

31/06 . bằng cách nung nóng, làm lạnh hoặc xử lý dưới áp suất [1,2006.01] 
31/08 . bằng cách xử lý bằng nước [1,2006.01] 
31/09 . bằng cách lọc [3,2006.01] 
31/10 . bằng ly tâm [1,2006.01] 
31/11 . bằng thẩm tách [3,2006.01] 

32/00 Tinh chế dầu hydrocarbon có dùng các phương tiện điện hoặc từ, chiếu xạ 
hoặc có sử dụng vi sinh vật [3,2006.01] 

32/02 . nhờ các phương tiện điện hoặc từ [3,2006.01] 
32/04 . nhờ bức xạ các hạt [3,2006.01] 

33/00 Khử nước hoặc khử nhũ tương dầu hydrocarbon (bằng chưng cất C10G 7/04) 
[1,2006.01] 

33/02 . bằng các phương tiện điện hoặc từ [1,2006.01] 
33/04 . bằng các phương tiện hóa học [1,2006.01] 
33/06 . bằng các phương tiện cơ khí, ví dụ bằng cách lọc [1,2006.01] 
33/08 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 

35/00 Reforming naphta [1,2006.01] 
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Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "reforming" ở đây được hiểu là xử lý "naphta" nhằm mục đích tăng số octan hoặc 

tăng hàm lượng hợp chất thơm.  
 
35/02 . Reforming nhiệt [1,2006.01] 
35/04 . Reforming có xúc tác [1,2006.01] 
35/06 . . đặc trưng bằng các chất xúc tác được sử dụng [1,2006.01] 
35/085 . . . chứa kim loại nhóm platin hoặc các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
35/09 . . . . Chất xúc tác lưỡng kim trong đó có ít nhất một kim loại trong các kim loại là kim 

loại của nhóm platin [3,2006.01] 
35/095 . . . chứa các alumosilicat tinh thể, ví dụ rây phân tử [3,2006.01] 
35/10 . . với các chất xúc tác di động [1,2006.01] 
35/12 . . . theo kỹ thuật “lớp di động” [1,2006.01] 
35/14 . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [1,2006.01] 
35/16 . nhờ các phương tiện điện, dao động điện từ hoặc dao động cơ học; bằng bức xạ hạt 

[1,2006.01] 
35/22 . Quá trình khởi đầu refoming [3,2006.01] 
35/24 . Điều khiển hay điều chỉnh quá trình refoming [3,2006.01] 

Các phương pháp xử lý bằng hydro 

45/00 Tinh chế dầu hydrocarbon sử dụng hydro hay các hợp chất giải phóng hydro 
[3,2006.01] 

Ghi chú[3] 
 Xử lý dầu hydrocarbon với sự có mặt của các hợp chất giải phóng hydro, chưa được 

phân loại vào một trong các nhóm C10G 45/02, C10G 45/32, C10G 45/44 hay C10G 
45/48 thì được phân loại vào nhóm C10G 49/00.  

 
45/02 . để khử các dị nguyên tử mà không thay đổi khung hydrocarbon được và không 

cracking hydrocarbon có nhiệt độ sôi thấp; Tinh chế (lọc) bằng hydro [3,2006.01] 
45/04 . . được đặc trưng bằng các xúc tác được sử dụng [3,2006.01] 
45/06 . . . chứa niken hoặc coban hoặc các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/08 . . . . kết hợp với crom, molipden hoặc vonfram hoặc các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
45/10 . . . chứa các kim loại của nhóm platin hoặc các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/12 . . . chứa alumino-silicat tinh thể, ví dụ rây phân tử [3,2006.01] 
45/14 . . có các phần tử rắn di động [3,2006.01] 
45/16 . . . huyền phù trong dầu, ví dụ dạng bùn [3,2006.01] 
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45/18 . . . theo kỹ thuật “lớp di động” [3,2006.01] 
45/20 . . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [3,2006.01] 
45/22 . . có hydro hòa tan hoặc huyền phù trong dầu [3] 
45/24 . . có các hợp chất giải phóng hydro [3,2006.01] 
45/26 . . . Hơi nước hoặc nước [3,2006.01] 
45/28 . . . Các hợp chất hữu cơ: Tự tinh chế [3,2006.01] 
45/30 . . . . được đặc trưng bằng các chất xúc tác sử dụng [3,2006.01] 
45/32 . Hydro hóa có chọn lọc các hợp chất diolefin hoặc axetylen [3,2006.01] 
45/34 . . được đặc trưng bằng các chất xúc tác sử dụng [3,2006.01] 
45/36 . . . chứa niken hoặc coban hoặc các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/38 . . . . kết hợp với crom, molipden hoặc vonfram hoặc các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
45/40 . . . chứa các kim loại nhóm platin hoặc các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/42 . . có các phần tử rắn di động [3,2006.01] 
45/44 . Hydro hóa hydrocarbon thơm [3,2006.01] 
45/46 . . được đặc trưng bằng các xúc tác sử dụng [3,2006.01] 
45/48 . . . chứa niken hoặc coban hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/50 . . . . kết hợp với crom, molipden hoặc vonfram hay các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
45/52 . . . chứa các kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/54 . . . chứa các aluminosilicat tinh thể, ví dụ rây phân tử [3,2006.01] 
45/56 . . với các phần tử rắn di động [3,2006.01] 
45/58 . để thay đổi khung kết cấu của một số hydrocarbon có trong hỗn hợp, không cần 

cracking những hydrocarbon khác, ví dụ giảm nhiệt độ động đặc; Hydrocracking có 
chọn lọc các parafin bình thường (C10G 32/00 được ưu tiên; cải thiện hay tăng chỉ 
số octan hoặc hàm lượng hợp chất thơm của naphta C10G 35/00) [3,2006.01] 

45/60 . . được đặc trưng bằng các chất xúc tác đã sử dụng [3,2006.01] 
45/62 . . . chứa các kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
45/64 . . . chứa alumosilicat tinh thể, ví dụ rây phân tử [3,2006.01] 
45/66 . . với các phần tử rắn di động [3,2006.01] 
45/68 . . Vòng thơm hóa các phần của dầu hydrocarbon [3,2006.01] 
45/70 . . . có các chất xúc tác chứa kim loại của nhóm platin hay các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
45/72 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 

47/00 Cracking dầu hydrocarbon có hydro hay các hợp chất giải phóng hydro để thu 
nhận các phần sôi ở nhiệt độ thấp (C10G 15/00 được ưu tiên; hydro hóa cắt mạch 
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các vật liệu rắn, không nóng chảy có chứa carbon và các vật liệu tương tự C10G 
1/06) [3,2006.01] 

47/02 . được đặc trưng bằng các chất xúc tác sử dụng [3,2006.01] 
47/04 . . Các oxit [3,2006.01] 
47/06 . . Các sulfua [3,2006.01] 
47/08 . . Các halogenua [3,2006.01] 
47/10 . . bằng các chất xúc tác kết tủa trên vật mang [3,2006.01] 
47/12 . . . Các vật mang vô cơ [3,2006.01] 
47/14 . . . . bằng chất xúc tác chứa kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
47/16 . . . . Các vật mang aluminosilicat tinh thể [3,2006.01] 
47/18 . . . . . chất xúc tác chứa kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
47/20 . . . . . chất xúc tác chứa kim loại khác hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
47/22 . Cracking không có xúc tác có hydro [3,2006.01] 
47/24 . với các phần tử di động [3,2006.01] 
47/26 . . huyền phù trong dầu, ví dụ dạng bùn [3,2006.01] 
47/28 . . theo kỹ thuật “lớp di động” [3,2006.01] 
47/30 . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [3,2006.01] 
47/32 . các hợp chất giải phóng hydro [3,2006.01] 
47/34 . . Các hợp chất hữu cơ, ví dụ các hydrocarbon được hydro hóa [3,2006.01] 
47/36 . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 

49/00 Xử lý dầu hydrocarbon có hydro hay các hợp chất giải phóng hydro không 
thuộc một trong các nhóm C10G 45/02, C10G 45/32, C10G 45/44, C10G 45/58 
hoặc C10G 47/00 [3,2006.01] 

49/02 . được đặc trưng bằng các chất xúc tác đã sử dụng [3,2006.01] 
49/04 . . chứa niken, coban, crom, moliden hay vonfram hoặc các hợp chất của chúng 

[3,2006.01] 
49/06 . . chứa kim loại nhóm platin hay các hợp chất của chúng [3,2006.01] 
49/08 . . chứa alumosilicat tinh thể, ví dụ rây phân tử [3,2006.01] 
49/10 . với các phần tử di động rắn [3,2006.01] 
49/12 . . huyền phù trong dầu, ví dụ dạng bùn [3,2006.01] 
49/14 . . theo kỹ thuật “lớp di động” [3,2006.01] 
49/16 . . theo kỹ thuật “lớp giả lỏng” [3,2006.01] 
49/18 . có sự tham gia của các hợp chất giải phóng hydro, ví dụ amoniac, nước, sulfuahydro 

[3,2006.01] 
49/20 . . Các hợp chất hữu cơ [3,2006.01] 
49/22 . Tách dòng nước thải [3,2006.01] 
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49/24 . Các quá trình khởi đầu của xử lý bằng hydro [3,2006.01] 
49/26 . Điều khiển hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 
 

50/00 Sản xuất các hỗn hợp hydrocarbon lỏng từ hydrocarbon có số carbon thấp 
hơn, ví dụ bằng cách oligome hóa [6,2006.01] 

50/02 . của dầu hydrocarbon cho mục đích bôi trơn [6,2006.01] 

Các quá trình nhiều bậc 

Ghi chú [3] 
 Chỉ những phương pháp xử lý kết hợp có mối liên hệ giữa các giai đoạn xử lý mới 

thuộc vào nhóm C10G 51/00 – C10G 69/00.  

51/00 Xử lý dầu hydrocarbon không có hydro chỉ nhờ hai hoặc nhiều hơn hai quá 
trình cracking [3,2006.01] 

51/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
51/04 . . chỉ bao gồm một số giai đoạn của quá trình cracking nhiệt và cracking có xúc tác 

[3,2006.01] 
51/06 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 

53/00 Xử lý dầu hydrocarbon không có hydro nhờ hai hay nhiều hơn hai quá trình 
tinh chế [3,2006.01] 

53/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
53/04 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn chiết [3,2006.01] 
53/06 . . . chỉ bao gồm cấc giai đoạn chiết, ví dụ khử asphan bằng cách xử lý nhờ dung môi 

với chiết suất tiếp theo các hợp chất thơm [3,2006.01] 
53/08 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn hấp thụ [3,2006.01] 
53/10 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn xử lý axit [3,2006.01] 
53/12 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn xử lý kiềm [3,2006.01] 
53/14 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn xử lý oxy hóa [3,2006.01] 
53/16 . chỉ từ một số các giai đoạn song song [3,2006.01] 

55/00 Xử lý dầu hydrocarbon không có hydro bằng ít nhất một quá trình làm sạch 
và ít nhất một quá trình cracking [3,2006.01] 

55/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
55/04 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking nhiệt [3,2006.01] 
55/06 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking có xúc tác [3,2006.01] 
55/08 . chỉ từ một số các giai đoạn song song [3,2006.01] 

57/00 Xử lý dầu hydrocarbon không có hydro bằng ít nhất một quá trình cracking 
hay một quá trình làm sạch và ít nhất một quá trình chuyển hóa khác 
[3,2006.01] 
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57/02 . với quá trình polyme hóa [3,2006.01] 

59/00 Xử lý naphta chỉ bằng hai hoặc nhiều hơn hai quá trình refoming hoặc bằng ít 
nhất một quá trình refoming và ít nhất một quá trình không làm thay đổi một 
cách rõ rệt khoảng sôi của naphta [3,2006.01] 

59/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
59/04 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn refoming có xúc tác và một giai đoạn refoming không 

có xúc tác [3,2006.01] 
59/06 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 

61/00 Xử lý naphta bằng ít nhất một quá trình reforming và ít nhất một quá trình 
làm sạch không có hydro [3,2006.01] 

61/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
61/04 . . với giai đoạn làm sạch là chiết [3,2006.01] 
61/06 . . với giai đoạn làm sạch là quá trình hấp thụ [3,2006.01] 
61/08 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 
61/10 . bằng các phương pháp chỉ bao gồm các giai đoạn chuyển hóa khác [3,2006.01] 

63/00 Xử lý naphta bằng ít nhất một quá trình reforming và bằng ít nhất một quá 
trình chuyển hóa khác (C10G 59/00, C10G 61/00 được ưu tiên) [3,2006.01] 

63/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp [3,2006.01] 
63/04 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking [3,2006.01] 
63/06 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 
63/08 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking [3,2006.01] 

65/00 Xử lý dầu hydrocarbon chỉ bằng hai hay nhiều hơn hai quá trình xử lý bằng 
hydro [3,2006.01] 

65/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
65/04 . . bao gồm các giai đoạn làm sạch [3,2006.01] 
65/06 . . . trong đó có ít nhất một giai đoạn thuộc hydro hóa có chọn lọc các diolefin 

[3,2006.01] 
65/08 . . . trong đó có ít nhất một giai đoạn thuộc hydro hóa các hydrocarbon thơm 

[3,2006.01] 
65/10 . . chỉ bao gồm các giai đoạn cracking [3,2006.01] 
65/12 . . bao gồm các giai đoạn cracking và các giai đoạn khác của xử lý bằng hydro 

[3,2006.01] 
65/14 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 
65/16 . . chỉ bao gồm các giai đoạn làm sạch [3,2006.01] 
65/18 . . chỉ bao gồm các giai đoạn cracking [3,2006.01] 

67/00 Xử lý dầu hydrocacbon bằng ít nhất một quá trình xử lý bằng hydro và ít nhất 
một quá trình tinh chế chỉ không có hydro [3,2006.01] 
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67/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
67/04 . . bao gồm chiết bằng dung môi như một giai đoạn làm sạch không có hydro 

[3,2006.01] 
67/06 . . bao gồm quá trình hấp thụ như một giai đoạn làm sạch không có hydro [3,2006.01] 
67/08 . . bao gồm xử lý axit như một giai đoạn làm sạch không có hydro [3,2006.01] 
67/10 . . bao gồm xử lý kiềm như một giai đoạn làm sạch không có hydro [3,2006.01] 
67/12 . . bao gồm oxy hoa như một giai đoạn làm sạch không có hydro [3,2006.01] 
67/14 . . bao gồm ít nhất hai giai đoạn làm sạch khác nhau không có hydro [3,2006.01] 
67/16 . chỉ từ một số giai đoạn song song [3,2006.01] 

69/00 Xử lý dầu hydrocarbon bằng ít nhất một quá trình xử lý bằng hydro và ít nhất 
một quá trình chuyển hóa khác (C10G 67/00 được ưu tiên) [3,2006.01] 

69/02 . chỉ từ một số giai đoạn liên tiếp nhau [3,2006.01] 
69/04 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking có xúc tác không có hydro [3,2006.01] 
69/06 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn cracking nhiệt không có hydro [3,2006.01] 
69/08 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn refoming naphta [3,2006.01] 
69/10 . . . bằng cách hydrocracking các phần sôi ở nhiệt độ cao nhất trong naphta và 

refoming các naphta thu nhận được [3,2006.01] 
69/12 . . bao gồm ít nhất một giai đoạn trùng hợp hoặc alkyl hóa [3,2006.01] 
69/14 . chỉ từ một số các giai đoạn song song [3,2006.01] 
 

70/00 Xử lý các hỗn hợp khí chưa xác định ở mức bình thường, thu được bằng các 
quá trình theo các nhóm C10G 9/00, C10G 11/00, C10G 15/00, C10G 47/00, 
C10G 51/00 [5,2006.01] 

70/02 . bằng hydro hóa [5,2006.01] 
70/04 . bằng quá trình vật lý [5,2006.01] 
70/06 . . bằng tiếp xúc khí - lỏng [5,2006.01] 

71/00 Xử lý dầu hydrocarbon hay dầu béo được sử dụng làm vật liệu bôi trơn không 
thuộc vào các đề mục khác [3,2006.01] 

71/02 . Làm đặc bằng phương pháp vonta hóa (biến tính hóa học các dầu làm khô bằng 
phương pháp vonta hóa C09F 7/04) [3,2006.01] 

73/00 Thu hồi hoặc làm sạch sáp khoáng, ví dụ sáp montan (các hợp phần trên cơ sở 
sáp C08L 91/00) [3,2006.01] 

73/02 . Thu hồi parafin dầu lửa từ dầu hydrocarbon; Khử parafin dầu hydrocarbon 
[3,2006.01] 

73/04 . . có sử dụng các phương tiện lọc [3,2006.01] 
73/06 . . có sử dụng các dung môi [3,2006.01] 
73/08 . . . Các hợp chất hữu cơ [3,2006.01] 
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73/10 . . . . Các hydrocarbon [3,2006.01] 
73/12 . . . . Các hợp chất có chứa oxy [3,2006.01] 
73/14 . . . . Các hợp chất chứa các nguyên tố halogen [3,2006.01] 
73/16 . . . . Các hợp chất chứa nitơ [3,2006.01] 
73/18 . . . . chứa lưu huỳnh, selen hoặc telu [3,2006.01] 
73/20 . . . . chứa phospho [3,2006.01] 
73/22 . . . . Hỗn hợp các chất hữu cơ [3,2006.01] 
73/23 . . . Thu hồi dung môi đã sử dụng [6,2006.01] 
73/24 . . bằng cách tạo thành các sản phẩm cộng hợp [3,2006.01] 
73/26 . . bằng phương pháp tuyển nổi [3,2006.01] 
73/28 . . bằng phương pháp ly tâm [3,2006.01] 
73/30 . . có sử dụng các phương tiện điện [3,2006.01] 
73/32 . . Các phương pháp làm lạnh trong khi khử parafin [3,2006.01] 
73/34 . . Kiểm tra hoặc điều chỉnh [3,2006.01] 
73/36 . Thu hồi parafin dầu lửa từ các thành phần khác chứa một lượng dầu lửa không đáng 

kể, từ các phần cô đặc hoặc phần còn lại của dầu lửa; Khử mỡ, khử dầu, tách parafin 
lỏng [3,2006.01] 

73/38 . Biến tính hóa học parafin dầu lửa [3,2006.01] 
73/40 . Xử lý lý học các parafin hay các parafin biến tính, ví dụ làm viên, phân tán, tạo nhũ, 

chiếu sáng [3,2006.01] 
73/42 . Làm sạch parafin dầu lửa [3,2006.01] 
73/44 . . có hydro hay các hợp chất giải phóng hydro [3,2006.01] 

75/00 Ức chế ăn mòn hay kết vảy trong các thiết bị để xử lý hay chuyển hóa dầu 
hydrocacbon nói chung (C10G 7/10; C10G 9/16 được ưu tiên) [6,2006.01] 

75/02 . bằng bổ sung các chất ức chế sự ăn mòn [6,2006.01] 
75/04 . bằng bổ sung các tác nhân chống kết vảy [6,2006.01] 

99/00 Đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]  
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C10H SẢN XUẤT AXETYLEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚT [5] 

Nội dung phân lớp 
LÒ SINH KHÍ AXETYLEN 

Cấp nước không tự động ...................................................................................................... 1/00 
Cấp nước tự động ........................................................................................................3/00, 5/00 
Dạng Kipp hay Dobereiner .........................................................................................7/00, 9/00 
Các dạng khác ....................................................................................................... 11/00 - 19/00 
Các bộ phận kết cấu ........................................................................................................... 21/00 

 

1/00 Lò sinh khí axetylen cấp nước nhỏ giọt, trọng lượng không cấp nước tự động 
(van khoa, vòi, xem ở F16K) [1,2006.01] 

1/02 . Van [1,2006.01] 
1/04 . . Van hình xoắn [1,2006.01] 
1/06 . . Các vòi [1,2006.01] 
1/08 . Các phương tiện khác để điều chỉnh việc cấp nước [1,2006.01] 
1/10 . Cấp nước từ phía trên qua đường ống trung tâm hay nhánh bên [1,2006.01] 
1/12 . Cấp nước từ phía trên qua vật liệu xốp rỗng [1,2006.01] 

3/00 Lò sinh khí axetylen có điều chỉnh tự động việc cấp nước nhờ các cơ cấu độc 
lập về kết cấu với bình chứa khí [1,2006.01] 

3/02 . có màng đàn hồi [1,2006.01] 
3/04 . có phao [1,2006.01] 
3/06 . có pittông [1,2006.01] 

5/00 Lò sinh khí axetylen có điều chỉnh tự động việc cấp nước bằng bình chứa khí 
[1,2006.01] 

5/02 . có máng trào nước [1,2006.01] 
5/04 . theo hệ nhỏ giọt nhờ van ghép nối với bình chứa khí [1,2006.01] 
5/06 . . theo hệ nhỏ giọt nhờ vòi ghép nối với bình chứa khí [1,2006.01] 
5/08 . theo hệ nhấn chìm có sử dụng van hay vòi ghép nối với bình chứa khí [1,2006.01] 

7/00 Lò sinh khí axetylen với hệ cấp nước theo nguyên lý Kipp [1,2006.01] 
7/02 . dẫn nước từ phía dưới [1,2006.01] 
7/04 . dẫn nước từ phía trên [1,2006.01] 

9/00 Lò sinh khí axetylen với hệ cấp nước theo nguyên lý Dobereiner với chuông 
carbua cố định  

9/02 . dẫn nước từ phía dưới qua các vật liệu xốp rỗng (truyền mao dẫn) [1,2006.01] 
9/04 . có vòi dẫn khí được dẫn động bằng bình chứa khí [1,2006.01] 
9/06 . điều chỉnh độ sâu chìm các ống dẫn khí bằng bình dẫn khí [1,2006.01] 
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9/08 . có bình chứa khí di động [1,2006.01] 
9/10 . thấm ướt carbua chỉ từ phía đáy [1,2006.01] 

11/00 Lò sinh khí axetylen nhấn chìm carbua trong nước [1,2006.01] 
11/02 . trong bình chứa khí [1,2006.01] 
11/04 . có nước phản ứng được ngăn cách với nước của cửa van thủy lực [1,2006.01] 

13/00 Lò sinh khí axetylen với hệ thống nhúng chìm tổ hợp và hệ cấp nước nhỏ giọt 

15/00 Lò sinh khí axetylen cấp carbua, được hay không được điều chỉnh bằng áp 
suất khí [1,2006.01] 

15/02 . cung cấp carbua không tự động [1,2006.01] 
15/04 . . Các cơ cấu đóng của lò tiếp liệu [1,2006.01] 
15/06 . có hệ cấp carbua tự động nhờ các van [1,2006.01] 
15/08 . . các van tấm, van lật hoặc van trượt [1,2006.01] 
15/10 . . các van kiểu phao [1,2006.01] 
15/12 . . các van để đo, trong đó kể cả bánh định lượng [1,2006.01] 
15/14 . 

 

 

 [1,2006.01] 
15/16 . có các máy tiếp liệu kiểu tang quay [1,2006.01] 
15/18 . có đĩa tiếp liệu chuyển động và bình trữ carbua cố định [1,2006.01] 
15/20 . tiếp liệu carbua bằng các ống kín hoặc các bao gói khác [1,2006.01] 
15/22 . tiếp liệu carbua dạng bọt hay bụi qua bình đựng hoặc qua bình chứa khí [1,2006.01] 
15/24 . tiếp liệu carbua nhờ các cơ cấu píttông [1,2006.01] 

17/00 Lò sinh khí axetylen áp suất cao [1,2006.01] 

19/00 Lò sinh khí axetylen các dạng khác [1,2006.01] 
19/02 . với các bình chứa carbua kiểu quay [1,2006.01] 

21/00   Các chi tiết kết cấu của lò sinh khí axetylen; Các thiết bị phụ cho lò hay các linh 
kiện, phương pháp sản xuất ướt [1,2006.01] 

21/02 . Đóng gói carbua để sử dụng trong lò sinh khí, ví dụ các ống kín để đóng gói 
[1,2006.01] 

21/04 . . Đặt cacbua đã bao gói vào lò sinh khí [1,2006.01] 
21/06 . . . Các cơ cấu để mở bao gói trong lò phát sinh [1,2006.01] 
21/08 . Thiết bị bảo hiểm cho lò sinh khí axetylen [1,2006.01] 
21/10 . Các thành phần carbua [1,2006.01] 
21/12 . Tấm chắn không thấm khí cho các lò sinh khí axetylen, ví dụ các tấm chắn dạng lỏng 

[1,2006.01] 
21/14 . Phương tiện thông gió; Thiết bị để làm mát [1,2006.01] 
21/16 . Thu hồi bùn, cặn từ lò sinh khí axetylen [1,2006.01] 
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C10J SẢN XUẤT KHÍ CÓ CHỨA CACBON MONOXIT VÀ HYDRO TỪ VẬT 
LIỆU RẮN CÓ CHỨA CACBON BỞI CÁC QUÁ TRÌNH OXY HÓA TỪNG 
PHẦN CÓ OXY HOẶC HƠI NƯỚC (sự khí hóa dưới lòng đất của các chất 
khoáng E21B 43/295); SỰ CACBON HÓA KHÔNG KHÍ HOẶC CÁC KHÍ 
KHÁC [5] 

1/00 Điều chế khí đốt bằng cách cacbon hóa không khí hoặc các khí khác (đối với 
động cơ đốt trong F02M) [1,2006.01] 

1/02 . Chế hòa khí không khí [1,2006.01] 
1/04 . .  Điều chỉnh việc cấp không khí [1,2006.01] 
1/06 . .  nhờ các nguyên liệu có dạng lỏng ở nhiệt độ thường [1,2006.01] 
1/08 . . . bằng cách cho không khí qua các chất lỏng hay phía trên bề mặt của chúng 

[1,2006.01] 
1/10 . . . . với chất lỏng hấp thụ trên vật mang [1,2006.01] 
1/12 . . .  bằng cách phun mù các chất lỏng [1,2006.01] 
1/14 . . . Điều chỉnh việc tiếp chất lỏng sao cho tương ứng với việc tiếp không khí 

[1,2006.01] 
1/16 . .  nhờ các hydrocarbon rắn (C10J 1/207, C10J 1/213 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/18 . .  trong các bộ chế hòa khí quay [1,2006.01] 
1/20 . Chế hòa khí các chất khí trừ không khí [1,2006.01] 
1/207 . Chế hòa khí bằng cách nhiệt phân nguyên liệu carbon rắn trong tầng nhiên liệu (C10J 

3/66 được ưu tiên) [2012.01] 
1/213 . Chế hòa khí bằng cách nhiệt phân nguyên liệu carbon rắn trong bộ chế hòa khí 

[2012.01] 
1/22 . Thêm chất pha ngăn ngừa sự lắng hơi [1,2006.01] 
1/24 . Điều chỉnh độ ẩm của không khí hoặc khí được chế hóa [1,2006.01] 
1/26 . có sử dụng nhiệt độ hay áp suất cao (C10J 1/207, C10J 1/213 được ưu tiên) 

[1,2006.01]  
1/28 . Làm tỏa mùi khí đốt [1,2006.01] 

3/00 Sản xuất khí có chứa cacbon monoxit và hydro, ví dụ khí tổng hợp hoặc khí 
đốt, từ vật liệu rắn chứa cacbon bởi các quá trình oxy hóa từng phần liên quan 
đến oxy hoặc hơi [1,2006.01] 

3/02 . Khí hóa nhiên liệu dạng cục trong lớp bất động [1,2006.01] 
3/04 . . Các phương pháp tuần hoàn, ví dụ với thổi không khí và thổi hơi xen kẽ nhau 

[1,2006.01] 
3/06 . . Các phương pháp liên tục [1,2006.01] 
3/08 . . . với việc loại trừ tro ở dạng lỏng [1,2006.01] 
3/10 . . . có sử dụng làm nóng bên ngoài [1,2006.01] 
3/12 . . . có sử dụng các vật mang nhiệt dạng rắn [1,2006.01] 
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3/14 . . . có sử dụng các vật mang nhiệt dạng khí [1,2006.01] 
3/16 . . . với sự tham gia đồng thời của oxy và nước cùng với vật liệu có chứa carbon vào 

phản ứng [1,2006.01] 
3/18 . . . có sử dụng điện [1,2006.01] 
3/20 . . Các thiết bị, Máy [1,2006.01] 
3/22 . . . Sắp xếp bố trí các van hay ống ga [1,2006.01] 
3/24 . . . . cho hướng bất kỳ của dòng khí hay hơi qua tầng nhiên liệu, trừ hướng đi lên 

[1,2006.01] 
3/26 . . . . . xuống dưới [1,2006.01] 
3/28 . . . . hoàn toàn tự động [1,2006.01] 
3/30 . . . Các cơ cấu để nạp nhiên liệu [1,2006.01] 
3/32 . . . Các cơ cấu để phân phối nhiên liệu một cách đồng đều ở tầng phía trên để trộn 

đều tầng nhiên liệu [1,2006.01] 
3/34 . . . Các lưới: Các cơ cấu cơ giới để tách tro [1,2006.01] 
3/36 . . . . Các lưới gắn cố định [1,2006.01] 
3/38 . . . . . với các thanh để trộn [1,2006.01] 
3/40 . . . . Các lưới chuyển động [1,2006.01] 
3/42 . . . . . Các lưới quay [1,2006.01] 
3/44 . . . để sử dụng trên các phương tiện vận chuyển [1,2006.01] 
3/46 . Khí hóa nhiên liệu đóng viên hay dạng bụi trong thể huyền phủ [1,2006.01] 
3/48 . . Các thiết bị; Máy [1,2006.01] 
3/50 . . . Các cơ cấu để nạp liệu [1,2006.01] 
3/52 . . . Các cơ cấu để tách tro [1,2006.01] 
3/54 . . Khí hóa nhiên liệu đóng viên hay dạng bụi theo kỹ thuật Wincler, nghĩa là trong lóp 

giả lỏng [1,2006.01] 
3/56 . . . Các thiết bị; Máy [1,2006.01] 
3/57 . Khí hóa sử dụng muối hoặc kim loại nóng chảy (C10J3/02, C10J3/46 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
3/58 . kết hợp với chưng cất sơ bộ nhiên liệu [1,2006.01] 
3/60 . . Các phương pháp [1,2006.01] 
3/62 . . . với việc dẫn ra ngoài một cách riêng biệt các sản phẩm chưng cất [1,2006.01] 
3/64 . . . với việc phân hủy các sản phẩm chưng cất [1,2006.01] 
3/66 . . . . bằng cách đưa các sản phẩm này vào vùng khí hóa [1,2006.01] 
3/72 . Các linh kiện khác [1,2006.01] 
3/74 . . Kết cấu phần ngoài hay vỏ bọc của các thiết bị [1,2006.01] 
3/76 . . . Áo nước: Áo nồi hơi [1,2006.01] 
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3/78 . . Các thiết bị cao áp [1,2006.01] 
3/80 . . với các cơ cấu để làm nóng sơ bộ khí thổi hoặc hơi nước [1,2006.01] 
3/82 . . Các cơ cấu thoát khí [1,2006.01] 
3/84 . . . có các cơ cấu để tách bụi hoặc nhựa đường ra khỏi khí [1,2006.01] 
3/86 . . kết hợp với nồi hơi dùng nhiệt thải [1,2006.01]  
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C10K LÀM SẠCH HOẶC BIẾN TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA KHÍ ĐỐT  
CHỨA MONOXIT CARBON 

1/00 Làm sạch khí đốt chứa monoxit carbon (tách hydro từ các hỗn hợp chứa hydro 
và monoxit carbon C01B 3/50) [1,2006.01] 

1/02 . Tách bụi [1,2006.01] 
1/04 . bằng cách làm lạnh với mục đích ngưng kết các vật liệu không ở dạng khí 

[1,2006.01] 
1/06 . . kết hợp với tưới nước [1,2006.01] 
1/08 . bằng cách rửa nhờ các chất lỏng; Tái tạo các chất lỏng đã dùng để rửa [1,2006.01]  
1/10 . . bằng các chất lỏng nước [1,2006.01] 
1/12 . . . có tính kiềm [1,2006.01] 
1/14 . . . . hữu cơ [1,2006.01] 
1/16 . . bằng các chất lỏng không phải nước [1,2006.01] 
1/18 . . . dầu hydrocarbon [1,2006.01] 
1/20 . bằng cách xử lý nhờ các chất rắn; Tái tạo các chất làm sạch đã sử dụng [1,2006.01] 
1/22 . . Các thiết bị, ví dụ các bộ lọc khô [1,2006.01] 
1/24 . . . Các phương tiện cung cấp chất làm sạch [1,2006.01] 
1/26 . . Tái tạo các chất làm sạch [1,2006.01] 
1/28 . . Điều chỉnh dòng khí đi qua bộ lọc [1,2006.01] 
1/30 . . với các chất làm sạch chuyển động [1,2006.01] 
1/32 . bằng các chất hấp thụ rắn chọn lọc, ví dụ than hoạt tính [1,2006.01] 
1/34 . nhờ chuyển hóa có xúc tác các chất bẩn thành các chất dễ tách ra [1,2006.01] 

3/00 Biến tính các thành phần hóa học khí đốt chứa oxit carbon với mục đích tạo ra 
nhiên liệu có chất lượng tốt hơn, ví dụ nhiên liệu với hiệu suất tỏa nhiệt cao, có 
thể không chứa monoxit carbon [1,2006.01] 

3/02 . nhờ xử lý có xúc tác [1,2006.01] 
3/04 . . làm giảm hàm lượng monoxit carbon [1,2006.01] 
3/06 . bằng cách trộn với các khí [1,2006.01] 
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C10L CÁC DẠNG NHIÊN LIỆU KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC; KHÍ 
TỰ NHIÊN; KHÍ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP NHẬN ĐƯỢC BẰNG QUI TRÌNH 
KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP C10G  HOẶC C10K; KHÍ DẦU MỎ HÓA 
LỎNG; CÁC PHỤ GIA CHO NHIÊN LIỆU HAY CHẤT ĐỐT; CHÂM LỬA [5] 

1/00 Nhiên liệu chứa carbon lỏng [1,2006.01] 
1/02 . trên cơ sở các thành phần chỉ gồm có carbon, hydro và oxy [1,2006.01] 
1/04 . trên cơ sở các hỗn hợp hydrocarbon [1,2006.01] 
1/06 . . để đánh lửa bằng tia lửa [1,2006.01] 
1/08 . . để đánh lửa do nén [1,2006.01] 
1/10 . có chứa phụ gia [1,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong các nhóm C10L1/12-C10L1/14, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất được 
phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

(2) Nếu một chất phụ gia là một hỗn hợp của các hợp chất thì sự phân loại được thực 
hiện cho từng hợp chất nếu điều đó là cần thiết.  

(3) Muối của kim loại hoặc muối amoni của hợp chất nào được phân loại như họp chất 
đó, ví dụ sulfonat crom được phân loại như sulfonat vào nhóm C10L 1/24 chứ không 
vào nhóm C10L 1/30. 

 

1/12 . . Các hợp chất vô cơ [1,2006.01] 
1/14 . . Các hợp chất hữu cơ [1,2006.01] 
1/16 . . . Các hydrocarbon [1,2006.01] 
1/18 . . . chứa oxy [1,2006.01] 
1/182 . . . . chứa các nhóm hydroxy; Các muối của chúng [2006.01] 
1/183 . . . . . có ít nhất một nhóm hydroxy liên kết với một nguyên tử carbon thơm [2006.01] 
1/185 . . . . Các ete; Axetal; Ketal; Aldehyt; Keton [2006.01] 
1/188 . . . . Các axit carboxylic; Các muối của chúng [2006.01] 
1/189 . . . . . có ít nhất một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon thơm 

[2006.01] 
1/19 . . . . Các este [2006.01] 
1/192 . . . . Các hợp chất cao phân tử [2006.01] 
1/195 . . . . . thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết không bão hòa 

carbon – carbon [2006.01] 
1/196 . . . . . . dẫn xuất từ các monome chứa một liên kết không bão hòa carbon-carbon và 

một nhóm carboxyl hoặc các muối, anhydrit hoặc este của chúng [2006.01] 
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1/197 . . . . . . dẫn xuất từ các monome chứa một liên kết không bão hòa carbon-carbon và 
một nhóm axyloxy của axit carboxylic hoặc carbonic bão hòa [2006.01] 

1/198 . . . . . thu được bằng các phản ứng khác với các phản ứng chỉ có sự tham gia của các 
liên kết carbon-carbon không bão hòa [2006.01] 

1/20 . . . có chứa các nguyên tố halogen [1,2006.01] 
1/22 . . . chứa nitơ [1,2006.01] 
1/222 . . . . có chứa ít nhất một liên kết đơn carbon-nitơ [2006.01] 
1/223 . . . . . có ít nhất một nhóm amino liên kết với một nguyên tử carbon thơm [2006.01] 
1/224 . . . . . Các amit; Imit [2006.01] 
1/226 . . . . có chứa ít nhất một liên kết nitơ- nitơ, ví dụ, các hợp chất azo, azit, hydrazin 

[2006.01] 
1/228 . . . . có chứa ít nhất một liên kết đôi carbon-nitơ, ví dụ, guanidin, hydrazon, 

semicarbazon, imin; có ít nhất một liên kết ba carbon-nitơ, ví dụ, nitril [2006.01] 
1/23 . . . . chứa ít nhất một liên kết nitơ-oxy, ví dụ, các hợp chất nitro, nitrate, nitrit 

[2006.01] 
1/232 . . . . có chứa nitơ trong nhân dị vòng [2006.01] 
1/233 . . . . . có chứa nit ơ và oxy trong vòng, ví dụ, oxazol [2006.01] 
1/234 . . . . Các hợp chất cao phân tử [2006.01] 
1/236 . . . . . thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết không bão hòa 

carbon-carbon [2006.01] 
1/238 . . . . . thu được bằng các phản ứng khác với các phản ứng chỉ có sự tham gia của các 

liên kết carbon-carbon không bão hòa [2006.01] 
1/2383 . . . . . . Các polyamin hoặc polyimin hoặc các dẫn xuất của chúng [2006.01] 
1/2387 . . . . . . . Polyoxyalkylenamin [2006.01] 
1/24 . . . chứa lưu huỳnh, selen hoặc hoặc telu [1,2006.01] 
1/26 . . . chứa phospho [1,2006.01] 
1/28 . . . chứa silic [1,2006.01] 
1/30 . . . chứa các nguyên tố không được đề cập trong các phân nhóm C10L 1/16 - C10L 

1/28 [1,2006.01] 
1/32 . ở dạng huyền phù than - dầu hoặc nhũ tương nước [1,2006.01] 

3/00 Nhiên liệu dạng khí; Khí thiên nhiên; Khí tự nhiên tổng hợp thu được bằng 
các quá trình không thuộc các phân lớp C10G, C10K; Khí dầu mỏ hóa lỏng 
[1,5,2006.01] 

3/02 . Các hợp phần có axetylen [1,2006.01] 
3/04 . . Các hợp phần hấp thụ, ví dụ các dung môi [1,2006.01] 
3/06 . Khí tự nhiên; Khí tự nhiên tổng hợp thu được bằng các quá trình không thuộc trong 

các nhóm C10G, C10K 3/02 hay C10K 3/04 [5,2006.01] 
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3/08 . . Sản xuất khí tự nhiên tổng hợp [5,2006.01] 
3/10 . . Xử lý khí tự nhiên hay khí tự nhiên tổng hợp [5,2006.01] 
3/12 . Khí dầu mỏ hóa lỏng [5,2006.01] 

5/00 Nhiên liệu rắn (sản xuất bằng cách đóng rắn nhiên liệu lỏng C10L 7/00; viên than 
bùn C10F) [1,2006.01] 

5/02 . Các viên cấu tạo chính từ vật liệu chứa carbon có nguồn gốc khoáng (các viên than 
bùn C10F) [1,2006.01] 

5/04 . . Nguyên liệu thô được sử dụng; Xử lý sơ bộ nó [1,2006.01] 
5/06 . . Các phương pháp tạo viên [1,2006.01] 
5/08 . . . không đưa vào các chất kết dính [1,2006.01] 
5/10 . . . nhờ bổ sung chất kết dính, ví dụ, các chất kết dính được xử lý sơ bộ [1,2006.01] 
5/12 . . . . các chất kết dính vô cơ [1,2006.01] 
5/14 . . . . các chất kết dính hữu cơ [1,2006.01] 
5/16 . . . . . các chất kết dính bitum, ví dụ, nhựa đường, dầu hắc ín [1,2006.01] 
5/18 . . . . . naphtalen [1,2006.01] 
5/20 . . . . . nước kiềm sulfit [1,2006.01] 
5/22 . . . . Các phương pháp và thiết bị để trộn chất kết dính với các thành phần khác của 

viên [1,2006.01] 
5/24 . . Các phương pháp chống bụi trong quá tình tạo viên; Các cơ cấu an toàn để ngăn 

ngừa nổ [1,2006.01] 
5/26 . . Xử lý tiếp theo các viên [1,2006.01] 
5/28 . . . Nung nóng viên; Cốc hóa chất kết dính [1,2006.01] 
5/30 . . . Làm lạnh viên [1,2006.01] 
5/32 . . . Phủ lớp màng [1,2006.01] 
5/34 . . Các chi tiết khác của viên [1,2006.01] 
5/36 . . . Khuôn [1,2006.01] 
5/38 . . . . Các viên cấu tạo từ các lớp khác nhau [1,2006.01] 
5/40 . trên cơ sở chính là các chất có nguồn gốc phi khoáng [1,2006.01] 
5/42 . . có nguồn gốc động vật hoặc các sản phẩm thu được từ chúng [1,2006.01] 
5/44 . . có nguồn gốc thực vật [1,2006.01] 
5/46 . . nước thải, rác thải gia đình hoặc đường phố [1,2006.01] 
5/48 . . trên cơ sở phế liệu công nghiệp hay các vật liệu thải (C10L 5/42, C10L 5/44 được ưu 

tiên) [1,4,2006.01] 

7/00 Nhiên liệu được sản xuất bằng cách đóng rắn nhiên liệu lỏng [1,2006.01] 
7/02 . nhiên liệu lỏng (các thành phần bôi trơn C10M) [1,2006.01] 
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7/04 . . rượu [1,2006.01] 

8/00 Nhiên liệu chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này [2006.01] 

9/00 Xử lý nhiên liệu rắn để cải thiện tính đốt cháy của nó [1,2006.01] 
9/02 . bằng các phương pháp hóa học [1,2006.01] 
9/04 . . bằng hydro hóa [1,2006.01] 
9/06 . . bằng oxy hóa [1,2006.01] 
9/08 . bằng xử lý nhiệt, ví dụ sự thiêu [1,2006.01] 
9/10 . bằng cách sử dụng các chất phụ gia [1,2006.01] 
9/12 . . Các phương pháp oxy hóa, ví dụ các hợp chất giải phóng oxy [1,2006.01] 

10/00 Sử dụng các phụ gia cho nhiên liệu hoặc vào chất đốt cho các mục đích cụ thể 
(sử dụng chất kết dính để tạo viên nhiên liệu rắn C10L 5/10; sử dụng chất phụ gia 
để cải thiện tính đốt cháy của nhiên liệu rắn C10L 9/10) [1,2006.01] 

10/02 . để giảm việc tạo khói [1,2006.01] 
10/04 . để giảm tối đa sự ăn mòn hoặc đóng cặn [1,2006.01] 
10/06 . để làm dễ dàng cho việc tách bồ hóng [1,2006.01] 
10/08 . để cải thiện tính nhờn; làm giảm tính mài mòn [2006.01] 
10/10  . để cải thiện chỉ số octan [2006.01] 
10/12 . để cải thiện chỉ số xetan [2006.01] 
10/14 . để cải thiện các tính chất nhiệt thấp [2006.01] 
10/16 . . Chất hạ điểm chảy [2006.01] 
10/18 . sử dụng các chất tẩy rửa hoặc chất ức chế cho các mục đích chưa được đề cập trong 

các nhóm C10L 10/02-C10L 10/16 [2006.01] 

11/00 Các phương tiện châm lửa [1,2006.01] 
11/02 . trên cơ sở các vật xốp chịu lửa [1,2006.01] 
11/04 . cấu tạo từ vật liệu đốt (diêm C06F) [1,2006.01] 
11/06 . dạng đặc biệt [1,2006.01] 
11/08 . Thiết bị sản xuất chúng [1,2006.01] 
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C10M CÁC HỢP PHẦN BÔI TRƠN (các hợp phần để khoan giếng C09K 8/02); SỬ 
DỤNG CÁC CHẤT HÓA HỌC LÀM CHẤT BÔI TRƠN HOẶC LÀ THÀNH 
PHẦN BÔI TRƠN TRONG HỢP PHẦN BÔI TRƠN (tháo khuôn, nghĩa là các 
tác nhân để tách dùng cho kim loại B22C 3/00; dùng cho chất dẻo hay các chất ở 
trạng thái dẻo nói chung B29C 33/56; cho thủy tinh C03B 40/02; các hợp phần bôi 
trơn dùng cho hàng dệt D06M 11/00, D06M 13/00, D06M 15/0; dầu để nhúng kính 
hiển vi G02B 21/33) [4] 

Ghi chú [4,2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau được dùng với nghĩa sau:  
 - "chất bôi trơn" hoặc "hợp phần bôi trơn" bao gồm dầu cắt, chất lưu thủy lực, hợp 

phần để kéo chuốt kim loại, dầu để rửa, dầu mỡ bôi trơn hay tương tự; 
 - "béo" bao gồm cả "vòng béo".  
 (2) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng. Như vây là một hợp chất có một vòng thơm được phân loại như 
những chất thơm, mà không cần quan tâm liệu các phần tử thay thế có ở trong vòng 
hoặc trong phần béo của phân tử hay không.  

(3) Trong phân lớp này: 
 (a) muối kim loại hay muối ammoni của một hợp chất được phân loại như hợp chất 

này; 
 (b) các muối hay các chất cộng hợp được tạo thành giữa hai hay nhiều hợp chất hữu 

cơ được phân loại theo tất cả các hợp chất tạo thành ra muối hay chất cộng hợp nếu 
điều đó có ý nghĩa; 

 (c) một hợp chất xác định, ví dụ phenol, các axit được thế bởi một gốc hydrocarbon 
cao phân tử được phân loại như hợp chất này; 

 (d) vật liệu nền hay chất làm đặc hoặc các chất phụ gia bao gồm một hỗn hợp mà 
không có nhóm chính riêng cho nó thì được phân loại vào nhóm chung nhất bao gồm 
toàn bộ các cấu tử cơ bản của hỗn hợp, ví dụ 

  - một hỗn hợp nguyên liệu nền của keton và amit thuộc nhóm C10M 105/00; 
  - một hỗn hợp nguyên liệu nền của keton và ete thuộc nhóm C10M 105/08; 
  - một hỗn hợp phụ gia của este mạch dài và ngắn nhóm C10M 129/00; 
  - một hỗn hợp phụ gia của các axit carboxylic thơm và béo mạch ngắn thuộc nhóm 

C10M 129/26; 
 (e) ngoại trừ các hợp phần bôi trơn có chứa nước có chứa trên 10% nước, thì được 

phân loại một cách riêng, sự phân loại được dựa theo dạng cấu tử hay hỗn hợp của 
các dạng cấu tử (vật liệu nền, chất làm đặc hay chất phụ gia) đặc trưng cho hợp phần. 

 Cần chú ý rút ra từ thực tế là một hỗn hợp của các cấu tử cơ bản được khác biệt bởi 
chỉ một trong các thành phần của nó mà không phải toàn bộ hỗn hợp thì không được 
phân loại như là một hỗn hợp, ví dụ, một hợp phần bôi trơn bao gồm: 

  - một nguyên liệu nền đã biết và một chất phụ gia mới được phân loại chỉ theo phần 
“chất phụ gia" của sơ đồ phân loại; 
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  - một nguyên liệu nền đã biết có cả chấtlàmô đặc và cả chất phụ gia như những cấu 
tử cơ bản, nó có thể đã được biết hay chưa được biết đến một cách riêng rẽ thì được 
phân loại như một hỗn hợp của chất phụ gia và chất làm đặc; 

  - một nguyên liệu nền đã biết có một sự kết hợp của các chất phụ gia như là cấu tử 
chủ yếu, có thể được biết hay chưa được biết tới một cách riêng lẻ thì được phân loại 
theo vị trí phù hợp cho hỗn hợp chất phụ gia.  

(4) Bất kỳ một phần nào của hợp phần mà không xác định được bằng phân loại theo Ghi 
chú (2) hoặc (3) ở trên và phần này được xem như là mới và không hiển nhiên thì 
cũng cần được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. Phần này có thể là một cấu tử 
riêng lẻ hoặc là chính hợp phần đó.  

(5) Bất kỳ một phần nào của hợp phần mà không xác định được bằng phân loại theo Ghi 
chú (2) - (4) ở trên và được xem là thông tin có ý nghĩa để tra cứu thì cũng có thể 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. Ví dụ trong trường hợp khi điều đó 
được xem là cần thiết để có thể tra cứu một hợp phần có sử dụng một sự kết hợp của 
các ký hiệu phân loại . Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin 
bổ sung”.  

(6) Trong phân lớp này cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C10N.  

Nội dung phân lớp 
NGUYÊN LIỆU NỀN 

Dầu khoáng hay dầu mỡ .................................................................................................. 101/00 
Vật liệu vô cơ ................................................................................................................... 103/00 
Các hợp chất hữu cơ không phải cao phân tử .................................................................. 105/00 
Các hợp chất cao phân tử ................................................................................................. 107/00 
Các hợp chất có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác 
định hoàn toàn .................................................................................................................. 109/00 
Các hỗn hợp ......................................................................................................... 111/00,169/00 

CÁC CHẤT CÔ ĐẶC 
Vật liệu vô cơ ................................................................................................................... 113/00 
Các hợp chất hữu cơ không phải cao phân tử ..................................................... 115/00, 117/00 
Các hợp chất cao phân tử ................................................................................................. 119/00 
Các hợp chất có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác 
định hoàn toàn .................................................................................................................. 121/00 
Các hỗn hợp ........................................................................................................ 123/00, 169/00 

CÁC CHẤT PHỤ GIA 
Vật liệu vô cơ ................................................................................................................... 125/00 
Các hợp chất hữu cơ không phải cao phân tử ............................................... 127/00 đến 139/00 
Các hợp chất cao phân tử .............................................................................. 143/00 đến 155/00 
Các hợp chất có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác 
định hoàn toàn .................................................................................................................. 159/00 
Các hỗn hợp ........................................................................ 141/00, 157/00, 161/00 đến 169/00 

CÁC HỢP PHẦN ĐẶC TRUNG BỞI TÍNH CHẤT VẬT LÝ ...................................................... 171/00 
CÁC HỢP PHẦN NƯỚC ............................................................................................................... 173/00 
XỬ LÝ  ........................................................................................................................................... 175/00 
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ĐIỀU CHẾ HAY XỬ LÝ TIẾP SAU ............................................................................................. 177/00 
 

Nguyên liêu nền [4] 

101/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi nguyên liệu nền là dầu khoáng hay mỡ 
dầu (có chứa trên 10% nước C10M 173/00) [4,2006.01] 

101/02 . Các phân đoạn của dầu mỏ [4,2006.01]  
101/04 . Các phân đoạn của dầu mỡ [4,2006.01] 

103/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi nguyên liệu nền là một nguyên liệu vô cơ 
(có chứa trên 10% nước C10M 173/00) [4,2006.01] 

103/02 . Carbon; Graphit [4,2006.01] 
103/04 . Các kim loại; Các hợp kim [4,2006.01] 
103/06 . Các hợp chất kim loại [4,2006.01] 

105/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi nguyên liệu nền là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử [4,2006.01] 

105/02 . Các hydrocacbon được xác định rõ (các phân đoạn dầu mỏ C10M 101/02) 
[4,2006.01] 

105/04 . . béo [4,2006.01] 
105/06 . . thơm [4,2006.01] 
105/08 . có chứa oxy [4,2006.01] 
105/10 . . có các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
105/12 . . . monohydroxy [4,2006.01] 
105/14 . . . polyhydroxy [4,2006.01] 
105/16 . . có các nhóm hydroxy liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
105/18 . . Các ete, ví dụ epoxit [4,2006.01] 
105/20 . . Các aldehyt; Các keton [4,2006.01] 
105/22 . . Axit carboxylic hay các muối của nó [4,2006.01] 
105/24 . . . chỉ có một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon không vòng, nguyên 

tử carbon vòng béo hay hydro [4,2006.01] 
105/26 . . . có nhiều hơn một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon không vòng 

hay nguyên tử carbon vòng béo [4,2006.01] 
105/28 . . . chỉ có một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm 

sáu cạnh [4,2006.01] 
105/30 . . . có nhiều hơn một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng 

thơm sáu cạnh [4,2006.01] 
105/32 . . Các este [4,2006.01] 
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105/34 . . . của các axit monocarboxylic [4,2006.01] 
105/36 . . . của các axit polycarboxylic [4,2006.01] 
105/38 . . . của các hợp chất polyhydroxy [4,2006.01] 
105/40 . . . có chứa các nhóm hydroxy hay carboxyl tự do [4,2006.01] 
105/42 . . . Các este phức, ví dụ các hợp chất có chứa ít nhất ba nhóm carboxyl đã este hóa và 

dẫn xuất từ sự kết hợp của ít nhất ba dạng khác nhau trong năm dạng hợp chất sau: 
hợp chất monohydroxy, hợp chất polyhydroxy, axit monocarboxylic, axit 
polycarboxylic và các axit hydroxy carboxylic [4,2006.01] 

105/44 . . . . dẫn xuất từ sự kết hợp chỉ của axit monocarboxylic; axit dicarboxylic và hợp chất 
dihydroxy và không có các nhóm hydroxy hay carboxyl tự do [4,2006.01] 

105/46 . . . . dẫn xuất từ sự kết hợp chỉ của hợp chất monohydroxy, dihydroxy và axit 
dicarboxylic và không có các nhóm hydroxy hay carboxyl tự do [4,2006.01] 

105/48 . . . của axit carbonic [4,2006.01] 
105/50 . có chứa halogen [4,2006.01] 
105/52 . . chỉ có chứa carbon, hydro và halogen [4,2006.01] 
105/54 . . có chứa carbon, hydro và halogen và oxy [4,2006.01] 
105/56 . có chứa nitơ [4,2006.01] 
105/58 . . Các amin, ví dụ, polyalkylenpolyamin, amin bậc bốn (polyalkylen polyamin có từ 11 

đơn vị monome trở lên C10M 107/44) [4,2006.01] 
105/60 . . . có các nhóm amino liên kết với một nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
105/62 . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
105/64 . . . có các nhóm amino liên kết với một nguyên tử carbon của vòng thơm sáu cạnh 

[4,2006.01] 
105/66 . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
105/68 . . Các amit, Các imit [4,2006.01] 
105/70 . . là nguyên tử dị vòng [4,2006.01] 
105/72 . có chứa lưu huỳnh, selen, hay telu [4,2006.01] 
105/74 . có chứa phospho [4,2006.01] 
105/76 . có chứa silic [4,2006.01] 
105/78 . có chứa Bo [4,2006.01] 
105/80 . có chứa các nguyên tử của các nguyên tố không được phân theo các nhóm C10M 

105/02 đến C10M 105/78 [4,2006.01] 

107/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi nguyên liệu nền là một hợp chất cao 
phân tử [4,2006.01] 

107/02 . Các polyme hydrocarbon; Các polyme hydrocarbon biến tính bằng oxy hóa 
[4,2006.01] 

107/04 . . Polyeten [4,2006.01] 
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107/06 . . có chứa propen [4,2006.01] 
107/08 . . có chứa buten [4,2006.01] 
107/10 . . có chứa monome béo có trên 4 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
107/12 . . có chứa monome thơm, ví dụ styren [4,2006.01] 
107/14 . . có chứa dien liên hợp [4,2006.01] 
107/16 . . có chứa dien không liên hợp [4,2006.01] 
107/18 . . Các polyme hydrocacbon biến tính bằng oxy hóa [4,2006.01] 
107/20 . có chứa oxy (C10M 107/18 được ưu tiên) [4,2006.01] 
107/22 . . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các 

liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 
107/24 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc alcohol, 

aldehyt, keton, ete, ketan hay axetal [4,2006.01] 
107/26 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc axyloxy của 

axit carboxylic hay axit carbonic bão hòa [4,2006.01] 
107/28 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc carboxyl, ví dụ 

acrylat [4,2006.01] 
107/30 . . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 

của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 
107/32 . . . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton; Polyeste: Polyete [4,2006.01] 
107/34 . . . . Polyoxyalkylen [4,2006.01] 
107/36 . . Polysacarit, ví dụ xenluloza [4,2006.01] 
107/38 . có chứa halogen [4,2006.01] 
107/40 . có chứa nitơ [4,2006.01] 
107/42 . . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết 

carbon - carbon chưa no [4,2006.01] 
107/44 . . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 

của các liên kết carbon - carbon chưa no [4,2006.01] 
107/46 . có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
107/48 . có chứa phospho [4,2006.01] 
107/50 . có chứa silic [4,2006.01] 
107/52 . có chứa Bo [4,2006.01] 
107/54 . có chứa các nguyên tử của các nguyên tố không được phân loại theo các nhóm C10M 

107/02 đến C10M 107/52 [4,2006.01] 

109/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi nguyên liệu nền là một hợp chất có cấu 
tạo chưa biết hoặc chưa được xác định hoàn toàn (C10M 101/00 được ưu tiên) 
[4,2006.01] 

109/02 . Các sản phẩm của phản ứng [4,2006.01] 
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Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, bất kỳ chất phản ứng nào của sản phẩm phản ứng 

được xem là thông tin cần quan tâm để tra cứu thì cũng có thể được phân loại vào vị 
trí thích hợp cuối cùng của phân lớp này. Có thể ví dụ như trong trường hợp để có 
thể tra cứu một hợp phần cần sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân loại. Một 
phân loại không bắt buộc như vậy  được gọi là “thông tin bổ sung”.  

111/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi nguyên liệu nền là một hỗn hợp của hai 
hay nhiều hợp chất được đề cập bởi nhiều hơn một trong các nhóm chính 
C10M101/00 đến C10M109/00, mỗi một hợp chất này là một chất chính 
[4,2006.01] 

111/02 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ không phải cao phân tử 
[4,2006.01] 

111/04 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ cao phân tử [4,2006.01] 
111/06 . ít nhất một trong những chất đó là một dạng chất được đưa vào nhóm C10M 109/00 

[4,2006.01] 

Các chất làm cô đặc [4] 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C10M 113/00 - C10M 123/00 thuật ngữ sau đây được dùng với 

nghĩa: 
 - "chất làm cô đặc" là một tác nhân làm rắn các thành phần lỏng khác để tạo ra mỡ 

(chất bôi trơn dạng rắn có chứa các thành phần rắn C10M 101/00 đến C10M 111/00).  

113/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất làm cô đặc là một nguyên liệu vô cơ 
[4,2006.01] 

113/02 . Carbon; Graphit [4,2006.01] 
113/04 . Lưu huỳnh [4,2006.01] 
113/06 . Các kim loại; Các hợp kim [4,2006.01] 
113/08 . Các hợp chất kim loại [4,2006.01] 
113/10 . Đất sét; Mica [4,2006.01] 
113/12 . Silic oxit [4,2006.01] 
113/14 . Thủy tinh [4,2006.01] 
113/16 . Nguyên liệu vô cơ xử lý bằng hợp chất hữu cơ, ví dụ được phủ bề mặt [4,2006.01] 

115/00 Các hợp chất bôi trơn đặc trung bởi chất làm cô đặc là một chất hữu cơ không 
phải cao phân tử không phải là axit carboxylic hay muối của nó [4,2006.01] 

115/02 . Các hydrocarbon (các phần cất của dầu mỏ C10M 121/02) [4,2006.01] 
115/04 . có chứa oxy [4,2006.01] 
115/06 . có chứa halogen [4,2006.01] 
115/08 . có chứa nitơ [4,2006.01] 
115/10 . có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
115/12 . có chứa phospho [4,2006.01] 
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117/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất làm cô đặc là một axit carboxylic 
không phải cao phân tử hay muối của nó [4,2006.01] 

117/02 . chỉ có một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon không vòng, nguyên tử 
carbon vòng béo hay nguyên tử hydro [4,2006.01] 

117/04 . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
117/06 . có từ hai nhóm carboxyl trở lên liên kết với một nguyên tử carbon không vòng hay 

một nguyên tử carbon vòng béo [4,2006.01] 
117/08 . chỉ có một nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
117/10 . có từ hai nhóm carboxyl trở lên liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng 

thơm sáu cạnh [4,2006.01] 

119/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất làm cô đặc là một hợp chất cao 
phân tử [4,2006.01] 

119/02 . Các polyme hydrocarbon; Các polyme hydrocacbon được biến tính bằng oxy hóa 
[4,2006.01] 

119/04 . có chứa oxy (hydrocarbon polyme được biến tính bằng oxy hóa C10M 119/02) [4] 
119/06 . . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của những 

liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 
119/08 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc alcohol, 

aldehyt, keton, ete, ketal hay axetal [4,2006.01] 
119/10 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc axyloxy của 

axit carboxylic hay axit carbonic bão hòa [4,2006.01] 
119/12 . . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc carboxyl, ví dụ 

acrylat [4,2006.01] 
119/14 . . Các hợp chất cao phân tử nhận được bằng các phản ứng không phải là những phản 

ứng chỉ có sự tham gia của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 
119/16 . . . Các polyme ngưng tụ của các aldehyt hay keton; Các polyeste; Các polyete 

[4,2006.01] 
119/18 . . . . Polyoxyalkylen [4,2006.01] 
119/20 . . Polysacarit, ví dụ xenluloza [4,2006.01] 
119/22 . có chứa halogen [4,2006.01] 
119/24 . có chứa nitơ [4,2006.01] 
119/26 . có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
119/28 . có chứa phospho [4,2006.01] 
119/30 . có chứa các nguyên tử của các nguyên tố không được đề cập trong các nhóm C10M 

119/02 đến C10M 119/28 [4,2006.01] 

121/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất làm cô đặc là một hợp chất có cấu 
tạo chưa biết hay chưa xác định hoàn toàn [4,2006.01] 

121/02 . Các phân đoạn dầu mỏ, ví dụ hắc in [4,2006.01] 
121/04 . Các sản phẩm của phản ứng [4,2006.01] 

203 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C10M 

Ghi chú 
 Khi phân loại trong nhóm này, bất kỳ chất phản ứng nào của sản phẩm phản ứng 

được xem là thông tin cần quan tâm để tra cứu thì cũng có thể được phân loại vào vị 
trí thích hợp cuối cùng của phân lớp này. Có thể ví dụ như trong trường hợp để có 
thể tra cứu một hợp phần cần sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân loại. Một 
phân loại không bắt buộc như vậy  được gọi là “thông tin bổ sung”. [8] 

123/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất làm cô đặc là một hỗn hợp của hai 
hay nhiều hợp chất được đề cập bởi nhiều hơn một trong các nhóm chính 
C10M113/00 đến C10M121/00, mỗi một hợp chất này là chất chủ yếu (các 
nguyên liệu vô cơ được phủ bằng các hợp chất hữu cơ C10M 113/16) 
[4,2006.01] 

123/02 . ít nhất một trong số các hợp chất đó là một hợp chất không phải cao phân tử 
[4,2006.01]] 

123/04 . ít nhất một trong số các hợp chất đó là một hợp chất cao phân tử [4,2006.01] 
123/06 . ít nhất một trong số các hợp chất đó là một hợp chất có dạng hợp chất được đề cập 

trong nhóm C10M 121/00 [4,2006.01] 

Các chất phu gia [4] 

125/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một nguyên liệu vô cơ 
[4,2006.01] 

125/02 . Carbon; Graphit [4,2006.01] 
125/04 . Các kim loại; Các hợp kim [4,2006.01] 
125/06 . Lưu huỳnh [4,2006.01] 
125/08 . Carbua hay hydrua kim loại [4,2006.01] 
125/10 . Các oxit, hydroxit, carbonat hay bicarbonat kim loại [4,2006.01] 
125/12 . Các carbonyl kim loại [4,2006.01] 
125/14 . Nước (hợp phần bôi trơn chứa nước có chứa trên 10% nước C10M 173/00) 

[4,2006.01] 
125/16 . Hydro peroxit, Nước được oxy hóa [4,2006.01] 
125/18 . Các hợp chất có chứa halogen [4,2006.01] 
125/20 . Các hợp chất có chứa nitơ [4,2006.01] 
125/22 . Các hợp chất có chứa lưu huỳnh, selen hay telu [4,2006.01] 
125/24 . Các hợp chất có chứa phospho, arsen hay antimon [4,2006.01] 
125/26 . Các hợp chất có chứa silic hay bo, ví dụ cát, silic dioxit [4,2006.01] 
125/28 . . Thủy tinh [4,2006.01] 
125/30 . . Đất sét [4,2006.01] 

127/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hydrocarbon không 
phải cao phân tử (các phân đoạn dầu mỏ C10M 159/04) [4,2006.01] 

127/02 . béo đã biết rõ cấu trúc [4,2006.01] 
127/04 . thơm đã biết rõ cấu trúc [4,2006.01] 
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127/06 . Hydrocarbon thơm được alkyl hóa [4,2006.01] 

129/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử có chứa oxy [4,2006.01] 

129/02 . có một chuỗi carbon có ít hơn 30 nguyên tử [4,2006.01] 
129/04 . . Các hợp chất hydroxy [4,2006.01] 
129/06 . . . có các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử cacbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
129/08 . . . . có chứa ít nhất hai nhóm hydroxy [4,2006.01] 
129/10 . . . có các nhóm hydroxy liên kết vói một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
129/12 . . . . với các vòng ngưng [4,2006.01] 
129/14 . . . . có chứa ít nhất hai nhóm hydroxy [4,2006.01] 
129/16 . . Các ete [4,2006.01] 
129/18 . . . Các epoxit [4,2006.01] 
129/20 . . . Các ete vòng có 4 hay nhiều hơn 4 nguyên tử vòng, ví dụ furan, dioxolan 

[4,2006.01] 
129/22 . . Peroxit; Ozonit [4,2006.01] 
129/24 . . Aldehit, Keton [4,2006.01] 
129/26 . . Axit carboxylic; Các muối của nó [4,2006.01] 
129/28 . . . có các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
129/30 . . . . có 7 hay ít hơn 7 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
129/32 . . . . . monocarboxylic [4,2006.01] 
129/34 . . . . . polycarboxylic [4,2006.01] 
129/36 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
129/38 . . . . có 8 hay nhiều hơn 8 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
129/40 . . . . . monocarboxylic [4,2006.01] 
129/42 . . . . . polycarboxylic [4,2006.01] 
129/44 . . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
129/46 . . . . vòng béo [4,2006.01] 
129/48 . . . có các nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
129/50 . . . . monocarboxylic [4,2006.01] 
129/52 . . . . polycarboxylic [4,2006.01] 
129/54 . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
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129/56 . . . Các axit có cấu trúc chưa rõ hay chưa xác định hoàn toàn [4,2006.01] 
129/58 . . . . Các axit naftenic [4,2006.01] 
129/60 . . . . Các axit dầu nhựa thông [4,2006.01] 
129/62 . . . . Các axit nhựa thông [4,2006.01] 
129/64 . . . Các axit thu được từ các axit chưa bão hòa được polyme hóa [4,2006.01] 
129/66 . . Các axit hoặc các este epoxy hóa [4,2006.01] 
129/68 . . Các este (được epoxy hóa C10M 129/66) [4,2006.01] 
129/70 . . . của các axit monocarboxylic [4,2006.01] 
129/72 . . . của các axit polycarboxylic [4,2006.01] 
129/74 . . . của các hợp chất polyhydroxy [4,2006.01] 
129/76 . . . có chứa các nhóm hydroxy hay carboxyl tự do [4,2006.01] 
129/78 . . . Các este phức, tức là các hợp chất có chứa ít nhất 3 nhóm carboxyl được este hóa 

và dẫn xuất từ sự kết hợp của ít nhất 3 dạng khác nhau trong số 5 dạng hợp chất 
sau đây: hợp chất monohydroxy, hợp chất polyhydroxy; axit monocarboxylic; axit 
polycarboxylic; axit hydroxy carboxylic [4,2006.01] 

129/80 . . . . dẫn xuất từ sự kết hợp chỉ của axit monocarboxylic; axit dicarboxylic và hợp chất 
dihydroxy và có các nhóm hydroxy hay carboxyl không tự do [4,2006.01] 

129/82 . . . . dẫn xuất từ sự kết hợp chỉ của các hợp chất monohydroxy các hợp chất 
dihydroxy và các axit dicarboxylic và không có các nhóm hydroxy hay carboxyl 
tự do [4,2006.01] 

129/84 . . . của axit carbonic [4,2006.01] 
129/86 . có một mạch carbon gồm 30 hay nhiều hơn số nguyên tử đó [4,2006.01] 
129/88 . . Các hợp chất hydroxy [4,2006.01] 
129/90 . . . có các nhóm hydroxy liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
129/91 . . . có các nhóm hydroxy liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
129/92 . . Các axit carboxylic [4,2006.01] 
129/93 . . . có các nhóm carboxyl liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
129/94 . . . có các nhóm carboxyl liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu 

cạnh [4,2006.01] 
129/95 . . Các este [4,2006.01] 

131/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi phụ gia là một hợp chất hữu cơ không 
phải cao phân tử có chứa halogen [4,2006.01] 

131/02 . chỉ chứa carbon, hydro và halogen [4,2006.01] 
131/04 . . béo [4,2006.01] 
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131/06 . . thơm [4,2006.01] 
131/08 . có chứa carbon, hydro, halogen và oxy [4,2006.01] 
131/10 . . Alcohol; Ete; Aldehyt; Keton [4,2006.01] 
131/12 . . Các axit; Các muối hay các este của chúng [4] 
131/14 . Sáp được halogen hóa [4,2006.01] 

133/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi các chất phụ gia là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử có chứa nitơ [4,2006.01] 

133/02 . có một chuỗi carbon có ít hơn 30 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
133/04 . . Các amin, ví dụ polyalkylen polyamine; Amin bậc 4 (polyalkylen polyamine có 11 

hay hơn 11 đơn vị monome C10M 149/22) [4,2006.01] 
133/06 . . . có các nhóm amino liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay vòng béo 

[4,2006.01] 
133/08 . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
133/10 . . . . vòng béo [4,2006.01] 
133/12 . . . có các nhóm amino liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng thơm sáu cạnh 

[4,2006.01] 
133/14 . . . . có chứa các nhóm hydroxy [4,2006.01] 
133/16 . . Các amit; Các imit [4,2006.01] 
133/18 . . . của các axit carbonic hay haloformic [4,2006.01] 
133/20 . . . . Ure; Semicarbazit; Alophanat [4,2006.01] 
133/22 . . có chứa một liên kết đôi carbon - nitơ, ví dụ guanidin, hydrazon, semicarbazon 

[4,2006.01] 
133/24 . . Nitril [4,2006.01] 
133/26 . . có chứa một liên kết đôi nitơ - nitơ [4,2006.01] 
133/28 . . . Các hợp chất azo [4,2006.01] 
133/30 . . có chứa một liên kết đôi nitơ - oxy [4,2006.01] 
133/32 . . . có chứa một nhóm nitro [4,2006.01] 
133/34 . . . có chứa một nhóm nitroso [4,2006.01] 
133/36 . . . Hydroxylamin [4,2006.01] 
133/38 . . Các hợp chất nitơ dị vòng [4,2006.01] 
133/40 . . . Vòng sáu cạnh chỉ chứa nitơ và carbon [4,2006.01] 
133/42 . . . . Triazin [4,2006.01] 
133/44 . . . Vòng năm cạnh chỉ chứa nitơ và carbon [4,2006.01] 
133/46 . . . . Imidazol [4,2006.01] 
133/48 . . . vòng có chứa cả hai nguyên tử nitơ và oxy [4,2006.01] 
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133/50 . . . . Morpholin [4,2006.01] 
133/52 . có một chuỗi carbon có 30 hay nhiều hơn 30 nguyên tử cacbon [4,2006.01] 
133/54 . . Các amin [4,2006.01] 
133/56 . . Các amit; Các imit [4,2006.01] 
133/58 . . Các hợp chất dị vòng [4,2006.01] 

135/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử có chứa lưu huỳnh, selen hay telu [4,2006.01] 

135/02 . Các hợp chất lưu hóa [4,2006.01] 
135/04 . . Các hydrocarbon [4,2006.01] 
135/06 . . Các este, ví dụ mỡ [4,2006.01] 
135/08 . có chứa một liên kết lưu huỳnh với oxy [4,2006.01] 
135/10 . . Các axit sulfonic hay các dẫn xuất của chúng [4,2006.01] 
135/12 . Các thio-axit; Các thio xyanat; Các dẫn xuất của chúng [4,2006.01] 
135/14 . . có một liên kết đôi carbon với lưu huỳnh [4,2006.01] 
135/16 . . . dạng thioure, tức là có chứa nhóm   

                         [4,2006.01] 
135/18 . . . dạng thiocarbamic, ví dụ có chứa các nhóm  

                         [4,2006.01] 
135/20 . Thiol, Sulfua; Polysulfua [4,2006.01] 
135/22 . . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh liên kết với các nguyên tử carbon không vòng hay 

vòng béo [4,2006.01] 
135/24 . . . có chứa các nhóm hydroxy; Các dẫn xuất của nó [4,2006.01] 
135/26 . . . có chứa các nhóm carboxyl; Các dẫn xuất của nó [4,2006.01] 
135/28 . . có chứa các nguyên tử lưu huỳnh liên kết với một nguyên tử carbon của một vòng 

thơm sáu cạnh [4,2006.01] 
135/30 . . . có chứa các nhóm hydroxy; Các dẫn xuất của nó [4,2006.01] 
135/32 . Các hợp chất lưu huỳnh, selen hay telu dị vòng [4,2006.01] 
135/34 . . vòng chỉ chứa lưu huỳnh và carbon [4,2006.01] 
135/36 . . vòng chứa lưu huỳnh và carbon với nitơ hay oxy [4,2006.01] 

137/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi các chất phụ gia là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử có chứa phospho [4,2006.01] 

137/02 . không có liên kết phospho với carbon [4,2006.01] 
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137/04 . . Este phosphat [4,2006.01] 
137/06 . . . Các muối kim loại [4,2006.01] 
137/08 . . . Các muối amoni hay amin [4,2006.01] 
137/10 . . . Các dẫn xuất thio [4,2006.01] 
137/12 . có một liên kết phospho với carbon [4,2006.01] 
137/14 . . có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
137/16 . có một liên kết phospho với nitơ [4,2006.01] 

139/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất hữu cơ 
không phải cao phân tử có chứa các nguyên tử của các nguyên tố không được 
đề cập trong các nhóm C10M 127/00 đến C10M 137/00 [4,2006.01] 

139/02 . Các este của các axit silic [4,2006.01] 
139/04 . có một liên kết silic với carbon, ví dụ silan [4,2006.01] 
139/06 . có một liên kết kim loại với carbon (phức chất kim loại có cấu tạo chưa biết C10M 

159/18) [4,2006.01] 

141/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của hai hay 
nhiều hợp chất được đề cập bởi nhiều hơn một trong các nhóm chính từ C10M 
125/00 đến C10M 139/00, mỗi một hợp chất này là một thành phần chính 
[4,2006.01] 

141/02 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa oxy [4,2006.01] 
141/04 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa halogen [4,2006.01] 
141/06 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa nitơ [4,2006.01] 
141/08 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh, selen hay 

telu [4,2006.01] 
141/10 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa phospho [4,2006.01] 
141/12 . ít nhất một trong những chất đó là một hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tử của 

các nguyên tố chưa được đề cập trong các nhóm C10M 141/02 đến C10M 141/10 
[4,2006.01] 

143/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hydrocarbon cao 
phân tử hay hydrocarbon này được biến tính bởi sự oxy hóa [4,2006.01] 

143/02 . Polyeten [4,2006.01] 
143/04 . có chứa propen [4,2006.01] 
143/06 . có chứa buten [4,2006.01] 
143/08 . có chứa monome béo có trên 4 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
143/10 . có chứa các monome thơm, ví dụ styren [4,2006.01] 
143/12 . có chứa dien liên hợp [4,2006.01] 
143/14 . có chứa dien không liên hợp [4,2006.01] 
143/16 . có chứa monome vòng béo [4,2006.01] 
143/18 . Các hydrocacbon được oxy hóa; tức là oxy hóa liên tục để tạo ra các hydrocarbon cao 

phân tử [4,2006.01] 
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145/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa oxy (các hydrocarbon được oxy hóa C10M 143/18) [4,2006.01] 

145/02 . Các hợp chất cao phân tử thu được bởi các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên 
kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

145/04 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết vói một gốc alcohol, aldehyt, 
keton, ete, ketal hay axetal [4,2006.01] 

145/06 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc axyloxy của một 
axit carboxylic hay axit carbonic bão hòa [4,2006.01] 

145/08 . . . Các este vinyl của một axit carboxylic hay axit carbonic bão hòa [4,2006.01] 
145/10 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một gốc carboxyl, ví dụ 

acrylat [4,2006.01] 
145/12 . . . monocarboxylic [4,2006.01] 
145/14 . . . . Acrilat; Metacrylat [4,2006.01] 
145/16 . . . polycarboxylic [4,2006.01] 
145/18 . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 

của các liên kết không bão hòa carbon - carbon [4,2006.01] 
145/20 . . Các polyme ngưng tụ của aldehyt hay keton [4,2006.01] 
145/22 . . Polyeste [4,2006.01] 
145/24 . . Polyete [4,2006.01] 
145/26 . . . Polyoxyalkylen [4,2006.01] 
145/28 . . . . của alkylen oxit chỉ có chứa 2 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
145/30 . . . . của alkylen oxit chỉ có chứa 3 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
145/32 . . . . của alkylen oxit có chứa 4 hay nhiều hơn 4 nguyên tử carbon [4,2006.01] 
145/34 . . . . của hai hay nhiều dạng xác định khác [4,2006.01] 
145/36 . . . . được ete hóa [4,2006.01] 
145/38 . . . . được este hóa [4,2006.01] 
145/40 . Các polysacarit, ví dụ xenluloza [4,2006.01] 

147/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa halogen [4,2006.01] 

147/02 . Monome chỉ chứa carbon, hydro và halogen [4,2006.01] 
147/04 . Monome có chứa carbon, hydro, halogen và oxy [4,2006.01] 

149/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa nitơ [4,2006.01] 

149/02 . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên 
kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

149/04 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một nhóm amino 
[4,2006.01] 
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149/06 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một nhóm amido hay 
imido [4,2006.01] 

149/08 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một nhóm nitril 
[4,2006.01] 

149/10 . . có chứa các monome có một gốc chưa bão hòa liên kết với một dị vòng có chứa nitơ 
[4,2006.01] 

149/12 . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 
của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

149/14 . . có sự tham gia của một phản ứng ngưng tụ [4,2006.01] 
149/16 . . . giữa một monome có chứa nitơ và một aldehyt hay keton [4,2006.01] 
149/18 . . . Polyamit [4,2006.01] 
149/20 . . . Polyure [4,2006.01] 
149/22 . . . Polyamin [4,2006.01] 

151/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa lưu huỳnh, selen hay telu [4,2006.01] 

151/02 . Các hợp chất cao phân tử thu được bởi các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên 
kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

151/04 . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 
của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

153/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa phospho [4,2006.01] 

153/02 . Các hợp chất cao phân tử thu được bởi các phản ứng chỉ có sự tham gia của các liên 
kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

153/04 . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ có sự tham gia 
của các liên kết carbon - carbon chưa bão hòa [4,2006.01] 

155/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hợp chất cao phân tử 
có chứa các nguyên tử của các nguyên tố không được đề cập trong các nhóm 
C10M 143/00 đến C10M 153/00 [4,2006.01] 

155/02 . Monome có chứa silic [4,2006.01] 
155/04 . Monome có chứa Bo [4,2006.01] 

157/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của hai hay 
nhiều hợp chất cao phân tử được đề cập trong 2 nhóm trở lên trong số các 
nhóm chính C10M 143/00 đến C10M 155/00, mỗi một hợp chất này là thành 
phần chính [4,2006.01] 

157/02 . ít nhất một trong các thành phần đó là một hợp chất có chứa halogen [4,2006.01] 
157/04 . ít nhất một trong các thành phần đó là một hợp chất có chứa nitơ [4,2006.01] 
157/06 . ít nhất một trong các thành phần đó là một hợp chất có chứa lưu huỳnh, selen, hay 

telu [4,2006.01] 
157/08 . ít nhất một trong các thành phần đó là một hợp chất có chứa phospho [4,2006.01] 
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157/10 . ít nhất một trong các thành phần đó là một hợp chất có chứa các nguyên tử của các 
nguyên tố không được đề cập trong các nhóm C10M 157/02 đến C10M 157/08 
[4,2006.01] 

159/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi chất phụ gia có cấu tạo chưa biết hay 
chưa được xác định hoàn toàn (các axit carboxylic với số nguyên tử carbon ít hơn 
30 trong mạch, có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác định hoàn toàn C10M 
129/56) [4,2006.01] 

159/02 . Các sản phẩm tự nhiên [4,2006.01] 
159/04 . . Các phân đoạn dầu mỏ, ví dụ hắc in, dung môi [4,2006.01] 
159/06 . . Các sáp, ví dụ ozoxerit, xerezin, vazơlin, sáp mềm [4,2006.01] 
159/08 . . Mỡ dầu [4,2006.01] 
159/10 . . Cao su [4,2006.01] 
159/12 . Các sản phẩm phản ứng [4,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, bất kỳ chất phản ứng nào của sản phẩm phản ứng 

được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể được phân loại vào vị trí 
thích hợp cuối cùng của phân lớp này. Có thể ví dụ như trong trường hợp để có thể 
tra cứu một hợp phần cần sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân loại. Một phân 
loại không bắt buộc như vậy  được gọi là “thông tin bổ sung”.  

 

159/14 . . thu được bằng sự ngưng tụ theo phương pháp Friedel - Crafts [4,2006.01] 
159/16 . . thu được bằng phản ứng Mannich [4,2006.01] 
159/18 . . Các phức chất kim loại [4,2006.01] 
159/20 . . Các hỗn hợp phản ứng có một lượng dư của bazơ trung hòa, ví dụ các sản phẩm 

được gọi là quá bazơ hay bazơ bậc cao [4,2006.01] 
159/22 . . . có chứa các gốc phenol [4,2006.01] 
159/24 . . . có chứa các gốc sulfonic [4,2006.01] 

161/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của một hợp 
chất cao phân tử và một hợp chất không phải cao phân tử, mỗi một hợp chất 
này là một thành phần chủ yếu [4,2006.01] 

163/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của một hợp 
chất có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác định hoàn toàn và một hợp chất 
không phải cao phân tử, mỗi một hợp chất này là một thành phần chủ yếu 
[4,2006.01] 

165/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của một hợp 
chất cao phân tử và một hợp chất có cấu tạo chưa biết hay chưa được xác định 
hoàn toàn, mỗi một hợp chất này là một thành phần chủ yếu [4,2006.01] 
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167/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trung bởi chất phụ gia là một hỗn hợp của một hợp 
chất cao phân tử và một hợp chất không phải cao phân tử và một hợp chất có 
cấu tạo chưa biết hay chưa được xác định hoàn toàn, mỗi một hợp chất này là 
một thành phần chủ yếu [4,2006.01] 

Các hỗn hợp của nguyên liêu nền, chất làm đặc và các phụ gia [4] 

169/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi có chứa trong thành phần là một hỗn 
hợp gồm ít nhất hai dạng cấu tử được lựa chọn từ các nguyên liệu nền, các 
chất làm cô đặc hay các phụ gia đã được đề cập trong các nhóm trước, mỗi 
một hợp chất là một thành phần chủ yếu [4,2006.01] 

169/02 . Các hỗn hợp nguyên vật liệu nền và chất làm cô đặc [4,2006.01] 
169/04 . Các hỗn hợp nguyên vật liệu nền và chất phụ gia [4,2006.01] 
169/06 . Các hỗn hợp các chất làm cô đặc và các chất phụ gia [4,2006.01] 

Các hợp phần đặc trưng bởi các tính chất vật lý [4] 

171/00 Các hợp phần bôi trơn đặc trưng bởi tiêu chuẩn vật lý thuần túy, ví dụ có 
chứa nguyên liệu nền, chất làm cô đặc hay phụ gia, các cấu tử này chỉ khác 
biệt bởi các tính chất vật lý được xác định bằng số, tức là có chứa các cấu tử có 
tính chất vật lý được định rõ, nhưng về tính chất hóa học của nó hoặc chưa 
được xác định hay chỉ biết một cách không rõ ràng (các cấu tử có tính chất hóa 
học được xác định C10M 101/00 đến C10M 169/00; các phần cất dầu mỏ C10M 
101/02; C10M 121/02 – C10M 159/04) [4,2006.01] 

171/02 . Những giá trị riêng của độ nhớt hay chỉ số độ nhớt [4,2006.01] 
171/04 . Trọng lượng phân tử riêng hay sự phân bố trọng lượng phân tử [4,2006.01] 
171/06 . Các hạt có hình dạng hay kích cỡ đặc biệt [4,2006.01] 

Các hợp phần bôi trơn chứa nước [4] 

173/00 Các hợp phần bôi trơn chứa trên 10% nước [4,2006.01] 
173/02 . không chứa dầu khoáng hay mỡ dầu [4,2006.01] 

Xử lý [4] 

175/00 Xử lý dầu nhớt đã sử dụng để thu hồi các sản phẩm có ích [4,2006.01] 
175/02 . trên cơ sở dầu khoáng [4,2006.01] 
175/04 . trên cơ sở nước [4,2006.01] 
175/06 . bằng siêu lọc hay thẩm thấu [4,2006.01] 

Điều chế hay xử lý sau [4] 

177/00 Những phương pháp đặc biệt để điều chế các hợp phần bôi trơn; Biến tính hóa 
học bằng xử lý tiếp các thành phần hay toàn bộ hợp phần bôi trơn, chưa được 
đề cập ở các lớp khác [4,2006.01] 
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C10N SƠ ĐỔ MÃ CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI PHÂN LỚP C10M [4] 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này thiết lập một sơ đồ mã chỉ số kết hợp với phân lóp C10M có liên quan 

đến: 
 - các kim loại và kim loại của một hợp chất (C10N 10/00); 
 - các tính chất của hợp phần hoặc cấu tử bôi trơn của nó (C10N 20/00, C10N 30/00); 
 - sử dụng hay ứng dụng của hợp phần bôi trơn (C10N 40/00); 
 - dạng mà trong đó hợp phần bôi trơn được ứng dụng (C10N 50/00); 
 - biến tính hóa học bằng xử lý sau các cấu tử bôi trơn (C10N 60/00); 
 - phương pháp đặc biệt để điều chế (C10N 70/00); 
 - xử lý sơ bộ đặc biệt vật liệu được bôi trơn (C10N 80/00). 
(2) Trong phân lớp này các khái niệm hoặc thuật ngữ sau được hiểu: 
 - "chất bôi trơn" hay "hợp phần bôi trơn" bao gồm dầu cắt, chất lưu thủy lực, các hợp 

phần để kéo chuốt kim loại, dầu để rửa, dầu chống mòn hoặc tương tự; 
 - "béo" bao gồm cả "vòng béo".  

 

10/00 Kim loại hoặc hợp chất của nó [4,2006.01] 

Ghi chú [4,2010.01] 
 Trong nhóm này, các kim loại cần được đánh chỉ số theo nhóm của chúng trong bảng 

tuần hoàn Menđeleep.  
 Cần lưu ý tới Ghi chú (3) sau tiêu đề của phần C là ghi chú chỉ ra phiên bản của 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mà IPC có liên quan tới.  
10/02 . Các nhóm 1 hoặc 11 [4,2006.01] 
10/04 . Các nhóm 2 hoặc 12 [4,2006.01] 
10/06 . Các nhóm 3 hoặc 13 [4,2006.01] 
10/08 . Các nhóm 4 hoặc 14 [4,2006.01] 
10/10 . Các nhóm 5 hoặc 15 [4,2006.01] 
10/12 . Các nhóm 6 hoặc 16 [4,2006.01] 
10/14 . Nhóm 7 [4,2006.01] 
10/16 . Các nhóm 8, 9 hoặc 10 [4,2006.01] 

20/00 Các tính chất vật lý đặc biệt của thành phần trong các hợp phần bôi trơn 
[4,2006.01] 

20/02 . Độ nhớt; Chỉ số độ nhớt [4,2006.01] 
20/04 . Trọng lượng phân tử; Sự phân bố trọng lượng phân tử [4,2006.01] 
20/06 . Các hạt có kích thước hay hình dạng đặc biệt [4,2006.01] 

30/00 Tính chất vật lý hay hóa học đặc biệt được cải thiện bằng chất phụ gia đặc 
trưng cho hợp phần bôi trơn, ví dụ các chất phụ gia đa chức năng [4,2006.01] 
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30/02 . Điểm chảy; Chỉ số độ nhớt [4,2006.01] 
30/04 . Tính chất tẩy rửa hay phân tán [4,2006.01] 
30/06 . Tính dầu; Độ bền màng; Chống mòn; Tính chịu áp suất rất cao [4,2006.01] 
30/08 . Tính chịu nhiệt độ rất cao [4,2006.01] 
30/10 . Sự ức chế oxy hoa; ví dụ chất chống oxy hóa [4,2006.01] 
30/12 . Sự ức chế ăn mòn, ví dụ tác nhân chống gỉ, chống ăn mòn [4,2006.01] 
30/14 . Sự khử hoạt tính của kim loại [4,2006.01] 
30/16 . Chất sát trùng; Chất diệt sinh vật có hại [4,2006.01] 
30/18 . Tính chất chống tạo bọt [4,2006.01] 
30/20 . Bột màu, ví dụ thuốc nhuộm [4,2006.01] 

40/00 Sử dụng hay ứng dụng đặc biệt của hợp phần bôi trơn [4,2006.01] 
40/02 . Các ổ trục [4,2006.01] 
40/04 . Bể dầu; Hộp số; Hộp truyền tự động; Sự dẫn động bằng sức kéo [4,2006.01] 
40/06 . Các dụng cụ hay các thiết bị chính xác khác, ví dụ chất lỏng giảm sóc [4,2006.01] 
40/08 . Chất lưu thủy lực, ví dụ dịch hãm [4,2006.01] 
40/10 . Dầu để chạy thử [4,2006.01] 
40/12 . Các tuabin chạy bằng khí đốt [4,2006.01] 
40/13 . . Tuabin máy bay [5,2006.01] 
40/14 . Các mục đích điện hay từ [4,2006.01] 
40/16 . . điện môi; Dầu cách ly [4,2006.01] 
40/18 . . trong sự tiếp xúc với việc ghi trên băng từ hay đĩa từ [4,2006.01] 
40/20 . Xử lý kim loại [4,2006.01] 
40/22 . . với sự loại bỏ chủ yếu nguyên liệu [4,2006.01] 
40/24 . . không có sự loại bỏ chủ yếu nguyên liệu; Đột kim loại [4,2006.01] 
40/25 . Động cơ đốt trong [5,2006.01] 
40/26 . . Hai kỳ [4,5,2006.01] 
40/28 . . Quay [4,5,2006.01] 
40/30 . Chất bôi trơn cho tủ lạnh [5,2006.01] 
40/32 . Chất bôi trơn dùng cho dây điện, dây cáp, dây chão [5,2006.01] 
40/34 . Chất bịt kín - bôi trơn [5,2006.01] 
40/36 . Các tác nhân làm tách ra [5,2006.01] 

50/00 Các dạng trong đó chất bôi trơn được dùng cho vật liệu được bôi trơn 
[4,2006.01] 

50/02 . hòa tan hay huyền phù trong một chất mang, những chất này bay hơi sau đó để lại lớp 
phủ bôi trơn [4,2006.01] 

50/04 . Son khí [4,2006.01] 
50/06 . Pha khí, ít nhất trong những điều kiện làm việc [4,2006.01] 
50/08 . rắn [4,2006.01] 
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50/10 . bán rắn; mỡ [4,2006.01] 

60/00 Xử lý hóa học sau các cấu tử của hợp phần bôi trơn [4,2006.01] 
60/02 . Sự khử, ví dụ sự hydro hóa [4,2006.01] 
60/04 . Sự oxy hóa, ví dụ xử lý bằng ozon [4,2006.01] 
60/06 . bằng các epoxit [4,2006.01] 
60/08 . Sự halogen hóa [4,2006.01] 
60/10 . bằng lưu huỳnh hay một hợp chất có chứa lưu huỳnh [4,2006.01] 
60/12 . bằng phospho hay một hợp chất có chứa phospho, ví dụ PxSy [4,2006.01] 
60/14 . bằng Bo hay một hợp chất có chứa Bo [4,2006.01] 

70/00 Các phương pháp điều chế đặc biệt [4,2006.01] 

80/00 Xử lý sơ bộ một cách đặc biệt vật liệu được bôi trơn, ví dụ phosphat hóa hay 
crom hóa một kim loại [4,2006.01] 
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C11 DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC DẦU THỰC VẬT, MỠ, CHẤT BÉO HAY SÁP; 
CÁC AXIT BÉO THU NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG; CÁC CHẤT TẨY RỬA; 
NẾN  

C11B SẢN XUẤT, VÍ DỤ, BẰNG CÁCH ÉP HOẶC CHIẾT TỪ PHẾ THẢI, LÀM 
SẠCH HAY BẢO QUẢN MỠ, CHẤT BÉO, VÍ DỤ MỠ LÔNG CỪU, DẦU 
BÉO HOẶC SÁP, TINH DẦU; CÁC CHẤT THƠM (dầu làm khô được C09F) 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT 

mỡ hoặc dầu béo .......................................................................................................1/00, 13/00 
các chất béo khác ............................................................................................................... 11/00 

TINH CHẾ, BẢO QUẢN, ĐÓNG RẮN .............................................................. 3/00, 5/00, 7/00, 15/00 
TINH DẦU, CÁC CHẤT THƠM ....................................................................................................... 9/00 

 

1/00 Sản xuất mỡ và dầu béo từ nguyên liệu thô [1,2006.01] 
1/02 . Xử lý sơ bộ [1,2006.01] 
1/04 . . các nguyên liệu thực vật [1,2006.01] 
1/06 . bằng cách ép [1,2006.01] 
1/08 . . ép nóng [1,2006.01] 
1/10 . bằng cách chiết [1,2006.01] 
1/12 . bằng cách nấu chảy [1,2006.01] 
1/14 . . bằng nước nóng hay bằng các dung dịch ngâm nước [1,2006.01] 
1/16 . . bằng hơi [1,2006.01] 

3/00 Làm sạch mỡ hoặc dầu béo [1,2006.01] 
3/02 . nhờ các phản ứng hóa học [1,2006.01] 
3/04 . . với axit [1,2006.01] 
3/06 . . với bazơ [1,2006.01] 
3/08 . . với các chất oxy hóa [1,2006.01] 
3/10 . bằng hấp thụ [1,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, đối tương kỹ thuật nói chung có liên quan đến phép 

sắc ký cũng được phân loại trong nhóm B01D 15/08.  
3/12 . bằng chưng cất [1,2006.01] 
3/14 . . có sử dụng khí trơ hoặc hơi, ví dụ hơi nước [1,2006.01] 
3/16 . bằng các phương tiện cơ khí [1,2006.01] 

5/00 Bảo quản bằng cách sử dụng chất phụ gia, ví dụ chất chống oxy hóa 
[1,2006.01] 
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7/00 Tách hỗn hợp mỡ hoặc dầu béo thành các thành phần, ví dụ tách dầu no ra 
khỏi dầu không no [1,2006.01] 

9/00 Tinh dầu; Các chất thơm (tổng hợp các chất hóa học C07) [1,2006.01] 
9/02     . Tách ra hoặc làm sạch tinh dầu từ nguyên liệu thô [1,2006.01] 

11/00 Tách hoặc làm sạch các chất béo khác, ví dụ mỡ lông cừu, sáp (sáp khoáng 
C10G; sáp tổng hợp C07, C08) [1,2006.01] 

13/00 Tách mỡ, dầu béo hoặc axit béo từ phế thải (tách cơ học từ nước thải C02F, 
E03F) [1,2006.01] 

13/02    . từ nguyên liệu xà phòng [1,2006.01] 
13/04    . từ vật liệu hấp thụ đã sử dụng [1,2006.01] 

15/00 Đóng rắn dầu béo, mỡ sáp bằng các phương pháp vật lý [1,2006.01] 
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C11C CÁC AXIT BÉO THU ĐƯỢC TỪ MỠ, DẦU HOẶC SÁP; NẾN, MỠ, DẦU 
HAY AXIT BÉO THU ĐƯỢC BẰNG CÁCH BIẾN TÍNH HÓA HỌC MỠ, 
DẦU HOẶC AXIT BÉO 

1/00     Điều chế các axit béo từ mỡ, dầu béo hoặc sáp; Tinh chế axit béo (tách axit béo từ 
phế thải C11B 13/00) [1,2006.01] 

1/02     . từ mỡ hoặc dầu béo [1,2006.01] 
1/04      . . bằng thủy ngân [1,2006.01] 
1/06      . . . có sử dụng các chất xúc tác rắn [1,2006.01] 
1/08      . Làm sạch [1,2006.01] 
 1/10     . . bằng chưng cất 

3/00      Mỡ, dầu, hoặc axit béo thu được bằng cách biến tính hóa học mỡ, dầu hoặc 
axit béo,

 

 

(mỡ hoặc dầu được sulfonat hóa 
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C11D CÁC HỢP PHẦN TẨY RỬA; SỬ DỤNG CÁC ĐƠN CHẤT NHƯ LÀ CHẤT 
TẨY RỬA; XÀ PHÒNG HOẶC SẢN XUẤT XÀ PHÒNG; XÀ PHÒNG 
NHỰA; THU HỒI GLYXERIN  

Ghi chú [2006.01] 
(1) Khi phân loại trong các nhóm hỗn hợp của phân lớp này, bất kỳ một thành phần 

riêng lẻ nào mà không được xác định được bằng phân loại này và bản thân nó được 
xem là mới và không hiển nhiên thì cũng cần được phân loại trong các nhóm C11D 
1/00 - C11D 9/00. Thành phần như vậy có thể là một đơn chất hoặc bản thân nó là 
một hợp phần.  

(2) Bất kỳ một thành phần nào của hợp phần mà không xác định được bằng phân loại 
theo Ghi chú (1) ở trên và nó được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng cần 
được phân loại trong các nhóm C11D 1/00 - C11D 9/00. Có thể ví dụ trong trường 
hợp khi cần xem xét để tra cứu các hợp phần có sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu 
phân loại. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

Nội dung phân lớp 
CÁC CHẤT TẨY RỬA HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT 

Không xà phòng ..........................................................................................................1/00, 3/00 
Trên cơ sở xà phòng ............................................................................................................ 9/00 

CÁC CHẤT TẨY RỬA KHÔNG HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT .............................................................. 7/00 
HỖN HỢP CÁC CHẤT TẨY RỬA...... ................................................................................ 10/00, 11/00 
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG; GLYXEROL ................................................................... 13/00, 15/00, 19/00 
TẠO HÌNH ........................................................................................................................................ 17/00 

 

Các chất tẩy rửa không xà phòng có hoạt tính bề mặt 

1/00 Các hợp phần tẩy rửa chủ yếu trên cơ sở các hợp chất hoạt động bề mặt; Sử 
dụng các hợp chất này làm chất tẩy rửa [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm C11D1/02-C11D1/88, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 
1/02 . Các hợp chất anion [1,2006.01] 
1/04 . . Các axit carboxylic hoặc các muối của chúng (xà phòng C11D 9/00) [1,2006.01] 
1/06 . . . Các ete- hoặc thioete của các axit carboxylic [1,2006.01] 
1/08 . . . Các axit polycarboxylic không chứa nitơ hoặc lưu huỳnh [1,2006.01] 
1/10 . . . Axit amin carboxylic; Axit imin carboxylic; Các sản phẩm ngưng tụ của chúng với 

các axit béo [1,2006.01] 
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1/12 . . Các este của axit sulfonic hoặc của axit sulfuric; Các muối của chúng (C11D 3/065 
được ưu tiên) [1,2006.01] 

1/14 . . . được dẫn xuất từ hydrocarbon béo hoặc rượu đơn chức [1,2006.01] 
1/16 . . . được dẫn xuất từ rượu hai chức hay nhiều chức [1,2006.01] 
1/18 . . . được dẫn xuất từ rượu amin [1,2006.01] 
1/20 . . . . Các sản phẩm ngưng tụ của axit béo [1,2006.01] 
1/22 . . . được dẫn xuất từ các hợp chất thơm [1,2006.01] 
1/24 . . . . chứa các nhóm este  hoặc các nhóm ete gắn trực tiếp với nhân [1,2006.01] 
1/26 . . . được dẫn xuất từ các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
1/28 . . . các sản phẩm sulfonat hóa được dẫn xuất từ các axit béo hoặc các dẫn xuất của 

chúng, ví dụ các este, các amit [1,2006.01] 
1/29 . . . Các sulphat của ete của polyoxyalkylen [2,2006.01]  
1/30 . . . Các sản phẩm sulfonat hóa thu nhận được từ lignin [1,2006.01] 
1/32 . . . Các chất thủy phân protein; Các sản phẩm ngưng tụ của chúng với các axit béo 

[1,2006.01] 
1/34 . . Dẫn xuất của các axit của phospho [1,2006.01] 
1/36 . . có cấu tạo không xác định [1,2006.01] 
1/37 . . Các hỗn hợp trong đó tất cả các hợp chất là anion [1,2006.01] 
1/38 . Các hợp chất cation [1,2006.01] 
1/40 . . Các đơn amin hoặc polyamin; Các muối của chúng [1,2006.01] 
1/42 . . Các rượu amin hoặc ete amin [1,2006.01] 
1/44 . . . Các ete của polyoxyalkylen vói rượu amin; Các sản phẩm ngưng tụ của 

epoxyalkan với amin [1,2006.01] 
1/46 . . Các este của axit carboxylic với rượu amin; Các este của aminocarboxylic axit với 

các rượu [1,2006.01] 
1/48 . . Các sản phẩm đa trùng ngưng có chứa nitơ [1,2006.01] 
1/50 . . Các dẫn xuất của ure, thioure, xianamit, guanidin hoặc uretan [1,2006.01] 
1/52 . . Các amit, alkylolamit hoặc imit của các axit carboxylic (C11D 3/07 được ưu tiên) 

[1,2006.01] 
1/54 . . Các hydrazit của các axit carboxylic [1,2006.01] 
1/56 . . chứa các nhóm nitro - hoặc nitroso [1,2006.01] 
1/58 . . Các hợp chất dị vòng [1,2006.01] 
1/60 . . Các hợp chất sulfoni hoặc phosphoni [1,2006.01] 
1/62 . . Các hợp chất amoni bậc bốn [1,2006.01] 
1/64 . . có cấu tạo chưa xác định [1,2006.01] 
1/645 . . Các hỗn hợp trong đó tất cả các hợp chất là cation [1,2006.01] 
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1/65 . . Các hỗn hợp của các hợp chất anion và cation [1,2006.01] 
1/655 . . . của các sản phẩm sulfonat hóa với các alkylolamit của các axit carboxylic (C11D 

3/066 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/66 . Các hợp chất không phải ion [1,2006.01] 
1/68 . . Các rượu: Các sản phẩm oxy hóa của sáp parafin, trừ các axit [1,2006.01] 
1/70 . . Phenol [1,2006.01] 
1/72 . . Các ete của polyoxyalkylen glycol (C11D 3/075 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/722 . . Các ete của polyoxyalkylen có chứa các nhóm oxyalkylen hỗn hợp [2,2006.01] 
1/74 . . Carboxylat hoặc sulfonat của polyoxyalkylen glycol [2,2006.01] 
1/75 . . Các oxit amin [2,2006.01] 
1/755 . . Các sulfoxit [2,2006.01] 
1/76 . . Các nhựa tổng hợp không chứa nitơ [1,2006.01] 
1/78 . . Các este trung tính của các axit của phospho [1,2006.01] 
1/79 . . Các oxit phosphin [2,2006.01] 
1/80 . . Các dẫn xuất của lignin không chứa nhóm sulfo- hoặc nhóm sulfat [1,2006.01] 
1/82 . . Các hợp chất chứa silic [1,2006.01] 
1/825 . . Các hỗn hợp trong đó tất cả các hợp chất đều không phải ion [1,2006.01] 
1/83 . . Các hỗn hợp của các hợp chất không phải ion với các hợp chất anion [1,2006.01] 
1/835 . . . của các sulfonat với các ete của polyoxyalkylen không có phosphat [1,2006.01] 
1/835 . . Các hỗn hợp của các hợp chất không phải ion với các hợp chất cation [1,2006.01] 
1/86 . Các hỗn hợp của các hợp chất anion, cation và các hợp chất cation [1,2006.01] 
1/88 . Các chất điện ly lưỡng tính; Các hợp chất điện trung tính [2,2006.01] 
1/90 . . Các betain [2,2006.01] 
1/92 . . Các sulfobetain [2,2006.01] 
1/94 . . Các hỗn hợp với các hợp chất anion, cation, hoặc các hợp chất không phải ion 

[2,2006.01] 

3/00 Các cấu tử trộn khác của các hợp phần tẩy rửa được đưa vào nhóm C11D 1/00 
[1,2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C11D3/02-C11D3/39, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 
3/02 . Các hợp chất vô cơ [1,2006.01] 
3/04 . . Các hợp chất tan trong nước [1,2006.01] 
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3/06 . . . Các phosphat trong đó có polyphosphat [1,2006.01] 
3/065 . . . . trong hỗn hợp với các sản phẩm được sulfonat hóa [1,2006.01] 
3/066 . . . . . và với các alkylolamit của các axit carboxylic [1,2006.01] 
3/07 . . . . trong hỗn hợp với các alkylolamit của các axit carboxylic [1,2006.01] 
3/075 . . . . trong hỗn hợp với các ete của các polyoxyalkylen [1,2006.01] 
3/08 . . . Các silicat [1,2006.01] 
3/10 . . . Các carbonat [1,2006.01] 
3/12 . . Các hợp chất không tan trong nước [1,2006.01] 
3/14 . . . Các chất màu: Các chất độn; Các chất mài [1,2006.01] 
3/16 . Các hợp chất hữu cơ [1,2006.01] 
3/18 . . Các hydrocarbon [1,2006.01] 
3/20 . . chứa oxy [1,2006.01] 
3/22 . . . Hydratcarbon hoặc các dẫn xuất của chúng [1,2006.01] 
3/24 . . chứa halogen [1,2006.01] 
3/26 . . chứa nitơ [1,2006.01] 
3/28 . . . Các hợp chất dị vòng chứa nitơ trong vòng [1,2006.01] 
3/30 . . . Các amin; Các amin được thế [1,2006.01] 
3/32 . . . Các amit; Các amit được thế [1,2006.01] 
3/33 . . . Các axit amin carboxylic [2,2006.01] 
3/34 . . chứa lưu huỳnh [1,2006.01] 
3/36 . . chứa phospho [1,2006.01] 
3/37 . . Các polyme [2,2006.01] 
3/38 . . Các sản phẩm có hợp phần chưa xác định [1,2006.01] 
3/382 . . . Các sản phẩm từ thực vật, ví dụ bột đậu tương, bột gỗ, mạt cưa [2,2006.01] 
3/384 . . . Các sản phẩm có nguồn gốc động vật [2,2006.01] 
3/386 . . . Các chế phẩm có chứa enzym [2,2006.01] 
3/39 . Các hợp chất per- (hợp chất kép) hữu cơ hoặc vô cơ [2,2006.01] 
3/395 . Các tác nhân tẩy trắng [2,2006.01] 
3/40 . Các thuốc nhuộm [1,2,2006.01] 
3/42 . . Các tác nhân làm sáng màu [1,2,2006.01] 
3/43 . Các dung môi [2,2006.01] 
3/44 . . Các dung môi hỗn hợp [1,2006.01]  
3/46 . Các tác nhân nhiều mỡ [1,2,2006.01] 
3/48 . Các tác nhân y học hoặc các tác nhân khử trùng [1,2,2006.01] 
3/50 . Các chất làm thơm [1,2,2006.01] 
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3/60 . Hỗn hợp các cấu tử của các thành phần tẩy rửa [2,2006.01] 
 

7/00 Thành phần tẩy rửa trên cơ sở các hợp chất không hoạt động bề mặt 
[1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm C11D7/02-C11D7/22, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

  
7/02 . Các hợp chất vô cơ [1,2006.01] 
7/04 . . Các hợp chất tan trong nước [1,2006.01] 
7/06 . . . Các hydroxyt [1,2006.01] 
7/08 . . . Các axit [1,2006.01] 
7/10 . . . Các muối [1,2006.01] 
7/12 . . . . Các carbonat [1,2006.01] 
7/14 . . . . Các silicat [1,2006.01] 
7/16 . . . . Các phosphat bao gồm cả polyphosphat [1,2006.01] 
7/18 . . Các peroxit; Muối peraxit [1,2006.01] 
7/20 . . Các oxit không tan trong nước [1,2006.01] 
7/22 . Các hợp chất hữu cơ [1,2006.01] 
7/24 . . Các hydrocarbon [1,2006.01] 
7/26 . . chứa oxy [1,2006.01] 
7/28 . . chứa halogen [1,2006.01] 
7/30 . . . Các hydrocarbon được halogen hóa [1,2006.01] 
7/32 . . chứa nitơ [1,2006.01] 
7/34 . . chứa lưu huỳnh [1,2006.01] 
7/36 . . chứa phospho [1,2006.01] 
7/38 . . Các hợp chất per- [1,2006.01] 
7/40 . . Các sản phẩm, trong đó hợp phần có cấu tạo chưa xác định [1,2006.01] 
7/42 . . . Các sản phẩm có enzym [1,2006.01] 
7/44 . . . Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật (C11D 7/42 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/46 . . . Các sản phẩm có nguồn gốc động vật (C11D 7/42 được ưu tiên) [1,2006.01] 
7/50 . Các dung môi [1,2,2006.01] 
7/52 . . kết hợp với các chất tăng xúc tác [1,2,2006.01] 
7/54 . Các tác nhân tẩy trắng [1,2,2006.01] 
7/56 . . kết hợp với các phosphat [1,2,2006.01] 
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7/60 . Hỗn hợp của các hợp chất không hoạt động bề mặt [2,2006.01] 

Xà phòng; Các chất tẩy rửa  

9/00 Các hợp phần của chất tẩy rửa chủ yếu trên cơ sở xà phòng (các hợp phần có 
chứa xà phòng nhựa C11D 15/04)  [1,2006.01] 

9/02      . trên cơ sở xà phòng kiềm hoặc xà phòng amoni [1,2006.01] 
9/04      . có chứa các cấu tử của thành phần không phải xà phòng [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm C11D9/06-C11D9/42, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, 

nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

 

9/06 . . Các hợp chất vô cơ [1,2006.01] 
9/08 . . . Các hợp chất tan trong nước [1,2006.01] 
9/10 . . . . Các muối [1,2006.01] 
9/12 . . . . . Carbonat [1,2006.01] 
9/14 . . . . . Phosphat; Polyphosphat [1,2006.01] 
9/16 . . . . . Borat [1,2006.01] 
9/18 . . . Các hợp chất không tan trong nước [1,2006.01] 
9/20 . . . . Các chất màu; Các chất độn; Các vật liệu mài [1,2006.01] 
9/22 . . Các hợp chất hữu cơ [1,2006.01] 
9/24 . . . Các hydrocarbon [1,2006.01] 
9/26 . . . chứa oxy [1,2006.01] 
9/28 . . . chứa halogen [1,2006.01] 
9/30 . . . chứa nitơ [1,2006.01] 
9/32 . . . chứa lưu huỳnh [1,2006.01] 
9/34 . . . chứa phospho [1,2006.01] 
9/36 . . . chứa silic [1,2006.01] 
9/38 . . . Các sản phẩm, trong đó hợp phần có cấu tạo chưa xác định [1,2006.01] 
9/40 . . . Protein [1,2006.01] 
9/42 . . Các hợp chất per- [1,2006.01] 
9/44 . . Các chất thơm; Các vật liệu nhuộm màu; Các tác nhân làm sáng màu [1,2006.01] 
9/48 . . Các tác nhân nhiều mỡ [1,2006.01] 
9/50 . . Các tác nhân y học hoặc các tác nhân sát trùng [1,2006.01] 
9/60 . . Hỗn hợp của các cấu tử của các thành phần tẩy rửa [2,2006.01] 
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10/00    Các hợp phần của các chất tẩy rửa không thuộc một trong các nhóm chính 
C11D 1/00 - C11D 9/00 [2,2006.01] 

10/02     . trên cơ sở hỗn hợp các chất không xà phòng hoạt động bề mặt và các hợp chất không 
hoạt động bề mặt [2,2006.01] 

10/04   . trên cơ sở hỗn hợp các hợp chất không xà phòng hoạt động bề mặt và xà phòng 
[2,2006.01] 

10/06     . trên cơ sở hỗn hợp của các hợp chất không hoạt động bề mặt và xà phòng [2,2006.01] 

11/00    Các phương pháp đặc biệt để điều chế các hợp phần chứa hỗn hợp các chất 
tẩy rửa [1,2006.01] 

11/02    . Điếu chế ở dạng bột bằng cách sấy phun bụi [1,2006.01] 
11/04    . bằng các phương tiện hóa học, ví dụ bằng cách sulfonat hóa có sự tham gia của các 

thành phần khác và sau đó bằng cách trung hòa [1,2006.01] 

Xà phòng và sản xuất xà phòng; Xà phòng nhựa 

13/00 Sản xuất xà phòng hoặc các dung dịch xà phòng nói chung. Các thiết bị dùng 
cho mục đích này (xà phòng nhựa C11D 15/00) [1,2006.01] 

13/02 . Nấu xà phòng; Làm sạch [1,2006.01] 
13/04 . . Các phương pháp nấu liên tục và làm sạch [1,2006.01] 
13/06 . . Tẩy trắng xà phòng hoặc các dung dịch xà phòng [1,2006.01] 
13/08 . Nhuộm hoặc làm thơm [1,2006.01] 
13/10 . Pha trộn; Khuấy trộn [1,2006.01] 
13/12 . Làm lạnh (C11D 13/14 được ưu tiên) [1,2006.01] 
13/14 . Tạo hình [1,2006.01] 
13/16 . . trong các khuôn [1,2006.01] 
13/18 . . bằng cách ép đùn hoặc ép bình thường [1,2006.01] 
13/20 . . ở dạng các hạt nhỏ, ví dụ dạng bột, phoi [1,2006.01]  
13/22 . Cắt [1,2006.01] 
13/24 . . Cắt mỏng xà phòng trên thùng quay (tang trống) làm lạnh [1,2006.01] 
13/26 . Sấy khô [1,2006.01]  
13/28 . Dập nổi; Làm bóng [1,2006.01] 
13/30 . Thu hồi xà phòng, ví dụ từ các dung dịch đã sử dụng [1,2006.01] 

15/00 Sản xuất xà phòng nhựa hoặc xà phòng được dẫn xuất từ axit naphtenic; Các 
hợp phần [1,2006.01] 

15/02 . Các thiết bị dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
15/04 . Các hợp phần chứa xà phòng nhựa hoặc xà phòng trên cơ sở axit naphtenic 

[1,2006.01] 
 

17/00    Các chất tẩy rửa hoặc xà phòng đặc trưng về hình dạng hoặc các tính chất lý 
học (tạo hình xà phòng C11D 13/14) [1,2006.01] 
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C11D 

17/02   . Các vật nổi từ các chất tẩy rửa [1,2006.01] 
17/04    . kết hợp với các yếu tố khác hoặc chứa các yếu tố khác [1,2006.01] 
17/06    . Bột; Phoi; Các hỗn hợp dễ chảy; Xà phòng phiến  [1,2006.01] 
17/08     . Xà phòng lỏng; Xà phòng viên nang [1,2006.01] 

19/00   Thu hồi glyxerin từ các chất lỏng xà phòng hóa [1,2006.01] 
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C12 HÓA SINH; BIA; RƯỢU MẠNH; RƯỢU VANG; DẤM; VI SINH VẬT HỌC; 
ENZYM HỌC; TẠO ĐỘT BIẾN HAY KỸ THUẬT DI TRUYỀN  

Ghi chú [3,5] 
1. Giữa các phân lớp C12M-C12Q và trong từng phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng 
được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc nếu không có chỉ dẫn ngược lại thì phân loại được 
thực hiện ở phân lớp thích hợp cuối cùng. Ví dụ, quá trình lên men hoặc sử dụng enzyme liên 
quan đến kiểm soát điều kiện đáp ứng được phân loại trong phân lớp C12Q. 
2. Trong lớp này, vi rút, các tế bào người, động vật hoặc thực vật vô định hình, động vật nguyên 
sinh, các mô và tảo đơn bào được coi là vi sinh vật. 
3. Trong lớp này, trừ khi có quy định cụ thể, các tế bào người, động vật hoặc thực vật vô định 
hình, động vật nguyên sinh, các mô và tảo đơn bào được phân loại cùng với vi sinh vật. Các cấu 
trúc dưới mức tế bào, trừ khi có quy định cụ thể, được phân loại cùng với tế bào. 
4. Các mã của phân lớp C12R chỉ được sử dụng làm mã chỉ số kết hợp với các phân lớp C12C-
C12Q để cung cấp thông tin liên quan đến vi sinh vật được sử dụng trong các quá trình được 
phân loại trong các phân lớp này. 

 

C12C NẤU BIA (làm sạch nguyên liệu A23N; các máy tráng nhựa và làm sạch nhựa khỏi 
thùng, các dụng cụ cho hầm rượu C12L; nhân giống nấm men C12N 1/14) 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần thêm các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

Nội dung phân lớp 
NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT BIA VÀ RƯỢU ..................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
CHUẨN BỊ VÀ CHẾ BIẾN HÈM BIA ; CÁC QUÁ 
TRÌNH LÊN MEN TRONG SẢN XUẤT BIA .......................................................................7/00, 11/00 
BIA ĐẶC BIỆT ................................................................................................................................. 12/00 
CÁC THIẾT BỊ NẤU BIA ............................................................................................................... 13/00 

 

1/00 Sản xuất mạch nha [1,2006.01] 
1/02 . Xử lý sơ bộ hạt, ví dụ rửa, ngâm [1,2006.01] 
1/027 . Nẩy mầm [6] 
1/033 . . trong các hộp hay các thùng quay [6] 
1/047 . . Tác động đến sự nảy mầm bằng phương tiện hóa học hay vật lý [6] 
1/053 . . . bằng xử lý bức xạ hay điện [6] 
1/067 . Làm khô [6] 
1/073 . . Qui trình hay thiết bị đặc biệt thích hợp để tiết kiệm hay thu hồi năng lượng [6] 
1/10 . . Sấy khô trên các bề mặt bất động [1,2006.01] 
1/12 . . Sấy khô trên các bề mặt di động [1,2006.01] 
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C12C 

1/125 . Các quy trình liên tục hoặc bán liên tục để ngâm, nảy mầm, làm khô [6,2006.01] 
1/13 . . vận chuyển các hạt theo phương thẳng đứng [6,2006.01] 
1/135 . . vận chuyển các hạt theo phương nằm ngang [6,2006.01] 
1/15 . Các thiết bị đảo lật, nạp hay dỡ hạt hay mạch nha [6,2006.01] 
1/16 . Xử lý mạch nha tiếp theo, ví dụ làm sạch, tách mầm [1,2006.01] 
1/18 . Sản xuất cao mạch nha và các loại mạch nha đặc biệt,ví dụ mạch nha caramen hoặc 

mạch nha đen (các sản phẩm mạch nha được sử dụng như thực phẩm A23L) 
[1,2006.01] 

3/00 Xử lý cây hoa bia [1,2006.01] 
3/02 . Sấy khô [1,2006.01] 
3/04 . Đóng hộp; Bảo quản; Đóng gói [1,2006.01] 
3/06 . . Cây hoa bia ở dạng bột hay viên [6,2006.01] 
3/08 . Phần chiết bằng dung môi từ cây hoa bia [6,2006.01] 
3/10 . . . sử dụng dioxit carbon [6,2006.01] 
3/12 . . Các sản phẩm đồng phân hóa từ cây hoa bia [6,2006.01] 

5/00 Các dạng nguyên liệu khác trong sản xuất bia [1,2006.01] 
5/02 . Các phụ gia cho bia [1,2006.01] 
5/04 . . Các phụ gia tạo màu [1,2006.01] 

7/00 Pha chế hèm bia (cao mạch nha C12C 1/18) [1,2006.01] 
7/01 . Xử lý sơ bộ mạch nha, ví dụ nghiền mạch nha [6,2006.01] 
7/04 . Chế biến dịch đường [1,2006.01] 
7/047 . . một phần dịch đường là dịch đường từ hạt ngũ cốc không nảy mầm [6,2006.01] 
7/053 . . một phần dịch đường là nguyên liệu không phải là ngũ cốc [6,2006.01] 
7/06 . . Các thiết bị ngâm ủ hạt [1,2006.01] 
7/14 . Làm trong hèm bia (lauterung) [1,2006.01] 
7/16 . . bằng cách lọc [1,2006.01] 
7/165 . . . trong máy lọc dịch đường [6,2006.01] 
7/17 . . . trong các thùng lọc dịch lên men bia [6,2006.01] 
7/175 . . bằng ly tâm [6,2006.01] 
7/20 . . Đun sôi hèm bia (thùng nấu bia C12C 13/02) [6,2006.01] 
7/22 . . . Qui trình hay thiết bị đặc biệt thích ứng để tiết kiệm hay thu hồi năng lượng 

[6,2006.01] 
7/24 . Làm trong hèm bia sau khi đun sôi cây hoa bia và trước khi làm lạnh [6,2006.01] 
7/26 . Làm lạnh hèm bia; Làm trong hèm bia trong quá trình làm lạnh hoặc sau khi làm lạnh 

[6,2006.01] 
7/28 . Xử lý sau [6,2006.01] 
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11/00 Các quá trình lên men trong sản xuất bia [1,2006.01]  
11/02 . Đưa nấm men vào [1,2006.01]  
11/06 . Axit hóa hèm bia [1,2006.01] 
11/07 . Lên men liên tục [6,2006.01] 
11/09 . Lên men bằng nấm men cố định [6,2006.01] 
11/11 . Xử lý sau khi lên men, ví dụ bão hòa CO2, cô đặc (C12H được ưu tiên; thùng chứa có 

các phương tiện chuyên dụng để làm sủi bọt chất lỏng uốn được B65D 85/73) 
[6,2006.01] 

12/00 Qui trình đặc biệt thích ứng cho những loại bia đặc biệt [6,2006.01] 
12/02 . Bia có hàm lượng calo thấp (C12C 12/04 được ưu tiên) [6,2006.01] 
12/04 . Bia có hàm lượng alcohol thấp (thu hồi alcohol C12H 3/00) [6,2006.01] 

13/00 Thiết bị để nấu bia, chưa được đề cập bởi một nhóm nào trong các nhóm từ 
C12C 1/00 đến C12C 12/04 [3,6,2006.01] 

13/02 . Các nồi nấu bia [3,2006.01] 
13/06 . . bằng ngọn lửa [3,2006.01] 
13/08 . . có bộ phận đốt nóng bên trong [6,2006.01] 
13/10 . thiết bị để nấu bia dùng trong gia đình [6,2006.01] 
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C12F THU HỒI SẢN PHẨM PHỤ CỦA DUNG DỊCH ĐÃ LÊN MEN; LÀM BIẾN 
TÍNH RƯỢU HOẶC RƯỢU BIẾN TÍNH [6] 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

3/00 Thu hồi các sản phẩm phụ [1,2006.01] 
3/02 . khí carbonic [1,2006.01] 
3/04 . . Tách các sản phẩm lên men dễ bay hơi từ khí carbonic [1,2006.01] 
3/06 . 

 

[1,2006.01] 
3/08 . . Tách rượu từ cặn lọc ép hoặc từ các chất thải khác (từ khí carbonic C12F 3/04) 

[1,2006.01] 
3/10 . từ chất thải của các nhà máy chưng cất [1,2006.01] 

5/00 Điều chế rượu biến tính [1,2006.01] 
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C12G RƯỢU VANG; CÁC ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC; SẢN XUẤT RƯỢU VANG 
VÀ ĐỔ UỐNG CÓ CỒN (bia C12C) 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

1/00 Sản xuất rượu vang hoặc rượu vang có ga [1,2006.01] 
1/02  . Điều chế nước nho ép chưa lên men; Xử lý hoặc lên men nước nho ép [1,2006.01] 
1/022 . . Sự lên men; Xử lý vi sinh hay enzym [6,2006.01] 
1/024 . . . trong một thùng hình trụ lắp theo phương nằm ngang (C12G 1/026 được ưu tiên) 

[6,2006.01] 
1/026 . . . trong các thùng có thiết bị khuấy để trộn nguyên liệu bên trong thùng [6,2006.01] 
1/028 . . . xử lý quả nho hay nước nho ép bằng nhiệt [6,2006.01] 
1/032 . . . với sự quay vòng của nước nho ép để chiết tách bã nho ép [6,2006.01] 
1/036 . . . bằng sử dụng một thùng làm rượu vang trong gia đình [6,2006.01] 
1/04 . . Sulfit hóa nước nho ép; Khử sulfit [1,2006.01] 
1/06 . Sản xuất rượu vang có ga, ví dụ sâm banh; Làm bão hòa rượu bằng khí carbonic 

[1,2006.01] 
1/067 . . Qui trình liên tục [6,2006.01] 
1/073 . . Lên men với nấm men cố định [6,2006.01] 
1/08 . Loại bỏ nấm men khỏi rượu (làm sạch) [1,2006.01] 
1/09 . . Lắc, li tâm hay rung các chai lọ [6,2006.01] 
1/10 . Loại axit khỏi rượu vang [6,2006.01] 
1/12 . Qui trình ngăn ngừa sự kết tủa cáu rượu [6,2006.01] 

3/00 Sản xuất các đồ uống có cồn khác [1,2006.01] 
3/02 . bằng cách lên men trực tiếp [1,2006.01] 
3/04 . bằng cách pha chế, ví dụ các loại rượu mùi [1,2006.01] 
3/06 . . với các thành phần có mùi thơm và có vị [1,2006.01] 
3/07 . . . Tạo hương bằng gỗ hoặc phần chiết từ gỗ; Xử lý sơ bộ gỗ dùng cho mục đích này 
3/08 . bằng các phương pháp khác làm thay đổi thành phần của các dung dịch lên men (thu 

hồi alcohol từ đồ uống có cồn để tạo ra đồ uống không cồn hay có nồng độ cồn thấp 
C12H 3/00) [1,2006.01] 

3/10 . . Tăng nồng độ rượu [1,2006.01] 
3/12 . . . bằng cách chưng cất [1,2006.01] 
3/14 . . . bằng sự ướp lạnh [6,2006.01] 
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C12H  THANH TRÙNG, KHỬ TRÙNG, BẢO QUẢN, TINH CHẾ, LÀM TRONG, 
LÃO HÓA CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG CÓ CỒN, LOẠI BỎ CỒN TỪ CÁC LOẠI 
ĐÔ UỔNG (khử axit trong rượu vang C12G 1/10; ngăn cản sự kết tủa cáu rượu 
C12G 1/12; mô phỏng tạo sự lão hóa bằng hương liệu C12G 3/06) [6] 

Ghi chú [1,6,2006.01] 
(1) Nếu đối tượng kỹ thuật có liên quan chung đến phép sắc ký thì khi phân loại vào 

nhóm này cũng được phân loại vào nhóm B01D 15/08.  
(2) Trong phân lớp này cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

1/00 Thanh trùng, khử trùng, bảo quản, tinh chế; làm trong hoặc lão hóa đồ uống 
có cồn [1,2006.01] 

1/02 . kết hợp loại bỏ cặn hoặc các chất đưa thêm vào, ví dụ chất hấp phụ [1,2006.01] 
1/04 . . nhờ vật liệu trao đổi ion hoặc vật liệu lọc có tính trơ, ví dụ chất hấp phụ [1,2006.01] 
1/044 . . . nhờ nguyên liệu vô cơ [6,2006.01] 
1/048 . . . . với nguyên liệu có chứa silic [6,2006.01] 
1/052 . . . nhờ nguyên liệu hữu cơ [6,2006.01] 
1/056 . . . . nhờ polyme [6,2006.01] 
1/06 . . Làm kết tủa bằng các phương tiện vật lý, ví dụ nhờ chiếu sáng hoặc làm rung 

1/065 . . . Phân ly bằng ly tâm [6,2006.01] 
1/07 . . . Phân lý bằng lọc [6,2006.01] 
1/075 . . . . bằng lọc dòng giao nhau [6,2006.01] 
1/08 . . . bằng cách đun nóng [1,2006.01] 
1/10 . . Kết tủa bằng các chất hóa học [1,2006.01] 
1/12 . không có kết tủa [1,2006.01] 
1/14 . . nhờ các hợp chất không tạo kết tủa, ví dụ sulfit hóa; Chelat hóa, ví dụ nhờ các chất 

gây nên quá trình này [1,2006.01] 
1/15 . . . với các enzym [6,2006.01] 
1/16 . . bằng các phương tiện vật lý, ví dụ bằng chiếu sáng [1,2006.01] 
1/18 . . . bằng đun nóng [1,2006.01] 
1/20 . . . . trong các thùng chứa cho phép gia tăng dung tích [1,2006.01] 
1/22 . Sự lão hóa hoặc làm chín bằng cách tích trữ, ví dụ bia nhẹ [1,2006.01] 

3/00  Loại bỏ cồn từ đồ uống có cồn để thu nhận đồ uống không có cồn hay độ cồn 
thấp (thu hồi các sản phẩm phụ của rượu vang hay bia không phải là đồ uống có độ 
cồn thấp C12F 3/06; điều chế đồ uống có cồn song không phải là rượu vang hay bia 
bằng các thay đổi thành phần của các dung dịch đã lên men C12G 3/08) 
[6,2006.01] 
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C12H 

3/02     . bằng sự bay hơi [6,2006.01] 
3/04     . sử dụng các màng bán thấm [6,2006.01] 
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C12J DẤM ĂN VÀ SẢN XUẤT DẤM ĂN  

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 
 

1/00 Dấm ăn; Sản xuất dấm ăn; Làm sạch [1,2006.01] 
1/02 . từ rượu vang [1,2006.01] 
1/04 . từ rượu cồn [1,2006.01] 
1/06 . từ sữa [1,2006.01] 
1/08 . Thêm vào dấm các thành phần hương liệu [1,2006.01] 
1/10 . Thiết bị để sản xuất [1,2006.01] 
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C12L MÁY TRÁNG NHỰA THÙNG CHỨA RƯỢU VÀ LÀM SẠCH NHỰA KHỎI 
THÙNG; CÁC DỤNG CỤ CHO HẦM CHỨA RƯỢU  

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

3/00 Máy tráng nhựa thùng chứa rượu và làm sạch nhựa khỏi thùng chứa 
[1,2006.01] 

9/00 Các thiết bị giùi lỗ thùng hoặc tương tự cho thông hơi [1,2006.01] 

11/00 Các dụng cụ của hầm chứa rượu [1,2006.01] 
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C12M CÁC THIẾT BỊ LÀM VIỆC VỚI ENZYM HOẶC VI SINH VẬT (các thiết bị để 
làm lên men phân chuồng A01C 3/02; bảo quản các bộ phận sống hoặc các cơ quan 
của người hay động vật A01N 1/02; các thiết bị để nấu bia C12C; các thiết bị làm lên 
men để sản xuất rượu vang C12G; các thiết bị để điều chế dấm ăn C12J 1/10) [3] 

 

Ghi chú [4,6] 
(1) Cần chú ý tới ghi chú (1) đến (3) dưới tiêu đề lớp C12.  
(2) Trong phân lớp này, cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

1/00 Các thiết bị làm việc với enzym hoặc vi sinh vật [3,2006.01] 

Ghi chú [3]  
 Trong nhóm này gồm: 
 - các thiết bị để thu nhận hay phân ly các vi sinh vật hay enzym; 
 - các thiết bị sử dụng để nghiên cứu các tính chất vi sinh vật hay enzym, ví dụ các 

yếu tố sinh trưởng cần thiết; 
 - các thiết bị đặc biệt phù hợp để sử dụng các vi sinh vật hay enzym làm "chất phản 
 ứng" hay chất xúc tác sinh học; 
 - các thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất công nghiệp.  
 
1/02 . với các phương tiện đảo trộn; vói các phương tiện trao đổi nhiệt [3,2006.01] 
1/04 . với các phương tiện dẫn khí vào [3,2006.01] 
1/06 . . với bộ phận khuấy, ví dụ chong chóng [3,2006.01] 
1/08 . . với ống hút vào [3,2006.01] 
1/09 . . Các thiết bị tuyển nối [5,2006.01] 
1/10 . lắp quay được [3,2006.01] 
1/107 . với các thiết bị để thu hồi khí của quá trình lên men, ví dụ khí metan (sản xuất khí 

metan bằng cách xử lý yếm khí bùn C02F 11/04) [5,2006.1] 
1/113 . . có sự vận chuyển chất nền trong quá trình lên men [5,2006.1] 
1/12 . có các phương tiện để tiệt trùng, lọc hoặc thấm tách [3,2006.01] 
1/14 . có các phương tiện tạo các lớp mỏng hoặc với khay chưng cất nhiều ngăn [3,2006.01] 
1/16 . chứa hoặc thích ứng để chứa môi trường rắn [3,2006.01] 
1/18 . . Một số khu vực hoặc một số buồng [3,2006.01] 
1/20 . . . Các khu vực phẳng, nằm ngang [3,2006.01] 
1/21 . Ức chế nổ bằng sủi bọt [5,2006.1] 
1/22 . Đĩa dạng petri [3,2006.01] 
1/24 . dạng ống hoặc chai [3,2006.01] 
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1/26 . Dụng cụ cấy (ghép) hoặc dụng cụ lấy mẫu [3,2006.01] 
1/28 . . là một bộ phận của thùng chứa [3,2006.01] 
1/30 . . . Dụng cụ lấy mẫu dạng bông hút (chổi) [3,2006.01] 
1/32      . . một số khu vực hoặc dạng liên tục [3,2006.01] 
1/33      . Máy nghiền [5,2006.1] 
1/34      . Đo hoặc thử nghiệm bằng các phương tiện đo hoặc dò tìm tình trạng, ví dụ máy đếm 

khuẩn lạc [3,2006.01] 
1/36      . có kiểm tra các điều kiện hoặc thời gian, ví dụ các thiết bị lên men điều khiển tự động 

[3,2006.01] 
1/38      . . Kiểm tra nhiệt độ [3,2006.01] 
1/40      . Thiết bị chỉ dùng để sử dụng các enzym tự do, cố định hoặc các enzim trên vật mang, 

ví dụ các cơ cấu có chứa lớp giả lỏng của các enzym cố định [3,2006.01] 
1/42     . Thiết bị để xử lý vi sinh vật hoặc enzym bằng năng lượng điện hoặc sóng, ví dụ từ 

tính, sóng âm thanh [5,2006.1] 

3/00 Các thiết bị làm việc với mô, tế bào thực vật, động vật hoặc người hoặc các 
giống virut [3,2006.01] 

3/02  . có các thiết bị tạo huyền phù [[3,2006.01] 
3/04      . có các thiết bị tạo các lớp mỏng [3,2006.01] 
3/06      . có các phương tiện lọc, siêu lọc, thẩm thấu ngược hay thẩm tách [5,2006.1] 
3/08      . Các thiết bị để nghiền nhỏ mô [5,2006.1] 
3/10      . để nuôi cấy trong trứng [5,2006.1] 
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C12N VI SINH VẬT HOẶC ENZYM; CÁC HỢP PHẦN CHỨA CHÚNG (thuốc diệt 
sinh vật, chất xua đuổi, chất dẫn dụ hoặc chất điều tiết sinh trưởng thực vật có chứa 
vi sinh vật, virut, các nấm, enzym, các tác nhân lên men hoặc các chất thu nhận hay 
chiết xuất từ các vi sinh vật hoặc từ các vật liệu có nguồn gốc động vật A01N63/00; 
dược phẩm A61K; phân bón C05F); NHÂN GIỐNG, DUY TRÌ HOẶC BẢO 
QUẢN VI SINH VẬT; TẠO ĐỘT BIẾN HAY KỸ THUẬT DI TRUYỀN; MÔI 
TRƯỜNG NUÔI CẤY (môi trường để thử nghiệm vi sinh vật C12Q) [3] 

Ghi chú [3,4,6,7.2006.01] 
(1)       Cần chú ý tới ghi chú (1) đến (3) dưới tiêu đề lớp C12.  
(2) Hoạt tính điều tiết sinh trưởng thực vật, xua đuổi, dẫn dụ hoặc diệt sinh vật của các 

hợp chất hoặc chế phẩm thì được phân loại thêm trong phân lớp A01P.  
(3) Hoạt tính trị bệnh của các protein đơn bào hay enzym dược phân loại thêm ở phân 

lớp A61P.  
(4) Nếu đối tượng kỹ thuật có liên quan chung đến phép sắc ký thì khi phân loại vào   

nhóm này cũng được phân loại vào nhóm B01D 15/08.  
(5) Trong phân lớp này, cần bổ sung mã chỉ số của phân lớp C12R.  

Nội dung phân lớp 
VI SINH VẬT; BÀO TỬ, CÁC TẾ BÀO KHÔNG PHÂN 
HÓA; VIRUT ............................................................................................... 1/00; 3/00; 5/00; 7/00; 11/00 
ENZYM....................................................................................................................................9/00, 11/00 
XỬLÝ NHỜ NĂNG LUỢNG ĐIỆN HOẶC NĂNG LƯỢNG 
SÓNG ................................................................................................................................................ 13/00 
TẠO ĐỘT BIẾN HAY KỸ THUẬT DI TRUYỀN .......................................................................... 15/00 

 

1/00 Vi sinh vật, ví dụ động vật nguyên sinh; Các hợp phần của chúng (chế phẩm 
dược chứa các nguyên liệu từ động vật nguyên sinh, vi khuẩn hoặc virut A61K 
35/66; từ tảo A61K 36/02, từ nấm A61K 36/06; điều chế các thành phần dược có 
chứa các kháng nguyên hoặc kháng thể vi khuẩn ví dụ các vacxin vi khuẩn A61K 
39/00); Các phương pháp nhân giống, duy trì hoặc bảo quản các vi sinh vật 
hoặc các hợp phần chứa vi sinh vật; Các phương pháp điều chế hoặc tách một 
hợp phần có chứa vi sinh vật; Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật [3,2006.01] 

1/02     . Tách vi sinh vật từ môi trường nuôi cấy [3,2006.01] 
1/04      . Bảo quản hoặc duy trì vi sinh vật có khả năng sống (vi sinh vật cố định C12N11/00) 

[3,2006.01]  
1/06      . Phân giải các vi sinh vật [3,2006.01]  
1/08      . Giảm hàm lượng axit nucleic [3,2006.01] 
1/10      . Động vật nguyên sinh; Các môi trường nuôi cấy chúng [3,2006.01] 
1/11       . .  biến tính bằng cách đưa thêm nguyên liệu gen lạ vào [5,2006.01] 
1/12  . Tảo đơn bào; Các môi trường nuôi cấy chúng (tảo đơn bào là dạng thực vật mới 

A01H 13/00) [3,2006.01] 
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1/13     . . biến tính bằng cách đưa thêm nguyên liệu gen lạ vào [5,2006.01] 
1/14  . Nấm (trồng nấm A01G 18/00; nấm là một dạng thực vật mới A01H 15/00); Các môi 

trường nuôi cấy chúng [3,2006.01] 
1/15 . . biến tính bằng cách đưa thêm nguyên liệu gen lạ vào [5,2006.01] 
1/16 . . Các nấm men; Các môi trường nuôi cấy chúng [3,2006.01] 
1/18 . . . Nấm men bánh mì; Nấm men bia [3,2006.01] 
1/19 . . . biến tính bằng cách đưa thêm nguyên liệu gen lạ vào [5,2006.01] 
1/20 . Vi khuẩn; Các môi trường nuôi cấy chúng [3,2006.01] 
1/21 . .  biến tính bằng cách đưa thêm nguyên liệu gen lạ vào [5,2006.01] 
1/22 . Các phương pháp sử dụng, hoặc các môi trường nuôi cấy chứa, xenluloza hoặc sản 

phẩm thủy phân của xenluloza [3,2006.01] 
1/24 . Các phương pháp sử dụng, hoặc các môi trường nuôi cấy chứa, dung dịch kiềm sulfit 

đã dùng [3,2006.01] 
1/26  . Các phương pháp sử dụng, hoặc môi trường nuôi cấy chứa, hydrocarbon (làm sạch 

dầu hydrocarbon nhờ vi sinh vật C10G32/00) [3,2006.01] 
1/28      . . hydrocacbon mạch thẳng [3,2006.01] 
1/30      . . . với 5 nguyên tử carbon hay ít hơn [3,2006.01] 
1/32  . Các phương pháp sử dụng hoặc các môi trường nuôi cấy chứa các rượu béo có số 

nguyên tử thấp, tức là từ C1 đến C6 [3,2006.01] 
1/34      . Các phương pháp sử dụng các giống tạo bọt [3,2006.01] 
1/36      . Sự thích nghi hoặc sự đào thải các tế bào [3,2006.01] 
1/38  . Sự kích thích hóa học độ sinh trưởng hoặc hoạt tính bằng cách đưa vào các hợp chất 

hóa học không phải là yếu tố sinh trưởng cơ bản; Kích thích sinh trưởng bằng cách 
loại bỏ hợp chất hóa học (C12N 1/34 được ưu tiên) [3,2006.01] 

3/00 Các phương pháp tạo hoặc tách bào tử [3,2006.01] 

5/00 Các tế bào không phân hóa của người, động vật hay thực vật, ví dụ các dòng tế 
bào; Mô; Nuôi cấy hay duy trì chúng; Môi trường nuôi cấy chúng (tạo các 
giống cây bằng kỹ thuật nuôi cấy mô A01H 4/00) [3,5,2006.01] 

5/02     . Nhân giống các đơn bào hoặc các tế bào trong thể huyền phủ; Duy trì chúng; Các môi 
trường nuôi cấy chúng [3,2006.01] 

5/04      . Mô hay tế bào thực vật [5,2006.01] 
5/07      . Mô hay tế bào động vật [2010.01] 

Ghi chú [2010.01] 
 Qui tắc ưu tiên vị trí cuối cùng không được áp dụng trong các phân nhóm của nhóm 

này.  
 

5/071 . . Mô hoặc tế bào động vật có xương sống [2010.01]  
5/073 . . . Mô hoặc tế bào phôi; Mô hoặc tế bào thai [2010.01] 
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5/0735 . . . . Tế bào cuống phôi; Tế bào mầm phôi [2010.01] 
5/074 . . . Tế bào gốc trưởng thành [2010.01] 
5/075 . . . Tế bào trứng; Túi noãn [2010.01] 
5/076 . . . Tế bào tinh trùng; Nguyên bào tinh [2010.01] 
5/077 . . . Tế bào trung mô, ví dụ, tế bào xương, tế bào sụn, tế bào đệm tủy, tế bào mỡ hoặc tế 

bào cơ [2010.01] 
5/0775 . . . . Tế bào gốc trung mô; Mô mỡ bắt nguồn từ tế bào gốc [2010.01] 
5/078 . . . Tế bào từ máu hoặc từ hệ thống miễn dịch [2010.01] 
5/0781 . . . . Tế bào B; Tiền biệt hóa của chúng [2010.01] 
5/0783 . . . . Tế bào T; Tế bào NK; Tiền biệt hóa của tế bào T hoặc NK [2010.01] 
5/0784 . . . . Tế bào tua; Tiền biệt của chúng [2010.01] 
5/0786 . . . . Bach cầu nhân đơn to; Đại thực bào [2010.01]   
5/0787 . . . . Tế bào hạt, ví dụ, tế bào ưa kiềm, tế bào ưa eosin, bạch cầu trung tính hoặc tế bào 

mỡ [2010.01] 
5/0789 . . . . Tế bào gốc; Tế bào tiền biệt hóa đa năng  [2010.01] 
5/079 . . . Tế bào dây thần kinh [2010.01] 
5/0793 . . . . Tế bào thần kinh [2010.01] 
5/0797 . . . . Tế bào gốc; Tế bào tiền biệt hóa [2010.01] 
5/09 . Tế bào u [2010.01] 
5/095 . . Tế bào gốc; Tế bào tiền biệt hóa [2010.01] 
5/10      . Các tế bào được biến tính bằng đưa nguyên liệu gen lạ vào, ví dụ các tế bào được 

biến đổi bằng virut [5,2006.01] 
5/12 . . Các tế bào lai, ví dụ khối tế bào lai [5,2006.01] 
5/14 . . . Các tế bào thực vật [5,2006.01] 
5/16 . . . Các tế bào động vật [5,2006.01] 
5/18 . . . . Các tế bào của chuột [5,2006.01] 
5/20 . . . . . một trong những tế bào kết hợp, là tế bào lympho B [5,2006.01] 
5/22 . . . Tế bào người [5,2006.01] 
5/24 . . . . một trong những gen kết hợp là một tế bào lympho B [5,2006.01] 
5/26 . . . Các tế bào là kết quả của sự dung hợp lai khác loài [5,2006.01] 
5/28 . . . . một trong những gen kết hợp là một tế bào người [5,2006.01] 

7/00 Virut, ví dụ thể thực khuẩn; Hợp phần của chúng; Điều chế hoặc làm sạch 
chúng (các chế phẩm chữa bệnh chứa virut A61K 35/76; điều chế các thành phần 
thuốc có chứa các kháng nguyên hay các kháng thể virut, ví dụ các vacxin từ virut 
A61K 39/00) [3,2006.01] 
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7/01  . Các virut, ví dụ các thể thực khuẩn được biến tính bởi đưa vật liệu gen lạ vào (vật 
mang truyền C12N 15/00) [5,2006.01] 

7/02     . Tái tạo hoặc làm sạch [3,2006.01] 
7/04     . Làm mất hoạt tính hoặc làm tiêu hao; Điều chế các cá thể virut [3,2006.01] 
7/06      . . bằng xử lý hóa học [3,2006.01] 
7/08      . . bằng cách cấy lại hàng loạt virut [3,2006.01] 

9/00 Các enzym, ví dụ lygaza (6.); Proenzym; Hợp phần của chúng (các chế phẩm 
làm sạch răng có chứa enzym A61K 8/66, A61Q 11/00; các chế phẩm chữa bệnh có 
chứa enzym hoặc proenzym A61K 38/43; các thành phần của các chất tẩy rửa có 
chứa enzym C11D); Các phương pháp điều chế, làm hoạt hóa, làm ức chế, phân 
tách và/hoặc làm sạch enzym [3,2006.01] 

Ghi chú [3,5] 
 Trong nhóm này: 
 - các proenzym được phân loại tương ứng với các enzym;  
 - Các enzym được phân loại theo "Danh mục phân loại các enzym" của Ủy ban Quốc 

tế về enzym, ký hiệu enzim trong các phân nhóm dưới đây được chỉ dẫn trong ngoặc 
đơn.  

 
9/02     .  Enzym oxy hóa khử (1.), ví dụ luxiferaza [3,2006.01] 
9/04 . . tác dụng lên các nhóm CHOH như các chất cho, ví dụ glucooxydaza, lactate 

dehydrogenaza (1.1) [3,2006.01] 
9/06 . . tác dụng lên các hợp chất có chứa nitơ như các chất cho (1.4, 1.5, 1.7) [3,2006.01] 
9/08 . . tác dụng lên hydropeoxit như một chất nhận (1.11) [3,2006.01] 
9/10 . Transferaza (2.) (ribonucleaza C12N9/22) [3,2006.01] 
9/12 . . chuyển các nhóm chứa phospho, ví dụ kinaza (2.7) [3,2006.01] 
9/14 . Hydrolaza (3.) [3,2006.01] 
9/16 . . tác dụng lên các liên kết este (3.1) [3,2006.01] 
9/18 . . . Hydrolaza của các este carboxylic [3,2006.01] 
9/20 . . . . Sự phân giải triglyxerit, ví dụ nhờ lipaza [3,2006.01] 
9/22 . . . Ribonucleaza [3,2006.01] 
9/24 . . tác dụng lên các hợp chất có glycosyl (3.2) [3,2006.01] 
9/26 . . . lên các liên kết alpha-1,4- glucosit,ví dụ hyaluronidaza, invertaza, amylaza 

[3,2006.01] 
9/28 . . . . Alpha- amylaza nguồn gốc vi khuẩn, ví dụ amylaza vi khuẩn [3,2006.01] 
9/30 . . . . . Nguồn gốc nấm mốc [3,2006.01] 
9/32 . . . . Alpha- amylaza nguồn gốc thực vật [3,2006.01] 
9/34 . . . . Glucoamylaza [3,2006.01] 
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9/36 . . . tác dụng liên kết beta - 1,4 giữa axit N-axetylmuramic và 2-axetylamino -2- deoxy-
D-glucoza, ví dụ lizozym [3,2006.01] 

9/38 . . . tác dụng lên các liên kết beta-galactozo-glycosit, ví dụ beta-galactosidaza 
[3,2006.01] 

9/40 . . . tác dụng lên liên kết alpha -galactozo-glycosit, ví dụ alpha-galactosidaza 
[3,2006.01] 

9/42 . . . tác dụng lên các liên kết beta -1,4- glucosit, ví dụ xenlulaza [3,2006.01] 
9/44 . . . tác dụng lên các liên kết alpha -1,6- glucosit, ví dụ isoamylaza, pululanaza 

[3,2006.01] 
9/46 . . . . Dextranaza [3,2006.01] 
9/48 . . tác dụng lên các liên kết peptit, ví dụ tromboplastin, leuxin aminopeptidaza (3.4) 

[3,2006.01] 
9/50 . . . Proteinaza [3,2006.01] 
9/52 . . . . thu nhận được từ vi khuẩn [3,2006.01] 
9/54 . . . . . vi khuẩn là Bacillus [3,2006.01] 
9/56 . . . . . . Bacillus subtilis hoặc Bacillus licheniformis [3,2006.01] 
9/58 . . . . thu nhận được từ nấm [3,2006.01] 
9/60 . . . . . từ nấm men [3,2006.01] 
9/62 . . . . . từ Aspergillus [3,2006.01] 
9/64 . . . . thu nhận được từ mô động vật, ví dụ rennin [3,2006.01] 
9/66 . . . Elataza [3,2006.01] 
9/68 . . . Plasmin, tức là fibrinolysin [3,2006.01] 
9/70 . . . Streptokinaza [3,2006.01] 
9/72 . . . Urokinaza [3,2006.01] 
9/74 . . . Trombin [3,2006.01] 
9/76 . . . Tripsin; Chymotripsin [3,2006.01] 
9/78 . . tác dụng lên các liên kết carbon - nitơ khác ngoài các liên kết peptit (3.5) [3,2006.01] 
9/80 . . . tác dụng lên các liên kết amit trong các amit béo [3,2006.01] 
9/82 . . . . Asparaginaza [3,2006.01] 
9/84 . . . . Penixilin amidaza [3,2006.01] 
9/86 . . . tác dụng lên các liên kết amit trong amit mạch vòng, ví dụ penixilinaza [3,2006.01] 
9/88 . Lyaza (4.) [3,2006.01] 
9/90 . Isomeraza (5.) [3,2006.01] 
9/92 . . Glucoisomeraza [3,2006.01] 
9/94 . Pancreatin [3,2006.01] 
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9/96 . Làm ổn định một enzym bằng cách tạo ra sản phẩm cộng hợp hoặc hợp phần; Tạo 
liên hợp enzym [3,2006.01] 

9/98 . Điều chế các hợp phần enzym dạng viên hoặc dạng lỏng (C12N 9/96 được ưu tiên) 
[3,2006.01] 

9/99 . Làm mất hoạt tính của enzym bằng xử lý hóa học [3,2006.01] 

11/00 Enzym cố định hay enzym trên vật mang; Các tế bào vi sinh cố định hay các tế 
bào vi sinh trên vật mang; Thu nhận chúng [3,2006.01] 

11/02 . Enzym hoặc tế bào vi sinh cố định trên hoặc trong vật mang hữu cơ [3,2006.01] 
11/04 . . được đặt trong vật mang, ví dụ gel, sợi rỗng [3,2006.01] 
11/06 . . liên kết với vật mang nhờ các tác nhân cầu nối [3,2006.01] 
11/08 . . vật mang là polyme tổng hợp [3,2006.01] 
11/10 . . vật mang là hydratcarbon [3,2006.01] 
11/12 . . . Xenluloza hoặc các dẫn xuất của nó [3,2006.01] 
11/14 . Các enzym hoặc tế bào vi sinh cố định trên hoặc trong vật mang vô cơ [3,2006.01] 
11/16 . Các enzym hoặc tế bào vi sinh cố định trên hoặc trong tế bào sinh học [3,2006.01] 
11/18 . Các hệ polyenzym (đa enzym) [3,2006.01] 

13/00 Xử lý vi sinh vật hoặc enzym nhờ năng lượng điện hoặc năng lượng sóng, ví dụ 
nhờ từ tính, dao động âm [3,2006.01]  

15/00 Tạo đột biến hay kỹ thuật di truyền; ADN hay ARN liên quan kỹ thuật di 
truyền, vật mang truyền, ví dụ các plasmit hay sự tách, điều chế hay tinh chế 
chúng; Sử dụng vật chủ cho mục đích trên (thể đột biến hay các vi sinh vật được 
tạo nên bởi kỹ thuật di truyền C12N 1/00, C12N 5/00, C12N 7/00; các giống cây 
mới A01H; tạo các giống cây trồng mới bằng kỹ thuật nuôi cấy mô A01H 4/00; các 
giống động vật mới A01K 67/00; sử dụng các chế phẩm chữa bệnh có chứa nguyên 
liệu gen để đưa vào các tế bào của cơ thể sống để chữa bệnh di truyền, liệu pháp 
gen A61K48/00; peptit nói chung C07K) [3,5,6,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Nhóm này bao gồm các phương pháp biến tính vật liệu di truyền không xảy ra trong 

điều kiện tự nhiên khi không có tác động của con người và gây nên các biến đổi cấu 
trúc gen được di truyền lại.  

 
15/01 . Điều chế thể đột biến mà không đưa vật liệu gen lạ vào; Phương pháp kiểm tra dùng 

cho mục đích này [5,2006.01] 
15/02 . Điều chế các tế bào lai bằng sự kết hợp của hai hay nhiều tế bào, ví dụ sự kết hợp chất 

nguyên sinh [5,2006.01] 
15/03 . . Vi khuẩn [5,2006.01] 
15/04 . . Nấm [5,2006.01] 
15/05 . . Các tế bào thực vật [5,2006.01] 

244 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C12N 

15/06 .  . Các tế bào động vật [5,2006.01] 
15/07 . . Các tế bào người [5,2006.01] 
15/08 . . Các tế bào là kết quả từ sự dung hợp khác loài [5,2006.01] 
15/09 . Kỹ thuật tái tổ hợp and [5,2006.01] 
15/10 . .  Phương pháp tách, điều chế hoặc tinh chế ADN hoặc ARN (điều chế bằng phương 

pháp hóa học ADN hoặc ARN C07H21/00 ; điều chế các polynucleotit không cấu 
trúc từ các vi sinh vật hoặc enzym C12P19/34) [5,2006.01]  

15/11 . . Các đoạn ADN hay ARN; Các dạng biến tính của chúng (ADN hay ARN không 
dùng trong kỹ thuật tái tổ hợp C07H 21/00) [5,2006.01] 

15/113 . . . Các axit nucleic không mã hóa điều biến sự biểu hiện gen, ví dụ oligonucleotit 
kháng cảm nhiễm thể [2010.01] 

15/115 . . . Aptamer, tức là các axit nucleic liên kết với một phân tử đích đặc hiệu và có mối 
quan hệ cao mà không có sự lai với nó [2010.01] 

15/117 . . . Các axit nucleic có đặc tính điều biến miễn dịch, ví dụ có chứa cấu hình CpG  
[2010.01] 

15/12 . . . Các gen mã hóa protein động vật [5,2006.01] 
15/13 . . . . Globulin miễn dịch [5,2006.01] 
15/14 . . . . Albumin huyết thanh người [5,2006.01] 
15/15 . . . . Chất kìm hãm proteaza, ví dụ chất chống đông máu; antitripsin; hirudin 

[5,2006.01] 
15/16 . . . . Các hormon [5,2006.01] 
15/17 . . . . . Các insulin [5,2006.01] 
15/18 . . . . . Hormon sinh trưởng [5,2006.01] 
15/19 . . . . Interferon; Lymphokin; Cytokin [5,2006.01] 
15/20 . . . . . Interferon [5,2006.01] 
15/21 . . . . . . Alpha-interferon [5,2006.01] 
15/22 . . . . . . Beta-Interferon [5,2006.01] 
15/23 . . . . . . Gamma-interferon [5,2006.01] 
15/24 . . . . . Interleukin [5,2006.01] 
15/25 . . . . . . Interleukin -1 [5,2006.01] 
15/26 . . . . . . Interleukin - 2 [5,2006.01] 
15/27 . . . . . Các yếu tố kích thích khuẩn lạc [5,2006.01] 
15/28 . . . . . Các yếu tố gây hoại tử khối u [5,2006.01] 
15/29 . . . Các gen mã hóa protein thực vật, ví dụ thaumatin [5,2006.01] 
15/30 . . . Các gen mã hóa protein động vật nguyên sinh, ví dụ từ Plasmodium, Trypanosoma, 

Eimeria [5,2006.01] 
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15/31 . . . Các gen mã hóa protein vi sinh vật, ví dụ các độc tố đường ruột [5,2006.01] 
15/32 . . . . Protein tinh thể trực khuẩn [5,2006.01] 
15/33 . . . . Gen mã hóa protein virut [5,2006.01] 
15/34 . . . . . Các protein từ virut ADN [5,2006.01] 
15/35 . . . . . . Parvoviridae, ví dụ virut panleukopenia của mèo; parvovirut của người 

[5,2006.01] 
15/36 . . . . . . Hepadnaviridae [5,2006.01] 
15/37  . . . . . . Papovaviridae, ví dụ virut papiloma, SV 40, virut polyoma [5,2006.01] 
15/38  . . . . . . Herpetoviridae, ví dụ virut mụn rộp, virut thủy đậu zona, virut Epstein- Barz, 

virut cư bào, virut bệnh dại giả [5,2006.01] 
15/39  . . . . . . Poxviridae, ví dụ virut vacxin, virut bệnh đậu mùa [5,2006.01] 
15/40  . . . . . Protein từ các virut ARN, ví dụ virut flavi [5,2006.01] 
15/41  . . . . . . Picornaviridae, ví dụ virut mũi, virut coxsackie, virut echo, virut ruột non 

[5,2006.01] 
15/42  . . . . . . . Virut lở mồm long móng [5,2006.01] 
15/43  . . . . . . . Virut bại liệt [5,2006.01] 
15/44  . . . . . . Orthomyxoviridae, ví dụ virut bệnh cúm [5,2006.01] 
15/45  . . . . . . Paramyxoviridae, ví dụ virut sởi, virut quai bị, virut bệnh Newcastle, virut 

bệnh dịch hạch chó, virut bệnh dịch hạch gia súc, virut hợp bào của đường hô 
hấp [5,2006.01] 

15/46  . . . . . . Reoviridae, ví dụ rotavirut, virut lưỡi xanh, virut sốt tick Colorado 
[5,2006.01] 

15/47  . . . . . . Rhabdoviridae, ví dụ virut bệnh dại, virut viêm miệng mụn nước [5,2006.01] 
15/48  . . . . . . Retroviridae, ví dụ virut bạch cầu bò, virut bạch cầu ở mèo [5,2006.01] 
15/49  . . . . . . . Lentiviridae, ví dụ virut thiếu miễn dịch như HIV, virut visna-maedi, thiếu 

máu do virut ở ngựa [5,2006.01] 
15/50  . . . . . . Coronaviridae, ví dụ viêm phế quản virut, các virut viêm dạ dày-ruột có thể 

truyền được [5,2006.01] 
15/51  . . . . . Viêm gan virut [5,2006.01] 
15/52     . . . Các gen mã hóa cho enzym hay proenzym [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này: 
 - Các gen mã hóa cho proenzym được phân loại tương ứng với các gen mã hóa các 

enzym; 
 - Các enzym được phân loại theo "Danh mục phân loại các enzym" của Ủy ban quốc 

tế về enzym. Ký hiệu enzym trong các nhóm dưới đây được chỉ dẫn trong ngoặc đơn.  
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15/53 . . . . Oxidoreductaza [5,2006.01] 
15/54 . . . . Transferaza (2) [5,2006.01] 
15/55 . . . . Hydrolaza (3) [5,2006.01] 
15/56 . . . . . tác dụng lên các hợp chất glicosyl (3.2), ví dụ amylaza, galactosidaza lysozyma 

[5,2006.01] 
15/57 . . . . . tác dụng lên các liên kết peptit (3,4) [5] 
15/58 . . . . . . Chất hoạt hóa plasminogen, ví dụ urokinaza TPA [5] 
15/59 . . . . . . Chymosin [5,2006.01] 
15/60 . . . . Lyasa(4) [5,2006.01] 
15/61 . . . . Isomeraza (5) [5,2006.01] 
15/62 . . . ADN chuỗi mã hóa cho các protein hợp [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau đây được dùng với ý nghĩa chỉ định: 
 - "dung hợp" có nghĩa là sự dung hợp của 2 protein khác loại.  
 

15/63   . . Đưa vào vật liệu gen lạ có sử dụng các vật mang truyền; Vật mang truyền; Sử dụng 
các vật chủ cho mục đích sau; Điều chỉnh sự biểu hiện (gen) [5,2006.01] 

15/64  . . . Phương pháp chung để chuẩn bị vật mang truyền để đưa vào tế bào hay để lựa 
chọn vật chủ có chứa vật mang truyền [5,2006.01] 

15/65    . . . sử dụng các gen đánh dấu (các enzym dùng như các gen đánh dấu C12N 15/52) 
[5,2006.01] 

15/66  . . . Phương pháp chung để đưa một gen vào một vật mang truyền để tạo một vật mang 
truyền tái tổ hợp sử dụng sự phân cắt và sự thắt. Sử dụng các liên kết hoặc thể thích 
nghi không chức năng, ví dụ các liên kết có chứa chuỗi dùng cho endonucleaza 
giới hạn [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa: 
 - "các liên kết không chức năng" có nghĩa là các chuỗi ADN được dùng để liên kết 

các chuỗi ADN mà không được biết về chức năng của gen cấu trúc hay chức năng 
điều chỉnh.  

 

15/67   . . . Các phương pháp chung để tăng cường sự biểu hiện [5,2006.01] 
15/68     . . . . Ổn định vật mang truyền [5,2006.01] 
15/69    . . . . Tăng số lượng sao chép của vật mang truyền [5,2006.01] 
15/70  . . . Các vật mang truyền hoặc hệ thống biểu hiện đặc biệt thích hợp cho E.coli 

[5,2006.01] 
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Ghi chú [5] 
(1) Nhóm này bao gồm sự sử dụng E. coli như vật chủ.  
(2) Các vật mang truyền kiểu con thoi cũng được sao chép trong E. coli thì được phân 

loại theo vật chủ khác.  
 

15/71    . . . . Hệ thống biểu hiện sử dụng chuỗi điều chỉnh được dẫn xuất từ trp - operon 
[5,2006.01] 

15/72   . . . . Hệ thống biểu hiện sử dụng các chuỗi điều chỉnh được dẫn xuất từ lac-operon 
[5,2006.01] 

15/73    . . . . Hệ thống biểu hiện sử dụng các chuỗi điều chỉnh thể thực khuẩn lambda 
[5,2006.01] 

15/74  . . . Các vật mang truyền hay hệ thống biểu hiện đặc biệt phù hợp cho vật chủ chưa có 
nhân điển hình không phải là E. coli, ví dụ Lactobacilus, Micromonospora 
[5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Nhóm này bao gồm việc sử dụng sinh vật chưa có nhân điển hình làm vật chủ.  
  

15/75    . . . . dùng cho Bacillus [5,2006.01] 
15/76     . . . . cho Actinomyces; cho Streptomyces [5,2006.01] 
15/77     . . . . cho Corynebacterium; cho Brevibacterium [5,2006.01] 
15/78     . . . . cho Pseudomonas [5,2006.01] 
15/79     . . . Các vật mang truyền hay hệ thống biểu hiện đặc biệt phù hợp cho vật chủ có nhân 

điển hình [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Nhóm này bao gồm việc sử dụng sinh vật có nhân điển hình là vật chủ.  
 
15/80    . . . . dùng cho nấm [5,2006.01] 
15/81  . . . . . dùng cho nấm men [5,2006.01] 
15/82     . . . . dùng cho tế bào thực vật [5,2006.01] 
15/83  . . . . . Vật mang truyền virut, ví dụ virut gây bệnh đốm cây xúp lơ [5] 
15/84  . . . . . Ti-plasmit [5] 
15/85     . . . . dùng cho tế bào động vật [5] 
15/86  . . . . . Vật mang truyền virut [5] 
15/861  . . . . . . Vật mang truyền Adenovirut [7,2006.01] 
15/863  . . . . . . Vật mang truyền Poxvirut, ví dụ virut vaccinia [7,2006.01] 
15/864  . . . . . . Vật mang truyền Parvovirut [7,2006.01] 
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15/866  . . . . . . Vật mang truyền Baculovirut [7,2006.01] 
15/867  . . . . . . Vật mang truyền Retrovirut [7,2006.01] 
15/869 . . . . . . Vật mang truyền Herpesvirut [7,2006.01] 
15/87    . . Đưa vật liệu di truyền lạ vào có sử dụng các phương pháp chưa được đề cập ở các để 

mục trên, ví dụ đồng biến dạng [5,2006.01] 
15/873 . . . Kỹ thuật tạo phôi mới, ví dụ nhận truyền nhân, thao tác tế bào vạn năng hoặc tạo 

phôi khảm [2010.01] 
15/877 . . . . Kỹ thuật tạo phôi vô tính động vật có vú [2010.01] 
15/88    . . . sử dụng vi bao nang hóa, ví dụ sử dụng nang liposom [5,2006.01] 
15/89     . . . sử dụng sự tiêm vi lượng) [5,2006.01]  
15/90     . . . Đưa ổn định ADN lạ vào nhiễm sắc thể [5,2006.01] 
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C12P CÁC PHƯƠNG PHÁP CÓ SỬ DỤNG SỰ LÊN MEN HOẶC ENZIM ĐỂ 
TỔNG HỢP HỢP CHẤT HOẶC HỢP PHẦN HÓA HỌC HOẶC ĐỂ TÁCH 
LY CÁC ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC TỪ HỖN HỢP TRIỆT QUANG [3]   

Ghi chú [3,4,6] 
(1) Phân lớp này gồm cả các thay đổi hóa học cơ bản và các thay đổi hóa học không 

đáng kể.  
(2) Nhóm C12P1/00 đề cập tới các phương pháp điều chế các hợp chất hữu cơ mà không 

đủ đồng nhất để phân loại vào các nhóm C12P 3/00 – C12P 37/00. Các hợp chất 
được đặc trưng bằng các công thức thực nghiệm thì không được xem như các hợp 
chất đồng nhất.  

(3) Cần chú ý tới những ghi chú (1) - (3) dưới tiêu đề lớp C12.  
(4) Nếu một phản ứng riêng biệt đáng quan tâm thì cũng được phân vào các lớp tương 

ứng dành cho các hợp chất hóa học, ví dụ C07, C08.  
(5) Trong phân lớp này: 
 - muối kim loại hoặc muối amoni của các hợp chất được phân loại như chính các hợp 

chất đó. 
 - các hợp phần được phân loại vào các nhóm tương ứng của các hợp chất.  
(6) Trong phân lớp này cần bổ sung các mã chỉ số của phân lớp C12R.  

Nội dung phân lớp 
TỔNG HỢP SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT HÓA HỌC 

Các hợp chất vô cơ .............................................................................................................. 3/00 
Các hợp chất hữu cơ không vòng hoặc vòng cacbon ................................................ 5/00-15/00 
peptit hay protein ............................................................................................................... 21/00 
Carotene ............................................................................................................................. 23/00 
Tetraxyclin ......................................................................................................................... 29/00 
Prostaglandin ..................................................................................................................... 31/00 
Steroit. ................................................................................................................................ 33/00 
Các hợp chất hữu cơ dị vòng ............................................................................................. 17/00 
chứa các gốc sacarit ........................................................................................................... 19/00 
Riboflavin .......................................................................................................................... 25/00 
Giberelin ............................................................................................................................ 27/00 
Xephalosporin; penixilin........................................................................................ 35/00; 37/00 

TÁCH LY CÁC CHẤT ĐONG PHÂN QUANG HỌC ................................................................... 41/00 
CÁC PHUƠNG PHÁP KHÁC ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT 
HÓA HỌC BẰNG TỔNG HỢP SINH HỌC ...........................................................................1/00, 39/00 

 

1/00 Điều chế các hợp chất hoặc các hợp phần không thuộc các nhóm C12P 3/00 – 
C12P 39/00 bằng cách sử dụng vi sinh vật hoặc enzym; Các phương pháp 
chung để điều chế các hợp chất hay hợp phần bằng cách sử dụng vi sinh vật 
hay enzym [3,2006.01] 
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1/02 . sử dụng nấm [3,2006.01] 
1/04 . sử dụng vi khuẩn [3,2006.01] 
1/06 . sử dụng actinomyxetal [3,2006.01] 

3/00 Điều chế các nguyên tố hoặc các hợp chất vô cơ trừ khí carbonic [3,2006.01] 

5/00 Điều chế hydrocarbon [3,2006.01] 
5/02 . không vòng [3,2006.01] 

7/00 Điều chế các hợp chất hữu cơ chứa oxy [3,2006.01] 
7/02 . có nhóm hydroxy [3,2006.01] 
7/04 . . không vòng [3,2006.01] 
7/06 . . . Etanol, không phải là đồ uống [3,2006.01] 
7/08     . . . . thu được như một sản phẩm phụ hoặc từ chất thải hoặc chất nền có chứa  

xenluloza [3,2006.01] 
7/10  . . . . . chất nền chứa xenluloza [3,2006.01] 
7/12  . . . . . chất nền chứa nước sulfit thải hoặc các phế thải cam quýt [3,2006.01] 
7/14     . . . . Các phương pháp lên men nhiều giai đoạn ; Các phương pháp điều chế nhờ một 

số loài vi sinh vật hoặc bằng cách sử dụng lại chúng [3,2006.01]  
7/16 . . . Butanol [3,2006.01] 
7/18 . . . polyhydric [3,2006.01] 
7/20 . . . . Glyxerol [3,2006.01] 
7/22 . . hợp chất thơm [3,2006.01] 
7/24 . có chứa nhóm carbonyl [3,2006.01] 
7/26 . . Keton [3,2006.01] 
7/28 . . . Các sản phẩm chứa axeton [3] 
7/30 . . . . điều chế từ chất nền có chứa các hợp chất vô cơ khác trừ nước [3,2006.01] 
7/32 . . . . điều chế từ chất nền có chứa nguồn nitơ vô cơ [3,2006.01] 
7/34 . . . . điều chế từ chất nến có chứa protein như nguồn nitơ [3,2006.01] 
7/36 . . . . điều chế từ chất nền có chứa hạt hoặc nguyên liệu ngũ cốc [3,2006.01] 
7/38 . . . Các sản phẩm chứa xyclopentanon hoặc xyclopentadion [3,2006.01] 
7/40 . có chứa nhóm carboxyl [3,2006.01] 
7/42 . . Các axit hydroxy carboxylic [3,2006.01] 
7/44 . . Các axit polycarboxylic [3,2006.01] 
7/46 . . . Các axit dicarboxylic chứa 4 hay ít hơn 4 nguyên tử carbon, ví dụ axit fumaric 

hoặc axit maleic [3,2006.01] 
7/48      . . . Axit tricarboxylic ví dụ axit xitric [3,2006.01] 
7/50      . . . chứa các nhóm keto, ví dụ axit 2-ketoglutaric [3,2006.01] 
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7/52      . . Axit propionic, axit butyric [3,2006.01] 
7/54     . . Axit axetic [3,2006.01] 
7/56     . . Axit lactic [3,2006.01] 
7/58      . . Axit aldonic, ketoaldonic hoặc sacaric (axit uronic C12P 19/00) [3,2006.01] 
7/60      . . . Axit 2-ketogulonic [3,2006.01] 
7/62      . Este của axit carboxylic [3,2006.01] 
7/64  . Chất béo; Dầu béo; Sáp dạng este; Các axit béo bậc cao, tức là chứa ít nhất 7 nguyên 

tử carbon trong mạch lên tục và được nối với nhóm carboxyl; Dầu hoặc mỡ được 
oxy hóa [3,2006.01] 

7/66      . có cấu trúc quinoit [3,2006.01] 

9/00     Điều chế các hợp chất hữu cơ chứa kim loại hoặc nguyên tử khác trừ H, N, C, 
O, S hoặc các nguyên tố halogen [3,2006.01] 

11/00 Điều chế các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh [3,2006.01] 

13/00     Điều chế các hợp chất hữu cơ chứa nitơ [3,2006.01] 
13/02 . Amit, ví dụ cloramphenicol [3,2006.01] 
13/04 . Axit alpha - hoặc beta- amin [3,2006.01] 
13/06 . . Alanin; Leuxin; Isoleuxin; Serin; Homoserin [3,2006.01] 
13/08 . . Lysin; Axit diaminopimelic; Treonin; Valin [3,2006.01] 
13/10 . . Xitrulin; Arginin; Ornitin [3,2006.01] 
13/12 . . Metionin; Xistein; Xistin [3,2006.01] 
13/14 . . Axit glutamic; Glutamin [3,2006.01] 
13/16 . . . có sử dụng các chất hoạt động bề mặt, axit béo hoặc este của chúng tức là các axit 

hoặc este có chứa không ít hơn 7 nguyên tử cacbon trong mạch liên tục và được 
liên kết với nhóm carboxyl hoặc nhóm este carboxyl [3,2006.01] 

13/18 . . . có sử dụng biotin hoặc dẫn xuất của nó [3,2006.01] 
13/20 . . Axit Aspactic; Asparagin [3,2006.01] 
13/22 . . Tryptofan; Tyrosin; Phenylalanin; 3-4 dihydroxyphenylalanin [3,2006.01] 
13/24 . . Prolin; Hydroxyprolin; Histidin [3,2006.01] 

15/00 Điều chế các hợp chất có chứa ít nhất ba nhân vòng carbon ngưng tụ 
[3,2006.01] 

17/00 Điều chế các hợp chất carbon dị vòng chỉ với 0, N, S, Se hoặc Te là dị nguyên 
tử (C12P 13/04 - C12P 13/24 được ưu tiên) [3,2006.01] 

17/02 . Chỉ với oxy là dị nguyên tử của nhân [3,2006.01] 
17/04 . . có chứa nhân dị vòng năm cạnh, ví dụ griseofulvin [3,2006.01] 
17/06 . . chứa nhân dị vòng sáu cạnh, ví dụ florexein [3,2006.01] 
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17/08 . . chứa nhân dị vòng ít nhất có bảy cạnh, ví dụ zearalenon, aglycon macrolit 
[3,2006.01] 

17/10 . Chỉ với nitơ là dị nguyên tử của nhân [3,2006.01] 
17/12 . . có nhân dị vòng sáu cạnh [3,2006.01] 
17/14 . Nitơ hoặc oxy là dị nguyên tử và thêm ít nhất một dị nguyên tử khác nữa ở trong 

cùng nhân đó [3,2006.01] 
17/16 . chứa 2 hoặc nhiều hơn 2 nhân dị vòng [3,2006.01] 
17/18 . có từ 2 nhân dị vòng trở lên ngưng tụ trực tiếp với nhau hoặc ngưng tụ với một hệ  

vòng carbon chung, ví dụ rifamyxin [3,2006.01] 

19/00 Điều chế các hợp chất có chứa gốc sacarit (các axit ketoaldonic C12P 7/58) 
[3,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Cần chú ý tói Ghi chú (3) của tiêu đề phân lớp C07H đã xác định ý nghĩa của thuật 

ngữ "gốc sacarit" là gì.  
 
19/02 . Monosacarit [3,2006.01] 
19/04 . Polysacarit, tức là các hợp chất chứa từ năm gốc sacarit trở lên liên kết với nhau bằng 

liên kết glycosit [3,2006.01] 
19/06 . . Xantan, tức là polysacarit dị thể kiểu xantomonas [3,2006.01] 
19/08 . . Dextran [3,2006.01] 
19/10 . . Pululan [3,2006.01] 
19/12    . Disacarit [3,2006.01] 
19/14     . bằng tác dụng của cacbohydraza, ví dụ bằng alpha-amylaza [3,2006.01] 
19/16   . bằng tác dụng của alpha-1,6-glucozidaza, ví dụ amyloza, amylopectin với mạch 

thường [3,2006.01] 
19/18    . bằng tác dụng của glycozyltransferaza, ví dụ alpha-, beta- hoặc gamma -xyclodextrin 

[3,2006.01] 
19/20    . bằng tác dụng của exo - 1,4 alpha- glucozidaza, ví dụ dextroza [3,2006.01] 
19/22    . bằng tác dụng của beta- amylaza, ví dụ maltoza [3,2006.01] 
19/24    . bằng tác dụng của isomeraza, ví dụ fiructoza [3,2006.01] 
19/26    . Điều chế các hydratcarbon chứa nitơ [3,2006.01] 
19/28     . . N - glycozit [3,2006.01] 
19/30    . . . Nucleotit [3,2006.01] 
19/32   . . . . với hệ vòng ngưng tụ chứa nhân sáu cạnh với 2 nguyên tử nitơ trong cùng một 

nhân, ví dụ nucleotit purin, nicotinamit-adenin dinucleotit [3,2006.01] 
19/34   . . . . Polynucleotit, ví dụ các axit nucleic, oligoribonuoleotit [3,2006.01] 
19/36    . . . . Dinuoleotit, ví dụ nicotinamit-adenin dinucleotit phosphat [3,2006.01] 
19/38    . . . Nucleosit [3,2006.01] 
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19/40   . . . . với hệ vòng ngưng tụ chứa nhân sáu cạnh với 2 nguyên tử nitơ trong cùng một 
nhân, ví dụ nucleosit purin [3,2006.01] 

19/42     . . . Cobalamin tức là vitamin B12, nhân tố LLD [3,2006.01] 
19/44    . Điều chế O - glycosit, ví dụ các glucosit [3,2006.01] 
19/46  . . có nguyên tử oxy của gốc sacarit kết hợp với gốc xyclohexyl ví dụ kasugamyxin 

[3,2006.01] 
19/48    . . . gốc xyclohexyl được thay thế bằng 2 hay nhiều nguyên tử nitơ, ví dụ destomyxin, 

neamin [3,2006.01] 
19/50   . . . . có 2 gốc sacarit chỉ được liên kết qua oxy với các nguyên tử carbon vòng kề cận 

của gốc xyclohexyl, ví dụ ambutyrosin, ribostamyxin [3,2006.01] 
19/52  . . . . . có 3 hay nhiều gốc sacarit, ví dụ neomyxin, lividomyxin [3,2006.01] 
19/54    . . . gốc xyclohexyl liên kết trực tiếp với các nguyên tử nitơ của 2 hay nhiều gốc 

                         ví dụ, streptomixin [3,2006.01] 
19/56  . . có nguyên tử oxy của gốc sacarit liên kết trực tiếp với hệ vòng ngưng tụ gồm từ 3 

hay nhiều nhân carbon vòng, ví dụ daunomyxin, adriamyxin [3,2006.01] 
19/58  . . có nguyên từ oxy của gốc sacarit liên kết trực tiếp với nhân phi sacarit dị vòng qua 

các nguyên tử carbon không vòng, ví dụ bleomyxin, phleomyxin [3,2006.01] 
19/60  . . có nguyên tử oxy của gốc sacarit liên kết trực tiếp với nhân dị vòng phi sacarit hoặc 

hệ vòng ngưng tụ gồm có nhân dị vòng phi sacarit, ví dụ cumermyxin, novobioxin 
[3,2006.01] 

19/62    . . . nhân dị vòng với 8 hay nhiều hơn 8 nguyên tử carbon và chỉ có các nguyên tử oxy 
là dị nguyên tử của nhân, ví dụ, erytromixin, spiramixin, nystatin [3,2006.01] 

19/64     . Điều chế S - glycosit, ví dụ, lincomyxin  

21/00   Điều chế peptit hoặc các protein (protein đơn bào C12N 1/00) [3,2006.01] 
21/02     . có một dãy đã biết của 2 hay nhiều axit amin, ví dụ glutathion [3,2006.01] 
21/04    . . các peptit hoặc polypeptit vòng hoặc có cấu trúc dạng cầu, ví dụ baxitraxin (chỉ có 

liên kết vòng -S-S-  C12P 21/02) [3,2006.01] 
21/06    . bằng cách thủy phân liên kết peptit, ví dụ các sản phẩm thủy phân [3,2006.01] 
21/08     . Kháng thể đơn dòng [5,2006.01] 

23/00 Điều chế các hợp chất chứa vòng xyclohexen với mạch nhánh chưa no gồm ít 
nhất 10 nguyên tử cacbon liên kết với nhau bằng các nối đôi liên hợp, ví dụ 
điều chế caroten (có chứa nhân dị vòng C12P 17/00) [3,2006.01] 

25/00 Điều chế các hợp chất có chứa nhân aloxazin hoặc isoaloxazin, ví dụ riboflavin 
[3,2006.01] 

27/00   Điều chế các hợp chất có chứa hệ vòng giban, ví dụ, giberelin [3,2006.01] 
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29/00 Điều chế các hợp chất có chứa hệ vòng naphthaxen, ví dụ tetraxyclin (C12P 
19/00 được ưu tiên) [3,2006.01] 

31/00 Điều chế các hợp chất chứa vòng năm cạnh với 2 mạch nhánh ở vị trí orto đối 
với nhau và có ít nhất một nguyên tử oxy liên kết trực tiếp với vòng ở vị trí 
orto đối với một trong các mạch nhánh thêm vào đó, ở một mạch nhánh có 
một nguyên tử carbon không nối trực tiếp với vòng, nguyên tử cacbon có 3 mối 
liên kết với các dị nguyên tử trong đó có một mối liên kết có thể có với các 
nguyên tố halogen, còn mạch nhánh kia có chứa ít nhất một nguyên tử oxy 
được nối ở vị trí gama, ví dụ prostaglandin [3,2006.01] 

33/00   Điều chế các steroit [3,2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Cần chú ý tới Ghi chú (1) dưới tiêu đề của phân lớp C07J đã định nghĩa rõ thuật ngữ 

“ steroit” là gì.  

Ghi chú [3] 
 Trong các phân nhóm C12P33/02 – C12P33/20, các thuật ngữ sau được sử dụng với 

nghĩa là: 
 - "tác dụng", "tạo thành", "hydroxyl hóa", "khử hydroxyl" và "khử hydro" liên quan 

đến tác dụng của vi sinh vật hoặc enzym nhiều hơn là liên quan đến tác dụng của các 
tác nhân hóa học khác.  

 
33/02 . Khử hydro; Khử hydroxyl [3,2006.01] 
33/04 . . Tạo thành nhân thơm từ vòng A [3,2006.01] 
33/06 . Hydroxyl hóa [3,2006.01] 
33/08 . . ở vị tri 11 [3,2006.01] 
33/10 . . . ở vị trí 11-alpha [3,2006.01] 
33/12 . Tác dụng lên vòng D [3,2006.01] 
33/14 . . Hydroxyl hóa ở vị trí 16 [3,2006.01] 
33/16 . . Tác dụng vào vị trí 17 [3,2006.01] 
33/18 . . . Hydroxyl hóa ở vị trí 17 [3,2006.01] 
33/20 . chứa các nhân dị vòng [3,2006.01] 

35/00 Điều chế các hợp chất chứa hệ vòng 5-thia-1-azabixyclo [4.2.0] octan, ví dụ 
xephalosporin [3,2006.01] 

35/02    . bằng khử axyl nhóm thế ở vị trí 7 [3,2006.01] 
35/04    . bằng axyl hóa nhóm thế ở vị trí 7 [3,2006.01] 
35/06     . Xephalosporin C; Các dẫn xuất của nó [3,2006.01] 
35/08     . được thế ở vị trí 7 [3,2006.01] 
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37/00 Điều chế các hợp chất có chứa hệ vòng 4-thia-1-azabixyclo [3.2.0] heptan, ví dụ 
penicilin [3,2006.01] 

37/02    . khi có axit phenilaxetic hoặc phenilaxetamit hoặc các dẫn xuất của chúng [3,2006.01] 
37/04    . bằng axyl hóa nhóm thế ở vị trí 6 [3,2006.01] 
37/06    . bằng khử axyl nhóm thế ở vị trí 6 [3,2006.01] 

39/00   Các phương pháp có sử dụng đồng thời các loại vi sinh vật khác nhau trong 
cùng một phương pháp [3,2006.01]  

41/00   Các phương pháp có sử dụng enzym hoặc vi sinh vật để tách các chất đồng phân 
quang học từ một hỗn hợp triệt quang [4,2006.01]  
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C12Q CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO HOẶC THỬ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG ENZYM, 
NUCLEIC AXIT HOẶC VI SINH VẬT (phân tích miễn dịch G01N 33/53); CÁC 
HỢP PHẦN PHẦN HOẶC GIẤY CHỈ THỊ NÓI CHUNG; CÁC PHƯƠNG 
PHÁP ĐIỂU CHẾ CÁC HỢP PHẦN TƯƠNG TỰ; KIỂM TRA CÁC ĐIỂU 
KIỆN PHẢN ÚNG TRONG CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH HAY QUÁ TRÌNH 
ENZYM [3] 

Ghi chú [3,4,6] 
(1) Phân lớp này không bao gồm sự quan sát về tiến triển hoặc kết quả của các phương 

pháp thuộc phân lớp này bằng bất kỳ một phương pháp nào nêu ra trong các nhóm 
G01N 3/00 –G01N29/00 đã được phân loại theo phân lớp G01N.  

(2) Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "bao gồm"  sử dụng trong sự liên quan tới một chất, gồm cả thử chất đó cũng như 

dùng chất đó như một chất xác định hoặc một thuốc thử trong thử nghiệm một chất 
khác.  

(3) Chú ý các ghi chú ở phần (1) - (3) dưới tiêu đề của lớp C12.  
(4) Trong phân lớp này, môi trường thử được phân loại phù hợp với nhóm dành cho 

phương pháp thử.  
(5) Trong phân lớp này, cần bổ sung mã chỉ số của phân lớp C12R.  

 

1/00 Các phương pháp đo hoặc thử nghiệm bao gồm enzyme, nucleic axit hoặc vi 
sinh vật (thiết bị để đo hoặc để thử nghiệm khi làm việc với enzym hoặc với vi 
sinh, ví dụ máy đếm khuẩn lạc C12M 1/34); Các hợp phần của chúng ; Các 
phương pháp điều chế các hợp phần tương tự [3,2006.01] 

1/02 . bao gồm các vi sinh vật có khả năng sống [3,2006.01]  
1/04 . . Xác lập sự có mặt hoặc loài vi sinh vật; Sử dụng môi trường chọn lọc để thử nghiệm 

các chất kháng sinh hoặc các chất diệt khuẩn (thuốc sát trùng); Các hợp phần chứa 
chất chỉ thị hóa học cho các mục đích này [3,2006.01] 

1/06 . . . Xác định số lượng [3,2006.01] 
1/08 . . . . sử dụng môi trường nhiều lớp [3,2006.01] 
1/10 . . . Enterobacteria [3,2006.01] 
1/12 . . . Vi khuẩn khử nitrat thành nitrit [3,2006.01] 
1/14 . . . Streptococus; Staphilococus [3,2006.01] 
1/16 . . . sử dụng vật liệu phóng xạ [3,2006.01] 
1/18 . . Thử nghiệm tính kháng khuẩn của vật liệu [3,2006.01] 
1/20 . . . sử dụng môi trường nhiều lớp [3,2006.01] 
1/22 . . Thử nghiệm tính kháng khuẩn của vật liệu [3,2006.01] 
1/24 . . Các phương pháp lấy mẫu, nuôi cấy hoặc cấy truyền mẫu; Các phương pháp tách các 

vi sinh vật còn nguyên vẹn bằng các phương pháp vật lý [3,2006.01] 
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1/25 . bao gồm các enzym không phân loại trong các nhóm C12Q 1/26 đến C12Q 1/70 
[5,2006.01] 

1/26 . bao gồm oxidoreductaza [3,2006.01] 
1/28 . . bao gồm peroxidaza [3,2006.01] 
1/30 . . bao gồm catalaza [3,2006.01] 
1/32 . . bao gồm dehydrogenaza [3,2006.01] 
1/34 . bao gồm hydrolaza [3,2006.01] 
1/37 . . bao gồm các peptidaza hay proteinaza [5,2006.01] 
1/40 . . bao gồm amylaza [3,2006.01] 
1/42 . . bao gồm phosphataza [3,2006.01] 
1/44 . . bao gồm esteraza [3,2006.01] 
1/46 . . . bao gồm cholinesteraza [3,2006.01] 
1/48 . bao gồm transferaza [3,2006.01] 
1/50 . . bao gồm creatin phosphokinasa [3,2006.01] 
1/52 . . tbao gồm transaminaza [3,2006.01] 
1/527 . bao gồm lyaza [5,2006.01] 
1/533 . bao gồm isomeraza [5,2006.01] 
1/54 . bao gồm glucoza hoặc galactoza [3,2006.01] 
1/56 . bao gồm các yếu tố đông tụ máu, ví dụ trombin, tromboplastin, fibrinogen 

[3,2006.01] 
1/58 . bao gồm ure hoặc ureaza [3,2006.01] 
1/60 . bao gồm cholesterol [3,2006.01] 
1/61 . bao gồm triglyxerit [5,2006.01] 
1/62 . bao gồm axit uric [3,2006.01] 
1/64 . Các thử nghiệm địa vi sinh, ví dụ cho dầu mỏ [3,2006.01] 
1/66 . bao gồm luxiferaza [3,2006.01] 
1/68 . bao gồm axit nucleic [3,2006.01, 2018.01] 

Ghi chú [2018.01] 
  Trong nhóm này, sự phân loại được thực hiện theo đặc điểm có liên quan nhất bất kể 

quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng.  
1/6804 . . Phân tích axit nucleic có sử dụng chất kháng nguyên (phân tích miễn dich 

G01N33/53) [2018.01] 
1/6806 . . Điều chế axit nucleic dùng cho phân tích, ví dụ, dùng cho thử nghiệm phản ứng 

chuỗi polymeraza [PCR] (C12Q1/6804 được ưu tiên) [2018.01] 
1/6809 . . Phương pháp xác định hoặc nhận diện axit nucleic có sử dụng sự phát hiện vi sai 

[2018.01] 
1/6811 . . Phương pháp chọn lọc để sản xuất hoặc thiết kế oligonucleotit đặc hiệu có đích 

hoặc để gắn các phân tử [2018.01] 
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1/6813 . . Thử nghiệm lai [2018.01] 
1/6816 . . . đặc trưng bởi phương tiện phát hiện (C12Q1/6804 được ưu tiên) [2018.01] 
1/6818 . . . . có sử dụng sự tương tác của hai hoặc nhiều hơn hai nhãn đánh dấu, ví dụ, 

truyền năng lượng cộng hưởng[2018.01] 
1/682 . . . . Khuếch đại tín hiệu [2018.01] 
1/6823 . . . . Phóng thích chất chỉ thị gắn kết [2018.01] 
1/6825 . . . . Phát hiện nucleic axit có sử dụng bộ cảm biến [2018.01] 
1/6827 . . . để phát hiện sự đột biến hoặc đa hình [2018.01] 
1/683 . . . . có sử dụng enzym giới hạn, ví dụ, đa hình độ dài đoạn cắt hạn chế [RFLP] 

[2018.01] 
1/6832 . . . Tăng cường phản ứng lai [2018.01] 
1/6834 . . . Ghép cặp axit nucleic với một pha rắn bằng phương pháp enzym hoặc sinh hóa 

[2018.01] 
1/6837 . . . . sử dụng dãy mẫu dò hoặc chip mẫu dò (C12Q1/6874 được ưu tiên) [2018.01] 
1/6839 . . . Phương pháp tạo xoắn bậc ba hoặc cấu tạo có bậc cao hơn trong thử nghiệm lai

 [2018.01] 
1/6841 . . . Kỹ thuật lai tại chỗ [2018.01] 
1/6844 . . Phản ứng khuếch đại axit nucleic [2018.01] 
1/6848 . . . đặc trưng bởi phương tiện nhăn ngừa sự nhiễm bẩn hoặc nâng cao tính đặc hiệu 

hoặc độ nhạy của phản ứng khuếch đại [2018.01] 
1/6851 . . . Khuếch đại định lượng [2018.01] 
1/6853 . . . sử dụng đoạn mồi hoặc khuôn biến tính [2018.01] 
1/6855 . . . . Bộ gắn kết [2018.01] 
1/6858 . . . Khuếch đại allen đặc trưng [2018.01] 
1/686 . . . Phản ứng chuỗi polymeraza [PCR] [2018.01] 
1/6862 . . . Phản ứng chuỗi ligaza [LCR] [2018.01] 
1/6865 . . . Khuếch đại dựa trên vùng gen khởi động, ví dụ, khuếch đại dựa trên trình tự axit 

nucleic [NASBA], sao chép trình tự duy trì liên tục (3SR) hoặc hệ thống khuếch đại 
dựa trên phiên mã [TAS] [2018.01] 

1/6867 . . . Khuếch đại dựa trên replicaza, ví dụ, sử dụng replicaza Q-beta [2018.01] 
1/6869 . . Phương pháp xác định trình tự [2018.01] 
1/6872 . . . có sử dụng khối phổ kế [2018.01] 
1/6874 . . . có sử dụng dãy axit nucleic, ví dụ, xác định trình tự bằng kỹ thuật lai [SBH] 

[2018.01] 
1/6876 . . Sản phẩm của axit nucleic được dùng trong phân tích axit nucleic, ví dụ, đoạn khởi 

đầu hoặc đoạn mồi [2018.01] 
1/6879 . . . để xác định giới tính [2018.01] 
1/6881 . . . để xác định kiểu tế bào hoặc mô, ví dụ, đoạn mồi kháng nguyên bạch cầu của 

người [HLA] [2018.01] 
1/6883 . . . dùng cho các căn bệnh gây ra do sự biến đổi của vật liệu di truyền [2018.01] 
1/6886 . . . . dùng cho bệnh ung thư (phân tích miễn dịch dùng cho ung thư G01N33/574) 

[2018.01] 
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1/6888 . . . để phát hiện hoặc nhận diện sinh vật [2018.01] 
1/689 . . . . dùng cho vi khuẩn [2018.01] 
1/6893 . . . . dùng cho động vật nguyên sinh [2018.01] 
1/6895 . . . . Dùng cho thực vật, nấm hoặc tảo [2018.01] 
1/6897 . . có sử dụng gen chỉ thị có thể liên kết với vùng khởi động [2018.01] 
1/70 . bao gồm virut hoặc thể thực khuẩn [3,2006.01] 

3/00 Các phương pháp kiểm tra các điều kiện phản ứng (thiết bị cho mục đích này 
C12M 1/36) [3,2006.01] 
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C12R SƠ ĐỔ MÃ CHỈ SỐ KẾT HỢP VỚI CÁC PHÂN LỚP C12C ĐẾN C12 Q HAY 
C12S CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VI SINH VẬT [3] 

Ghi chú [3] 
(1) Phân lớp này tạo thành một sơ đồ mã chỉ số kết hợp với các phân lớp khác của lớp 

C12, liên quan đến vi sinh vật được sử dụng trong các phương pháp được phân loai 
trong phân lớp C12C tới C12Q . 

(2) Tên gọi các vi khuẩn được lấy từ sách tra cứu "Bergey’s Manuel of Determinative 
Bacterilogy", xuất bản lần thứ 8, năm 1975.  

 

1/00 Vi sinh vật [3,2006.01]  
1 /01 . vi khuẩn hoặc actionomyxetal (xạ khuẩn) [3,2006.01] 
1/02 . . Axetobacter [3,2006.01] 
1/025 . . Achromobacter [3,2006.01] 
1/03 . . Actinomadura [3,2006.01] 
1/04 . . Actinomyces [3,2006.01] 
1/045 . . Actinoplanes [3,2006.01] 
1/05 .  . Alcaligenes [3,2006.01] 
1/06 .  . Arthrobacter [3,2006.01] 
1/065 .  . Azotobacter [3,2006.01] 
1/07 .  . Bacillus [3,2006.01] 
1/08 . . . Bacillus brevia [3,2006.01] 
1/085 .  . . Bacillus cereus [3,2006.01] 
1/09 . . . Bacillus circulans [3,2006.01] 
1/10 .  . . Bacillus licheniformis [3,2006.01] 
1/11 .  . . Bacillus megaterium [3,2006.01] 
1/12 .  . . Bacillus polymyxa [3,2006.01] 
1/125 .  . . Bacillus subtilis [3,2006.01] 
1/13 . . Brevibacterium [3,2006.01] 
1/14 . . Chainia [3,2006.01] 
1/145 .  . Clostridium [3,2006.01] 
1/15 .  . Corynebacterium [3,2006.01] 
1/16 .  . . Corynebacterium diphtheriae [3,2006.01] 
1/165 .  . . Corynebacterium poinsettiae [3,2006.01] 
1/17 .  . . Corynebacterium pyogenes [3,2006.01] 
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1/18 .  . Erwinia [3,2006.01] 
1/185 .  . Escherichia [3,2006.01] 
1/19 .  . . Escherichia coli [3,2006.01] 
1/20 .  . Flavobacterium [3,2006.01] 
1/21 .  . Haemophilus [3,2006.01] 
1/22 .  . Klebsiella [3,2006.01] 
1/225 .  . Lactobacillus [3,2006.01] 
1/23 .  . . Lactobacillus acidophilus [3,2006.01] 
1/24 .  . . Lactobacillus brevis [3,2006.01] 
1/245 .  . . Lactobacillus casei [3,2006.01] 
1/25 .  . . Lactobacillus plantarum [3,2006.01] 
1/26 .  . Methylomonas [3,2006.01] 
1/265 .  . Micrococcus [3,2006.01] 
1/27 .  . . Micrococcus flavus [3,2006.01] 
1/28 .  . . Micrococcus glutamicus [3,2006.01] 
1/285 .  . . Micrococcus lysodeikticus [3,2006.01] 
1/29 .  . Micromonospora [3,2006.01] 
1/30 .  . . Micromonospora chalcea [3,2006.01] 
1/31 .  . . Micromonospora purpurea [3,2006.01] 
1/32 . . Mycobacterium [3,2006.01] 
1/325 .  . . Mycobacterium avium [3,2006.01] 
1/33 .  . . Mycobacterium fortuitum [3,2006.01] 
1/34 .  . . Mycobacterium smegmatics [3,2006.01] 
1/35 .  . Mycoplasma [3,2006.01] 
1/36 .  . Neisseria [3,2006.01] 
1/365 .  . Nocardia [3,2006.01] 
1/37 .  . Proteus [3,2006.01] 
1/38 .  . Pseudomonas [3,2006.01] 
1/385 .  . . Pseudomonas aeruginosa [3,2006.01] 
1/39 . . . Pseudomonas fluorescens [3,2006.01] 
1/40 . . . Pseudomonas putida [3,2006.01] 
1/41 . . Rhizobium [3,2006.01] 
1/42 . . Salmonella [3,2006.01] 
1/425 .  . Serratia [3,2006.01] 
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1/43 . . . Serratia marcescens [3,2006.01] 
1/44 .  . Staphylococcus [3,2006.01] 
1/445 .  . . Staphylococcus aureus [3,2006.01] 
1/45 . . . Staphylococcus epidermidis [3,2006.01] 
1/46 .  . Streptococcus [3,2006.01] 
1/465 .  . Streptomyces [3,2006.01] 
1/47 . . . Streptomyces albus [3,2006.01] 
1/48 . . . Streptomyces antibioticus [3,2006.01] 
1/485 .  . . Streptomyces aureofaciens [3,2006.01] 
1/49 . . . Streptomyces aureus [3,2006.01] 
1/50 . . . Streptomyces bikiniensis [3,2006.01] 
1/51 . . . Streptomyces candidus [3,2006.01] 
1/52 . . . Streptomyces chartreusis [3,2006.01] 
1/525 .  . . Streptomyces diastatochromogenes [3,2006.01] 
1/53 . . . Streptomyces filipinensis [3,2006.01] 
1/54 . . . Streptomyces fradiae [3,2006.01] 
1/545 .  . . Streptomyces griseus [3,2006.01] 
1/55 . . . Streptomyces hygroscopicus [3,2006.01] 
1/56 . . . Streptomyces lavendulae [3,2006.01] 
1/565 . . . Streptomyces lincolnensis [3,2006.01] 
1/57 . . . Streptomyces noursei [3,2006.01] 
1/58 . . . Streptomyces olivaceus [3,2006.01] 
1/585 . . . Streptomyces platensis [3,2006.01] 
1/59 . . . Streptomyces rimosus [3,2006.01] 
1/60 . . . Streptomyces sparsogenes [3,2006.01] 
1/61 . . . Streptomyces venezuelae [3,2006.01] 
1/62 .  . Streptosporangium [3,2006.01] 
1/625 .  . Streptoverticillium [3,2006.01] 
1/63 .  . Vibrio [3,2006.01] 
1/64 .  . Xanthomonas [3,2006.01] 
1/645 . Nấm [3,2006.01]  

1/65 .  . Absidia [3,2006.01] 
1/66 .  . Aspergillus [3,2006.01] 
1/665 .  . . Aspergillus awamori [3,2006.01] 
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1/67 . . . Aspergillus flavus [3,2006.01] 
1/68 .  . . Aspergillus fumigatus [3,2006.01] 
1/685 .  . . Aspergillus niger [3,2006.01] 
1/69 . . . Aspergillus oryzae [3,2006.01] 
1/70 . . . Aspergillus ustus [3,2006.01] 
1/71 . . . Aspergillus wentii [3,2006.01] 
1/72 . . Candida [3,2006.01] 
1/725 . . . Candida albicans [3,2006.01] 
1/73 . . . Candida lipolytica [3,2006.01] 
1/74 . . . Candida tropicalis [3,2006.01] 
1/745 .  . Cephalosporium [3,2006.01] 
1/75 . . . Cephalosporium acremonium [3,2006.01] 
1/76 . . . Cephalosporium coerulescens [3,2006.01] 
1/765 .  . . Cephalosporium crotocinigenum [3,2006.01] 
1/77 .  . Fusarium [3,2006.01] 
1/78 .  . Hansenula [3,2006.01] 
1/785 .  . Mucor [3,2006.01] 
1/79 .  . Paecilomyces [3,2006.01] 
1/80 .  . Penicillium [3,2006.01] 
1/81 . . . Penicillum brevi [3,2006.01] 
1/82 . . . Penicillium chrysogenum [3,2006.01] 
1/825 .  . . Penicillium notatum [3,2006.01] 
1/83 . . . Penicillium patulum [3,2006.01] 
1/84 .  . Pichia [3,2006.01] 
1/845 .  . Rhizopus [3,2006.01] 
1/85 . . Sacaromyces [3,2006.01] 
1/86 . . . Sacaromyces carlsbergensis [3,2006.01] 
1/865 .  . . Sacaromyces cerevisiae [3,2006.01] 
1/87 . . . Sacaromyces lactis [3,2006.01] 
1/88 .  . Torulopsis [3,2006.01] 
1/885 .  . Trichoderma [3,2006.01] 
1/89 . Tảo [3,2006.01] 
1/90 . Động vật nguyên sinh [3,2006.01] 
1/91 . Dòng tế bào [3,7,2006.01] 
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1/92 . Virut [5,7,2006.01] 
1/93 .  . Virut độngvật [7,2006.01] 
1/94 .  . Virut thực vật [7,2006.01] 

 

265 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C13B 

C13 CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG [4] 

Ghi chú [2011.01] 
 Trong lớp C13, các thuật ngữ hoặc khái niệm sau đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - “đường” là một loại cacbohydrat ăn được dạng tinh thể tan trong nước, có vị ngọt đặc 

trưng, bao gồm môn, di- và oligosaccarit, ví dụ sucroza, lactoza và fructoza. Ý nghĩa cụ thể 
hơn về thuật ngữ này được xác định trong phần ghi chú của phân lớp C13B. 

 

C13B SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA; CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CHO MỤC 
ĐÍCH NÀY (đường hoặc các dẫn xuất của đường được tổng hợp bằng phương pháp 
hóa học C07H; các phương pháp sử dụng enzym hoặc lên men để điều chế các hợp 
chất chứa các gốc sacarit C12P 19/00) [2011.01] 

Ghi chú[2011.01] 
 Trong phân lớp C13B, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - “đường” được sử dụng với nghĩa phi khoa học và đề cập tới đường mía, cũng được gọi là 

“đường ăn” hoặc “sacaroza”, disacarit tinh thể trắng;  
 - “dịch đường” là dung dịch đường về cơ bản chứa đường mía có nguồn gốc từ các loại thực 

vật khác nhau, ví dụ củ cải đường, cây mía hoặc cây thích; 
 - “xi-rô” là dịch đường có độ cô đặc cao.  

 

5/00 Làm giảm kích thước nguyên liệu trước khi tách đường (để tách tinh bột C08B 
30/02) [2011.01] 

5/02 . Cắt mía đường [2011.01] 
5/04 . . Nghiền mía đường [2011.01] 
5/06 . Cắt củ cải đường [2011.01]  
5/08 . Dao; Điều chỉnh và bảo dưỡng dao [2011.01] 

10/00 Sản xuất dịch đường (rạch cây để lấy dịch A01G 23/10; đồ hứng dịch cây A01G 
23/14) [2011.01] 

10/02 . Ép dịch đường từ mía và các nguyên liệu tương tự ví dụ từ kê đường [2011.01] 
10/04 .  . kết hợp với hấp thụ thấm [2011.01] 
10/06 .  .  Máy nghiền nhỏ mía đường [2011.01] 
10/08 . Chiết tách đường từ củ cải đưòng bằng nước [2011.01] 
10/10 . . Các phương pháp liên tục [2011.01] 
10/12 .  . Các chi tiết của thiết bị tách dịch đường, ví dụ ống dẫn hoặc van [2011.01] 
10/14 . có sử dụng các tác nhân khác (ngoài nước) để tách đường, ví dụ rượu hoặc các dung 

dịch muối [2011.01]   

15/00 Ép nước từ nguyên liệu mà từ đó đường được chiết tách (từ nguyên liệu đã chiết 
tách tinh bột C08B 30/10) [2011.01] 
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15/02 . giữa các băng chuyền chuyển động có lỗ [2011.01] 

20/00 Làm sạch dịch đường [2011.01] 

Ghi chú [2011.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, nếu một đối tượng kỹ thuật có liên quan chung đến 

phép sắc ký được đề cập đến thì cũng được phân loại trong nhóm B01D 15/08.  
 
20/02  . có sử dụng các hợp chất kim loại kiềm thổ [2011.01] 
20/04  . . được làm bão hòa tiếp theo [2011.01] 
20/06  . . . bằng khí carbonic hoặc khí sulfurơ [2011.01] 
20/08  . bằng oxy hóa hoặc bằng khử [2011.01] 
20/10  . . có sử dụng khí sulfurơ hoặc các sulfit [2011.01] 
20/12 .  có sử dụng các chất hấp phụ, ví dụ bằng than hoạt tính [2011.01] 
20/14      . có sử dụng các vật liệu trao đổi ion [2011.01] 
20/16      . bằng các phương tiện vật lý, ví dụ bằng thẩm thấu hoặc lọc [2011.01] 
20/18      . bằng các phương tiện điện [2011.01] 

25/00 Các thiết bị làm bay hơi hoặc nồi nấu chuyên dụng cho các dung dịch đường; 
Làm bay hơi hoặc nấu dịch đường [2011.01] 

25/02 . Các chi tiết, ví dụ để ngăn ngừa tạo bọt hoặc để thu hồi dịch [2011.01] 
25/04 . . Thiết bị đun nóng [2011.01] 
25/06 . kết hợp với các dụng cụ đo để kiểm tra quá trình [2011.01] 

30/00 Kết tinh; Thiết bị kết tinh; Tách các tinh thể đường khỏi nước cái [2011.01] 
30/02     . Kết tinh, các thiết bị kết tinh [2011.01] 
30/04     . Tách các tinh thể đường khỏi nước cái [2011.01] 
30/06     . . bằng cách ly tâm [2011.01] 
30/08     . . Rửa các tinh thể đường khỏi nước cái còn sót lại [2011.01] 
30/10 . . . trong các máy ly tâm [2011.01] 
30/12      . . Làm tuần hoàn nước cái hoặc nước rửa [2011.01] 
30/14      . . Hòa tan hay tinh chế đường thô [2011.01] 

35/00 Tách đường mía từ mật [2011.01] 
35/02      . bằng các phương tiện hoa học [2011.01] 
35/04      . . bằng sự kết tủa có dạng sacarat kim loại kiềm thổ [2011.01] 
35/06      . . có sử dụng các vật liệu trao đổi ion [2011.01] 
35/08     . bằng các phương tiện vật lý, ví dụ bằng thẩm thấu [2011.01] 

40/00 Sấy đường [2011.01] 
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45/00 Các máy cắt chuyên dụng cho đường [2011.01] 
45/02 . kết hợp với máy phân loại và đóng gói [2011.01] 

50/00 Các sản phẩm đường khác, ví dụ bột đường, đường miếng hoặc đường nước; 
Xử lý đường (C13B 40/00, C13B 45/00 được ưu tiên; các sản phẩm bánh kẹo từ 
đường A23G 3/00) [2011.01] 

50/02  . thu được bằng đóng khuôn đường [2011.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật không được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2011.01] 

 

268 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C13K 

C13K SACARIT KHÔNG PHẢI LÀ ĐƯỜNG MÍA, ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NGUỒN 
TỰ NHIÊN HOẶC BẰNG CÁCH THỦY PHÂN CÁC DI-, OLIGO- HOẶC 
POLYSACARIT CÓ TRONG TỰ NHIÊN (đường hoặc dẫn xuất đường được 
tổng hợp bằng hóa học C07H; polysacarit, ví dụ tinh bột, các dẫn xuất của nó C08B; 
mạch nha C12C; các phương pháp lên men hoặc sử dụng enzym để điều chế các hợp 
chất có chứa các gốc sacarit C12P 19/00) 

1/00 Glucoza (tách khỏi đường nghịch chuyển C13K 3/00); Xiro chứa glucoza 
[1,2,2006.01] 

1/02 . bằng cách đường hóa các nguyên liệu xenluloza (sản xuất thức ăn gia súc A23K 
10/32) [1,2006.01] 

1/04 . . Làm sạch [1,2006.01] 
1/06 . bằng cách đường hoa tính bột hoặc nguyên liệu có tinh bột [1,2006.01] 
1/08 . . Làm sạch [1,2006.01] 
1/10 . Kết tinh [1,2006.01] 

3/00 Đường nghịch chuyển: Tách glucoza hoặc fructoza khỏi đường nghịch chuyển 
[1,2006.01] 

5/00 Lactoza [1,2006.01] 

7/00 Maltoza [1,2006.01] 

11/00 Fructoza (tách khỏi đường nghịch chuyển C13K 3/00) [2,2006.01] 

13/00 Đường không thuộc vào các đề mục khác của lớp này [2,2006.01] 
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C14 DA; DA SỐNG; DA CÒN LÔNG; DA THUỘC 

C14B XỬ LÝ HOẶC GIA CÔNG CƠ KHÍ DA, DA SỐNG VÀ DA THUỘC NÓI 
CHUNG; MÁY CẮT LÔNG THÚ; MÁY TÁCH RUỘT (làm sạch da sống bằng 
cơ khí và tương tự D06G) 

Nội dung phân lớp 
DA THUỘC 

Thuộc da .....................................................................................................................1/00, 7/00 
Xử lý 

cán, lăn, chặt, cắt....................................................................................................3/00, 5/00 
xử ly lần cuối ..................................................................................................... 11/00, 13/00 
sản xuất đai, băng truyền động ....................................................................................... 9/00 

Thiết bị, dụng cụ ..................................................................................................... 17/00, 19/00 
LÔNG THÚ 

Xử lý .................................................................................................................................. 15/00 
Thiết bị, công cụ ..................................................................................................... 17/00, 19/00 

RUỘT 
Tách ruột, cắt ruột .............................................................................................................. 21/00 

XỬ LÝ HOẶC GIA CÔNG DA KHÁC CHƯA ĐƯỢC ĐỀ 
CẬP TRONG CÁC NHÓM TRÊN CỦA PHÂN LỚP NÀY ........................................................... 99/00 

 

1/00 Thuộc da; Máy móc hoặc thiết bị dùng cho mục đích này [1,2006.01] 
1/02     . Nạo thịt dưới da, khử lông, kéo căng, phân tách, bào mỏng, tách đôi hoặc làm mỏng 

da, da sống hoặc da thú đã thuộc [1,2006.01] 
1/04     . . sử dụng các trục hoặc dao làm bóng, cạo (nạo) hoặc làm phẳng được kẹp trên các bệ, 

ví dụ các trục đặt trên mặt phẳng vuông góc với bề mặt làm việc [1,2006.01] 
1/06     . . . trong các máy, trong đó sản phẩm cần gia công được giữ tiếp xúc với dụng cụ làm 

việc chỉ nhờ các con lăn [1,2006.01] 
1/08      . . . trong các máy có băng đàn hồi (mềm dẻo) làm chi tiết đỡ tựa hoặc phản áp lực 

[1,2006.01] 
1/10     . . . trong các máy với tang trống có mặt hình trụ, mặt hình nón hoặc tương tự để bố trí 

trên đó toàn bộ sản phẩm gia công [1,2006.01] 
1/12    . . . trong các máy có tấm đỡ phẳng [1,2006.01] 
1/14      . . sử dụng công cụ cắt da trong mặt phẳng song song với bề mặt của da [1,2006.01] 
1/16     . . . sử dụng dao cắt được kẹp bất động chuyển động tịnh tiến hoặc lắc [1,2006.01] 
1/18      . . . sử dụng dao dạng băng chuyền [1,2006.01] 
1/20      . . . sử dụng dao tròn dạng đĩa hoặc hình nón [1,2006.01] 
1/22      . . . sử dụng dao hình trụ [1,2006.01] 
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1/24      . . Cắt mép hoặc cắt ngắn lông mà không cắt nhỏ da (cắt ngắn lông và nhổ lông với mục 
đích chế biến lông lần cuối C14B 15/02) [1,2006.01] 

1/26     . Khung để căng hoặc phân tách da; Các máy để tách; Bảng để tách; Tấm nhựa để dán 
da khi làm khô (cơ cấu kẹp C14B 17/08) [1,2006.01] 

1/28      . Các máy để xử lý da có cơ cấu đo diện tích da và in lên da các số liệu đo đạc 
[1,2006.01] 

1/30      . Ép hoặc cán da đã thuộc [1,2006.01] 
1/32      . . trong chuyển động dọc của các bộ phận ép [1,2006.01] 
1/34      . . trong chuyển động quay của các bộ phận ép hoặc cán [1,2006.01] 
1/36      . . . Các máy dạng cầu để cán da đã thuộc [1,2006.01] 
1/38     . Đập mỏng da đã thuộc [1,2006.01] 
1/40      . Làm mềm hoặc tạo cho da sống hay da thuộc độ mềm dẻo trên máy làm căng hoặc 

dãn hoặc trên máy làm nổi hạt và cán hoa văn, cũng như trên máy làm mịn mặt 
[1,2006.01] 

1/42 . . nhờ tang trống quay có cánh hướng tâm [1,2006.01] 
1/44 . Xử lý cơ khí bề mặt của da [1,2006.01] 
1/46 . . Mài đá bọt, làm bóng hoặc mài bóng [1,2006.01] 
1/48 .  . Tạo nhám (bằng cát C14B 1/46) [1,2006.01] 
1/50 .  . Đánh bóng [1,2006.01] 
1/52 . . Làm sạch bằng chổi hoặc bằng các cơ cấu phủ nhung [1,2006.01] 
1/54 .  . Làm phẳng (ép hoặc cán C14B 1/30) [1,2006.01] 
1/56 .  . Trang trí, tạo hoa văn và hình vẽ, in rập nổi [1,2006.01] 
1/58      . Sấy khô [1,2006.01] 
1/60     . . Các phương pháp dán (các phương pháp dán hóa học C14C 7/00) [1,2006.01] 
1/62 . Cuộn, cuốn hoặc bao gói da sống hay da thuộc [1,2006.01] 

3/00 Cán lăn da đã thuộc [1,2006.01] 

5/00 Trải, chặt, cắt da đã thuộc, đột lỗ trên da (các chi tiết của giầy, ví dụ đế giầy 
A43D) [1,2006.01] 

5/02 . Máy giã và đe để gia công các chi tiết làm từ da [1,2006.01] 
5/04 . để sản xuất đai hoặc các dải dài bằng da [1,2006.01] 
5/06 .  . Các máy cắt các dải da theo đường xoắn từ các vòng da [1,2006.01] 

7/00     Các dạng da thuộc đặc biệt và sản xuất chúng [1,2006.01] 
7/02     . Da dạng composite (với một hoặc một số lớp từ chất dẻo B32B 9/02) [1,2006.01] 
7/04     . . được tạo ra bằng cách tẩm thấm hoặc ép các mẩu, băng hoặc các lớp da đã thuộc; 

Gia cố hoặc tạo cho da độ cứng bằng cách làm thêm một lớp vật liệu cứng 
[1,2006.01] 

271 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C14B 

7/06 . Dải băng được chế tạo bằng cách liên kết các dải hoặc mẫu riêng biệt với nhau bằng 
cách đan [1,2006.01] 

9/00 Chế tạo đai hoặc băng truyền động hay các đai, băng khác bằng da thuộc 
[1,2006.01] 

11/00 Xử lý lần cuối các cạnh sản phẩm bằng da thuộc, ví dụ uốn, đốt [1,2006.01] 

13/00 Cắt thành mảnh vụn da sống hoặc da thuộc [1,2006.01] 

15/00 Xử lý cơ khí lông thú [1,2006.01] 
15/02 . Cắt ngắn: Loại bỏ lông đã chết hoặc lông thô hay lông cứng bằng cách cắt hoặc nhổ 

[1,2006.01] 
15/04 . Thuộc da lông thú [1,2006.01] 
15/06 . . Cơ cấu kéo căng da lông thú [1,2006.01] 
15/08 . Làm thêm lớp vật liệu khác cho bộ da thú tăng độ bền và độ cứng của chúng 

[1,2006.01] 
15/10 . Cắt da lông thú; Sản xuất tấm hoặc dải lông thú [1,2006.01] 
15/12 . Xử lý lần cuối, ví dụ cắm lông màu trắng; Tạo hoa văn hoặc tương tự trên da lông thú 

[1,2006.01] 

17/00   Các chi tiết kết cấu của cơ cấu hoặc máy để xử lý hoặc chế biến da, da sống, da 
đã thuộc hoặc lông thú [1,2006.01] 

17/02    . Trục dao xoắn và các trục khác, ví dụ nạo thịt dưới da hoặc cạo [1,2006.01] 
17/04   . Giá đỡ làm việc và các chi tiết khác chịu áp lực; Trục đỡ hoặc trục chịu áp lực 

[1,2006.01] 
17/06     . Các cơ cấu đưa dẫn hoặc kẹp [1,2006.01] 
17/08     . .  Các cơ cấu kẹp, ví dụ kẹp để căng da [1,2006.01] 
17/10   . Các cơ cấu dẫn động của các chi tiết máy gia công da [1,2006.01] 
17/12     . Cơ cấu an toàn của máy gia công da [1,2006.01] 
17/14    . Cơ cấu phụ của máy gia công da, ví dụ cơ cấu nghiền nhỏ cho trục dao xoắn hoặc cơ 

cấu chống bụi được kết hợp về kết cấu với máy gia công da [1,2006.01] 

19/00   Dụng cụ cầm tay để xử lý da sống, da hoặc da đã thuộc trong sản xuất da thuộc 
hoặc lông thú (thiết bị và dụng cụ cho đồ yên cương B68C) [1,2006.01] 

21/00   Tách đôi ruột: Cắt ruột theo hướng dọc (làm sạch hoặc cắt ruột trong thời gian chế 
biến thịt A22C 17/00) [1,2006.01] 

99/00 Xử lý hoặc gia công da khác chưa được đề cập trong các nhóm trên của phân 
lớp này [2006.01] 

 

272 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C14C 

C14C XỬ LÝ DA SỐNG, DA HOẶC DA ĐÃ THUỘC BẰNG HÓA CHẤT, ENZYM 
HOẶC CÁC VI SINH VẬT, VÍ DỤ THUỘC DA, THẤM ƯỚT HOẶC GIA 
CÔNG LẦN CUỐI; THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY; CÁC HỢP 
PHẦN ĐỂ THUỘC DA (tẩy trắng da đã thuộc và lông thú D06L; nhuộm da thuộc 
hoặc lông thú D06P) 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ SƠ BỘ .................................................................................................................................... 1/00 
THUỘC DA; DÁN; THẤM ƯỚT ................................................................................... 3/00; 7/00; 9/00 
KHỬ CHẤT BÉO ............................................................................................................................... 5/00 
GIA CÔNG LẦN CUỐI, CÁC DẠNG DA THUỘC ĐẶC 
BIỆT ...................................................................................................................................... 11/00; 13/00 
CÁC THIẾT BỊ ................................................................................................................................ .15/00 
XỬ LÝ DA KHÁC CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC 
NHÓM TRÊN CỦA PHÂN LỚP NÀY.. ......................................................................................... .99/00 

 

1/00 Xử lý da sống hoặc da bằng các chất hóa học, enzym hoặc vi sinh vật trước khi 
thuộc da [1,2006.01]  

1/02 . Bảo quản da sống chưa chế biến [1,2006.01] 
1/04 . Ngâm, thấm ướt [1,2006.01] 
1/06 . Giảm nhẹ việc khử lông, ví dụ nhờ phủ chất bôi trơn (dầu mỡ), ngâm trong nước vôi 

[1,2006.01] 
1/08 . Làm sạch vôi; Làm mềm; Tẩm muối; Khử mỡ [1,2006.01] 

3/00 Thuộc da; Các hợp phần để thuộc da [1,2006.01] 
3/02 . Thuộc da bằng phương tiện hóa học [1,2006.01] 
3/04 .  . Thuộc da bằng chất khoáng [1,2006.01] 
3/06 . . . có sử dụng hợp chất của crom [1,2006.01] 
3/08 .  . bằng các tác nhân hữu cơ [1,2006.01] 
3/10 . . . Thuộc da bằng thực vật [1,2006.01] 
3/12 . . . . có sử dụng chất thuộc da thực vật tinh khiết hoặc biến tính [1,2006.01] 
3/14 . . . Thuộc da bằng mỡ; Thuộc da bằng dầu [1,2006.01] 
3/16 . . . có sử dụng aldehyt béo [1,2006.01] 
3/18 . . . có sử dụng các sản phẩm đa trùng ngưng hoặc các tiền chất của chúng [1,2006.01] 
3/20 . . . . sulfonat hóa [1,2006.01] 
3/22 . . . có sử dụng sản phẩm trùng hợp [1,2006.01] 
3/24 . . . có sử dụng các dẫn xuất của lignin ví dụ nước sulfat [1,2006.01] 
3/26 . . . có sử dụng các chất hữu cơ khác chứa các nguyên tố halogen [1,2006.01] 

273 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C14C 

3/28 .  . Các phương pháp thuộc da nhiều bậc [1,2006.01] 
3/30 .  . có sử dụng các phương tiện vật lý kết hợp với các phương tiện hóa học [1,2006.01] 
3/32 . Thu hồi các chất thuộc da từ da [1,2006.01] 

5/00 Khử mỡ cho da thuộc[1,2006.01]   

7/00 Các khía cạnh hóa học của phương pháp dán da [1,2006.01] 

9/00 Thấm ướt da thuộc để bảo quản, tạo tính không thấm nước, độ bền nhiệt độ và 
tương tự [1,2006.01] 

9/02 . có sử dụng nguyên liệu dầu hoặc mỡ,ví dụ nhũ tương mỡ [1,2006.01] 
9/04 . Gắn chất thuộc da vào da [1,2006.01] 

11/00 Tinh sửa bề mặt da [1,2006.01] 

13/00 Sản xuất các loại da đặc biệt, ví dụ giấy thuộc [1,2006.01] 
13/02 . Sản xuất da kỹ thuật [1,2006.01] 

15/00 Thiết bị xử lý hoặc rửa bằng hóa học da sống, da hoặc da thuộc [1,2006.01] 

99/00 Xử lý da chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này [2006.01] 
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TIỂU PHẦN - LUYỆN KIM 

C21 LUYỆN GANG, THÉP 

C21B SẢN XUẤT SẮT, GANG HAY THÉP (xử lý sơ bộ quặng sắt hay sắt vụn C22B 
1/00) 

Ghi chú 
Phân lớp này bao gồm: 
 - thu nhận sắt, gang hay thép từ nguyên liệu thô, ví dụ thu nhận gang thỏi   
 - thiết bị chuyên dụng để sản xuất chúng, ví dụ lò cao, thiết bị nung nóng khí (lò nói 

chung F27). 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT GANG THỎI 

Trong lò cao ...................................................................................................... 5/00, 7/00, 9/00 
Các phương pháp khác ....................................................................................................... 11/00 
Những vấn đề chung về sản xuất gang ................................................................................ 3/00 

SẢN XUẤT SẮT, GANG, THÉP .......................................................................................... 13/00, 15/00 
SẢN XUẤT THÉP LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC 
TIẾP .................................................................................................................................................. 13/00 

 

3/00 Các vấn đề chung về sản xuất sắt, gang, thép (thiết bị trộn dùng cho gang thỏi 
C21C 1/06) [1,2006.01] 

3/02 . bằng cách đưa vào chất phụ gia, ví dụ chất phụ gia trợ dung [1,2006.01] 
3/04 . Thu nhận các sản phẩm phụ, ví dụ xỉ [1,2006.01] 
3/06 .  .  Xử lý xỉ lỏng [1,2006.01] 
3/08 .  . . Làm nguội xỉ [1,2006.01] 
3/10 . . . Thùng chứa xỉ; Toa chứa xỉ [1,2006.01] 

5/00 Thu nhận gang thỏi trong lò cao [1,2006.01] 
5/02 . Thu nhận gang thỏi đặc biệt, ví dụ bằng cách đưa vào chất phụ gia, ví dụ các oxit các 

kim loại khác [1,2006.01] 
5/04 . Thu nhận xỉ có thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
5/06 . sử dụng khí đỉnh lò trong quá trình lò cao [1,2006.01]  

7/00 Lò cao [1,2006.01]  
7/02 . Các dạng ở trong [1,2006.01] 
7/04 . với vật liệu chịu lửa đặc biệt [1,2006.01]  
7/06 .  . Lót lò [1,2006.01] 
7/08 . Vỏ sắt đỉnh lò [1,2006.01] 
7/10 . Các phương pháp và thiết bị làm nguội [1,2006.01] 
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7/12 . Mở hoặc đóng lỗ tháo [1,2006.01] 
7/14 . Các thiết bị tháo, ví dụ dành cho xỉ [1,2006.01] 
7/16 . Lò gió (lò) [1,2006.01] 
7/18 . Van đỉnh lò [1,2006.01] 
7/20 . . với các thiết bị để phân bổ nguyên liệu nạp [1,2006.01] 
7/22 . Các thiết bị hút bụi [1,2006.01] 
7/24 . Các thiết bị kiểm tra [1,2006.01] 

9/00 Lò gió nóng của lò cao [1,2006.01] 
9/02 . Bằng gạch [1,2006.01] 
9/04 .  . có buồng đốt riêng [1,2006.01] 
9/06 .  . Lót lò [1,2006.01] 
9/08 . Bằng kim loại [1,2006.01] 
9/10 . Các thành phần kết cấu khác, ví dụ ống dẫn khí [1,2006.01] 
9/12 .  . Các van và tấm chắn gió nóng của lò cao [1,2006.01]  
9/14 . Nung nóng sơ bộ không khí đốt cháy [1,2006.01] 
9/16 . Làm nguội hay sấy khô không khí để thổi nóng [1,2006.01] 

11/00 Thu nhận gang thỏi trong các lò không phải lò cao [1,2006.01] 
11/02 . trong các lò đứng thấp [1,2006.01] 
11/06 . trong các lò quay [1,2006.01] 
11/08 . trong các lò lửa [1,2006.01] 
11/10 . trong các lò điện [1,2006.01] 

13/00 Thu nhận sắt xốp hay thép lỏng bằng phương pháp trực tiếp [1,2006.01] 
13/02 . trong các lò đứng [1,2006.01] 
13/04 . trong các lò chưng cất [1,2006.01] 
13/06 . trong các lò nhiều tầng lửa [1,2006.01] 
13/08 . trong các lò quay [1,2006.01] 
13/10 . trong các lò lửa [1,2006.01] 
13/12 . trong các lò điện [1,2006.01] 
13/14 . Các phương pháp nhiều bậc [1,2006.01] 

15/00 Các phương pháp khác thu nhận sắt, gang, thép từ hợp chất sắt (bằng điện 
phân C25C 1/06) [1,2006.01] 

15/02 . Các phương pháp nhiệt kim, ví dụ hoàn nguyên bằng hỗn hợp nhiệt [1,2006.01] 
15/04 . từ cacbonyl sắt [1,2006.01] 
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C21C GIA CÔNG GANG, VÍ DỤ TINH LUYỆN, THU NHẬN SẮT HÀN VÀ THÉP; 
XỬ LÝ Ở TRẠNG THÁI NẤU CHẢY CÁC HỢP KIM SẮT 

1/00 Tinh luyện gang: Gang đúc [1,2006.01] 
1/02 . Tách phospho hay lưu huỳnh [1,2006.01] 
1/04 . Tách các tạp chất khác ngoài carbon, phospho và lưu huỳnh [1,2006.01] 
1/06 . Đặc điểm kết cấu của thiết bị trộn gang [1,2006.01] 
1/08 . Thu nhận gang đúc [1,2006.01] 
1/10 . Thu nhận gang graphit hình cầu [1,2006.01] 

3/00 Thu nhận sắt hàn hay thép hàn [1,2006.01] 

5/00 Thu nhận thép carbon, ví dụ thép không hợp kim chứa ít hay vừa lượng 
carbon hay thép đúc [1,2006.01] 

5/02 . Thu nhận thép lò nổi [1,2006.01] 
5/04 . Thu nhận thép trong lò lửa, ví dụ thép Siemen-Martin [1,2006.01] 
5/06 .  . Thu nhận xỉ có thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
5/28 . Thu nhận thép trong lò chuyển [1,2006.01] 
5/30 .  . Kiểm tra hay điều chỉnh gió [1,2006.01] 
5/32 .  . . Thổi từ trên xuống (C21C 5/35 được ưu tiên) [1,5,2006.01] 
5/34 . . . Thổi qua lò bể (C21C 5/35 được ưu tiên) [1,5,2006.01] 
5/35 .  . . Thổi từ trên xuống và qua lò bể [1,5,2006.01] 
5/36 .  . Các phương pháp thu nhận xỉ có thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
5/38 .  . Thoát khí thải va bụi [1,2006.01] 
5/40 .  . . Ống dẫn khí và các thiết bị tách khí hay bụi cho lò chuyển [1,2006.01] 
5/42 . . Đặc điểm cấu trúc lò chuyển [1,2006.01] 
5/44 .  . . Lớp lát gạch chịu lửa [1,2006.01] 
5/46 .  . . Các thành phần cấu tạo và các thiết bị phụ trợ của lò chuyển [1,2006.01] 
5/48 . . . . Mắt gió và đáy của lò chuyển [1,2006.01] 
5/50 . . . . Cơ cấu nghiêng của lò chuyển [1,2006.01] 
5/52 . Sản xuất thép trong lò điện [1,2006.01]  
5/54 .  . Các phương pháp thu nhận xỉ thành phần đặc biệt [1,2006.01] 
5/56 . Sản xuất thép bằng các phương pháp khác (thu nhận thép lỏng bằng phương pháp 

trực tiếp C21B 13/00) [1,2006.01] 

7/00 Xử lý hợp kim sắt nấu chảy, ví dụ thép không thuộc nhóm C21C1/00-
C21C5/00 (xử lý các kim loại nấu chảy trong khi tạo hình B22D 1/00, B22D 27/00) 
[1,2006.01] 

7/04 . Tách tạp chất bằng cách cho thêm chất xử lý vào [1,2006.01] 
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7/06 .  . Khử oxy hóa, ví dụ khử oxi [1,2,2006.01] 
7/064 .  . Tách phospho; Tách lưu huỳnh [3,2006.01] 
7/068 . . Khử carbon [3,2006.01] 
7/072 . . Xử lý bằng khí (C21C 7/06, C21C 7/064, C21C 7/068 được ưu tiên) [3,2006.01] 
7/076 . . Sử dụng xỉ hay chất trợ dung làm chất xử lý (C21C 7/06, C21C 7/064, C21C 7/068 

được ưu tiên) [3,2006.01] 
7/10 . Xử lý trong chân không [1,2006.01] 
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C21D THAY ĐỔI CẤU TRÚC VẬT LÝ CÁC KIM LOẠI ĐEN; CÁC THIẾT BỊ CÓ 
CÔNG DỤNG CHUNG ĐỂ GIA CÔNG NHIỆT CÁC KIM LOẠI ĐEN HOẶC 
MÀU HAY CÁC HỢP KIM; TẠO TÍNH DẺO CHO KIM LOẠI BẰNG KHỬ 
CACBON, RAM HAY CÁC DẠNG XỬ LÝ KHÁC (tôi bằng khuyếch tán C23C; 
hóa rắn một hướng hay phân tách một hướng vật liệu eutectic C30B; xử lý bề mặt vật 
liệu kim loại bao gồm ít nhất một qui trình được đề cập trong phân lớp C23 và ít nhất 
một qui trình được phân loại trong phân lớp C23F 17/00) 

 
Ghi chú [2012.01] 
    1.  Xi măng hóa bằng các quy trình khuếch tán được phân loại trong 

C23C. 
    2.  Xử lý bề mặt vật liệu kim loại có ít nhất một quy trình được đề cập 

trong lớp C23 và ít nhất một quy trình được thuộc phân lớp này, thì 
được phân loại trong nhóm C23F 17/00. 

Nội dung phân lớp 
GIA CÔNG NHIỆT 

Phương pháp chung và thiết bị .................................................................................1/00, 11/00 
gang đúc, các hợp kim sắt ...........................................................................................5/00, 6/00 
các chi tiết đặc biệt .............................................................................................................. 9/00 

GIA CÔNG CƠ ................................................................................................................................... 7/00 
GIA CÔNG CƠ KẾT HỢP GIA CÔNG NHIỆT ................................................................................ 8/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾCH TÁN ĐỂ TÁCH PHI KIM 
LOẠI ................................................................................................................................................... 3/00 
CÁC GIA CÔNG KHÁC .................................................................................................................. 10/00 

 

1/00 Các phương pháp chung hoặc thiết bị gia công nhiệt, ví dụ ủ, hóa rắn, tôi hoặc 
ram [1,2006.01]  

1/02 . Tôi các sản phẩm đã rèn hay cán không nung bổ sung  [1,2006.01] 
1/04     . với việc sử dụng đồng thời sóng siêu âm, trường từ hay điện [1,2006.01] 
1/06     . Tôi bề mặt [1,2006.01] 
1/08   .  . bằng ngọn lửa [1,2006.01] 
1/09 . . với tác dụng trực tiếp của năng lượng điện hay sóng; bằng sự chiếu bức xạ hạt 

[3,2006.01]  
1/10     . . . của cảm ứng điện [1,3,2006.01] 
1/18      . Tôi (C21D 1/02 được ưu tiên); Tôi với ram tiếp theo hay không ram (thiết bị để tôi 

nguội C21D 1/62) [1,3,2006.01] 
1/19 . . bằng tôi gián đoạn [3,2006.01] 
1/20 . . . Tôi bằng nhiệt, ví dụ tôi bainitic [1,3,2006.01] 
1/22 . . . Tôi phân đoạn ra mactensit [3,2006.01] 
1/25 .  . Tôi kết hợp với ram ở nhiệt độ 300°C và 600°C, tức là hoàn thiện nhiệt [3,2006.01] 

279 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C21D 

1/26 . Các phương pháp ủ [1,2006.01] 
1/28 .  . Tiêu chuẩn hóa [1,2006.01] 
1/30 .  . Khử ứng lực [1,2006.01] 
1/32 .  . Ủ mềm, ví dụ cầu hóa [1,2006.01] 
1/34 . Các phương pháp nung (C21D 1/06 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/38 .  . Nung bằng phóng điện catôt [1,2006.01] 
1/40 .  . Nung điện bằng cách cho dòng điện trực tiếp chạy qua sản phẩm [1,2006.01] 
1/42 .  . Nung cảm ứng [1,2006.01] 
1/44 . . trong các bể nung [1,2006.01] 
1/46 .  . . Bể muối [1,2006.01] 
1/48 . . . Bể kim loại [1,2006.01] 
1/50 .  . . Bể dầu [1,2006.01] 
1/52 .  . bằng ngọn lửa [1,2006.01] 
1/53 .  . Nung trong các lớp giả lỏng [3,2006.01] 
1/54 . Xác định nhiệt độ tôi theo sự thay đổi đặc tính từ hay điện [1,2006.01] 
1/55 . Kiểm tra độ thấm tôi, ví dụ xác định điểm kết thúc tôi [3,2006.01] 
1/56 . đặc trưng bởi các môi trường tôi nguội [1,2006.01] 
1/58 .  . Dầu [1,2006.01] 
1/60 .  . Dung dịch nước [1,2006.01] 
1/607 . . Muối nóng chảy [3,2006.01] 
1/613 . . Khí; Chất hóa lỏng hay hóa rắn ở dạng khí trong các điều kiện thường [1,3,2006.01] 
1/62 . Thiết bị tôi nguội [1,2006.01] 
1/63 .  . để tôi nguội trong các bể [3,2006.01] 
1/64 .  . . bằng các chất lỏng tuần hoàn [1,3,2006.01] 
1/667 .  . để tôi nguội bằng nước phun [3,2006.01] 
1/673 .  . để tôi nguội trong các khuôn [3,2006.01] 
1/68 . Lớp bọc hay vật liệu tạm thời được đưa vào kim loại, sử dụng trước hay trong quá 

trình xử lý nhiệt [1,2006.01] 
1/70 .  . trong khi nung hay làm nguội [1,2006.01] 
1/72 .  . trong quá trình thay đổi hóa học bế mặt [1,2006.01] 
1/74 . Các phương pháp gia công trong các chất dạng bột, trong môi trường được kiểm soát, 

trong khí trơ hay trong chân không [1,2006.01] 
1/76 .  . Điều chỉnh thành phần môi trường khí [1,2006.01] 
1/767 .  . với luân chuyển cưỡng bức khí; Nung nóng lại chúng [3,2006.01] 
1/773 .  . trong áp suất giảm hay trong chân không [3,2006.01] 
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1/78     . Các phương pháp tổng hợp gia công nhiệt, không được xem xét trong các đề mục trên 
[1,2006.01] 

1/82 . Tách vảy bằng ứng suất nhiệt (bằng cơ học B21, B23, bằng hóa học C23; bằng 
phương pháp điện phân C25F 1/00) [1,2006.01] 

1/84      . Làm nguội từ từ có điều khiển (máy làm lạnh để cán kim loại B21B 43/00) 
[3,2006.01] 

3/00 Các phương pháp khuyếch tán và lò để tách phi kim loại (lớp bọc bảo vệ cục bộ 
C21D 1/72) [1,2006.01] 

3/02 . Tách phi kim loại [1,2006.01] 
3/04 .  . Khử carbon [1,2006.01] 
3/06 .  . Khử hydro [1,2006.01] 
3/08 .  . Khử nitơ [1,2006.01] 
3/10 . Lò để tách [1,2006.01] 

5/00 Xử lý nhiệt gang đúc [1,2006.01] 
5/02      . tăng tính chất dẻo của gang xám [1,2006.01] 
5/04      . gang trắng [1,2006.01] 
5/06 . . Ủ trên gang dẻo (nung dẻo) [1,2006.01] 
5/08 .  . . với oxy hóa carbon [1,2006.01] 
5/10 . . . . trong môi trường khí [1,2006.01] 
5/12 . . . . trong môi trường rắn [1,2006.01] 
5/14 .  . . Ủ grafit hóa [1,2006.01] 
5/16 . . . . Vật liệu độn [1,2006.01] 

6/00     Xử lý nhiệt hợp kim sắt [2,2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
(1)  Khi phân loại trong nhóm C21D 6/00, bất kỳ một khía cạnh nào của phương pháp xử 

lý nhiệt hợp kim sắt mà nó được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể 
phân loại trong các nhóm C21D 1/02 - C21D 1/84. Ví dụ trong trường hợp khi điều 
đó được xem là cần thiết để có thể tra cứu các phương pháp xử lý nhiệt các hợp kim 
sắt có sử dụng sự kết hợp các ký hiệu phân loại. Sự phân loại không bắt buộc như 
vậy được gọi là “thông tin bổ sung“.  

(2) Khi phân loại trong nhóm C21D 6/00, bất kỳ một cấu tử hợp kim hóa nào mà được 
xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì cũng có thể phân loại trong các nhóm C22C 
38/02 - C22C 38/60. Ví dụ trong trường hợp khi điều đó được xem là cần thiết để có 
thể tra cứu xử lý nhiệt của các hợp kim săt đặc biệt có sử dụng sự kết hợp các ký hiệu 
phân loại. Sự phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung“.  

 
6/02 . Tôi bằng kết tủa [2,2006.01] 
6/04 . Tôi bằng làm lạnh dưới 0°C [2,2006.01] 
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7/00 Thay đổi tính chất lý học của sắt, gang hay thép bằng cách biến dạng (thiết bị 
để gia công cơ học kim loại B21, B23, B24) [1,2006.01] 

7/02 . bằng gia công nguội [1,2006.01] 
7/04 . . bề mặt [1,2006.01] 
7/06 .  . . bằng biến cứng nguội phun hạt hoặc tương tự [1,2006.01] 
7/08 . . . bằng đánh bóng hoặc tương tự [1,2006.01] 
7/10 .  . tất cả tiết diện, ví dụ thép cốt cho sản phẩm bê tông cốt thép [1,2006.01] 
7/12 . . . bằng kéo vật rỗng [1,2006.01] 
7/13 . bằng gia công nóng [1,2006.01] 

8/00 Thay đổi các tính chất lý học bằng cách làm biến dạng phối hợp hoặc với xử lý 
nhiệt tiếp theo (tôi các sản phẩm đã rèn hay cán không phải nung thêm C21D 1/02) 
[3,2006.01] 

8/02 . khi sản xuất tấm hay dải (C21D 8/12 được ưu tiên) [3,2006.01] 
8/04 . . để sản xuất tấm hay dải cho vuốt sâu [3,2006.01] 
8/06 . khi sản xuất thanh hay dây [3,2006.01] 
8/08 .  . cho cốt bê tông [3,2006.01] 
8/10 . khi sản xuất sản phẩm rỗng [3,2006.01] 
8/12 . khi sản xuất sản phẩm có tính chất điện từ đặc biệt [3,2006.01] 

9/00 Xử lý nhiệt, ví dụ ủ, tôi, ram các sản phẩm đặc biệt; Lò để xử lý nhiệt 
[1,2006.01]  

9/02 . lò xo [1,2006.01] 
9/04 . 

 

  [1,2006.01] 
9/06 .  . có ngăn ngừa cong vênh khi xử lý nhiệt [1,2006.01] 
9/08 . các sản phẩm rỗng hay ống [1,2006.01] 
9/10 .  . nòng súng [1,2006.01] 
9/12 .  . miệng súng [1,2006.01] 
9/14 .  . các ống chịu mòn và hoặc chịu áp [1,2006.01] 
9/16 . đạn [1,2006.01] 
9/18 . dao, lưỡi hái, kéo và các dụng cụ cắt gọt cầm tay tương tự [1,2006.01] 
9/20 .  lưỡi dao của giầy trượt băng [1,2006.01] 
9/22 .  mũi khoan, dao phay, dao cắt cho các máy cắt gọt kim loại [1,2006.01] 
9/24 .  lưỡi cưa [1,2006.01] 
9/26 .  kim, máy chải [1,2006.01] 
9/28 .  trục trơn [1,2006.01] 
9/30 .  trục khuỷu, trục cam [1,2006.01] 
9/32 .  bánh răng, bánh vít hoặc tương tự [1,2006.01] 
9/34 .  vành; đai bánh [1,2006.01] 
9/36 .  bi; con lăn của gối đỡ [1,2006.01] 
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9/38 .  trục cán [1,2006.01] 
9/40 .  vòng, đai của gối đỡ [1,2006.01] 
9/42 .  tấm thép bọc [1,2006.01] 
9/44 .  

 

 

 [1,2006.01]   
9/46 .  kim loại tấm [1,2006.01] 
9/48 .  . vuốt thúc sâu các tấm [1,2006.01] 
9/50 .  các mối hàn [1,2006.01] 
9/52 .  dây; dải [1,2006.01] 
9/54 .  . Lò để xử lý dải và dây [1,2006.01] 
9/56 . . . Lò hoạt động liên tục xử lý dải và dây [1,2006.01] 
9/567 . . . . có nung nóng trong các lớp giả lỏng [3,2006.01] 
9/573 . . . . có làm nguội [3,2006.01] 
9/58 . . . . có nung trong bể [1,2006.01] 
9/60 . . . . có nung cảm ứng [1,2006.01] 
9/62 . . . . có nung điện trực tiếp [1,2006.01] 
9/63 . . . . có dải được kẹp giữ bằng đệm khí [3,2006.01] 
9/64 . . . Lò tôi chì [1,2006.01] 
9/66 .  . . Lò dạng tháp [1,2006.01] 
9/663 .  . . Lò chụp [3,2006.01] 
9/665 . . . . đảo hay lắc [3,2006.01] 
9/667 . . . . nhiều vị trí [3,2006.01] 
9/67 . . . . . để nung vật liệu trong chân không hay trong môi trường khí đặc biệt 

[3,2006.01] 
9/673 . . . . Các chi tiết kết cấu, phụ tùng hay thiết bị lò kiểu chụp [3,2006.01] 
9/675 . . . . Các thiết bị nạp và dỡ [3,2006.01] 
9/677 . . . . Các thiết bị cho bộ làm nóng [3,2006.01] 
9/68 . . . Các thiết bị cuộn của lò: Thiết bị cuộn vật liệu nung (thiết bị cuộn vật liệu nguội 

B21C 47/00) [1,2006.01] 
9/70 . Lò nung thổi đúc, ví dụ các giếng nung [1,2006.01] 

10/00 Thay đổi tính chất lý học bằng cách khác với gia công nhiệt hay làm biến dạng 
[3,2006.01] 

11/00 Quá trình kiểm tra hay điều khiển gia công nhiệt [2,2006.01] 
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C22 LUYỆN KIM; HỢP KIM KIM LOẠI ĐEN HAY MÀU; GIA CÔNG HỢP KIM 
HAY KIM LOẠI MÀU  

Ghi chú [2012.01] 
    1.  Các quy trình hoặc thiết bị đặc trưng để chuyển đổi quặng sắt hoặc sắt 

cacbonyl thành sắt, dạng rắn hoặc nóng chảy, được phân loại trong 
phân lớp C21B. 

    2.  Quy trình hoặc thiết bị đặc trưng cho: 
        -  gia công gang thỏi hoặc gang xám; 
        -  sản xuất sắt rèn, thép rèn hoặc thép cacbon; 
        -  xử lý trong trạng thái nóng chảy của hợp kim sắt; 
        -  được phân loại trong phân lớp C21C. 
    3.  Các quy trình hoặc thiết bị sau đây được phân loại trong phân lớp 

C21D: 
        -  các quy trình đặc trưng để xử lý nhiệt các hợp kim sắt hoặc thép; 
        -  thiết bị xử lý nhiệt các kim loại hoặc các hợp kim. 

C22B THU NHẬN HAY TINH LUYỆN KIM LOẠI (thu nhận bột hay huyền phù của 
kim loại B22F 9/00; thu nhận hay tinh luyện kim loại bằng phương pháp điện phân 
C25); XỬ LÝ SƠ BỘ QUẶNG 

Ghi chú 

 Trong phân lớp này, các nhóm đề cập tới thu nhận kim loại, gồm thu nhận kim loại bằng các quy 
trình phi luyện kim, và thu nhận các hợp chất kim loại bằng các phương pháp luyện kim. Ví dụ, thu 
nhận bạc bằng cách khử oxit bạc có trong dung dịch amoniac thuộc nhóm C22B 11/00, còn thu nhận 
oxit cadimi bằng phương pháp luyện kim thuộc nhóm C22B 17/00. Các hợp chất asen và antimon 
thuộc C01G nhưng thu nhận những nguyên tố này, cũng như hợp chất của chúng bằng phương pháp 
luyện kim thuộc C22B. 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ SƠ BỘ QUẶNG ................................................................................................. 1/00, 4/00, 7/00  
CÁC PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN KIM LOẠI............................................................ 3/00, 4/00, 5/00 
TINH LUYỆN HAY NẤU LẠI KIM LOẠI........... ......................................................................... ...9/00 
THU NHẬN CÁC KIM LOẠI XÁC ĐỊNH ...................................................................... ....11/00-61/00 

 

1/00 Xử lý sơ bộ quặng hay thép vụn [1,2006.01] 
1/02 . Các phương pháp thiêu (C22B 1/16 được ưu tiên) [1,2006.01] 
1/04 .  . Thiêu oxy hóa [1,2006.01] 
1/06 .  . Thiêu sulfat hóa [1,2006.01] 
1/08 . . Thiêu clo hóa [1,2006.01] 
1/10 .  . trong lớp giả lỏng [1,2006.01] 
1/11 . Tách lưu huỳnh, phospho hay asen bằng các phương pháp khác với thiêu [2,2006.01] 
1/14 . Thiêu kết; Đóng bánh; Tạo cục; Tạo hạt [1,2006.01] 
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1/16 .  . Thiêu kết; Nung kết [1,2006.01] 
1/18 . . . trong nồi thiêu kết [1,2006.01] 
1/20 . . . trong các thiết bị thiêu kết có lưới di động [1,2006.01] 
1/212     . . . trong các lò hầm [2,2006.01] 
1/214     . . . trong các lò đứng [2,2006.01] 
1/216    . . . trong các lò quay [2,2006.01] 
1/22      . . . trong các thiết bị thiêu kết khác [1,2006.01] 
1/24      . . Đóng cục; Đóng bánh [1,2006.01] 
1/242     . . . có chất kết dính [2,2006.01] 
1/243    . . . . là vô cơ [2,2006.01] 
1/244   . . . . là hữu cơ [2,2006.01] 
1/245  . . . . . có vật liệu chứa carbon nhằm thu nhận sản phẩm nung kết cốc hóa [2,2006.01] 
1/248     . . . kim loại vụn hay hợp kim [2,2006.01] 
1/26      . Làm nguội quặng sau thiêu, thiêu kết và nung kết [1,2006.01] 

3/00 Chiết tách các hợp chất kim loại từ quặng hay tinh quặng bằng các quá trình 
ướt [1,5,2006.01] 

Ghi chú [1,2006.01]        
 Khi phân loại trong nhóm này, bản chất của bất kỳ một kim loại nào được xem là 

thông tin cần quan tâm để tra cứu thì chỉ có thể được phân loại vào các nhóm chính 
từ C22B 11/00 - C22B 25/00, trong nhóm C22B 19/34 hoặc bất kỳ nhóm nào trong 
các nhóm C22B 26/00 - C22B 61/00. Ví dụ trong trường hợp khi điều đó được xem 
là cần quan tâm để có thể tra cứu việc tách các kim loại xác định hoặc các hợp chất 
của chúng. Sự phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”.  

 
3/02 . Các thiết bị để thực hiện [1,2006.01] 
3/04 . bằng ngâm chiết (C22B 3/18 được ưu tiên) [5,2006.01] 
3/06 . . trong dung dịch axit vô cơ [5,2006.01] 
3/08 . . . Axit sulfuric [5,2006.01] 
3/10 . . . Axit Clohydric [5,2006.01] 
3/12 . . trong các dung dịch kiềm vô cơ [5,2006.01] 
3/14 . . . có chứa amoniac hay các muối amoni [5,2006.01] 
3/16 . . trong các dung dịch hữu cơ [5,2006.01] 
3/18 . với sự trợ giúp của các vi sinh vật hoặc các enzym, ví dụ vi khuẩn hoặc tảo 

[5,2006.01] 
3/20      . Xử lý hay làm sạch dung dịch, ví dụ thu được bằng ngâm chiết (C22B 3/18 được ưu 

tiên) [5,2006.01] 
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3/22     . . bằng các phương pháp vật lý, ví dụ bằng sự lọc, bằng các phương tiện từ tính (C22B 
3/26 được ưu tiên) [5,2006.01] 

3/24      . . . bằng hấp phụ trên các chất rắn, ví dụ bằng chiết tách với các nhựa rắn [5,2006.01] 
3/26      . . bằng sự chiết tách lỏng - lỏng có sử dụng các hợp chất hữu cơ [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm C22B 3/28 đến C22B 3/40: 
 (a) quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu 

không có một chỉ dẫn khác thì các hợp chất sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp 
cuối cùng; 

 (b) khi hai hay nhiều hợp chất được sử dụng liên tiếp thì mỗi hợp chất được phân loại 
như chính nó; 

 (c) các hỗn hợp có chứa hai hay nhiều hơn hai hợp chất mà mỗi hợp chất được đề cập 
một cách riêng lẻ bằng chính một trong các nhóm C22B 3/28 đến C22B 3/38 thì chỉ 
được phân loại trong nhóm này.  

 

3/28 . . . Các amin [5,2006.01] 
3/30 . . . Oxim [5,2006.01] 
3/32 . . . Các axit carboxylic [5,2006.01] 
3/34 . . . có chứa lưu huỳnh [5,2006.01] 
3/36 .  . . Các hợp chất dị vòng (C22B 3/34 được ưu tiên) [5,2006.01] 
3/38 . . . có chứa phospho [5,2006.01] 
3/40 . . . Các hỗn hợp [5,2006.01] 
3/42 .  . bằng chiết tách trao đổi ion [5,2006.01] 
3/44 .  . bằng các qui trình hóa học (C22B 3/26, C22B 3/42 được ưu tiên) [5,2006.01] 
3/46 .  . . bằng sự thay thế, ví dụ bằng sự kết dính [5,2006.01] 

4/00 Thu nhận kim loại hay hợp kim từ quặng hay các sản phẩm của sản xuất 
luyện kim bằng gia công nhiệt điện (phương pháp chung về tinh luyện hay nấu lại 
kim loại C22B9/00; thu nhận sắt hay thép C21 B, C21C) [2,2006.01] 

4/02 . Các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
4/04 . Các kim loại nặng [2,2006.01] 
4/06 .  Các hợp kim [2,2006.01] 
4/08 .  Các thiết bị [2,2006.01] 

5/00 Các phương pháp chung thu nhận kim loại bằng hoàn nguyên [1,2006.01] 
5/02 .  Các phương pháp khô [1,2006.01] 
5/04 .  .  bằng nhôm, các kim loại khác hay silic [1,2006.01] 
5/06 .  . bằng carbua hay các chất tương tự khác [1,2006.01] 
5/08 .  . bằng các sulfit; Các phương pháp dựa trên các phản ứng thiêu [1,2006.01] 
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5/10 .  . bằng các chất hoàn nguyên rắn chứa carbon [1,2006.01] 
5/12 .  . bằng khí [1,2006.01] 
5/14 .  . . trong lớp giả lỏng [1,2006.01] 
5/16 . . có thăng hoa và ngưng tụ của kim loại thu nhận [1,2006.01] 
5/18 . . Hoàn nguyên tiếp theo [1,2006.01] 
5/20 .  . từ các carbonyl của kim loại [1,2006.01] 

7/00 Xử lý các nguyên liệu thô, trừ quặng, ví dụ: rẻo vụn, nhằm mục đích thu nhận 
các kim loại màu hay hợp kim của chúng [1,2006.01] 

7/02 . Xử lý bụi bay [1,2006.01] 
7/04 . Xử lý xỉ [1,2006.01] 

9/00 Các phương pháp chung tinh luyện hay tái luyện kim loại; Các thiết bị để tái 
luyện kim loại trong xỉ điện hoặc hồ quang [1,2006.01] 

9/02 .  Tinh luyện bằng tách lỏng, lọc, ly tâm, chưng cất hay bằng xử lý siêu âm [1,2006.01] 
9/04 .  Tinh luyện có sử dụng chân không [1,3,2006.01] 
9/05 . Tinh luyện bằng sử dụng khí, ví dụ rửa bằng khí [3,2006.01] 
9/10 .  có sử dụng các chất tinh luyện hay trợ dung; Sử dụng các nguyên liệu cho mục đích 

này (C22B 9/18 được ưu tiên) [1,3,2006.01] 
9/14 .  Tinh luyện ở trạng thái rắn [1,2006.01] 
9/16 .  Tái luyện kim loại (bằng tách lỏng C22B 9/02) [3,2006.01] 
9/18 .  . Tái luyện trong xỉ điện [3,2006.01] 
9/187 .  . . Các thiết bị cho qui trình, ví dụ các lò đốt [5,2006.01] 
9/193 . . . . Các khuôn, các tấm đáy hay các tấm khởi động [5,2006.01] 
9/20 . . Tái luyện trong quang [3,2006.01] 
9/21 . . . Các thiết bị cho qui trình [5,2006.01] 
9/22 . . bằng nung nhờ năng lượng sóng hay chiếu bức xạ hạt [3,2006.01] 

11/00 Thu nhận các kim loại quý [1,2006.01] 
11/02 . bằng các phương pháp khô [1,2006.01] 
11/06 . Clorua hoá [1,2006.01] 
11/08 . bằng xyanua hoá [1,2006.01] 
11/10 . bằng hỗn hống hóa [1,2006.01] 
11/12 .  . Các thiết bị [1,2006.01] 

13/00 Thu nhận chì [1,2006.01] 
13/02 . bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
13/06 .  Tinh luyện chì [1,2006.01] 
13/08 .  . Tách các kim loại khỏi chì bằng lắng đọng, ví dụ bằng phương pháp Parkes 

[1,2006.01] 
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13/10 .  . Tách các kim loại khỏi chì bằng kết tinh, ví dụ bằng phương pháp Pattison 
[1,2006.01] 

15/00 Thu nhận đồng [1,2006.01] 
15/02 . trong các lò thổi gió [1,2006.01] 
15/04 . trong lò phản xạ [1,2006.01] 
15/06 . trong lò chuyển [1,2006.01] 
15/14 . Tinh luyện đồng [1,2006.01] 

17/00 Thu nhận cadimi [1,2006.01] 
17/02 . bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
17/06 . Tinh luyện [1,2006.01] 

19/00 Thu nhận kẽm hoặc oxit kẽm [1,2006.01] 
19/02 . Xử lý sơ bộ quặng kẽm; Tinh luyện sơ bộ oxit kẽm [1,2006.01] 
19/04 . Thu nhận kẽm bằng chưng cất [1,2006.01] 
19/06 .  . trong lò múp [1,2006.01] 
19/08 . . trong lò thổi gió [1,2006.01] 
19/10 .  . trong lò phản xạ [1,2006.01] 
19/12 .  . trong lò nồi [1,2006.01] 
19/14 .  . trong lò chưng đứng [1,2006.01] 
19/16 .  . Các thùng chưng cất [1,2006.01] 
19/18 . . . Thiết bị ngưng tụ; Thiết bị chứa [1,2006.01] 
19/20 . Thu nhận kẽm không bằng phương pháp chưng cất [1,2006.01] 
19/28 . từ chất thải lò nung [1,2006.01] 
19/30 . từ chất thải kim loại hay thép vụn [1,2006.01] 
19/32 . Tinh luyện kẽm [1,2006.01] 
19/34 . Thu nhận oxit kẽm (làm sạch oxit kẽm C01G 9/02) [1,2006.01] 
19/36 .  . trong lò thổi gió hay lò phản xạ [1,2006.01] 
19/38 .  . trong lò quay [1,2006.01] 

21/00 Thu nhận nhôm [1,2006.01] 
21/02 . nhờ chất hoàn nguyên [1,2006.01] 
21/04 . nhờ các kim loại kiềm [1,2006.01] 
21/06 . Tinh luyện nhôm [1,2006.01] 

23/00 Thu nhận niken và coban [1,2006.01] 
23/02 . bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
23/06 . Tinh luyện niken và coban [1,2006.01] 

25/00 Thu nhận thiếc [1,2006.01] 
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25/02 . bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
25/06 . từ các chất thải, đặc biệt từ thiếc vụn (bằng phương pháp điện phân C25C 1/14) 

[1,2006.01] 
25/08 . Tinh luyện thiếc [1,2006.01] 

26/00 Thu nhận các kim loại kiềm, kiềm thổ hay magie [2,2006.01] 
26/10 . Thu nhận các kim loại kiềm [2,2006.01] 
26/12 . . Thu nhận liti [2,2006.01] 
26/20 . Thu nhận các kim loại kiềm thổ hay magie [2,2006.01] 
26/22 .  . Thu nhận magie [2,2006.01] 

30/00 Thu nhận antimon, asen và bismut [2,2006.01] 
30/02 . Thu nhận antimon [2,2006.01] 
30/04 .  Thu nhận asen [2,2006.01] 
30/06 .  Thu nhận bismut [2,2006.01] 

34/00 Thu nhận các kim loại khó nóng chảy [2,2006.01] 
34/10 . Thu nhận titan, ziriconi hay hafini [2,2006.01] 
34/12 .  . Thu nhận titan [2,2006.01] 
34/14 . . Thu nhận ziriconi hay hafini [2,2006.01] 
34/20 . Thu nhận niobi, tantan, hay vanadi [2,2006.01] 
34/22 .  . Thu nhận vanadi [2,2006.01] 
34/24 .  . Thu nhận niobi hay tantan [2,2006.01] 
34/30 . Thu nhận crom, molipden hay vonfram [2,2006.01] 
34/32 .  . Thu nhận crom [2,2006.01] 
34/34 .  . Thu nhận molipden [2,2006.01] 
34/36 .  . Thu nhận vonfram [2,2006.01] 

35/00 Thu nhận beryli [1,2006.01] 

41/00 Thu nhận germani [1,2006.01] 

43/00 Thu nhận thủy ngân [1,2006.01] 

47/00 Thu nhận mangan [1,2006.01] 

58/00 Thu nhận gali hoặc indi [2,2006.01] 

59/00 Thu nhận các kim loại đất hiếm [1,2006.01] 

60/00 Thu nhận các kim loại có số lượng nguyên tử 87 hay lớn hơn tức là các kim 
loại phóng xạ [2,2006.01] 

60/02 . Thu nhận thori, uran hay họ actini [2,2006.01] 
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60/04 .  . Thu nhận plutoni [2,2006.01] 

61/00 Thu nhận các kim loại không thuộc nhóm trên của phân lớp này (sắt C21) 
[1,2,2006.01] 
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C22C CÁC HỢP KIM (xử lý các hợp kim C21D, C22F)  

Ghi chú [4] 
     Trong phân lớp này, những thuật ngữ và khái niệm sau được dùng để chỉ: 
 - “hợp kim” cũng bao gồm: 
 (a) các vật liệu composit kim loại có chứa một tỷ lệ chính là các sợi hay các hạt to 

hơn một chút khác; 
 (b) các hợp phần gốm có chứa kim loại tự do liên kết với carbua, kim cương, oxit, 

borua, nitrua hay silicua, ví dụ gốm-kim loại hay các hợp chất kim loại khác, ví dụ 
oxynitrua hay sulfua, không phải là các tác nhân tăng cứng vĩ mô. [4] 

 - "trên cơ sở" phải áp dụng đối với những hợp kim chứa không ít hơn 50% (theo 
trọng lượng) một thành phần đã được xác định hay một nhóm các thành phần đã 
được xác định.  

Nội dung phân lớp 
CÁC HỢP KIM MÀU 

Thu nhận các hợp kim.................................................................................................1/00, 3/00 
Trên cơ sở hoặc có chứa các kim loại đã được xác 
định ......................................................................................................................... 5/00 - 32/00 

CÁC HỢP KIM ĐEN 
Thu nhận các hợp kim........................................................................................................ 33/00 
Các hợp kim trung gian...................................................................................................... 35/00 
Các gang hợp kim .............................................................................................................. 37/00 
Các hợp kim trên cơ sở sắt ................................................................................................. 38/00 

CÁC HỢP KIM PHÓNG XẠ ........................................................................................................... 43/00 
CÁC HỢP KIM VÔ ĐỊNH HÌNH .................................................................................................... 45/00 
HỢP KIM CÓ CHỨA SỢI HAY TƠ ..................................................................................... 47/00, 49/00 

 

Các hợp kim màu, tức là các hợp kim trên cơ sở các kim loai không phải là sắt [2,5] 

Ghi chú [2009.01] 
 Các nhóm C22C 43/00 - C22C 49/00 được ưu tiên hơn các nhóm C22C 1/00 - C22C 

38/00.  

1/00 Thu nhận các hợp kim của các kim loại màu (bằng phương pháp điện phân 
C25C; bằng phương pháp điện nhiệt C22B 4/00) [1,2006.01] 

1/02 . bằng nấu chảy [1,2006.01] 
1/03 . . có sử dụng hợp kim trung gian [2,2006.01] 
1/04 . bằng luyện kim bột (C22C 1/08 được ưu tiên) [1,2,2006.01] 
1/05 . . Hỗn hợp bột kim loại với bột phi kim loại (C22C 1/08 được ưu tiên) [1,2,2006.01] 
1/06 .  có sử dụng các chất đặc biệt để tinh luyện hay khử oxy [1,2006.01] 
1/08 . Các hợp kim có các lỗ nhỏ hở hay kín [1,2006.01] 
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1/10 .  Các hợp kim phi kim loại (C22C 1/08 được ưu tiên) [1,2,2006.01] 

3/00 Tách các nguyên liệu từ các hợp kim màu để thu nhận các hợp kim có thành 
phần khác nhau [1,2006.01] 

5/00 Các hợp kim trên cơ sở kim loại quý [1,2006.01] 
5/02 . Các hợp kim trên vàng [2,2006.01] 
5/04 . Các hợp kim trên cơ sở kim loại nhóm platin [2,2006.01] 
5/06 . Các hợp kim trên cơ sở bạc [2,2006.01] 
5/08 . . với đồng làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
5/10 .  . với cadimi làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 

7/00 Các hợp kim trên cơ sở thủy ngân [1,2006.01] 

9/00 Các hợp kim trên cơ sở đồng [1,2006.01] 
9/01 .  với nhôm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/02 . với thiếc làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/04 . với kẽm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/05 . với mangan làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/06 . với niken hay coban làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/08 . với chì làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
9/10 . với silic làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 

11/00 Các hợp kim trên cơ sở chì [1,2006.01] 
11/02 . với kim loại kiềm hay kiềm thổ làm thành phần chính kế tiếp [1,2,2006.01] 
11/04 . với đồng làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
11/06 . với thiếc làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
11/08 . với antimon hay bismut làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
11/10 . . với thiếc [2,2006.01] 

12/00 Các hợp kim trên cơ sở antimon hay bismut [2,2006.01] 

13/00 Các hợp kim trên cơ sở thiếc [1,2006.01] 
13/02 . với antimon hay bismut làm thành phần chính kế tiếp [2] 

14/00 Các hợp kim trên cơ sở titan [2,2006.01] 

16/00 Các hợp kim trên cơ sở ziricon[2,2006.01] 

18/00 Các hợp kim trên cơ sở kẽm [2,2006.01] 
18/02 .  với đồng làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
18/04 .  với nhôm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 

19/00 Các hợp kim trên cơ sở niken hay coban [1,2006.01] 
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19/03 .  trên cơ sở niken [2,2006.01] 
19/05 .  . với crom [2,2006.01] 
19/07 .  trên cơ sở coban [2,2006.01] 

20/00 Các hợp kim trên cơ sở cadimi [2,2006.01] 

21/00 Các hợp kim trên cơ sở nhôm [1,2006.01] 
21/02 . với silic làm thành phần cơ sở kế tiếp [2,2006.01] 
21/04 .  . các hợp kim nhôm - silic biến tính [2,2006.01] 
21/06 .  với magie làm thành phần cơ sở kế tiếp [2,2006.01] 
21/08 .  . với silic [2,2006.01] 
21/10 . với kẽm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
21/12 .  với đồng làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C22C21/14-C22C21/18, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi vị trí thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp kim 
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 

21/14    . . với silic [2,2006.01] 
21/16     . . với magie [2,2006.01] 
21/18     . . với kẽm [2,2006.01] 

22/00    Các hợp kim trên cơ sở mangan [2,2006.01] 

23/00 Các hợp kim trên cơ sở magie [1,2006.01] 
23/02 .  với nhôm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
23/04 .  với kẽm hay cadimi làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 
23/06 .  với kim loại đất hiếm làm thành phần chính kế tiếp [2,2006.01] 

24/00 Các hợp kim trên cơ sở kim loại kiềm hay kiềm thổ [2,2006.01] 

25/00 Các hợp kim trên cơ sở beryli [1,2006.01] 

26/00 Các hợp kim có chứa kim cương [4,2006.01] 

27/00 Các hợp kim trên cơ sở reni hay kim loại khó nóng chảy không thuộc các 
nhóm C22C 14/00 hoặc C22C 16/00 [1,2,2006.01] 

27/02 . Các hợp kim trên cơ sở vanadi, niobi hay tantan [2,2006.01] 
27/04 .  Các hợp kim trên cơ sở vonfam hay molipden [2,2006.01] 
27/06 . Các hợp kim trên cơ sở crom [2,2006.01] 

28/00 Các hợp kim trên cơ sở kim loại không thuộc các nhóm C22C 5/00 - C22C 
27/00 [2,2006.01] 
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29/00 Các hợp kim trên cơ sở carbua, oxit, borua, nitrua hay silicua, ví dụ gốm-kim 
loại hay các hợp chất kim loại khác, ví dụ oxy nitrua, sulfua [1,4,2006.01] 

29/02 .  trên cơ sở carbua hay carbonitrua [4,2006.01] 
29/04 .  . trên cơ sở carbonitrua [4,2006.01] 
29/06 . . trên cơ sở carbua, nhưng không chứa các hợp chất kim loại khác [4,2006.01] 
29/08 . . . trên cơ sở carbua vonfram [4,2006.01] 
29/10 .  . . trên cơ sở carbua titan [4,2006.01] 
29/12 .  trên cơ sở oxit [4,2006.01] 
29/14 .  trên cơ sở borua [4,2006.01] 
29/16 .  trẽn cơ sở nitrua [4,2006.01] 
29/18 .  trên cơ sở silicua [4,2006.01] 

30/00   Các hợp kim chứa mỗi thành phần thấp hơn 50% (theo trọng lượng) [2,2006.01]  

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C22C30/02-C22C30/06, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi vị trí thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp kim 
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
30/02    . chứa đồng [2,2006.01] 
30/04    . chứa thiếc hoặc chì [2,2006.01] 
30/06 . chứa kẽm [2,2006.01] 

32/00  Các hợp kim màu chứa từ 5 đến 50% (theo trọng lượng) các borua, carbua, 
nitrua, oxit hay silicua, hay các hợp chất kim loại khác ví dụ oxynitrua, sulfua 
được bổ sung vào hay được tạo ra trong các hợp kim này [2,2006.01] 

Hợp kim sắt, tức là các hợp kim gốc sắt [2,5]  

33/00 Sản xuất các hợp kim đen (xử lý nhiệt các hợp kim này C21D 5/00, C21D 6/00) 
[1,2006.01] 

33/02 . bằng luyện kim bột [1,2006.01] 
33/04 . bằng nấu chảy [2,2006.01] 
33/06 . . có sử dụng các hợp kim trung gian [2,2006.01] 
33/08 . Sản xuất các gang hợp kim [2,2006.01] 
33/10 . . gồm các quá trình đưa magie vào [2,2006.01] 
33/12 . . . bằng giả lỏng [2,2006.01] 

35/00 Các hợp kim trung gian để hợp kim hóa sắt hay thép [1,2006.01]  
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Ghi chú [2] 
 Trong các nhóm C22C37/00-C22C38/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi vị trí thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp kim 
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

37/00   Các gang hợp kim [1,2,2006.01] 
37/04 . chứa graphit cầu [1,2006.01] 
37/06  . chứa crom [1,2,2006.01] 
37/08 . . với niken [1,2006.01] 
37/10 . chứa nhôm hay silic [1,2006.01] 

38/00   Các hợp kim đen, ví dụ các thép hợp kim (gang hợp kim C22C 37/00) [2,2006.01] 
38/02 .  chứa silic [2,2006.01] 
38/04 .  chứa mangan [2,2006.01] 
38/06 .  chứa nhôm [2,2006.01] 
38/08 .  chứa niken [2,2006.01] 
38/10 .  chứa coban [2,2006.01] 
38/12 .  chứa vonfram, tantan, molipden, vanadi, hay niobi [2,2006.01] 
38/14 .  chứa titan hoặc ziriconi [2,2006.01] 
38/16 .  chứa đồng [2,2006.01] 
38/18 .  chứa crom [2,2006.01] 
38/20 .  . với đồng [2,2006.01] 
38/22 .  . với molipden hay vonfram [2,2006.01] 
38/24 .  . với vanadi [2,2006.01] 
38/26 .  . với niobi hay tantan [2,2006.01] 
38/28 . . với titan hay ziriconi [2,2006.01] 
38/30 .  . với coban [2,2006.01] 
38/32 .  . với bo [2,2006.01] 
38/34 .  . với trên 1,5% silic theo trọng lượng [2,2006.01] 
38/36 .  . với trên 1,7% carbon theo trọng lượng [2,2006.01] 
38/38 .  . với trên 1,5% mangan theo trọng lượng [2,2006.01] 
38/40 .  . với niken [2,2006.01] 
38/42 .  . . với đồng [2,2006.01] 
38/44 . . . với molipden hay vonfram [2,2006.01] 
38/46 . . . với vanadi [2,2006.01] 
38/48 .  . . với niobi hay tantan [2,2006.01] 
38/50 . . . với titan hay ziriconi [2,2006.01] 
38/52 . . . với coban [2,2006.01] 
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38/54 .  . . với bo [2,2006.01] 
38/56 . . . với trên 1,7% carbon theo trọng lượng [2,2006.01] 
38/58 . . . với trên 1,5% mangan theo trọng lượng [2,2006.01] 
38/60 .  chứa chì, selen, telu, hay antimon hoặc trên 0,04% lưu huỳnh theo trọng lượng 

[2,2006.01] 

43/00 Các hợp kim chứa các vật liệu phóng xạ [2,2006.01] 

45/00 Các hợp kim vô định hình [5,2006.01] 
45/02 .  với sắt là thành phần chính [5,2006.01] 
45/04 .  với niken hay coban là thành phần chính [5,2006.01] 
45/06 .  với beryli là thành phần chính [5,2006.01] 
45/08 .  với nhôm là thành phần chính [5,2006.01] 
45/10 .  với molipden, vonfram, niobi, tanta, titan hay ziriconi là thành phần chính [5,2006.01] 

Các hợp kim chứa sợi hay tơ [7] 

Ghi chú [7] 
 Trong các nhóm C22C 47/00 và C22C 49/00 cần thêm các mã chỉ số của các nhóm 

C22C 101/00, C22C 111/00 và C22C 121/00.  

47/00   Chế tạo hợp kim chứa sợi hay tơ kim loại hay phi kim loại [7,2006.01] 
47/02    .   Xử lý sơ bộ sợi hay tơ [7,2006.01] 
47/04    . . bằng cách bọc, ví dụ bằng một lớp phủ bảo vệ hay hoạt hóa [7,2006.01] 
47/06    . . bằng cách tạo hình sợi hay tơ vào trong một cấu trúc định hình trước, ví dụ dùng một 

chất liên kết tạm thời để tạo thành một thành phần giống như thảm [7,2006.01] 
47108     . bằng cách cho sợi hay tơ tiếp xúc với kim loại nấu chảy, ví dụ bằng cách tẩm tiếp xúc 

sợi hay tơ đặt trong khuôn [7,2006.01] 
47/10 . . Tẩm tiếp xúc trong môi trường phản ứng; Tẩm tiếp xúc có phản ứng [7,2006.01] 
47/12 . . Tẩm tiếp xúc hay đúc dưới áp suất cơ học [7,2006.01] 
47/14 . bằng cách luyện kim bột, tức là bằng cách gia công một hỗn hợp bột kim loại và sợi 

hay tơ [7,2006.01] 
47/16   . bằng cách phun nhiệt kim loại, ví dụ phun plasma [7,2006.01] 
47/18    . . dùng một cấu trúc định hình trước của sợi hay tơ [7,2006.01] 
47/20    . bằng cách xử lý với áp suất và nhiệt một tổ hợp bao gồm ít nhất một lớp hay tấm kim 

loại và một lớp sợi hay tơ [7,2006.01] 

49/00   Hợp kim chứa sợi hay tơ kim loại hay phi kim loại [7,2006.01] 
49/02    .  khác biệt bởi vật liệu khuôn [7,2006.01] 
49/04     . . Kim loại nhẹ [7,2006.01] 
49/06    . . . Nhôm [7,2006.01] 
49/08    . . Kim loại nhóm sắt [7,2006.01] 
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49/10 . . Kim loại chịu lửa [7,2006.01] 
49/11 . . . Titan [7,2006.01] 
49/12 . . Vật liệu khuôn là liên kim loại [7,2006.01] 
 49/14 . khác biệt bởi sợi hay tơ [7,2006.01] 

Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm C22C 47/00 và C22C 49/00 liên quan đến bản chất của 
vật liêu dạng sợi chứa trong vật liệu composit kim loai – sợi. [7] 

101/00 Sợi hay tơ phi kim loại [7,2006.01] 
101/02 .  trên cơ sở oxit, ví dụ sợi gốm oxit [7,2006.01] 
101/04 .  . Nhôm oxit [7,2006.01] 
101/06 .  . Oxit hỗn hợp, ví dụ nhôm silicat hay thủy tinh [7,2006.01] 
101/ 08 .  trên cơ sở phi oxit, ví dụ sợi gốm phi oxit [7,2006.01] 
101/10 .  . Carbon [7,2006.01] 
101/12 . . Carbua [7,2006.01] 
101/14 .  . . Cacbua silic [7,2006.01] 
101/16 . . Nitrua [7,2006.01] 
101/18 .  . . Nitrua silic [7,2006.01] 
101/20 .  . Bo [7,2006.01] 
101/22 . . Borua [7,2006.01] 

111/00 Sợi hay tơ kim loại [7,2006.01] 
111/02 .  Sợi hay tơ kim loại chịu lửa, ví dụ sợi vonfram [7,2006.01] 

121/00 Sợi hay tơ được xử lý sơ bộ [7,2006.01] 
121/02 .  Sợi hay tơ được phủ, ví dụ sợi gốm có lớp phủ bảo vệ [7,2006.01] 
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C22F SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC VẬT LÝ CỦA CÁC KIM LOẠI MÀU HAY CÁC 
HỢP KIM CỦA CHÚNG (các quy trình đặc trưng để xử lý nhiệt các hợp kim sắt 
hoặc thép và các thiết bị xử lý nhiệt các kim loại hoặc hợp kim C21D) 

 
Ghi chú [2012.01] 

Xử lý bề mặt vật liệu kim loại có ít nhất một quy trình được đề cập trong lớp C23 và ít nhất 
một quy trình được thuộc phân lớp này, thì được phân loại trong nhóm C23F 17/00. 

1/00 Sự thay đổi cấu trúc vật lý của các kim loại màu hay các hợp kim của chúng 
bằng xử lý nhiệt hay gia công nóng hoặc lạnh [1,2006.01] 

1/02 .  trong môi trường khí trơ, môi trường khí có kiểm soát hay trong chân không  
1/04 .  nhôm hay hợp kim nhôm [1,2006.01] 
1/043 . . của các hợp kim có silic là thành phần chủ yếu tiếp theo [4,2006.01] 
1/047 .  . của các hợp kim có magie là thành phần chủ yếu tiếp theo [4,2006.01] 
1/05 .  . của các hợp kim dạng Al - Si - Mg, tức là có chứa silic, magie có tỷ lệ gần tương 

đương nhau [4,2006.01] 
1/053 . . của các hợp kim có kẽm là thành phần chủ yếu tiếp theo [4,2006.01] 
1/057 . . của các hợp kim có đồng là thành phần chủ yếu tiếp theo [4,2006.01] 
1/06 .  magie hay hợp kim magie [1,2006.01] 
1/08 .  đồng hay hợp kim đồng [1,2006.01] 
1/10 .  niken, coban hay hợp kim của chúng [1,2006.01] 
1/11 .  crom hay hợp kim của crom [1,2006.01] 
1/12 .  chì hay hợp kim của chì [1,2006.01] 
1/14 .  các kim loại quý hay hợp kim của chúng [1,2006.01] 
1/16 .  các kim loại khác hay hợp kim của chúng [1,2006.01] 
1/18 . . Các kim loại khó nóng chảy hay chịu nóng hay các hợp kim của chúng [1,2006.01] 

3/00 Sự thay đổi cấu trúc vật lý của các kim loại màu hay hợp kim của chúng bằng 
các phương pháp vật lý đặc biệt, ví dụ xử lý bằng neutron [1,2006.01] 

3/02 . bằng kết tinh có sử dụng siêu âm, các trường điện hay từ [1,2006.01] 
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C23    PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ VẬT LIỆU BẰNG VẬT LIỆU KIM LOẠI; 
XỬ LÝ BỂ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC; XỬ LÝ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP KHUYẾCH TÁN VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI TRONG CHÂN KHÔNG, PHƯƠNG PHÁP MẠ 
PHUN, PHƯƠNG PHÁP CẤY ION HAY KẾT TỦA HÓA HỌC HƠI NÓI 
CHUNG; ỨC CHẾ SỰ ĂN MÒN CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI HAY ĐÓNG 
CẶN NÓI CHUNG [2] 

Ghi chú [4] 
Trong lớp này, thuật ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là: 

- “vật liệu kim loại” bao gồm: 
(a) kim loại; 
(b) hợp kim (cần lưu ý tới Ghi chú dưới tiêu đề của phân lớp C22C). 

C23C PHỦ VẬT LIỆU KIM LOẠI; PHỦ VẬT LIỆU BẰNG VẬT LIỆU KIM LOẠI; 
XỬ LÝ BỂ MẶT VẬT LIỆU KIM LOẠI BẰNG KHUYẾCH TÁN VÀO BỂ 
MẶT, BẰNG CHUYỂN HÓA HOẶC THAY THẾ HÓA HỌC; PHỦ BẰNG 
BAY HƠI TRONG CHÂN KHÔNG; BẰNG MẠ PHUN, BẰNG SỰ CẤY ION 
HOẶC BẰNG SỰ KẾT TỦA HÓA HỌC HƠI, NÓI CHUNG (sản xuất các sản 
phẩm có lớp phủ bề mặt bằng kim loại bằng đùn ép B21C 23/22; phủ bằng kim loại 
nhờ nối các lớp đã có sẵn vào sản phẩm, xem các vị trí tương ứng, ví dụ B21D 39/00; 
B23K; kim loại hóa thủy tinh C03C; kim loại hóa vữa; xi măng, đá nhân tạo, gốm 
hoặc đá tự nhiên C04B 41/00; tráng men hoặc tráng một lớp thủy tinh lên kim loại 
C23D; gia công bề mặt kim loại hoặc phủ bề mặt kim loại bằng phương pháp điện 
phân hoặc điện di C25D; bằng cấy màng đơn tinh thể C30B; kim loại hóa sản phẩm 
dệt D06M11/83; trang trí sản phẩm dệt bằng phương pháp kim loại hóa cục bộ 
D06Q1/04) [4] 

Ghi chú [4] 
 Trong phân lớp này, một công đoạn được xem như một sự xử lý trước hay xử lý sau 

nếu nó đặc biệt phù hợp cho qui trình phủ này, nhưng hoàn toàn khác với qui trình 
phủ riêng biệt và bao gồm một công đoạn độc lập. Nếu công đoạn này dẫn đến tạo 
thành một lớp dưới hay lớp trên cố định thì không được xem như một sự xử lý trước 
hay xử lý sau và được phân loại như một qui trình phủ nhiều lớp.  

Nội dung phân lớp 
PHỦ BẰNG VẬT LIỆU PHỦ NÓNG CHẢY ........................................................................ 2/00 - 6/00 
PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHƯYÊCH TÁN Ở TRẠNG 
THÁI RẮN ............................................................................................................................. 8/00 - 12/00 
PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI TRONG CHÂN 
KHÔNG, MẠ PHUN, HAY CẤY ION ........................................................................................ ....14/00 
PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ......................................................................... 16/00 - 20/00 
PHỦ BẰNG PHUƠNG PHÁP TIẾP XÚC ....................................................................................... 18/00 
XỬ LÝ BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC .................................................................. 22/00 
PHỦ CÓ SỬ DỤNG BỘT VÔ CƠ ................................................................................................... 24/00 
PHỦ BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC, PHỦ NHIỀU LỚP ......................................... 26/00, 28/00 
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CÁC THÀNH PHẦN CỦA VẬT LIỆU PHỦ BẰNG KIM 
LOẠI ................................................................................................................................................. 30/00 

 

Phủ bằng tráng vật liệu phủ trong trang thái nóng [4] 

2/00 Các quy trình nhúng nóng hay nhúng chìm để tráng vật liệu phủ trong trạng 
thái nóng chảy mà không làm thay đổi hình dạng; Các thiết bị cho các quy 
trình này [4,2006.01] 

2/02      . Xử lý trước vật liệu được phủ, ví dụ để phủ trên vùng bề mặt lựa chọn (C23C 2/30 
được ưu tiên) [4,2006.01] 

2/04    . đặc trưng bởi vật liệu để phủ [4,2006.01] 
2/06 . . Kẽm hay Cadimi hay các hợp kim trên cơ sở những chất này [4,2006.01] 
2/08     .  . Thiếc hay hợp kim trên cơ sở thiếc [4,2006.01] 
2/10 . . Chì hay hợp kim trên cơ sở chì [4,2006.01] 
2/12    . . Nhôm hay hợp kim trên cơ sở nhôm [4,2006.01] 
2/14     . Loại bỏ lượng dư thừa của các lớp phủ nóng chảy; Kiểm soát hay điều chỉnh độ dầy 

của lớp phủ [4,2006.01] 
2/16 . . có sử dụng các chất lỏng dưới áp suất, ví dụ lưỡi nạo có thổi khí [4,2006.01] 
2/18 . . . Loại bỏ lượng dư thừa của các lớp phủ nóng chảy từ vật liệu kéo dài [4,2006.01] 
2/20 . . . . Các dải; Các tấm [4,2006.01] 
2/22 . . bằng sự chà xát, ví dụ sử dụng các con dao [4,2006.01] 
2/24 .  . sử dụng từ trường hay điện trường [4,2006.01] 
2/26 . Xử lý sau (C23C 2/14 được ưu tiên) [4,2006.01] 
2/28 .  . Xử lý sau bằng nhiệt, ví dụ xử lý trong bể dầu [4,2006.01] 
2/30 . Chất trợ dung hay lớp phủ trong các bể nung chảy (C23C 2/22 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
2/32 . sử dụng năng lượng rung ứng dụng cho bể hay chất nền (C23C 2/14 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
2/34 . đặc trưng bởi hình dạng của vật liệu được xử lý (C23C 2/14 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
2/36 .  . Vật liệu kéo dài [4,2006.01] 
2/38 .  . . Các dây; Các ống [4,2006.01] 
2/40 . . . Các tấm; Các dải [4,2006.01] 

4/00 Phủ bằng cách phun vật liệu phủ trong trạng thái nóng chảy, ví dụ bằng ngọn 
lửa, plasma hay phóng điện (hàn chống B23K, ví dụ B23K 5/18, B23K 9/04) 
[4,2006.01,2016.01] 

4/01 . Phủ chọn lọc, ví dụ phủ trang trí mà không cần xử lý trước vật liệu được phủ 
[2016.01] 

4/02 .  Xử lý trước vật liệu cần phủ, ví dụ để phủ trên các bề mặt lựa chọn [4,2006.01] 

300 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C23C 

4/04 .  đặc trưng bởi vật liệu để phủ [4,2006.01] 
4/06 .  . Vật liệu kim loại [4.2006.01.2016.01]  
4/067 . .  . chứa các hạt tự do của các nguyên tố phi kim loại, ví dụ cacbon, silic, bo, phốt pho 

hoặc asen [2016.01] 
4/073 . .  . chứa các hợp kim MCrAl hoặc MCrAlY, trong đó M là niken, coban hoặc sắt, có 

hoặc không có các thành phần phi kim loại [2016.01] 
4/08 . .  . chỉ chứa các nguyên tố kim loại (C23C 4/073 được ưu tiên) [4,2006.01,2016.01] 
4/10 .  . Oxit, borua, cacbua, nitrit hoặc silicua; Hỗn hợp của chúng [4,2006.01,2016.01] 
4/11 . .  . Oxit [2016.01] 
4/12      . đặc trưng bởi phương pháp phun [4,2006.01,2016.01] 

Ghi chú [2016.01] 
  Trong nhóm này, việc phân loại theo nhiều khía cạnh được áp dụng, do đó các đối 

tượng được đặc trưng bởi các khía cạnh thuộc nhiều hơn một của các phân nhóm của 
nó thì nên được phân loại trong từng phân nhóm. 

4/123 . .  Phun kim loại nóng chảy [2016.01] 
4/126 . . Phun nổ [2016.01] 
4/129 . . Phun ngọn lửa [2016.01] 
4/131 . . Phun hồ quang dây [2016.01] 
4/134 . . Phun plasma [2016.01] 
4/137 . . Phun chân không hoặc trong một môi trường khí trơ [2016.01] 
4/14 . . để phủ vật liệu dài [4.2006.01.2016.01] 
4/16 . . . Dây; Ống [4.2006.01.2016.01] 
4/18      . Xử lý sau [4,2006.01] 

6/00 Phủ bằng đúc vật liệu nóng chảy trên chất nền [4,2006.01] 

Khuyếch tán ở trang thái rắn vào bề mặt vật liệu kim loại [4] 

8/00 Khuyếch tán ở trạng thái rắn chỉ các nguyên tố phi kim loại vào các bề mặt vật 
liệu kim loại (khuyếch tán của silic C23C 10/00); Xử lý hóa học bề mặt vật liệu 
kim loại bằng phản ứng của bề mặt với khí phản ứng, để lại các sản phẩm 
phản ứng của vật liệu bề mặt trong lớp phủ, ví dụ các lớp phủ chuyển hóa, thụ 
động hóa kim loại (C23C 14/00 được ưu tiên) [4,2006.01] 

8/02 .  Xử lý trước vật liệu được phủ (C23C 8/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
8/04 .  Xử lý các bề mặt lựa chọn, ví dụ sử dụng các mặt nạ [4,2006.01] 
8/06 . sử dụng khí [4,2006.01] 
8/08 .  . chỉ một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
8/10 . . . Oxy hóa [4,2006.01] 
8/12 . . . . sử dụng nguyên tố oxy hay ozon [4,2006.01] 
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8/14 . . . . . Oxy hóa các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/16 . . . . sử dụng các hợp chất có chứa oxy, ví dụ H2O; CO2 [4,2006.01] 
8/18 . . . . . Oxy hóa các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/20 . . . Sự thấm carbon [4,2006.01] 
8/22 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/24 .  . . Sự thấm nitơ [4,2006.01] 
8/26 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/28 .  . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong một bưóc [4,2006.01] 
8/30 .  . . Sự thấm carbon-nitơ [4,2006.01] 
8/32 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/34 .  . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong nhiều bước [4,2006.01] 
8/36 .  . sử dụng các chất khí ion hóa, ví dụ thấm ion-nitơ [4,2006.01] 
8/38 . . . Xử lý các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/40 . sử dụng các chất lỏng, ví dụ các bể muối, các huyền phù dạng lỏng [4,2006.01] 
8/42 .  . chỉ dùng một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
8/44 .  . . Sự thấm carbon [4,2006.01] 
8/46 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/48 .  . . Sự thấm nitơ [4,2006.01] 
8/50 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/52 .  . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong một bưóc [4,2006.01] 
8/54 . . . Sự thấm carbon-nitơ [4,2006.01] 
8/56 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/58 .  . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong nhiều bước [4,2006.01] 
8/60 . sử dụng các chất rắn, ví dụ bột, bột nhão (sử dụng huyền phù dạng lỏng của các chất 

rắn C22C 8/40) [4,2006.01] 
8/62 . . chỉ một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
8/64 . . . Sự thấm carbon [4,2006.01] 
8/66 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/68 .  . . Sự thấm Bo [4,2006.01] 
8/70 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/72 . . hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong một bước [4,2006.01] 
8/74 .  . . Sự thấm carbon-nitơ [4,2006.01] 
8/76 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
8/78 . . hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong nhiều bước [4,2006.01] 
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8/80 . Xử lý sau [4,2006.01] 

10/00 Khuyếch tán ở trạng thái rắn chỉ của các nguyên tố kim loại hay silic vào các 
bề mặt vật liệu kim loại [4,2006.01] 

10/02 .  Xử lý trước vật liệu được phủ (C23C 10/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
10/04 .  Khuyếch tán vào các khu vực bề mặt lựa chọn, ví dụ sử dụng các mặt nạ [4,2006.01] 
10/06 .  sử dụng các chất khí [4,2006.01] 
10/08 .  . chỉ một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/10 .  . . Sự thấm crom [4,2006.01] 
10/12 . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
10/14 .  . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong một bước [4,2006.01] 
10/16 . . nhiều hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong nhiều bước [4,2006.01] 
10/18 .  sử dụng các chất lỏng, ví dụ các bể muối, các huyền phù dạng lỏng [4,2006.01] 
10/20 .  . chỉ một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/22 .  . . Kim loại nóng chảy có chứa nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/24 .  . . Bể muối có chứa nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/26 . . hơn một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/28 . sử dụng các chất rắn, ví dụ bột, bột nhão [4,2006.01] 
10/30 . . sử dụng một lớp bột hay bột nhão trên bề mặt (sử dụng huyền phù dạng lỏng của các 

chất rắn C23C 10/18) [4,2006.01] 
10/32 .  . . Sự thấm crom [4,2006.01] 
10/34 .  . Đưa vào trong một hỗn hợp bột tức là sự thấm carbon kiểu bó [4,2006.01] 
10/36 .  . . chỉ một nguyên tố được khuyếch tán [4,2006.01] 
10/38 . . . . Sự thấm crom [4,2006.01] 
10/40 . . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
10/42 . . . . . . trong sự có mặt của chất phụ gia vận chuyển dễ bay hơi, ví dụ các chất 

halogen hóa [4,2006.01] 
10/44 . . . . Sự thấm silic [4,2006.01] 
10/46 . . . . . của các bề mặt sắt [4,2006.01] 
10/48 . . . . Sự thấm nhôm [4,2006.01] 
10/50 . . . . . của các bể mặt sắt [4,2006.01] 
10/52 . . . hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong một bước [4,2006.01] 
10/54 . . . . Sự khuyếch tán ít nhất của crom [4,2006.01] 
10/56 . . . . . và ít nhất của nhôm [4,2006.01] 
10/58 . . . hơn một nguyên tố được khuyếch tán trong nhiều bước [4,2006.01] 
10/60 . Xử lý sau [4,2006.01] 
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12/00 Khuyếch tán ở trạng thái rắn của ít nhất một nguyên tố không phải kim loại 
không phải là silic và ít nhất một nguyên tố kim loại hay silic vào các bề mặt 
vật liệu kim loại [4,2006.01] 

12/02 . Khuyếch tán trong một bước [4,2006.01] 

Phủ bằng bay hơi trong chân không, bằng mạ phun hay bằng cấy ion [4] 

14/00 Phủ bằng bay hơi trong chân không, bằng mạ phun hay bằng cấy ion của vật 
liệu tạo lớp phủ [4,2006.01] 

14/02 .  Xử lý trước vật liệu được phủ (C23C 14/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
14/04 .  Phủ trên khu vực bề mặt lựa chọn, ví dụ sử dụng các mặt nạ [4,2006.01] 
14/06 .  đặc trưng bởi vật liệu để phủ (C23C 14/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
14/08 . . Các oxit (C23C 14/10 được ưu tiên) [4,2006.01] 
14/10 . . Thủy tinh hay silic oxit [4,2006.01] 
14/12 .  . Vật liệu hữu cơ [4,2006.01] 
14/14 .  . Vật liệu kim loại, bo hay silic [4,2006.01] 
14/16 .  . . trên chất nền kim loại hay trên chất nền là bo hay silic [4,2006.01] 
14/18 .  . . trên các chất nền vô cơ khác [4,2006.01] 
14/20 .  . . trên chất nền hữu cơ [4,2006.01] 
14/22 . đặc trưng bởi qui trình phủ [4,2006.01] 
14/24 .  . Bay hơi trong chân không [4,2006.01] 
14/26 .  . . bằng nguồn điện trở hay nhiệt cảm ứng [4,2006.01] 
14/28 .  . . bằng năng lượng sóng hay bức xạ hạt (C23C 14/32 - C23C 14/48 được ưu tiên) 

[4,2006.01] 
14/30 . . . . bằng bắn phá bằng điện tử [4,2006.01] 
14/32 .  . . bằng sự nổ; bằng bay hơi và bằng sự ion hóa tiếp theo của hơi (C23C 14/34 - C23C 

14/48 được ưu tiên) [4,2006.01] 
14/34 .  . Mạ phun [4,2006.01] 
14/35 . . . bằng sự ứng dụng từ trường, ví dụ mạ phun magnetron [5,2006.01] 
14/36 . . . Mạ phun diot (C23C 14/35 được ưu tiên) [4,5,2006.01] 
14/38 . . . . bằng phóng điện phát sáng của dòng điện một chiều [4,2006.01] 
14/40 . . . . với sự phóng điện của dòng điện xoay chiều, ví dụ phóng điện cao tần 

[4,2006.01] 
14/42     . . . Mạ phun triot (C23C 14/35 được ưu tiên) [4,5,2006.01] 
14/44   . . . . bằng ứng dụng tần số cao và điện áp một chiều bổ sung [4,2006.01] 
14/46    . . . bằng chùm tia ion được tạo ra bởi một nguồn ion bên ngoài (C23C 14/40 được ưu 

tiên) [4,2006.01] 
14/48    . . Sự cấy ion [4,2006.01] 
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14/50   . . Các giá đỡ chất nền [4,2006.01] 
14/52     . . Các phương tiện quan sát qui trình phủ [4,2006.01] 
14/54    . . Kiểm soát hay điều chỉnh qui trình phủ [4,2006.01] 
14/56    . . Các thiết bị đặc biệt thích hợp cho sự phủ liên tục; Thiết bị để duy trì chân không, ví 

dụ khóa chân không [4,2006.01] 
14/58    . Xử lý sau [4,2006.01] 

Kết tủa hóa học hay mạ bằng phân hủy; Mạ tiếp xúc  [4] 

16/00 Phủ hóa học bằng phân hủy các hợp chất khí mà không để lại các sản phẩm 
phản ứng của vật liệu bề mặt trong lớp phủ, tức là các qui trình kết tủa hóa 
học hơi (mạ phun hay bay hơi trong chân không C23C 14/00) [4,2006.01] 

16/01 . trên nền tạm thời, ví dụ trên lớp nền sau đó sẽ được loại bỏ bằng cách khắc ăn mòn 
[7,2006.01] 

16/02 .  Xử lý trước vật liệu sẽ được phủ (C23C 16/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
16/04  . Phủ trên các khu vực bề mặt lựa chọn, ví dụ sử dụng các mặt nạ [4,2006.01] 
16/06  . đặc trưng bởi sự kết tủa của vật liệu kim loại [4,2006.01] 
16/08  . . từ các halogenua kim loại [4,2006.01] 
16/10  . . . Kết tủa chỉ của crom [4,2006.01] 
16/12  . . . Kết tủa chỉ của nhôm [4,2006.01] 
16/14  . . . Kết tủa chỉ của một nguyên tố kim loại khác [4,2006.01] 
16/16   . . từ các hợp chất kim loại carbonyl [4,2006.01] 
16/18  . . từ các hợp chất cơ - kim [4,2006.01] 
16/20  . . . Kết tủa chỉ của nhôm [4,2006.01] 
16/22  . đặc trưng bởi sự kết tủa của vật liệu vô cơ không phải vật liệu kim loại [4,2006.01] 
16/24  . . Kết tủa chỉ của silic [4,2006.01] 
16/26  . . Kết tủa chỉ của carbon [4,2006.01] 
16/27 . . . Chỉ của kim cương [7,2006.01] 
16/28 . . Kết tủa chỉ của một nguyên tố phi kim loại khác [4,2006.01] 
16/30  . . Kết tủa chỉ của các hợp chất, hỗn hợp hay dung dịch rắn, ví dụ các borua, carbua, 

nitrua [4,2006.01] 
16/32 . . . Carbua [4,2006.01] 
16/34 . . . Nitrua [4,2006.01] 
16/36 . . . Carbonitrua [4,2006.01] 
16/38 . . . Borua [4,2006.01] 
16/40    . . .  Oxit [4,2006.01] 
16/42     . . . Silicua [4,2006.01] 
16/44    . đặc trưng bởi phương pháp phủ (C23C 16/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
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16/442   . . sử dụng qui trình lớp giả lỏng [7,2006.01] 
16/448  . . đặc trưng bằng phương pháp được sử dụng để tạo ra dòng khí phản ứng, ví dụ bằng 

cách hay bay hơi hay thăng hoa vật liệu tiền thể [7,2006.01] 
16/452  . . . bằng cách hoạt hóa dòng khí phản ứng trước khi dẫn vào buồng phản ứng, ví dụ 

bằng cách ion hóa hay cho thêm loại phản ứng [7,2006.01] 
16/453 . .  cho dòng khí phản ứng đi qua một mỏ đốt hay đèn xì, ví dụ kết tủa hóa học hơi dưới 

áp suất khí quyển (C23C 16/513 được ưu tiên; để phun lửa hay plasma vật liệu phủ ở 
trạng thái nóng chảy C23C 4/00) [7,2006.01] 

16/455  . . đặc trưng bằng phương pháp được sử dụng để đưa dòng khí vào buồng phản ứng hay 
để biến tính dòng khí chảy vào buồng phản ứng [7,2006.01] 

16/458  . . đặc trưng bằng phương pháp được sử dụng để đỡ chất nền trong buồng phản ứng 
[7,2006.01] 

16/46     . . đặc trưng bằng cách đốt nóng chất nền (C23C 16/48, C23C 16/50 được ưu tiên) 
[4,2006.01] 

16/48     . . bằng bức xạ, ví dụ quang phân, phân ly bằng phóng xạ, bức xạ hạt [4,2006.01] 
16/50     . . có sử dụng sự phóng điện [4,2006.01] 
16/503  . . . dùng phóng điện một chiều hay xoay chiều [7,2006.01] 
16/505   . . . dùng phóng điện tần số vô tuyến [7,2006.01] 
16/507  . . . . dùng điện cực ngoài, ví dụ trong lò phản ứng kiểu đường hầm [7,2006.01] 
16/509  . . . . dùng điện cực trong [7,2006.01] 
16/511  . . . dùng phóng điện vi sóng [7,2006.01] 
16/513   . . . dùng luồng plasma [7,2006.01] 
16/515  . . . dùng phóng điện tạo xung [7,2006.01] 
16/517  . . . dùng kết hợp các sự phóng điện được bao gồm bởi hai hay nhiều nhóm từ C23C 

16/503 đến C23C 16/515 [7,2006.01] 
16/52  . . Kiểm soát hay điểu chỉnh qui trình phủ [4,2006.01] 
16/54     . . Các thiết bị đặc biệt phù hợp cho phủ liên tục [4,2006.01] 
16/56 . Xử lý sau [4,2006.01] 

18/00 Phủ bằng phương pháp hóa học nhờ sự phân hủy hoặc các hợp chất lỏng hoặc 
các dung dịch của các hợp chất tạo thành lớp phủ không để lại các sản phẩm 
phản ứng của vật liệu bề mặt trong lớp phủ; Mạ tiếp xúc [4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Nhóm này cũng bao gồm các chất huyền phù có chứa các chất lỏng dễ phản ứng và 

các hạt rắn không dễ phản ứng.  
 
18/02   . bằng sự phân hủy nhiệt [4,2006.01] 
18/04   . . Xử lý trước vật liệu được phủ (C23C 18/06 được ưu tiên) [4,2006.01] 
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18/06 .  . Phủ trên các khu vực bề mặt lựa chọn, ví dụ sử dụng mặt nạ [4,2006.01] 
18/08 .  . đặc trưng bởi sự kết tủa vật liệu kim loại [4,2006.01] 
18/10 . . . Kết tủa chỉ của nhôm [4,2006.01] 
18/12 . . đặc trưng bởi sự kết tủa vật liệu vô cơ không phải vật liệu kim loại [4,2006.01] 
18/14 . Phân hủy bằng bức xạ, ví dụ bức xạ hạt, bức xạ quang phân [4,2006.01] 
18/16 .  bằng sự khử hay sự thay thế, nghĩa là mạ không dùng điện (C23C 18/54 được ưu 

tiên) [4,2006.01] 
18/18 .  . Xử lý trước vật liệu sẽ được phủ [4,2006.01] 
18/20 .  . . của các bề mặt hữu cơ, ví dụ nhựa [4,2006.01] 
18/22 . . . . Làm nhám, ví dụ bằng sự khắc ăn mòn [4,2006.01] 
18/24 . . . . . sử dụng các dung dịch nước axit [4,2006.01] 
18/26 . . . . . sử dụng các chất lỏng hữu cơ [4,2006.01] 
18/28 . . . . Làm cho nhạy hay làm cho hoạt hóa [4,2006.01] 
18/30 . . . . . Làm cho hoạt hóa [4,2006.01] 
18/31 . . Phủ bằng kim loại [5,2006.01] 
18/32 .  . . Phủ bằng một trong các kim loại sắt, coban hay niken; Phủ bằng hỗn hợp của 

phospho hay Bo với một trong những kim loại này [4,5,2006.01] 
18/34 . . . . sử dụng các tác nhân khử [4,5,2006.01] 
18/36 . . . . . sử dụng các hypophosphit [4,5,2006.01] 
18/38 . . . Phủ bằng đồng [4,5,2006.01] 
18/40 . . . . sử dụng các tác nhân khử [4,5,2006.01] 
18/42 .  . . Phủ bằng kim loại quí [4,5,2006.01] 
18/44 . . . . sử dụng các tác nhân khử [4,5,2006.01] 
18/48 . . Phủ bằng các hợp kim [4,5,2006.01] 
18/50 .  . . bằng các hợp kim trên cơ sở sắt, coban hay niken (C23C 18/32 được ưu tiên) 

[4,5,2006.01] 
18/52 .  . sử dụng các tác nhân khử để phủ bằng vật liệu kim loại chưa được đề cập vào một 

nhóm riêng lẻ nào trong các nhóm C23C 18/32 đến C23C 18/50) [4,2006.01] 
18/54 . Mạ tiếp xúc, tức là mạ điện hóa không dùng điện [4,2006.01] 

20/00 Phủ bằng phương pháp hoa học nhờ phân hủy hoặc các hợp chất rắn hoặc là 
huyền phù của các hợp chất tạo thành lớp phủ không để lại sản phẩm phản 
ứng của vật liệu bề mặt trong lớp phủ [4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
 Nhóm này cũng bao gồm các huyền phù có chứa các chất lỏng không dễ phản ứng và 

các hạt rắn dễ phản ứng.  
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20/02 . Phủ bằng vật liệu kim loại [4,2006.01] 
20/04     . . bằng các kim loại [4,2006.01] 
20/06   . Phủ bằng vật liệu vô cơ, không phải vật liệu kim loại [4,2006.01] 
20/08    . . bằng các hợp chất, các hỗn hợp hay các dung dịch rắn, ví dụ borua, carbua, nitrua 

[4,2006.01] 

22/00 Xử lý bề mặt vật liệu kim loại bằng phương pháp hóa học bằng phản ứng của 
bề mặt với một chất lỏng phản ứng có để lại sản phẩm phản ứng của vật liệu 
bề mặt trong lớp phủ, ví dụ lớp phủ chuyển hóa, sự thụ động hóa kim loại 
[4,2006.01] 

Ghi chú [4] 
(1) Nhóm này cũng bao gồm cả các huyền phù có chứa các chất lỏng dễ phản ứng và các 

hạt rắn không dễ phản ứng.  
(2) Sự phục hồi dung dịch mạ được phân loại vào vị trí thích hợp dành cho các thành 

phần dung dịch đặc trưng.  
  

Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm C23C 22/02 đến C23C 22/86, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được 

áp dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc nếu không có một sự chỉ dẫn khác thì sự phân 
loại được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

 
22/02 .  sử dụng các dung dịch không nước [4,2006.01] 
22/03 . . có chứa các hợp chất phospho [4,2006.01] 
22/04 .  . có chứa các hợp chất crom hóa trị sáu [4,2006.01] 
22/05 .  sử dụng các dung dịch nước [4,2006.01] 
22/06 .  . sử dụng các dung dịch axit nước có pH < 6 [4,5,2006.01] 
22/07 .  . . có chứa phosphat [4,5,2006.01] 
22/08 . . . . Orto-phosphat [4,5,2006.01] 
22/10 . . . . . có chứa các chất oxy hóa [4,5,2006.01] 
22/12 . . . . . có chứa các cation kẽm [4,5,2006.01] 
22/13 . . . . . . cũng chứa các anion nitrat hay anion nitrit [4,5,2006.01] 
22/14 . . . . . . cũng chứa các anion clorat [4,5,2006.01] 
22/16 . . . . . . cũng chứa các hợp chất peroxy [4,5,2006.01] 
22/17 . . . . . . cũng chứa các axit hữu cơ [4,5,2006.01] 
22/18 . . . . . có chứa các cation mangan [4,5,2006.01] 
22/20 . . . . . có chứa các cation nhôm [4,5,2006.01] 
22/22 . . . . . có chứa các cation kim loại kiềm thổ [4,5,2006.01] 
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22/23 . . . . Các phosphat ngưng tụ [4,5,2006.01] 
22/24 . . . có chứa các hợp chất crom hóa trị 6 [4,5,2006.01] 
22/26 . . . . cũng chứa các hợp chất hữu cơ [4,5,2006.01] 
22/27 . . . . . Cac axit [4,5,2006.01] 
22/28 . . . . . Các hợp chất cao phân tử [4,5,2006.01] 
22/30 . . . . cũng chứa crom hóa trị ba [4,5,2006.01] 
22/32 . . . . cũng chứa các kim loại dạng bụi [4,5,2006.01] 
22/33 . . . . cũng chứa các phosphat [4,5,2006.01] 
22/34 . . . có chứa florua hay florua phức [4,5,2006.01] 
22/36 . . . . cũng chứa phosphat [4,5,2006.01] 
22/37 . . . . cũng chứa các hợp chất crom hóa trị sáu [4,5,2006.01] 
22/38 . . . . . cũng chứa các phosphat [4,5,2006.01] 
22/40 . . . có chứa molipdat, tungstat hay vanadat [4,5,2006.01] 
22/42 . . . . cũng có chứa phosphat [4,5,2006.01] 
22/43 . . . . cũng có chứa các hợp chất crom hóa trị sáu [4,5,2006.01] 
22/44 . . . . cũng có chứa florua hay florua phức [4,5,2006.01] 
22/46 . . . có chứa các oxalat [4,5,2006.01] 
22/47 . . . . cũng có chứa phosphat [4,5,2006.01] 
22/48 .  . . không chứa phosphat, các hợp chất crom hóa trị sáu, các florua hay florua phức, 

molipdat, tungstat, vanadat hay oxalat [4,5,2006.01] 
22/50 . . . . Xử lý sắt hay các hợp kim trên cơ sở sắt [4,5,2006.01] 
22/52 . . . . Xử lý đồng hay các hợp kim trên cơ sở đồng [4,5,2006.01] 
22/53 . . . . Xử lý kẽm hay hợp kim của kẽm [4,5,2006.01] 
22/54 . . . . Xử lý các kim loại chịu nhiệt hay các hợp kim trên cơ sở các kim loại này 

[4,5,2006.01] 
22/56 . . . . Xử lý nhôm hay các hợp kim trên cơ sở nhôm [4,5,2006.01] 
22/57 . . . . Xử lý magie hay các hợp kim trên cơ sở magie [4,5,2006.01] 
22/58 . . . . Xử lý vật liệu kim loại khác [4,5,2006.01] 
22/60 . . sử dụng các dung dịch kiềm nước có pH > 8 [4,5,2006.01] 
22/62 . . . Xử lý sắt hay các hợp kim trên cơ sở sắt [4,5,2006.01] 
22/63 . . . Xử lý đồng hay các hợp kim trên cơ sở đồng [4,5,2006.01] 
22/64 . . . Xử lý các kim loại chịu lửa hay các hợp kim trên cơ sở các kim loại đó 

[4,5,2006.01] 
22/66 . . . Xử lý nhôm hay các hợp kim trên cơ sở nhôm [4,5,2006.01] 
22/67 . . . . bằng các dung dịch có chứa crom hóa trị sáu [4,5,2006.01] 
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22/68 .  . sử dụng các dung dịch nước với pH từ 6 đến 8 [4,5,2006.01] 
22/70 . sử dụng vật liệu nóng chảy [4,2006.01] 
22/72 .  . Xử lý sắt hay các hợp kim trên cơ sở sắt [4,2006.01] 
22/73 .  đặc trưng bởi qui trình [4,2006.01] 
22/74 .  . để thu được lớp phủ chuyển hóa [4,2006.01] 
22/76 .  . Phủ chất lỏng bằng phun [4,2006.01] 
22/77 . . Kiểm soát hay điều chỉnh qui trình phủ [4,2006.01] 
22/78 . Xử lý trước vật liệu được phủ [4,2006.01] 
22/80 .  . bằng các dung dịch có chứa các hợp chất titan hay ziricon [4,2006.01] 
22/82 .  Xử lý sau [4,2006.01] 
22/83 .  . Xử lý sau bằng phương pháp hóa học [4,2006.01] 
22/84 . . Nhuộm [4,2006.01] 
22/86 .  Tái sinh các dung dịch phủ [4,2006.01] 

24/00   Phủ bắt đầu từ bột vô cơ (phun vật liệu phủ ở trạng thái nóng chảy C23C4/00; 
khuyếch tán ở trạng thái rắn C23C 8/00 đến C23C 12/00) [4,2006.01] 

24/02 . chỉ bằng ứng dụng áp lực [4,2006.01] 
24/04 . . Lắng đọng các hạt bằng sự va đập hoặc động học [4,2006.01] 
24/06 . . Ép vật liệu để phủ dạng bột, ví dụ bằng sự phay [4,2006.01] 
24/08 . bằng ứng dụng nhiệt hay áp lực và nhiệt (C23C 24/04 được ưu tiên) [4,2006.01] 
24/10 . . với sự tạo thành một pha lỏng trung gian trong một lớp [4,2006.01] 

26/00   Phủ chưa được đề cập vào các nhóm C23C 2/00 đến C23C 24/00 [4,2006.01] 
26/02    . đưa vật liệu nóng chảy lên chất nền [4,2006.01] 

28/00 Phủ để thu được ít nhất hai lớp phủ chồng lên nhau hoặc là bằng các phương 
pháp chưa được đề cập ở một trong các nhóm chính từ C23C 2/00-C23C 26/00, 
hoặc bằng sự kết hợp các phương pháp được đề cập trong các phân lớp C23C 
và C25D [4,2006.01] 

28/02     . chỉ có các lớp phủ là vật liệu kim loại [4,2006.01] 
28/04    . chỉ có các lớp phủ là vật liệu phi kim loại vô cơ [4,2006.01] 

30/00 Phủ bằng vật liệu kìm loại chỉ đặc trưng bằng thành phần của vật liệu kim 
loại, có nghĩa là không đặc trưng bằng qui trình phủ (C23C 26/00, C23C 28/00 
được ưu tiên) [4,2006.01] 
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C23D TRÁNG MEN HOẶC QUÉT LỚP THỦY TINH LÊN KIM LOẠI (thành phần 
hóa học men tráng hay men C03C) 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ TRƯỚC TRÁNG MEN ................................................................................................1/00, 3/00 
TRÁNG MEN ......................................................................................................................... 5/00- 11/00 
XỬ LÝ SAU  ............................................................................................................. 13/00, 15/00, 17/00  

 

1/00     Nấu chảy hoặc thiêu kết men tráng; Thiết bị hoặc lò để nấu chảy hoặc thiêu 
kết men [1,2006.01] 

1/02     . Tạo hạt vật nóng chảy; Sấy hạt [1,2006.01] 

Phủ bằng men tráng 

3/00     Xử lý hóa học bề mặt các sản phẩm kim loại trước khi phủ (làm sạch và khử 
dầu mỡ các sản phẩm kim loại C23G) [1,2006.01] 

5/00 Phủ bằng men hay các lớp thủy tinh [1,4,2006.01] 
5/02 . bằng phương pháp ướt [1,2006.01] 
5/04 .  bằng phương pháp khô [1,2006.01] 
5/06 .  với mục đích tạo ra các kiểu dáng và chữ cái [1,2006.01] 
5/08 . Phủ không đều men tráng lên bề mặt [1,2006.01] 

7/00     Xử lý lớp phủ, ví dụ sấy khô trước khi nung [1,2006.01] 

Nung men tráng 

9/00 Lò để nung men tráng [1,2006.01] 
9/02 . Lò múp không dùng điện [1,2006.01] 
9/04 . Lò hầm không dùng điện [1,2006.01] 
9/06 . Lò điện [1,2006.01] 
9/08 .  Thiết bị đỡ ghi lò để nung [1,2006.01] 
9/10 .  Thiết bị nạp liệu và dỡ liệu [1,2006.01] 

11/00 Các phương pháp và thiết bị để nung liên tục [1,2006.01] 

Xử lý sau 

13/00 Xử lý sau các sản phẩm đã được tráng men [1,2006.01] 
13/02 . Loại bỏ các lỗi bằng cách nấu lại cục bộ men tráng; Sửa hình dạng [1,2006.01] 

15/00 Ghép các sản phẩm đã tráng men với nhau bằng các phương pháp bao gồm cả 
quá trình tráng men [1,2006.01] 

17/00 Tách men tráng [1, 2006.01] 
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C23F LOẠI BỎ VẬT LIỆU KIM LOẠI TỪ CÁC BỂ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
KHÔNG CƠ HỌC (gia công kim loại bằng ăn mòn điện B23H; tách lớp bề mặt 
bằng lửa B23K 7/00; Gia công kim loại bằng chùm tia laze B23K 26/00); KÌM 
HÃM SỰ ĂN MÒN VẬT LIỆU KIM LOẠI; KÌM HÃM SỰ ĐÓNG CẶN NÓI 
CHUNG (xử lý bề mặt kim loại hoặc phu kim loại bằng điện phân hoặc điện di 
C25D, C25F); QUI TRÌNH NHIỀU BƯỚC ĐỂ XỬ LÝ BỀ MẶT VẬT LIỆU 
KIM LOẠI BAO GỐM ÍT NHẤT MỘT QUI TRÌNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO 
TRONG LỚP C23 VÀ ÍT NHẤT MỘT QUI TRÌNH CÓ Ở CÁC PHÂN LỚP 
C21D HAY C22F HAY LỚP C25 [4] 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm sự kìm hãm ăn mòn hoặc đóng cặn nói chung, hoặc trên các 

bề mặt kim loại hay phi kim loại theo Ghi chú (2) dưới đây.  
(2) Phân lớp này không bao gồm: 
 - thành phần của lớp bảo vệ hay lớp phủ hoặc các phương pháp sử dụng chúng được 

phân loại vào các vị trí thích hợp, ví dụ B05, B44, C09D, C10M, C23C; 
 - các thiết bị cơ khí hay các đặc điểm về kết cấu của các sản phẩm đặc biệt để ngăn 

ngừa sự đóng cặn được đưa vào vị trí thích hợp, ví dụ các ống và cốt của ống F16L 
58/00;  

 - các sản phẩm đặc trưng bởi sự sử dụng để chế tạo các vật liệu bền chống ăn mòn 
hay đóng cặn được đưa vào các vị trí thích hợp, ví dụ các cánh tua bin F01D 5/28. 

Nội dung phân lớp 
KHẮC ĂN MÒN KIM LOẠI, TẠO ÁNH KIM LOẠI, CÁC 
HỢP PHẦN CHO CÔNG VIỆC NÀY ......................................................................................1/00, 3/00 
PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ LOẠI BỎ VẬT LIỆU KIM LOẠI....................................................... 4/00 
KÌM HÃM ĂN MÒN HAY ĐÓNG CẠN ........................................................................... 11/00 - 15/00 
XỬLÝ NHIỀU BẬC BỀ MẶT KIM LOẠI ...................................................................................... 17/00 

 

1/00 Khắc ăn mòn vật liệu kim loại bằng phương pháp hóa học [1,2,2006.01] 
1/02 . Khắc ăn mòn cục bộ [1,2006.01] 
1/04 .  . Phay hóa học [1,2006.01] 
1/06 .  Mài sắc giũa [1,2006.01] 
1/08 .  Thiết bị, ví dụ để chế tạo bản in bằng phương pháp quang cơ [1,2006.01]  
1/10 .  Các hợp phần để khắc ăn mòn (C23F 1/44 được ưu tiên) [4,2006.01] 
1/12 .  . Các hợp phần khí [4,2006.01] 
1/14 .  . Các hợp phần nước [4,2006.01] 
1/16 . . . Các hợp phần axit (C23F 1/42 được ưu tiên) [4,2006.01] 
1/18 . . . . để khắc ăn mòn đồng hay hợp kim đồng [4,2006.01] 
1/20 . . . . để khắc ăn mòn nhôm hay hợp kim nhôm [4,2006.01] 
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1/22 . . . . để khắc ăn mòn magie hay hợp kim magie [4,2006.01] 
1/24 . . . . để khắc ăn mòn silic hay germani [4,2006.01] 
1/26 . . . . để khắc ăn mòn các kim loại chịu lửa [4,2006.01] 
1/28 . . . . để khắc ăn mòn các kim loại nhóm sắt [4,2006.01] 
1/30 . . . . để khắc ăn mòn vật liệu kim loại khác [4,2006.01] 
1/32 .  . . Các hợp phần kiềm (C23F 1/42 được ưu tiên) [4,2006.01] 
1/34 . . . . để khắc ăn mòn đồng hay hợp kim đồng [4,2006.01] 
1/36 . . . . để khắc ăn mòn nhôm hay hợp kim nhôm [4,2006.01] 
1/38 . . . . để khắc ăn mòn các kim loại chịu lửa [4,2006.01] 
1/40 . . . . để khắc ăn mòn vật liệu kim loại khác [4,2006.01] 
1/42 . . . có chứa một chất lỏng phân tán không trộn lẫn được trong nước [4,2006.01] 
1/44     . Các hợp phần để khắc ăn mòn vật liệu kim loại từ một thể nền là vật liệu kim loại có 

thành phần khác nhau [4,2006.01] 
1/46      . Tái sinh các hợp phần khắc ăn mòn [4,2006.01] 

3/00 Tạo ánh kim loại bằng các phương tiện hóa học [1,2,2006.01] 
3/02      . Các kim loại nhẹ [1,2006.01] 
3/03     . . bằng các dung dịch axit [4,2006.01] 
3/04     . Các kim loại nặng [1,2006.01] 
3/06     . . bằng các dung dịch axit [4,2006.01] 

4/00 Các qui trình loại bỏ vật liệu kim loại từ các bề mặt không được đề cập vào các 
nhóm C23F 1/00 hay C23F 3/00 [4,2006.01] 

4/02     . bằng sự bay hơi [4,2006.01] 
4/04     . bằng sự hòa tan lý học [4,2006.01] 

11/00   Kìm hãm sự ăn mòn vật liệu kim loại bằng cách đưa lên bề mặt chịu sự nguy 
hiểm của ăn mòn bằng các chất ức chế hay bổ sung các chất ức chế vào tác 
nhân ăn mòn [1,2006.01] 

11/02    . trong không khí hay trong các khí bằng cách bổ sung các chất ức chế pha hơi 
[1,2006.01] 

11/04    . trong các chất lỏng có axit rõ rệt [1,2006.01]    
11/06   . trong các chất lỏng có kiềm rõ rệt [1,2006.01]  
11/08    . trong các chất lỏng khác [1,2006.01]  
11/10     . .  sử dụng các chất ức chế hữu cơ [1,2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm C23F11/12-C23F11/173, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất 
sẽ được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 
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11/12 . . . Các hợp chất chứa oxy [1,2006.01] 
11/14 . . . Các hợp chất chứa nitơ [1,2006.01] 
11/16 . . . Các hợp chất chứa lưu huỳnh [1,2006.01]  
11/167 . . . Các hợp chất có chứa phospho [4,2006.01] 
11/173 . . . Các hợp chất cao phân tử [4,2006.01] 
11/18 .  . sử dụng các chất ức chế vô cơ [1,2006.01] 

13/00  Kìm hãm sự ăn mòn kim loại bằng bảo vệ anốt hay catốt [1,2006.01] 
13/02     . catôt; Lựa chọn các điều kiện, thông số hay các phương thức để bảo vệ catôt, ví dụ 

các điều kiện về điện [5,2006.01]  
13/04    . . Kiểm soát hay điều chỉnh các thông số mong muốn [5,2006.01] 
13/06     . . Các bộ phận kết cấu hay lắp ráp các thiết bị bảo vệ catôt [5,2006.01] 
13/08    . . . Các điện cực đặc biệt thích ứng để kìm hãm ăn mòn bằng bảo vệ catốt; Sản xuất 

các điện cực này; Sự dẫn dòng điện cho các điện cực này [5,2006.01] 
13/10   . . . . Các điện cực đặc trưng bởi cấu trúc (C23F 13/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
13/12   . . . . Các điện cực đặc trưng bởi vật liệu (C23F 13/16 được ưu tiên) [5,2006.01] 
13/14  . . . . . Vật liệu để làm các anôt tiêu hao [5,2006.01] 
13/16     . . . . Các điện cực đặc trưng bởi sự kết hợp cấu trúc và vật liệu [5,2006.01] 
13/18   . . . . Các phương tiện để giữ các điện cực [5,2006.01] 
13/20     . . . . Sự dẫn dòng điện đến các điện cực [5,2006.01] 
13/22     . . . . Giám sát sự sắp xếp các điện cực [5,2006.01] 

14/00 Kìm hãm sự đóng cặn trong các thiết bị đun nóng chất lỏng dùng cho mục đích 
hóa học hay lý học (bổ sung vào nước chất ngăn cản tạo cặn hay tách cặn 
C02F 5/00) [1,2,2006.01] 

14/02     . bằng các phương tiện hóa học [1,2006.01] 

15/00   Các phương pháp khác ngăn ngừa ăn mòn hay đóng cặn [1,2006.01] 

17/00 Qui trình nhiều bước để xử lý bề mặt vật liệu kim loại bao gồm ít nhất một quỉ 
trình được đề cập trong lớp C23 và ít nhất một qui trình bao gồm bởi các phân 
lớp C21D hay C22F hay lớp C25 (C23C 28/00 được ưu tiên) [1,4,2006.01] 
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C23G LÀM SẠCH HOẶC KHỬ DẦU MỠ VẬT LIỆU KIM LOẠI BẰNG CÁC 
PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC, TRỪ ĐIỆN PHÂN (các chất giặt tẩy nói chung 
C11D; các thành phần đánh bóng C09G) 

1/00 Làm sạch hay tẩy gỉ vật liệu kim loại bằng các dung dịch hay các muối nấu 
chảy (bằng các dung môi hữu cơ C23G 5/02) [1,2006.01] 

1/02 . bằng các dung dịch axit [1,2006.01] 
1/04  . . có sử dụng các chất ức chế [1,2006.01] 
1/06  . . . các chất ức chế hữu cơ [1,2006.01] 
1/08 . . Sắt hay thép [1,2006.01] 
1/10  . . Các kim loại nặng khác [1,2006.01] 
1/12  . . Các kim loại nhẹ [1,2006.01] 
1/14 . bằng các dung dịch kiềm [1,2006.01] 
1/16  . . có sử dụng các chất ức chế [1,2006.01] 
1/18 . . . Các chất ức chế hữu cơ [1,2006.01] 
1/19  . . Sắt hay thép [4,2006.01] 
1/20  . . Các kim loại nặng khác [1,4,2006.01] 
1/22  . . Các kim loại nhẹ [1,2006.01] 
1/24 .  bằng các dung dịch trung tính [1,2006.01] 
1/26  . . có sử dụng các chất ức chế [1,2006.01] 
1/28  . bằng các muối nấu chảy [1,2006.01] 
1/30  . . có sử dụng các chất ức chế [1,2006.01] 
1/32 . . Các kim loại nặng [1,2006.01] 
1/34 . . Các kim loại nhẹ [1,2006.01] 
1/36 . Tái sinh các dung dịch tẩy gỉ phế thải [1,2006.01] 

3/00     Thiết bị để làm sạch hay tẩy gỉ vật liệu kim loại (bằng dung môi hữu cơ C23G 
5/04) [1,2006.01] 

3/02     . để làm sạch dây, băng, sợi bằng phương pháp liên tục [1,2006.01]  
3/04      . để làm sạch ống [1,2006.01] 

5/00   Làm sạch hay khử dầu mỡ vật liệu kim loại bằng các phương pháp khác. Các 
thiết bị làm sạch hay khử dầu mỡ vật liệu kim loại bằng các dung môi hữu cơ 
[1,2006.01] 

Ghi chú [4]  
 Trong các nhóm C23G5/02-C23G5/06, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa 

là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng.  

5/02 . sử dụng dung môi hữu cơ [1,2006.01] 
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5/024 .  . có chứa hydrocarbon [4,2006.01] 
5/028 .  . có chứa các hydrocarbon được halogen hóa [4,2006.01] 
5/032 . . có chứa các hợp chất chứa oxy [4,2006.01] 
5/036 .  . . cũng có nitơ [4,2006.01] 
5/04 . . Các thiết bị [1,2006.01] 
5/06 . sử dụng nhũ tương [4,2006.01] 
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C25 CÁC QUI TRÌNH ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHO 
ĐIỆN PHÂN, ĐIỆN DI [4] 

Ghi chú [2,2012.01] 
  1. Các quy trình hoặc thiết bị hoặc tính năng hoạt động điện phân hoặc điện di được phân loại: 
    i. trong các nhóm cho việc sản xuất các hợp chất hoặc các sản phẩm, và 
    ii. trong các nhóm bao gồm các thiết bị hoặc các tính năng hoạt động. 
  2. Tinh chế điện phân hoặc điện di vật liệu được phân loại theo bản chất của chất lỏng ở các vị 

trí có liên quan, ví dụ A01K 63/00, C02F 1/46, C25B 15/08, C25D 21/16, C25F 7/02. 
  3. Các quy trình nhiều bước để xử lý bề mặt vật liệu kim loại có ít nhất một quy trình được đề 

cập trong lớp C23 và ít nhất một quy trình được đề cập trong lớp C25 thì được phân loại trong 
nhóm C23F 17/00. 

Nội dung lớp 
ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN 

Hợp chất vô cơ, phi kim loại...................................................................................... C25B1/00 
Hợp chất hữu cơ ......................................................................................................... C25B3/00 
Lớp phủ bằng vật liệu phi kim loại ............................................................................ C25D9/00 
Kim loại ..................................................................................................... C25C1/00,3/00,5/00 
Lớp phủ bằng vật liệu kim loại .................................................................. C25D3/00,5/00,7/00 

ANỐT HÓA, PHOSPHAT HÓA, CROMAT HÓA ............................................................... C25D11/00 
LỚP PHỦ BẰNG VẬT LIỆU ĐI CÙNG ............................................................................... C25D15/00 
LÀM SẠCH, TẨY GỈ HOẶC LOẠI BỎ LỚP PHỦ BẰNG 
KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN .......................................................... C25F1/00,5/00 
ĂN MÒN HOẶC ĐÁNH BÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
ĐIỆN PHÂN .............................................................................................................................. C25F3/00 
BỂ ĐIỆN PHÂN, CỤM BỂ ĐIỆN PHÂN, MÀNG NGĂN 

Chế tạo bằng hợp chất hoặc phi kim loại ..................................... C25B9/00,11/00,13/00,15/00 
Chế tạo bằng kim loại ................................................................................................ C25C7/00 
Chế tạo lớp phủ .................................................................................... C25D17/00,19/00,21/00 
Làm sạch, tẩy gỉ, xử lý bề mặt .................................................................................... C25F7/00 

 

C25B CÁC QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HAY Á KIM BẰNG  
PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; THIẾT BỊ DÙNG CHO CÁC 
PHƯƠNG PHÁP NÀY (bảo vệ anốt hay catốt C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) 
[2] 

Ghi chú [2] 
(1) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng.  

(2) Các hợp chất nếu có liên quan đặc biệt thì cũng được phân loại trong các lớp thích 
hợp, ví dụ C01, C07.  

317 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C25B 

 

1/00 Các phương pháp điện phân điều chế các hợp chất vô cơ hay á kim [2,2006.01] 
1/02 . hydro hay oxy [2,2006.01] 
1/04 .  . bằng điện phân nước [2,2006.01] 
1/06 .  . . trong các bể điện phân có các điện cực phẳng hay tấm dẻo tương tự [2,2006.01] 
1/08 . . . . kiểu ép lọc [2,2006.01] 
1/10 . . . trong các bể điện phân có màng ngăn [2,2006.01] 
1/12 . . . trong các bể điện phân bằng áp lực [2,2006.01] 
1/13 . ozon [7,2006.01] 
1/14 . các hợp chất của các kim loại kiềm [2,2006.01] 
1/16 .  . Hydroxyt [2,2006.01] 
1/18 . các hợp chất của các kim loại kiềm thổ hay các hợp chất magie [2,2006.01] 
1/20 .  . Hydroxyt [2,2006.01] 
1/21 . mangan oxit [7,2006.01] 
1/22 .  các axit vô cơ [2,2006.01] 
1/24 .  các halogen hay các hợp chất của chúng [2,2006.01] 
1/26 . . Clo; Các hợp chất của clo [2,2006.01] 
1/28 . các hợp chất per- [2,2006.01] 
1/30 .  . Peroxit [2,2006.01] 
1/32 . . Perborat [2,2006.01] 
1/34 .  Điều chế đồng thời hydroxyt của các kim loại kiềm và clo, các axit có chứa oxy hay 

muối của clo [2,2006.01] 
1/36 . . trong các bể điện phân có catôt thủy ngân [2,2006.01] 
1/38 . . . catôt thủy ngân đứng [2,2006.01] 
1/40 .  . . catôt thủy ngân nằm ngang [2,2006.01] 
1/42 . . . Phân hủy amalgam [2,2006.01] 
1/44 . . . . nhờ các chất xúc tác [2,2006.01] 
1/46 . . trong các bể điện phân có màng ngăn [2,2006.01] 

3/00 Các phương pháp điện phân điều chế các hợp chất hữu cơ [2,2006.01]] 
3/02 . bằng oxy hóa [2,2006.01] 
3/04      . bằng hoàn nguyên (khử) [2,2006.01] 
3/06      . bằng halogen hóa [2,2006.01] 
3/08      . . bằng flo hóa [2,2006.01] 
3/10      . bằng các phản ứng ngẫu hợp, ví dụ bằng sự dime hóa [2,2006.01] 
3/12      . các hợp chất cơ kim [2,2006.01] 
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5/00 Các phương pháp phát điện, tức là các phương pháp điều chế các hợp chất 
đồng thời với phát điện [2,2006.01] 

7/00 Điều chế các hợp chất hay các á kim bằng phương pháp điện di (tách hay làm 
sạch các peptit, ví dụ protein, bằng điện di C07K 1/26) [2,2006.01] 

9/00 Bể điện phân hay cụm bể điện phân; Các bộ phận kết cấu của bể điện phân; 
Lắp ráp các bộ phận kết cấu đó, ví dụ sự lắp ráp các màng ngăn điện cực 
[2,7,2006.01] 

9/02     . Các giá đỡ điện cực [2,2006.01] 
9/04      . Các thiết bị để cấp điện; Nối các điện cực; Nối điện các bể điện phân với nhau 

[2,2006.01] 
9/06     . Bể điện phân bao gồm các điện cực không di động có kích thước ổn định. Sự lắp ráp 

các bộ phận kết cấu của nó [7,2006.01] 
9/08     . . có màng ngăn [7,2006.01] 
9/10     . . . bao gồm một màng trao đổi ion trong đó hay trên đó có gắn vật liệu điện cực 

[7,2006.01] 
9/12     . Bể điện phân hay cụm bể điện phân bao gồm ít nhất một điện cực di động, ví dụ điện 

cực xoay; Sự lắp ráp các bộ phận kết cấu của nó [7,2006.01] 
9/14     . . Điện cực lỏng, ví dụ điện cực thủy ngân [7,2006.01] 
9/16     . Bể điện phân hay cụm bể điện phân bao gồm ít nhất một điện cực làm bằng các hạt; 

Lắp ráp các bộ phận kết cấu của nó [7,2006.01] 
9/18      . Cụm gồm nhiều bể điện phân (lắp ráp các bể điện phân có điện cực di động C25B 

9/12; lắp ráp các bể điện phân có điện cực làm bằng hạt C25B 9/16) [7,2006.01] 
9/20 . . kiểu máy ép lọc [7,2006.01] 

11/00 Các điện cực; Chế tạo chúng, không thuộc nhóm khác [2,2006.01] 
11/02 . khác biệt bởi kiểu hay dạng [2,2006.01] 
11/03 . . khoan lỗ hay xốp [2,2006.01] 
11/04 . khác biệt bởi vật liệu [2,2006.01] 
11/06 .  . bằng cách sử dụng vật liệu xúc tác [2,2006.01] 
11/08 . . . Các kim loại quý [2,2006.01] 
11/10 .  . Các điện cực trên cơ sở kim loại có các tính bảo vệ, ví dụ titan [2,2006.01] 
11/12 . . Các điện cực trên cơ sở carbon [2,2006.01] 
11/14 .  . . Tẩm điện cực carbon (C25B 11/06 được ưu tiên) [2,2006.01] 
11/16 .  . Các điện cực trên cơ sở dioxit mangan hay dioxit chì [2,2006.01] 
11/18 .  . Các điện cực thủy ngân hay amangan [2,2006.01] 

13/00 Các màng ngăn; Các tấm ngăn [4,2006.01] 
13/02 . khác biệt bởi hình dạng [2,2006.01] 
13/04 .  khác biệt bởi vật liệu [2,2006.01] 
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13/06 .  . trên cơ sở amian [2,2006.01] 
13/08 .  . trên cơ sở các vật liệu hữu cơ [2,2006.01] 

15/00 Vận hành hay bảo dưỡng các bể điện phân [2,2006.01] 
15/02 .  Điều khiển hay điều chỉnh [2,2006.01] 
15/04 .  Điều chỉnh khoảng cách giữa các điện cực [2,2006.01] 
15/06 .  Phát hiện hay ngăn ngừa đoản mạch trong các bể điện phân [2,2006.01] 
15/08 .  Nạp hay tách các chất phản ứng hay chất điện phân; Phục hồi các chất điện phân 

[2,2006.01] 
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C25C ĐIỂU CHẾ, TÁI SINH HAY TINH LUYỆN CÁC KIM LOẠI BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN; THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG VIỆC NÀY (bảo 
vệ anốt hoặc catốt C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) [2] 

1/00 Điều chế, tái sinh hay tinh luyện các kim loại bằng điện phân các dung dịch 
(C25C 5/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

1/02 .  các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
1/04 .  . trong các bể điện phân với catốt thủy ngân [2,2006.01] 
1/06 . các kim loại nhóm sắt hay các kim loại khó nóng chảy hoặc mangan [2,2006.01] 
1/08 .  . niken hay coban [2,2006.01] 
1/10 .  . crom hay mangan [2,2006.01] 
1/12 .  đồng [2,2006.01] 
1/14 .  thiếc [2,2006.01] 
1/16 .  kẽm, cadimi hoặc thủy ngân [2,2006.01] 
1/18 .  chì [2,2006.01] 
1/20 .  các kim loại quý [2,2006.01] 
1/22 .  các kim loại không thuộc các phân nhóm C25C 1/02 - C25C 1/20 [2,2006.01] 
1/24 .  Các hợp kim thu nhận bằng hoàn nguyên catốt tất cả các ion của chúng [2,2006.01] 

3/00 Điều chế, tái sinh hay tinh luyện kim loại bằng điện phân thể nóng chảy (C25C 
5/00 được ưu tiên) [2,2006.01] 

3/02 .  các kim loại kiềm và kiềm thổ [2,2006.01] 
3/04 .  magie [2,2006.01] 
3/06 .  nhôm [2,2006.01] 
3/08 . . Các bộ phận kết cấu của bể điện phân, ví dụ đáy, tường, các catốt [2,2006.01] 
3/10 . . . Kết cấu hoặc khung chịu tải bên ngoài hay thiết bị [2,2006.01] 
3/12 . . . Các anốt [2,2006.01] 
3/14 .  . Thiết bị để chất liệu hay phá vỡ vỏ [2,2006.01] 
3/16 .  . Thiết bị cấp dòng điện, ví dụ thanh dẫn [2,2006.01] 
3/18 .  . Dung dịch điện phân [2,2006.01] 
3/20 .  . Điều khiển hay điều chỉnh tự động các bể điện phân (điều khiển hay điều chỉnh nói 

chung G05) [2,2006.01] 
3/22 .  . Hút khí [2,2006.01] 
3/24 .  . Tinh luyện [2,2006.01] 
3/26 . titan, ziriconi, hafini, tantan, hay vanadi [2,2006.01] 
3/28 .  . titan [2,2006.01] 
3/30 .  magie [2,2006.01] 
3/32 .  crom [2,2006.01] 
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3/34 .  các kim loại không thuộc các phân nhóm C25C 3/02 - C25C 3/32 [2,2006.01] 
3/36 .  Các hợp kim được thu nhận bằng cách hoàn nguyên catốt tất cả các ion của chúng 

[2,2006.01] 

5/00     Điều chế, tái sinh hay tinh luyện các bột kim loại hay các kết tủa kim loại xốp 
bằng phương pháp điện phân [2,2006.01] 

5/02 .  từ các dung dịch [2,2006.01] 
5/04 .  từ thể nóng chảy [2,2006.01] 

7/00 Các bộ phận kết cấu bể điện phân hay sự lắp ráp chúng: Bảo quản hay điều 
khiển các bể điện phân (để sản xuất nhôm C25C 3/06 - C25C 3/22) [2,2006.01] 

7/02 .  Điện cực (anốt được sử dụng để tinh luyện kim loại C25C 1/00 - C25C 5/00); Nối 
chúng [2,2006.01] 

7/04 .  Các màng; Các tấm ngăn [2,2006.01] 
7/06 .  Bảo quản hay điều khiển [2,2006.01] 
7/08 . . Tách các kim loại kết tủa khỏi catốt [2,2006.01]  
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C25D TẠO LỚP PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN HAY ĐIỆN DI; KỸ 
THUẬT ĐÚC ĐIỆN (các mạch in được chế tạo bằng lắng đọng kim loại 
H05K3/18); NỐI CÁC CHI TIẾT GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN 
PHÂN; CÁC THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY (bảo vệ anôt hoặc catôt 
C23F13/00; cấy đơn tinh thể C30B) [2,6] 

 
Ghi chú [2012.01] 
 Lớp phủ với hai hoặc nhiều lớp phủ chồng lên nhau thu được bằng cách kết hợp các phương pháp 

được đề cập trong phân lớp này và trong phân lớp C23C thì được phân loại trong nhóm C23C 
28/00. 

1/00 Kỹ thuật đúc điện [2,2006.01] 
1/02 .  Ống; Vòng; Các chi tiết rỗng [2,2006.01] 
1/04 .  Dây; Băng; Lá [2,2006.01] 
1/06 .  Gương kim loại [2,2006.01] 
1/08 .  Các chi tiết có lỗ hay rỗng, ví dụ sàng (C25D 1/10 được ưu tiên) [2,2006.01] 
1/10 .  Mẫu; Khuôn; Mô hình khuôn [2,2006.01] 
1/12 .  bằng phương pháp điện di [2,2006.01] 
1/14 .  . của các vật liệu vô cơ [2,2006.01] 
1/16 . . . Các kim loại [2,2006.01] 
1/18 .  . của các vật liệu hữu cơ [2,2006.01] 
1/20 . Tách các sản phẩm đúc khỏi các điện cực [2,2006.01] 
1/22 .  . Tách các hợp chất [2,2006.01] 

2/00 Nối các chi tiết gia công bằng phương pháp điện phân [6,2006.01] 

3/00 Kỹ thuật mạ điện; Dung dịch điện phân [2,2006.01] 
3/02 .  từ dung dịch (C25D 5/24 - C25D 5/32 được ưu tiên) [2,2006.01] 
3/04 .  . của crom [2,2006.01] 
3/06 . . . từ dung dịch crom hóa trị ba [2,2006.01] 
3/08 . . . Kết tủa crom đen [2,2006.01] 
3/10 . . . đặc trưng  bởi thành phần dung dịch hữu cơ được sử dụng [2,2006.01] 
3/12 .  . của niken hay coban [2,2006.01] 
3/14 . . . từ dung dịch mạ chứa các hợp chất axetylen hay các hợp chất dị vòng [2,2006.01] 
3/16 . . . . Các hợp chất axetylen [2,2006.01] 
3/18 . . . . Các họp chất dị vòng [2,2006.01] 
3/20 .  . của sắt [2,2006.01] 
3/22 .  . của kẽm [2,2006.01] 
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3/24 .  . . từ các bể xyanua [2,2006.01] 
3/26 .  . của cadimi [2,2006.01] 
3/28 . . . từ các bể xyanua [2,2006.01] 
3/30 .  . của thiếc [2,2006.01] 
3/32 . . . đặc trưng bởi các thành phần dung dịch hữu cơ được sử dụng [2,2006.01] 
3/34 .  . của chì [2,2006.01] 
3/36 . . . đặc trưng bởi các thành phần dung dịch hữu cơ được sử dụng [2,2006.01] 
3/38 .  . của đồng [2,2006.01] 
3/40 .  . .  từ các bể xyanua [2,2006.01] 
3/42 .  . của các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
3/44 .  . . Nhôm [2,2006.01] 
3/46 .  . của bạc [2,2006.01] 
3/48 .  . của vàng [2,2006.01] 
3/50 .  . của các kim loại nhóm platin [2,2006.01] 
3/52 . . . đặc trưng bởi các thành phần dung dịch hữu cơ được sử dụng [2,2006.01] 
3/54 .  . của các kim loại không thuộc các phân nhóm C25D 3/04 - C25D 3/50 [2,2006.01] 
3/56 . . của các hợp kim [2,2006.01] 
3/58 .  . . chứa trên 50% đồng theo trọng lượng [2,2006.01] 
3/60 .  . . chứa trên 50% thiếc theo trọng lượng [2,2006.01] 
3/62 .  . . chứa trên 50% vàng theo trọng lượng [2,2006.01] 
3/64 .  . . chứa trên 50% bạc theo trọng lượng [2,2006.01] 
3/66 . từ các chất nấu chảy [2,2006.01] 

5/00 Các phương ph

 

tiếp theo các chi tiết gia công [2,2006.01] 

5/02 .  Mạ điện trên các phần bề mặt được chọn [2,2006.01] 
5/04 .  Mạ điện bằng các điện cực di động [2,2006.01] 
5/06 . . Phủ bằng chổi điện hay đệm [2,2006.01] 
5/08 .  Mạ điện bằng chất điện phân di động, ví dụ mạ điên ở trạng thái tia [2,2006.01] 
5/10 .  Mạ điện bằng nhiều hơn một lớp của cùng một hay nhiều kim loại khác nhau (cho các 

ổ gối đỡ C25D 7/10) [2,2006.01] 
5/12 .  . có ít nhất một lớp niken hay crom [2,2006.01] 
5/14 . . . có hai hay nhiều lớp niken hay crom, ví dụ hai hay ba lớp [2,2006.01] 
5/16 . Mạ điện tạo các lớp có bề dày khác nhau [2,2006.01] 
5/18 .  Mạ điện tạo lớp phủ nhờ dòng điện điều biến, xung động hay đảo chiều [2,2006.01] 
5/20 .  Mạ điện tạo lớp phủ nhờ siêu âm [2,2006.01] 
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5/22 .  Mạ điện tạo lớp phủ có phối hợp gia công cơ trong quá trình kết tủa [2,2006.01] 
5/24 . Mạ điện tạo lớp phủ trên bề mặt kim loại để không tạo lớp bọc trên đó (C25D 5/34 

được ưu tiên) [2,2006.01] 
5/26 .  . bề mặt thép hay sắt [2,2006.01] 
5/28 .  . bề mặt các kim loại khó nấu chảy [2,2006.01] 
5/30 .  . bề mặt các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
5/32 .  . bề mặt các actinit [2,2006.01] 
5/34 .  Xử lý sơ bộ bề mặt kim loại để mạ điện trên đó [2,2006.01] 
5/36 .  . sắt hay thép [2,2006.01] 
5/38 .  . các kim loại khó nấu chảy hay niken [2,2006.01] 
5/40 . . . Niken; Crom [2,2006.01] 
5/42 .  . các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
5/44 .  . . Nhôm [2,2006.01] 
5/46 .  . các actinit [2,2006.01] 
5/48 .  Xử lý tiếp theo bề mặt được mạ điện [2,2006.01] 
5/50 .  . bằng xử lý nhiệt [2,2006.01] 
5/52 .  . bằng đánh bóng [2,2006.01] 
5/54 . Mạ điện tạo lớp phủ trên bề mặt phi kim loại (C25D 7/12 được ưu tiên) [2,2006.01]  
5/56 .  . chất dẻo [2,2006.01] 

7/00 Mạ điện đặc trưng bởi các sản phẩm được phủ [2,2006.01] 
7/02 . Khoá kéo trượt [2,2006.01] 
7/04 .  Các ống; Các vòng; Các vật rỗng [2,2006.01] 
7/06 .  Các dây; Các thanh; Các lá [2,2006.01] 
7/08 .  Các gương; các vật phản xạ [2,2006.01] 
7/10 .  Các ổ đỡ [2,2006.01] 
7/12 .  Các chất bán dẫn [2,2006.01] 

9/00 Tạo điện phân lớp phủ bằng vật liệu không phải kim loại (C25D 1/00, C25D 
15/00 được ưu tiên; phủ điện di C25D 13/00) [2,2006.01] 

9/02 .  bằng vật liệu hữu cơ [2,2006.01] 
9/04 .  bằng vật liệu vô cơ [2,2006.01] 
9/06 .  . ở anốt [2,2006.01] 
9/08 .  . ở catốt [2,2006.01] 
9/10 . . . trên sắt hay thép [2,2006.01] 
9/12 . . . trên các kim loại nhẹ [2,2006.01] 

11/00 Tạo lớp phủ điện phân nhờ các phản ứng hóa học trên bề mặt, tức là tạo lớp 
chuyển hóa [2,2006.01] 
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11/02 .  Xử lý anốt [2,2006.01] 
11/04 .  . nhôm, hay hợp kim nhôm [2,2006.01] 
11/06 . . . đặc trưng bởi chất điện phân được sử dụng [2,2006.01] 
11/08 . . . . chứa axit vô cơ [2,2006.01] 
11/10 . . . . chứa axit hữu cơ [2,2006.01] 
11/12 . . . Xử lý anốt nhiều lần, ví dụ trong các chất điện phân khác nhau [2,2006.01] 
11/14 . . . Tạo ra các màng nhuộm màu đều nhau [2,2006.01] 
11/16 . . . Xử lý sơ bộ [2,2006.01] 
11/18 . . . Xử lý tiếp theo, ví dụ bịt kín màng [2,2006.01] 
11/20 . . . . Xử lý điện phân tiếp theo [2,2006.01] 
11/22 . . . . . để tạo ra lớp màng nhuộm [2,2006.01] 
11/24 . . . . Xử lý hóa học sau [2,2006.01] 
11/26 . . của các kim loại khó nóng chảy hay hợp kim của chúng [2,2006.01] 
11/28 . . của các actinit hay hợp kim của chúng [2,2006.01] 
11/30 . . của magie hay hợp kim của magie [2,2006.01] 
11/32 . . của các vật liệu bán dẫn [2,2006.01] 
11/34 . . của các kim loại và hợp kim không được nêu trong các phân nhóm C25D 11/04 - 

C25D 11/32 [2,2006.01] 
11/36 .  Phosphat hoá [2,2006.01] 
11/38 .  Cromat hóa [2,2006.01] 

13/00 Tạo lớp phủ bằng phương

 

 

(C25D 15/00 
được ưu tiên; các thành phần để phủ bằng điện di C09D 5/44) [2,2006.01] 

13/02 .  bằng vật liệu vô cơ [2,2006.01] 
13/04 .  bằng vật liệu hữu cơ [2,2006.01] 
13/06 .  . các polyme [2,2006.01] 
13/08 .  . . bằng trùng hợp các vật liệu đơn phân lên các sản phẩm cần tạo lớp phủ [2,2006.01] 
13/10 .  khác biệt bởi sử dụng chất phụ gia [2,2006.01] 
13/12 .  khác biệt bởi các sản phẩm được phủ [2,2006.01] 
13/14 .  . Ống; Vòng; Vật rỗng [2,2006.01] 
13/16 . . Dây; Băng; Lá [2,2006.01] 
13/18 .  sử dụng dòng điện điều biến, xung đột hay đảo chiều [2,2006.01] 
13/20 .  Xử lý sơ bộ [2,2006.01] 
13/22 .  Bảo quản hay điều khiển [2,2006.01] 
13/24 . . Tái sinh các chất lỏng đã dùng [2,2006.01] 
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15/00 Lớp phủ với các vật liệu đi cùng, ví dụ có các hạt, lò xo xoắn, sợi được tạo ra 
bằng phương pháp điện phân hay phương pháp điện di [2,2006.01] 

15/02 . Phương pháp điện phân phối hợp vói điện di [2,2006.01] 

17/00 Các bộ phận kết cấu của các bể điện phân hay sự lắp ráp chúng để tạo lớp phủ 
bằng phương pháp điện phân [2,2006.01] 

17/02 .  Các bể; Thiết bị của bể [2,2006.01] 
17/04 . . Khung hoặc cấu trúc chịu tải bên ngoài [2,2006.01] 
17/06 .  Các thiết bị để treo hay để đỡ các sản phẩm được phủ [2,2006.01] 
17/08 .  . Giá đỡ [2,2006.01] 
17/10 .  Các điện cực [2,2006.01] 
17/12 .  . Hình dạng (C25D 17/14 được ưu tiên) [2,2006.01] 
17/14 .  . tấm đệm cho chúng [2,2006.01] 
17/16 .  Các thiết bị để tạo lớp phủ cho những chi tiết nhỏ xếp thành đống bằng phương pháp 

điện phân [2,2006.01] 
17/18 . . có dung tích kín [2,2006.01] 
17/20 . . . Tang trống ngang [2,2006.01] 
17/22 .  . có dung tích hở [2,2006.01] 
17/24 .  . . Tang trống nghiêng [2,2006.01] 
17/26 .  . . Các giỏ lắc [2,2006.01] 
17/28 . . với các phương tiện để di chuyển các sản phẩm riêng biệt trong bể trong quá trình xử 

lý chúng [2,2006.01] 

19/00 Thiết bị để mạ điện phân [2,2006.01] 

21/00 Bảo dưỡng hay điều khiển các bể điện phân để tạo lớp phủ bằng các phương 
pháp điện phân [2,2006.01] 

21/02 .  Nung nóng hay làm nguội [2,2006.01] 
21/04 .  Tách khí hay hơi nước [2,2006.01] 
21/06 .  Lọc [2,2006.01] 
21/08 .  Rửa [2,2006.01] 
21/10 .  Khuấy trộn dung dịch điện phân; Chuyển dịch các móc treo [2,2006.01] 
21/11 .  Sử dụng các lớp bảo vệ bề mặt trong các bể điện phân [3,2006.01] 
21/12 .  Các phương pháp điều khiển hay điều chỉnh [2,2006.01] 
21/14 . . Định lượng các thành phần đưa vào dung dịch điện phân [2,2006.01] 
21/16 .  Tái sinh các dung dịch đã sử dụng [2,2006.01] 
21/18 .  . dung dịch điện phân (C25D 21/22 được ưu tiên) [2,2006.01] 
21/20 .  . các dung dịch để rửa (C25D 21/22 được ưu tiên) [2,2006.01] 
21/22 .  . bằng phương pháp trao đổi ion [2,2006.01] 
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C25F CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN VÀ THIẾT BỊ ĐỂ TÁCH TẠP CHẤT 
KHỎI SẢN PHẨM (xử lý nước, nước thải hoặc nước thải sinh hoạt bằng phương 
pháp điện hoá C02F1/46; bảo vệ anôt hoặc catôt C23F13/00) [2] 

Ghi chú [2] 
 Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

vị trí thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng.  

 

1/00 Các phương pháp điện phân làm sạch, khử dầu mỡ, tẩy gỉ hay tách vẩy 
[2,2006.01] 

1/02 .  Tẩy gỉ, Tách vẩy [2,2006.01] 
1/04 .  . trong dung dịch [2,2006.01] 
1/06 . . . sắt hay thép [2,2006.01] 
1/08 .  . . các kim loại khó nóng chảy [2,2006.01] 
1/10 . . . các actinit [2,2006.01] 
1/12 . . trong chất nấu chảy [2,2006.01] 
1/14 .  . . sắt hay thép [2,2006.01] 
1/16 . . . các kim loại khó chảy [2,2006.01] 
1/18 . . . các actinit [2,2006.01] 

3/00 Các phương pháp điện phân ăn mòn hay đánh bóng [2,2006.01] 
3/02 . Ăn mòn [2,2006.01] 
3/04 .  . các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
3/06 .  . sắt hay thép [2,2006.01] 
3/08 .  . các kim loại khó nóng chảy [2,2006.01] 
3/10 .  . các actinit [2,2006.01] 
3/12 . . các vật liệu bán dẫn [2,2006.01] 
3/14 .  . trên các phần riêng biệt [2,2006.01] 
3/16 . Đánh bóng [2,2006.01] 
3/18 .  . các kim loại nhẹ [2,2006.01] 
3/20 .  . . nhôm [2,2006.01] 
3/22 .  . các kim loại nặng [2,2006.01] 
3/24 .  . . sắt hay thép [2,2006.01] 
3/26 .  . . các kim loại khó nóng chảy [2,2006.01] 
3/28 . . . các actinit [2,2006.01] 
3/30 .  . các vật liệu bán dẫn [2,2006.01] 
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5/00 Các phương pháp điện phân tách các lớp kim loại hay lớp phủ [2,2006.01] 

7/00 Các bộ phận kết cấu của bể điện phân hay sự lắp ráp chúng để tách tạp chất 
khỏi các sản phẩm bằng phương pháp điện phân (tạo lớp phủ hay tách lớp phủ 
bằng phương pháp điện phân C25D 17/00); Bảo dưỡng hay điều khiển 
[2,2006.01] 

7/02 . Tái sinh các chất lỏng đã sử dụng [2,2006.01] 
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C30 CẤY TINH THỂ [3] 

C30B CẤY ĐƠN TINH THỂ (sử dụng áp suất siêu cao, ví dụ để tạo kim cương B01J 
3/06); HÓA RẮN MỘT HƯỚNG HAY PHÂN TÁCH MỘT HƯỚNG VẬT 
LIỆU DẠNG EUTECTIC; TINH LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÓNG 
CHẢY THEO VÙNG VẬT LIỆU (tinh luyện theo vùng kim loại hay hợp kim 
C22B); CHẾ TẠO VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG NHẤT VỚI CẤU TRÚC 
XÁC ĐỊNH (đúc kim loại, đúc các vật liệu khác bằng cùng một quy trình hay thiết 
bị B22D, gia công chất dẻo B29, biến tính cấu trúc vật lý của kim loại hay hợp kim 
C21D, C22F); CÁC ĐƠN TINH THỂ HAY VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG 
NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC ĐỊNH; XỬ LÝ TIẾP CÁC ĐƠN TINH THỂ 
HAY MỘT VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC 
ĐỊNH (để chế tạo dụng cụ bán dẫn hay các chi tiết của chúng H01L); CÁC THIẾT 
BỊ CHO MỤC ĐÍCH NÀY [3] 

Ghi chú [3, 5, 2012.01] 
(1) Trong phân lớp này thuật ngữ dưới đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - "đơn tinh thể" cũng bao gồm các tinh thể song tinh và các sản phẩm tạo ra trên cơ 

sở từ đơn tinh thể;  
 - "vật liệu đa tinh thể đồng nhất" có nghĩa là một vật liệu có các hạt tinh thể mà tất cả 

các hạt đó đều có chung thành phần hóa học; 
 - "cấu trúc xác định" có nghĩa là cấu trúc của một vật liệu có các hạt định hướng 

trong một đường xác định hay các kích thước rộng hơn kích thước nhận được trong 
điều kiện bình thường.  

(2) Trong phân lớp này, việc phân loại theo nhiều khía cạnh được áp dụng, vì vậy nếu 
đối tượng được đặc trưng bởi các khía cạnh thuộc nhiều hơn một nhóm của nó, đối 
tượng phải được phân loại trong từng nhóm đó. 

(2) Trong phân lớp này: 
 - các sáng chế đề cập tới điều chế các đơn tinh thể hoặc vật liệu đa tinh thể đồng nhất 

có cấu trúc xác định từ các vật liệu hay dạng đặc biệt được phân loại cả trong nhóm 
phương pháp sử dụng cũng như trong nhóm C30B 29/00;  

 - các thiết bị chuyên dùng để thực hiện phương pháp đã xác định được phân loại theo 
nhóm phù hợp với phương pháp. Các thiết bị dùng trong nhiều phương pháp được 
phân loại trong nhóm C30B 35/00.  

Nội dung phân lớp 
CẤY ĐƠN TINH THỂ 

từ các chất rắn hay gel ...................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
từ các chất lỏng ............................................................................................ 7/00 - 21/00, 27/00 
từ các hơi ................................................................................................................ 23/00, 25/00 

SẢN XUẤT ĐƠN TINH THỂ HAY VẬT LIỆU ĐA TINH 
THỂ 
ĐỒNG NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC ĐỊNH ........................................................................ 28/00, 30/00 
ĐƠN TINH THỂ HAY VẬT LIỆU ĐA TINH THỂ ĐỒNG 
NHẤT CÓ CẤU TRÚC XÁC ĐỊNH ................................................................................................ 29/00 

330 
 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

C30B 

XỬ LÝ TIẾP THEO .............................................................................................................. 31/00, 33/00 
THIẾT BỊ .......................................................................................................................................... 35/00 

 

Cấy đơn tinh thể từ chất rắn hay gel [3] 

1/00 Cấy đơn tinh thể trực tiếp từ trạng thái rắn (phân tách theo một hướng các vật 
liệu dạng eutectic C30B3/00; dưới chất lỏng bảo vệ C30B 27/00) [3,2006.01] 

1/02 .  bằng xử lý nhiệt, ví dụ bằng ủ biến dạng (C30B1/12 được ưu tiên) [3,2006.01] 
1/04 .  . Kết tinh lại đẳng nhiệt [3,2006.01] 
1/06 .  . Kết tinh lại với gradien nhiệt độ [3,2006.01] 
1/08 .  . . Kết tinh lại theo vùng [3,2006.01] 
1/10 .  bằng các phản ứng trong trạng thái rắn hay bằng khuyếch tán nhiều pha [3,2006.01] 
1/12 .  bằng xử lý áp lực trong quá trình cấy [3,2006.01] 

3/00 Phân tách một hướng vật liệu dạng eutectic [3,2006.01] 

5/00 Cấy đơn tinh thể từ gel (dưới chất lỏng bảo vệ C30B 27/00) [3]  
5/02 . có cho thêm vật liệu hợp kim hóa [3] 

Cấy đơn tinh thể từ các chất lỏng; Hóa rắn một hưởng vật liệu dạng eutectic [3] 

7/00 Cấy đơn tinh thể từ các dung dịch có sử dụng các dung môi lỏng ở nhiệt độ 
bình thường, ví dụ các dung dịch nước (từ các dung môi nóng chảy C30B 9/00; 
bằng làm đông lạnh thông thường hay làm đông lạnh trong gradien nhiệt độ C30B 
11/00; dưới chất lỏng bảo vệ C30B 27/00) [3,2006.01] 

7/02 . bằng làm bốc hơi dung môi [3,2006.01] 
7/04 . .  sử dụng dung môi nước [3,2006.01] 
7/06 . . sử dụng dung môi không phải nước [3,2006.01] 
7/08 . bằng làm lạnh dung dịch [3,2006.01] 
7/10 . bằng sử dụng áp suất, ví dụ bằng các phương pháp thủy nhiệt [3,2006.01] 
7/12 . bằng điện phân [3,2006.01] 
7/14 . vật liệu kết tinh được tạo bởi các phản ứng hóa học trong dung dịch [3,2006.01] 

9/00    Cấy đơn tinh thể từ các dung dịch nóng chảy có sử dụng các dung môi đã nóng 
chảy (làm đông lạnh thông thường hay làm đông lạnh trong gradien nhiệt độ 
C30B11/00; bằng nóng chảy vùng C30B 13/00; bằng kéo tinh thể C30B 15/00; trên 
tinh thể mầm chìm C30B 17/00; bằng cấy pha lỏng lớp epitaxi C30B 19/00; dưới 
chất lỏng bảo vệ C30B 27/00) [3,2006.01] 

9/02  . bằng làm bốc hơi dung môi đã nóng chảy [3,2006.01] 
9/04      . bằng làm lạnh dung dịch [3,2006.01] 
9/06     . . sử dụng thành phần của hợp phần tinh thể làm dung môi [3,2006.01] 
9/08     . . sử dụng các dung môi khác [3,2006.01] 
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9/10     . . . Các dung môi kim loại [3,2006.01] 
9/12      . . . Các dung môi muối, ví dụ cấy từ các chất trợ dung [3,2006.01] 
9/14      . bằng điện phân [3,2006.01] 

11/00 Cấy đơn tinh thể bằng làm đông lạnh thông thường hay làm đông lạnh trong 
gradien nhiệt độ, ví dụ theo phương pháp Bridgman-Stockbarger (C30B 13/00, 
C30B 15/00, C30B 17/00, C30B 19/00 được ưu tiên, dưới chất lỏng bảo vệ C30B 
27/00) [3,2006.01] 

11/02   . không sử dụng các dung môi (C30B 11/06 được ưu tiên) [3,2006.01] 
11/04   . cho thêm vào chất nóng chảy vật liệu kết tinh hay các chất phản ứng tạo ra vật liệu 

này ngay trong quá trình [3,2006.01] 
11/06    . . bằng cách cho thêm ít nhất một, nhưng không phải tất cả các thành phần của hợp 

phần tinh thể [3,2006.01] 
11/08    . . bằng cho thêm tất cả các thành phần của hợp phần tinh thể trong quá trình kết tinh 

[3,2006.01] 
11/10   . . . Các thành phần rắn hay lỏng, ví dụ theo phương pháp Verneuil [3,2006.01] 
11/12   . . . Các thành phần tạo hơi, ví dụ cấy trong hệ chất hơi - lỏng - rắn [3,2006.01] 
11/14     . đặc trưng bởi tinh thể mầm, ví dụ bằng sự định hướng tinh thể học [3,2006.01] 

13/00 Sự cấy đơn tinh thể bằng nóng chảy vùng; Tinh luyện bằng nóng chảy vùng 
(C30B 17/00 được ưu tiên; bằng sự thay đổi tiết diện cắt ngang của chất rắn được 
xử lý C30B 15/00; dưới một dung dịch bảo vệ C30B 27/00; cho sự cấy vật liệu 
đồng nhất đa tinh thể với cấu trúc xác định C30B 28/00; sự tinh chế vùng của các 
vật liệu đặc biệt, xem các phân lớp tương ứng cho các vật liệu) [3,5,2006.01] 

13/02   . Nóng chảy vùng có dung môi, ví dụ bằng phương pháp dung môi được khuấy trộn 
[3,2006.01] 

13/04    . Đồng nhất hóa bằng sự làm đều vùng [3,2006.01] 
13/06    . vùng nóng chảy không chiếm hoàn toàn tiết diện ngang [3,2006.01] 
13/08     . bằng cho thêm vào vùng nóng chảy vật liệu kết tinh hay các chất phản ứng tạo ra vật 

liệu kết tinh ngay trong quá trình [3,2006.01] 
13/10 . . có thêm vật liệu hợp kim hóa [3,2006.01] 
13/12 . . . trong trạng thái khí hay hơi [3,2006.01] 
13/14 .  Nồi hay thùng [3,2006.01] 
13/16 .  Nung nóng vùng nóng chảy [3,2006.01] 
13/18 . . phần tử nung nóng nằm tiếp xúc hay đặt trong vùng nóng chảy [3,2006.01] 
13/20 . . bằng cảm ứng, ví dụ, kỹ thuật dây nóng (C30B 13/18 được ưu tiên) [3,2006.01] 
13/22 . . bằng chiếu sáng hay phóng điện [3,2006.01] 
13/24 . . . sử dụng sóng điện từ [3,2006.01] 
13/26 .  Khuấy trộn vùng nóng chảy [3,2006.01] 
13/28 .  Điều khiển hay điều chỉnh [3,2006.01] 
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13/30    . . Ổn định hay điều khiển hình dáng của vùng nóng chảy, ví dụ nhờ chất cô đặc, trường 
điện từ; Điều chỉnh tiết diện tinh thể [3,2006.01] 

13/32    . Cơ cấu để di chuyển liệu hay lò nung [3,2006.01] 
13/34    . đặc trưng bởi tinh thể mầm, ví dụ, bằng sự định hướng tinh thể học của nó 

[3,2006.01] 

15/00 Cấy đơn tinh thể bằng việc kéo từ chất nấu chảy, ví dụ theo phương pháp 
Czochraski (dưới chất lỏng bảo vệ C30B 27/00) [3,2006.01] 

15/02  . bằng cách cho thêm vào chất nấu chảy vật liệu tinh thể hay các chất phản ứng tạo 
thành chúng ngay trong quá trình [3,2006.01] 

15/04 . . cho thêm vật liệu hợp kim hóa, ví dụ cho chuyển tiếp n-p [3,2006.01] 
15/06 . Kéo không thẳng đứng [3,2006.01] 
15/08 . Kéo xuống [3,2006.01] 
15/10 .  Nồi hay thùng để chứa vật nóng chảy [3,2006.01] 
15/12 . . Phương pháp hai nồi [3,2006.01] 
15/14   . Nung chất nấu chảy hay vật liệu kết tinh [3,2006.01] 
15/16     . . bằng chiếu sáng hay bằng phóng điện [3,2006.01] 
15/18    . . sử dụng nung trực tiếp bằng điện trở bổ xung cho các phương pháp khác, ví dụ sử 

dụng hiệu ứng Peltier [3,2006.01] 
15/20    . Điều khiển hay điều chỉnh (điều khiển hay điều chỉnh nói chung G05) [3,2006.01] 
15/22    . . Ổn định hóa hay điều chỉnh hình dáng vùng nấu chảy gần tinh thể kéo, Điều chỉnh 

tiết diện tinh thể [3,2006.01] 
15/24    . . . sử dụng phương tiện cơ khí, ví dụ thiết bị dưỡng hình (các khuôn có hình dạng thay 

đổi để cấy từ các màng mỏng tinh thể có các mặt xác định C30B 15/34) 
[3,2006.01] 

15/26    . . . sử dụng các bộ tách sóng truyền hình; sử dụng bộ tách sóng ảnh và / hoặc các bộ 
tách sóng Rơngen [3,2006.01] 

15/28    . . . sử dụng sự thay đổi trọng lượng tinh thể hay chất nóng chảy, ví dụ bằng các 
phương pháp tuyển nổi [3,2006.01] 

15/30    . Cơ cấu quay hay chuyển dịch chất nấu chảy hay tinh thể (các phương pháp tuyển nổi 
C30B 15/28) [3,2006.01] 

15/32    . Giá đỡ các tinh thể mầm, ví dụ các mâm cặp [3,2006.01] 
15/34   . Cấy từ màng mỏng tinh thể có các mặt xác định với sử dụng khuôn có hình dạng thay 

đổi hay các khe [3,2006.01] 
15/36    . được đặc trưng bởi tinh thể mầm, ví dụ định hướng tinh thể học [3,2006.01] 

17/00   Cấy đơn tinh thể trên tinh thể mầm nằm trong chất nóng chảy trong quá trình  
cấy, ví dụ phương pháp Nacken-Kyropoulos (C30B 15/00 được ưu tiên) 
[3,2006.01] 

19/00 Cấy pha lỏng của các lớp epitaxi [3,2006.01] 
19/02 .  sử dụng các dung môi đã nóng chảy, ví dụ các trợ dung [3,2006.01] 
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19/04 .  . dung môi là thành phần của hợp phần tinh thể [3,2006.01] 
19/06 . Các buồng phản ứng; Thuyền chứa chất nóng chảy; Giá đỡ chất nền [3,2006.01] 
19/08 .  Nung nóng buồng phản ứng hay chất nền [3,2006.01] 
19/10 .  Điều khiển hay điều chỉnh (điều khiển hay điều chỉnh nói chung G05) [3,2006.01] 
19/12 . đặc trưng bởi chất nền [3,2006.01] 

21/00 Hóa rắn một hướng vật liệu dạng eutectic [3] 
21/02 .  bằng đúc rót thông thường hay bằng sự làm lạnh ở gradien nhiệt độ [3] 
21/04 .  bằng luyện vùng [3] 
21/06 .  bằng kéo từ chất nóng chảy [3] 

Cấy đơn tinh thể từ hơi [3] 

23/00   Cấy đơn tinh thể bằng sự ngưng tụ vật liệu hơi hay thăng hoa [3,2006.01] 
23/02    . Cấy lớp epitaxi [3,2006.01] 
23/04    . . Lắng đọng các mẫu, ví dụ có sử dụng các lớp bảo vệ [3,2006.01] 
23/06     . . Nung nóng buồng lắng đọng, chất nền hay vật liệu để bốc hơi [3,2006.01] 
23/08    . . bằng ngưng tụ hơi ion hóa (vảy các sản phẩm dễ phản ứng C30B 25/06) [3,2006.01] 

25/00 Cấy đơn tinh thể bằng các phản ứng hóa học của các khí có khả năng phản 
ứng, ví dụ cấy bằng lắng đọng hóa học từ các pha hơi [3,2006.01] 

25/02 . Cấy lớp epitaxi [3,2006.01] 
25/04 .  . Lắng đọng mẫu, ví dụ bằng sử dụng các lớp bảo vệ [3,2006.01] 
25/06 .  . bằng sự vảy các sản phẩm dễ phản ứng [3,2006.01] 
25/08 .  . Các buồng phản ứng; Chọn vật liệu cho các buồng [3,2006.01] 
25/10 .  . Nung nóng các buồng phản ứng hay chất nền [3,2006.01] 
25/12 . . Giá đỡ hay bộ gom chất nền [3,2006.01] 
25/14 . . Phương tiện để nạp hay tháo khí; Sự thay đổi dòng các khí có khả năng phản ứng 

[3,2006.01] 
25/16 . . Điều khiển hay điều chỉnh (điều khiển hay điều chỉnh nói chung G05) [3,2006.01] 
25/18 . . đặc trưng bởi chất nền [3,2006.01] 
25/20 . . . chất nền từ vật liệu giống như lớp epitaxi [3,2006.01] 
25/22 .  . Các phương pháp thu nhận lớp "Sandwich" [3,2006.01] 
 

27/00 Cấy đơn tinh thể dưới chất lỏng bảo vệ [3,2006.01] 
27/02 . bằng việc kéo từ chất nóng chảy [3,2006.01] 

28/00 Điều chế các vật liệu đa tinh thể đồng nhất với cấu trúc xác định [5,2006.01] 
28/02 .  trực tiếp từ trạng thái rắn [5,2006.01] 
28/04 . từ chất lỏng [5,2006.01] 
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28/06 . . bằng làm lạnh bình thường hay làm lạnh dưới nhiệt độ gradien [5,2006.01] 
28/08 .  . bằng làm nóng chảy vùng [5,2006.01] 
28/10 .  . bằng kéo từ vật liệu nóng chảy [5,2006.01] 
28/12 . trực tiếp từ trạng thái khí [5,2006.01] 
28/14 .  . bằng phản ứng hóa học của các chất khí có khả năng phản ứng [5,2006.01] 

29/00 Các tinh thể đơn hay vật liệu đa tinh thể đồng nhất với cấu trúc xác định đặc 
trưng bởi vật liệu hay hình dạng của nó [3,5,2006.01] 

 

 

 
1. Trong các nhóm C30B29/02-C30B29/54, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 
dụng, nghĩa là, tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một vật liệu sẽ 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 
2. Cần chú ý tới Ghi chú (3) sau tiêu đề phần C đã chỉ ra phiên bản của Bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hóa học mà IPC đề cập tới. Trong nhóm này, Hệ thống tuần hoàn 

 

sử dụng là hệ thống nhóm 8 được chỉ ra bằng các chữ số La Mã trong Bảng tuần hoàn 
đó.  

 
29/02 . Các nguyên tố [3,2006.01] 
29/04 .  . Kim cương [3,2006.01] 
29/06 .  . Silic [3,2006.01] 
29/08 .  . Germani [3,2006.01] 
29/10 . Các hợp chất hay các thành phần vô cơ [3,2006.01] 
29/12 .  . Các halogenua [3,2006.01] 
29/14 .  . Các phosphat [3,2006.01] 
29/16 .  . Các oxit [3,2006.01] 
29/18 . . . Thạch anh [3,2006.01] 
29/20 .  . . Các oxit nhôm [3,2006.01] 
29/22 .  . . Các oxit phức tạp [3,2006.01] 
29/24 . . . . với công thức AMeO3, trong đó A là kim loại đất hiếm, Me là Fe, Ga, Sc, Cr, Co 

hay Al, ví dụ ortho ferit [3,2006.01] 
29/26 . . . . với công thức BMe2O4 trong đó B là Mg, Ni, Co, Al, Zn hay Cd, còn Me là Fe, 

Ga, Sc, Cr, Co hay Al [3,2006.01] 
29/28 . . . . với công thức A3Me5O12, trong đó A là kim loại đắt hiếm, còn Me là Fe, Ga, Sc, 

Cr, Co hay Al, ví dụ garnet [3,2006.01] 
29/30 . . . . Các niobat; Vanadat; Tantalat [3,2006.01] 
29/32 . . . . Các titanat; Germanat; Molypdat; Vonfamat [3,2006.01] 
29/34 .  . Các silicat [3,2006.01] 
29/36 .  . Các carbua [3,2006.01] 
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29/38 .  . Các nitrua [3,2006.01] 
29/40 . . Các hợp chất dạng AIIIBV [3,2006.01] 
29/42 .  . . Arsenua gali [3,2006.01] 
29/44 .  . . Phosphua gali [3,2006.01] 
29/46 . . Các hợp chất chứa lưu huỳnh, selen hay telua [3,2006.01] 
29/48 . . . Các hợp chất dạng AIIBVI [3,2006.01] 
29/50 . . . . Sulfua cadimi [3,2006.01] 
29/52 .  . Các hợp kim [3,2006.01] 
29/54 .  Các hợp chất hữu cơ [3,2006.01] 
29/56 .  . Các tartrat [3,2006.01] 
29/58 .  . Các hợp chất cao phân tử [3,2006.01] 
29/60 .  đặc trưng bởi hình dạng [3,2006.01] 
29/62 .  . Các tinh thể dạng sợi hay kim [3,2006.01] 
29/64 .  . Các tinh thể dạng phẳng, ví dụ các tấm, dải hay đĩa [5,2006.01] 
29/66 .  . Các tinh thể có dạng dị hình phức, ví dụ ống, trụ [5,2006.01] 
29/68 .  . Các tinh thể có cấu trúc phân lớp, ví dụ "cấu trúc xen lớp" [5,2006.01] 

30/00 Điều chế tinh thể đơn hay vật liệu đa tinh thể đồng nhất có cấu trúc xác định 
đặc trưng bởi tác dụng của điện trường hay từ trường, năng lượng sóng hay 
các điều kiện vật lý đặc trưng [5,2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Khi phân loại ở nhóm này người ta cũng phân loại cả ở các nhóm từ C30B1/00 đến 

C30B 28/00 theo qui trình cấy tinh thể.  
 
30/02 . sử dụng điện trường, ví dụ điện phân [5,2006.01] 
30/04 . sử dụng từ trường [5,2006.01] 
30/06 . sử dụng rung động cơ học [5,2006.01] 
30/08 . trong điều kiện không trọng lượng hay trọng lượng thấp [5,2006.01] 

Xử lý tiếp theo các tinh thể đơn hay vật liệu đa tinh thể đồng nhất có cấu trúc xác đinh 
[3,5] 

31/00 Các phương pháp khuếch tán hay hợp kim hóa các tinh thể đơn hay vật liệu 
đa tinh thể đồng nhất có cấu trúc xác định; Các thiết bị thực hiện [3,5,2006.01] 

31/02 .  bằng tiếp xúc với vật liệu khuếch tán ở trạng thái rắn [3,2006.01] 
31/04 .  bằng tiếp xúc với vật liệu khuếch tán ở trạng thái lỏng [3,2006.01] 
31/06 .  bằng tiếp xúc với vật liệu khuếch tán ở trạng thái hơi (C30B 31/18 được ưu tiên) 

[3,2006.01] 
31/08 . . vật liệu khuếch tán là hợp chất của các nguyên tố được khuếch tán [3,2006.01] 
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31/10 .  . Các buồng phản ứng; Chọn vật liệu cho các buồng [3,2006.01] 
31/12 .  . Nung nóng các buồng phản ứng [3,2006.01] 
31/14 .  . Giá đỡ hay bộ thu chất nền [3,2006.01] 
31/16 .  . Phương tiện để nạp hay tháo khí; Thay đổi dòng khí [3,2006.01] 
31/18 .  . Điều khiển hay điều chỉnh [3,2006.01] 
31/20 .  Hợp kim hóa bằng chiếu sáng bằng sóng điện từ hay bức xạ hạt [3,2006.01] 
31/22 .  . bằng thâm nhập ion [3,2006.01] 

33/00 Xử lý tiếp theo các tinh thể đơn hay vật liệu đa tinh thể đồng nhất có cấu trúc 
xác định (C30B 31/00 được ưu tiên) [3,5,2006.01] 

33/02 .  Xử lý nhiệt (C30B 33/04, C30B 33/06 được ưu tiên) [5,2006.01] 
33/04 .  sử dụng điện trường hay từ trường hay bức xạ hạt [5,2006.01] 
33/06 .  Nối các tinh thể [5,2006.01] 
33/08 .  Khắc ăn mòn [5,2006.01] 
33/10 .  . trong dung dịch hay vật liệu nóng chảy [5,2006.01] 
33/12 .  . trong môi trường khí hay plasma [5,2006.01] 
 

35/00 Thiết bị chưa được đề cập ở các nhóm khác, chuyên dùng cho việc cấy, điều 
chế hay xử lý sau các tinh thể đơn hoặc các vật liệu đa tinh thể đồng nhất có 
cấu trúc xác định [3,5,2006.01]  
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C40 CÔNG NGHỆ TỔ HỢP [2006.01] 

C40B HÓA HỌC TỔ HỢP; THƯ VIỆN, VÍ DỤ, THƯ VIỆN HÓA HỌC, THƯ VIỆN 
TRONG SILICO [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí đầu tiên được áp dụng, nghĩa là, tại mỗi 

mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì sẽ được phân loại vào vị trí thích 
hợp đầu tiên.  

(2) Khi phân loại trong phân lớp này, nếu đối tượng kỹ thuật cần thiết thì cũng được 
phân loại vào các vị trí thích hợp khác;  

 (a) các thành viên của thư viện cũng được phân loại vào các vị trí thích hợp trong 
IPC (ví dụ trong phần C) theo trình tự đưa ra liên quan đến công thức dạng 
“Markush” (xem các đoạn 100 và 101 của quyển Hướng dẫn sử dụng);  

 (b) các phương pháp hoặc thiết bị thuộc phân lớp này cũng được phân loại theo các 
đặc tính sinh học, hóa học, lý học hoặc các đặc tính khác của nó trong các vị trí thích 
hợp của IPC, nếu các đặc tính này có liên quan đến, ví dụ.  

  A01N  Thuốc diệt sinh vật 
  A61K Các chế phẩm dùng cho mục đích y học, nha khoa hoặc vệ sinh 
  A61P Hoạt tính trị liệu của các hợp chất 
  B01D Tách 
  B01J Các qui trình hoá học hoặc lý học, ví dụ xúc tác; Các thiết bị dùng cho mục 

đích này 
  B01L Các thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm hóa học hoặc lý học   
  B29 Các chất dẻo định hình 
  C01 Các hợp chất vô cơ, hữu cơ hoặc hợp chất cao phân tử hữu cơ;  
  C07, Các phương pháp điều chế hoặc tách chúng 
  C08 
  C12 Hóa sinh, vi sinh, enzym học bao gồm vi sinh vật hoặc enzym, điều chế  

chúng, sử dụng chúng để tổng hợp các hợp chất hoặc các hợp phần; Các qui trình đo 
hoặc thử nghiệm cần có vi sinh vật hoặc enzym; Đột biến hoặc kỹ thuật di truyền 

  C22 Các hợp kim 
  G01N Phân tích hóa học hoặc lý học 
  G01R, Phương pháp đo các biến số vật lý 
  G01T 
  G03F Các phương pháp quang cơ 
  G06F Xử lý dữ liệu số điện 
  G06K Xử lý dữ liệu 
  G06T Xử lý dữ liệu ảnh 
  G09F Hiển thị; Quảng cáo 
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10/00 Phân tử tiến hóa trực tiếp của cao phân tử, ví dụ ARN, AND hoặc protein 
[2006.01] 

20/00 Các phương pháp chuyên dụng để nhận biết các thành viên của  thư viện 
[2006.01] 

20/02 . Nhận biết các thành viên của thư viện bằng cách định vị lý tính cố định của chúng 
trên chất nền hoặc lớp nền [2006.01] 

20/04 . Nhận biết các thành viên của thư viện bằng các phương tiện như thẻ ghi, nhãn hoặc 
các vật có thể đọc được hoặc nhận ra được kết hợp với các thành viên của thư viện, 
ví dụ các quy trình giải mã [2006.01] 

20/06 . sử dụng kỹ thuật bước đầu thực tương tác [2006.01] 
20/08 . Phân tích trực tiếp các thành viên thư viện xem các phương pháp vật lý, ví dụ quang 

phổ học [2006.01] 

30/00 Phương pháp sàng lọc thư viện [2006.01] 
30/02 . Sàng lọc trong silico [2006.01] 
30/04 . bằng cách đo khả năng kết gắn đặc hiệu một phân tử đích, ví dụ kết gắn kháng thể - 

kháng nguyên, kết gắn thụ thể - phối tử [2006.01] 
30/06 . bằng cách đo hiệu lực trên vi sinh vật, mô hoặc tế bào sống [2006.01] 
30/08 . bằng cách đo hoạt tính xúc tác [2006.01] 
30/10 . bằng cách đo đặc tính vật lý, ví dụ khối lượng [2006.01] 

40/00 Thư viện xem ví dụ, các mảng, hỗn hợp [2006.01] 
40/02 .  Các thư viện được chứa trong hoặc được hiển thị bằng vi sinh vật, ví dụ vi khuẩn 

hoặc tế bào động vật; Các thư viện được chứa đựng trong hoặc được hiển thị bằng 
các vật truyền, ví dụ plasmit; Các thư viện chỉ bao gồm vi sinh vật hoặc các vật 
truyền [2006.01] 

 40/04 . Các thư viện chỉ bao gồm các hợp chất hữu cơ [2006.01]  

Ghi chú [2006.01] 
 Các thư viện bao gồm các muối của các hợp chất hữu cơ đã được phân loại trong các 

nhóm dành cho các thư viện bao gồm các hợp chất gốc. 
 

40/06 . . Các thư viện bao gồm các nucleotit hoặc polynucleotit hoặc các dẫn xuất của chúng 
[2006.01] 

40/08 . . . Các thư viện bao gồm ARN hoặc ADN để mã hoá protein, ví dụ các thư viên gen 
[2006.01] 

40/10 . . Các thư viện bao gồm các peptit hoặc polypeptit hạơc các dẫn xuất của chúng 
[2006.01] 

40/12 . . Các thư viện bao gồm các sacarit hoặc polysacarit hoặc các dẫn xuất của chúng 
[2006.01] 

40/14 . . Các thư viện bao gồm các hợp chất cao phân tử mà không được đề cập trong các 
nhóm C40B 40/06 - C40B 40/12 [2006.01] 
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40/16 . . Các thư viện bao gồm các hợp chất hữu cơ chứa kim loại [2006.01] 
40/18 . Các thư viện chỉ bao gồm các hợp chất vô cơ hoặc các vật liệu vô cơ [2006.01] 

50/00 Phương pháp tạo thư viện, ví dụ tổng hợp tổ hợp [2006.01] 
50/02 . Khái niệm toán học và trong silico của thư viện [2006.01] 
50/04 . sử dụng kỹ thuật hoá học tổ hợp năng động [2006.01] 
50/06 . Phương pháp hóa sinh, ví dụ sử dụng các enzym hoặc vi sinh vật sống [2006.01] 
50/08 . Tổng hợp pha lỏng, nghĩa là ở đó toàn bộ khối xây thư viện ở trong pha lỏng hoặc 

trong dung dịch trong quá trình tạo thư viện; Các phương pháp chia tách cụ thể từ 
chất đỡ lỏng [2006.01] 

50/10 . . bao gồm các bước mã hóa [2006.01] 
50/12 . . sử dụng phương pháp gắn cụ thể vào chất đỡ lỏng [2006.01] 
50/14 . Tổng hợp pha rắn, nghĩa là ở đó một hoặc nhiều khối xây thư viện được gắn với một 

chất đỡ rắn trong quá trình tạo thư viện; Các phương pháp chia tách cụ thể từ chất 
đỡ rắn [2006.01] 

50/16 . . bao gồm các bước mã hóa [2006.01] 
50/18 . . sử dụng một phương pháp gắn cụ thể vào chất đỡ rắn [2006.01] 

60/00 Các thiết bị chuyên dụng sử dụng trong hóa học tổ hợp hoặc thư viện [2006.01] 
60/02 . Các thiết bị tích hợp chuyên dụng để tạo thư viện, sàng lọc thư viện và nhận biết các 

thành viên thư viện [2006.01] 
60/04 . Các thiết bị tích hợp chuyên dụng cho cả sàng lọc thư viện và nhận biết các thành 

viên thư viện [2006.01] 
60/06 . Các thiết bị tích hợp chuyên dụng cho cả tạo thư viện và nhận biết các thành viên thư 

viện [2006.01] 
60/08 .  Các thiết bị tích hợp chuyên dụng cho cả tạo và sàng lọc thư viện [2006.01] 
60/10 . để nhận biết các thành viên thư viện [2006.01] 
60/12 . để sàng lọc thư viện [2006.01] 
60/14 . để tạo thư viện [2006.01] 

70/00 Thẻ ghi hoặc nhãn chuyên dụng cho hoá học tổ hợp hoặc thư viện, ví dụ thẻ 
ghi huỳnh quang hoặc mã vạch [2006.01] 

80/00 Mối liên kết hoặc khoảng cách đặc biệt thích hợp cho tổ hợp hóa học hoặc thư 
viện, ví dụ, mối liên kết không dấu vết hoặc mối liên kết đảm bảo an toàn 
[2006.01] 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2006.01] 
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C99 ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở NHỮNG PHÂN LỚP 
KHÁC TRONG PHẦN NÀY [2006.01] 

C99Z ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở NHỮNG PHÂN LỚP 
KHÁC TRONG PHẦN NÀY [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
 Phân lớp này bao gồm đối tượng kỹ thuật:  
 (a) chưa được đề cập ở bất kỳ phân lớp nào của phần này nhưng có liên quan chặt 

chẽ nhất tới các đối tượng kỹ thuật đã được đưa vào các phân lớp của phần này; và  
 (b) không được bao hàm một cách rõ ràng bởi bất kỳ một phân lớp nào của các phần 

khác.  
 

 99/00 Đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập ở những vị trí khác trong phần này 
[2006.01] 
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vật liệu xơ không thuộc quá trình kéo sợi và se sợi B65H; lõi ống, ống sợi, 
giá đỡ cho các vật liệu quấn, ví dụ ống sợi B65H; xe sợi xơ li-be ngắn 
D01G 35/00; sản xuất xơ quăn hoặc xơ dạng xơ, tơ đn và sợi con D02G 
1/00; sản xuất sợi lông nhung D03D, D04D 3/00; kiểm nghiệm sợi thô, con 
cúi, xơ và các chế phẩm G01) .................................................................................... 23 

D02 SỢI; XỬ LÝ CUỐI TƠ SỢI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC; 
MẮC SỢI................................................................................................................... 31 

D02G PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC LOẠI XƠ QUẤN, TƠ ĐƠN, CHỈ VÀ 
SỢI; CÁC LOẠI CHỈ VÀ SỢI KHÁC ...................................................................... 31 

D02H MẮC SỢI, CUỐN SỢI, LUỒN SỢI DỌC ................................................................. 33 

D02J HOÀN TẤT HOẶC CHỈNH LÝ TƠ, CHỈ, DÂY THỪNG, DÂY CHÃO 
VÀ TƯƠNG TỰ (tạo độ quăn D02G; xử lý bằng chất lỏng, ga hoặc hi 
D06B; chỉnh lý sợi dọc bằng các phương pháp khác hơn xử lý bằng chất 
lỏng D06C; cho các chất hoá học, xem D06L, M, P, Q; xử lý dây chão trong 
quá trình sản xuất, các thiết bị phụ trợ để xử lý dây chão D07B) .............................. 35 

D03 DỆT ............................................................................................................................ 37 

D03C THIẾT BỊ ĐỂ TẠO MIỆNG VẢI; CÁC BÌA CÁI HOA VÀ CÁC XÍCH 
ĐIỀU GO; ĐỤC LỖ BÌA HOA; SẢN XUẤT ỐNG GIẤY ...................................... 37 

D03D CÁC SẢN PHẨM DỆT, CÁC PHƯƠNG PHÁP DỆT; CÁC MÁY DỆT ................ 40 
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D03J CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO NGÀNH DỆT; CÁC CÔNG CỤ VÀ 
THIẾT BỊ DỆT; CÁC THOI ...................................................................................... 48 

D04 SỰ ĐAN TẾT; SẢN XUẤT ĐĂNG TEN; SẢN XUẤT HÀNG DỆT 
KIM; CÁC SẢN PHẨM TRANG SỨC; VẬT LIỆU KHÔNG DỆT .................. 49 

D04B SẢN XUẤT HÀNG DỆT KIM .................................................................................. 49 

D04C SẢN XUẤT HÀNG ĐAN TẾT VÀ ĐĂNG TEN VÀ SẢN XUẤT ĐĂNG 
TEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÚT BỚT SỢI DỌC; CÁC MÁY ĐAN 
CÁC SẢN PHẨM ĐAN TẾT VÀ ĐĂNG TEN (máy để sản xuất đế tất từ 
các dải vụn của vải A43D 29/00; gia công sợi chập thô B27J 1/00).......................... 57 

D04D CÁC SẢN PHẨM BIÊN TRANG SỨC; DẢI BĂNG, DÂY, BĂNG VẢI 
KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC (Vật liệu trang trí cho mũ, ví 
dụ các dải băng của mũ A42C 5/00; các sản phẩm dùng để trang trí B44; sợi 
và chỉ D02G; các sản phẩm dệt D03; các sản phẩm đan tết và đăng ten 
D04C; vật liệu không dệt D04H) ............................................................................... 59 

D04G SẢN XUẤT LƯỚI BẰNG CÁCH ĐAN CÁC CHỈ XE TỪ XƠ TỰ NHIÊN 
HOẶC XƠ TỔNG HỢP; SẢN XUẤT THẢM HOA VÀ THẢM THÊU 
BẰNG CÁCH ĐAN CÁC NÚT; CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐAN NÚT 
KHÔNG THUỘC CÁC ĐỀ MỤC KHÁC (bộ nối của các máy thu hoạch 
A01D 59/04; đan lưới từ dây kim loại B21F; buộc các sản phẩm bằng nút 
B65B; đan nút kết hợp với cuốn hoặc gỡ B65H 69/00; đan nút trong quá 
trình dệt D03J; sản xuất lưới, thảm hoặc thảm treo bằng các phương pháp 
khác, xem các phân lớp tương ứng) ........................................................................... 60 

D04H SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT; VÍ DỤ TỪ VẬT LIỆU XƠ HOẶC 
TƠ ĐƠN (đan D03; dệt D04B; đan D04C; đan lưới D04G; dệt D03; may 
D05B; may chèn D05G; hoàn tất vật liệu không dệt D06); SẢN XUẤT SỢI 
TỪ NHIỀU QUY TRÌNH HAY THIẾT BỊ, VÍ DỤ PHỚT; VẬT LIỆU 
KHÔNG DỆT; BÔNG VÀ TƯƠNG TỰ (vật liệu không dệt với lớp giữa 
hoặc lớp ngoài từ vật liệu khác, ví dụ từ vải B32B) ................................................... 61 

D05 MAY; THÊU; SẢN XUẤT HÀNG CÓ CẮM LÔNG ........................................... 67 

D05B MAY (Các phương tiện dùng để may A41H; các loại bàn dùng để may 
A47B 29/00; may trong việc đóng sách B42B 2/00; máy may được cải tiến 
để dệt kim D04B 39/08) ............................................................................................. 67 

D05C THÊU; SẢN XUẤT MẶT HÀNG CÓ LÔNG CẮM (sản xuất vật liệu 
không dệt D04H; may D05B) .................................................................................... 76 

D06 XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM DỆT; GIẶT; VẬT LIỆU ĐÀN HỒI KHÔNG 
THUỘC CÁC LỚP KHÁC ..................................................................................... 79 

D06B XỬ LÝ VẬT LIỆU DỆT BẰNG CHẤT LỎNG, KHÍ HOẶC HƠI (đưa chất 
lỏng lên bề mặt nói chung B05; vận chuyển vật liệu mỏng và vật liệu sợi nói 
chung B65; gia công da C14C; xử lý cơ học các tạp chất ra khỏi xơ có 
nguồn gốc động vật D01B; giặt D06F; phần hoá D06L - D06G) [2] ........................ 79 
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D06N VẬT LIỆU PHỦ TƯỜNG, SÀN NHÀ HOẶC TƯƠNG TỰ, VÍ DỤ VẢI 
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XƠ ĐƯỢC PHỦ BẰNG MỘT LỚP VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ (cấu trúc 
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PHẦN D DỆT; GIẤY 

D01 ; KÉO SỢI 

Ghi chú [2014.01] 
 : 
 • 

; 
 • "tơ đơn" là phần 

; 
 • "sợi" tập hợp các xơ liên kết với nhau trong quá trình kéo sợi; 
 • "chỉ" tập hợp các sợi hoặc tơ đơn liên kết với nhau trong quá trình xe sợi; 
 • 

, acrylic, polyester hoặc 
cacbon; 

 • 

hoặc các xơ bán tổng hợp; 
 • 

. 

D01B GIA CÔNG CƠ HỌC VẬT LIỆU XƠ TỰ NHIÊN VỚI MỤC ĐÍCH SẢN 
XUẤT XƠ VÍ DỤ ĐỂ KÉO SỢI (tách sơ đá từ quặng B03B; thiết bị để tẩm  
ướt D01C) 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tiêu đề của lớp D01 

Nội dung phân lớp 
GIA CÔNG VẬT LIỆU THỰC VẬT 

Tách xơ từ vật liệu thực vật ..................................................................................... 1/00 
Các máy chải ........................................................................................................... 5/00 

GIA CÔNG XƠ ĐỘNG VẬT 
Máy khử hạt cỏ và máy giặt sạch ............................................................................ 3/00 
Sản xuất tơ tằm ........................................................................................................ 7/00 

CÁC DẠNG GIA CÔNG KHÁC ....................................................................................................... 9/00 
 

1/00 Tách cơ học xơ từ vật liệu thực vật, ví dụ từ hạt, lá, thân [1, 2006.01] 
1/02 . Làm sạch xơ thực vật từ hạt, ví dụ cây bông [1, 2006.01] 
1/04 . . Tách xơ [1, 2006.01] 
1/06 . . . Máy cán bông kiểu trục da, ví dụ hệ thống Ma-kar-ti (Makarthy) [1, 2006.01] 
1/08 . . . Máy cán bông kiểu trục răng cưa [1, 2006.01]  
1/10 . Tách xơ thực vật từ thân và lá [1, 2006.01] 
1/12 . . Chải [1, 2006.01] 
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1/14 . . Làm sạch bông, ví dụ lanh; Sự bóc vỏ [1, 2006.01] 
1/16 . . . bằng các thiết bị làm sạch bông hoặc xé các loại vật liệu xơ (trục đập D01B 

1/22) [1, 2006.01] 
1/18 . . . bằng cơ cấu nén vỡ [1, 2006.01] 
1/20 . . . bằng cơ cấu cạo sạch [1, 2006.01] 
1/22 . . . bằng các trục đập hoặc bằng các thanh [1, 2006.01] 
1/24 . . . bằng các cơ cấu có đinh hoặc có răng cưa [1, 2006.01] 
1/26 . . . bằng các tay đánh mà trục quay của chúng song song với hướng của chùm xơ 

[1, 2006.01] 
1/28 . . . bằng các tay đánh mà trục quay của chúng vuông góc với hướng của chùm xơ 

[1, 2006.01] 
1/30 . . . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
1/32 . . . . Cơ cấu cấp liệu [1, 2006.01] 
1/34 . . . . Cơ cấu để giữ xơ hoặc các vật liệu xơ trong quá trình gia công [1, 2006.01] 
1/36 . . . . . Cơ cấu băng chuyền ví dụ băng đai, băng dây đeo [1, 2006.01] 
1/38 . . . . Cơ cấu đỡ [1, 2006.01] 
1/40 . . . . Cơ cấu để loại các chất không phải là xơ [1, 2006.01] 
1/42 . . . . .  .  có sử dụng chất lỏng [1, 2006.01] 
1/44 . . . . Bệ máy, vỏ, tấm lót, kết cấu bao da [1, 2006.01] 
1/46 . . . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
1/48 . . Sấy xơ đã giặt [1, 2006.01] 
1/50 . Sản xuất xơ từ các vật liệu khác ví dụ than bùn, da lông thú Tây Ban Nha [1, 

2006.01] 

3/00 Loại các tạp chất khỏi xơ có nguồn gốc động vật bằng phương pháp cơ học 
(cacbon hoá các mảnh giẻ tái sinh xơ có nguồn gốc động vật D01G 5/00) [1, 2, 
2006.01] 

3/02 . Máy khử hạt cỏ trong len (cơ cấu khử hạt cỏ được liên kết về mặt kết cấu với máy 
chải và máy kéo giãn ví dụ trục để nghiền vụn hạt cỏ D01G) [1, 2006.01] 

3/04 . Máy giặt xơ len đã được xé tơi [1, 2006.01] 
3/06 . . máy giặt tròn [1, 2006.01] 
3/08 . . máy giặt dọc [1, 2006.01] 
3/10 . . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 

5/00 Máy chải xơ li-be (các dụng cụ cầm tay để chải xơ li-be D01G 33/00) [1, 2006.01] 
5/02 . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
5/04 . . Cơ cấu tiếp liệu, cơ cấu để giữ xơ và vận chuyển các vật liệu đã được xử lý đến 

các máy hoặc bên trong máy [1, 2006.01] 
5/06 . . Kết cấu, lắp ráp và những đặc điểm trong hoạt động của các cơ cấu chải xơ li-be 

[1, 2006.01] 
5/08 . . Cơ cấu thải xơ chân kim hoặc các phế liệu [1, 2006.01] 
5/10 . . Cơ cấu làm sạch hàng kim [1, 2006.01] 
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5/12 . . Thành máy; Vỏ che chắn; Nắp bảo hiểm [1, 2006.01] 
5/14 . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
5/16 . . Cơ cấu tập trung hoặc thải bụi và tương tự [1, 2006.01] 

7/00 Sản xuất tơ tằm [1, 2006.01] 
7/02 . Làm sạch và phân loại kén tằm [1, 2006.01] 
7/04 . Ươm tơ [1, 2006.01] 
7/06 . Sản xuất tơ tằm từ kén và các phần của kén mà không ươm tơ được (khử keo của tơ 

D01C 3/02) [1, 2006.01] 

9/00 Phương pháp khác gia công cơ học vật liệu thiên nhiên để sản xuất xơ hoặc tơ 
đơn [1, 2006.01] 
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D01C GIA CÔNG HOÁ HỌC HOẶC SINH HỌC VẬT LIỆU XƠ THIÊN NHIÊN ĐỂ 
SẢN XUẤT XƠ CHO KÉO SỢI; CACBON HOÁ 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tên gọi của lớp D01. 

 

1/00 Gia công vật liệu xơ thực vật [1, 2006.01] 
1/02 . gia công xơ li-be bằng phương pháp hoá học [1, 2006.01] 
1/04 . Ngâm trong môi trường vi khuẩn [1, 2006.01] 

3/00 Xử lý vật liệu có nguồn gốc động vật, ví dụ làm sạch len bằng phương pháp hoá 
học (tái sinh mỡ lông cừu và sáp C11B 11/00) [1, 2006.01] 

3/02 . Khử keo của tơ [1, 2006.01] 

5/00 Cacbon hoá các mảnh giẻ để tái sinh xơ có nguồn gốc động vật (loại trừ các tạp 
chất thực vật bằng phương pháp hoá học khỏi sợi và sản phẩm được sản xuất từ xơ 
có nguồn gốc động vật D06M) [1, 2006.01] 
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D01D CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TƠ ĐƠN, CHỈ, XƠ, BĂNG 
DÂY 

03B 37/00) 

Ghi chú [5] 
(1) Xem ghi chú sau tên gọi của lớp D01. 
(2) Thiết bị chuyên dụng đặc biệt để sản xuất sợi cacbon được phân loại vào nhóm D01F 

9/12. 

 

Nội dung phân lớp 
GIA CÔNG CƠ HỌC VẬT LIỆU TẠO XƠ ...................................................................................... 1/00 
SẢN XUẤT XƠ HOÁ HỌC, CÁC PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH TƠ 
ĐƠN .................................................................................................................................................... 5/00 
BỘ LỌC; CUỘN CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC KÉO SỢI ........................................... 4/00; 5/00; 7/00 
XỬ LÝ SỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN 
XUẤT ................................................................................................................................................ 10/00 
CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC ............................................................................................................. 11/00 
CÁC MÁY, CÁC CHI TIẾT MÁY .................................................................... 13/00, 4/02, 7/00, 11/04 

 

1/00 Gia công vật liệu dạng xơ và các vật liệu tương tự (sản xuất mỏng và ống nhỏ từ 
chất dẻo B29D) [1, 2006.01] 

1/02 . Chuẩn bị dung dịch kéo sợi [1, 2006.01] 
1/04 . Sự nóng chảy của các chất tạo xơ [1, 2006.01] 
1/06 . Đưa chất lỏng vào đầu phun sợi (kết cấu các bơm F04) [1, 2006.01] 
1/09 . . Điều khiển áp suất, nhiệt độ hoặc tốc độ nạp [3,2006.01] 
1/10 . Lọc và/hoặc khử khí của dung dịch kéo sợi hoặc khối nóng chảy [1, 2006.01] 

4/00 Các chi tiết của các đầu phun kéo sợi; Sự làm sạch các chi tiết đó (D01D 5/24, 
D01D 5/253, D01D 5/28 được ưu tiên [3, 2006.01] 

4/02 . Các đầu phun kéo sợi (hợp kim cho các đầu phun C22C) [3, 2006.01] 
4/04 . Làm sạch các đầu phun và/hoặc các bộ phận khác của chi tiết của đầu phun (làm 

sạch nói chung B08B) [3, 2006.01] 
4/06 . Phân phối dung dịch kéo sợi hoặc khối nóng chảy cho các đầu phun [3, 2006.01] 
4/08 . Bảo quản đầu phun và/hoặc các chi tiết của đầu phun [3, 2006.01] 

5/00 Thành hình tơ đơn, tơ phức và tương tự [1, 2006.01] 
5/02 . Bắt đầu qui trình [1, 2006.01] 
5/04 . Phương pháp kéo sợi khô [1, 2006.01] 
5/06 . Phương pháp sợi ướt [1, 2006.01] 
5/08 . Phương pháp kéo sợi từ khối nóng chảy [1, 2006.01] 
5/084 . . Nung nóng tơ đơn, tơ tổng hợp và tương tự đi ra khỏi đầu phun [3, 2006.01] 
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5/088 . . Làm nguội tơ đơn, tơ tổng hợp và tương tự đi ra từ đầu phun [3, 2006.01] 
5/092 . . . trong các trục hoặc ống [3, 2006.01] 
5/096 . . Kiểm tra độ ẩm hoặc độ bôi trơn của tơ đơn và tương tự đi ra khỏi đầu phun [3, 

2006.01] 
5/098 . . có kéo giãn đồng thời [4, 2006.01] 
5/10 . . có sử dụng môi trường chảy kéo giãn được [1, 2006.01] 
5/11 . Kéo sợi lớp mỏng [3, 2006.01] 
5/12 . Kéo sợi hoá học có kéo giãn (hoàn tất có kéo giãn D02J 1/22) [1, 2006.01] 
5/14 . . có sử dụng môi trường chảy kéo giãn được [1, 2006.01] 
5/16 . . có sử dụng con lăn, các thanh phanh và các đồ gá cơ khí tương tự (di chuyển vật 

liệu xơ B65H 51/00) [1, 2006.01] 
5/18 . nhờ các đầu phun quay [1, 2006.01] 
5/20 . có độ nhỏ đơniê khác nhau dọc theo chiều dài xơ [1, 2006.01] 
5/22 . với cấu trúc quăn hoặc dạng sóng, với cấu trúc đặc biệt, giả len (tạo độ quăn cho 

xơ, tơ đơn hoặc tơ phức sau khi thành hình chúng D02G 1/00) [1, 2006.01] 
5/23 . . bằng cách làm lạnh không đối xứng tơ đơn, tơ phức và tương tự đi ra khỏi đầu 

phun [3, 2006.01] 
5/24 . với các cấu trúc rỗng; Các chi tiết của các đầu phun dùng cho mục đích này (D01D 

5/38 được ưu tiên; sản xuất các ống từ chất dẻo B29D; bổ sung các chất để tạo ra tơ 
rỗng D01F 1/08) [1, 3, 2006.01] 

5/247 . .  Cấu trúc rỗng gián đoạn hoặc cấu trúc rỗng li ti [3, 2006.01] 
5/253 . với mặt cắt ngang không phải hình tròn; Các chi tiết của đầu phun dùng cho chúng 

(D01D 5/38 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
5/26 . Sản xuất xơ Stapen (bằng kéo sợi lớp mỏng D01D 5/11) [1, 2006.01] 
5/28 . bằng cách trộn các dung dịch kéo sợi khác nhau hoặc khối nóng chảy trong quá 

trình kéo sợi; Các chi tiết dùng cho mục đích này [1, 2006.01] 
5/30 . . Chỉ ghép; Các chi tiết của các đầu phun dùng cho mục đích này [3, 2006.01] 
5/32 . . . Với cấu trúc bên cạnh; Các chi tiết của đầu phun dùng cho mục đích này [3, 

2006.01] 
5/34 . . . Với cấu trúc nhân trong vỏ; Các chi tiết của các đầu phun dùng cho mục đích 

này [3, 2006.01] 
5/36 . . . Với cấu trúc ma trận; Các chi tiết của các đầu phun dùng cho mục đích này [3, 

2006.01] 
5/38 . Tạo tơ đơn, tơ phức và tương tự trong thời gian trùng hợp [3, 2006.01] 
5/40 . bằng việc đặt các lực cắt vào hỗn hợp hoặc dung dịch của các polyme tạo sợi ví dụ 

trong khi khuấy trộn [3, 2006.01] 
5/42 . bằng cách cắt màng mỏng thành những dải nhỏ và/hoặc màng mỏng có thớ [3, 

2006.01] 

7/00 Cuộn các sản phẩm đã được kéo sợi (cuộn các sản phẩm đã được kéo sợi có se sợi 
D01H; cuốn, xếp vào thùng hoặc sắp xếp các vật liệu nói chung B65H 54/00) [1, 
2006.01] 

7/02 . trong các cốc kéo sợi ly tâm [3, 2006.01] 
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10/00 Xử lý tơ đơn nhân tạo hoặc các sản phẩm tương tự trong sản xuất bằng phương 
pháp vật lý tức là trong quá trình sản xuất liên tục trước khi sợi được gom lại 
(gia công tinh D02J) [4, 2006.01] 

10/02 .  Xử lý nhiệt (làm nóng để gia công tinh D02J 13/00) [4, 2006.01] 
10/04 .  Đỡ sợi hoặc các sản phẩm tương tự trong quá trình sử xý [4, 2006.01] 
10/06 .  Giặt hoặc sấy khô [4, 2006.01] 

11/00 Các đặc điểm khác của sản xuất [1, 2006.01] 
11/02 . Làm tơi các bó xơ với mục đích tách các tơ [1, 2006.01] 
11/04 . Cái dẫn sợi cố định (cái dẫn vật liệu xơ nói chung B65H 57/00) [1, 2006.01] 
11/06 . Phủ bằng dung dịch kéo sợi [1, 2006.01] 

13/00 Các loại máy để gia công h  [1, 2006.01] 
13/02 . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
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D01F 

[2] 

Ghi chú 
 Lưu ý ghi chú sau tiêu đề của lớp D01. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP NÓI CHUNG ................................................................................................ 1/00 
XƠ HOÁ HỌC VÀ SẢN XUẤT CHÚNG 

Từ xenlulô hoặc các dẫn xuất của chúng từ 
anbumin .......................................................................................................... 2/00; 4/00 
Từ nhựa tổng hợp .................................................................................................... 6/00 
Từ các vật liệu khác ................................................................................................. 9/00 
Từ các tơ nhiều thành phần ..................................................................................... 8/00 

GIA CÔNG TIẾP THEO XƠ HOÁ HỌC, TÁI SINH CÁC 
VẬT LIỆU BAN ĐẦU (bán nguyên vật liệu) .................................................................... 11/00, 13/00 

 

1/00  [1, 2006.01] 
1/02 . Thêm các chất vào trong dung dịch kéo sợi hoặc khối nóng chảy (thêm các chất 

vào visco D01F 2/08 - D01F 2/20) [1, 2006.01] 
1/04 . . Của chất picmăng [1, 2006.01] 
1/06 . . Của thuốc nhuộm [1, 2006.01] 
1/07 . . để làm sợi chống cháy và chống lửa [4, 2006.01] 
1/08 . . của chất để tạo tơ rỗng [1, 2006.01] 
1/09 . . để làm sợi dẫn điện hoặc giảm tĩnh điện [4, 2006.01] 
1/10 . . Của các chất khác với mục đích tạo xơ có tính chất biến tính [2, 2006.01] 

2/00 Xơ hoá học một thành phần hoặc các loại xơ tương tự từ Xenlulô hoặc các dẫn 
xuất của chúng; Sản xuất chúng [2, 2006.01] 

2/02 . từ dung dịch xenlulô trong axit, bazơ, muối [2, 2006.01] 
2/04 . . từ dung dịch đồng amôni [2, 2006.01] 
2/06 . từ viscô (chế phẩm xenlulô kiềm C08B) [2, 2006.01] 
2/08 . . Thành phần của dung dịch, kéo sợi hoặc máng kéo sợi (điều chế và hoà tan 

xenlulô xan togenat C08B) [2, 2006.01] 
2/10 . . . Thêm vào dung dịch kéo sợi hoặc máng kéo sợi các chất tạo ra hiệu ứng thống 

nhất [2, 2006.01] 
2/12 . . . Thêm vào dung dịch kéo sợi các chất làm mờ [2, 2006.01] 
2/14 . . . . Thêm chất Picmăng [2, 2006.01] 
2/16 . . . Thêm thuốc nhuộm vào dung dịch kéo sợi [2, 2006.01] 
2/18 . . . Thêm vào dung dịch kéo sợi các chất có tác dụng làm chín xơ hoá [2, 2006.01] 
2/20 . . . để tạo các xơ rỗng [2, 2006.01] 
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2/22 . . bằng kéo sợi khô [2, 2006.01] 
2/24 . từ các dẫn xuất của xenlulô [2, 2006.01] 
2/26 . . từ nitroxenlulô [2, 2006.01] 
2/28 . . từ ete và este xenlulô ví dụ axetat xenlulô [2, 2006.01] 
2/30 . . . bằng kéo sợi khô [2, 2006.01] 

4/00 Tơ hoá học một thành phẩm hoặc các loại tơ tương tự từ protein; Sản xuất 
chúng [2, 2006.01] 

4/02 . từ fibroin [2, 2006.01] 
4/04 . từ cazein [2, 2006.01] 
4/06 . từ globylin, ví dụ từ protein của củ lạc [2, 2006.01] 

6/00 yme tổng 
hợp; Sản xuất chúng [2, 2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 

 Trong nhóm này, thành phần tỉ lệ để xác định thành phần cấu thành chính được xác 
định là phần trăm mol. 

 
6/02 . từ các sản phẩm đồng polyme của các hợp chất không bão hoà [2, 2006.01] 
6/04 . . từ polylephin [2, 2006.01] 
6/06 . . . từ polypropylen [2, 2006.01] 
6/08 . . từ các polyme của các gốc hydrocacbua được thay thế nhóm halôgen [2, 2006.01] 
6/10 . . . từ polyvinylcorit hoặc từ polyvinylidenclorit [2, 2006.01] 
6/12 . . . từ các polyme của các hydrocacbua được thay thế flo [2, 2006.01] 
6/14 . . từ các polyme của các rượu không no, ví dụ rượu polyninyl hoặc các axetat của 

nó hoặc metal [2, 2006.01] 
6/16 . . từ các polyme của các axit cacbon không bão hoà hoặc của các este hữu cơ không 

bão hoà, ví dụ este polyacrylat, polyvinyl axetat [2, 2006.01] 
6/18 . . từ các polyme của các nitryl bão hoà, ví dụ từ polyvinyliden xianua, polia- 

crolonitril [2, 2006.01] 
6/20 . . từ các polyme của các hợp chất vòng với một mối liên kết đôi cacbon - cacbon ở 

mạch nhánh [2, 2006.01] 
6/22 . . .  từ polyxtiren [2, 2006.01] 
6/24 . . từ các polyme của các hợp chất béo với một vài mối liên kết đôi cacbon - cacbon 

[2, 2006.01] 
6/26 . . từ các polyme khác [2, 2006.01] 
6/28 . từ các sản phẩm đồng trùng hợp của các hợp chất không bão hoà [2, 2006.01] 
6/30 . . chứa olefin là thành phần cơ bản [2, 2006.01] 
6/32 . . chứa hydrocacbua được thay thế halôgen là thành phần cơ bản [2, 2006.01] 
6/34 . . chứa rượu không bão hoà axetat hoặc xotal là thành phần chính [2, 2006.01] 
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6/36 . . chứa axit cacbon không no hoặc các este hữu cơ không no là phần chính [2, 
2006.01] 

6/38 . . chứa nitril không no là thành phần chính [2, 2006.01] 
6/40 . . Các xơ acrilic biến tính ví dụ chứa 35-85% acrylonnitril [2, 2006.01] 
6/42 . . chứa các hợp chất vòng là thành phần chính với một mối liên kết đôi cacbon - 

cacbon ở mạch nhánh [2, 2006.01] 
6/44 . từ các hỗn hợp của các polyme cộng tính là thành phần cơ bản với các polyme hoặc 

các hợp chất phân từ thấp [2, 2006.01] 
6/46 . . của polyolephin [2, 2006.01] 
6/48 . . của polyme của gốc hyđrô cacbua được thay thế gốc halôgen [2, 2006.01] 
6/50 . . của polyancol, polyaxetal hoặc polyxetal [2, 2006.01] 
6/52 . . của polyme của các axit cácbon không no hoặc este không no [2, 2006.01] 
6/54 . . của polyme của nitril không no [2, 2006.01] 
6/56 . . của polyme của các hợp chất vòng có chưa ở mạch nhánh một mối liên kết đôi 

cacbon - cacbon [2, 2006.01] 
6/58 . từ các sản phẩm trùng ngưng đồng thể [2, 2006.01] 
6/60 . . từ polyamit (từ axit amin hoặc polypeptit 6/68) [2, 2006.01] 
6/62 . . từ poliete [2, 2006.01] 
6/64 . . . từ polycacbonat [2, 2006.01] 
6/66 . . từ poliete [2, 2006.01] 
6/68 . . từ axit poliamin và polipeptit [2, 2006.01] 
6/70 . . từ polyurêtan [2, 2006.01] 
6/72 . . từ polyrê [2, 2006.01] 
6/74 . . từ chất da tụ của các hợp chất vòng, ví dụ từ polymit polybezinnigazol [2, 

2006.01] 
6/76 . . từ các sản phẩm khác của sự đa tụ [2, 2006.01] 
6/78 . từ các sản phẩm đồng trùng ngưng [2, 2006.01] 
6/80 . . từ các đồng polyme của polyamit [2, 2006.01] 
6/82 . . từ các polymeamit (cho các ete hoặc este) [2, 2006.01] 
6/84 . . từ các đồng trùng hợp của các polyeste [2, 2006.01] 
6/86 . . từ polyeste [2, 2006.01] 
6/88 . từ hỗn hợp của các sản phẩm đa trùng ngưng là thành phẩm chủ yếu với các 
    polyme khác hoặc các hợp chất phân tử thấp [2, 2006.01] 
6/90 . . từ polyamit [2, 2006.01] 
6/92 . . từ polyeste [2, 2006.01] 
6/94 . . từ các sản phẩm khác của sự đa trùng ngưng [2, 2006.01] 
6/96 . từ các polyme tổng hợp khác [2, 2006.01] 

8/00 
thành phần; Sản xuất chúng [2, 2006.01] 

8/02 . từ xenlulô, dẫn xuất của xenlulô hoặc protain [2, 2006.01] 
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8/04 . từ các polyme tổng hợp [2, 2006.01] 
8/06 . . với một hoặc vài polylephin là những xơ thành phần [2, 2006.01] 
8/08 . . với một hoặc vài polycrilonitril là các xơ thành phần [2, 2006.01] 
8/10 . . với một hoặc vài sản phẩm đa công tính khác của các hợp chất không hoà là xơ 

thành phần [2, 2006.01] 
8/12 . . với một hoặc một vài polyamit là xơ thành phần [2, 2006.01] 
8/14 . . với một hoặc một vài polyeste là xơ thành phần [2, 2006.01] 
8/16 . . với một hoặc một vài sản phẩm khác của sự đa trùng ngưng là xơ thành phần [2, 

2006.01] 
8/18 . từ các chất khác [2, 2006.01] 

9/00 ; Sản 
xuất chúng; Thiết bị chuyên d  xuất sợi cacbon [1, 5, 2006.01] 

9/02 . từ các sản phẩm của phản ứng cao su với axit hoặc anhidrit của các axit, ví dụ với 
điôxit  của lưu huỳnh [1, 2006.01] 

9/04 . của alginat [1, 2006.01] 
9/08 . của vật liệu hữu cơ (chế tạo hoặc gia công dây kim loại B21F; từ thuỷ tinh, xỉ, 

khoáng được làm yếu C03B 37/00; của vật thể nóng sáng F21H, H01K 1/02, H01K 
3/02) [2, 2006.01] 

9/10 . . bằng sự phân huỷ của xơ hữu cơ [2, 2006.01] 
9/12 . . Sợi cacbon; Thiết bị chuyên dụng để sản xuất chúng [2, 5, 2006.01] 
9/127 . . . bằng nhiệt phân huỷ khí hoặc hơi hyđrôcacbon [5, 2006.01] 
9/133 . . . . Thiết bị thực hiện [5, 2006.01] 
9/14 . . . bằng phân huỷ sợi hữu cơ [2, 5, 2006.01] 
9/145 . . . . của hắc ín hoặc cặn chưng cất [5, 2006.01] 
9/15 . . . . . của nhựa than [5, 2006.01] 
9/155 . . . . . của nhựa dầu mỏ [5, 2006.01] 
9/16 . . . . của sản phẩm gốc thực vật hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ của xenluloza 

axetat (D01F 9/18 được ưu tiên) [2,5, 2006.01] 
9/17 . . . . . của lignin [5, 2006.01] 
9/18 . . . . của protêin hoặc len [2, 2006.01] 
9/20 . . . . của các sản phẩm đa cộng hoặc đa trùng ngưng (D01F 9/145, D01F 9/16, 

D01F 9/18 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
9/21 . . . . . của các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng chỉ bao gồm các mối 

liên kết không no của cacbon với cacbon [5, 2006.01] 
9/22 . . . . . . của polyacrrylonitril [2,5, 2006.01] 
9/24 . . . . . của hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng phản ứng chỉ bao gồm 

các mối liên kết không no của cacbon với cacbon [5, 2006.01] 
9/26 . . . . . . của polyseter [5, 2006.01] 
9/28 . . . . . . của polyamit [5, 2006.01] 
9/30 . . . . . . . của polyamit thơm [5, 2006.01] 
9/32 . . . . Thiết bị thực hiện [5, 2006.01] 
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11/00 
tương tự trong quá trình sản xuất (hoàn tất D06M) [2, 2006.01] 

11/02 . của xenlulô, các dẫn xuất của xenlulô hoặc protêin [2, 2006.01] 
11/04 . của các polyme tổng hợp [2, 2006.01] 
11/06 . . của các sản phẩm đa cộng của các hợp chất không bão hoà [2, 2006.01] 
11/08 . . của các sản phẩm đa trùng ngưng [2, 2006.01] 
11/10 . của cacbon [2, 2006.01] 
11/12 . . với các chất vô cơ [5, 2006.01] 
11/14 . . với các hợp chất hữu cơ, ví dụ các hợp chất cao phân tử [5, 2006.01] 
11/16 . . bằng các phương pháp hoá lý [5, 2006.01] 

13/00 Tái sinh các nguyên
ự [2, 

2006.01] 
13/02 . của xenlulô, các dẫn xuất của xenlulô hoặc protein [2, 2006.01] 
13/04 . của các polyme tổng hợp [2, 2006.01] 
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D01G XỬ LÝ SƠ BỘ XƠ VÍ DỤ ĐỂ KÉO SỢI (cuốn, tháo, di chuyển các cuộn xơ, cúi 
chải và sợi thô nói chung, thùng cúi của các máy ghép và máy sợi thô, xếp các sản 
phẩm vào thùng, chuẩn bị xơ để sản xuất giấy D21) 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tiêu đề của lớp D01. 

Nội dung phân lớp 
CÁC CÔNG ĐOẠN TRƯỚC KHI CHẢI; CÁC MÁY NÓI 
CHUNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH NÀY 

Xé tơi các kiện xơ, tách và phân loại xơ; xả tơi và 
làm sạch xơ ............................................................................................ 9/00, 7/00, 5/00 
Cắt các tơ đơn, cào lông ................................................................................. 1/00, 3/00 
Tái sinh xơ bằng nghiền vụn nguyên liệu chứa xơ ................................................ 11/00 
Trộn xơ, trộn xơ với các nguyên vật liệu không 
phải xơ ................................................................................................................... 13/00 

CHẢI HOẶC CÁC CÔNG ĐOẠN TIẾP THEO CÁC MÁY 
DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH NÀY 

Cấp xơ vào máy: Cơ cấu tạo cuộn xơ; tẩm dầu 
cho xơ; cơ cấu cuộn xơ ......................................................... 23/00, 25/00, 27/00, 29/00 

CHẢI, KHỬ HẠT CỎ; CHẢI KỸ; CHẢI CÁC PHẾ THẢI TƠ ......................................... 15/00; 19/00 
GIA CÔNG XƠ LI-BE NGẮN ............................................................................................. 17/00; 35/00 
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

Sự liên hợp của các máy và tổ hợp của các 
phương pháp gia công liên tục .............................................................................. 21/00 
Các thiết bị bảo hiểm ............................................................................................. 31/00 
Các công cụ cầm tay để xử lý xơ .......................................................................... 33/00 
Các phương pháp sử lý sơ bộ khác ........................................................................ 37/00 

 

1/00 Cắt ngắn tơ đơn hoặc tơ phức ví dụ cắt ngắn thành chùm xơ (các bộ kéo dài và 
cơ cấu xoắn D01H) [1, 2006.01] 

1/02 . sản xuất xơ Stapen từ tơ đơn ở các dạng ống sợi khác nhau, trừ bó xơ [1, 2006.01] 
1/04 . . bằng việc cắt đứt [1, 2006.01] 
1/06 . Gia công cúi từ các bó xơ liên tục của tơ đơn thành cứ chải hoặc sợi con [1, 

2006.01] 
1/08 . . bằng việc kéo dài [1, 2006.01] 
1/10 . . bằng cắt đứt [1, 2006.01] 

3/00 Cào lông  [1, 2006.01] 

5/00 Phân loại xơ (phân loại xơ có chiều dài khác nhau ở các máy chải phế liệu tơ D01G 
17/00; ở các máy chải kỹ D01G 19/00) [1, 2006.01] 

7/00 Làm sạch bông và làm tơi các bó xơ [1, 2006.01] 
7/02 . bằng máy xé bông có tay đánh [1, 2006.01] 
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7/04 . bằng máy xé bông có các chi tiết có răng [1, 2006.01] 
7/06 . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
7/08 . . Thiết bị để chuyển các kiện tới các cơ cấu xé tơi [1, 2006.01] 
7/10 . . Cơ cấu vận chuyển xơ [1, 2006.01] 
7/12 . . Thành máy; Vỏ; Vỏ ngoài; Bộ phận bảo hiểm [1, 2006.01] 
7/14 . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 

9/00 Làm tơi và làm sạch xơ, ví dụ làm sạch bông (làm sạch xơ lanh và xơ tương tự 
D01B; chế tạo mền xenlulô trên máy xeo giấy D21F 11/14) [1, 2006.01] 

9/02 . trong các máy rung [1, 2006.01] 
9/04 . bằng máy xé có tay đánh [1, 2006.01] 
9/06 . bằng máy xé bọc bánh răng cưa [1, 2006.01] 
9/08 . bằng cách hút không khí xuyên qua các chi thiết bị đặc biệt [1, 2006.01] 
9/10 . . lồng bụi (lồng bụi với cơ cấu hút để tạo cuộn xơ trên máy làm sạch bông D01G 

25/00) [1, 2006.01] 
9/12 . Tổ hợp máy làm tơi và/hoặc làm sạch xơ [1, 2006.01] 
9/14 . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
9/16 . . Cơ cấu nạp liệu (cơ cấu nạp liệu nói chung được sử dụng trong các máy làm sạch 

xơ D01G 23/00) [1, 2006.01] 
9/18 . . Thiết bị tách keo từ xơ [1, 2006.01] 
9/20 . . Thành máy; Vỏ; Vỏ ngoài; Bộ phận bảo hiểm [1, 2006.01] 
9/22 . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 

11/00 Làm vụn các vật liệu xơ với mục đích sản xuất để sử dụng lại [1, 2006.01] 
11/02 . Làm tơi và tháo gỡ các dây thừng và các sản phẩm xơ tương tự với mục đích sản 

xuất để tái sử dụng [1, 2006.01] 
11/04 . Làm tơi giẻ vụn với mục đích sản xuất để tái sử dụng (xử lý cơ học giẻ vụn để sản 

xuất giấy D21B) [1, 2006.01] 

13/00 Trộn xơ; Trộn nguyên vật liệu không phải dạng xơ với xơ (trộn xơ trong quá 
trình làm sạch và làm tơi các kiện, xem các nhóm tương ứng cho các công đoạn trên) 
[1, 2006.01] 

15/00 Máy chải và các phụ kiện; Vải kim; Các cơ cấu khử hạt cỏ của các máy chải thô 
và các máy khác để xử lý sơ bộ xơ (thiết bị khử hạt cỏ và các máy có hoạt động độc 
lập D01B) [1, 2006.01] 

15/02 . Các máy chải [1, 2006.01] 
15/04 . . với các trục công tác, trục làm sạch hoặc các trục khác hoạt động cùng với thùng 

lớn [1, 2006.01] 
15/06 . . . Các máy xé [1, 2006.01] 
15/08 . . với các thanh mui, với các chi tiết tương tự hoặc các tấm kim thép kín hoạt động 

cùng với thùng lớn [1, 2006.01] 
15/10 . . có bộ phận hút khí gắn kết cấu với các máy chải (cơ cấu khử hạt cỏ D01G 15/94, 

bộ chia màng bông D01G 15/46) [1, 2006.01] 
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15/12 . . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
15/14 . . . Các bộ phận công tác của máy chải [1, 2006.01] 
15/16 . . . . Các thùng lớn; Máy chải sơ bộ [1, 2006.01] 
15/18 . . . . Trục công tác; Trục làm sạch, các thùng bọc (các thùng bóc đặc biệt để chia 

màng bông D01G 15/54) [1, 2006.01] 
15/20 . . . . Trục đưa vào; Trục gai [1, 2006.01] 
15/22 . . . . Trục nâng xơ của các máy chải [1, 2006.01] 
15/24 . . . . Các thanh mài và các chi tiết tương tự của các máy chải [1, 2006.01] 
15/26 . . . Vị trí của bộ phận công tác của máy chải [1, 2006.01] 
15/28 . . . Cơ cấu đỡ của các bộ phận công tác của máy chải; Cơ cấu điều chỉnh khoảng 

cách giữa các bộ phận công tác [1, 2006.01] 
15/30 . . . . Vòng cung của mui [1, 2006.01] 
15/32 . . . Bệ máy; Bộ phận bảo hiểm; Vỏ bọc [1, 2006.01] 
15/34 . . . Vòng ghi; Dao bóc; Tay đánh [1, 2006.01] 
15/36 . . . Cơ cấu dẫn động và cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
15/38 . . . .  sử dụng trong quá trình mài của máy chải [1, 2006.01] 
15/40 . . . Cơ cấu nạp liệu (cơ cấu đưa xơ được sử dụng trong các máy làm sạch xơ, ví   
    dụ buồng máy nạp liệu D01G 23/00) [1, 2006.01] 
15/42 . . . . Cung cấp cuộn bông [1, 2006.01] 
15/44 . . . . Cung cấp phụ [1, 2006.01] 
15/46 . . . Cơ cấu bóc và các cơ cấu tương tự để bóc xơ từ các bộ phận công tác của máy 

chải; Bộ chia màng bông; Các vòng da chia của máy chải (cơ cấu tạo thành 
cuộn  D01G 25/00; cơ cấu dẫn hướng tụ xơ D01H 5/72) [1, 2006.01] 

15/48 . . . . Lược chải [1, 2006.01] 
15/50 . . . . Trục chải và các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
15/52 . . . . Bộ chia màng bông [1, 2006.01] 
15/54 . . . . . có thùng bóc đặc biệt để chia màng bông [1, 2006.01] 
15/56 . . . . . các vòng đa chia [1, 2006.01] 
15/58 . . . . Bộ phận vê [1, 2006.01] 
15/60 . . . . .  Kết cấu của các vòng da vê [1, 2006.01] 
15/62 . . . . Cơ cấu cuốn sợi thô bậc một (cơ cấu cuộn vật liệu xơ nói chung B65H) [1, 

2006.01] 
15/64 . . . . Cơ cấu kéo dài hoặc xe có kết cấu liền với các cơ cấu bóc hoặc cơ cấu chia 
15/66 . . . . . có cơ cấu xe giả (cơ cấu xe giả D01H) [1, 2006.01] 
15/68 . . . . . có cơ cấu định hình độ săn, ví dụ trong quá trình kéo sợi [1, 2006.01] 
15/70 . . Thiết bị để tạo ra mền bông có hiệu ứng trang trí [1, 2006.01] 
15/72 . . Thiết bị thu hồi các phế liệu sản xuất để chải lại [1, 2006.01] 
15/74 . . Thiết bị hút (để khử bụi và xơ ngắn D01G 15/76) [1, 2006.01] 
15/76 . Chải kim; Giữ sạch máy chải [1, 2006.01] 
15/78 . . Thiết bị chải kim thanh mui của máy chải [1, 2006.01] 
15/80 . . Thiết bị chải kim các thùng và trục [1, 2006.01] 
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15/82 . . Thiết bị hạn chế sự lan rộng và khử bụi, xơ ngắn và tương tự [1, 2006.01] 
15/84 . Vải kim; Phương pháp sản xuất vải kim không thuộc các phân nhóm khác (cơ cấu 

truyền động được sử dụng khi mài vải kim D01G 15/38; mài vải kim B24B) [1, 
2006.01] 

15/86 . . với đế không phải kim loại mềm [1, 2006.01] 
15/88 . . được sản xuất từ tấm kim loại [1, 2006.01] 
15/90 . . Dưới dạng tấm, ví dụ cho các máy chải đay [1, 2006.01] 
15/92 . . Bọc các trục công tác của máy chải bằng vải kim [1, 2006.01] 
15/94 . Cơ cấu khử hạt cỏ [1, 2006.01] 
15/96 . . Trục của máy khử hạt cỏ [1, 2006.01] 
15/98 . .  Các trục chải khử hạt cỏ của hệ thống More và các thiết bị tương tự [1, 2006.01] 

17/00 Máy chải của phế liệu tơ [1, 2006.01] 

19/00 Máy chải kỹ [1, 2006.01] 
19/02 . có trục chải tròn, ví dụ máy của hệ thống nô-ble [1, 2006.01] 
19/04 . có trục chải kỹ [1, 2006.01] 
19/06 . Các chi tiết cấu tạo của máy chải kỹ [1, 2006.01] 
19/08 . . Cơ cấu nạp liệu [1, 2006.01] 
19/10 . . Kết cấu lắp ráp và các nét đặc biệt về hoạt động của các bộ phận của các máy 

chải kỹ [1, 2006.01] 
19/12 . . Cơ cấu sắp xếp và giữ xơ ở các thanh kim loại ví dụ các trục chải nhét xơ của các 

chải kỹ [1, 2006.01] 
19/14 . . Cơ cấu kéo dài và dưa xơ [1, 2006.01] 
19/16 . . . Cơ cấu kẹp chặt xơ [1, 2006.01] 
19/18 . . . Cơ cấu kéo dài dùng vòng đai và trục ví dụ có hoạt động liên tục [1, 2006.01] 
19/20 . . . . hoạt động theo chu kỳ [1, 2006.01] 
19/22 . . Cơ cấu thải bông rơi chải kỹ hoặc phế liệu [1, 2006.01] 
19/24 . . Bệ máy; Bộ phận bảo hiểm; Vỏ bọc [1, 2006.01] 
19/26 . . Cơ cấu truyền động [1, 2006.01] 
19/28 . . Thiết bị thông gió và các thiết bị khí nén tương tự [1, 2006.01] 
19/30 . . Thiết bị sấy nóng [1, 2006.01] 

21/00 Các tổ hợp máy xử lý liên tục xơ (D01G 1/06, D01G 9/12, D01G 15/46, D01G 
15/94 đwược ưu tiên) [1, 2006.01] 

23/00 Đưa xơ vào máy; Vận chuyển xơ giữa các máy (D01G 21/00 được ưu tiên; cơ cấu 
nạp liệu của máy chải D01G 15/40) [1, 2006.01] 

23/02 . Hòm máy; Tấm chắn điều chỉnh [1, 2006.01] 
23/04 . . có cơ cấu điều khiển việc cấp xơ [1, 2006.01] 
23/06 . Cơ cấu trong đó máy hoặc thiết bị được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi về thể 

tích hoặc trọng lượng của xơ được cấp, ví dụ bộ điều chỉnh đòn cân (thiết bị trong 

21 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D01G 

đó sự kéo duỗi được điều chỉnh phù hợp với sự cung cấp xơ không đều D01H) [1, 
2006.01] 

23/08 . Thiết bị thông gió và các thiết bị khí nén tương tự [1, 2006.01] 

25/00 Cơ cấu tạo thành cuộn xơ không có kết cấu gắn liền với các máy đã nêu trên 
(tạo mền bông từ tơ đơn để sản xuất vật liệu không dệt D01H) [1, 2006.01] 

27/00 Cơ cấu tạo cuộn xơ hoặc con cúi ví dụ được sản xuất sau khi xử lý xơ, trên các 
máy đập bông hoặc trên các máy chải đay (cơ cấu để cuốn vật liệu xơ nói chung 
B65H) [1, 2006.01] 

27/02 . có trục bông hoặc các trục chịu tải tương tự dùng để tạo ra các cuộn sợi chặt [1, 
2006.01] 

27/04 . có sự giảm tải tự động của các trục bông [1, 2006.01] 

29/00 Cơ cấu phun đầu vào xơ, ví dụ trên các máy ghép có một trường kim (các quy 
trình sử dụng các chất bôi trơn đặc biệt D06M 15/00) [1, 2006.01] 

31/00 Cơ cấu bảo hiểm, ví dụ bộ phận tự hãm tự động dùng máy trong tình trạng máy 
hỏng hóc (cơ cấu bảo hiểm nói chung F16P; cơ cấu phát tín hiệu nói chung G08B) 
[1, 2006.01] 

33/00 Các công cụ cầm tay để xử lý xơ [1, 2006.01] 

35/00 Xử lý xơ li-be ngắn [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2010.01] 
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D01H KÉO SỢI VÀ XE SỢI (Các phương pháp tháo, xắp xếp, định hướng quấn vật liệu 
xơ không thuộc quá trình kéo sợi và se sợi B65H; lõi ống, ống sợi, giá đỡ cho các vật 
liệu quấn, ví dụ ống sợi B65H; xe sợi xơ li-be ngắn D01G 35/00; sản xuất xơ quăn 
hoặc xơ dạng xơ, tơ đn và sợi con D02G 1/00; sản xuất sợi lông nhung D03D, D04D 
3/00; kiểm nghiệm sợi thô, con cúi, xơ và các chế phẩm G01) 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tiêu đề của lớp D01 

Nội dung phân lớp 
MÁY KÉO SỢI HOẶC MÁY XE SỢI 

Có quấn liên tục; có quấn gián đoạn .............................................................. 1/00; 3/00 
Kéo sợi đầu hở ......................................................................................................... 4/00 

MÁY KÉO DÃN, MÁY XE 
Chi tiết máy, các thiết bị phụ trợ. Thay ống sợi; 
Hạn chế sự lan bụi hoặc khử bụi, xơ ngắn và các 
loại tương tự ................................................................................................. 9/00, 11/00 
Các chi tiết máy và thiết bị phụ trợ khác ............................................................... 13/00 
Cơ cấu nối sợi, các công cụ cầm tay .......................................................... 15/00, 17/00 

 

Các kiểu máy kéo sợi và xe sợi; Máy kéo giãn và bộ kéo dài; Cơ cấu xoắn 

1/00 Máy kéo sợi hoặc xe sợi trong đó sản phẩm được quấn liên tục (máy kéo sợi đầu 
hở D01H 4/00)  [1, 5, 2006.01] 

1/02 . có nồi [1, 2006.01] 
1/04 . có găng [1, 2006.01] 
1/06 . có chụp [1, 2006.01] 
1/08 . có đĩa kéo tơ, nồi kéo sợi tơ và tương tự, trong đó sợi được tạo thành bằng phương 

pháp kéo sợi ly tâm [1, 2006.01] 
1/10 . để tạo ra nhiều vòng xoắn, ví dụ xoắn hai lần [1, 2006.01] 
1/11 . Kéo sợi bằng xoắn giả [5, 2006.01] 
1/115 . . sử dụng bằng phương tiện khí nén [5, 2006.01] 
1/14 . Các chi tiết máy (bộ kéo dài D01H 5/00; cơ cấu xoắn D01H 7/00) [1, 2006.01] 
1/16 . . Bệ máy; Bộ phận bảo hiểm; Vỏ bọc [1, 2006.01] 
1/18 . . Các giá đỡ để cuộn đưa vào máy [1, 2006.01] 
1/20 . . Cơ cấu truyền động hoặc hãm (cho máy kéo sợi đầu hở D01H 4/12, D01H 4/20, 

D01H 4/42; Cơ cấu an toàn D01H 13/14) [1, 5, 2006.01] 
1/22 . . . của bộ kéo dài (điều chỉnh bội số kéo dài D01H 5/32) [1, 2006.01] 
1/24 . . . của cơ cấu xoắn, ví dụ cọc (cơ cấu hãm của cọc D01H 7/22; các cơ cấu truyền 

động có quan hệ lẫn nhau, gàng ống sợi D01H 7/50) [1, 2006.01] 
1/241 . . . . được đưa vào hoạt động nhờ dây đai [2, 2006.01] 
1/242 . . . . đương được đưa vào hoạt động nhờ bánh răng [2, 2006.01] 
1/243 . . . . được đưa vào hoạt động nhờ đĩa ma sát [2, 2006.01] 
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1/244 . . . . có truyền động riêng từ động cơ điện [2, 2006.01] 
1/26 . . . . với một vài vận tốc; với cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
1/28 . . . cho một vài chi tiết có các chức năng khác nhau xuất hiện tương quan trong quá 

trình làm việc [1, 2006.01] 
1/30 . . . . với một vài vận tốc; với cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
1/32 . . . cho toàn máy [1, 2006.01] 
1/34 . . . . với một vài vận tốc; với cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
1/36 . . Cơ cấu tạo ống sợi, ví dụ cơ cấu quấn ống [1, 2006.01] 
1/38 . . Cơ cấu quấn dự trữ sợi con [1, 2006.01] 
1/40 . . Cơ cấu liên kết các vật liệu đưa liên tục vào búp sợi và tương tự (cơ cấu hạn chế 

các ba lông sợi trong các cơ cấu quấn sợi B65H) [1, 2006.01] 
1/42 . . Cơ cấu bảo vệ sợi, ví dụ bản cách sợi bằng chất dẻo, chi tiết hạn chế ba lông (chi 

tiết lắp trên cọc để hạn chế sự tạo thành ba lông sợi D01H 7/18; và chi tiết chống 
sự tạo thành ba lông trên các cơ cấu quấn sợi nói chung B65H 59/00) [1, 
2006.01] 

3/00 Máy kéo sợi và máy xe sợi hoạt động theo chu kỳ ví dụ máy sợi con cọc chạy [1, 
2006.01] 

3/02 . Các cơ cấu máy (bộ phận kéo dài D01H 5/00; cơ cấu xoắn D01H 7/00) [1, 
2006.01] 

3/04 . . Xe con; Truyền động của chúng [1, 2006.01] 
3/06 . . . Xe con; Đường ray cho xe con; Cơ cấu phối hợp quĩ đạo của xe con [1, 

2006.01] 
3/08 . . . Cơ cấu chuyển ra, chuyển về của xe con [1, 2006.01] 
3/10 . . . Giá ống sợi di động, ví dụ cho các máy xe sợi [1, 2006.01] 
3/12 . . Cơ cấu tạo ống sợi; Thanh định hình [1, 2006.01] 
3/14 . . Cơ cấu truyền động của suốt kéo dài (bộ phận kéo dài nói chung của các máy kéo 

sợi D01H 5/18) [1, 2006.01] 
3/16 . . Cơ cấu truyền động cọc sợi (cọc sợi, ổ chặn cọc, ổ đỡ D01H 7/04) [1, 2006.01] 
3/18 . . . Thùng dây cọc; Cơ cấu truyền động có kết cấu liền với thùng dây cọc [1, 

2006.01] 
3/20 . . . Cơ cấu quay cọc sợi trong thời gian ra xa của xe con và các quấn sợi [1, 

2006.01] 
3/22 . . . Cơ cấu quay cọc sợi trong thời gian quấn ống trong khi xe con lại gần [1, 

2006.01] 
3/24 . . . . Cơ cấu bánh răng; Cơ cấu tạo đầu đỉnh [1, 2006.01] 
3/26 . . Truyền động và đứng máy không được đưa vào các đề mục khác; Cơ cấu khoá 

(cơ cấu bảo hiểm D01H 13/14) [1, 2006.01] 

4/00 Máy hoặc thiết bị kéo sợi đầu hở để tạo săn cho các sợi chuyển độc lập được 
tách khỏi cúi; cơ cấu nối sợi; Bao phủ sợi lên sợi lõi vô tận bằng kỹ thuật kéo sợi 
đầu hở [5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
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 Trong nhóm này, thuật ntữ "kéo sợi đầu hở" bao gồm các thuật ngữ "kéo sợi gián 
đoạn", "kéo sợi không cọc" "kéo sợi rôto" và "kéo sợi bằng ma sát nhưng không bao 
gồm "kéo sợi bằng xoắn giả" [5, 2006.01] 

 
4/02 . tạo săn bằng chất lỏng, ví dụ dòng khí xoáy [5, 2006.01] 
4/04 . tạo săn bằng các tiếp xúc xơ với bề mặt xoay [5, 2006.01] 
4/06 . . kết hợp với phương tiện hút (D01H 4/08, D01H 4/16 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
4/08 . . kéo sợi rôto, nhĩa là, bề mặt xoay dược tạo thành bởi rôto [5, 2006.01] 
4/10 . . . Rôto [5, 2006.01] 
4/12 . . . Ổ trục rôto; Cơ cấu truyền động hoặc hãm (điều khiển D01H 4/42) [5, 2006.01] 
4/14 . . . . Rôto được dẫn động bằng môtơ điện [5, 2006.01] 
4/16 . . Kéo sợi bằng ma sát, nghĩa là, bề mặt xoay được tạo thành bởi mmột cặp tang 

trống ma sát được đặt gần nhau, ví dụ có ít nhất một tang hút [5, 2006.01] 
4/18 . . . Tang trống ma sát, ví dụ cơ cấu có những lỗ hút [5, 2006.01] 
4/20 . . . Ổ đỡ tang trống ma sát cơ cấu truyền động hoặc hãm (điều khiển D01H 4/42) 

[5, 2006.01] 
4/22 . . Làm sạch những bề mặt xoay [5, 2006.01] 
4/24 . . . trong kéo sợi rôto [5, 2006.01] 
4/26 . . . trong kéo sợi bằng ma sát [5, 2006.01] 
4/28 . sử dụng trường tĩnh điện [5, 2006.01] 
4/30 . Thiết bị tách cúi ra khỏi xơ; Định hướng hoặc duỗi thẳng xơ [5, 2006.01] 
4/32 . . sử dụng trục hở [5, 2006.01] 
4/34 . . sử dụng tia khí [5, 2006.01] 
4/36 . . có phương tiện khử tạp chất [5, 2006.01] 
4/38 . Kênh cấp xơ cho vùng tạo sợi [5, 2006.01] 
4/40 . Lấy sợi chẩy từ vùng tạo sợi, ví dụ sử dụng ống [5, 2006.01] 
4/42 . Điều khiển sự truyền động hoặc hãm [5, 2006.01] 
4/44 . . trong kéo sợi rôto [5, 2006.01] 
4/46 . . trong kéo sợi bằng ma sát [5, 2006.01] 
4/48 . Cơ cấu nối sợi; điều khiển [5, 2006.01] 
4/50 . . cho kéo sợi rôto [5, 2006.01] 
4/52 . . cho kéo sợi bằng ma sát [5, 2006.01] 

5/00 Máy kéo dài và cơ cấu kéo dài (các cơ cấu trong đó bội số kéo dài phụ thuộc vào 
chuyển động thẳng của cọc sợi, ví dụ trong các máy kéo sợi hoạt động theo chu kỳ 
D01H 3/00; cơ cấu chải hoặc định hướng xơ trong các máy kéo sợi có đầu tự do 
D01H 4/30) [1, 2006.01] 

5/02 . Máy ghép có một trường kim và các máy kéo dài khác có thanh kim rơi hoặc các 
thanh kim tương tự (phun dầu vào xơ, ở các máy ghép có một trường kim D01G 
29/00) [1, 2006.01] 

5/04 . . với thanh kim dẹt truyền động bằng trục vít [1, 2006.01] 
5/06 . . . trong các máy ghép có hai trường kim [1, 2006.01] 
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5/08 . . với các thanh kim được liên kết bằng các mắt xích và tương tự [1, 2006.01] 
5/10 . . với các thanh kim không liên kết với nhau nhưng có tác dụng ép thanh nọ lên 

thanh kia [1, 2006.01] 
5/12 . . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 
5/14 . . . Các thanh kim [1, 2006.01] 
5/16 . . . Bộ máy; Bộ phận bảo hiểm; Vỏ bọc kéo dài và bộ phận kéo dài [1, 2006.01] 
5/18 . Các máy kéo dài và bộ phận kéo dài, trong đó việc khống chế sự chuyển động của 

xơ được thực hiện bằng các cơ cấu khác với thanh kim rơi hoặc các thanh kim 
tương tự [1, 2006.01] 

5/20 . . trong đó việc khống chế chuyển động của xơ được thực hiện bằng cách cho tiếp 
xúc xơ với bề mặt cố định hoặc bề mặt chuyển động qua lại [1, 2006.01] 

5/22 . . trong đó việc khống chế chuyển động của xơ do các trục thực hiện [1, 2006.01] 
5/24 . . . bằng các trục kim hoặc cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
5/26 . . trong đó việc khống chế chuyển động của xơ thực hiện bằng một hoặc vài phên 

vòng đai [1, 2006.01] 
5/28 . . trong đó việc khống chế chuyển động của xơ được thực hiện bằng cách tạo săn 

trong quá trình kéo dài (máy sợi con cọc chạy D01H 3/00: cơ cấu xoắn giả D02G 
1/04) [1, 2006.01] 

5/30 . . cơ cấu cắt tơ đơn, ví dụ trong kéo sợi đơn trình từ con cúi (xử lý các bó xơ thành 
cúi chải hoặc sợi D01G 1/06) [1, 2006.01] 

5/32 . . Điều chỉnh độ lớn bội số kéo dài [1, 2006.01] 
5/34 . . . bằng tay [1, 2006.01] 
5/36 . . . theo hình vẽ cho trước ví dụ để sản xuất sợi kiểu [1, 2006.01] 
5/38 . . . phụ thuộc độ không đồng đều của sản phẩm [1, 2006.01] 
5/40 . . . . bằng các cơ cấu cơ khí điều chỉnh thời gian kéo dài [1, 2006.01] 
5/42 . . . . bằng các cơ cấu điện điều chỉnh thời gian kéo dài [1, 2006.01] 
5/44 . . Điều chỉnh vị trí của các chi tiết kéo dài, ví dụ thay đổi cự ly [1, 2006.01] 
5/46 . . Cơ cấu nén trục [1, 2006.01] 
5/48 . . . với sự tăng ép bằng cánh đòn [1, 2006.01] 
5/50 . . . với sụ tăng ép bằng lò so [1, 2006.01] 
5/52 . . . có sử dụng áp suất lỏng hoặc chất khí [1, 2006.01] 
5/54 . . . có sử dụng các cơ cấu từ [1, 2006.01] 
5/56 . . Giá đỡ cho các chi tiết kéo dài (giá yên và ổ đỡ cầu của chúng được đặt trên các 

các đòn tăng ép D01H 5/48) [1, 2006.01] 
5/58 . . Cơ cấu dịch chuyển các chi tiết kéo dài (cơ cấu dịch chuyển các dẫn sợi thô 

D01H 13/06) [1, 2006.01] 
5/60 . . Cơ cấu ngăn ngừa sự tụ xơ trên các chi tiết kéo dài [1, 2006.01] 
5/62 . . . Lớp đệm làm sạch không quay; Cào xơ [1, 2006.01] 
5/64 . . . Cặp xuốt kéo dài và vòng da có bề mặt làm sạch [1, 2006.01] 
5/66 . . . Cơ cấu hút bông [1, 2006.01] 
5/68 . . . . Bộ phận hút đầu mối [1, 2006.01] 
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5/70 . . Đặc điểm cấu tạo, các chi tiết kéo dài [1, 2006.01] 
5/72 . . . Cơ cấu định hướng làm chặt xơ (cơ cấu định hướng cho các con cúi, sợi thô sợi 

con chỉ dùng trong kéo sợi, xe sợi, vê sợi D01H 13/04; cơ cấu định hướng các 
vật liệu dạng xơ nói chung B65H) [1, 2006.01] 

5/74 . . . Suốt trên, suốt dưới [1, 2006.01] 
5/76 . . . . Gồm có các đoạn riêng biệt [1, 2006.01] 
5/78 . . . . có rãnh khía và tương tự [1, 2006.01] 
5/80 . . . . có vỏ bọc [1, 2006.01] 
5/82 . . . . Cơ cấu để nối các đoạn suốt dưới [1, 2006.01] 
5/84 . . . . Trục kim [1, 2006.01] 
5/86 . . . Vòng da; Giá đỡ cho vòng da; Cơ cấu kéo căng vòng da [1, 2006.01] 
5/88 . . . . Thanh lắc; Dụng cụ kéo căng [1, 2006.01] 

7/00 Cơ cấu kéo sợi hoặc xe sợi (để kéo sợi đầu hở D01H 4/00) [1, 5, 2006.01] 
7/02 . có độ săn ổn định [1, 2006.01] 
7/04 . . Cọc sợi (ổ đỡ cọc, ổ đỡ nói chung F16C) [1, 2006.01] 
7/06 . . . Cọc sợi nối cứng với ống muống cọc để giữ các ống sợi [1, 2006.01] 
7/08 . . . Cơ cấu định vị [1, 2006.01] 
7/10 . . . . Ổ đỡ cọc sợi; Các dẫn hướng; ổ đỡ dẫn hướng, ví dụ dùng cho thanh khía 

nâng các dẫn sợi [1, 2006.01] 
7/12 . . . . Ống muống cọc; ổ đỡ cọc [1, 2006.01] 
7/14 . . . . Cơ cấu ép chặt [1, 2006.01] 
7/16 . . . Cơ cấu kẹp ống suốt, lõi ống và tương tự trên cọc sợi [1, 2006.01] 
7/18 . . . Các chi tiết trên cọc sợi để giới hạn sự tạo thành ba lông sợi trong quá trình 

quấn (bộ phận bảo vệ dùng cho tơ D01H 1/42) [1, 2006.01] 
7/20 . . . Cơ cấu bôi trơn [1, 2006.01] 
7/22 . . . Cơ cấu hãm phanh [1, 2006.01] 
7/24 . . Gàng và các cơ cấu tương tự (cơ cấu để xe nhiều lần D01H 7/86; gàng dùng để 

định hướng vật liệu trong quá trình tháo ống B65H) [1, 2006.01] 
7/26 . . . Kết cấu của gàng [1, 2006.01] 
7/28 . . . . dùng để định hướng vật liệu theo phần ngoài của cánh gàng [1, 2006.01] 
7/30 . . . . với các nhánh rỗng, ví dụ gàng để kéo sợi thô trên máy sợi thô bậc một [1, 

2006.01] 
7/32 . . . . . với cơ cấu ép chặt [1, 2006.01] 
7/34 . . . . với đĩa cọc dẫn động hoặc các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
7/36 . . . . với cơ cấu định hướng tơ [1, 2006.01] 
7/38 . . . . Các gàng treo [1, 2006.01] 
7/40 . . . Giá đỡ gàng, ví dụ thanh đỡ [1, 2006.01] 
7/42 . . . Cơ cấu liên kết gàng với cọc sợi [1, 2006.01] 
7/44 . . . Cơ cấu phanh cho ống hoặc gàng [1, 2006.01] 
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7/46 . . . Chi tiết của gàng để tạo ra độ săn sơ bộ với mục đích làm chặt và nâng cao độ 
bền của sản phẩm xuất ra [1, 2006.01] 

7/48 . . . Mắt của các dẫn sợi và các cơ cấu định hướng tương tự (D01H 7/46 được ưu 
tiên) [1, 2006.01] 

7/50 . . . Các cơ cấu truyền động liên hệ lẫn nhau, gàng và ống sợi thô, ví dụ cơ cấu quấn 
ống của các máy sợi thô cho bông (cơ cấu tạo ống sợi D01H 1/36) [1, 2006.01] 

7/52 . . Cơ cấu lấy nồi và khuyên [1, 2006.01] 
7/54 . . . có các vòng được kép chặt [1, 2006.01] 
7/56 . . . có nồi quay tự do; có các vòng hãm [1, 2006.01] 
7/58 . . . có truyền động đến nổi [1, 2006.01] 
7/60 . . . Các vòng nồi và các khuyên; Việc sản xuất chúng không được đưa vào các để 

mục khác (các công cụ cầm để đặt các khuyên kéo sợi lên nổi D01H 17/02) [1, 
2006.01] 

7/62 . . . Cơ cấu bôi trơn cho các khuyên kéo sợi [1, 2006.01] 
7/64 . . . Giá đỡ cho nổi, ví dụ cầu (cọc cầu và các giá đỡ khác của cầu D01H 7/10) [1, 

2006.01] 
7/66 . . Cơ cấu chụp [1, 2006.01] 
7/68 . . . Kết cấu của mũ dọc [1, 2006.01] 
7/70 . . . Cơ cấu liên kết chụp với cọc [1, 2006.01] 
7/72 . . . Cơ cấu đỡ ống sợi thô, ví dụ thanh đỡ cầu trên (cọc dẫn hướng và các giá đỡ 

cầu khác D01H 7/10) [1, 2006.01] 
7/74 . . Các suốt kéo sợi và các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
7/76 . . . Đĩa quay [1, 2006.01] 
7/78 . . . Kết cấu của các suốt, ví dụ máy kéo sợi ly tâm [1, 2006.01] 
7/80 . . . . được áp dụng trong phương pháp kéo sợi ướt [1, 2006.01] 
7/82 . . . Hộp và bộ phận bảo hiểm của các suốt kéo sợi [1, 2006.01] 
7/84 . . . Cọc sợi và các dẫn sợi hoạt động cùng với các suốt kéo sợi(chuyển sợi từ nồi ly 

tâm lên cái dẫn sợi D01H 9/06) [1, 2006.01] 
7/86 . . Cơ cấu xe sợi nhiều lần, ví dụ cơ cấu xe hai lần [1, 2006.01] 
7/88 . . Cọc rỗng (D01H 7/86 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/90 . . Cơ cấu phối hợp 1 vài cơ cấu xoắn (D01H 7/86, D01H 7/88 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
7/92 . để tạo độ săn giả [1, 2006.01] 

Các đặc điểm chung, các chi tiết máy và các phụ kiện của các loại máy kéo sợi và máy xe 
sợi  

9/00 Cơ cấu nhổ các ống sợi đầy, ống sợi và thay thế chúng bằng các suốt sợi không, 
lõi ống và tương tự (các cơ cấu nói chung được sử dụng để quấn vật liệu xơ B65H) 
[1, 2006.01] 

9/02 . để chuyển các ống đã đầy sợi và thay thế chúng bằng các suốt không và tương tự 
tại các vị trí quấn ống [1, 2006.01] 

9/04 . . Cơ cấu nhổ ống sợi có kết cấu liền với các máy kéo sợ và xe sợi [1, 2006.01] 
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9/06 . . . Chuyển sợi từ các nồi li tâm lên bộ dẫn sợi [1, 2006.01] 
9/08 . . Cơ cấu tháo không có kết cấu liền với các máy kéo sợi và xe sợi [1, 2006.01] 
9/10 . . . Xe đầy nhổ ống sợi [1, 2006.01] 
9/12 . . . Các dụng cụ cầm tay để mắc sợi; Giá đỡ cho các cơ cấu mắc sợi [1, 2006.01] 
9/14 . . cơ cấu dùng cho các công việc chuẩn bị đổ sợi (cơ cấu hãm tự động dễ dàng tác 

động khi vật liệu đủ chiều dài nhất định D01H 13/24) [1, 2006.01] 
9/16 . . Cơ cấu cắt sợi [1, 2006.01] 
9/18 . cơ cấu đưa các suốt không, các lõi ống và tương tự tới vị trí đổ sợi và chuyển di các 

ống sợi đầy (D01H 9/10 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

11/00 Cơ cấu hạn chế hoặc khử bụi, xơ vụn hoặc tương tự (làm sạch bề mặt xoay trong 
máy kéo sợi đầu hở D01H 4/22; tách nói chung B01D; làm sạch nói chung B08B; 
điều hoà không khí F24F, ví dụ bằng cách lọc F24F 3/16) [1, 5, 2006.01] 

13/00 Các kết cấu chi tiết, hoặc phụ tùng chung khác (để kéo sợi đầu hở D01H 4/00) [1, 
5, 2006.01] 

13/02 . Cơ cấu trục không được đưa vào các đề mục khác [1, 2006.01] 
13/04 . Cơ cấu định hướng cho con cúi, sợi thô và sợi; Trục với vân khắc nổi (cơ cấu định 

hướng ép xơ D01H 5/72) [1, 2006.01] 
13/06 . . Móc dần sợi [1, 2006.01] 
13/08 . Bộ phận ngăn ngừa sự tuột vòng sợi trong khi quấn [1, 2006.01] 
13/10 . Bộ phận căng sợi(cơ cấu làm căng các vật liệu xơ nói chung B65H) [1, 2006.01] 
13/12 . Cơ cấu ngăn ngừa sự xoắn sợi hoặc chập sợi ngẫu nhiên (bộ phận hút đầu mối 

D01H 5/68) [1, 2006.01] 
13/14 . Cơ cấu bảo hiểm, ví dụ bộ phận tự hãm tự động, tự ngắt trong tình trạng máy hỏng 

(cơ cấu bảo vệ vật liệu dạng xơ không có kết cấu liền với các máy kéo sợi và các 
máy tương tự B65H; cơ cấu bảo vệ nói chung F16P, cơ cấu phát tín hiệu nói chung 
G08B) [1, 2006.01] 

13/16 . . tác động làm giảm sức căng của vật liệu, đình chỉ cấp liệu hoặc cắt đứt [1, 
2006.01] 

13/18 . . . ngắt việc cấp liệu [1, 2006.01] 
13/20 . . tác động đối với sức căng dư hoặc sự làm việc không đều của cơ cấu [1, 2006.01] 
13/22 . . tác động đối với độ không đều của vật liệu xử lý [1, 2006.01] 
13/24 . . tác động đối với việc sản xuất vật liệu có chiều dài nhất định, hoàn thành việc 

cuốn ống [1, 2006.01] 
13/26 . Cơ cấu làm dễ dàng kiểm tra chất lượng sợi trong quá trình kéo sợi hoặc xe sợi [1, 

2006.01] 
13/28 . Cơ cấu gia nhiệt và làm lạnh [1, 2006.01] 
13/30 . Làm ẩm, hồ sợi, tẩm dầu, chuốt paraphin, nhuộm mầu, sấy sợi và tương tự; Các 

quá trình đi kèm với kéo sợi và xe sợi [1, 2006.01] 
13/32 . Máy tính, máy đo, máy ghi (xem các lớp tương ứng thuộc phần G, ví dụ G01B) [1, 

2006.01] 
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15/00 Cơ cấu nối sợi (cho máy kéo sợi đầu hở D01H 4/48; trong máy sản xuất sản phẩm 
dệt, xem các phân lớp tương ứng) [1, 5, 2006.01] 

15/007 . cho máy xe kéo [5, 2006.01] 
15/013 . Xe chở sợi di chuyển dọc theo máy [5, 2006.01] 

17/00 Các công cụ cầm tay (dụng cụ để mắc sợi  D01H 9/12) [1, 2006.01] 
17/02 . Cơ cấu bảo vệ nồi khuyên kéo sợi, dụng cụ đặt khuyên lên nồi [1, 2006.01] 
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D02 SỢI; XỬ LÝ CUỐI TƠ SỢI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC; MẮC 
SỢI 

Ghi chú [2014.01] 
 : 
 • "xơ" là một phần tử tương đối ngắn có thể kéo dài được từ vật liệu tự nhiên hoặc do 

c ; 
 • 

; 
 • "sợi" tập hợp các xơ liên kết với nhau trong quá trình kéo sợi; 
 • "chỉ" tập hợp các sợi hoặc tơ đơn liên kết với nhau trong quá trình xe sợi; 
 • 

, acrylic, polyester hoặc 
cacbon; 

 • 

hoặc các xơ bán tổng hợp; 
 • 

. 

D02G PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC LOẠI XƠ QUẤN, TƠ ĐƠN, CHỈ VÀ SỢI; 
CÁC LOẠI CHỈ VÀ SỢI KHÁC 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau lớp D02 

1/00 
hoặc tạo cho chúng các tính chất tương tự 

01D 5/22; các vấn đề xử lý hoá học D06M) [1, 
2006.01] 

1/02 . bằng việc xe sợi, bằng việc tạo ra độ săn giả và độ săn thứ hai [1, 2006.01] 
1/04 . . Cơ cấu tạo ra độ săn giả [1, 2006.01] 
1/06 . . . Cọc sợi [1, 2006.01] 
1/08 . . . Trục [1, 2006.01] 
1/10 . bằng các phương pháp đưa chỉ qua mặt cạnh sắc được nung nóng, ví dụ mép các 

tấm bằng thép đã tôi [1, 2006.01] 
1/12 . trong các buồng đặc biệt [1, 2006.01] 
1/14 . có sử dụng các trục có rãnh hoặc các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
1/16 . có sử dụng dòng khí xoáy; ví dụ không khí, hơi nước [1, 2006.01] 
1/18 . bằng sự phối hợp xơ, tơ đơn, sợi có độ co khác nhau [1, 2006.01] 
1/20 . bằng kết hợp các phương pháp và cơ cấu khác nhau đã nêu ở trên, Các phương 

pháp xử lý tiếp theo để cố định độ quăn [1, 2006.01] 
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3/00 Sợi và chỉ, ví dụ sợi kiểu, các phương pháp và thiết bị để sản xuất sợi kiểu 
không phụ thuộc các nhóm khác (sản xuất sợi quăn D02G 1/00) [1, 2006.01] 

3/02 . Sợi và chỉ khác nhau do vật liệu hoặc các vật liệu tạo ra chúng [1, 2006.01] 
3/04 . . Sợi và chỉ từ xơ hỗn hợp hoặc các loại sợi khác chứa các thành phần từ các vật 

liệu khác nhau [1, 2006.01] 
3/06 . . Sợi được sản xuất từ các dải của các vật liệu khác nhau trừ giấy [1, 2006.01] 
3/08 . . Sợi và chỉ được sản xuất từ giấy [1, 2006.01] 
3/10 . . Sợi và sợi chỉ được sản xuất từ các vật liệu colagen ví dụ từ catgut [1, 2006.01] 
3/12 . . Chỉ có chứa tơ đơn kim loại hoặc dải nhỏ kim loại [1, 2006.01] 
3/14 . . Chỉ từ lông ngựa [1, 2006.01] 
3/16 . . Sợi và chỉ được sản xuất từ các chất khoáng [1, 2006.01] 
3/18 . . . từ thuỷ tinh và tương tự [1, 2006.01] 
3/20 . . . từ thạch miên [1, 2006.01] 
3/22 . Sợi và chỉ khác nhau về đặc điểm cấu trúc [1, 2006.01] 
3/24 . . Sợi tổng hợp có độ xốp cao, ví dụ được sản xuất từ các thành phần xơ stapen với 

sự thay đổi khác nhau về sự định hướng của các phần tử xơ [1, 2006.01] 
3/26 . . tính chất của sợi và chỉ được xác định bằng số vòng xoắn hoặc hướng xoắn [1, 

2006.01] 
3/28 . . . Chỉ đôi, chỉ dập, chỉ xoắn nhiều lần [1, 2006.01] 
3/30 . . . Crếp và các loại sợi và chỉ khác có độ săn cao [1, 2006.01] 
3/32 . . Sợi và chỉ đàn hồi [1, 2006.01] 
3/34 . . Sợi và chỉ có các hiệu ứn khác nhau, ví dụ xoắn ốc, xoắn vòng và tương tự [1, 

2006.01] 
3/36 . . Sợi có sợi lõi (sợi và chỉ đàn hồi D02G 3/32) [1, 2006.01] 
3/38 . . Chỉ được sản xuất bằng cách xoắn các xơ hoặc chỉ với các chỉ được quấn sợi 

hoặc xơ đơn [1, 2006.01] 
3/40 . . Sợi, mà xơ của chúng được liên kết bằng keo dán; Sợi và chỉ được tẩm phủ [1, 

2006.01] 
3/42 . . Chỉ lông nhung dạng thừng [1, 2006.01] 
3/44 . Sợi có công dụng đặc biệt [1, 2006.01] 
3/46 . . Sợi bông để may và các sợ tương tự chúng [1, 2006.01] 
3/48 . . Sợi mành [1, 2006.01] 
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D02H MẮC SỢI, CUỐN SỢI, LUỒN SỢI DỌC 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tiêu đề của lớp D02 

Nội dung phân lớp 
GIÁ MẮC SỢI .................................................................................................................................... 1/00 
MÁY MẮC SỢI, CƠ CẤU TRUNG GIAN; LIÊN HỢP CÁC 
MÁY MẶC SỢI VÀ CƠ CẤU TRUNG GIAN............................................................... 3/00, 5/00, 7/00 
LUỒN SỢI .......................................................................................................................................... 9/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHÁC ................................................................................. 11/00 
CÁC PHẦN TỬ KẾT CẤU .............................................................................................................. 13/00 

 

1/00 Giá mắc sợi tức là các cơ cấu để bố trí các búp sợi đánh ống [1, 2006.01] 

3/00 Máy mắc sợi [1, 2006.01] 

5/00 Máy trung gian [1, 2006.01] 
5/02 . có kết cấu liền với máy hồ sợi hoặc các máy khác để xử lý sợi dọc (hồ sợi xem 

D06B) [1, 2006.01] 

7/00 Máy mắc sợi có kết cấu liền với máy trung gian [1, 2006.01] 

9/00 Luồn sợi dọc [1, 2006.01] 
9/02 .  Thanh toán sợi và tấm tách sợi [1, 2006.01] 

11/00 Các phương pháp và các thiết bị không thuộc các nhóm từ D02H 1/00 đến 
D02H 9/00, ví dụ thiết bị để làm sạch sợi dọc [1, 2006.01] 

13/00 Các kết cấu máy không thuộc các nhóm trước, ví dụ thiết bị để làm sạch sợi dọc 
[1, 2006.01] 

13/02 . Cơ cấu dừng [1, 2006.01] 
13/04 . . làm giảm sự hoạt động khi dứt sợi, khi lực căng chỉ yếu hoặc lớn quá, tự động 

dừng cho từng chỉ riêng biệt hoặc nhóm chỉ [1, 2006.01] 
13/06 . . . cơ học [1, 2006.01] 
13/08 . . . điện [1, 2006.01] 
13/10 . . có kết cấu liền với các bộ phận đo chiều dài của chỉ được cuốn, ví dụ dừng máy 

khi sợi dọc đạt được chiều dài cần thiết [1, 2006.01] 
13/12 . Cơ cấu dẫn động có bộ phận điều chỉnh vận tốc bảo đảm sự ổn định của vận tốc 

mắc sợi [1, 2006.01] 
13/14 . . được điều chỉnh tự động sức căng sợi dọc [1, 2006.01] 
13/16 . Khổ, bìa, bộ dẫn sợi và các cơ cấu khác để phân bổ sợi dọc theo chiều rộng của 

máy [1, 2006.01] 
13/18 . . với khoảng cách được điều chỉnh giữa các sợi [1, 2006.01] 
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13/20 . . với khoảng cách cố định giữa các sợ [1, 2006.01] 
13/22 . Cơ cấu kéo căng [1, 2006.01] 
13/24 . . cho từng chỉ riêng biệt [1, 2006.01] 
13/26 . . cho sợi dọc (giữ ổn định vận tốc mắc sợi, cụ thể là duy trì một độ căng không đổi 

D02H 13/14) [1, 2006.01] 
13/28 . Trục dệt (trục dệt của máy dệt D03D 49/20) [1, 2006.01] 
13/30 . . có đĩa biên [1, 2006.01] 
13/32 . . . điều chỉnh được [1, 2006.01] 
13/34 . . phân băng [1, 2006.01] 
13/36 . . Cơ cấu giữ các đầu mút của sợi dọc trên trục dệt [1, 2006.01] 
13/38 . Giá đỡ cho các trục dệt [1, 2006.01] 
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D02J HOÀN TẤT HOẶC CHỈNH LÝ TƠ, CHỈ, DÂY THỪNG, DÂY CHÃO VÀ 
TƯƠNG TỰ (tạo độ quăn D02G; xử lý bằng chất lỏng, ga hoặc hi D06B; chỉnh lý 
sợi dọc bằng các phương pháp khác hơn xử lý bằng chất lỏng D06C; cho các chất 
hoá học, xem D06L, M, P, Q; xử lý dây chão trong quá trình sản xuất, các thiết bị 
phụ trợ để xử lý dây chão D07B) 

Ghi chú 
 Xem ghi chú sau tiêu đề của lớp D02 

Nội dung phân lớp 
THAY ĐỔI CẤU TRÚC, HÌNH DẠNG HOẶC BỀ MẶT .......................................................1/00, 3/00 
LOẠI BỎ CÁC CHẤT KHÔNG CẦN THIẾT .................................................................................. 7/00 
KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÃ NÊU Ở TRÊN KHÔNG 
THUỘC NHỮNG NHÓM TRÊN ..................................................................................................... 11/00 
ĐỐT NÓNG HOẶC LÀM LẠNH KHÔNG CHỈ ĐẶC TRƯNG 
CHO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC NÊU TRONG PHÂN LỚP 
NÀY .................................................................................................................................................. 13/00 

 

1/00 Thay đổi cấu trúc, tính chất do cấu trúc tạo ra; Thay đổi hình dạng hoặc mặt 
cắt ngang, ví dụ bằng cách sử dụng các trục ép (các dạng thay đổi bề mặt D02J 
3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Tăng thể tích, ví dụ bằng tạo nút (tạo độ quăn D02G) [1, 2006.01] 
1/04 . Làm chặt [1, 2006.01] 
1/06 . Tạo ra độ không đều, ví dụ tạo cho các đoạn sợi có độ xoăn thấp và những đặc 

điểm khác, ví dụ tạo ra các đoạn có độ co khác nhau hoặc các đoạn có độ bền khác 
nhau [1, 2006.01] 

1/08 . Đan các tơ phức thành phần, ví dụ bằng cách xử dụng dòng không khí xoáy [1, 
2006.01] 

1/12 . Thay đổi tính đàn hồi và tính xốp của tơ và tương tự trong quá trình xử lý tiếp theo 
[1, 2006.01] 

1/14 . Tạo cho sợi tính đồng đều hoặc làm đều sợi [1, 2006.01] 
1/16 . Vê săn hoặc xử lý tương tự, ví dụ phân phối lại các xơ [1, 2006.01] 
1/18 . Tách hoặc làm thẳng mép vải [1, 2006.01] 
1/20 . Tạo các đoạn căng hoặc đoạn yếu, ví dụ bằng rung động hoặc tác động trường điện 

tính hoặc phóng điện [1, 2006.01] 
1/22 . Bằng việc kéo căng, bằng giảm ứng suất bên trong có sử dụng các cơ cấu có lượng 

cung cấp khác nhau, ví dụ bằng bộ phận làm chậm trễ hoặc vượt trước (kéo sợi xơ 
hoá học có kéo giãn D01D 5/12) [1, 2006.01] 

3/00 Các dạng thay đổi bề mặt [1, 2006.01] 
3/02 . bằng sự mài mòn, bằng sự cạo sạch, bằng mặt cắt (cào lông xơ, ví dụ để kéo sợi 

D01 3/00) [1, 2006.01] 
3/04 . bằng xử lý trên máy bàn chải [1, 2006.01] 
3/06 . bằng đánh bóng [1, 2006.01] 
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3/08 . . bằng cách ép, ví dụ bằng cán bóng hoặc là phẳng [1, 2006.01] 
3/10 . bằng việc tạo độ quăn hình răng cưa [1, 2006.01] 
3/12 . bằng việ loại bỏ các đầu xơ nhô ra [1, 2006.01] 
3/14 . . bằng cắt [1, 2006.01] 
3/16 . . bằng cách đốt lông [1, 2006.01] 
3/18 . Xử lý bằng huyền phù, dạng sợi, dạng cứng, ví dụ bằng sáp (chốt paraphin cho sợi 

và tương tự trong quá trình kéo sợi, xe sợi D01H 13/30; trong quá trình tạo cuộn 
sợi B65H 71/00) [1, 2006.01] 

7/00 Làm sạch các xơ tự do, ví dụ khử bụi, nới lỏng sợi, chống sổ ở các đầu (kết hợp 
với cắt, đốt lông hoặc các phương pháp khác dễ loại bỏ các đầu xơ nhô ra D02J 3/12, 
D02J 3/14, D02J 3/16) [1, 2006.01] 

11/00 Kết hợp các phương pháp đã nêu trên không thuộc các nhóm từ D02J 1/00 đến 
D02J 7/00; Thiết bị để thực hiện sự kết hợp các phương pháp tương tự [1, 
2006.01] 

13/00 Sấy nóng hoặc làm lạnh sợi, chỉ, dây thừng, dây chão và tương tự không đặc 
trưng cho các phương pháp nêu trong phân lớp này (nung nóng, làm lạnh hoặc 
sấy trong quá trình kéo sợi hoặc xe sợi D01H, sấy sợi nói chung F26B) [1, 2006.01] 
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D03 DỆT 

D03C THIẾT BỊ ĐỂ TẠO MIỆNG VẢI; CÁC BÌA CÁI HOA VÀ CÁC XÍCH ĐIỀU 
GO; ĐỤC LỖ BÌA HOA; SẢN XUẤT ỐNG GIẤY 

Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ TẠO MIỆNG VẢI 

Bộ phận tay kéo nâng go; Máy cải hoa; Cơ cấu 
cam và các cơ cấu khác ......................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
Lá go ........................................................................................................................ 9/00 
Bộ phận biên vải để tạo miệng vải không có kết 
cấu liền với cơ cấu tạo miệng vải của nền sợi dọc ................................................ 11/00 
Các cơ cấu khác để tạo miệng vải ................................................................ 7/00, 13/00 
Các bìa cải hoa và xích điều go; Cơ cấu đục lỗ 
bìa hoa; Các phương pháp và thiết bị dùng để 
thực hiện và tái tạo các hình vẽ ....................................................... 15/00, 17/00, 19/00 

 

1/00 Bộ phận tay kéo nâng go [1, 2006.01] 
1/02 . Bộ phận tay kéo nâng go một lần, trong đó một chu kỳ chuyển động của dao được 

thực hiện sau một vòng quay của trục khuỷu (D03C 1/10 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

1/04 . . Bộ phận tay kéo nâng go một lần của miệng vải mở hoàn toàn [1, 2006.01] 
1/06 . Bộ phận tay kéo nâng go hai lần, trong đó một chu kỳ chuyển động của dao được 

thực hiện sau hai vòng quay của trục khuỷu [1, 2006.01] 
1/08 . . đảo chiều, tự động tạo miệng vải trong lúc máy chuyển động ngược lại [1, 

2006.01] 
1/10 . Bộ phận tay kéo nâng go của miệng vải giữa được tạo thành nhờ nâng một số sợi 

dọc và nhờ hạ một số sợi dọc khác với vị trí trung tâm của miệng vải khép kín [1, 
2006.01] 

1/12 . Bộ phận tay kéo nâng go có dẫn động bằng bánh răng [1, 2006.01] 
1/14 . Các dạng đặc biệt nói chung của các bộ phận tay kéo nâng go khác nhau (cơ cấu 

dừng khi máy hỏng trong khi tạo miệng vải D03D 51/46) [1, 2006.01] 
1/16 . . Vị trí của các bộ phận tay kéo nâng go trên máy dệt [1, 2006.01] 
1/18 . . Dao, giá dao [1, 2006.01] 
1/20 . . Móc kéo; Cơ cấu nâng [1, 2006.01] 
1/22 . . Kim; Bộ phận đựng kim; Tấm đỡ kim [1, 2006.01] 
1/24 . . Lăng trụ hoa; Tấm xích điều go [1, 2006.01] 
1/26 . . Điều chỉnh móc dẫn so với dao [1, 2006.01] 
1/28 . . . điều chỉnh khe hở tối thiểu giữa móc kéo và dao [1, 2006.01] 
1/30 . . . tách tất cả các móc kéo khỏi dao và cho tiếp xúc trở lại các móc được lựa chọn 

với dao [1, 2006.01] 
1/32 . . . nối tất cả các móc với dao và tiếp tục tách từng móc [1, 2006.01] 
1/34 . . Dụng cụ để tách các lớp sợi dọc khỏi nhau để tránh xù lông [1, 2006.01] 
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1/36 . . Cơ cấu sử dụng theo chu kỳ các bìa cải hoa hoặc các xích, ví dụ bộ phận tay kéo 
nâng go để dệt mép ngang [1, 2006.01] 

3/00 Máy cải hoa (kiểm tra hoạt động của máy cải hoa thông qua các bìa cải hoa D03C 
17/06; cho các máy dệt ác xy min không thơi có bộ phận mang sợi ngang D03D 
39/08 [1, 2006.01] 

3/02 . Nâng một lần [1, 2006.01] 
3/04 . . có miệng vải mở hoàn toàn [1, 2006.01] 
3/06 . Nâng hai lần [1, 2006.01] 
3/08 . . có miệng vải mở hoàn toàn [1, 2006.01] 
3/10 . Máy cải hoa tạo miệng vải ở giữa [1, 2006.01] 
3/12 . Máy cải hoa tạo nhiều miệng vải, ví dụ để sản xuất các sản phẩm cào tuyết [1, 

2006.01] 
3/14 . Máy cải hoa trong đó các móc nâng được thay thế bằng các dây treo đi qua miệng 

cắt của bảng đỡ móc [1, 2006.01] 
3/16 . Máy cải hoa có các kim trung gian đặt các móc và được xếp giữa các móc và trục 

hoa [1, 2006.01] 
3/18 . Máy tạo biên hoa [1, 2006.01] 
3/20 . Máy cải hoa chạy bằng điện [1, 2006.01] 
3/22 . Máy cải hoa chạy bằng thuỷ lực [1, 2006.01] 
3/24 . Các đặc điểm chung của các dạng máy cải hoa khác nhau [1, 2006.01] 
3/26 . . Sắp xếp các máy cải hoa nói chung và việc lắp đặt chúng trên các máy dệt [1, 

2006.01] 
3/28 . . Dụng cụ để báo số lần chập sợi ngang vải khi đứt sợi ngang; Thiết bị ngăn ngừa 

việc tiếp tục mở miệng vải trong lúc máy dừng [1, 2006.01] 
3/30 . . Cơ cấu, có công đoạn đóng mép vải nhờ vào chuyển động cưỡng bức của các 

móc [1, 2006.01] 
3/32 . . Cơ cấu dẫn động của máy cải hoa [1, 2006.01] 
3/34 . . . Bộ phận điều khiển chuyển động của trục hoa (các sợi go) [1, 2006.01] 
3/36 . . . Truyền chuyển động tốc lực theo chiều thẳng đứng cho các giá dao [1, 2006.01] 
3/38 . . Bảng đỡ móc [1, 2006.01] 
3/40 . . Kết cấu các dây treo của cơ cấu tạo miệng vải [1, 2006.01] 
3/42 . . Bố trí các cơ cấu treo để tạo miệng vải [1, 2006.01] 
3/44 . . Tạ treo của máy dệt cải hoa [1, 2006.01] 

5/00 Cơ cấu cam và các cơ cấu khác tạo miệng vải đưa khung go vào hoạt động 
không có các thành phần trung gian truyền chuyển động [1, 2006.01] 

5/02 . cơ cấu cam quay [1, 2006.01] 
5/04 . . Kết cấu và các dạng cam (cam nói chung F16H 53/00) [1, 2006.01] 
5/06 . thiết bị có các cơ cấu lắc khác [1, 2006.01] 

7/00 Cơ cấu tạo miệng vải trong khi sản xuất kiểu dệt quấn [1, 2006.01] 
7/02 . Sợi go tạo vải kiểu dệt quấn [1, 2006.01] 
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7/04 . Cơ cấu đĩa có rãnh dẫn hướng cho các sợi dọc [1, 2006.01] 
7/06 . Cơ cấu có kim dẫn sợi để dịch chuyển sợi dọc theo một chiều không thay đổi [1, 

2006.01] 
7/08 . Cơ cấu để xe lại sợi dọc [1, 2006.01] 

9/00 Lá go; Khung go (cơ cấu tạo miệng vải dùng để sản xuất vải kiểu dệt quấn D03C 
7/00) [1, 2006.01] 

9/02 . Lá go [1, 2006.01] 
9/04 . . Sợi go bằng kim loại [1, 2006.01] 
9/06 . Khung go [1, 2006.01] 

11/00 Cơ cấu biên vải tạo miệng vải không có kết cấu liền với cơ cấu chính tạo miệng 
vải (máy cải hoa biên D03C 3/184; cơ cấu biên của vải có kiểu dệt quấn D03C 7/00) 
[1, 2006.01] 

13/00 Cơ cấu tạo miệng vải không thuộc các nhóm khác [1, 2006.01] 

15/00 Các bìa cải hoa và các xích [1, 2006.01] 
15/02 . Cách xích từ các bìa kim loại, bìa gỗ hoặc các loại bìa khác có các thành phần nhô 

ra để tái tạo các hình vẽ [1, 2006.01] 
15/04 . Các bìa đột lỗ để tái tạo các hình vẽ [1, 2006.01] 
15/06 . Thiết bị lắp đặt và thay thế các chốt trong bìa cải hoa [1, 2006.01] 
15/08 . Dụng cụ để liên kết, đan các dây hoặc tách các bìa cải hoa [1, 2006.01] 

17/00 Cơ cấu đục lỗ bìa hoa (ghi số trên vật mang tin G06K) [1, 2006.01] 
17/02 . được điều chỉnh bằng tay, tức là người điều khiển xác định các lỗ cần phải đục [1, 

2006.01] 
17/04 . . với dẫn động bằng máy [1, 2006.01] 
17/06 . tự động, khi mà việc đục lỗ các mẫu được thực hiện bằng phương pháp điều chỉnh 

quang học hoặc các phương pháp khác của máy đột lỗ hoặc của máy cải hoa [1, 
2006.01] 

19/00 Phương pháp và các thiết bị khác để sản xuất và tái tạo các mẫu [1, 2006.01] 

 

39 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D03D 

D03D CÁC SẢN PHẨM DỆT, CÁC PHƯƠNG PHÁP DỆT; CÁC MÁY DỆT 

Ghi chú 
(1) Trong trường hợp sáng chế đồng thời liên quan đến các phương pháp dệt, phương 

pháp xử lý cuối, xử lý thành phẩm thì sáng chế sẽ được ưu tiên phân vào D06 
(2) Các phương pháp dệt nên phân theo các nhóm liên quan đến sản phẩm dệt, nếu các 

phương pháp này được đặc trưng bởi loại máy được sử dụng thì cần phân loại chúng 
theo các đề mục có liên quan đến các máy dệt 

(3) Nếu khi sáng chế phân loại vào phân lớp D03D nhưng không rõ dấu hiệu nào từ các 
dấu hiệu cơ bản của sáng chế là dấu hiệu quan trọng nhất (thường là dấu hiệu hạn 
chế) thì sáng chế cần phân theo các dấu hiệu phụ theo thứ tự vào theo mức độ phụ 
thuộc như đã nêu trong hệ thống phân loại, trừ các nhóm của các sản phẩm dệt có 
lông nhung được ưu tiên so với các sản phẩm dệt khác. 

Nội dung phân lớp 
VẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỆT VẢI 

Khác nhau do cấu trúc của sợi hoặc vật liệu; do 
hình dạng, tính đàn hồi, tính co giãn ........................................ 15/00, 7/00, 3/00, 17/00 

CÁC LOẠI VẢI DỆT 
Vải trổ hoa; Các sản phẩm thuộc vải có cào lông; 
Vải nhẹ mỏng; Vải có vân hoa ............................................... 9/00, 27/00, 19/00, 21/00 
Có sự sắp xếp đặc biệt sợi dọc hoặc sợi ngang; 
Vải một lớp hay nhiều lớp không thuộc các đề 
mục khác..................................................................................................... 13/00, 11/00 
Sản xuất các sản phẩm đặc biệt ............................................................................... 1/00 
Các loại vải khác ................................................................................................... 25/00 
Mép vải ......................................................................................................... 5/00, 47/00 
Các phương pháp dệt nói chung không để sản 
xuất các hàng dệt đặc biệt hoặc sử dụng các máy 
dệt đặc biệt............................................................................................................. 23/00 

MÁY DỆT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỆT TRÊN CÁC MÁY DỆT NÀY 
Các máy dệt bằng tay khác nhau do các dạng sản 
phẩm được sản xuất từ các máy dệt này ................................................................ 29/00 
Máy dệt vải the dùng để sản xuất các sản phẩm 
có vân hoa; Máy dệt dải băng để sản xuất dải 
băng, dải vải và các sản phẩm có khổ hẹp khác; 
để sản xuất các loại vải khác ................................................ 31/00, 35/00, 39/00, 41/00 
khác nhau do cấu trúc; Máy dệt tròn, nhiều thoi, 
tự động thay đổi các suốt ngang; Không thoi ....................... 37/00, 43/00, 45/00, 47/00 
Máy dệt để sản xuất đồng thời một vài dải vải...................................................... 33/00 
Các chi tiết chính của các máy dệt ........................................................................ 49/00 
Dẫn động, bộ phận mở máy và dùng máy ............................................................. 51/00 

 

Các sản phẩm dệt, các phương pháp dệt được tạo ra không phụ thuộc vào các đặc điểm 
của các máy dệt đang được sử dụng 
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1/00 Vải dùng để sản xuất các hàng đặc biệt [1, 2006.01] 
1/02 . Vật có thể phồng lên được [1, 2006.01] 
1/04 . Sản phẩm dạng túi hoặc bao bì [1, 2006.01] 
1/06 . Rèm cửa [1, 2006.01] 
1/08 . Dải băng dùng cho cửa chớp (dải băng dùng cho cửa chớp E06B 9/382) [1, 

2006.01] 

3/00 Vải khác nhau theo hình dạng [1, 2006.01] 
3/02 . Vải hình ống [1, 2006.01] 
3/04 . Dải vải nối kín hai đầu (liên tục) [1, 2006.01] 
3/06 . Vải có chiều rộng thay đổi [1, 2006.01] 
3/08 . Uốn sóng, cào tuyết hoặc các loại vải tương tự [1, 2006.01] 

5/00 Mép vải [1, 2006.01] 

7/00 Vải có tính đàn hồi, ví dụ vải dễ nhàu [1, 2006.01] 

9/00 Vải trổ hoa (dải băng để dùng cho cửa chớp D03D 1/08) [1, 2006.01] 

11/00 Vải hai lớp hay nhiều lớp không thuộc các đề mục khác [1, 2006.01] 
11/02 . Vải túi, ống, có vòng nhỏ, có nếp gấp (vải cho các dải rèm cửa sổ D03D 1/06; vải 

một ống D03D 3/02) [1, 2006.01] 

13/00 Vải khác nhau do sự sắp xếp đặt biệt sợ dọc hoặc sợi ngang, ví dụ vải có sợi 
ngang cong, có vân chéo theo sợ dọc hoặc sợi ngang, có sợi dọc gián đoạn [1, 
2006.01] 

15/00 Vải khác nhau do vật liệu, do cấu trúc của sợi và các đặc điểm khác của sợi dọc 
hoặc sợi ngang [1, 2006.01] 

15/02 . vải có sợi dọc hoặc sợi ngang từ vật liệu cứng, ví dụ dây kim loại, cây lau sậy, 
thanh gỗ mỏng [1, 2006.01] 

15/04 . vải với sợi có độ co ngang khác nhau [1, 2006.01] 
15/06 . vải có sợi tự tan sau khi kết thúc quá trình dệt [1, 2006.01] 
15/08 . vải có sợi đàn hồi (vải có tính đàn hồi phụ thuộc vào phương pháp dệt D03D 

17/00) [1, 2006.01] 
15/10 . vải với sợi có các hệ số ma sát khác nhau [1, 2006.01] 
15/12 . vải với sợi chịu nhiệt và sợi chịu lửa [1, 2006.01] 

17/00 Vải có tính đàn hồi không phụ thuộc vào phương pháp dệt (vải có các sợi đàn hồi 
D03D 15/08) [1, 2006.01] 

19/00 Vải bông mỏng và các loại vải có kiểu dệt biến đổi [1, 2006.01] 

21/00 Vải có vân hoa [1, 2006.01] 
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23/00 Các phương pháp dệt nói chung không đặc trưng dễ sản xuất các sản phẩm đặc 
biệt hoặc sử dụng các máy dệt đặc biệt; Các kiểu dệt không thuộc các nhóm 
khác [1, 2006.01] 

25/00 Vải dệt không thuộc các nhóm khác [1, 2006.01] 

27/00 Vải cào tuyết [1, 2006.01] 
27/02 . trong đó tuyết được cào từ sợi dọc hoặc sợi ngang [1, 2006.01] 
27/04 . . Vải với tuyết cào từ sợi ngang [1, 2006.01] 
27/06 . . Vải với tuyết cào từ sợi dọc [1, 2006.01] 
27/08 . . . Vải có vòng lông [1, 2006.01] 
27/10 . . Vải cắt, ví dụ nhung kép [1, 2006.01] 
27/12 . trong đó chùm tóc được đưa vào quá trình dệt [1, 2006.01] 
27/14 . . với chùm tuyết nhung bao quanh sợi dọc [1, 2006.01] 
27/16 . . với chùm tuyết nhung bao quanh sợi ngang [1, 2006.01] 
27/18 . Các sản phẩm với sợi cào tuyết dạng thừng [1, 2006.01] 

Các máy dệt; Các phương pháp dệt phụ thuộc vào các đặc điểm của máy dệt đang sử 
dụng 

29/00 Các máy dệt bằng tay [1, 2006.01] 

31/00 Máy thêu hoa trên các vải mỏng dùng để sản xuất các vải có vân hoa [1, 
2006.01] 

33/00 Các máy liên hợp được tạo thành từ hai hay nhiều máy có cơ cấu chung hoặc 
không có cơ cấu chung (D03D 35/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

35/00 Máy dệt dải băng để sản xuất dải băng, dải vải và các sản phẩm có khổ hẹp 
khác (D03D 47/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

37/00 Máy dệt tròn (máy để sản xuất đồng thời 1 vài sản phẩm dệt D03D 33/00) [1, 
2006.01] 

39/00 Máy dệt để sản xuất các sản phẩm cào tuyết [1, 2006.01] 
39/02 . Máy dệt thảm acxymin, tức là máy cào tuyết nhung bằng cách đưa chùm tuyết 

nhung vào trong lúc dệt [1, 2006.01] 
39/04 . . Máy acxymin có giá ống sợi [1, 2006.01] 
39/06 . . . Ống vân hoa cho sợi cào tuyết và giá ống sợi [1, 2006.01] 
39/08 . . Máy kẹp acxymin [1, 2006.01] 
39/10 . Máy dệt thảm que để sản xuất nhung, sản xuất thảm Bruxen, thảm Viltơn có tuyết 

cào từ sợi ngang [1, 2006.01] 
39/12 . . Cơ cấu dẫn động của các thanh dẫn sợi cào tuyết [1, 2006.01] 
39/14 . . Kết cấu của thanh cào tuyết, ví dụ thanh cắt tuyết nhung [1, 2006.01] 
39/16 . Máy để sản xuất nhung hai mặt [1, 2006.01] 
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39/18 . . Tách nhung hai lớp, ví dụ phương pháp cắt [1, 2006.01] 
39/20 . Máy để sản xuất vải cào tuyết từ sợi ngang [1, 2006.01] 
39/22 . Máy sản xuất vải vòng lông [1, 2006.01] 
39/24 . Bộ phận cắt tuyết nhung trên máy (các thanh cắt tuyết nhung D03D 39/14, cắt 

nhung 2 lớp D03D 39/18) [1, 2006.01] 

41/00 Các máy dệt không phụ thuộc các nhóm khác [1, 2006.01] 

43/00 Máy dệt nhiều thoi [1, 2006.01] 
43/02 . có hộp thoi lên xuống [1, 2006.01] 
43/04 . . Cơ cấu hộp thoi lên xuống [1, 2006.01] 
43/06 . có hộp thoi được sắp xếp theo chu vi của trục [1, 2006.01] 
43/08 . . Cơ cấu thay đổi hộp thoi [1, 2006.01] 
43/10 . Cơ cấu phân chia và định hướng các dầu chỉ ngang [1, 2006.01] 

45/00 Máy dệt tự động cấp sợi ngang (thay đổi tự động các suốt trên các máy dệt dải 
băng D03D35/00, trên các máy dệt tròn D03D37/00; thay thế ống sợi trên các máy 
dệt D03J1/12) [1, 2006.01] 

45/02 . Cơ cấu kiểm tra [1, 2006.01] 
45/04 . . Các thăm sợi ngang và các bộ phận khác để kiểm tra sự có mặt của sợi ngang (cơ 

cấu đĩa sợi ngang D03D 51/34) [1, 2006.01] 
45/06 . . . cơ khí [1, 2006.01] 
45/08 . . . . thuộc dạng trượt mặt bên [1, 2006.01] 
45/10 . . . điện [1, 2006.01] 
45/12 . . . quang học [1, 2006.01] 
45/14 . . Bộ phận kiểm tra chiều dài cần thiết của sợi ngang có màu sắc nhất định cho một 

chu kỳ làm việc hoàn chỉnh của thoi [1, 2006.01] 
45/16 . . .  lựa chọn chỉ ngang có màu sắc xác định [1, 2006.01] 
45/18 . . Cơ cấu bảo vệ và các cơ cấu khác để ngắt cơ cấu nạp liệu khi lắp thoi không đúng 

trong hộp thoi (cơ cấu dừng khi thoi không chạy hết 1 vòng D03D 51/40) [1, 
2006.01] 

45/20 . Cơ cấu thay đổi suốt ngang [1, 2006.01] 
45/22 . . hoạt động trong khi lắp thoi vào hộp sợi bình thường [1, 2006.01] 
45/24 . . hoạt động trong các điều kiện khác [1, 2006.01] 
45/26 . . Ổ thoi [1, 2006.01] 
45/28 . . . cho các suốt dự trữ một màu [1, 2006.01] 
45/30 . . . . dạng tang trống [1, 2006.01] 
45/32 . . . cho các suốt dự trữ nhiều màu [1, 2006.01] 
45/34 . Thay đổi thoi [1, 2006.01] 
45/36 . . bộ phận thay thế thoi bị hao mòn bằng thoi mới trong chính hộp thoi đó [1, 

2006.01] 
45/38 . . Hộp thoi có buồng được sử dụng trong thời gian thay thoi [1, 2006.01] 
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45/40 . . . thoi bị hao mòn đi vào hộp thoi và thoi mới đi ra từ buồng thoi [1, 2006.01] 
45/42 . . . thoi bị hao mòn đi vào buồng thoi và thoi mới đi ra từ hộp thoi [1, 2006.01] 
45/44 . . Ổ thoi [1, 2006.01] 
45/46 . . . cho các thoi có sợi ngang một màu [1, 2006.01] 
45/48 . . . cho các thoi có sợi ngang nhiều màu [1, 2006.01] 
45/50 . Cắt bỏ, giữ lại, phân bố và định hướng các đầu sợi ngang [1, 2006.01] 
45/52 . . Cắt bỏ sợi ngang bị hao mòn do thoi và giữ lại các đầu sợi ngang của vải [1, 

2006.01] 
45/54 . . Cắt bỏ sợi ngang đi ra từ suốt mới và giữ lại các đầu sợi ngang của vải [1, 

2006.01] 
45/56 . . Cắt bỏ sợi ngang ở biên vải từ suốt bị hao mòn hoặc suốt mới [1, 2006.01] 
45/58 . . Loại bỏ các đầu sợi ngang từ các ống chỉ mới [1, 2006.01] 
45/60 . . . bằng buồng khí [1, 2006.01] 
45/62 . . Loại bỏ các phế liệu được tạo thành trong khi cắt bỏ các sợi ngang (D03D 45/58 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 

47/00 Máy dệt có các thoi không mang cuộn sợi ngang xuyên qua miệng vải, ví dụ 
máy dệt không thoi, máy dệt có thoi kẹp, máy dệt que (máy dệt tròn D03D 37/00) 
[1, 2006.01] 

47/02 . trong đó việc đặt sợi ngang được thực hiện dưới dạng vòng sợi của sợi ngang liên 
tục (D03D 47/27 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

47/04 . . bằng kim có xâu chỉ và chuyển động tới lui [1, 2006.01] 
47/06 . . bằng kim khớp có xâu chỉ [1, 2006.01] 
47/08 . . . quĩ đạo chuyển động của kim được thay đổi bằng cơ cấu cam hoặc các cơ cấu 

khác [1, 2006.01] 
47/10 . . bằng kim gàng đưa vòng sợi ngang xuyên qua miệng vải [1, 2006.01] 
47/12 . trong đó từng sợi ngang được đặt, tức là tạo miệng vải giữa các sợi (D03D 47/27 

được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
47/14 . . bằng kim kẹp đầu sợi ngang xuyên qua miệng vải [1, 2006.01] 
47/16 . . bằng kim kẹp đi vào miệng vải kéo sợi ngang khi quay trở lại [1, 2006.01] 
47/18 . . hai cái đặt sợi ngang gặp nhau tại giữa miệng vải và trao sợi ngang cho nhau [1, 

2006.01] 
47/20 . . Các đặc điểm về kết cấu của cơ cấu kẹp sợi của cái đặt sợi [1, 2006.01] 
47/22 . . . dùng để vuốt thẳng sợi ngang được đưa vào miệng vải dưới dạng vòng sợi [1, 

2006.01] 
47/23 . . . Các kẹp chỉ (trong các con thoi kẹp D03J 5/06) [3, 2006.01] 
47/24 . . bằng các thoi kẹp (máy có miệng vải chuyển động lượn sóng D03D 47/26; cơ cấu 

lao thoi D03D 49/24; thoi kẹp D03J 5/06) [1, 2006.01] 
47/25 . . . được đưa vào chỉ từ một phía của máy [3, 2006.01] 
47/26 . . Máy có miệng vải chuyển động lượn sóng [1, 2006.01] 
47/27 . Cơ cấu định hướng và/hoặc dẫn động để đặt sợi ngang [3, 2006.01] 
47/28 . trong đó việc đặt sợi ngang được thực hiện ở miệng vải [1, 2006.01] 
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47/30 . . bằng dòng khí [1, 2006.01] 
47/32 . . bằng dòng chất lỏng [1, 2006.01] 
47/34 . Cơ cấu để chuẩn bị các nguyên công trước khi sợi ngang đưa vào cái đặt sợi [1, 

2006.01] 
47/36 . . Cơ cấu đo và cắt các sợi ngang [1, 2006.01] 
47/38 . . Cơ cấu tạo mẫu hoa theo sợi ngang [1, 2006.01] 
47/39 . trong đó cây lau sậy, rơm rạ, cành vật liệu cho vải dạng lông và/hoặc các vật liệu 

tương tự được xử lý lại [3, 2006.01] 
47/40 . Tạo biên vải [1, 2006.01] 
47/42 . . bằng cách đan hoặc bện vòng sợi của sợi ngang [1, 2006.01] 
47/44 . . . có thêm chỉ biên [1, 2006.01] 
47/46 . . bằng thoi biên hoặc bằng các cơ cấu khác dẫn chỉ biên xuyên qua vòng sợi của 

sợi ngang(bằng đan D03D 47/44) [1, 2006.01] 
47/48 . . bằng cách đặt đầu sợi ngang đã được cắt đưa vào miệng vải tiếp theo, ví dụ bằng 

thoi, bằng làm mịn [1, 2006.01] 
47/50 . . bằng cách dán vào [1, 2006.01] 

49/00 Các chi tiết của máy dệt nói chung (cái văng mép D03J 1/22) [1, 2006.01] 
49/02 . Thành máy dệt [1, 2006.01] 
49/04 . Điều chỉnh sức căng của sợi dọc và/hoặc vải [1, 2006.01] 
49/06 . . Cơ cấu tiếp sợi dọc (kết cấu của các trục dệt D02H) [1, 2006.01] 
49/08 . . . Phanh của các trục dệt [1, 2006.01] 
49/10 . . . Cơ cấu truyền động cho các trục dệt [1, 2006.01] 
49/12 . . Cơ cấu điều chỉnh sức căng cua sợi dọc khác với cơ cấu tiếp sợi dọc [1, 2006.01] 
49/14 . . . Làm căng đầu sợi dọc trong khi tạo miệng vải [1, 2006.01] 
49/16 . . . Đưa sợi dọc từ giá ống [1, 2006.01] 
49/18 . . Cơ cấu xác định sức căng cua sợi dọc (đo sức căng của sợi G01L 5/04) [1, 

2006.01] 
49/20 . . Cơ cấu nâng; Trục cuộn vải của các máy dệt (giá đỡ cho các trục vải DG2 H) [1, 

2006.01] 
49/22 . . Xà sau; Thành tách sợi; Xà trước của các máy dệt [1, 2006.01] 
49/24 . Cơ cấu lao thoi (Các thoi D03J) [1, 2006.01] 
49/26 . . Cơ cấu dập thoi, ví dụ để lao các thoi kẹp [1, 2006.01] 
49/28 . . . Cơ cấu dẫn động của các tay đập thoi [1, 2006.01] 
49/30 . . . . cam đập thoi [1, 2006.01] 
49/32 . . . . đươc đưa vào hoạt động bằng các lò xo kéo căng trước hoặc các cơ cấu tương 

tự [1, 2006.01] 
49/34 . . . . hoạt động bằng thủy lực hoặc khí nén [1, 2006.01] 
49/36 . . . Đầu dập thoi; Vòng da giảm chấn động (đai dưới khổ D03D 49/40) [1, 

2006.01] 
49/38 . . . Các tay dập thoi; Vòng da giảm chấn động (đai dưới khổ D03D 49/40) [1, 

2006.01] 
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49/40 . . . Đai dưới khổ; Cuốn thành đạ lồi của các tay dập thoi; Các thành phần đai tương 
tự [1, 2006.01] 

49/42 . . khí nén hoặc thuỷ lực học [1, 2006.01] 
49/44 . . điện hoặc từ [1, 2006.01] 
49/46 . . cho các loại thoi có chuyển động cưỡng bức(máy dệt có mép vải chuyển động tạo 

sóng D03D 47/26) [1, 2006.01] 
49/48 . . cơ cấu đặt thoi vào các hộp thoi trước khi lao thoi [1, 2006.01] 
49/50 . . Các cơ cấu khác và các dụng cụ để đặt sợi ngang không thuộc các để mục khác 

[1, 2006.01] 
49/52 . Các hộp thoi (thay thế các hộp thoi D03D 43/00) [1, 2006.01] 
49/54 . . Vòng da giảm chấn động; Tấm ép thoi của các hộp thoi [1, 2006.01] 
49/56 . . . Cơ cấu nhà tấm ép thoi để giảm áp trên tấm ép thoi của các hộp thoi khi hộp 

thoi đi ra [1, 2006.01] 
49/58 . Bộ phận bảo vệ thoi [1, 2006.01] 
49/60 . Ba tăng dệt [1, 2006.01] 
49/62 . . Khổ được đặt trên các ba tăng [1, 2006.01] 
49/64 . . với chuyển động chậm trong lúc đặt sợi ngang [1, 2006.01] 
49/66 . . Mặt trượt thoi của ba tăng [1, 2006.01] 
49/68 . Khổ và lược dập sợi ngang không được đặt trên ba tăng(cơ cấu khổ quay D03D 

51/42) [1, 2006.01] 
49/70 . Cơ cấu cắt các sợi ngang (cắt sợi ngang ở các máy có bộ phận thay đổi tự động các 

suốt sợi ngang D03D 45/50; cơ cấu cắt vải D03J 1/08) [1, 2006.01] 

51/00 Dẫn động, cơ cấu để mở và ngắt; Ngắt tự động [1, 2006.01] 
51/02 . Chung cho các cơ cấu dẫn động của các thiết bị [1, 2006.01] 
51/04 . Điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
51/06 . các phương pháp đặc biệt để ngắt [1, 2006.01] 
51/08 . . tại một điểm xác định của chu trình đột hoặc trong khi chuyển động tới điểm này 

sau khi ngắt [1, 2006.01] 
51/10 . . dừng đột ngột [1, 2006.01] 
51/12 . cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
51/14 . cơ cấu giảm tạm thời vận tốc [1, 2006.01] 
51/16 . cơ cấu thay đổi vận tốc một cách có chu kỳ [1, 2006.01] 
51/18 . Dừng tự động [1, 2006.01] 
51/20 . . Bộ phận dừng máy khi đứt sợi dọc [1, 2006.01] 
51/22 . . . cơ học [1, 2006.01] 
51/24 . . . . trong đó có các lá mỏng (la men) được treo lên trên từng sợi hoặc một vài sợi 

dọc [1, 2006.01] 
51/26 . . . . Bộ tìm sợi go [1, 2006.01] 
51/28 . . . điện [1, 2006.01] 
51/30 . . . . trong đó có các lá mỏng (la men) được treo trên từng sợi hoặc một số sợi dọc 

[1, 2006.01] 
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51/32 . . . . Bộ tìm sợi go [1, 2006.01] 
51/34 . . Cơ cấu đĩa sợi gang [1, 2006.01] 
51/36 . . . Đĩa sợi ngang đặt giữa [1, 2006.01] 
51/38 . . . Đĩa sợi ngang đặt bên [1, 2006.01] 
51/40 . . Cơ cấu dừng máy, ngắt điện khi thoi chưa đi đến nơi [1, 2006.01] 
51/42 . . . Cơ cấu khổ quay [1, 2006.01] 
51/44 . . cơ cấu dừng máy, hoạt động khi máy hỏng hóc [1, 2006.01] 
51/46 . . . của cơ cấu tạo miệng vải [1, 2006.01] 
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D03J CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO NGÀNH DỆT; CÁC CÔNG CỤ VÀ THIẾT 
BỊ DỆT; CÁC THOI 

1/00 Các thiết bị phụ trợ cho ngành dệt [1, 2006.01] 
1/02 . cơ cấu xử lý sợi dọc, ví dụ làm sạch, làm ẩm [1, 2006.01] 
1/04 . cơ cấu xử lý sợi ngang [1, 2006.01] 
1/06 . cơ cấu xử lý vải (cắt lông nhung trên các máy dệt D03D 39/24) [1, 2006.01] 
1/08 . . để cắt vải [1, 2006.01] 
1/10 . thiết bị cho phép thợ dệt quan sát mẫu dệt [1, 2006.01] 
1/12 . vận chuyển ống giữa các máy và gian đánh ống (máy đánh ống B65N) [1, 2006.01] 
1/13 . để luồn sợi dọc (luồn sợi dọc xem D02H 9/00) [2, 2006.01] 
1/14 . Cơ cấu để luồn dọc và la men, sợi go và lược [1, 2006.01] 
1/16 . Cơ cấu để nối các đầu sợi dọc (kéo nối sợi D03J 3/00) [1, 2006.01] 
1/18 . . bằng cách nối các đầu sợi của sợi dọc mới với đầu sợi dọc cũ [1, 2006.01] 
1/20 . Máy đếm để đo chiều dài vải hoặc dự tính số lượng sợi ngang được đặt [1, 

2006.01] 
1/22 . Cái văng mép [1, 2006.01] 
1/24 . Gương và các thiết bị khác để kiểm tra các chi tiết máy [1, 2006.01] 

3/00 Các dụng cụ và các thiết bị dệt, ví dụ bộ nối [1, 2006.01] 
3/02 . Móc dẫn sợi để luồn sợi dọc vào khổ và sợi go [1, 2006.01] 
3/04 . Dụng cụ để sâu sợi vào thoi (cơ cấu để xâu sợi vào thoi D03J 5/20) [1, 2006.01] 

5/00 Thoi (thoi thêu D03D 31/00; thoi cho các máy dệt dây băng D03D 35/00; thoi cho 
các máy dệt tròn D03D 37/00; thoi biên D03D 47/46) [1, 2006.01] 

5/02 . Các chi tiết của thoi [1, 2006.01] 
5/04 . .  Mũi thoi [1, 2006.01] 
5/06 . Thoi kẹp [1, 2006.01] 
5/08 . Giá đỡ suốt và ống sợi [1, 2006.01] 
5/10 . . Lõi thoi [1, 2006.01] 
5/12 . . . thay đổi được [1, 2006.01] 
5/14 . . . quay [1, 2006.01] 
5/16 . . Giá đỡ suốt, ví dụ đối với thoi của các máy dệt thay suốt tự động [1, 2006.01] 
5/18 . . cho các ống sợi hình ống, ví dụ trong các thoi không có lõi [1, 2006.01] 
5/20 . Cơ cấu để luồn sợi ngang có kết cấu liền với thoi (dụng cụ để luồn sợi vào thoi 

D03J 3/04) [1, 2006.01] 
5/22 . . Cơ cấu tự động xâu sợi khi lao thoi [1, 2006.01] 
5/24 . Cơ cấu kéo căng (cơ cấu kéo căng sợi nói chung B65H) [1, 2006.01] 
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D04 SỰ ĐAN TẾT; SẢN XUẤT ĐĂNG TEN; SẢN XUẤT HÀNG DỆT KIM; CÁC 
SẢN PHẨM TRANG SỨC; VẬT LIỆU KHÔNG DỆT 

D04B SẢN XUẤT HÀNG DỆT KIM 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này gồm: 
 Các sản phẩm dệt kim, ví dụ vải dệt kim và các mặt hàng được sản xuất đặc trưng 

bằng các phương pháp dệt kim 
 Các máy móc, thiết bị, dụng cụ và các phương pháp sản xuất các sản phẩm dệt kim, 

sản phẩm may sẵn được sản xuất chính trên các máy móc, thiết bị đó. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DỆT KIM ĐAN NGANG 

Các phương pháp dệt kim đan ngang nói chung 
và các sản phẩm dệt kim.......................................................................................... 1/00 
Các dụng cụ cầm tay và công cụ; Máy dệt gia đình .............................. 3/00, 5/00, 7/00 

MÁY DỆT KIM PHẲNG 
Có các kim chuyển động riêng biệt; có các kim cố định .............................. 7/00, 11/00 

MÁY DỆT KIM TRÒN 
Có các kim chuyển động riêng biệt; có các kim 
móc cố định .................................................................................................. 9/00, 13/00 
Các chi tiết máy và các cơ cấu phụ trợ cho máy dệt len ............................ 15/00, 35/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DỆT KIM ĐAN DỌC 
Các phương pháp nói chung và các sản phẩm dệt kim ......................................... 21/00 
Các máy 
Phẳng 
Các máy khác ............................................................................................. 23/00, 25/00 
Các chi tiết máy và các thiết bị phụ trợ cho máy dệt kim .......................... 27/00, 35/00 

CƠ CẤU PHỤ TRỢ CHO MÁY DỆT KIM ..................................................................................... 37/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DỆT VÒNG: 

Các phương pháp và thiết bị ....................................................................... 31/00, 33/00 
Các chi tiết và các cơ cấu phụ trợ cho máy dệt kim .............................................. 35/00 

SỬA CHỮA; LÀM TUỘT VÒNG VẢI DỆT KIM .............................................................. 17/00, 19/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHÔNG THUỘC CÁC NHÓM KHÁC............................. 39/00 

 

Các phương pháp dệt kim đan ngang; Các thiết bị 

1/00 Các phương pháp dệt kim ngang để sản xuất các sản phẩm đan dệt không do 
các đặc điểm về kết cấu của máy dạng sử dụng tạo ra; Các sản phẩm được sản 
xuất bằng các phương pháp nêu trên [1, 2006.01] 

1/02 . Vải dệt kim cào tuyết và các sản phẩm tương tự [1, 2006.01] 
1/04 . . đặc trưng bởi vật liệu sợi [1, 2006.01] 
1/06 . Vải và sản phẩm không tuột vòng [1, 2006.01] 
1/08 . . đặc trưng bởi vật liêu sợi [1, 2006.01] 
1/10 . Vải và sản phẩm có vân hoa [1, 2006.01] 
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1/12 . . đặc trưng bởi vật liệu sợi [1, 2006.01] 
1/14 . Vải và hàng dệt khác nhau do sử dụng các sợi đặc biệt [1, 2006.01] 
1/16 . . của các sợi tổng hợp [1, 2006.01] 
1/18 . . của các sợi đàn hồi [1, 2006.01] 
1/20 . . . của các sợi có các vòng uốn khúc [1, 2006.01] 
1/22 . các phương pháp dệt kim ngang các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
1/24 . . của các mặt hàng quần áo [1, 2006.01] 
1/26 . . . của các tất dài [1, 2006.01] 
1/28 . . . của các găng tay [1, 2006.01] 

3/00 Các công cụ cầm tay và dụng cụ [1, 2006.01] 
3/02 . Kim [1, 2006.01] 
3/04 . Cơ cấu bảo vệ bộ dẫn sợi; Dụng cụ kéo căng sợi [1, 2006.01] 
3/06 . Giá đỡ cuốn len [1, 2006.01] 

5/00 Máy dệt len không có kim dùng trong gia đình (có kim D04B 7/08) [1, 2006.01] 

7/00 Máy dệt kim phẳng có các kim chuyển động từng chiếc (máy dệt kim phẳng có 
các kim cố định D04B 11/00) [1, 2006.01] 

7/02 . có một hàng kim [1, 2006.01] 
7/04 . có hai hàng kim [1, 2006.01] 
7/06 . . để đan hai mặt trái [1, 2006.01] 
7/08 . dùng trong đời sống [1, 2006.01] 
7/10 . có các bộ phận thêm kim hoặc bớt kim để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 

2006.01] 
7/12 . có cơ cấu đặt sợi cào tuyết [1, 2006.01] 
7/14 . có cơ cấu đặt sợi tách [1, 2006.01] 
7/16 . để sản xuất các sản phẩm từ sợi đàn hồi hoặc chứa sợi đàn hồi [1, 2006.01] 
7/18 . . như sợi ngang hoặc sợi tách [1, 2006.01] 
7/20 . có cơ cấu thay đổi cấu trúc của sản phẩm, ví dụ thay đổi kiểu dệt kim trơn thành 

dệt kim chun [1, 2006.01] 
7/22 . có cơ cấu để bắt đầu đan các sản phẩm, ví dụ với các mép vải không tuột vòng [1, 

2006.01] 
7/24 . để sản xuất các sản phẩm dệt hoa [1, 2006.01] 
7/26 . . với vân hoa phối mầu [1, 2006.01] 
7/28 . . có vân hoa nối vòng [1, 2006.01] 
7/30 . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
7/32 . . của các sản phẩm hình ống [1, 2006.01] 
7/34 . . . của các găng tay [1, 2006.01] 

9/00 Các máy dệt kim tròn có các kim chuyển động từng chiếc (có các kim cố định 
D04B 13/00) [1, 2006.01] 
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9/02 . có một hàng kim [1, 2006.01] 
9/04 . . của kim móc [1, 2006.01] 
9/06 . có ống kim hoặc đĩa kim để đan các sản phẩm với các kiểu đan chun [1, 2006.01] 
9/08 . . của hàng dệt kim cài [1, 2006.01] 
9/10 . có hai ống kim để đan hai mặt trái [1, 2006.01] 
9/12 . có cơ cấu đặt sợi tách [1, 2006.01] 
9/14 . có cơ cấu đặt các xơ xé tơi, ví dụ để sản xuất vải cào tuyết [1, 2006.01] 
9/16 . có bộ phận đặt sợi tách [1, 2006.01] 
9/18 . có bộ phận để đặt các sợi tăng bền [1, 2006.01] 
9/20 . có bộ phận thêm và bớt kim; với chuyển động tới - lui, ví dụ để đan các phần trơn 

[1, 2006.01] 
9/22 . có cơ cấu thay đổi cấu trúc của sản phẩm, ví dụ đan trơn thành đan chun [1, 

2006.01] 
9/24 . có bộ phận để bắt đầu đan các sản phẩm, ví dụ với các mép vải không tuột vòng [1, 

2006.01] 
9/26 . để sản xuất các sản phẩm có vân hoa [1, 2006.01] 
9/28 . . có vân hoa màu [1, 2006.01] 
9/30 . . . trong sọc nhỏ [1, 2006.01] 
9/32 . . . . trong sọc dọc [1, 2006.01] 
9/34 . . . với các phương pháp thêm sợi vòng kép [1, 2006.01] 
9/36 . . . với các sản phẩm khảm nhận được trong chuyển động tới - lui [1, 2006.01] 
9/38 . . có vân hoa nổi vòng [1, 2006.01] 
9/40 . có bộ phận để vận chuyển sản phẩm giữa các máy [1, 2006.01] 
9/42 . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
9/44 . . của các sản phẩm hình ống kéo dài có đường kính không lớn, ví dụ của các dải 

bện cho dây cáp (các dải bên của các dây cáp điện H01B 13/22) [1, 2006.01] 
9/46 . . của các loại bít tất và các phần của chúng [1, 2006.01] 
9/48 . . . không tuột vòng [1, 2006.01] 
9/50 . . . . của tất hình mạng lưới [1, 2006.01] 
9/52 . . . phẫu thuật [1, 2006.01] 
9/54 . . . của miệng tất, ví dụ miệng tất hai lớp hoặc miệng tất lộn ra [1, 2006.01] 
9/56 . . . của phần mũi tất và gót tất [1, 2006.01] 
9/58 . . của các găng tay [1, 2006.01] 

11/00 Các máy dệt kim phẳng có kim cố định (có các loại kim di động từng chiếc D04B 
7/00) [1, 2006.01] 

11/02 . có một hàng kim [1, 2006.01] 
11/04 . có hai hàng kim [1, 2006.01] 
11/06 . có cơ cấu thêm hoặc bớt kim để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
11/08 . có bộ phận đặt sợi cào tuyết [1, 2006.01] 
11/10 . có bộ phận đặt sợi tách [1, 2006.01] 
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11/12 . để sản xuất các sản phẩm từ sợi đàn hồi [1, 2006.01] 
11/14 . có bộ phận để thay đổi cấu trúc của sản phẩm, ví dụ thay kiểu dệt kim trơn thành 

dệt kim chun [1, 2006.01] 
11/16 . có bộ phận để bắt đầu đan sản phẩm [1, 2006.01] 
11/18 . để sản xuất sản phẩm có vân hoa [1, 2006.01] 
11/20 . . có vân hoa phối mầu [1, 2006.01] 
11/22 . . có vân hoa nối vòng [1, 2006.01] 
11/24 . có bộ phận để vận chuyển sản phẩm giữa các máy [1, 2006.01] 
11/26 . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
11/28 . . của các loại tất hoặc các phần của chúng [1, 2006.01] 
11/30 . . . của các loại tất không tuột vòng [1, 2006.01] 
11/32 . . . của miệng tất, ví dụ miệng tất hai lớp hoặc miệng tất lộn ra [1, 2006.01] 
11/34 . . . của phần mũi tất hoặc gót tất [1, 2006.01] 
11/36 . . của các mặt hàng may mặc khác [1, 2006.01] 

13/00 Máy dệt kim tròn có các kim móc cố định, ví dụ máy dệt với các bánh xe uốn sợi 
(có các hàng kim chuyển động từng chiếc D04B 9/00) [1, 2006.01] 

13/02 . có các kim được xếp theo chiều ngang [1, 2006.01] 

15/00 Các chi tiết máy và các thiết bị phụ trợ của máy dệt kim ngang (các chi tiết máy 
và các thiết bị phụ trợ không thuộc các nhóm D04B 35/00) [1, 2006.01] 

15/02 . Các kim để chuyển sợi vòng [1, 2006.01] 
15/04 . . trong các máy dệt kim phẳng [1, 2006.01] 
15/06 . Platin [1, 2006.01] 
15/08 . Cá mở lưỡi kim; Bàn chải [1, 2006.01] 
15/10 . Giường kim [1, 2006.01] 
15/12 . . Bộ phận để di chuyển giường kim hoặc lược [1, 2006.01] 
15/14 . Các ống kim [1, 2006.01] 
15/16 . . Cơ cấu dẫn động thực hiện chuyển động tới lui [1, 2006.01] 
15/18 . Các đĩa kim [1, 2006.01] 
15/20 . Thanh giường kim [1, 2006.01] 
15/22 . . Cơ cấu dẫn động cho các thanh kim [1, 2006.01] 
15/24 . Đầu platin [1, 2006.01] 
15/26 . Cam nâng [1, 2006.01] 
15/28 . Cái đè kim [1, 2006.01] 
15/30 . Cơ cấu dẫn động cho cái dẫn sợi [1, 2006.01] 
15/32 . Hệ thống cam để truyền chuyển động trên các máy dệt kim [1, 2006.01] 
15/34 . . cho các đĩa kim [1, 2006.01] 
15/36 . . cho các máy dệt kim phẳng [1, 2006.01] 
15/38 . Cơ cấu để đặt sợi vào kim (đặt sợi nói chung B65H) [1, 2006.01] 
15/40 . . Giá cắm ống sợi [1, 2006.01] 
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15/42 . . . Giá đỡ cho một vài gàng [1, 2006.01] 
15/44 . . Cơ cấu để kéo căng từng sợi [1, 2006.01] 
15/46 . . . đàn hồi [1, 2006.01] 
15/48 . . Cơ cấu tiếp sợi [1, 2006.01] 
15/50 . . . đàn hồi [1, 2006.01] 
15/52 . . . cho máy dệt kim phẳng có các kim cố định [1, 2006.01] 
15/54 . . Các dẫn sợi [1, 2006.01] 
15/56 . . . cho máy dệt kim phẳng có kim chuyển động từng chiếc [1, 2006.01] 
15/58 . . . cho máy dệt kim tròn; Cơ cấu thay sợi [1, 2006.01] 
15/60 . . . . có cơ cấu để kẹp hoặc cắt sợi [1, 2006.01] 
15/61 . . . . . bên trong ống kim [1, 2006.01] 
15/62 . . . . với bộ nối [1, 2006.01] 
15/64 . . . cho máy dệt kim phẳng có các kim cố định [1, 2006.01] 
15/66 . Cơ cấu tạo hoa [1, 2006.01] 
15/68 . . có sử dụng các chi tiết đan [1, 2006.01] 
15/70 . . . trong các máy dệt kim phẳng; có các kim di động từng chiếc [1, 2006.01] 
15/72 . . . trong các máy dệt kim phẳng dạng cô-tôn với các kim cố định [1, 2006.01] 
15/74 . . . Thùng (ống) tạo hoa [1, 2006.01] 
15/76 . . . Đĩa tạo hoa [1, 2006.01] 
15/78 . . . Cơ cấu điện [1, 2006.01] 
15/80 . . có sử dụng cái dẫn sợi [1, 2006.01] 
15/82 . . có sử dụng cá cam của kim [1, 2006.01] 
15/84 . . Cơ cấu cải hoa hoặc các bìa tạo hoa (cơ cấu dán nhãn sản phẩm bằng  

khuôn D03C) [1, 2006.01] 
15/86 . . . trong máy dệt kim phẳng có kim di động từng chiếc [1, 2006.01] 
15/88 . Bộ dẫn vải [1, 2006.01] 
15/90 . . của các máy dệt kim phẳng [1, 2006.01] 
15/92 . . thuộc khí nén [1, 2006.01] 
15/94 . Cơ cấu dẫn động không thuộc các phân nhóm khác [1, 2006.01] 
15/96 . . của các máy dệt kim phẳng có kim di động từng chiếc [1, 2006.01] 
15/98 . . của máy dệt kim phẳng có kim cố định [1, 2006.01] 
15/99 . . có bộ điều chỉnh, bằng điện [1, 2006.01] 

Sửa chữa và tháo hàng dệt kim 

17/00 Sửa chữa các hàng dệt kim trong quá trình đan [1, 2006.01] 
17/02 . mạng [1, 2006.01] 
17/04 . móc các vòng tuột [1, 2006.01] 

19/00 Tháo các sản phẩm dệt kim [1, 2006.01] 

Các phương pháp dệt kim dọc; Các máy dệt kim dọc 
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21/00 Các phương pháp dệt kim dọc để sản xuất các sản phẩm dệt kim không do các 
nét đặc biệt về kết cấu của máy được sử dụng tạo ra; Các sản phẩm được sản 
xuất bằng phương pháp nêu trên [1, 2006.01] 

21/02 . Các sản phẩm cào tuyết [1, 2006.01] 
21/04 . . đặc trưng bởi vật liệu sợi [1, 2006.01] 
21/06 . Các sản phẩm cải hoa (các sản phẩm hoa rua lỗ D04B 21/10) [1, 2006.01] 
21/08 . . đặc trưng bởi vật liệu sợi [1, 2006.01] 
21/10 . Các sản phẩm hoa rua lỗ [1, 2006.01] 
21/12 . . đặc trưng bởi vật liệu sợi [1, 2006.01] 
21/14 . Các sản phẩm khác nhau do trong lúc đan đưa vào 1 vài sợi cào tuyết, sợi tăng bền, 

sợi liên kết hoặc sợi trang trí; Các sản phẩm chứa các thành phần bổ sung được đưa 
vào với mục đích trang trí (các sản phẩm cào tuyết D04B 21/02; các vật liệu không  
dệt D04H) [1, 2006.01] 

21/16 . . của các sợi tổng hợp [1, 2006.01] 
21/18 . . của các sợi đàn hồi [1, 2006.01] 
21/20 . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 

23/00 Máy dệt kim dọc phẳng [1, 2006.01] 
23/02 . có hai hàng kim [1, 2006.01] 
23/04 . có các kim chuyển động từng chiếc [1, 2006.01] 
23/06 . để sản xuất các sản phẩm từ sợi đàn hồi [1, 2006.01] 
23/08 . có bộ phận đặt sợi cào tuyết [1, 2006.01] 
23/10 . có bộ phận đan xuyên qua các lớp sợi, các màng xơ hoặc đan vòng các nguyên liệu 

có lõi kéo dài [1, 2006.01] 
23/12 . có cơ cấu để đệm sợi ngang trên toàn khổ vải [1, 2006.01] 
23/14 . có cơ cấu để đưa các thành phần phụ vào vì mục đích trang trí [1, 2006.01] 
23/16 . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu và các bán thành phẩm [1, 2006.01] 
23/18 . . có cơ cấu thêm kim và bớt kim [1, 2006.01] 
23/20 . . để sản xuất các bán thành phẩm của bít tất [1, 2006.01] 
23/22 . có bộ dẫn sợi chuyên dùng [1, 2006.01] 
23/24 . có dấm dè kim đặc biêt tạo vân hoa [1, 2006.01] 

25/00 Máy đan dọc không phụ thuộc các nhóm khác [1, 2006.01] 
25/02 . Máy dệt kim dọc tròn [1, 2006.01] 
25/04 . Máy dệt kim dọc Milan nes [1, 2006.01] 
25/06 . Máy dệt vòng [1, 2006.01] 
25/08 . . để sản xuất các sản phẩm cào tuyết [1, 2006.01] 
25/10 . . để sản xuất các sản phẩm có vân hoa [1, 2006.01] 
25/12 . . . có vộ đặt sợi ngang chuyển động độc lập và được điều chỉnh bởi cơ cấu giắc-ca 

[1, 2006.01] 
25/14 . . để sản xuất các sản phẩm theo mẫu [1, 2006.01] 
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27/00 Các chi tiết máy và các thiết bị phụ trợ của máy dệt kim dọc (các chi tiết máy và 
thiết bị  phụ trợ không thuộc các nhóm khác D04B 35/00) [1, 2006.01] 

27/02 . Bộ phận dẫn hướng cho sợi dọc [1, 2006.01] 
27/04 . Platin [1, 2006.01] 
27/06 . Thanh kim; Thanh platin [1, 2006.01] 
27/08 . . Cơ cấu dẫn động của chúng [1, 2006.01] 
27/10 . Cơ cấu tiếp sợi cho kim (tiếp sợi nói chung B65H) [1, 2006.01] 
27/12 . . Cơ cấu kéo năng cho từng sợi [1, 2006.01] 
27/14 . . Thanh cảm ứng sức căng [1, 2006.01] 
27/16 . . Trục sợi dọc; ổ gối đỡ cua chúng [1, 2006.01] 
27/18 . . . Cơ cấu hãm cua các trục dệt để điều chỉnh độ căng của sợi [1, 2006.01] 
27/20 . . . Cơ cấu dẫn động của trục dệt [1, 2006.01] 
27/22 . . . . điều chỉnh bằng điện [1, 2006.01] 
27/24 . . Các thanh lược (thanh kim lỗ) [1, 2006.01] 
27/26 . . . Bộ phận truyền chuyển động tới - lui cho các thanh lược [1, 2006.01] 
27/28 . . . . có cơ cấu làm giảm số mắt xích của bìa giắc-ca [1, 2006.01] 
27/30 . . . . có cơ cấu dẫn động để điều chỉnh vận tốc chuyển động [1, 2006.01] 
27/32 . . . có bộ dẫn sợi chuyển động độc lập được điều chỉnh bằng cơ cấu Giắc ca [1, 

2006.01] 
27/34 . Bộ kéo căng vải [1, 2006.01] 
27/36 . . có cái văng mép [1, 2006.01] 

Dệt vòng; Các thiết bị dùng cho nó 

31/00 Các phương pháp dệt vòng để sản xuất vải dệt kim và sản phẩm [1, 2006.01] 
31/02 . Sợi dệt (chỉ đan) [1, 2006.01] 

33/00 Các thiết bị và dụng cụ dệt vòng [1, 2006.01] 

35/00 Các chi tiết và thiết bị phụ trợ của máy và máy dệt tròn không phụ thuộc các 
nhóm khác [1, 2006.01] 

35/02 . Các dụng cụ đan không được nêu trong các nhóm D04B 15/00 và D04B 27/00 (sản 
xuất kim B21G 1/00) [1, 2006.01] 

35/04 . . Kim lưỡi [1, 2006.01] 
35/06 . . Kim có lưỡi trượt [1, 2006.01] 
35/08 . . Kim móc [1, 2006.01] 
35/10 . Bộ phận bảo vệ, ví dụ bộ tự động ngừng máy [1, 2006.01] 
35/12 . . dừng máy khi nối sợi [1, 2006.01] 
35/14 . . dừmg máy khi đứt sợi [1, 2006.01] 
35/16 . . . cơ cấu ngắt cho nhiều sợi chỉ [1, 2006.01] 
35/18 . . dừng máy khi các chi tiết máy bị sứt mẻ hoặc làm việc không bình thường [1, 

2006.01] 
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35/20 . . dừng máy khi xuất hiện các lỗi dệt, ví dụ lỗ thủng trên mặt vải [1, 2006.01] 
35/22 . Cơ cấu xử lý sơ bộ sợi [1, 2006.01] 
35/24 . . nhờ tăng độ ẩm hoặc bôi trơn [1, 2006.01] 
35/26 . . nhờ hấp nóng [1, 2006.01] 
35/28 . Cơ cấu bôi trơn các chi tiết máy (bôi trơn nói chung F16N) [1, 2006.01] 
35/30 . Thiết bị điều khiển nhiệt độ của các bộ phận máy móc [1, 2006.01] 
35/32 . Cơ cấu khử bụi [1, 2006.01] 
35/34 . Cơ cấu cắt rời các sản phẩm đan [1, 2006.01] 
35/36 . Cơ cấu cuốn hoặc tạo tuyết các sản phẩm đan [1, 2006.01] 

37/00 Các thiết bị hụ trợ của các máy dệt (các bìa cải hoa và các xích hoa, cơ cấu bìa đục 
lỗ dệt hoa D03C) [1, 2006.01] 

37/02 . của các máy dệt kim ngang [1, 2006.01] 
37/04 . . để cố định hoặc điều chỉnh các đinh vân hoa của các thùng tạo hoa của các cơ cấu 

tạo vân hoa hoặc các đĩa đè kim [1, 2006.01] 
37/06 . của máy dệt kim dọc [1, 2006.01] 

39/00 Các phương pháp đan khác nhau; cơ cấu và thiết bị không thuộc các nhóm 
khác [1, 2006.01] 

39/02 . các thoi (bánh xe) với các rãnh xiên để đặt sợi, ví dụ thoi đặt sợi [1, 2006.01] 
39/04 . dùng để sản xuất các sản phẩm bằng kết hợp phương pháp dệt kim và dệt thoi [1, 

2006.01] 
39/06 . dùng để sản xuất các sản phẩm bằng kết hợp phương pháp dệt kim và dệt thoi [1, 

2006.01] 
39/08 . Máy khâu được biến đổi để tạo nên vải dệt kim [1, 2006.01] 
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D04C SẢN XUẤT HÀNG ĐAN TẾT VÀ ĐĂNG TEN VÀ SẢN XUẤT ĐĂNG TEN 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÚT BỚT SỢI DỌC; CÁC MÁY ĐAN CÁC SẢN 
PHẨM ĐAN TẾT VÀ ĐĂNG TEN (máy để sản xuất đế tất từ các dải vụn của vải 
A43D 29/00; gia công sợi chập thô B27J 1/00) 

1/00 Các sản phẩm đan tết và đăng ten, ví dụ được sản xuất cho chăn gối; các 
phương pháp sản xuất chúng [1, 2006.01] 

1/02 . được sản xuất từ các vật liệu đặc biệt [1, 2006.01] 
1/04 . . Phương pháp rút sợi dọc [1, 2006.01] 
1/06 . Các sản phẩm đan tết và đăng ten có công dụng khác nhau [1, 2006.01] 
1/08 . . Vải tuyn [1, 2006.01] 
1/10 . . . Vải tuyn vân hoa [1, 2006.01] 
1/12 . . Các dây, dâu thừng, dây băng [1, 2006.01] 

3/00 Máy đan dệt và máy sản xuất biên hoa [1, 2006.01] 
3/02 . với các giá suốt được định hướng bằng các tấm chạy hoặc đầu suốt [1, 2006.01] 
3/04 . . với các giá trị suốt có dây chuyển động tới - lui [1, 2006.01] 
3/06 . . với các giá suốt chuyển động một hướng theo một chu trình [1, 2006.01] 
3/08 . . có bộ phận để sản xuất các sản phẩm có vân hoa lắp bên trên [1, 2006.01] 
3/10 . . có bộ phận để tạo các vòng biên, tạo biên, lỗ biên [1, 2006.01] 
3/12 . . có bộ phận để đưa vào các sợi lõi [1, 2006.01] 
3/14 . . Giá suốt [1, 2006.01] 
3/16 . . . cho các suốt ngang [1, 2006.01] 
3/18 . . . cho các suốt dọc [1, 2006.01] 
3/20 . . Sắp xếp các đầu suốt và các tấm chạy trong máy [1, 2006.01] 
3/22 . . Các tấm chạy có các mặt cắt định hướng (có bộ phận để điều chỉnh giá suốt 

D04C 3/24) [1, 2006.01] 
3/24 . . Bộ phận tạo vân hoa bằng các điều chỉnh giá suốt, ví dụ đổ gá trên các tấm chạy 

[1, 2006.01] 
3/26 . . . bằng cách ngắt các đầu suốt [1, 2006.01] 
3/28 . . . bằng cách ngắt các giá suốt [1, 2006.01] 
3/30 . . . bằng cách ngắt các tấm chạy [1, 2006.01] 
3/32 . . Dẫn động cuả các bộ phận tạo vân hoa [1, 2006.01] 
3/34 . . Cơ cấu chỉ [1, 2006.01] 
3/36 . . Khung viền [1, 2006.01] 
3/38 . . Dẫn động, bộ ngắt và khởi động [1, 2006.01] 
3/40 . để sản xuất các hàng đan dệt dạng ống bằng cách đưa chỉ từ các suốt quay trên một 

khoảng cách như nhau từ tấm đan [1, 2006.01] 
3/42 . .  có cơ cấu tạo miệng vải được điều chỉnh chuyển động của bộ dẫn từng chỉ [1, 

2006.01] 
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3/44 . . có cơ cấu tạo miệng vải được điều chỉnh sự ngắt chỉ xuyên qua một bộ dẫn chỉ [1, 
2006.01] 

3/46 . . có bộ dẫn chỉ được giữ bằng các trục [1, 2006.01] 
3/48 . Các thiết bị phụ trợ [1, 2006.01] 

5/00 Máy sản xuất đăng ten xoắn hoặc đăng ten lưới [1, 2006.01] 
5/02 . Để sản xuất dạng tuyn [1, 2006.01] 
5/04 . Máy để sản xuất các sản phẩm dạng lưới hoặc rèm cửa dạng đăng ten [1, 2006.01] 
5/06 . Để sản xuất đăng ten xoắn [1, 2006.01] 
5/08 . Khung cọc sợi (cọc sợi B65H 75/02) [1, 2006.01] 
5/10 . Định hướng các khung cọc sợi [1, 2006.01] 
5/12 . Cơ cấu dẫn động cho chuyển động tịnh tiến của khung cọc sợi [1, 2006.01] 
5/14 . . Dẫn động của các bộ phận tạo vân [1, 2006.01] 
5/16 . Cơ cấu tiếp sợi và định hướng cho các sợi dọc [1, 2006.01] 
5/18 . . Các thanh dẫn; Bộ dẫn sợi; Điều chỉnh quá trình tạo vân bằng cách lắp đặt các bộ 

dẫn sợi và điều khiển chúng bằng chuyển chuyển động [1, 2006.01] 
5/20 . . Đầu dập thoi; Điều chỉnh quá trình tạo vân bằng cách lắp đặt các đầu dập và điều 

chỉnh chúng bằng chuyển động [1, 2006.01] 
5/22 . Bộ phận đưa ra [1, 2006.01] 
5/24 . Dẫn động; Bộ phận khởi động và bộ phận ngắt [1, 2006.01] 
5/26 . Các thiết bị phụ trợ [1, 2006.01] 

7/00 Các dụng cụ và các phụ tùng để sản xuất đăng ten bằng tay [1, 2006.01] 
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D04D CÁC SẢN PHẨM BIÊN TRANG SỨC; DẢI BĂNG, DÂY, BĂNG VẢI 
KHÔNG THUỘC CÁC PHÂN LỚP KHÁC (vật liệu trang trí cho mũ, ví dụ các 
dải băng của mũ A42C 5/00; các sản phẩm dùng để trang trí B44; sợi và chỉ D02G; 
các sản phẩm dệt D03; các sản phẩm đan tết và đăng ten D04C; vật liệu không dệt 
D04H) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này khái niệm "sản phẩm biên trang sức" được hiểu như các sản 

phẩm dùng để trang trí, được sản xuất từ các vật liệu dệt hoặc vật liệu khác không 
thuộc các phân lớp khác. 

1/00 Dây và các sản phẩm trang trí tương tự được sản xuất từ sợi của các loại xơ 
thiên nhiên hoặc nhân tạo (dây thừng nói chung D07B) [1, 2006.01] 

1/02 . bằng cách bện sợi, chỉ bao quanh chỉ lõi [1, 2006.01] 
1/04 . bằng cách xâu hạt cườm hoặc tua vào chỉ [1, 2006.01] 

3/00 Dây nhung (sợi lông nhung D02G; sản xuất các sản phẩm lông nhung bằng phương 
pháp dệt D03D) [1, 2006.01] 

5/00 Tua (tua từ chổi lông D04D 7/08) [1, 2006.01] 

7/00 Các sản phẩm dệt dùng để trang trí [1, 2006.01] 
7/02 . Dạng phẳng [1, 2006.01] 
7/04 . Dạng khối (cúc áo trang trí A44B 1/04) [1, 2006.01] 
7/06 . . Quả bông [1, 2006.01] 
7/08 . . Chổi lông hoặc tua chổi lông [1, 2006.01] 
7/10 . . Nơ trang trí (calavat có thắt nút hoặc thắt nơ A41D 25/02) [1, 2006.01] 

9/00 Ruy băng, dây đai, viền mép, dải nẹp, mép gấp hoặc các dải trang trí không 
thuộc các nhóm khác (sản phẩm dạng lớp B32B ; vật liệu dùng để quấn dành cho 
các mục đích bao gói 65D; băng dính C09J7/20; sản phẩm dệt D03; sản phẩm đan tết 
D04C) [1, 2006.01] 

9/02 . được sản xuất bằng cách sắp xếp các vân sọc theo chiều dọc [1, 2006.01] 
9/04 . được sản xuất từ một vài vân sọc hoặc vải thành phần [1, 2006.01] 
9/06 . được sản xuất từ chất dẻo [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị xâu các dải băng (các kim D05B) [1, 2006.01] 
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D04G SẢN XUẤT LƯỚI BẰNG CÁCH ĐAN CÁC CHỈ XE TỪ XƠ TỰ NHIÊN 
HOẶC XƠ TỔNG HỢP; SẢN XUẤT THẢM HOA VÀ THẢM THÊU BẰNG 
CÁCH ĐAN CÁC NÚT; CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐAN NÚT KHÔNG THUỘC 
CÁC ĐỀ MỤC KHÁC (bộ nối của các máy thu hoạch A01D 59/04; đan lưới từ dây 
kim loại B21F; buộc các sản phẩm bằng nút B65B; đan nút kết hợp với cuốn hoặc gỡ 
B65H 69/00; đan nút trong quá trình dệt D03J; sản xuất lưới, thảm hoặc thảm treo 
bằng các phương pháp khác, xem các phân lớp tương ứng) 

1/00 Sản xuất lưới bằng cách đan các sợi xe từ xơ sợi dệt tự nhiên hoặc tổng hợp [1, 
2006.01] 

1/02 . bằng máy [1, 2006.01] 
1/04 . . có sử dụng một chỉ [1, 2006.01] 
1/06 . . có sử dụng một chỉ hoặc một nhóm chỉ [1, 2006.01] 
1/08 . . có sử dụng hai nhóm chỉ [1, 2006.01] 

3/00 Sản xuất thảm hoa và gơleben bằng cách đan nút [1, 2006.01] 
3/02 . bằng tay; Các công cụ [1, 2006.01] 
3/04 . bằng máy [1, 2006.01] 

5/00 Các phương pháp đan nút khác [1, 2006.01] 
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D04H SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT; VÍ DỤ TỪ VẬT LIỆU XƠ HOẶC TƠ 
ĐƠN (đan D03; dệt D04B; đan D04C; đan lưới D04G; dệt D03; may D05B; may 
chèn D05G; hoàn tất vật liệu không dệt D06); SẢN XUẤT SỢI TỪ NHIỀU QUY 
TRÌNH HAY THIẾT BỊ, VÍ DỤ PHỚT; VẬT LIỆU KHÔNG DỆT; BÔNG VÀ 
TƯƠNG TỰ (vật liệu không dệt với lớp giữa hoặc lớp ngoài từ vật liệu khác, ví dụ 
từ vải B32B) 

Ghi chú [2014.01] 
1. : 
 • khái niệm "vật liệu không dệt" là các sản phẩm của các quá trình sản xuất có các 

công đoạn khác với qu
, len, 

bông; 
 • 

ra; 
 • 

; 
 • "sợi" tập hợp các xơ liên kết với nhau trong quá trình kéo sợi; 
 • "chỉ" tập hợp các sợi hoặc tơ đơn liên kết với nhau trong quá trình xe sợi; 
 • 

, acrylic, polyester hoặc 
cacbon; 

 • 

hoặc các xơ bán tổng hợp; 
 

. 
2. Trong phân lớp này: 
 • Một vài vật liệu kể trên có thể thụoc các nhóm về "vật liệu dạng lớp" của phân lớp 

B32B thì  khi đó trong phân lớp này sẽ được đưa vào các phân loại bổ sung phù hợp 
với ghi chú nêu trên 

 • Trong trường hợp khi phương pháp sản xuất vật liệu không dệt có đề cập tới sử 
dụng các cấu tử hoá học, ví dụ trong khi xử lý hoặc dán xơ, tơ đơn và sợi thì có thể 
phân loại một lần nữa trong các phân lớp khác 

3. Tuỳ thuộc vào tỷ lệ xơ, sợi và hợp chất hoá học thành phẩm sẽ là giấy, các tông, da 
và tương tự. 

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC SẢN PHẨM KHÔNG DỆT, 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÚNG 

Vật liệu không dệt từ xơ ngắn, từ xơ dài; từ kết 
hợp hai loại xơ trên ................................................................................ 1/00, 3/00, 5/00 
Vật liệu cào tuyết ................................................................................................... 11/00 
Các nguyên liệu không dệt khác............................................................................ 13/00 
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Máy đan 
Máy khâu đan ............................................................................................. 19/00, 18/00 

 

Các loại vật liệu không dệt; Các phương pháp và thiết bị sản xuất chúng 

1/00 Các nguyên vật liệu không dệt được sản xuất từ xơ dệt thiên nhiên, xơ stapen 
hoặc xơ nhân tạo có chiều dài nhỏ [1, 2006.01] 

1/02 . Bông; Bông lót [1, 2006.01] 
1/04 . 

04H 17/00) [1, 2006.01, 
2012.01] 

1/06 . . bằng cách xử lý tạo độ co ngang, độ nở, độ uốn sóng, hoặc độ săn của xơ [1, 
2006.01, 2012.01] 

1/067 . . . Chuỗi xenlulo được tái chế [2012.01] 
1/073 . . . Chuỗi acrylonitrin [2012.01] 
1/08 . . và được làm cứng bằng cách đan; Các sản phẩm đan [1, 2006.01, 2012.01] 
1/09 . . . Tơ tằm [2012.01] 
1/10 . . . Phớt len, được sản xuất từ hỗn hợp xơ [1, 2006.01] 
1/12 . . . .  [1, 2006.01] 
1/14 . . . . bằng cách thêm vào xơ không hữu cơ [1, 2006.01] 
1/16 . . . Phớt len nhiều lớp, mà lớp của phớt len đó được liên kết trong quá trình co 

nhung [1, 2006.01] 
1/20 . . . Phớt len chứa các thành phàn được đưa vào với mục đích trang trí [1, 2006.01] 
1/22 . . . Các sản phẩm hình khối [1, 2006.01] 
1/24 . . . Các sản phẩm không dệt được sản xuất từ các lớp xơ không [1, 2006.01] 
1/26 . . Bột gỗ [2012.01] 
1/28 . . Chuỗi xenlulo được tái chế [2012.01] 
1/30 . . Colagen [2012.01] 
1/32 . . Bột giấy tổng hợp [2012.01] 
1/40 . các sản phẩm không dệt được sản xuất từ các lớp xơ không có khả năng ép nhung 

[1, 2006.01, 2012.01] 
1/407 . . chứa các chất hấp thụ, ví dụ than hoạt tính [2012.01] 
1/413 . . chứa các hạt nhỏ không phải là chất hấp thụ [2012.01] 
1/42 . . đặc trưng bởi sự sử dụng xơ, tính chất của các lớp xơ đó không ảnh hưởng tới 

việc ép các tầng xơ [1, 2006.01, 2012.01] 
1/4209 . . . Xơ vô cơ [2012.01] 
1/4218 . . . . Xơ thủy tinh [2012.01] 
1/4226 . . . . . đặc trưng bởi thiết bị sản xuất các tầng xơ thủy tinh [2012.01] 
1/4234 . . . . Xơ kim loại [2012.01] 
1/4242 . . . . Xơ cacbon [2012.01] 
1/425 . . . Chuỗi xenlulo [2012.01] 
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1/4258 . . . . Chuỗi xenlulo được tái chế [2012.01] 
1/4266 . . . Các xơ tự nhiên chưa được đề cập trong nhóm D04H 1/425 [2012.01] 
1/4274 . . . Vải vụn; Mẩu vải phế liệu [2012.01] 
1/4282 . . . Bổ sung polyme [2012.01] 
1/4291 . . . . Chuỗi olefin [2012.01] 
1/43 . . . . Chuỗi acrylonitrin [2012.01] 
1/4309 . . . . Rượu polyvinyl [2012.01] 
1/4318 . . . . Chuỗi fluorin [2012.01] 
1/4326 . . . Ngưng tụ hoặc phản ứng polyme [2012.01] 
1/4334 . . . . Polyamit [2012.01] 
1/4342 . . . . . Polyamit thơm [2012.01] 
1/435 . . . . Polyeste [2012.01] 
1/4358 . . . . Polyurethan [2012.01] 
1/4366 . . . . Chuỗi phenol [2012.01] 
1/4374 . . . sử dụng các kiểu lưới khác nhau, ví dụ bằng lưới phân lớp [2012.01] 
1/4382 . . . Các xơ màng mỏng được căng dạng mắt lưới; Xơ composit; Xơ hỗn hợp; Xơ 

siêu mịn; Xơ dùng cho da nhân tạo [2012.01] 
1/4391 . . . đặc trưng bởi hình dạng của sợi [2012.01] 
1/44 . . bằng phương pháp cơ khí ép hoặc kẹp chặt các lớp xơ, ví dụ bằng nện chặt [1, 

2006.01] 
1/45 . . . bằng cách tạo vùng hoặc vòng sợi liên kết nhau từ một số xơ [4, 2006.01] 
1/46 . . . bằng công nghệ đâm kim làm chắc màng xơ hoặc tương tự để cố định xơ 

(D04H 1/45 được ưu tiên; máy đâm kim làm chắc màng xơ D04H 18/00) [1, 4, 
2006.01, 2012.01] 

1/48 . . . . kết hợp với các phương pháp ép khác [1, 2006.01, 2012.01] 
1/482 . . . . . kết hợp với co rút [2012.01] 
1/485 . . . . . kết hợp với liên kết hàn [2012.01] 
1/488 . . . . . kết hợp với chất kết dính [2012.01] 
1/49 . . . . . sự tạo rối bằng cách phun chất lỏng kết hợp với các phương tiện cố kết khác 

[2012.01] 
1/492 . . . . bằng cách phun chất lỏng (D04H 1/49 được ưu tiên) [2012.01] 
1/495 . . . . . để tạo mẫu, ví dụ khoan hoặc sắp xếp lại [2012.01] 
1/498 . . . . sự tạo rối của lưới phân lớp [2012.01] 
1/50 . . . bằng cách xử lý tạo độ co ngang, độ nở, độ uốn sóng hoặc độ săn của xơ (kết 

hợp với đâm kim làm chắc màng xơ D04H 1/482) [1, 2006.01, 2012.01] 
1/52 . . . bằng cách đưa vào các chỉ móc chéo [1, 2006.01] 
1/54 . . bằng cách hàn xơ, ví dụ bằng cách nấu chảy từng phần hoặc hoà tan xơ (kết hợp 

với đâm kim làm chắc màng xơ D04H 1/485 ) [1, 2006.01, 2012.01] 
1/541 . . . Xơ composit, ví dụ sheath-core, sea-island or side-by-side; Xơ hỗn hợp 

[2012.01] 
1/542 . . . Xơ dính kết [2012.01] 
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1/544 . . . . Chuỗi olefin [2012.01] 
1/545 . . . . Rượu polyvinyl [2012.01] 
1/546 . . . . Polyvinyl axetat [2012.01] 
1/548 . . . . Chuỗi acrylonitrin [2012.01] 
1/549 . . . . Polyamit [2012.01] 
1/55 . . . . Polyeste [2012.01] 
1/551 . . . . Nhựa của chúng không thuộc các nhóm D04H 1/544-D04H 1/55 [2012.01] 
1/552 . . . bằng cách đưa vào các dung môi hoặc chất phụ trợ [2012.01] 
1/554 . . . bằng cách gia nhiệt bằng tần số vô tuyến [2012.01] 
1/555 . . . bằng cách gia nhiệt bằng sóng siêu âm [2012.01] 
1/556 . . . bằng cách gia nhiệt bằng tia hồng ngoại [2012.01] 
1/558 . . . kết hợp với các phương pháp cơ học hoặc vật lý khác với việc dập nổi 

[2012.01] 
1/559 . . . các xơ nằm trong lưới phân lớp [2012.01] 
1/56 . . . phối hợp với quá trình tạo xơ, ví dụ trực tiêp sau khi ép các xơ ngắn [1, 

2006.01] 
1/58 . . bằng cách đưa lên, bổ sung hoặc hoạt hoá hoặc nhiệt dẻo các chất liên kết, ví dụ 

chất kết dính (kết hợp với đâm kim làm chắc màng xơ D04H 1/488) [1, 2006.01, 
2012.01] 

1/587 . . . đặc trưng bởi các chất liên kết được sử dụng [2012.01] 
1/593 . . . cho lưới phân lớp [2012.01] 
1/60 . . . bằng việc đưa các chất liên kết dưới dạng khô, ví dụ các chất được nhiệt hoạt ở 

trạng thái rắn hoặc trạng thái nóng chảy với sự nung nóng tiếp theo [1, 2006.01] 
1/62 . . . . có khoảng cách giữa các điểm đưa [1, 2006.01] 
1/64 . . . đưa vào các chất liên kết ở trạng thái ướt, ví dụ đưa các chất hoá học ở thể phân 

tán hoặc dung dịch [1, 2006.01, 2012.01] 
1/645 . . . . Sự ngâm tẩm theo sau bởi quá trình hóa rắn [2012.01] 
1/65 . . . . . Sử dụng xơ hỗn hợp hoặc xơ composit [2012.01] 
1/655 . . . . đặc trưng bởi thiết bị để đưa vào các chất liên kết [2012.01] 
1/66 . . . . có khoảng cách giữa các điểm hoặc vị trí đưa vào (D04H 1/68 được ưu tiên) 

[1, 2006.01, 2012.01] 
1/68 . . . . bằng cách đưa chất liên kết dạng bọt [1,2012.01] 
1/70 . đặc trưng bởi phương pháp tạo màng hoặc lớp, ví dụ định hướng lại các xơ [1, 4, 

2006.01, 2012.01] 
1/72 . . với việc sắp xếp xơ ngẫu nhiên [1, 2006.01,2012.01] 
1/724 . . . Tạo các lưới trong quá trình tạo thành xơ, ví dụ flash-spinning [2012.01] 
1/728 . . . bằng cách electro-spinning [2012.01] 
1/732 . . . bằng dòng chất lỏng, ví dụ air-lay [2012.01] 
1/736 . . . đặc trưng bởi thiết bị sắp xếp các xơ (D04H 1/728, D04H 1/732 được ưu tiên) 

[2012.01] 
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1/74 . . với việc sắp xếp xơ theo hướng, ví dụ với các xơ được sắp xếp song song [1, 
2006.01] 

1/76 . . không trong một mặt phẳng, ví dụ trong một ống [2012.01] 

3/00 Vật liệu không dệt được sản xuất hoàn toàn hoặc chủ yếu từ tơ đơn hoặc sợi 
tương tự có chiều dài vừa đủ [1, 2006.01, 2012.01] 

3/002 . Sợi hoặc tơ đơn vô cơ [2012.01] 
3/004 . . Sợi hoặc tơ đơn thủy tinh [2012.01] 
3/005 . Sợi hoặc tơ đơn tổng hợp (D04H 3/013 được ưu tiên) [2012.01] 
3/007 . . Bổ sung polyme [2012.01] 
3/009 . . Ngưng tụ hoặc phản ứng polyme [2012.01] 
3/011 . . . Polyeste [2012.01] 
3/013 . Chuỗi xenlulo tái chế [2012.01] 
3/015 . Sợi hoặc tơ đơn tự nhiên [2012.01] 
3/016 . đặc trưng bởi độ mịn [2012.01] 
3/018 . đặc trưng bởi hình dạng [2012.01] 
3/02 . đặc trưng bởi phương pháp tạo màng hoặc lớp, ví dụ định hướng lại các sợi hoặc tơ 

đơn [1, 4, 2006.01] 
3/03 . . không theo thứ tự [1, 2006.01, 2012.01] 
3/033 . . . không theo thứ tự [1, 2006.01, 2012.01] 
3/037 . . . định hướng lại bằng chất lỏng [2012.01] 
3/04 . . thẳng hàng, ví dụ định hướng sợi hoặc tơ đơn dưới một góc vuông [1, 2006.01, 

2012.01] 
3/045 . . . để sản xuất lưới [2012.01] 
3/05 . . hình chữ chi, hình sin và tương tự [1, 2006.01] 
3/07 . . không trong một mặt phẳng, ví dụ trong một ống [1, 2006.01, 2012.01] 
3/073 . . . Dạng hình trụ rỗng [2012.01] 
3/077 . . . Dạng thanh, que hoặc hình trụ rắn [2012.01] 
3/08 . đặc trưng bởi phương pháp ép [1, 2006.01] 
3/10 . . với liên kết cơ học giữa các sợi hoặc tơ đơn [1, 2006.01, 2012.01] 
3/105 . . . bằng cách đâm kim (máy đâm kim D04H 18/00) [2012.01] 
3/11 . . . bằng cách phun chất lỏng [2012.01] 
3/115 . . . bằng cách đưa vào hoặc chèn các yếu tố liên kết sợi [2012.01] 
3/12 . . bằng cách ghép sợi và chỉ đơn bằng các chất liên kết hoá học hoặc nhiệt hoạt, ví 

dụ bằng keo dán được sử dụng dưới dạng rắn hoặc lỏng [1, 2006.01] 
3/14 . . với liên kết giữa các sợi hoặc tơ đơn nhiệt dẻo bằng cách hàn [1, 2006.01, 

2012.01] 
3/147 . . . Sợi hoặc tơ đơn composit [2012.01] 
3/153 . . . Sợi hoặc tơ đơn hỗn hợp [2012.01] 
3/16 . . . có các mối liên kết giữa các tơ dơn nhiệt dẻo được sản xuất cùng với quá trình 

hình thành tơ đơn, ví dụ ngay sau khi ép đùn [1, 4, 2006.01] 
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5/00 Vật liệu không dệt được sản xuất từ hỗn hợp sợi nhỏ hoặc tơ đơn có chiều dài 
vừa đủ [1, 2006.01, 2012.01] 

5/02 . được tăng cứng hoặc cố kết bằng phương pháp cơ học, ví dụ đâm kim (máy đâm 
kim D04H 18/00) [1, 2006.01, 2012.01] 

5/03 . . bằng cách phun chất lỏng [2012.01] 
5/04 . bằng cách đưa vào các chất liên kết được nhiệt hoạt và các chất hoá học dưới dạng 

rắn hoặc lỏng để ép [1, 2006.01] 
5/06 . bằng cách hàn các xơ của chỉ mônô [1, 2006.01] 
5/08 . . . được đặc trưng bởi phương pháp tạo màng hoặc lớp, ví dụ định hướng lại các 

sợi hoặc tơ đơn [1, 4, 2006.01, 2012.01] 
5/10 . . không trong một mặt phẳng, ví dụ trong một ống [2012.01] 
5/12 . Sợi thủy tinh [2012.01] 

11/00 Vật liệu trải thảm không dệt (các sản phẩm dạng lớp để tạo thành vật liệu trải thảm 
không dệt B32B) [1, 2006.01] 

11/04 . được sản xuất bằng cách chập theo hình sin các lớp xơ được cắt ngắn, chỉ mônô 
hoặc sợi bằng cách ép và cố định các nếp gấp [1, 2006.01] 

11/08 . được sản xuất bằng cách tạo tuyết trên bề mặt vật liệu không dệt, không cân bổ 
sung các vật liệu tạo tuyết, ví dụ bằng khâu đan hoặc bằng độ vi sai (máy đột lỗ 
bằng kim D04H 18/00) [1, 2006.01] 

13/00 Các loại nguyên liệu không dệt khác [1, 2006.01] 
13/02 . Sản xuất vải không dệt bằng cách tách sợi từng phần các màng mỏng nhiệt dẻo 

định hướng [4, 2006.01] 

17/00 Máy đan [1, 2006.01] 
17/10 . để làm co nhung giữa các trục bằng cách gia nhiệt [1, 2006.01] 
17/12 . . Máy làm co có nhiều trục [1, 2006.01] 

18/00 Máy đâm kim [1, 2006.01, 2012.01] 
18/02 . với kim [2012.01] 
18/04 . với vòi phun nước [2012.01] 
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D05 MAY; THÊU; SẢN XUẤT HÀNG CÓ CẮM LÔNG 

D05B MAY (Các phương tiện dùng để may A41H; các loại bàn dùng để may A47B 29/00; 
may trong việc đóng sách B42B 2/00; máy may được cải tiến để dệt kim D04B 
39/08) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này gồm các máy và thiết bị may đồng thời cả các phương pháp 

may, các dạng mũi chỉ và đường may 

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI MÁY  

Các máy may nói chung không có 
sự dịch chuyển ngang của kim ...................................................................... D05B1/00  
Các máy may có công dụng đặc biệt hoặc tự động 
có sự dịch chuyển ngang của kim hoặc của sản 
phẩm .............................................................................................................. D05B3/00  
dùng để may chăn đệm, bao tải và đồ da............ D05B11/00, D05B13/00, D05B15/00  
dùng để ghép nối tạm thời các sản phẩm ...................................................... D05B5/00  
máy dệt xích; máy vắt sổ; máy tạo ............................................. D05B7/00, D05B9/00; 
đường chỉ và đường hàn .............................................................................. D05B17/00  
điều khiển bằng chương trình .................................................. D05B19/00, D05B21/00  
Các loại máy may khác ............................................................................... D05B23/00  
Tổ hợp máy; máy có đồ gá dùng cho các mục 
đích khác ngoài may ................................................................ D05B25/00; D05B81/00  

SẢN PHẨM GIA CÔNG; CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY 
LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM GIA CÔNG 

Dùng để dịch chuyển, ép, giữ, đưa hoặc tách ......................... D05B27/00, D05B29/00,  
sản phẩm gia công .................................................................. D05B 31/00, D05B33/00  
Các bộ phận tạo đường cắt dọc, đường xẻ rãnh 
hoặc cắt sản phẩm........................................................................................ D05B37/00  
Giá giữ sản phẩm gia công, các thiết bị thu gom  
sản phẩm gia công ................................................................... D05B39/00, D05B41/00  
Các bộ phận khác của máy liên quan đến sản 
phẩm ............................................................................................................ D05B35/00  

CHỈ MAY; CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY LIÊN QUAN 
ĐẾN CHỈ MAY  

Chỉ trên cọc ống chỉ..................................................................................... D05B43/00  
đo chiều dài chỉ đã dùng; điều chỉnh sức căng của 
chỉ ...........................................................................................D05B45/00; D05B47/00;  
cắt chỉ .......................................................................................................... D05B65/00  
bộ phận tiếp chỉ, bộ phận bảo vệ chỉ, bộ phận tự 
hãm ......................................................................................... D05B49/00, D05B51/00,  
khi đứt chỉ trên, cái dẫn chỉ; cái giữ kim ................................. D05B53/00; D05B55/00  
Chỉ dưới chao tạo vòng; tay máy vòng ..................................D05B57/00; D05B61/00;   
đồ gá dùng để làm căng chỉ; cắt chỉ ........................................ D05B63/00; D05B65/00  
đánh suốt hoặc thay suốt ............................................................................. D05B59/00  
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Bôi dầu, bôi sáp hoặc nhuộm chỉ ................................................................ D05B67/00  
CÁC CHI TIẾT KHÁC CỦA MÁY MAY; CÁC PHỤ 
KIỆN CỦA NÓ  

Dẫn động hoặc điều khiển; bôi trơn hoặc làm 
nguội .......................................................................................D05B69/00; D05B71/00;  
dụng cụ chiếu sáng ...................................................................................... D05B79/00  
Các phụ kiện bộ phận bảo vệ người may .................................................... D05B83/00  
thùng; khung hoặc bàn; nắp đậy hoặc ....................................D05B73/00; D05B75/00;  
hộp xách tay................................................................................................. D05B77/00  

MAY THỦ CÔNG  
Dụng cụ hoặc phụ kiện; mũi chỉ, đường may ......................... D05B91/00; D05B93/00  
Các thao tác chuẩn bị hoặc hoàn tất ............................................................ D05B95/00  
Các phương pháp may thủ công và dụng cụ dùng 
cho các sản phẩm đặc biệt khác hoặc không thuộc 
các đề mục khác .......................................................................................... D05B97/00  

KIM; DỤNG CỤ ĐỂ XÂU CHỈ VÀO KIM; THÁO 
ĐƯỜNG MAY ................................................................. D05B85/00; D05B87/00; D05B89/00 

 

1/00 Máy và thiết bị may nói chung không có sự dịch chuyển ngang của kim [1, 
2006.01] 

1/02 . để máy một chỉ [1, 2006.01] 
1/04 . . Mũi vắt [1, 2006.01] 
1/06 . . Mũi móc xích một chỉ [1, 2006.01] 
1/08 . để may nhiều chỉ [1, 2006.01] 
1/10 . . Mũi móc xích hai chỉ [1, 2006.01] 
1/12 . . Mũi may thoi [1, 2006.01] 
1/14 . . Phối hợp hoặc lần lượt may mũi móc xích và mũi may thoi [1, 2006.01] 
1/16 . . Mũi may thoi giả với vòng chỉ không chặt (máy may giầy hoặc may dây đai 

D05B 15/02) [1, 2006.01] 
1/18 . . Vắt mép (máy may zíc zắc D05B 3/02, D05B 3/04) [1, 2006.01] 
1/20 . . . Các đường vắt [1, 2006.01] 
1/22 . . . . được phối hợp với các đường may [1, 2006.01] 
1/24 . để may dấu mũi [1, 2006.01] 
1/26 . để tạo ra các đường may kín (máy may dùng để thực hiện đồng thời đường may chỉ 

và đường hàn D05B 17/00) [1, 2006.01] 

Máy và thiết bị máy có công dụng khác biệt 

3/00 Thiết bị hoặc máy khâu có cơ cấu dịch chuyển kim hoặc sản phẩm gia công 
hoặc cả hai theo hướng ngang để thực hiện các đường may hoa văn trang trí, 
thùa khuyết, tăng cường miệng vải đính các sản phẩm, ví dụ khuy (máy khâu 
dược điều chỉnh bằng chương trình D05B 19/00; có cơ cấu tự động điều khiển sự 
dịch chuyển của giá giữ sản phẩm D05B 21/00) [1, 6, 2006.01] 

3/02 . tự động dịch chuyển trục kim [1, 2006.01] 
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3/04 . tự động đưa sản phẩm [1, 2006.01] 
3/06 . dùng để thùa khuyết (các kiểu khuyết thùa A41F 1/02) [1, 2006.01] 
3/08 . . dùng để thùa khuyết có mắt [1, 2006.01] 
3/10 . dùng để gia công lỗ [1, 2006.01] 
3/12 . dùng để may linh kiện [1, 2006.01] 
3/14 . . khuy có lỗ thủng [1, 2006.01] 
3/16 . . khuy có tai [1, 2006.01] 
3/18 . . của khoá móc hoặc khuy bấm [1, 2006.01] 
3/20 . . của mác, nhãn (các phương pháp gắn nhãn khác B65C 5/00; các nhãn hiệu và 

phương tiện dùng để gắn chúng G09F 3/00) [1, 2006.01] 
3/22 . . Cơ cấu đưa linh kiện phụ - ví dụ khuy [1, 2006.01] 
3/24 . máy may nói chung được cải tiến với các đồ gá đặc biệt, tháo được [1, 2006.01] 

5/00 Máy may dùng để ghép nối tạm thời các sản phẩm, ví dụ dùng để nối đôi bít tất 
[1, 2006.01] 

7/00 Máy khíu mũi, thí dụ dùng để ghép nối các sản phẩm dệt kim [1, 2006.01] 

9/00 Máy may dùng để may đường may lót [1, 2006.01] 

11/00 Máy may chăn hoặc đệm (Với các bộ phận đặc biệt để may theo hình đã định D05B 
21/00) [1, 2006.01] 

13/00 Máy may bao [1, 2006.01] 
13/02 . dùng để may bao đã đựng đầy (kết cấu liền với các cơ cấu đóng bao B65B) [1, 

2006.01] 

15/00 Máy may da (dùng để may đường chỉ giả D05B 1/16) [1, 2006.01] 
15/02 . Máy may giày [1, 2006.01] 
15/04 . . của mũi may thoi (D05B 15/08 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
15/06 . . Máy may dây đai [1, 2006.01] 
15/08 . . . của mũi may thoi [1, 2006.01] 
15/10 . . Máy dùng để may tấm lót [1, 2006.01] 

17/00 Máy tạo đồng thời đường chỉ và đường hàn (dùng để tạo đường may kín D05B 
1/26) [1, 2006.01] 

19/00 Máy may điều khiển theo chương trình [1, 2006.01] 
19/02 . Máy may có bộ nhớ điện tử hoặc bộ vi xử lý [6, 2006.01] 
19/04 . . đặc trưng bởi bộ nhớ [6, 2006.01] 
19/06 . . . Thay đổi vật lý của bộ nhớ [6, 2006.01] 
19/08 . . . Cơ cấu nhập dữ liệu mũi khâu hoặc hoa văn vào bộ nhớ [6, 2006.01] 
19/10 . . . Cơ cấu lựa chọn tổ hợp dữ liệu mũi khâu hoặc hoa văn vào bộ nhớ [6, 2006.01] 
19/12 . . đặc trưng bởi sự điều khiển các thao tác của bộ máy [6, 2006.01] 
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19/14 . . . Điều khiển sự dịch chuyển kim, ví dụ làm thay đổi biên độ hoặc chu kỳ dịch 
chuyển kim [6, 2006.01] 

19/16 . . . Điều khiển sự dịch chuyển chi tiết gia công, ví dụ điều biến của vấu cấp liệu [6, 
2006.01] 

21/00 Máy may với bộ phận tự động, dịch chuyển tương đối giá giữ sản phẩm với cơ 
cấu đưa kim, dùng để tạo đường may theo hình đã đinh trước, ví dụ máy có 
điểu khiển chương trình dùng để máy cổ áo, may túi [1, 2006.01] 

23/00 Máy và các thiết bị may không thuộc các đề mục khác (dùng để may các móc 
A44B 19/00) [1, 2006.01] 

25/00 Tổ hợp máy may (đưa các vật liệu mảnh vào máy và đưa ra khỏi máy B65H) [1, 
2006.01] 

Các bộ phận trong máy dùng dể đưa, xếp, dịch chuyển hoặc gia công sản phẩm 

27/00 Cơ cấu dịch chuyển sản phẩm [1, 2006.01] 
27/02 . bộ đẩy vải với chuyển động nằm ngang và thẳng đứng [1, 2006.01] 
27/04 . . tác dụng ở trên [1, 2006.01] 
27/06 . . tác dụng ở trên và ở dưới [1, 2006.01] 
27/08 . . với cơ cấu vi sai [1, 2006.01] 
27/10 . với thành phần quay đưa vải [1, 2006.01] 
27/12 . . tác dụng liên tục [1, 2006.01] 
27/14 . . tác dụng theo chu kỳ [1, 2006.01] 
27/16 . . với cơ cấu vi sai [1, 2006.01] 
27/18 . . Trục đưa vải [1, 2006.01] 
27/20 . dịch chuyển sản phẩm bằng kim [1, 2006.01] 
27/22 . có đồ gá để định chiều dài mũi may [1, 2006.01] 
27/24 . Có đồ gá nâng và hạ [1, 2006.01] 
27/26 . trong máy may da [1, 2006.01] 

29/00 Các đồ gá dùng để ép sản phẩm; Chân vịt (dùng để dịch chuyển sản phẩm D05B 
27/04) [1, 2006.01] 

29/02 . Điều chỉnh được [1, 2006.01] 
29/04 . Trong máy may da [1, 2006.01] 
29/06 . Chân vịt [1, 2006.01] 
29/08 . . kiểu bản lề [1, 2006.01] 
29/10 . . kiểu con lăn [1, 2006.01] 
29/12 . Kẹp giữ chân vịt [1, 2006.01] 

31/00 Bộ phận giữ sản phẩm trên máy da [1, 2006.01] 
31/02 . Có bộ phận đưa vành, đai [1, 2006.01] 

70 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D05B 

33/00 Bộ phận đưa sản phẩm vào và đưa ra có kết cấu liền với máy (đưa vào và đẩy sản 
phẩm nói chung B65H) [1, 2006.01] 

33/02 . với cơ cấu có tác dụng thực hiện đồng thời các nguyên công [1, 2006.01] 

35/00 Các cơ cấu phụ trợ dùng để đưa vào và đẩy sản phẩm ra không phụ thuộc các 
đề mục khác [1, 2006.01] 

35/02 . quá trình may rút ngọn; Đồ gá dùng để gấp mép, chân vịt để lót [1, 2006.01] 
35/04 . . tháo được [1, 2006.01] 
35/06 . để may dây, băng, nẹp [1, 2006.01] 
35/08 . để hoàn tất gắn tên, gia công áo bọc, cắm vòng, gấp nếp nhăn, làm gợn sóng [1, 

2006.01] 
35/10 . Bộ phận định hướng vải [1, 2006.01] 
35/12 . Bảng chỉ vị trí của sản phẩm, ví dụ với bảng chia độ [1, 2006.01] 

37/00 Các bộ phận trên máy dùng để tạo đường cắt dọc, đường khoét lõm; Cắt mép 
[1, 2006.01] 

37/02 . Tạo đường cắt dọc hoặc đường khoét lõm [1, 2006.01] 
37/04 . Cắt mép [1, 2006.01] 
37/06 . . với dao cắt chuyển động lắc [1, 2006.01] 
37/08 . . với dao cắt chuyển động quay [1, 2006.01] 
37/10 . . với dao cắt được đốt nóng [1, 2006.01] 

39/00 Bộ phận giữ sản phẩm gia công (với sự tự động dịch chuyển của bộ phận giữ sản 
phẩm để tạo đường may theo hình đã định D05B 21/00; bộ giữ vải A41H 15/00) [1, 
2006.01] 

41/00 Đồ gá dùng để lắp ráp các chi tiết của sản phẩm gia công [1, 2006.01] 

Các bộ phận dùng để kéo, tạo sức căng, chuyển dịch chỉ trên máy may 

43/00 Cọc ống chỉ có kết cấu liền với máy [1, 2006.01] 

45/00 Các bộ phận trong máy dùng để đo chiều dài chỉ (dụng cụ đo trên máy thêu 
D05C; dụng cụ đo nói chung G01B) [1, 2006.01] 

47/00 Các bộ phận dùng để tạo sức căng chỉ trên; áp dụng dụng cụ đo tenzômet [1, 
2006.01] 

47/02 . Bộ phận tạo sức căng được điều chỉnh bằng tay [1, 2006.01] 
47/04 . Bộ phận tạo sức căng điều chỉnh tự động [1, 2006.01] 
47/06 . Áp dụng tezômét (dùng cho máy thêu D05C 11/08; áp dụng bảng chỉ sức căng khi 

gia công vật liệu mảnh hoặc xơ B65H 59/40; tenzômét xem G01) [1, 2006.01] 

49/00 Bộ phận kéo chỉ, ví dụ kéo chỉ trên [1, 2006.01] 
49/02 . dạng cam hoặc bản lề [1, 2006.01] 
49/04 . dạng quay [1, 2006.01] 
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49/06 . trong máy may da [1, 2006.01] 

51/00 Áp dụng bộ phận kiểm tra chỉ trên; Bộ phận tự hãm làm việc khi đứt chỉ (dùng 
cho máy thêu D05C 11/00; các bộ tự hãm nói chung B65H) [1, 2006.01] 

53/00 Cơ cấu đặt chỉ, cái dẫn chỉ [1, 2006.01] 

55/00 Cái giữ kim (kim nói chung D05B 85/00) [1, 2006.01] 
55/02 . Đồ gá dùng để kẹp giữ kim [1, 2006.01] 
55/04 . Đồ gá dùng để lắp kim [1, 2006.01] 
55/06 . Cái giữ kim; Cái bảo vệ kim (bộ pận bảo vệ ngón tay D05B 83/00) [1, 2006.01] 
55/08 . Trục đưa kim dùng cho kim cong [1, 2006.01] 
55/10 . Cái giữ kim của máy nhiều kim [1, 2006.01] 
55/12 . . có điều chỉnh được khoảng cách giữa các kim [1, 2006.01] 
55/14 . Bộ truyền động cho cái giữ kim [1, 2006.01] 
55/16 . . ngắt từng cái giữ kim [1, 2006.01] 

57/00 Các bộ phận dùng để bắt móc chỉ, ví dụ cò móc [1, 2006.01] 
57/02 . trong máy may mũi móc xích, ví dụ lắc [1, 2006.01] 
57/04 . . quay [1, 2006.01] 
57/06 . trong máy vắt sổ [1, 2006.01] 
57/08 . trong máy may mũi quay thoi [1, 2006.01] 
57/10 . . Thoi [1, 2006.01] 
57/12 . . . lắc [1, 2006.01] 
57/14 . . . có móc quay [1, 2006.01] 
57/16 . . . có bộ giữ suốt thực hiện chuyển động trong rãnh [1, 2006.01] 
57/18 . . . có bộ giữ suốt với hộp suốt tháo được [1, 2006.01] 
57/20 . . . có bộ giữ suốt từ [1, 2006.01] 
57/22 . . với bô-bin có kích thước bằng suốt chỉ dưới [1, 2006.01] 
57/24 . . . có đồ gá để tơ đều chỉ dưới [1, 2006.01] 
57/26 . Hộp suốt; Đồ gá để lấy suốt [1, 2006.01] 
57/28 . Suốt chỉ dưới (suốt nói chung B65H 75/00) [1, 2006.01] 
57/30 . Bộ truyền động cho cò [1, 2006.01] 
57/32 . . trong máy may mũi móc xích [1, 2006.01] 
57/34 . . trong máy may - vắt sổ [1, 2006.01] 
57/36 . . trong máy may mũi quay thoi [1, 2006.01] 
57/38 . . . Bộ truyền động cho thoi [1, 2006.01] 

59/00 Các bộ phận dùng để đánh suốt hoặc thay suốt; Các bộ phận kiểm tra làm việc 
phối hợp với chúng [1, 2006.01] 

59/02 . Dụng cụ dùng để xác định chiều dài chỉ trong suốt [1, 2006.01] 
59/04 . Dụng cụ dùng để thay suốt [1, 2006.01] 
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61/00 Cò giữ móc chỉ, cò mở rộng móc chỉ; Cò kéo chỉ [1, 2006.01] 

63/00 Đồ gá có quan hệ làm việc với chỉ của cò, ví dụ đồ gá dùng để làm căng chỉ [1, 
2006.01] 

63/02 . Bộ tạo sức căng chỉ cò [1, 2006.01] 
63/04 . Bộ bảo vệ chỉ trong cò [1, 2006.01] 

65/00 Các bộ phận dùng để cắt chỉ trên hoặc chỉ dưới [1, 2006.01] 
65/02 . được điều chỉnh bởi cơ quan làm việc của máy [1, 2006.01] 
65/04 . được điều chỉnh bởi các chi tiết của sản phẩm may [1, 2006.01] 
65/06 . có đồ gá để loại trừ đuôi chỉ đã cắt [1, 2006.01] 

67/00 Các bộ phận dùng để bôi dầu, bôi xáp hoặc nhuộm chỉ có kết cấu liền với máy 
may [1, 2006.01] 

Bộ truyền động, các bộ phận trong máy may dùng để kiểm tra, bôi trơn và làm nguội 

69/00 Bộ truyền động; Các bộ phận kiểm tra [1, 2006.01] 
69/02 . Bộ truyền cơ [1, 2006.01] 
69/04 . . Bằng tay [1, 2006.01] 
69/06 . . Bằng bàn đạp [1, 2006.01] 
69/08 . Bộ truyền khí nén hoặc thuỷ lực [1, 2006.01] 
69/10 . Bộ truyền lực hoặc điện từ [1, 2006.01] 
69/12 . . với động cơ quay [1, 2006.01] 
69/14 . Các bộ phận dùng để điều chỉnh vận tốc thay đổi hướng chuyển động [1, 2006.01] 
69/16 . . bằng cơ [1, 2006.01] 
69/18 . . bằng điện [1, 2006.01] 
69/20 . Bộ phận dùng để kiểm tra số lượng mũi may đã định trước [1, 2006.01] 
69/22 . Bộ phận dùng để dừng máy ở vị trí xác định của cơ quan làm việc (các hệ thống 

điều chỉnh động cơ điện nói chung H02P) [1, 2006.01] 
69/24 . . Các bộ phận dùng để định cơ quan làm việc vào vị trí xác định [1, 2006.01] 
69/26 . . các bộ phận tự động dùng để giảm vận tốc của dụng cụ máy [1, 2006.01] 
69/28 . Các bộ phận phụ trợ định vị dụng cụ may [1, 2006.01] 
69/30 . Các chi tiết (cơ cấu đẩy sản phẩm D05B 27/00; bộ truyền động cho trục kim D05B 

55/14; bộ truyền động cho cò (móc) D05B 57/30) [1, 2006.01] 
69/32 . . Đồ gá dùng để giảm rung [1, 2006.01] 
69/34 . . Khớp nối với bánh đà [1, 2006.01] 
69/36 . Các bộ phận dùng để ngắt máy, ví dụ như đứt chỉ (khi may chỉ mảnh hoặc dạng xơ 

B65H 63/00) [1, 2006.01] 

71/00 Các bộ phận dùng để bôi trơn hoặc làm nguội [1, 2006.01] 
71/02 . Thiết bị dùng để bôi trơn cò (móc) [1, 2006.01] 
71/04 . Thiết bị dùng để làm nguội kim [1, 2006.01] 
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Thùng, bệ, nắp đậy và các phụ kiện khác của máy; Các bộ phận phụ có kết cấu liền  
với máy 

73/00 Thùng [1, 2006.01] 
73/02 . Thùng trên [1, 2006.01] 
73/04 . Thùng dưới [1, 2006.01] 
73/06 . . dùng cho máy may có đầu kiểu cánh tay với khẩu độ tự do [1, 2006.01] 
73/08 . . dùng cho máy may có đầu kiểu tháp [1, 2006.01] 
73/10 . . Bộ phận dùng để chuyển máy có đầu kiểu cánh tay với khẩu độ tự do thành máy 

có bộ máy thẳng [1, 2006.01] 
73/12 . . Khoá; Chốt [1, 2006.01] 

75/00 Khung, giá đỡ, bàn và các bộ phận khác dùng để đặt máy may (đồ gỗ A47B, 
A47C) [1, 2006.01] 

75/02 . máy có đầu lật được [1, 2006.01] 
75/04 . có bộ phận giảm tiếng ồn [1, 2006.01] 
75/06 . Đồ gá, ví dụ móc, dùng để chốt giữ các thùng của máy may vào khung, vào giá đỡ 

hoặc bàn [1, 2006.01] 

77/00 Nắp hay hộp xách tay dùng cho máy may [1, 2006.01] 

79/00 Dụng cụ chiếu sáng cho máy may [1, 2006.01] 

81/00 Các bộ phận phụ trợ không sử dụng trong quá trình may, ví dụ để thổi không 
khí, dùng để mài [1, 2006.01] 

83/00 Các bộ phận bảo vệ (các vật chắn nói chung F16P) Kim; Dụng cụ dùng để xâu chỉ 
vào kim; Các đồ gá dùng để tháo đường may [1, 2006.01] 

85/00 Kim (kim phẫu thuật A61B 17/06; C chế tạo kim B21C 1/00) [1, 2006.01] 
85/02 . kim có lỗ mở [1, 2006.01] 
85/04 . Kim lỗ hẹp [1, 2006.01] 
85/06 . Kim cong [1, 2006.01] 
85/08 . Kim mềm [1, 2006.01] 
85/10 . Kim rỗng [1, 2006.01] 
85/12 . Kim có lớp mạ [1, 2006.01] 
85/14 . Kim riêu lưỡi [1, 2006.01] 

87/00 Dụng cụ xâu chỉ vào kim [1, 2006.01] 
87/02 . cơ khí [1, 2006.01] 
87/04 . quang học [1, 2006.01] 

89/00 Đồ gá dùng để tháo đường may [1, 2006.01] 
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91/00 Dụng cụ, phụ kiện và đồ gá dùng để may thủ công (kim; dụng cụ dùng để xâu chỉ 
vào kim D05B 85/00, D05B 87/00; phụ kiện dùng cho ngành may A41H) [1, 
2006.01] 

91/02 . Dùi [1, 2006.01] 
91/04 . Mũ bịt ngón tay; Đồ gá để bảo vệ ngón y tay; Đồ gá để bảo vệ lòng bàn tay [1, 

2006.01] 
91/06 . Đồ gá dùng để giữ sản phẩm gia công [1, 2006.01] 
91/08 . . Đồ gá dùng để vá [1, 2006.01] 
91/10 . . Khung thêu hoặc giàn (dùng để thêu D05C) [1, 2006.01] 
91/12 . Hộp đựng dụng cụ [1, 2006.01] 
91/14 . Giá để ống chỉ [1, 2006.01] 
91/16 . Hộp đựng ống chỉ [1, 2006.01] 

93/00 Mũi chỉ; Đường may [1, 2006.01] 
93/02 . linh kiện tăng bền phụ, ví dụ đinh tán, đinh bấm [1, 2006.01] 

95/00 Các nguyên công phụ, và hoàn tất khi may thủ công [1, 2006.01] 
95/04 . Làm mềm vải trước khi may [1, 2006.01] 
95/06 . Làm phẳng; ép đường may (trong ngành đóng giày A43D 7/18) [1, 2006.01] 

97/00 Các phương pháp may thủ công và đồ gá dùng để thực hiện các nguyên công 
đặc biệt không thuộc các đề mục khác [1, 2006.01] 

97/02 . Dụng cụ dẫn hướng thủ công [1, 2006.01] 
97/04 . dùng để vá [1, 2006.01] 
97/06 . . có sử dụng đồ gá với kim kiểm móc hoặc kiểm lưỡi [1, 2006.01] 
97/08 . áp dụng chỉ hoặc xơ đặc biệt [1, 2006.01] 
97/10 . dùng để đơm khuy hoặc đính móc khoá [1, 2006.01] 
97/12 . dùng để đính lớp lót hoặc miệng vải nhỏ [1, 2006.01] 
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D05C THÊU; SẢN XUẤT MẶT HÀNG CÓ LÔNG CẮM (sản xuất vật liệu không dệt 
D04H; may D05B) 

Nội dung phân lớp 
THÊU THỦ CÔNG (bằng tay) .......................................................................................................... 1/00 
MÁY THÊU 

Các máy thêu nói chung .......................................................................................... 3/00 
Các máy thêu có bộ phận điều khiển tự động hoặc 
dùng để thực hiện các dạng thêu đặc biệt ....................................................... 5/00, 7/00 
Các cơ kiện ........................................................................................ 9/00, 11/00, 13/00 
Các bộ phận phụ .................................................................................................... 13/00 

CHẾ TẠO VẢI CÀO TUYẾT BẰNG CÁCH TẠO VÒNG ............................................................ 15/00 
CÁC SẢN PHẨM THÊU HOẶC CÓ LÔNG CẮM ........................................................................ 17/00 

 

Thêu thủ công 

1/00 Thiết bị, đồ gá và dụng cụ dùng để thêu thủ công [1, 2006.01] 
1/02 . Khung thêu [1, 2006.01] 
1/04 . . tròn [1, 2006.01] 
1/06 . Kim dùng để thêu thủ công (kim may D05B 85/00); Giá giữ kim hoặc chỉ [1, 

2006.01] 
1/08 . Các mẫu hoa thêu thủ công; Chế tạo chúng [1, 2006.01] 

Các máy thêu  

3/00 Máy thêu nói chung [1, 2006.01] 
3/02 . với các kim bố trí thẳng đứng [1, 2006.01] 
3/04 . với các kim bố trí nằm ngang [1, 2006.01] 

5/00 Máy thêu có bộ phận điều khiển tự động một số nguyên công [1, 2006.01] 
5/02 . với bộ điều khiển bằng điện hoặc từ [1, 2006.01] 
5/04 . với bộ điều khiển theo phương trình, ví dụ điều khiển bằng băng có lô [1, 2006.01] 
5/06 . . có phương tiện ghi thông tin [1, 2006.01] 

7/00 Máy thêu tự động và máy thêu có công dụng đặc biệt [1, 2006.01] 
7/02 . với các đồ gá đặc biệt [1, 2006.01] 
7/04 . dùng để tạo hình trên vải dưới dạng lỗ thủng [1, 2006.01] 
7/06 . dùng để thêu tràng hoa [1, 2006.01] 
7/08 . dùng để thêu bằng tay, hàng băng và tương tự [1, 2006.01] 
7/10 . với các bộ phận dùng để tách và đốt sợi nền (tạo hoa trên vải bằng cách đốt hoặc ăn 

mòn D06C 23/02) [1, 2006.01] 
7/12 . dùng để chế tạo các khuy từ chỉ bông [1, 2006.01] 

9/00 Các bộ phận dùng để giữ và đẩy vải trong máy thêu [1, 2006.01] 
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9/02 . trong máy với các kim bố trí thẳng đứng [1, 2006.01] 
9/04 . . Giá giữ sản phẩm gia công, ví dụ khung, giá [1, 2006.01] 
9/06 . . . Bộ phận truyền động cho giá giữ sản phẩm, ví dụ di động theo hình vẽ bằng cơ 

cấu vẽ truyền [1, 2006.01] 
9/08 . trong máy với các kim bố trí nằm ngang [1, 2006.01] 
9/10 . . Giá giữ sản phẩm gia công [1, 2006.01] 
9/12 . . . Các bộ phận dùng để giữ và căng vải nền [1, 2006.01] 
9/14 . . . Các bộ phận treo hoặc cân bằng [1, 2006.01] 
9/16 . . . Các bộ phận đẩy [1, 2006.01] 
9/18 . Chuyển dịch vải nên bằng kim thêu theo một vài hướng [1, 2006.01] 
9/20 . Chuyển dịch vải nền bằng chân vịt; Bộ phận đẩy vải [1, 2006.01] 
9/22 . Đồ gá dùng để định vị vải nền, ví dụ ở vị trí đã định sơ với kim (đặt vải ở vị trí đã 

định B65H 23/00) [1, 2006.01] 

11/00 Các bộ phận dùng để định hướng, đưa và điều khiển chỉ bằng tay trên máy 
thêu; Kim dùng cho máy thêu; Cơ cấu truyền động và kiểm tra dùng cho chúng 
[1, 2006.01] 

11/02 . Kim dùng cho máy thêu [1, 2006.01] 
11/04 . . Bộ phận dùng để giữ và lắp kim [1, 2006.01] 
11/06 . . Trục đưa kim [1, 2006.01] 
11/08 . Bộ phận dùng để kéo chỉ (kéo căng chỉ nói chung B65H) [1, 2006.01] 
11/10 . . Cái dẫn chỉ, ví dụ kiểu đàn hồi [1, 2006.01] 
11/12 . . Kiểu con lăn [1, 2006.01] 
11/14 . . Bộ phận làm việc khi thay đổi sức căng hoặc đứt chỉ [1, 2006.01] 
11/16 . Các bộ phận dùng để xen kẽ hoặc thay chỉ khi thêu [1, 2006.01] 
11/18 . Thoi [1, 2006.01] 
11/20 . Bộ phận dùng để cắt chỉ trên hoặc chỉ dưới [1, 2006.01] 
11/22 . Bộ phận dùng để cắt chỉ bị đứt [1, 2006.01] 
11/24 . Bộ phận dùng để nhuộm hoặc thấm ướt chỉ [1, 2006.01] 

13/00 Các bộ phận phụ trợ có kết cấu liền với máy thêu, hoặc các đồ gá đặc biệt dùng 
cho máy không thuộc các đề mục khác [1, 2006.01] 

13/02 . Các bộ phận đếm, đo, kiểm tra và bảo vệ [1, 2006.01] 
13/04 . Đồ gá dùng để bôi trơn [1, 2006.01] 
13/06 . Đồ gá dùng để nạp thoi [1, 2006.01] 

15/00 Sản xuất vải cào tuyết và các sản phẩm tương tự bằng cách tạo các móc trên vải 
nền (vải không dệt, vải cào tuyết D04 H 11/00, vải nhiều lớp B32B) [1, 2006.01] 

15/02 . Cắm tóc lên đầu búp bê hoặc lên cốt bộ tóc giả (bộ tóc giả A41G 3/00; tóc hoặc tóc 
giả cho búp bê A63H 3/44) [1, 2006.01] 

15/04 . Chế tạo các sản phẩm có lông cắm [1, 2006.01] 
15/06 . . Kim dùng để cắm lông thủ công [1, 2006.01] 
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15/08 . . Máy cắm lông [1, 2006.01] 
15/10 . . . có nhiều kim, ví dụ có một hàng kim [1, 2006.01] 
15/12 . . . . có vài hàng kim [1, 2006.01] 
15/14 . . . Bộ phận dùng để ổn định lượng đẩy vải nền (D05C 15/26 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
15/16 . . . Bộ phận dùng để đưa, kéo căng và dịch chuyển chỉ (D05C 15/26 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
15/18 . . . . Dùng để đưa hoặc kéo căng chỉ [1, 2006.01] 
15/20 . . . . Dùng để tạo móc, ví dụ kim; Cơ cấu truyền động cho nó [1, 2006.01] 
15/22 . . . . Bộ phận dùng để bắt móc chỉ, ví dụ cò móc chỉ, cơ cấu truyền động cho nó [1, 

2006.01] 
15/24 . . . . Dao dung để cắt móc chỉ; Cơ cấu truyền động cho nó [1, 2006.01] 
15/26 . . . tạo lại mẫu hình [1, 2006.01] 
15/28 . . . . bằng cách dịch chuyển ngang vải nền [1, 2006.01] 
15/30 . . . . bằng cách dịch chuyển dụng cụ cắm theo chiều ngang [1, 2006.01] 
15/32 . . . . bằng cách thay đổi chiều dài móc chỉ [1, 2006.01] 
15/34 . . . . bằng cách tạo móc chỉ khác nhau theo cấu trúc và màu sắc [1, 2006.01] 
15/36 . . . . bằng cách cắt móc chỉ đã chọn [1, 2006.01] 
15/38 . bằng cách cắm lông kiểu zíc zắc được bố trí theo khoảng cách xa nhau trên vải nền 

với cắt tiếp theo ở mặt phẳng trung tâm [1, 2006.01] 

17/00 Các sản phẩm thêu hoặc có lông cắm, nền vải để thêu; Các thành phần bổ xung 
khi thêu để tạo các hình thêu nối (vải không dệt cào tuyết D04H 11/00; vải lớp 
B32B) [1, 2006.01] 

17/02 . Các mặt hàng có lông cắm [1, 2006.01] 
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D06 XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM DỆT; GIẶT; VẬT LIỆU ĐÀN HỒI KHÔNG 
THUỘC CÁC LỚP KHÁC 

D06B XỬ LÝ VẬT LIỆU DỆT BẰNG CHẤT LỎNG, KHÍ HOẶC HƠI (đưa chất lỏng 
lên bề mặt nói chung B05; vận chuyển vật liệu mỏng và vật liệu sợi nói chung B65; 
gia công da C14C; xử lý cơ học các tạp chất ra khỏi xơ có nguồn gốc động vật 
D01B; giặt D06F; phần hoá D06L - D06G) [2] 

Ghi chú [2,3] 
 - Trong phân lớp này: "Sản phẩm" được hiểu là sợi và các sản phẩm gia công từ 

chúng. 
 - "Vật liệu dệt" được hiểu là hàng dệt, sợi và vật liệu xơ khác. 
 - "Chiều dài không xác định" được sử dụng đối với các vật liệu có chiều dài không 

giới hạn trong các công đoạn dịch chuyển vật liệu. 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ VẬT LIỆU DỆT BẰNG CHẤT LỎNG, KHÍ HOẶC 
HƠI 

Đưa lên bề mặt hoặc thổi qua vật liệu dệt ...................................................... 1/00; 5/00 
Dẫn vật liệu dệt đi qua chất lỏng, khí hoặc hơi ....................................................... 3/00 
Xử lý vật liệu dệt bằng dung môi ............................................................................ 9/00 
Xử lý từng phần của vật liệu dệt ........................................................................... 11/00 
Xử lý làm bóng ........................................................................................................ 7/00 
Các loại xử lý khác ............................................................... 13/00, 17/00, 19/00, 21/00 

TÁCH CHẤT LỎNG, HƠI KHÍ KHỎI VẬT LIỆU DỆT ................................................................ 15/00 
CƠ CẤU XỬ LÝ VẬT LIỆU DỆT NÓI CHUNG ........................................................................... 23/00 

 

1/00 Xử lý vật liệu dệt bằng chất lỏng, chất khí hoặc hơi, ví dụ giặt, nhuộm, tẩy 
trắng, hồ sợi, ngâm tẩm (xử lý kiềm bóng D06B 7/00; xử lý bằng dung môi D06B 
9/00; xử lý các phần đã chọn của vật liệu dệt D06B 11/00; xử lý bằng rung D06B 
13/00 sử dụng các chất hồ hoàn tất D06M 23/00) [4, 2006.01] 

1/02 . bằng phun mạ hoặc vẩy (D06B 1/08 được ưu tiên; phun bụi nói chung B05) [2, 
2006.01] 

1/04 . bằng cách rót hoặc đưa dung dịch xử lý lên bề mặt vật liệu dệt [2, 2006.01] 
1/06 . . bằng cách đưa dung dịch xử lý lên bề mặt nghiêng [2, 2006.01] 
1/08 . phương tiện xử lý đi vào cửa thoát tiếp giáp với vật liệu dệt [2, 2006.01] 
1/10 . bằng cách cho vật liệu dệt tiếp xúc với cơ cấu chứa chất đang xử lý [2, 2006.01] 
1/12 . . bằng cách dùng ma sát, ví dụ có xử dụng bàn chải hoặc tấm lát [2, 2006.01] 
1/14 . . với trục [2, 2006.01] 
1/16 . . . trong khi đó chất đang xử lý được đưa từ mặt trong của trục [2, 2006.01] 

3/00 Đưa vật liệu dệt qua chất lỏng, khí hoặc hơi, ví dụ giặt, nhuộm, tẩy trắng, hồ 
hoàn tất hồ sợi, ngâm (xử lý làm bóng D06B 7/00; xử lý bằng dung môi D06B 
9/00; xử lý từng phần trên bề mặt vải dệt D06B 11/00; xử lý bằng rung D06B 13/00) 
[2, 2006.01] 

79 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D06B 

3/02 . của xơ, băng chải, sợi thô [2, 2006.01] 
3/04 . sợi con, sợi chỉ đơn [2, 2006.01] 
3/06 . . với sự định hướng từng chỉ [2, 2006.01] 
3/08 . . trong cuộn [2, 2006.01] 
3/09 . . trong các cuộn sợi, ví dụ trong ống [3, 2006.01] 
3/10 . của vải (D06B 3/24, D06B 3/28,, D06B 3/23 được ưu tiên, máy nhuộm trục D06B 

3/32) [2, 2006.01] 
3/12 . . răng cưa qua một hàng dẫn hướng [2, 2006.01] 
3/14 . . dưới dạng vòng sợi [2, 2006.01] 
3/16 . . chất lên nhau, ví dụ một tập vải [2, 2006.01] 
3/18 . . kết hợp với ép, ví dụ trong các máy ngâm ép [2, 2006.01] 
3/20 . . có xử dụng phương tiện làm tăng sự luân chuyển của môi trường xử lý trên bề 

mặt sản phẩm dưới dạng băng vải [2, 2006.01] 
3/22 . . chỉ tiếp giáp một phía với phương tiện dẫn hướng [2, 2006.01] 
3/24 . của sản phẩm dưới dạng vải xoắn [2, 2006.01] 
3/26 . . chồng lên nhau, ví dụ thành xếp vải [2, 2006.01] 
3/28 . của các sản phẩm được dịch chuyển bằng buồng chất xử lý [2, 2006.01] 
3/30 . của các tất dài [2, 2006.01] 
3/32 . có chỉnh lý chiều rộng của vật liệu bằng trục lăn trong quá trình xử lý; Các máy 

nhuộm trục [2, 2006.01] 
3/34 . Cơ cấu dẫn động của máy và thiết bị [2, 2006.01] 
3/36 . . Cơ cấu điều chỉnh [2, 2006.01] 

5/00 Đưa chất lỏng, khí hoặc hơi qua vật liệu dệt, ví dụ giặt, tẩy trắng, hồ hoàn tất, 
hồ sợi, ngâm (Xử lý làm bóng D06B 7/00; xử lý bằng dung môi D06B 9/00; xử lý 
từng phần trên bề mặt vải dệt D06B 11/00; xử lý bằng rung D06B 13/00) [2, 
2006.01] 

5/02 . xuyên qua vật liệu có chiều dài không giới hạn [2, 2006.01] 
5/04 . . các cúi chải và sợi thô [2, 2006.01] 
5/06 . . qua sợi con, chỉ hoặc chỉ mônô [2, 2006.01] 
5/08 . . qua vải [2, 2006.01] 
5/10 . . có xử dụng lực ly tâm [2, 2006.01] 
5/12 . qua các sản phẩm có chiều dài giới hạn [2, 2006.01] 
5/14 . . xơ, cúi chải và sợi thô [2, 2006.01] 
5/16 . . qua sợi con, chỉ hoặc chỉ mônô [2, 2006.01] 
5/18 . . . trục dệt [2, 2006.01] 
5/20 . . . cuốn [2, 2006.01] 
5/22 . . qua vải [2, 2006.01] 
5/24 . . qua tất dài [2, 2006.01] 
5/26 . . có sử dụng lực ly tâm [2, 2006.01] 

7/00 Làm bóng, ví dụ tăng độ bóng trong quá trình làm bóng [2, 2006.01] 
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7/02 . của các cúi chải [2, 2006.01] 
7/04 . của sợi con, của chỉ và chỉ mônô [2, 2006.01] 
7/06 . . của các cuộn sợi con [2, 2006.01] 
7/08 . của các sản phẩm có chiều dài không giới hạn [2, 2006.01] 
7/10 . của các vải ống và các sản phẩm tương tự [2, 2006.01] 

9/00 Xử lý vật liệu dệt bằng dung môi (làm sạch bằng phương pháp khô  
D06F 43/00) [2, 2006.01] 

9/02 . bằng các dung môi nhuộm [2, 2006.01] 
9/04 . Sử dụng tiếp theo một vài môi trường xử lý khác nhau trên cơ sở của các dung môi 

[2, 2006.01] 
9/06 . với sự hoàn nguyên dung môi [2, 2006.01] 

11/00 Xử lý từng phần vật liệu, ví dụ khoang sấy [2, 2006.01] 

13/00 Xử lý vật liệu dệt bằng chất lỏng, chất khí hoặc hơi nhờ rung [2, 2006.01] 

15/00 Loại chất lỏng, khí hoặc hơi khỏi vật liệu dệt trong khi xử lý các vật liệu này 
bằng chất lỏng, khí hoặc hơi (sấy F26B) [2, 2006.01] 

Ghi chú [2] 
 Phân nhóm D06B 15/12 được ưu tiên so với các phân nhóm D06B 15/02 - D06B 

15/10 
15/02 . bằng trục ép [2, 2006.01] 
15/04 . bằng hút [2, 2006.01] 
15/06 . bằng rung vật liệu dệt [2, 2006.01] 
15/08 . bằng cao sạch [2, 2006.01] 
15/09 . bằng luồng khí [3, 2006.01] 
15/10 . có sử dụng lực li tâm [2, 2006.01] 
15/12 . trước khi khôi phục độ ẩm ban đầu của vật liệu dệt [2, 2006.01] 

17/00 Sắp xếp vật liệu dệt trong khi xử lý chúng bằng chất lỏng, chất khí hoặc hơi (cơ 
cấu giữ và cơ cấu mang cho mục đích trên D06B 23/04) [2, 2006.01] 

17/02 . chất lên nhau, ví dụ thành xếp; thùng J [2, 2006.01] 
17/04 . dưới dạng vòng sợi [2, 2006.01] 
17/06 . dưới dạng tròn [3, 2006.01] 

19/00 Xử lý vật liệu dệt bằng chất lỏng, khí hoặc hơi chưa được nêu trong các đề mục 
từ D06B 1/00 -D06B 17/00 [2, 2006.01] 

21/00 Xử lý cuối vật liệu dệt bằng chất lỏng, khí hoặc hơi (xử lý tiếp theo được đặc 
trưng bằng đặc điểm của 1 loại xử lý, hoặc xử lý tiếp theo, trong đó các đặc điểm của 
từng loại xử lý được nêu trong một đề mục phân loại, xem các nhóm tương ứng cho 
từng loại xử lý đó) [2, 2006.01] 

21/02 . xử lý trong bể chứa [2, 2006.01] 
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23/00 Các chi tiết và các phụ kiện để xử lý vật liệu dệt, việc sử dụng các vật liệu này 
không bị giới hạn vào thiết bị xử lý đã được nêu trong các nhóm D06B 1/00 - 
D06B 21/00 [2, 2006.01] 

23/02 . Các thùng quay [2, 2006.01] 
23/04 . Cơ cấu mang và cơ cấu giữ vật liệu dệt trong quá trình xử lý (guồng và các cơ cấu 

giữ tương tự cho vật liệu tạo chỉ nói chung B65H) [2, 2006.01] 
23/06 . Cơ cấu dẫn hướng để ngăn sự dính của chỉ, sợi, chỉ tổng hợp [2, 2006.01] 
23/08 . Cơ cấu tổ [2, 2006.01] 
23/10 . Cơ cấu nhuộm màu (D06B 23/12 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
23/12 . Thiết bị để lựa chọn mẫu trong quá trình xử lý hoặc sau khi kết thúc quá trình [2, 

2006.01] 
23/14 . Bể chứa, ví dụ thùng, bể [2, 2006.01] 
23/16 . . có cơ cấu để đưa vào dẫn di vật liệu diệt không cần thay đổi áp suất của bể chứa 

[2, 2006.01] 
23/18 . . Cơ cấu bít kín [2, 2006.01] 
23/20 . Sử dụng cơ cấu để xử lý môi trường làm việc (chất lỏng, khí, hơi) ví dụ cơ cấu làm 

sạch, lọc, chưng cất (các cơ cấu nói chung xem các lớp tương ứng) [2, 2006.01] 
23/22 . . để tăng nhiệt [2, 2006.01] 
23/24 . Phương tiện để điều chỉnh mức độ hấp thụ của vật liệu đang xử lý bằng vật liệu dệt 

trong quá trình xử lý [2, 2006.01] 
23/26 . . phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu được xử lý [2, 2006.01] 
23/28 . . phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu đang xử lý [2, 2006.01] 
23/30 . Phương tiện làm sạch máy và các chi tiết máy [2, 2006.01] 
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D06C HỒ VẢI, LÀM NHẴN, CĂNG KHÔ VẢI, LÀM PHẲNG VÀ CÁC PHƯƠNG 
PHÁP GIA CÔNG TINH SỬA VẬT LIỆU DỆT KHÁC (D06L-D06Q phần hoá; 
sấy F26B) [2] 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ "sản phẩm" bao gồm sợi và các sản phẩm gia công 

của chúng 

 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NÓI CHUNG 

Không tách vật liệu; Bằng cách làm lạnh hoặc tăng nhiệt ...................................... 7/00 
Căng khổ, làm phẳng, làm co bằng ép ................................................3/00; 5/00; 21/00 
Cán là phẳng hoặc cán bóng, làm mịn, làm mềm ............................15/00; 17/00; 19/00 
Tách từng phần vật liệu; Bằng cách đốt sém, bằng 
chải bằng xén .....................................................................................9/00; 11/00; 13/00 

CÁC LOẠI XỬ LÝ ĐẶC BIỆT 
để tạo vân hoa trên sản phẩm ................................................................................ 23/00 
Xử lý biên vải và tương tự ..................................................................................... 25/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ VẬT LIỆU DỆT KHÔNG 
THUỘC CÁC NHÓM KHÁC 

Tổ hợp các phương pháp và các trang thiết bị để 
chỉnh lý vật liệu dệt; Các loại xử lý khác ................................................... 27/00; 29/00 

 

3/00 Căng khổ và làm phẳng sản phẩm dệt, tạo tính đàn hồi cho vật liệu diệt (tạo 
hình, làm phẳng các sản phẩm dệt kim tròn trên khuôn hoặc trên giá sợi D06C 5/00; 
chữa sợi ngang của sản phẩm dệt D06H 3/12, kéo căng mặt vải, dẫn vải B65H) [1, 
2006.01] 

3/02 . bằng các xích dài vô tận hoặc các cơ cấu tương tự (móc dần sợi hoặc khối kim 
D06C 3/10) [1, 2006.01] 

3/04 . . Bằng các kẹp kéo căng mở khổ vải [1, 2006.01] 
3/06 . bằng các đĩa quay, trục lăn hoặc các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
3/08 . bằng giá máy hoặc các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 
3/10 . Bằng móc sợi, bằng blốc kéo căng hoặc các cơ cấu tương tự [1, 2006.01] 

5/00 Tạo hình hoặc căng các sản phẩm dệt kim tròn trên các lõi hoặc các khung bên 
trong (cơ cấu giữ trong lúc sấy D06F 59/00) [1, 2006.01] 

7/00 Tăng nhiệt hoặc làm lạnh các sản phẩm dệt (trong quá trình thao tác-xem các 
nhóm tương ứng cho các thao tác này, các loại tất dệt D06C 5/00; đốt sém D06C 
9/00; xử lý bằng chất lỏng, khí hoặc hơi D06B) [1, 2006.01] 

7/02 . Định hình [1, 2006.01] 
7/04 . Cacbon hoá hoặc ôxy hoá (xử lý bằng chất hoá học kết hợp với xử lý cơ học 

D06M) [1, 2006.01] 
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9/00 Đốt sém (để tạo văn hoa D06C 23/02) [1, 2006.01] 
9/02 . bằng lửa [1, 2006.01] 
9/04 . bằng tiếp xúc với chi tiết nung nóng [1, 2006.01] 

11/00 Cào lông và các phương pháp tạo nhung khác lên bề mặt sản phẩm dệt (để tạo 
vân hoa D06C 3/00) [1, 2006.01] 

13/00 Xén lông trên bề mặt vật liệu dệt; Cắt bỏ các vòng lông; Xử lý các đường khâu 
(để tạo vân hoa D06C 23/00; cắt rời vật liệu dệt D06H) [1, 2006.01] 

13/02 . Bộ phận trong máy xén lông để nâng chi tiết cắt trong khi đường khâu đi qua [1, 
2006.01] 

13/04 . Cắt biên hoa hoặc đồ thêu, ví dụ cắt các chỉ thừa [1, 2006.01] 
13/06 . Loại bỏ sự nhảy sợi [1, 2006.01] 
13/08 . Cắt bỏ các vòng lông (trên các máy dệt D03D 39/24) [1, 2006.01] 
13/10 . Cắt bỏ các sản phẩm cào lông đôi (trên các máy dệt D03D 39/16) [1, 2006.01] 
13/12 . Xén sửa các sản phẩm dệt kim và các mép khâu sản phẩm [1, 2006.01] 

15/00 Cán bóng, ép, là, đánh bóng hoặc làm bóng sản phẩm dệt (tạo độ co bằng ép 
D06C 21/00; để tạo vân hoa D06C 23/00; giặt ở nhà và ở hiệu, là, ép D06F) [1, 
2006.01] 

15/02 . giữa các tấm ép hoặc trục ép [1, 2006.01] 
15/04 . giữa các thùng quay và bề mặt lõm tiếp xúc với nó (D06C 15/06 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
15/06 . giữa các thùng quay và bề mặt chuyển động tiếp xúc với nó làm từ vật liệu đàn hồi 

ví dụ đai cao su [1, 2006.01] 
15/08 . Trục và thùng quay cho các thao tác này [1, 2006.01] 
15/10 . giữa các tấm phẳng của máy ép [1, 2006.01] 
15/12 . . để định hướng sản phẩm đã cào lông [1, 2006.01] 
15/14 . Các thiết bị làm bóng [1, 2006.01] 

17/00 Làm mịn mặt [1, 2006.01] 
17/02 . bằng trục [1, 2006.01] 
17/04 . bằng ép dẹp hoặc bằng dập [1, 2006.01] 

19/00 Làm mềm sản phẩm (gỡ phẳng; cán bóng; ép hoặc các thiết bị là bóng D06C 15/00; 
ép da D06C 17/00) [1, 2006.01] 

21/00 Làm co bằng ép [1, 2006.01] 

23/00 Tạo vân hoa trên sản phẩm (bằng in B41; trang trí nói chung B44) [1, 2006.01] 
23/02 . bằng đốt lông, bằng cào lông, bằng cắt, bằng khắc hoặc chải [1, 2006.01] 
23/04 . bằng co, bằng nổi vân sóng, bằng tạo vân lan sóng hoặc hiệu ứng crếp [1, 2006.01] 
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25/00 Xử lý biên vải tương tự, ví dụ bằng hồ tinh bột (xử lý các đường đã khâu D06C 
13/12; tạo đường nối vải trên máy dệt; ví dụ rằng các chất dán D03D 47/40) [1, 
2006.01] 

27/00 Tổ hợp các phương pháp và các trang thiết bị để chỉnh lý sản phẩm dệt không 
được ưu tiên trong các nhóm khác [1, 2006.01] 

29/00 Các phương pháp chỉnh lý vải không được nêu trong các nhóm trên [1, 2006.01] 
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D06F GIẶT, SẤY KHÔ, LÀ ÉP HOẶC GẤP CÁC SẢN PHẨM DỆT (thiết bị để vào 
khuôn, ép, làm căng mũ A42C; xử lý vật liệu dệt bằng chất lỏng, ga, hơi D06B) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 1. Các máy làm sạch bằng phương pháp khô ở nhà và các hiệu giặt có sử dụng các 

dung môi dễ bay hơi 
 2. Các phương pháp ép nóng vải, đồ lót và các sản phẩm dệt khác ở nhà và ở hiệu 

giặt 
 3. Còn các thiết bị vắt, giặt, làm sạch bằng phương pháp khô, là và tương tự, ép nóng 

sản phẩm dệt được sử dụng trong các công đoạn sản xuất được đưa vào D06B và 
D06C. 

Nội dung phân lớp 
BỂ CHỨA, THIẾT BỊ NÂNG ĐỂ SỬ DỤNG VỚI CÁC BỂ 
CHỨA KHÁC NHAU; CƠ CẤU ĐỂ GIẶT TAY 

Bể chứa, dụng cụ để giặt tay, các công cụ và các 
thiết bị khác nhau .................................................................................. 1/00, 3/00, 5/00 

MÁY GIẶT 
có bàn chải, với trục có thùng chứa bất động; có 
máy trộn, có dụng cụ để vắt; có sự chuyển động 
tuần hoàn của dung dịch giặt ...........................................................13/00; 15/00; 17/00 
Có bể chứa di động; Thực hiện chuyển động quay 
hoặc dao động; để giặt và vắt; Để giặt và vắt có 
phương tiện để sấy ........................................................................... 21/00, 23/00, 25/00 
Thực hiện chuyển động tới lui hoặc lắc lư ............................................................ 27/00 
dạng rung ............................................................................................................... 19/00 
Các chi tiết máy ........................................................................ 1/00, 7/00, 37/00, 39/00 
Phối hợp các thiết bị khác; Liên hợp các máy giặt ..................................... 29/00, 31/00 
Thiết bị điều khiển liên tục các thao tác trong khi 
giặt ......................................................................................................................... 33/00 
Các phương pháp và các cơ cấu khác .................................................................... 35/00 

THIẾT BỊ GIỮ; LÀM SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔ, 
PHƯƠNG PHÁP VẮT ĐỒ LÓT, PHƯƠNG PHÁP LÀM 
PHẲNG NGUỘI 

Bằng trục, bằng ép ...................................................................................... 45/00; 47/00 
Vắt bằng máy ly tâm trong bể chứa ................................................23/00; 25/00; 49/00 
Các thiết bị không thuộc các nhóm khác ............................................................... 51/00 

SẤY 
Dây đồ lót, móc treo, các loại khác ............................................................ 53/00, 55/00 
Cơ cấu giữ ............................................................................................................. 57/00 
Máy sấy trong sinh hoạt ........................................................................................ 58/00 
Cơ cấu giữ để bảo vệ dạng của sản phẩm sấy ....................................................... 59/00 

LÀ, ÉP 
Là phẳng; Bằng tay; Bằng bàn là; các thiết bị, 
Các tấm để là ........................................................................ 75/00, 77/00, 79/00, 81/00 
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Bằng các máy có trục, có trục cùng tác động với 
bề mặt; bằng trục cùng tác động với bề mặt cong ...................................... 61/00; 63/00 
Các chi tiết máy .......................................................................................... 65/00, 67/00 
Các máy là khác .................................................................................................... 69/00 
Ép  
Ép nóng hoặc nguội; Làm mất nếp trên khuôn 
nhờ nung nóng hoặc nhờ hơi ...................................................................... 71/00; 73/00 
Mạ các thiết bị là 
Các chi tiết để lót giữa vải và bề mặt là ..................................................... 83/00; 85/00 

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, HỆ THỐNG GIẶT 
Làm ẩm, Gấp; Hồ tinh bột 
Cơ cấu phân loại và dán nhãn có đếm được ........................ 87/00; 89/00; 91/00; 93/00 
Hệ thống giặt sắp xếp các trang thiết bị trong hệ 
thống ...................................................................................................................... 95/00 

 

Giặt, giũ, làm sạch bằng phương pháp khô 

1/00 Các bể giặt (của các máy giặt D06F 37/00, D06F 39/00) [1, 2006.01] 
1/02 . Thùng giặt; Giá đỡ của thùng giặt [1, 2006.01] 
1/04 . . với thành và đáy có lỗ (bàn giặt D06F 3/02) [1, 2006.01] 
1/06 . Bề giặt nấu luyện [1, 2006.01] 
1/08 . . có cơ cấu để đun nóng và tuần hoàn nước, ví dụ theo dạng đài phun [1, 2006.01] 
1/10 . Nắp đậy; Tay cầm [1, 2006.01] 
1/12 . Cột chống và các bể chứa dạng lưới cứng dùng để giũ quần áo trong các bề mặt [1, 

2006.01] 

3/00 Thiết bị giặt tay (máng với thành có lỗ D06F 1/04) [1, 2006.01] 
3/02 . Bàn giặt [1, 2006.01] 
3/04 . Các dụng cụ khác, ví dụ găng tay có mặt xếp [1, 2006.01] 

5/00 Các thiết bị phụ trợ để giặt, ví dụ sào (dụng cụ giặt tay D06F 3/00; bàn chải 
A46B) [1, 2006.01] 

5/02 . Thiết bị đẩy, trục vải, máy khuấy và tương tự [1, 2006.01] 
5/04 . . để tháo và được cố định với máng giặt, với thùng giặt và tương tự [1, 2006.01] 
5/06 . Bể giặt nấu luyện [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị giặt dễ lắp và dễ tháo khỏi các bề giặt, ví dụ khỏi các máng giặt, máng 
giũ và tương tự [1, 2006.01] 

7/02 . có chi tiết quay [1, 2006.01] 
7/04 . dạng rung [1, 2006.01] 
7/06 . để đảo dịch giặt bằng không khí [1, 2006.01] 

9/00 Máy giặt dạng bàn chải [1, 2006.01] 

11/00 Máy giặt có trục, ví dụ kiểu vắt [1, 2006.01] 
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13/00 Máy giặt với bể chứa không di động để giặt các sản phẩm bằng máy khuấy (thiết 
bị đẩy và tương tự, cơ cấu nâng cao cho các bể giặt D06F 5/04; thiết bị giặt cho các 
bể giặt khác nhau D06F 7/00) [1, 2006.01] 

13/02 . có máy trộn thực hiện chuyển động dao động - quay [1, 2006.01] 
13/04 . có máy trộn thực hiện chuyển động tới lui [1, 2006.01] 
13/06 . có máy trộn thực hiện hai chuyển động, ví dụ dao động-quay và dọc theo trục [1, 

2006.01] 
13/08 . với máy khuấy có chuyển động quay hoặc tròn [1, 2006.01] 

15/00 Máy giặt có thiết bị đập, cọ xát hoặc vắt trong bể chứa không di động (chày giặt 
hoặc tương tự tháo được với máng giặt D06F5/04; máy giặt có trục D06F11/00) [1, 
2006.01] 

15/02 .  trong đó đồ giặt được vắt nhờ các màng ngăn linh hoạt hoặc túi [1, 2006.01] 

17/00 Máy giặt có bể chứa không di động để giặt bằng phương pháp tuần hoàn dung 
dịch giặt (thiết bị giặt cho các loại bể chứa khác nhau D06F 7/00; máy giặt rung 
D06F 19/00) [1, 2006.01] 

17/02 . nhờ máy bơm (D06F 17/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
17/04 .  nhờ tia nước [1, 2006.01] 
17/06 . nhờ cánh quay [1, 2006.01] 
17/08 . . Dẫn động cho các cánh quay [1, 2006.01] 
17/10 . .  Cánh [1, 2006.01] 
17/12 . được thực hiện bằng khí, ví dụ bằng không khí hoặc hơi đưa vào dung dịch giặt [1, 

2006.01] 

18/00 Máy giặt với bể chứa bất động có phương tiện để sấy (các chi tiết chỉ liên quan 
đến sấy D06F 58/00) [1, 2006.01] 

19/00 Máy giặt rung (thiết bị rung cho các bể giặt khác nhau D06F 7/00; phát sinh dao 
động âm và siêu âm nói chung B06B) [1, 2006.01] 

21/00 Máy giặt có bể chứa, ví dụ được đột lỗ, thực hiện chuyển động quay hoặc 
chuyển động có chấn động (có bể làm sạch và vắt ly tâm D06F 23/00; D06F 25/00, 
có bể chứa thực hiện chuyển động tới lui D06F 27/00; máy giặt có chương trình điều 
khiển D06F 33/00) [1, 2006.01] 

21/02 . so với trục ngang [1, 2006.01] 
21/04 . . của bể giặt [1, 2006.01] 
21/06 . so với trục đứng [1, 2006.01] 
21/08 . . của bể giặt [1, 2006.01] 
21/10 . so với trục nghiêng [1, 2006.01] 
21/12 . có bể chứa thực hiện chuyển động có chấn động [1, 2006.01] 
21/14 . với thiết bị cào và đập không liên kết về mặt kết cấu với bể chứa [1, 2006.01] 

88 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D06F 

23/00 Máy giặt có bể chứa, ví dụ được đột lỗ thực hiện chuyển động quay hoặc chuyển 
động có chấn động và máy giặt có bộ phận vắt lý tâm (có phương tiện sấy D06F 
25/00, điều chỉnh bằng chương trình D06F 33/00) [1, 2006.01] 

23/02 . bằng chuyển động quay hoặc lắc lư so với trục ngang [1, 2006.01] 
23/04 . bằng chuyển động quay hoặc lắc lư sơ với trục đứng [1, 2006.01] 
23/06 . bằng chuyển động quay hoặc lắc lư so với trục nghiêng [1, 2006.01] 

25/00 Máy giặt có bể chứa, ví dụ được đục lỗ, thực hiện chuyển động quay hoặc 
chuyển động có chấn động có bộ phận vắt ly tâm, có phương tiện để sấy, cơ sử 
dụng khí nóng (có chương trình điều khiển D06F 33/00; chi tiết chỉ liên quan đến 
sấy D06F 58/00) [1, 2006.01] 

27/00 Máy giặt có bể chứa di động thực hiện chuyển động tới lui hoặc lắc lư [1, 
2006.01] 

29/00 Thiết bị giặt được tạo thành từ liên hợp các máy giặt với các thiết bị khác trong 
một thân máy, ví dụ với thiết bị giũ [1, 2006.01] 

29/02 .  có thiết bị tách chất lỏng (có trục vắt D06F 45/12) [1, 2006.01] 

31/00 Máy giặt liên hợp được tạo từ các loại máy giặt khác nhau, ví dụ máy giặt hoạt 
động liên tục [1, 2006.01] 

33/00 Cơ cấu điều khiển liên tục các thao tác của máy giặt, ví dụ máy giặt điều khiển 
chu kỳ giặt và sấy bằng chương trình (D06F 31/00 được ưu tiên; hệ thống điều 
khiển bằng chương trình nói chung G05B 19/00; G05G 21/00) [1, 2006.01] 

33/02 . chạy điện [1, 2006.01] 
33/04 . không chạy bằng điện [1, 2006.01] 
33/06 . . cơ khí [1, 2006.01] 
33/08 . . thuỷ lực [1, 2006.01] 
33/10 . . động lực học [1, 2006.01] 

35/00 Máy giặt, cơ cấu và phương pháp giặt không được đưa vào nhóm khác [1, 
2006.01] 

37/00 Các chi tiết của máy giặt chỉ thuộc các nhóm từ D06F 21/00-D06F 25/00 (các chi 
tiết nói chung D06F 39/00; các chi tiết chỉ liên quan đến sấy D06F 58/00) [1, 
2006.01] 

37/02 . Các bể chứa quay, ví dụ thùng [1, 2006.01] 
37/04 . . quay hoặc lắc so với trục ngang và trục nghiêng [1, 2006.01] 
37/06 . . . Khổ, cơ cấu nâng, cơ cấu tạo ma sát không liên kết với các bể chứa [1, 2006.01] 
37/08 . . . Tấm ngăn [1, 2006.01] 
37/10 . . . Nắp đậy và cánh cưa; Phương tiện để khoá chúng [1, 2006.01] 
37/12 . . quay hoặc lắc lư sơ với trục thẳng [1, 2006.01] 
37/14 . . . Khổ hoặc cơ cấu tạo ma sát liên kết về mặt kết cấu với các bể chứa [1, 2006.01] 
37/16 . . . Tấm ngăn [1, 2006.01] 
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37/18 . . . Cửa và nắp; Phương tiện để khoá chúng [1, 2006.01] 
37/20 . Giá đỡ, ví dụ có tính đàn hồi cho các bể chứa quay, cho mô tơ, cho thùng hoặc vỏ 

bọc; Phương pháp hấp thụ bằng nung (hấp thụ bằng nung nói chung F16F) [1, 
2006.01] 

37/22 . . trong các máy có bể chứa quay hoặc lắc so với trục ngang [1, 2006.01] 
37/24 . . trong các máy có bể chứa quay hoặc lắc sơ trục thẳng [1, 2006.01] 
37/26 . Thân; Thùng [1, 2006.01] 
37/28 . . Nắp và cửa; Phương tiện để khoá chúng [1, 2006.01] 
37/30 . Dẫn động [1, 2006.01] 
37/32 . . cho các bể chứa quay với vận tốc không đổi [1, 2006.01] 
37/34 . . . với hướng ngược lại, ví dụ để đưa các bể chứa vào chuyển động quay [1, 

2006.01] 
37/36 . . cho các bể chứa quay với vận tốc biến đổi [1, 2006.01] 
37/38 . . . với hướng ngược lại [1, 2006.01] 
37/40 . . để đưa các bể chứa, các máy khuấy và các cánh quay vào khởi động theo thứ tự 

[1, 2006.01] 
37/42 . Cơ cấu bảo vệ, ví dụ để tắt chuyển động của bể chứa khi nắp thân máy mở [1, 

2006.01] 

39/00 Các chi tiết nói chung của máy giặt thuộc các nhóm D06F 21/00 - D06F 25/00, 
cho các máy giặt có công dụng đặc biệt thuộc các nhóm từ D06F 9/00 - D06F 
19/00 và D06F 27/00 [1, 2006.01] 

39/02 . Cơ cấu để đưa xà phòng và các phương tiện tẩy rửa khác vào máy [1, 2006.01] 
39/04 . Cơ cấu đun nóng [1, 2006.01] 
39/06 . Cơ cấu để ngăn ngừa sự tạo cặn và tiêu huỷ chúng [1, 2006.01] 
39/08 . Cơ cấu rót và tháo chất lỏng (thêm các phương tiện tẩy rưa dạng lỏng D06F 39/02) 

[1, 2006.01] 
39/10 . Cơ cấu lọc [1, 2006.01] 
39/12 . Thân máy; Thùng [1, 2006.01] 
39/14 . . Cửa hoặc nắp; Phương tiện để khoá chúng [1, 2006.01] 

41/00 Thiết bị giũ [1, 2006.01] 

43/00 Cơ cấu làm sạch bằng phương pháp khô có sử dụng các dung môi bay hơi 
(D06F 9/00 - D06F 41/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

43/02 . có một bể chứa quay [1, 2006.01] 
43/04 . có vài bể chứa quay [1, 2006.01] 
43/06 . trong đó sản phẩm được làm sạch bằng cách xử lý trong buồng hoặc bể làm sạch 

[1, 2006.01] 
43/08 . Thiết bị phụ trợ để đưa và tái sinh các dung môi (cơ cấu làm sạch các dung môi để 

làm sạch khô B01B) [1, 2006.01] 

Vắt đồ vải lanh bằng các trục nguội 
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45/00 Các máy vắt có nhiều trục; Các thiết bị gỡ phẳng nguội tương tự [1, 2006.01] 
45/02 . có tải trọng bằng lò xo [1, 2006.01] 
45/04 . . điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
45/06 . . điều khiển tự động [1, 2006.01] 
45/08 . có tải trọng bằng thuỷ lực [1, 2006.01] 
45/10 . có ba hoặc nhiều trục trở lên [1, 2006.01] 
45/12 . được kết hợp với các máy giặt [1, 2006.01] 
45/14 . có dụng cụ kẹp chặt vào máy giặt, vào bàn giặt và các giá đỡ khác (được kết hợp 

với bàn A47B) [1, 2006.01] 
45/16 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
45/18 . . Cơ cấu dẫn động và cơ cấu kiểm tra các trục [1, 2006.01] 
45/20 . . Tay gạt dạng khuỷu và các dụng cụ tay gạt khác để truyền áp lực lên trục [1, 

2006.01] 
45/22 . . Trục [1, 2006.01] 
45/24 . . Thân chống; Bệ máy [1, 2006.01] 
45/26 . . Thải nước; Cơ cấu cấp liệu và đưa ra [1, 2006.01] 
45/28 . . Cơ cấu dẫn đồ lót giữa các trục [1, 2006.01] 

47/00 Thiết bị ép dùng để vắt đồ vải lanh [1, 2006.01] 
47/02 . pittông dẫn động bằng cơ khí [1, 2006.01] 
47/04 . pittông dẫn động bằng thuỷ lực [1, 2006.01] 
47/06 . màng ngăn linh hoạt [1, 2006.01] 
47/08 . Nắp đậy; Phương tiện để khoá chúng [1, 2006.01] 

49/00 Máy vắt dùng trong gia đình và các thiết bị tương tự không dùng trong công 
nghiệp  (máy ly tâm B04B) [1, 2006.01] 

49/02 . Kết cấu của các thùng [1, 2006.01] 
49/04 . Dẫn động của máy vắt [1, 2006.01] 
49/06 . Trụ đỡ, ví dụ trụ đàn hồi của thùng hoặc thân máy; Hấp thụ rung (hấp thụ rung nói 

chung F16F) [1, 2006.01] 
49/08 . Cơ cấu rót chất lỏng [1, 2006.01] 

51/00 Cơ cấu vắt đồ vải lanh không được nêu trong các nhóm từ D06F 45/00 đến 
D06F 49/00 [1, 2006.01] 

51/02 . bằng khuấy động [1, 2006.01] 

Sấy; Phơi trong không khí 

53/00 Dây phơi ; giá đỡ cho các dây phơi (dụng cụ phơi đồ có dây D06F 57/00; chão; cáp 
D07B; cơ cấu bảo vệ, tái sử dụng, cuốn lại dây B65H 75/34) [1, 2006.01] 

53/02 . Dây phơi quần áo [1, 2006.01] 
53/04 . Giá đỡ, ví dụ cọc, cột cho dây phơi quần áo (cột móng nói chung E04H) [1, 

2006.01] 
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55/00 Mắc áo [1, 2006.01] 
55/02 . có chi tiết kẹp chặt [1, 2006.01] 

57/00 Cơ cấu giữ, trừ cơ cấu giữ dây phơi dùng để phơi vải lanh hoặc quần áo ngoài 
trời (được kết hợp với phương tiện để sấy nóng hoặc luân chuyển cưỡng bức không 
khí D06F 58/00, F26B, cơ cấu giữ để bảo toàn dạng của sản phẩm trong quá trình 
sấy D06F 59/00; móc A47J) [1, 2006.01] 

57/02 . được lắp đặt trên các trụ, ví dụ trên trụ quay [1, 2006.01] 
57/04 . . với nhánh xuyên tâm, ví dụ gấp được [1, 2006.01] 
57/06 . tạo từ chi tiết thẳng đứng được liên kết bằng các thanh ngang [1, 2006.01] 
57/08 . Các đế gấp (D06F 57/06 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
57/10 . . của dạng kìm xếp [1, 2006.01] 
57/12 . được dùng để kẹp vào tường, vào trần, vào lò, và các đối tượng khác [1, 2006.01] 

58/00 Máy sấy trong gia đình (sấy nói chung F26B) [2, 2006.01] 
58/02 . có thùng sấy quay quanh trục nằm ngang [3, 2006.01] 
58/04 . . Các chi tiết máy (cơ cấu điều khiển hoặc điều chỉnh D06F 58/28) [3, 2006.01] 
58/06 . . . Trụ để thùng quay [3, 2006.01] 
58/08 . . . Cơ cấu chuyển động [3, 2006.01] 
58/10 . Tủ sấy hoặc buồng sấy có phương tiện sấy nóng hoặc thông gió [3, 2006.01] 
58/12 . . có phương tiện để dịch chuyển vải, ví dụ trên đường dài vô hạn [3, 2006.01] 
58/14 . . Tủ sấy tháo được; Các nắp tháo được lắp với thành tủ [3, 2006.01] 
58/16 . Có bề mặt sấy tiếp xúc với quần áo  (D06F 59/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
58/18 . Cơ cấu sấy của máy giặt được tháo và được lắp trên cánh cửa [3, 2006.01] 
58/20 . Các chi tiết máy nói chung của máy sấy dùng trong gia đình (D06F 59/00 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
58/22 . . Dụng cụ thu thập xơ nhung [3, 2006.01] 
58/24 . . Dụng cụ để ngưng tụ [3, 2006.01] 
58/26 . . Dụng cụ để sấy nóng, ví dụ trang thiết bị để sấy nóng khí (D06F 58/18 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
58/28 . . Điều khiển và điều chỉnh (điều khiển hoặc điều chỉnh nói chung G05) [3, 

2006.01] 

59/00 Cơ cấu giữ để bảo toàn dạng của sản phẩm trong quá trình sấy, ví dụ cơ cấu sấy 
nóng [1, 2006.01] 

59/02 . cho từng loại quần áo [1, 2006.01] 
59/04 . . cho găng tay [1, 2006.01] 
59/06 . . cho các loại tất [1, 2006.01] 
59/08 . cho rèm cửa sổ, khăn trải bàn, vải trải giường và các sản phẩm tương tự [1, 

2006.01] 

60/00 Sấy không được đề cập đến trong các nhóm từ D06F 53/00 đến D06F 59/00 
[2009.01] 
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Là; Ép  

61/00 Máy là phẳng với một vài trục ép [1, 2006.01] 
61/02 . có hai trục [1, 2006.01] 
61/04 . có ba trục trở lên được lắp chồng lên nhau [1, 2006.01] 
61/06 . có các đôi trục được sắp xếp nối tiếp nhau [1, 2006.01] 
61/08 . có một thùng chính cùng tác động với trục bao quanh nó [1, 2006.01] 
61/10 . có một vài thùng chính cùng tác động với trục bao quanh chúng [1, 2006.01] 

63/00 Máy là phẳng có một hoặc vài trục cùng tác động với mặt phẳng chuyển động 
hoặc không chuyển động (phủ hoặc đệm mềm D06F 83/00) [1, 2006.01] 

63/02 . có một vài trục cùng tác động với mặt phẳng chuyển động hoặc không chuyển 
động [1, 2006.01] 

65/00 Máy là có các trục cùng tác động với bề mặt cong [1, 2006.01] 
65/02 . có một trục [1, 2006.01] 
65/04 . . có tấm phẳng được đưa vào khởi động bằng tay hoặc bằng chân so với trục [1, 

2006.01] 
65/06 . . có tấm phẳng dẫn động bằng cơ khí [1, 2006.01] 
65/08 . . có trục được đưa vào khởi động so với tấm phẳng [1, 2006.01] 
65/10 . có một vài trục cùng tác động với mặt cong [1, 2006.01] 

67/00 Các chi tiết của máy là thuộc các nhóm D06F 61/00, D06F 63/00 và D06F 65/00 
[1, 2006.01] 

67/02 . Trục, thiết bị sấy nóng cho trục (nắp đậy hoặc đệm mềm D06F 83/00) [1, 2006.01] 
67/04 . Cơ cấu cấp hoặc trải vải lanh [1, 2006.01] 
67/06 . Cơ cấu lấy vải lanh từ trục [1, 2006.01] 
67/08 . Tấm phẳng; Cơ cấu sấy nóng cho các tấm phẳng (mạ các chi tiết là hoặc ép D06F 

83/00) [2, 2006.01] 
67/10 . Dẫn động [2, 2006.01] 

69/00 Máy là không thuộc các nhóm khác [1, 2006.01] 
69/02 . có sử dụng dải băng dài vô tận hoặc các chi tiết là có dạng tương tự [1, 2006.01] 
69/04 . với mặt là phẳng trượt tương đối với nhau [1, 2006.01] 

71/00 Thiết bị ép nóng quần áo, vải lanh và các hàng dệt khác không có sự chuyển 
động tương đối của các chi tiết ép và sản phẩm được xử lý; Các cơ cấu tương tự 
để ép nguội quần áo, vải lanh và các sản phẩm dệt tương tự (thiết bị dân dụng để 
ép nguội quần áo A47J) [1, 2006.01] 

71/02 . với dẫn động bằng tay hoặc bằng pêđan (D06F 71/08 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
71/04 . cơ khí (D06F 71/08 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
71/06 . . có dẫn động bằng thuỷ lực [1, 2006.01] 
71/08 . có chuyển động cạnh của một hoặc vài chi tiết ép trong khoảng thời gian giữa các 

công đoạn ép [1, 2006.01] 
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71/10 . . tương đối so với trục đứng [1, 2006.01] 
71/12 . . tương đối so với trục ngang [1, 2006.01] 
71/14 . . với đường thẳng [1, 2006.01] 
71/16 . có chi tiết ép là trụ đỡ bên trong cho quần áo trong lúc ép (D06F 71/18 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
71/18 . để ép quần áo và các phần của chúng (ép mép D06F 71/30) [1, 2006.01] 
71/20 . . của áo lót nam, áo ngắn nữ sợi mảnh [1, 2006.01] 
71/22 . . của cổ áo [1, 2006.01] 
71/24 . . của măng séc [1, 2006.01] 
71/26 . . của vai hoặc cổ áo [1, 2006.01] 
71/28 . . của ống tay áo, quần và các quần áo dạng ống tương tự [1, 2006.01] 
71/29 . . . Quần [4, 2006.01] 
71/30 . ép mép [1, 2006.01] 
71/32 . Kết cấu [1, 2006.01] 
71/34 . . Thiết bị nung nóng; Thiết bị đưa vào và đưa hơi ra hoặc các loại khí khác [1, 

2006.01] 
71/36 . . Các chi tiết ép (được sử dụng khi ép quần áo hoặc các phần của chúng D06F 

71/18; phủ hoặc đệm cho chúng D06F 83/00) [1, 2006.01] 
71/38 . . Cơ cấu nạp liệu (tiếp liệu nhờ chuyển động cạnh của chi tiết ép D06F 71/08) [1, 

2006.01] 
71/40 . . Cơ cấu giữ để làm căng sản phẩm được sử dụng trong khi ép [1, 2006.01] 

73/00 Cơ cấu là phẳng quần áo hoặc các sản phẩm tương tự trên khuôn, mẫu và các 
trụ đỡ khác có sấy nóng bên trong (cơ cấu giữ để sấy D06F 59/00; được kết hợp 
với phương tiện ép bên ngoài D06F 71/00; cơ cấu giữ được sử dụng trong khi ép 
D06F 71/40 ; người mẫu trong may mặc A41H; cơ cấu giữ quần áo không cần sấy 
nóng A47J 51/00) [1, 2006.01] 

73/02 . có một hay nhiều khoang xử lý [4, 2006.01] 

75/00 Bàn là cầm tay [1, 2006.01] 
75/02 . Bàn là cầm tay được sấy nóng bên ngoài; Bàn là cầm tay được sấy nóng bên trong  

không dùng điện, ví dụ bằng nguyên liệu hoá thạch, bằng hơi [1, 2006.01] 
75/04 . . bằng tấm đệm được sấy nóng sơ bộ [1, 2006.01] 
75/06 . . có dụng cụ làm ẩm - hấp sản phẩm trong quá trình là (D06F 75/32 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
75/08 . Bàn là cầm tay chạy điện [1, 2006.01] 
75/10 . . có cơ cấu làm ẩm - hấp sản phẩm trong quá trình là (D06F 75/32 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
75/12 . . . bằng hơi tạo thành khi nước bay hơi và được đưa từ bên ngoài vào bàn là [1, 

2006.01] 
75/14 . . . bằng hơi được tạo thành từ nước trong bể chứa và được đưa vào bên trong bàn 

là [1, 2006.01] 
75/16 . . . . bằng sấy nóng bể chứa [1, 2006.01] 
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75/18 . . . . với việc cung cấp nước dần dần từ bể tới nồi hơi [1, 2006.01] 
75/20 . . . Dụng cụ hấp sản phẩm trong quá trình là [1, 2006.01] 
75/22 . . có cơ cấu làm ẩm sản phẩm trong quá trình là (D06F 75/10 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
75/24 . . Bố trí các phương tiện sấy nóng bên trong bàn là; Cơ cấu phân chia, cung cấp 

hoặc bảo toàn nhiệt lượng (sấy nóng bằng điện nói chung H05B) [1, 2006.01] 
75/26 . . Thiết bị điều chỉnh nhiệt (cái đóng nhiệt xem H01H) [1, 2006.01] 
75/28 . . Cơ cấu liên kết, bảo vệ, giữ dây dẫn điện [1, 2006.01] 
75/30 . Bàn là cầm tay có hình dạng bên ngoài đặc biệt [1, 2006.01] 
75/32 . Cơ cấu sấy nóng bàn là cầm tay bằng hơi của chúng [1, 2006.01] 
75/34 . Núm vặn; Hộp cho núm vặn [1, 2006.01] 
75/36 . Hộp [1, 2006.01] 
75/38 . Mặt dưới (D06F 75/20 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
75/40 . Đế hoặc giá đỡ liên kết về mặt kết cấu với bàn là [1, 2006.01] 

77/00 Cơ cấu nâng và dẫn bàn là, tăng áp lực lên bàn là [1, 2006.01] 

79/00 Các chi tiết của bàn là tay [1, 2006.01] 
79/02 . Đế hoặc giá đỡ liên kết về mặt kết cấu với bàn là và tấm là [1, 2006.01] 
79/04 . Thiết bị nung nóng và lò đốt nóng bàn là (lò nói chung F24) [1, 2006.01] 
79/06 . Thiết bị làm lạnh cho bàn là không có kết cấu liền với chúng [1, 2006.01] 

81/00 Các tấm là (phủ các tấm là D06F 83/00; kết hợp với bàn làm bếp A47B; bàn nói 
chung A47B; kết hợp với thang E06C) [1, 2006.01] 

81/02 . có đế bản lề [1, 2006.01] 
81/04 . . có thiết bị điều chỉnh độ cao [1, 2006.01] 
81/06 . được kẹp với các chân chống đứng tự do, ví dụ với tường, bàn là [1, 2006.01] 
81/08 . có cơ cấu sấy nóng hơi hoặc cơ cấu làm lạnh không khí [1, 2006.01] 
81/10 . Các chi tiết làm việc của tấm là [1, 2006.01] 
81/12 . Tấm là dùng cho tay áo; Phương tiện để kẹp tấm là [1, 2006.01] 
81/14 . Dụng cụ để kẹp các mặt phủ [1, 2006.01] 

83/00 Mạ các chi tiết là và ép [1, 2006.01] 

85/00 Các chi tiết xen giữa sản phẩm và bề mặt để là [1, 2006.01] 

Hệ thống hoặc thiết bị khác dùng trong việc giặt là 

87/00 Cơ cấu làm ẩm sản phẩm trong quá trình là hoặc ép [1, 2006.01] 

89/00 Cơ cấu gấp quần áo có hoặc không có móc cài [1, 4, 2006.01] 
89/02 . quần áo thường mặc, ví dụ áo sơ mi [4, 2006.01] 

91/00 Cơ cấu lên hồ [1, 2006.01] 
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93/00 Cơ cấu đếm, phân loại hoặc đánh dấu chuyên dùng cho mục đích giặt là [1, 
2006.01] 

95/00 Hệ thống máy giặt và phân bố các trang thiết bị trong chúng; Máy giặt di động 
(D06F 31/00 được ưu tiên; nhà cho hiệu giặt E04H) [1, 2006.01] 
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D06G LÀM SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ KHÍ CÁC THẢM, KHĂN CHOÀNG 
LEN, ÁO BÀNH TÔ, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VỀ DỆT VÀ DA, LẬT 
CÁC SẢN PHẨM ĐÀN HỒI DẠNG ỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM RỖNG 
KHÁC (xử lý bằng cơ khí đệm lông chim B68G 3/00) 

1/00 Gỡ, làm sạch bằng bàn chải và các phương pháp làm sạch cơ học thảm, áo 
choàng, da sống hoặc da lông khác hoặc các sản phẩm dệt hoặc vải (bàn chải 
A46B; máy hút bụi A47L; các thiết bị làm sạch trong gia đình A47L; làm sạch nói 
chung B08B; thiết bị làm sạch đệm lông vũ B68G3/00) [1, 2006.01] 

3/00 Lật các sản phẩm dẻo dạng ống và các sản phẩm rỗng khác (có kết hợp với kiểm 
tra D06H 3/16) [1, 2006.01] 

3/02 . bằng phương tiện cơ khí [1, 2006.01] 
3/04 . bằng phương tiện khí nén [1, 2006.01] 

5/00 Làm sạch bằng cơ khí, chân không có phối hợp với lật các sản phẩm dẻo dạng 
ống hoặc các sản phẩm rộng khác [1, 2006.01] 
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D06H DÁN NHÃN, KIỂM TRA, KHÂU HOẶC CẮT VẬT LIỆU DỆT (khâu thêm 
trong khi may D05B; trong quá trình sản xuất xem các phân lớp liên quan) 

Nội dung phân lớp 
DÁN NHÃN, ĐO, KIỂM TRA ..................................................................................................1/00, 3/00 
KHÂU BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG THUỘC CÁC 
ĐỀ MỤC KHÁC ................................................................................................................................. 5/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐỂ CẮT HOẶC CHIA ......................................................... 7/00 

 

 

1/00 Dán nhãn các sản phẩm dệt; Dán nhãn phối hợp với đo và kiểm tra [1, 2006.01] 
1/02 . In và các phương pháp tương tự [1, 2006.01] 
1/04 . bằng kẹp chỉ, kẹp nhãn và tương tự [1, 2006.01] 

3/00 Kiểm tra vật liệu dệt (xác định tính chất lý học của vật liệu G01N) [1, 2006.01] 
3/02 . bằng mắt thường (D06H 3/12, D06H 3/14, D06H 3/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/04 . . trên bàn đỡ vật liệu [1, 2006.01] 
3/06 . . trên thùng đỡ vật liệu [1, 2006.01] 
3/08 . có sử dụng các phương tiện quang điện hay vô tuyến (D06H 3/12, D06H 3/14, 

D06H 3/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/10 . có sử dụng các thiết bị không quang học(D06H 3/12, D06H 3/14, D06H 3/16 được 

ưu tiên [1, 2006.01] 
3/12 . Tìm kiếm hoặc sửa chữa tự động sự lệch chỉ ngang trên vải [1, 2006.01] 
3/14 . Tìm kiếm hoặc loại bỏ các hạt kim loại từ vải, ví dụ các kim gãy của kiểu dệt vân 

điểm hình kim [1, 2006.01] 
3/16 . Kiểm tra các sản phẩm tất và các sản phẩm dệt tròn khác; Kiểm tra có phối hợp với 

lật, lựa bỏ và tương tự (lật D06G 3/00) [1, 2006.01] 

5/00 Khâu vật liệu dệt [1, 2006.01] 

7/00 Phương pháp và thiết bị để cắt hoặc chia vật liệu dệt (thiết bị cắt cho các xưởng 
may A41H; dụng cụ cắt bằng tay nói chung B26B; các phương tiện cắt bằng cơ khí 
nói chung B26D; phân chia không phải bằng cắt B26F; cơ cấu để đưa rulô kết hợp 
với dụng cụ cắt B65H; xử lý các mép khâu, cắt lông trên bề mặt vải D06C) [1, 
2006.01] 

7/02 . cắt theo chiều ngang (D06H 7/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/04 . cắt theo chiều dài (D06H 7/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/06 . . Loại bỏ các đầu mép [1, 2006.01] 
7/08 . . của sản phẩm dạng ống [1, 2006.01] 
7/10 . để cắt theo đường chéo [1, 2006.01] 
7/12 . . của các sản phẩm dạng ống [1, 2006.01] 
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7/14 . Cắt vải dọc theo sợi dọc hoặc sợi ngang mà không bị hỏng sợi chỉ nằm cạnh đường 
cắt [1, 2006.01] 

7/16 . chuyên dùng để cắt đăng ten hoặc biên hoa (cắt lông, ví dụ loại bỏ các đầu chỉ tự 
do D06C) [1, 2006.01] 

7/18 . Cắt cuộn vật liệu không cần tháo [1, 2006.01] 
7/20 . Xé đứt [1, 2006.01] 
7/22 . Phân chia bằng sấy nóng hoặc có sử dụng phương tiện hoá học [1, 2006.01] 
7/24 . Các thiết bị chuyên dùng để cắt mẫu [1, 2006.01] 
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D06J TẠO NẾP UỐN, ĐƯỜNG SÓNG, VAN NẾP GẤP TRÊN VẢI HOẶC QUẦN 
ÁO (trong quá trình dệt D03D; trong quá trình may D05B; thiết bị hoặc định hình 
các chống vi đã cắt D06C) [1, 2006.01] 

1/00 Tạo nếp uốn, đường sóng, vân, nếp gấp trên vải hoặc quần áo [1, 2006.01] 
1/02 . khi cấp liên tục theo chiều ngang [1, 2006.01] 
1/04 . . bằng kết hợp trục có khía hoặc dải vải [1, 2006.01] 
1/06 . . bằng tấm có chuyển động tới lui [1, 2006.01] 
1/08 . . . để đặt các chồng vải giữa trục hoặc mặt vải [1, 2006.01] 
1/10 . khi cấp liệu liên tục theo chiều dọc [1, 2006.01] 
1/12 . Các kiểu nếp vải và tương tự [1, 2006.01] 
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D06L GIẶT KHÔ, GIẶT HOẶC TẨY TRẮNG XƠ, TƠ, CHỈ, SỢI, VẢI, LÔNG VŨ 
HOẶC CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ XƠ KHÁC; TẨY TRẮNG DA HOẶC 
LÔNG THÚ 

Ghi chú [2017.01] 
 1. Trong phân lớp này, thuật ngữ « tẩy trắng » cũng bao gồm “tẩy trắng bằng quang 

học”. 
 2. Phân lớp này không bao gồm xử lý sản phẩm dệt hoàn toàn bằng phương pháp cơ 

học đã thuộc các phân lớp D06B, D06C hoặc D06F. 

1/00 Giặt khô hoặc giặt xơ, tơ, chỉ, sợi, vải, lông vũ hoặc các sản phẩm làm từ xơ 
khác [1, 2006.01, 2017.01] 

1/01 . chỉ sử dụng chất rắn hoặc bột nhão [2017.01] 
1/02 . có sử dụng cửa dung môi hữu cơ [1, 2006.01] 
1/04 . . kết hợp với các chất phụ gia đặc biệt (D06L1/06 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/06 . . Khử hồ [1, 2006.01] 
1/08 . . Qui trình nhiều bậc [1, 2006.01] 
1/10 . . Phục hồi các bể hoá học đã sử dụng [1, 2006.01] 
1/12 . sử dụng các dung môi dạng nước [1, 2006.01] 
1/14 . . Khử hồ [1, 2006.01] 
1/16 . . Quy trình nhiều bậc [1, 2006.01] 
1/18 . . xử lý dưới áp suất trong các bình kín [1,2006.01] 
1/20 . . kết hợp với phương tiện cơ khí [1, 2006.01] 
1/22 . Phương pháp xử lý tiếp theo bằng dung dịch nước hoặc chất hữu cơ [1, 2006.01] 

4/00 Tẩy trắng xơ, tơ, chỉ, sợi, vải, lông vũ hoặc các sản phẩm làm từ xơ khác; Tẩy 
trắng da hoặc lông thú [2017.01] 

4/10 . sử dụng các chất giải phóng oxy (D06L4/20 được ưu tiên) [2017.01] 
4/12 . . kết hợp với các chất phụ gia đặc biệt [2017.01] 
4/13 . . sử dụng các chất vô cơ [2017.01] 
4/15 . . sử dụng các chất hữu cơ [2017.01] 
4/17 . . trong một dung môi trơ [2017.01] 
4/18 . . trong một môi trường khí [2017.01] 
4/20 . sử dụng các chất có chứa halogen [2017.01] 
4/21 . . kết hợp với các chất phụ gia đặc biệt (D06L4/24 được ưu tiên) [2017.01] 
4/22 . . sử dụng các chất vô cơ [2017.01] 
4/23 . . . sử dụng hypohalogenit [2017.01] 
4/24 . . . sử dụng clorit hoặc dioxit clorin [2017.01] 
4/26 . . . . kết hợp với các chất phụ gia đặc biệt [2017.01] 
4/27 . . sử dụng các chất hữu cơ [2017.01] 
4/28 . . trong một dung môi trơ (D06L4/24 được ưu tiên) [2017.01] 
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4/29 . . trong một môi trường khí (D06L4/24 được ưu tiên) [2017.01] 
4/30 . sử dụng chất khử [2017.01] 
4/40 . sử dụng các enzym [2017.01] 
4/50 . bằng chiếu xạ hoặc ozon hóa [2017.01] 
4/60 . Tẩy trắng hoặc làm sáng bằng quang học [2017.01] 
4/607 . . trong dung môi hữu cơ [2017.01] 
4/614 . . trong dung môi nước [2017.01] 
4/621 . . . nhờ tác nhân làm sáng anion [2017.01] 
4/629 . . . nhờ tác nhân làm sáng cation [2017.01] 
4/636 . . . nhờ tác nhân làm sáng phân tán [2017.01] 
4/643 . . trong đó tác nhân làm sáng được đưa vào một môi trường khí hoặc pha rắn, ví dụ 

bằng sự truyền, bằng việc sử dụng bột hoặc chất lỏng siêu giới hạn [2017.01] 
4/65 . . bằng hỗn hợp các tác nhân làm sáng quang học [2017.01] 
4/657 . . kết hợp với các phương pháp xử lý khác, ví dụ hoàn thiện, tẩy trắng, làm mềm, 

nhuộm hoặc in màu [2017.01] 
4/664 . . Điều chế các tác nhân làm sáng quang học; Các tác nhân làm sáng quang học ở 

dạng sol khí; Phương pháp xử lý vật lý bằng các tác nhân làm sáng quang học 
[2017.01] 

4/671 . . Chất hỗ trợ làm sáng quang học, ví dụ chất tăng cường hoặc chất phụ trợ 
[2017.01] 

4/679 . . Xử lý hãm trong làm sáng quang học, vi dụ gia nhiệt, hấp hơi hoặc sốc axit 
[2017.01] 

4/686 . . Làm sáng quang học không bền; Làm phai tác nhân làm sáng quang học trong bột 
nhão tẩy màu; Hồ lơ; Làm sáng quang học khác nhau [2017.01] 

4/693 . . . Hồ lơ bằng hỗn hợp của các thuốc nhuộm; Hồ lơ bằng hỗn hợp của thuốc 
nhuộm và tác nhân làm sáng quang học [2017.01] 

4/70 . Quy trình nhiều bậc [2017.01] 
4/75 . . kết hợp với làm sạch hoặc giặt [2017.01] 
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D06M CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỈ, SỢI, VẢI, LÔNG THÚ HAY SẢN PHẨM 
DỆT ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ NHỮNG VẬT LIỆU NÀY MÀ CHƯA ĐƯỢC NÊU 
TRONG CÁC PHÂN LỚP KHÁC CỦA LỚP D06 (xử lý sản phẩm dệt bằng cơ 
khí D06B - D06J) 

Ghi chú [5, 2010.01] 
1. Trong mỗi nhóm từ D06M11/00-D06M15/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được 

áp dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một chất 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

2. Trong phân lớp này : 
 a. Trong mỗi nhóm chính từ D06M11/00-D06M15/00, một hỗn hợp các chất được 

phân loại  ít nhất theo thành phần cơ bản của hỗn hợp đó. Nếu có nhiều thành phần 
cơ bản thì hỗn hợp được phân loại theo thành phần cơ bản mà nó thuộc vị trí thích 
hợp cuối cùng trong thứ tự của chất nếu không có một chỉ dẫn khác. 

 b. Xử lý bằng hỗn hợp các chất thuộc hai hay nhiều nhóm chính D06M11/00-
D06M15/00 được phân loại vào mỗi nhóm chính thcíh hợp. 

3. Trong phân lớp này, xử lý sản phẩm dệt nếu không có vị trí nào trong lớp D06 thì 
được phân loại theo các nguyên tắc sau đây : 

 a. Xử lý sản phẩm dệt đặc trưng bởi chất xử lý được phân loại vào các nhóm từ 
D06M11/00-D06M16/00. 

 b. Xử lý sản phẩm dệt đặc trưng bởi phương pháp được phân loại vào nhóm 
D06M23/00. 

4. Cần chú ý tới Ghi chú (3) sau tiêu đề của Phần C là Ghi chú chỉ ra phiên bản của 
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mà IPC đề cập. 

Nội dung phân lớp 
XỬ LÝ XƠ, CHỈ, SỢI, VẢI HOẶC CÁC SẢN PHẨM XƠ 
VỚI LOẠI BỎ TIẾP THEO MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ 

bằng các chất vô cơ ............................................................................................... 11/00 
bằng các chất hữu cơ ............................................................................................. 13/00 
bằng polyme hoá ghép ........................................................................................... 14/00 
bằng các hợp chất cao phân tử .............................................................................. 15/00 

XỬ LÝ BẰNG SINH HOÁ .............................................................................................................. 16/00 
XỬ LÝ BẰNG VẬT LÝ ................................................................................................................... 10/00 
XỬ LÝ BẰNG ĐẶC TRƯNG BỞI CÁC PHƯƠNG PHÁP ............................................................ 23/00 
XỬ LÝ LÔNG THÚ ......................................................................................................................... 19/00 
SẢN XUẤT SẢN PHẨM DỆT NHIỀU LỚP................................................................................... 17/00 

 

10/00 , sợi dệt, sản phẩm dệt hoặc các sản phẩm dạng xơ được làm 
bằng các vật liệu trên bằng phương pháp vật l

; Xử lý bằng phương pháp vật lý được kết 
hợp với xử lý bằng hỗn hợp hoặc nguyên tố hoá học [2, 5, 2006.01] 

10/02 . siêu âm hoặc âm thanh; phóng điện [5, 2006.01] 
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10/04 . Xử lý bằng phương pháp vật lý được kết hợp với xử lý bằng hỗn hợp hoặc nguyên 
tố hoá học (trùng hợp ghép có sử dụng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt D06M 
14/18) [5, 2006.01] 

10/06 . . các hỗn hợp hoặc nguyên tố vô cơ [5, 2006.01] 
10/08 . . các hỗn hợp hữu cơ [5, 2006.01] 
10/10 . . . các hỗn hợp cao phân tử [5, 2006.01] 

11/00 , sợi dệt, sản phẩm dệt hoặc các sản phẩm dạng xơ được làm 
bằng các vật liệu trên bằng các chất vô cơ hoặc các phức chất của chúng; 
phương pháp xử lý trên được kết hợp với xử lý cơ khí, ví dụ xử lý kiềm bóng 
(D06M 10/00 được ưu tiên; trang trí sản phẩm dệt bằng xử lý cục bộ D06Q 1/00) [1, 
5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
(1) Nếu hỗn hợp được sử dụng để xử lý mà được đặc trưng bởi cation, thì được phân loại 

vào nhóm D06M 11/00; mạ kim loại bằng cách xử lý với muối kim loại sau khi khử, 
được phân loại vào nhóm D06M 11/00; mạ kim loại bằng cách xử lý với muối kim 
loại sau khi khử, được phân loại vào nhóm D06M 11/83. 

(2) Trong nhóm này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với ngữ nghĩa được chỉ rõ: "xử lý" 
nghĩa là nếu không có chỉ dẫn trái ngược, xử lý đến sản phẩm cuối cùng, ví dụ xử lý 
bằng sunphát bari, nghĩa là xử lý bằng clorit bari và axit sunfuric trong hai công đoạn 
riêng biệt. 

(3) Trong nhóm này, cần bổ sung mã số của nhóm 101:00 mã số phải là mã số không 
ghép. 

 
11/01 . 

 [5, 2006.01] 
11/05 . . bằng nước; ví dụ hơi; bằng nước nặng [5, 2006.01] 
11/07 . bằng các halogen; bằng halogen axit hoặc muối của nó [5] bằng các oxit hoặc các 

oxyaxit của các halogen hoặc muối của chúng [5, 2006.01] 
11/09 . . bằng các halogen tự do hoặc bằng các hỗn hợp interhalogen [5, 2006.01] 
11/11 . . bằng các halogen axit hoặc muối của chúng [5, 2006.01] 
11/13 . . . 

11 của Bảng Tuần hoàn [5, 2006.01] 
11/155 . . . Các halogen của các nguyên tố thuộc c 12 của Bảng Tuần hoàn 

[5, 2006.01] 
11/17 . . . 13 của Bảng Tuần hoàn 

[5, 2006.01] 
11/20 . . . 14 của Bảng Tuần hoàn 

[5, 2006.01] 
11/22 . . . 15 của Bảng Tuần hoàn 

[5, 2006.01] 
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11/24 . . . 16 của Bảng Tuần hoàn 
[5, 2006.01] 

11/26 . . . Các halogenua của các nguyên tố thuộc Nhóm 7 của Bảng Tuần hoàn (các hỗn 
hợp interhalogen 11/09) [5, 2006.01] 

11/28 . . . 18 của Bảng 
Tuần hoàn [5, 2006.01] 

11/30 . . bằng các ôxit của các halogen, các oxyaxit của các halogen hoặc các muối của 
chúng; ví dụ bằng các perclorat [5, 2006.01] 

11/32 . bằng oxy; ozon; ozonit; oxit; hydroxit hoặc các hỗn hợp có chứa nhóm pexoxy; 
muối được tạo thành từ các anion với liên kết ôxi lưỡng cực (bằng nước hay nước 
nặng D06M 11/05; bằng oxit, oxyaxit của các halogen D06M 11/30; làm trắng 
D06L) [5, 2006.01] 

11/34 . . bằng oxy, ozon; hoặc ozonit [5, 2006.01] 
11/36 . . bằng các oxit, hydroxit hoặc các oxit hỗn hợp; bằng các muối được tạo thành từ 

các anion với liên kết oxy lưỡng cực [5, 2006.01] 
11/38 . . . 11 của Bảng 

Tuần hoàn (tạo nên bằng cách phá huỷ hoặc thay đổi cục bộ sợi bằng tác dụng 
hoá học D06Q 1/02) [5, 2006.01] 

11/40 . . . . được kết hợp hoặc không được kết hợp với lực căng cơ khí; ví dụ làm bóng 
không căng [5, 2006.01] 

11/42 . . . . Các oxit hoặc hydroxit đồng, bạc hay vàng [5, 2006.01] 
11/44 . . . 12 của Bảng 

Tuần hoàn; Zincat; Cadmat [5, 2006.01] 
11/45 . . . Các oxi 13 của Bảng 

Tuần hoàn; Aluminat [5, 2006.01] 
11/46 . . . 14 của Bảng 

Tuần hoàn; Titanat; Zirconat; Stannat; Plumbat [5, 2006.01] 
11/47 . . . 15 của Bảng 

Tuần hoàn; Vannadat; Niobat; Tantalat; Arsenat; Antimonat; Bitmuthat [5, 
2006.01] 

11/48 . . . Các oxit hoặc hyđroxit crom, molipden; hoặc vonfram; cromat; dicromat; 
molipdat; vonframat [5, 2006.01] 

11/49 . . . 18 của 
Bảng Tuần hoàn; Ferat; Cobantat; Nikenlat; Rutenat; Osimat; Rodanat; Iridat; 
Paladat; Platinat [5, 2006.01] 

11/50 . . bằng peroxit hyđrogen hoặc peroxit của kim loại; bằng pecmanganic, 
persunfuaric; pernitric; axit percacbonic hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 

11/51 . bằng lưu huỳnh, selen, teluri, poloni, hoặc hỗn hợp của chúng (bằng axit 
persunfuaric hoặc các muối của chúng 11/50) [5, 2006.01] 

11/52 . . bằng selen, teluri, poloni, hoặc hỗn hợp của chúng; bằng lưu huỳnh, dithionit 
hoặc hỗn hợp chứa lưu huỳnh và các halogen có hoặc không có oxy; bằng sunfua 
halogen hoá với axit closunfonic; bằng các sulfohalogen hoá với axit 
clorosunfonic; bằng sulfohalogen hoá với hỗn hợp của dioxit lưu huỳnh và các 
halogen tự do [5, 2006.01] 
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11/53 . . bằng sunfit hydrogen hoặc các muối của chúng; bằng polysunfit [5, 2006.01] 
11/54 . . bằng dioxit lưu huỳnh; bằng axit sunfuarơ hoặc các muối của chúng (11/52 được 

ưu tiên) [5, 2006.01] 
11/55 . . bằng trioxit lưu huỳnh; bằng axit sunfuric hoặc axit thiosunfuric hoặc các muối 

của chúng [5, 2006.01] 
11/56 . . . 

13 của Bảng Tuần hoàn [5, 2006.01] 
11/57 . . . 

 [5, 2006.01] 
11/58 . bằng nitrogen hoặc các hỗn hợp của chúng; ví dụ bằng nitrua (bằng halogenua 

amonium D06M 11/13) [5, 2006.01] 
11/59 . . bằng amoniac; bằng các phức chất của các amin hữu cơ với các chất vô vơ [5, 

2006.01] 
11/60 . . . Amoniac dạng khí hoặc dung dịch [5, 2006.01] 
11/61 . . . Amoniac lỏng [5, 2006.01] 
11/62 . . . Các phức chất của các oxít kim loại hoặc các phức chất của các muối kim loại 

với amoniac hoặc với amin hữu cơ [5, 2006.01] 
11/63 . . bằng hyđroxilamin hoặc hydrazin [5, 2006.01] 
11/64 . . bằng các oxit nitrogen; bằng các oxyaxit nitrogen hoặc các muối của chúng (bằng 

axit pernitric hoặc các muối của chúng 11/50) [5, 2006.01] 
11/65 . . . Các muối của axiaxit nitrogen [5, 2006.01] 
11/66 . . bằng axit sunfamic hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 
11/67 . . bằng xyanogen hoặc các hỗn hợp của nó, ví dụ bằng axit xyanhyđric, axit 

xyamic, axit isoxyanic; axit thioxyanic, axit isothiocyanic hoặc các muối của 
chúng, hoặc bằng các xyanamit; bằng axit carbamic hoặc các muối của chúng 
(bằng các dixyanamit D06M 13/432) [5, 2006.01] 

11/68 . bằng phốt pho hoặc các hỗn hợp của nó, ví dụ bằng axit clorophotphonic hoặc các 
muối của chúng (bằng phốtphin hoặc diphotphin D06M 11/01; bắng selen hoặc các 
hỗn hợp teluri D06M 11/52; bằng poly photphatzen hoặc các dẫn xuất của chúng 
D06M 15/673) [5, 2006.01] 

11/69 . . bằng photpho; bằng halogenua hoặc axihalogenua phốtpho; bằng axit 
clorophotphonic hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 

11/70 . . bằng các axit photpho; bằng axit hypophotphoro; axit photphorơ hoặc axit 
photphoric hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 

11/71 . . . Các muối của các axit photphoric [5, 2006.01] 
11/72 . . bằng các axit metaphotphỏic hoặc các muối của chúng; bằng các axit 

polyphotphoric hoặc các muối của chúng; bằng các axit perphotphoric hoặc các 
muối của chúng [5, 2006.01] 

11/73 . bằng cacbon hoặc các hỗn hợp của nó (D06M 11/67 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
11/74 . . bằng cacbon hoặc graphit; bằng cacbua; bằng các axit graphitic hoặc muối của 

chúng [5, 2006.01] 
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11/75 . . bằng photgen; bằng các hỗn hợp chứa cả cacbon và lưu huỳnh ví dụ thiophotgen 
(bằng axit thioxyanic D06M 11/67; bằng axit thiocacbamic D06M 13/425; bằng 
thioure D06M 13/432) [5, 2006.01] 

11/76 . . bằng cac oxit cacbon hoặc cacbonat (D06M 11/75 được ưu tiên; bằng axit 
percacbonic hoặc các muối của chúng D06M 11/50; bằng urê D06M 13/432) [5, 
2006.01] 

11/77 . bằng silicon hoặc các hỗn hợp của nó (bằng silan hoặc disilan D06M 11/01) [5, 
2006.01] 

11/78 . . bằng silicon; bằng halogenua hoặc oxyhalogenua silicon; bằng các flosilicat [5, 
2006.01] 

11/79 . . bằng dioxit silicon; các axit silic hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 
11/80 . bằng bo hoặc các hỗn hợp của nó; ví dụ borua (bằng các boran hoặc diboran D06M 

11/01; bằng các bua bo D06M 11/74) [5, 2006.01] 
11/81 . . bằng bo; bằng halogenua bo; bằng floborat [5, 2006.01] 
11/82 . . bằng các oxit bo; bằng các axit boric; meta hoặc perboric hoặc các muối của 

chúng; ví dụ bằng borac [5, 2006.01] 
11/83 . bằng các kim loại; bằng các hỗn hợp tạo kim loại, ví dụ kim loại cácbonyl; khử hỗn 

hợp kim loại trên sản phẩm dệt (trang trí sản phẩm dệt bằng mạ kim loại cục bộ 
D06Q 1/04) [5, 2006.01] 

11/84 . được kết hơp với xử lý cơ khí (được kết hợp với lực căng cơ khí, ví dụ xử lý kiểm 
lỏng D06M 11/40) [5, 2006.01] 

13/00 Xử lý xơ, sợi, sợi dệt sản phẩm dệt hoặc các sản phẩm dạng xơ từ các vật liệu 
trên bằng các hỗn hợp hữu cơ phân tử thấp (D06M 10/00, D06M 14/00 được ưu 
tiên; xử lý bằng các phức chất của các amin hữu cơ với các chất vô cơ D06M 11/59); 
phương pháp xử lý này được kết hợp với xử lý cơ khí [1, 4, 5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
(1) Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với ngữ nghĩa được chỉ rõ: 
 - "Xử lý" nghĩa là nếu không có chỉ dẫn trái ngược xử lý đến sản phẩm cuối cùng, ví 

dụ xử lý bằng axit cloroaxetic có nghĩa là xử lý bằng cloaxetylclorit và xà phòng hoá 
trong hai công đoạn riêng biệt. 

(2) Trong nhóm này, nên bổ sung mã số của nhóm D06M 101/00. 
 
13/02 . bằng hydrô cacbon [1, 2006.01] 
13/03 . .  [5, 2006.01] 
13/07 . . . Hydrocacbon thơm [5, 2006.01] 
13/08 . bằng hydrô cácbon halôgen hoá [1, 2006.01] 
13/10 . bằng các hợp chất chứa ôxy [1, 2006.01] 
13/11 . . Các hỗn hợp chứa nhóm epoxy hoặc tiền chất của chúng [5, 2006.01] 
13/12 . . Bằng aldehit, bằng xêtôn [1, 2006.01] 
13/123 . . . Polialdehit; polỹeton [5, 2006.01] 
13/127 . . . Monoaldehit, ví dụ pormadehit; monoxeton [5, 2006.01] 
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13/13 . . . Aldehit không no, ví dụ acrolein; xeton không no; Xeten [5, 2006.01] 
13/133 . . . Aldehit đã halogen hoá; xeton đã halogen hoá [5, 2006.01] 
13/137 . .  [5, 2006.01] 
13/144 . . Rượu; Ancolat kim loại (D06M 13/11 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
13/148 . . . Rượu đa chức, ví dụ glyxeril [5, 2006.01] 
13/152 . . có một nhóm hyđrocy được liên kết với một nguyên tử cacbon của nhân thơm 6 

cạnh [5, 2006.01] 
13/156 . . . chứa các nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/165 . . Ete (D06M 13/11 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
13/17 . . . Ete polyoxyankylenglycol [5, 2006.01] 
13/175 . . . Ete chưa no; ví dụ các vinylete [5, 2006.01] 
13/184 . . Các axít cacboxylic; Các anhydrit, các halogenua hoặc các muối của chúng [5, 

2006.01] 
13/188 . . . Các axit monocacboxylic; Các anhydrit, các halogenua hoặc các muối của 

chúng [5, 2006.01] 
13/192 . . . Các axit polycacboxylic; Các anhydrit, các halogenua hoặc các muối của chúng 

[5, 2006.01] 
13/196 . . . Các axit percacboxylic; các anhydrit, các halogenua hoặc các muối của chúng 

[5, 2006.01] 
13/203 . . . Các axit cacboxylic chưa no; Các anhyđrit, các halogenua hoặc các muối của 

chúng [5, 2006.01] 
13/207 . . . Các axit cacboxylic được thế, ví dụ bởi các nhóm hyđroxy hoặc keto; Các 

anhydrit, các halogenua hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 
13/21 . . . . Các axit cacboxylic được halogen hoá; Các anhydrit, các halogenua hoặc các 

muối của chúng [5, 2006.01] 
13/213 . . . . . Các axit cacboxylic perfluoankyl; Các anhydrit, các halogenua hoặc các 

muối của chúng [5, 2006.01] 
13/217 . . . . Các ete polyoxyalkylenglycol với nhóm cacboxyl cuối; Các anhydrit, các 

halogenua hoặc các muối của chúng [5, 2006.01] 
13/224 . . Các este của các axit cacboxylic; Các este của axit cacbonic [5, 2006.01] 
13/228 . . . Các este vòng, ví dụ lacton [5, 2006.01] 
13/232 . . . Các cacbonat hữu cơ [5, 2006.01] 
13/236 . . . chứa những nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/238 . . . Các tanin, ví dụ các axit galotanic [5, 2006.01] 
13/244 . bằng hỗn hợp chứa lưu huỳnh hoặc phốtpho [5, 2006.01] 
13/248 . . bằng hỗn hợp chứa lưu huỳnh [5, 2006.01] 
13/252 . . . Các mecaptan, các thiophenon, các sunfit hoặc các polyunfit, ví dụ axit axetic 

mecapto; Các hỗn hợp sunfonium [5, 2006.01] 
13/256 . . . Các hỗn hợp đã sunfonat hoá [5, 2006.01] 
13/262 . . . Các hỗn hợp đã sunfat hoá [5, 2006.01] 
13/265 . . . chứa những nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/268 . . . Các sunfoni [5, 2006.01] 
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13/272 . . . Các hỗn hợp không nó chứa các nguyên tử lưu huỳnh [5, 2006.01] 
13/275 . . . . Các vinylthioete [5, 2006.01] 
13/278 . . . . Các hỗn hợp vinylsulfoni; Các hỗn hợp vinyl sulfon, hoặc vinyl sulfoxit [5, 

2006.01] 
13/282 . . bằng các hỗn hợp có chứa phốt pho [5, 2006.01] 
13/285 . . . Các photphin; Các oxyt photphin; Các sunlfua photphin; Photphinic hoặc các 

axit photphinic hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
13/288 .  .  .  Photphonic hoặc axit photphonic hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
13/29 . . . . chứa các nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/292 . . . Các monoeste, dieste hoặc trieste của axit phosphoric hoặc phosphorơ; Các 

muối của chúng [5, 2006.01] 
13/295 . . . . chứa các gốc polyglycol; chứa các gốc neopentyl [5, 2006.01] 
13/298 . . . . chứa các nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/313 . . . Các hỗn hợp không no chứa các nguyên tử photpho, ví dụ các hỗn hợp 

vinylphotphoni [5, 2006.01] 
13/322 . bằng các hỗn hợp chứa nitơ [5, 2006.01] 
13/325 . Các amin [5, 2006.01] 
13/328 . . . nhóm amino được liên kết với nguyên tử cácbon không vòng hoặc vòng [5, 

2006.01] 
13/33 . . . . chứa các nguyên tử halogen [5, 2006.01] 
13/332 . . . Các diamin hoặc polyamin [5, 2006.01] 
13/335 . . . có nhóm amino được liên kết với nguyên tử cacbon của nhân thơm sáu cạnh [5, 

2006.01] 
13/338 . . . Các hyđrazin hữu cơ; Các hỗn hợp hydrazini [5, 2006.01] 
13/342 . . . Các axit aminocarboxylic; Các betain; Các axit aminosunfonic; Các betainsylfo 

[5, 2006.01] 
13/345 . . Các nitril [5, 2006.01] 
13/348 . . . không no, ví dụ acrilonitril [5, 2006.01] 
13/35 . . Các hỗn hợp dị vòng [5, 2006.01] 
13/352 . . . có các nhân dị vòng năm cạnh [5, 2006.01] 
13/355 . . . có các nhân dị vòng sáu cạnh [5, 2006.01] 
13/358 . . . . Các triazin [5, 2006.01] 
13/364 . . . . . Axit xyanuric; axit isoxyanuric; Các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
13/368 . . Các hyđroxiankylamin; Các dẫn xuất của chúng; ví dụ các bazơ kritchevsky [5, 

2006.01] 
13/372 . . chứa các nhóm hydrõy đã được ete hoá hoặc este hoá [5, 2006.01] 
13/376 . . Các oxim [5, 2006.01] 
13/382 . . Các aminoandehyt [5, 2006.01] 
13/385 . . chứa các nhóm epoxy [5, 2006.01] 
13/388 . . Các oxyt amin [5, 2006.01] 
13/392 . . Các hỗn hợp nitrozo; Các hỗn hợp nitro [5, 2006.01] 
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13/395 . . Các isoxyanat [5, 2006.01] 
13/398 . . . chứa các nguyên tử flo [5, 2006.01] 
13/402 . . Các amit [5, 2006.01] 
13/405 . . . Các polyamin polyankylen đã axyl hoá [5, 2006.01] 
13/408 . . . Các amin đã axyl hoá chứa nguyên tử flo; Các amít của các axit pefloro 

cacboxylic [5, 2006.01] 
13/41 . . . Các amit được dẫn xuất từ các axit cacboxylic không no, ví dụ acrilamit [5, 

2006.01] 
13/412 . . . . Các N-metylolacrilamit [5, 2006.01] 
13/415 . . . Các amit của các axit cacboxylic thơm; Các amin thơm đã axyl hoá [5, 

2006.01] 
13/418 . . . Các amit vòng, ví dụ các lactam; các amit của axit oxalic [5, 2006.01] 
13/419 . . . Các amit có các nguyên tử nitơ của các nhóm amit được thế bằng hyđroxyankyl 

hoặc bằng các nhóm hyddroxyankyl đã ete hoá hoặc este hoá [5, 2006.01] 
13/422 . . . Các hyđrazit [5, 2006.01] 
13/425 . . . Các axit cacbamic hoặc thiocacbamic hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ các 

ureetan (axit cacbamic không bị thế D06M 11/67) [5, 2006.01] 
13/428 . . . . chứa các nguyên tử flo [5, 2006.01] 
13/432 . . . Urê, thiourê hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ các biuret; các hợp chất chứa 

trong urê; các dixyanamit; các guanidin, ví dụ các dixyadiamit [5, 2006.01] 
13/435 . . . Các semicacbazit [5, 2006.01] 
13/438 . . . Sunfonamit [5, 2006.01] 
13/44 . . chứa Nitơ hoặc phốt pho [1, 2006.01] 
13/447 . . . Các photphonat hoặc photphinat chữa các nguyên tử Nitơ [5, 2006.01] 
13/453 . . . Các photphat hoặc photphin chứa các nguyên tử nitơ [5, 2006.01] 
13/46 . . Các hỗn hợp chứa các nguyên tử nitơ bậc bốn (các hợp chất hydrazini D06M 

13/338; các betain, các betain sulfo D06M 13/342) [5, 2006.01] 
13/463 . . . được dẫn xuất từ các monoamin [5, 2006.01] 
13/467 . . . được dẫn xuất từ các polyamin [5, 2006.01] 
13/47 . . . được dẫn xuất từ các hợp chất dị vòng [5, 2006.01] 
13/473 . . . . có nhân dị vòng năm cạnh [5, 2006.01] 
13/477 . . . . có nhân dị vòng sáu cạnh [5, 2006.01] 
13/48 . . chứa vòng etylenimin [1, 2006.01] 
13/487 . . Các azirdinylphotphin; Các oxit hoặc các sunlyfua azirdinylphotphin; các hợp 

chất cacbonylaziridinyl hoặc cacbonylbisaziridinyl; các hợp chất 
sylfonylaziridinyl hoặc sulfonylbiaziridinyl [5, 2006.01] 

13/493 . . . được perflo hoá [5, 2006.01] 
13/50 . bằng các hợp chất hữu cơ kim loại; bằng các hợp chất hữu cơ chứa bo, silic, selen 

hoặc các nguyên tử telu [5, 2006.01] 
13/503 . . không có liên kết giữa nguyên tử cácbon và kim loại hoặc nguyên tử bo, silic, 

selen hoặc telu [5, 2006.01] 
13/507 . . . Các hợp chất silic hữu cơ không có liên kết cacbon-silic [5, 2006.01] 
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13/51 . . Các hỗn hợp có ít nhất một liên kết cácbon-kim loại hoặc cacbon-bo, cacbon-
silic, cacbon-selen, hoặc cacbon-telu [5, 2006.01] 

13/513 . . . có ít nhất một liên kết cácbon-silic [5, 2006.01] 
13/517 . . . . chứa các liên kết silic-halogen [5, 2006.01] 
13/52 . được kết hợp với xử lý cơ khí (trang trí san rphẩm dệt C06Q) [1, 2006.01] 
13/525 . . In hoa nổi; Cán tráng; ép (ép theo khuôn D06M 23/14) [5, 2006.01] 
13/53 . . Làm lạnh; xử lý bằng hơi hoặc nhiệt, ví dụ trong tầng sôi; bằng các kim loại nóng 

chảy [5, 2006.01] 
13/535 . . Hút; Xử lý chân không; Khử khí; Thổi [5, 2006.01] 

14/00 -
ẩm xơ làm từ các vật liệu đó [4, 2006.01] 

14/02 . trên các vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên (D06M 14/18 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
14/04 . . có nguồn gốc thực vật, ví dụ xenluloza hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
14/06 . .  [4, 2006.01] 
14/08 . trên các vật liệu có nguồn gốc tổng hợp (D06M 14/18 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
14/10 . . của các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ gồm các liên kết 

không no cácbon-cacbon [4, 2006.01] 
14/12 . . của các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ gồm 

các liên kết không no cacbon-cacbon [4, 2006.01] 
14/14 . . . Các polyeste [4, 2006.01] 
14/16 . . . Các polyamit [4, 2006.01] 
14/18 . sử dụng năng lượng sóng hoặc bức xạ hạt [4, 2006.01] 
14/20 . . trên các vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên [4, 2006.01] 
14/22 . . . có nguồn gốc thực vật; ví dụ xenlulô hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
14/24 . . .  [4, 2006.01] 
14/26 . . trên các vật liệu có nguồn gốc tổng hợp [4, 2006.01] 
14/28 . . . của các hợp chất cao phân tử thu được bằng phản ứng chỉ gồm các liên kết 

không no cácbon - cácbon [4, 2006.01] 
14/30 . . . của các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng phản ứng chỉ gồm các 

liên kết không no cácbon - cácbon [4, 2006.01] 
14/32 . . . . Các polyeste [4, 2006.01] 
14/34 . . . . Các polyamit [4, 2006.01] 
14/36 . trên sợi cácbon [5, 2006.01] 

15/00 xử lý xơ, sợi, sợi dệt, sản phẩm dệt hoặc các sản phẩm xơ làm từ các vật liệu đó 
với các hợp chất cao phân tử; Phương pháp xử lý này được kết hợp với xử lý cơ 
khí (D06M 10/00, D06M 14/00 được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
(1) Trong nhóm này, thuật ngữ sau được sử dụng với ngữ nghĩa là: 
 - "Xử lý" nghĩa là nếu không có chỉ dẫn trái ngược xử lý đến sản phẩm cuối cùng, ví 

dụ: 
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 a) xử lý bằng rượu polyvinyl có thể là xử lý bằng polyvinylaxetat và sau đó xà phòng 
hoá trong hai giai đoạn riêng biệt; 

 b) xử lý bằng aminoplast có thể là quá trình lưu hoá chậm hoặc là xử lý bằng các sản 
phẩm ngưng soư bộ hoặc; bằng ví dụ urê và bằng fomandehit trong giai đoạn riêng 
biệt. 

(2) Trong nhóm này cần bổ sung mã số của nhóm D06M 101/00. 
 
15/01 . bằng các hợp chất cao phân tử tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng (bằng cao su 

tự nhiên hoặc các dẫn xuất của chúng D06M 15/693) [4, 2006.01] 
15/03 . . Các polysacarit hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/05 . . . Xenluloza hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/055 . . . . với dung dịch dự được dẫn xuất từ quá trình sunfat để điều chế xenluloza [5, 

2006.01] 
15/07 . . . . Các este xenluloza [4, 2006.01] 
15/09 . . . . Các ete xenluloza [4, 2006.01] 
15/11 . . . Tinh bột hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/13 . . . Axit anginic hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/15 . . Các protein hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/17 . . Các nhựa tự nhiên, các rượu nhựa, các axit nhựa, các dẫn xuất của chúng [4, 5, 

2006.01] 
15/19 . bằng các hợp chất cao phân tử tổng hợp (bằng cao su tự nhiên D06M 15/693) [4, 

2006.01] 
15/21 . . Các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ gồm các liên kết không 

no cácbon – cácbon [4, 2006.01] 
15/227 . . . của hydrocacbon, hoặc sản phẩm phản ứng của chúng, ví dụ halogenhoá phụ 

hoặc sunfoclo hoá [4, 2006.01] 
15/233 . . . . thơm, ví dụ styren [4, 2006.01] 
15/244 . . . của các hydro cacbon đã halogen hoá (các hydrocacbon đã halogen hoá phụ 

D06M 15/227) [4, 2006.01] 
15/248 . . . . chứa clo [4, 2006.01] 
15/252 . . . . chứa brom [4, 2006.01] 
15/256 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/263 . . . . của các axit cacboxilic không no; Muối hoặc các este của chúng [4, 2006.01] 
15/267 . . . . của este cacboxylic không no có nhóm amino hoặc nhóm amoni bậc bốn [4, 

2006.01] 
15/27 . . . . của các este glycol ankylpolyankylen của các axit cacboxylic không no [4, 

2006.01] 
15/273 . . . . của các este cacboxylic không no có các nhóm epoxy [4, 2006.01] 
15/277 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/285 . . . của các amít hoặc imit axit cacboxylic không no [4, 2006.01] 
15/29 . . . . chứa nhóm N-metylol hoặc nhóm N-metylol ete hoá; chứa nhóm N-

aminometylen; chứa nhóm N-sunfua-metylen [4, 5, 2006.01] 
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15/295 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/31 . . . của các nitril không no [4, 2006.01] 
15/327 . . . của các rượu không no hoặc các este của chúng [4, 2006.01] 
15/33 . . . . Các este chứa flo [5, 2006.01] 
15/333 . . . . của vinylaaxetat; rượu polyvinyl [4, 2006.01] 
15/347 . . . của các ete, axetal, hemiaxetal, xeton hoặc andehyt chưa no [4, 5, 2006.01] 
15/353 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/356 . . . của các hợp chất không no khác chứa nitơ, lưu huỳnh silíc hoặc các nguyên tử 

phốt pho [5, 2006.01] 
15/37 . . Các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ gồm các 

liên kết không no cacbon-cacbon [4, 2006.01] 
15/39 . . Các nhựa andehyt; các nhựa xeton; các polyaxetal [4, 2006.01] 
15/41 . . . . Phenol-andehyt hoặc các nhựa phenol-xeton [4, 5, 2006.01] 
15/423 . . . . Các nhựa amino-andehyt [4, 2006.01] 
15/427 . . . . . được biến tính bởi các hợp chất ankoxyl hoá hoặc các oxít ankylen [4, 

2006.01] 
15/429 . . . . . được biến tính bởi các hợp chất chứa lưu huỳnh [5, 2006.01] 
15/43 . . . . . được biến tính bởi các hợp chất photpho [4, 2006.01] 
15/431 . . . . . . bởi photphin hoặc các oxit photphin; bởi các oxit hoặc muối của gốc 

photphoni [5, 2006.01] 
15/432 . . . . . . bởi các axit photphonic hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
15/433 . . . . . . bởi các axit photphonic [4, 2006.01] 
15/437 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/45 . . . . . Sử dụng các chất súc tác đặc biệt [4, 2006.01] 
15/507 . . . Các polyeste [4, 2006.01] 
15/51 . . . . Các polyeste không no có thể polyme hoá được [5, 2006.01] 
15/513 . . . . Các polycacbonat [4, 2006.01] 
15/53 . . Các polyete (các polyaxtal 15/39) [4, 2006.01] 
15/55 . . Các nhựa epoxy [4, 2006.01] 
15/555 . . . . được biến tính bởi hợp chất chứa photpho [5, 2006.01] 
15/564 . . . Các polyure, các polyuretan hoặc các polyme khác có các liên kết ureide hoặc 

uretan; các sản phẩm trùng ngưng định hình chúng [4, 2006.01] 
15/568 . . . . Các sản phẩm phản ứng từ các isoxyanat với các polyeste [4, 2006.01] 
15/572 . . . . Các sản phẩm phản ứng từ các isoxyanat với các polyeste hoặc các polyeste 

amit [4, 2006.01] 
15/576 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/579 . . . . được biến tính bởi các hợp chất chứa flo [5, 2006.01] 
15/59 . . . Các polyamit; các polyamit [4, 5, 2006.01] 
15/592 . . . . thu dược từ các axit béo không no polyme hoá vá các polyamin [5, 2006.01] 
15/595 . . . . Các dẫn xuất thu được bằng cách thế nguyên tử hydro của gốc cacboxamit [5, 

2006.01] 
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15/598 . . . . được biến tính bởi hợp chất chứa photpho [5, 2006.01] 
15/61 . . . Các polyamin [4, 2006.01] 
15/63 . . . chứa lưu huỳnh trong mạch chính [4, 2006.01] 
15/643 . . . chứa silic trong mạch chính [4, 2006.01] 
15/647 . . . . cứa các dãy polyete [4, 2006.01] 
15/65 . . . . chứa các nhóm epoxy [4, 2006.01] 
15/653 . . . . được biến tính bởi các hợp chất isoxyanat [4, 2006.01] 
15/657 . . . . chứa flo [4, 2006.01] 
15/667 . . . chứa phôtpho trong mạch chính [4, 2006.01] 
15/673 . . . . chứa phôtpho va nitơ trong mạch chính [4, 2006.01] 
15/687 . . . chứa các nguyên tử ngoài các nguyên tử photpho, silic, lưu huỳnh, nitơ, oxy, 

hoặc cacbon trong mạch chính [4, 2006.01] 
15/693 . bằng cao su tự nhiên hoặc nhân tạo, hoặc các dẫn xuất của chúng [4, 2006.01] 
15/70 . kết hợp với xử lý cơ khí (trang trí sản phẩm dệt D06Q) [1, 2006.01] 
15/705 . . Bằng in hoa; bằng cán tráng; bằng cách ép (ép theo khuôn D06M 23/14) [5, 

2006.01] 
15/71 . . Bằng làm lạnh; bằng xử lý bằng hơi hoặc nhiệt, ví dụ, trong tầng sôi; bằng các 

kim loai nóng chảy [5, 2006.01] 
15/715 . . Hút; Xử lý chân không; Khử khí; Thổi [5, 2006.01] 
 

16/00 Xử lý sinh hoá xơ, chỉ, sợi, vải hoặc sản phẩm dạng xơ từ các vật liệu trên, ví dụ 
xử lý lên men [2, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, nên bổ sung các mã số của nhóm D06M 101/00. 

17/00 Sản xuất các sản phẩm dệt nhiều lớp [1, 2006.01] 
17/02 . bằng cách ứng dụng các dẫn xuất của xenluloza làm các chất kết dính [5, 2006.01] 
17/04 . bằng các ứng dụng các nhựa tổng hợp làm các chất kết dính [5, 2006.01] 
17/06 . . Các polyme của các hợp chất vinyl [5, 2006.01] 
17/08 . . Các polyamit [5, 2006.01] 
17/10 . . Các poluretan [5, 2006.01] 

19/00 Xử lý lông vũ [2, 2006.01] 

23/00 Xử lý xơ, sợi, sợi dệt sản phẩm dệt hoặc các sản phẩm dạng sơ từ các vật liệu 
trên, được đặc trưng bởi phương pháp xử lý [5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Trong nhóm này, nên bổ sung các mã số của nhóm  D06M 101/00. 
23/02 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý cách tách ra được vào phương tiện được 

bổ sung hoặc đưa một phân phối [5, 2006.01] 
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23/04 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý được phân phối dưới dạng bọt [5, 
2006.01] 

23/06 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý được phân phối dưới dạng khí ví dụ cac 
son khí [5, 2006.01] 

23/08 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý được phân phối dưới dạng bột hoặc hạt 
(chất kết dính dùng cho các sản phẩm dệt nhiều lớp D06M 17/00;; trang trí các sản 
phẩm dệt D06Q) [5, 2006.01] 

23/10 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý được hoà tan hoặc phân tán trong các 
dung môi hữu cơ; Các phương pháp thu hồi các dung môi hữu cơ đó [5, 2006.01] 

23/12 . Các phương pháp trong đó tác nhân xử lý được đưa vào capxun vi lượng [5, 
2006.01] 

23/14 . Các phương pháp gắn màu hoặc xử lý vật liệu sợi dưới dạng ba chiều [5, 2006.01] 
23/16 . Các phương pháp ứng dụng các tác nhân xử lý một cách không đồng nhất, ví dụ xử 

lý một mặt; Xử lý khác (trang trí các sản phẩm dệt D06Q) [5, 2006.01] 
23/18 . . để xử lý hoá học mép sản phẩm dệt hoặc hàng dệt kim; để gắn bằng nhiệt hoặc 

hoá học các chỗ cắt, các mối nối hoặc các đầu sợi [5, 2006.01] 
 
   Sơ đồ mã số, được kết hợp với các nhóm D06M 11/00, D06M 13/00, D06M 

15/00, D06M 16/00 và D06M 23/00, đề cập đến sợi cần được xử lý. [5] 

Ghi chú [5] 
 (1) Các ví dụ: 
 - làm trương nở xenluloza bằng hydroxít kiềm được phân loại vào D06M 11/38 và 

D06M 101/06;  
 - xử lý sợi polyeste bằng các polyeste được phân loại vào D06M 15/507 và D06M 

101/32; 
 - Xử lý len bằng pepsin được phân loại vào D06M 16/00 và D06M 101/12; 
 - xử lý xenluloza bằng tetraclorua silic dạng bọt được phân loại vào D06M 11/78, 

D06M 23/04 và D06M 101/06. 
(2) Các phối liệu của xơ thì phân loại theo mỗi xơ thành phần. 

101/00 Cấu tạo hoá học của xơ, sợi, sợi dệt sản phẩm dạng xơ từ các vật liệu trên cần 
được xử lý [5, 2006.01] 

101/02 . Xơ tự nhiên, các xơ khác ngoài xơ khoáng [5, 2006.01] 
101/04 . . Xơ thực vật [5, 2006.01] 
101/06 . . . xenluloza [5, 2006.01] 
101/08 . . . . Este hoặc cácete của xenluloza [5, 2006.01] 
101/10 . . Xơ động vật [5, 2006.01] 
101/12 . . . Xơ keratin hoặc tơ [5, 2006.01] 
101/14 . . . Xơ colagen [5, 2006.01] 
101/16 . Xơ tổng hợp, các xơ khác ngoài xơ khoáng [5, 2006.01] 
101/18 . . Xơ tổng hợp bao gồm các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ 

gồm các liên kết không no cacbon-cacbon [5, 2006.01] 
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101/20 . . . Polyanken, polyme hoặc copolyme của các hợp chất có nhóm ankylen được 
liên kết với nhóm thơm [5, 2006.01] 

101/22 . . . Polyme hoặc copolyme của các monôlefin được halogen hoá [5, 2006.01] 
101/24 . . . Polyme hoặc copolyme của các rượu ankanyl hoặc các este của chúng; polyme 

hoặc copolyme của các ete alkenyl, axeton hoặc xeton [5, 2006.01] 
101/26 . . . Polyme hoặc copolyme của các axit cacboxylic không no hoặc các dẫn xuất của 

chúng [5, 2006.01] 
101/28 . . . . Acrilonitril; Methacrilonitril [5, 2006.01] 
101/30 . . Polyme tổng hợp gồm có các tổ hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng 

các phản ứng chỉ gồm các liên kết không no cácbon-cácbon [5, 2006.01] 
101/32 . . . Polyeste [5, 2006.01] 
101/34 . . . Polyamit [5, 2006.01] 
101/36 . . . . Polyamit thơm [5, 2006.01] 
101/38 . . . Polyuretan [5, 2006.01] 
101/40 . Sợi cacbon [5, 2006.01] 
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D06N VẬT LIỆU PHỦ TƯỜNG, SÀN NHÀ HOẶC TƯƠNG TỰ, VÍ DỤ VẢI SƠN, 
VẢI DẦU, DA NHÂN TẠO, GIẤY DẦU LỢP NHÀ TẠO TỪ NỀN XƠ ĐƯỢC 
PHỦ BẰNG MỘT LỚP VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ (cấu trúc trên cơ sở giấy 
hoặc bìa cứng để phủ bề mặt D21H27/18); VẬT LIỆU TẤM DẠNG DẺO 
KHÔNG THUỘC CÁC ĐỀ MỤC KHÁC 

Ghi chú 
 Sản phẩm dạng lớp liên quan tới phân lớp này cần phân loại theo B32B 

1/00 Vải dầu [1, 2006.01] 

3/00 Da nhân tạo, vải nhựa hoặc các vật liệu tương tự được sản xuất bằng cách phủ 
lên nền xơ các chất cao phân tử, ví dụ nhựa, cao su hoặc các dẫn xuất của chúng 
[1, 4, 2006.01] 

3/02 . dẫn xuất của celulô [1, 2006.01] 
3/04 . của sản phẩm trùng hợp [1, 2006.01] 
3/06 . . của polyvinyl clorit hoặc của sản phẩm đồng trùng hợp vinylclorit [1, 2006.01] 
3/08 . . . có lớp chính diện tạo từ polyacritlat, polyamil hoặc lolyurêtan [1, 2006.01] 
3/10 . . của sản phẩm đồng trùng hợp stirol và butadien [1, 2006.01] 
3/12 . của sản phẩm đa tụ hoặc trùng hợp theo nhiều mức [1, 2006.01] 
3/14 . . của poliurêtan [1, 2006.01] 
3/16 . của sơn dầu [1, 2006.01] 
3/18 . có hai lớp từ các chất cao phân tử khác nhau (D06N 3/08 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 

5/00 Vật liệu lợp nhà, ví dụ nền xơ có phủ bitum [1, 2006.01] 

7/00 Vật liệu tấm dạng dẻo không thuộc các đề mục khác [1, 2006.01] 
7/02 . tạo từ hỗn hợp các chất [1, 2006.01] 
7/04 . khác biệt bởi tính chất bề mặt [1, 2006.01] 
7/06 . được thấm ướt [1, 2006.01] 
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D06P NHUỘM HOẶC IN HOA LÊN VẬT L

NÀO (phần cơ học D06B, D06C; xử lý bề mặt tơ đơn, xơ từ thuỷ tinh, bông khoáng 
hoặc bông xỉ C03C 25/00) 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP NHUỘM VÀ IN HOA 

được phân loại theo thuốc nhuộm hoặc chất trợ ..................................................... 1/00 
được phân loại theo vật liệu đang xử lý .................................................................. 3/00 
kết hợp với xử lý cơ học .......................................................................................... 7/00 

CÁC TÍNH CHẤT KHÁC, VÍ DỤ XỬ LÝ THEO TRÌNH TỰ, 
NHUỘM HOẶC IN HOA BỔ SUNG ................................................................................................ 5/00 

 

1/00 

 [1, 2006.01] 
1/02 . có sử dụng thuốc nhuộm azô (D06P 1/18, D06P 1/38, D06P 1/39, D06P 1/41 được 

ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
1/04 . . không chứa kim loại [1, 2006.01] 
1/06 . . . chứa nhóm axit [1, 2006.01] 
1/08 . . . của thuốc nhuộm azo ion dương [1, 2006.01] 
1/10 . . chứa kim loại [1, 2006.01] 
1/12 . . được tạo trục tiếp trên vải hoặc sản phẩm [1, 2006.01] 
1/13 . có sử dụng thuốc nhuộm azô mêtin [2, 2006.01] 
1/14 . có sử dụng thuốc nhuộm phtaloxyamin không có sự tạo hoàn nguyên (D06P 1/38, 

D06P 1/40 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/16 . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán, ví dụ cho xơ acêtat [1, 2006.01] 
1/18 . . Thuốc nhuộm azô [1, 2006.01] 
1/19 . . Thuốc nhuộm nitrô [2, 2006.01] 
1/20 . . Thuốc nhuộm antraquinon [1, 2006.01] 
1/22 . có sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên [1, 2006.01] 
1/24 . . Thuốc nhuộm Antraquinon [1, 2006.01] 
1/26 . . Thuốc nhuộm ftalociamin [1, 2006.01] 
1/28 . . Ête của thuốc nhuộm hoàn nguyên [1, 2006.01] 
1/30 . có sử dụng thuốc nhuộm lưu hoá [1, 2006.01] 
1/32 . có sử dụng thuốc nhuộm được ôxy hoá [1, 2006.01] 
1/34 . có sử dụng thuốc nhuộm cầm mầu [1, 2006.01] 
1/36 . có sử dụngthuốc nhuộm cầm mầu [1, 2006.01] 
1/38 . có sử dụng thuốc nhuộm có khả năng phản ứng [1, 2006.01] 
1/382 . . có nhóm phản ứng trực tiếp liên kết với nhóm dị vòng [2, 2006.01] 
1/384 . . có nhóm phản ứng không liên kết trực tiếp với nhóm dị vòng [2, 2006.01] 
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1/39 . có sử dụng thuốc nhuộm chứa axit [2, 2006.01] 
1/40 . . không chứa nhóm azô [1, 2006.01] 
1/41 . có sử dụng thuốc nhuộm tính kiềm [2, 2006.01] 
1/42 . . không chứa nhóm azô [1, 2006.01] 
1/44 . có sử dụng pi - măng không tan hoặc chất trợ, ví dụ chất dính [1, 2, 2006.01] 
1/46 . . có sử dụng các thành phần chứa các chất cao phân tử tự nhiên hoặc dẫn xuất của 

chúng [1, 2006.01] 
1/48 . . . Dẫn xuất của hydrat cacbon [1, 2006.01] 
1/50 . . . . Dẫn xuất của celulô [1, 2006.01] 
1/52 . . có sử dụng thành phần chứa các chất cao phân tử tổng hợp (D06P 1/60 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
1/54 . . . Các chất có các nhóm có khả năng phản ứng với tác nhân khâu mạch [1, 

2006.01] 
1/56 . . . Sản phẩm ngưng tụ hoặc trước khi ngưng tụ được tạo trên gốc aldehit [1, 

2006.01] 
1/58 . . . . cùng với các chất cao phân tử khác [1, 2006.01] 
1/60 . . có sử dụng thành phần chứa poliête [1, 2006.01] 
1/607 . . . Poliête chứa Ni-tơ [2, 2006.01] 
1/613 . . . Poliête không chứa Ni-tơ [2, 2006.01] 
1/62 . . có sử dụng thành phần chứa tổng hợp chất hữu cơ phân tử thấp không có nhóm 

sun-fat và sunfonat [1, 2006.01] 
1/64 . . có sử dụng thành phần chứa hợp chất hữu cơ phân tử thấp không có nhóm sun-fat 

và sunfonat [1, 2006.01] 
1/642 . . . Hợp chất chứa Ni - tơ [2, 2006.01] 
1/645 . . . . Hợp chất mạch thẳng, hợp chất béo, hay mạch vòng chứa nhóm amin [2, 

2006.01] 
1/647 . . . . Axit cacboxylic và muối của chúng chứa Ni-tơ [2, 2006.01] 
1/649 . . . . Hợp chất chứa nhóm amin, tioamit hoặc quaniđin [2, 2006.01] 
1/651 . . . Hợp chất không chứa Ni-tơ [2, 2006.01] 
1/653 . . Axit cacboxylic hoặc muối của chúng chứa Ni-tơ [2, 2006.01] 
1/655 . . Hợp chất chứa nhóm amoni [2, 6, 2006.01] 
1/66 . . . chứa nhóm amoni bậc 4 [1, 6, 2006.01] 
1/667 . . Hợp chất phốt pho hữu cơ [2, 2006.01] 
1/673 . . Hợp chất vô cơ [2, 2006.01] 
1/81 .  có sử dụng thuốc nhuộm hoà tan trong các dung môi vô cơ [7, 2006.01] 
1/90 . có sử dụng thuốc nhuộm hoà tan trong các dung môi hữu cơ hoặc nhũ tương nước 

của chúng [2, 2006.01] 
1/92 .  .  trong dung môi hữu cơ [7, 2006.01] 
1/94 .  sử dụng thuốc nhuộm hòa tan trong dung môi ở trạng thái siêu tới hạn [7, 2006.01] 
1/96 .  Nhuộm đặc trưng bởi dung tỷ thấp [7, 2006.01] 
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3/00 , 
da thuộc cả lông hoặc các chất cao phân tử cứng dưới dạng bất kỳ được phân 
loại tuỳ thuộc vào vật liệu xử lý [1, 2006.01] 

3/02 . Vật liệu chứa Nitơ ba -zơ [1, 2006.01] 
3/04 . . bao gồm nhóm amit [1, 2006.01] 
3/06 . . . có sử dụng thuốc nhuộm axit [1, 2006.01] 
3/08 . . . có sử dụng thuốc nhuộm được ôxy hoá [1, 2006.01] 
3/10 . . . có sử dụng thuốc nhuộm có khả năng phản ứng [1, 2006.01] 
3/12 . . . Với việc tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/14 . . . Len [1, 2006.01] 
3/16 . . . . có sử dụng thuốc nhuộm axit [1, 2006.01] 
3/18 . . . . có sử dụng thuốc nhuộm kiềm [1, 2006.01] 
3/20 . . . . có sử dụng thuốc nhuộm cầm mầu [1, 2006.01] 
3/22 . . . . Với việc tạo thuốc nhuộm azô trên xơ [1, 2006.01] 
3/24 . . . Poliamit; Poliuretan [1, 2006.01] 
3/26 . . . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/28 . . . . Có tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/30 . . . Da thuộc cả lông [1, 2006.01] 
3/32 . . . Da [1, 2006.01] 
3/34 . Vật liệu chứa nhóm ête (D06P 3/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/36 . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/38 . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/40 . . Của acetat celulôza [1, 2006.01] 
3/42 . . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/44 . . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/46 . . . Của triacetat xenlulô [1, 2006.01] 
3/48 . . . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/50 . . . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/52 . . Của poliête [1, 2006.01] 
3/54 . . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/56 . . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/58 . Vật liệu chứa nhóm hyđrôxyl [1, 2006.01] 
3/60 . . Của xenlulô tự nhiên hoặc tái sinh [1, 2006.01] 
3/62 . . . có sử dụng thuốc nhuộm trực tiếp [1, 2006.01] 
3/64 . . . có sử dụng thuốc nhuộm cầm mầu [1, 2006.01] 
3/66 . . . có sử dụng thuốc nhuộm có khả năng phản ứng [1, 2006.01] 
3/68 . . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/70 . Của vật liệu chứa nhóm nitryl [1, 2006.01] 
3/72 . . có sử dụng thuốc nhuộm phân tán [1, 2006.01] 
3/74 . . có sử dụng thuốc nhuộm axit [1, 2006.01] 
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3/76 . . có sử dụng thuốc nhuộm kiềm [1, 2006.01] 
3/78 . . Bằng cách tạo thuốc nhuộm azô trên vật liệu [1, 2006.01] 
3/79 . Poliolephin [2, 2006.01] 
3/80 .  [1, 2006.01] 
3/82 . Sản phẩm dệt chứa các loại xơ khác nhau [1, 2006.01] 
3/84 . . một màu [1, 2006.01] 
3/85 . . được nhuộm bằng 1 loại thuốc [2, 2006.01] 
3/852 . . . chứa hỗn hợp len hoặc xenlulô với poliamil với số lượng bằng nhau [2, 

2006.01] 
3/854 . . . chứa xơ đã biến thể hoặc không biến thể [2, 2006.01] 
3/86 . . của các màu khác nhau [1, 2006.01] 
3/87 . . được nhuộm bằng hai loại thuốc trở lên [2, 2006.01] 
3/872 . . . được nhuộm bằng thuốc nhuộm phân tán hoặc thuốc nhuộm bằng thuốc nhuộm 

phân tán hoặc thuốc nhuộm có khả năng phản ứng [2, 2006.01] 
3/874 . . . bằng thuốc nhuộm anion và thuốc nhuộm phân tán không hoạt tính hoặc thuốc 

nhuộm cation [2, 2006.01] 

5/00 , da 
thuộc cả lông hoặc các chất cao phân tử cứng dưới dạng bất kỳ [1, 2006.01] 

5/02 . xử lý theo trình tự [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm D06P5/04-D06P5/10, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, 

nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một hợp chất luôn 
được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

5/04 . . bằng hợp chất hữu cơ [1, 2006.01] 
5/06 . . . chứa Ni-tơ [1, 2006.01] 
5/08 . . . cao phân tử [1, 2006.01] 
5/10 . . . bằng hợp chất chứa kim loại [1, 2006.01] 
5/12 . Chống nhuộm màu các phần vậtl liệu trước khi nhuộm hoặc in hoa [1, 2006.01] 
5/13 . Nhuộm dễ bay hơi hoặc khử màu của thuốc nhuộm [2, 2006.01] 
5/15 . Các phương pháp vật lý xử lý lý sản phẩm đã nhuộm, ví dụ bằng siêu âm, bằng 

điện năng [2, 2006.01] 
5/17 . . Thuốc nhuộm azô [2, 2006.01] 
5/20 . Các phương pháp vật lý xử lý sản phẩm đã nhuộm, ví 

điện năng [2, 2006.01] 
5/22 . Thay đổi hoá phương tiện của thuốc nhuộm tiếp xúc với vật liệu dệt nhờ các chất 

hoá học phản ứng với xơ [2, 2006.01] 
5/24 .  In truyền [7, 2006.01] 
5/26 .  .  In truyền nhiệt [7, 2006.01] 
5/28 .  .  .  sử dụng thuốc nhuộm thăng hoa [7, 2006.01] 
5/30 .  In phun [7, 2006.01] 

121 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 D06P 

7/00 Các phương pháp nhuộm và in hoa kết hợp với xử lý cơ học [1, 2006.01] 
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D06Q TRANG TRÍ CÁC SẢN PHẨM DỆT (xử lý các sản phẩm dệt bằng các phương 
tiện cơ khí, xem D06B đến D06J; mạ kim loại toàn bộ bề mặt của sản phẩm dệt 
D06M 11/83; các chỉ dệt, sợi hoặc xơ được dán lên vật liệu cao phân tử D06N 7/00; 
nhuộm hoặc in D06P) [5] 

Ghi chú [5] 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 -"Trang trí" nghĩa là "xử lý cục bộ hoặc tạo hiệu ứng cục bộ để thay đổi, ví dụ bằng 

quang học, dạng ngoài hoặc tính chất của vật liệu dệt. 

1/00 Trang trí sản phẩm dệt (chống nhuộm màu các phần vật liệu trước khi nhuộm hoặc 
in hoa D06P 5/12) [1, 2006.01] 

1/02 . Tạo mẫu bằng cách phá huỷ từng phần hoặc biến dạng xơ của vải bằng tác động 
hoá học lên chúng [1, 2006.01] 

1/04 . bằng mạ kim loại (bằng các hạt kim loại D06Q 1/12) [1, 5, 2006.01] 
1/06 . bằng xử lý cục bộ vải tuyết bằng phương tiện hoá học [5, 2006.01] 
1/08 . bằng gắn các hiệu ứng cơ khí, ví dụ cán tráng, in hoa nổi hoặc in hoa có sử dụnh 

phương tiện hoá học [5, 2006.01] 
1/10 . bằng xử lý bằng hoặc gắn vật liệu đặc biệt; ví dụ mi ca, hạt thuỷ tinh (bằng mạ kim 

loại D06Q 1/04; bằng cách cấy D06Q 1/12) [5, 2006.01] 
1/12 . bằng cách cấy tác nhân hoá học hoặc vật liêu kim loại hoặc phi kim loại dưới dạng 

đặc biệt hoặc dạng khác, từ vật mang cứng tạm thời lên sản phẩm dệt [5, 2006.01] 
1/14 . . bằng cách cấy sợi, hoặc các chất kết dính lên sản phẩm dệt [5, 2006.01] 
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D07 DÂY CÁP, DÂY CHÃO HOẶC DÂY CÁP TRỪ DÂY DẪN ĐIỆN 

D07B DÂY HOẶC DÂY CÁP NÓI CHUNG (nối dây chão và dây cáp hoặc nối chúng 
với đối tượng khác B65H 69/00, F16G 11/00; xử lý cơ học dây chão D02J; dây trang 
trí hoặc dây mềm D04D; cáp treo cho cầu E01D 19/16; dây truyền động, ròng rọc 
hoặc các chi tiết máy khác F16G 9/00; dây cáp điện và đấu dây H01B, H01R) 

[2014.01] 
 : 
 • "xơ" là một phần tử tương đối ngắn có thể kéo dài được từ vật liệu tự nhiên hoặc 

; 
 • 

; 
 • "sợi" tập hợp các xơ liên kết với nhau trong quá trình kéo sợi; 
 • "chỉ" tập hợp các sợi hoặc tơ đơn liên kết với nhau trong quá trình xe sợi; 
 • 

, acrylic, polyester hoặc 
cacbon; 

 • 

hoặc các xơ bán tổng hợp; 
 • 

bao . 

Nội dung phân lớp 
CÁC NÉT ĐẶC BIỆT VỀ KẾT CẤU ................................................................................................ 1/00 
SẢN XUẤT 

Máy sử dụng có ứng dụng chung ............................................................................ 3/00 
Chi tiết máy, cơ cấu phụ trợ .................................................................................... 7/00 
Sản xuất từ các vật liệu đặc biệt .............................................................................. 5/00 
Sản xuất dây, dây chão hoặc dây cáp có dạng đặc biệt ........................................... 5/00 
Nối chặt đầu dây ...................................................................................................... 9/00 

 

Các đặc điểm kết cấu của dây chão và dây cáp 

1/00 Các đặc điểm kết cấu của dây chão và dây cáp [1, 2006.01] 
1/02 . Dây chão từ vật liệu bằng xơ, ví dụ từ xơ thực vật và xơ động vật, từ xenlulô tái 

sinh, từ chất dẻo [1, 2006.01] 
1/04 . . có lõi từ xơ và tơ đơn được sắp xếp song song với trục chính [1, 2006.01] 
1/06 . Dây chão và dây cáp từ dây kim loại, ví dụ từ dây định hình được sắp xếp xung 

quanh lõi gai [1, 2006.01] 
1/08 . . lớp dây được tạo từ dây đan thép hình, tức là của các sợi tạo thành các lớp đồng 

tâm [1, 2006.01] 
1/10 . . . có lõi từ dây được sắp xếp song song với trục chính [1, 2006.01] 
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1/12 . Dây chão và dây cáp có lõi rỗng [1, 2006.01] 
1/14 . Dây chão và dây cáp có thành phần phụ chạy suốt chiều dài của dây chão hoặc dây 

cáp, ví dụ để dán nhãn [1, 2006.01] 
1/16 . Dây chão và dây cáp được bọc hoặc đệm từ cao su và chất dẻo (D07B 1/04, D07B 

1/10 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/18 . Lớp đệm [1, 2006.01] 
1/20 . Dây chão nổi, ví dụ có lõi xếp được lấp đầy không khí; Phụ tùng cho chúng [1, 

2006.01] 
1/22 . Dây chão phẳng; Tổ hợp từ một vài dây chão song song [1, 2006.01] 

Sản xuất dây chão và dây cáp 

3/00 Máy và cơ cấu nói chung để sản xuất các dây chão và dây cáp xoắn từ một vài 
sợi con của một hoặc một vài vật liệu khác nhau [1, 2006.01] 

3/02 . có cuộn dây tiếp liệu quay xung quanh trục của dây chão và dây cáp [1, 2006.01] 
3/04 . . và được sắp xếp theo trình tự dọc theo trục máy [1, 2006.01] 
3/06 . . và được sắp xếp theo đường tròn so với trục máy [1, 2006.01] 
3/08 . có cuộn dây tiếp nhận quay xung quanh trục dây chão hoặc dây cáp và có cuộn dây 

tiếp liệu không chuyển động [1, 2006.01] 
3/10 . . có cơ cấu tạo cho dây chão và dây cáp độ săn sau một vòng quay của cuộn dây 

tiếp nhận [1, 2006.01] 
3/12 . để tạo vòng dây chão, hoặc cáp từ các thành phần có chiều dài liên tục [1, 2006.01] 
3/14 . điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 

5/00 Sản xuất dây chão và dây cáp từ các vật liệu đặc biệt hoặc dạng đặc biệt [1, 
2006.01] 

5/02 . từ thân cây và vật liệu thực vật tương tự [1, 2006.01] 
5/04 . Dây chão dẹt tự nhiên hoặc nhân tạo [1, 2006.01] 
5/06 . từ xơ stapen tự nhiên hoặc nhân tạo [1, 2006.01] 
5/08 . . được dán bằng hồ [1, 2006.01] 
5/10 . từ sợi có mặt cắt ngang khác nhau theo các hình dạng trừ hình tròn [1, 2006.01] 
5/12 . có độ săn ít và sức căng yếu bằng phương pháp cố định và uốn thẳng [1, 2006.01] 

7/00 Các chi tiết máy và thiết bị phụ trợ của máy để sản xuất dây chão và dây cáp; 
Thiết bị phụ trợ có kết cấu liền với máy [1, 2006.01] 

7/02 . Các chi tiết máy; Các thiết bị phụ trợ [1, 2006.01] 
7/04 . .  Cơ cấu quay đảo chiều, ống dây hoặc hộp sợi có ống dây [1, 2006.01] 
7/06 . . Ổ đỡ và phanh của ống dây tiếp liệu [1, 2006.01] 
7/08 . . Cơ cấu tín hiệu và tự ngắt khi ngừng đưa và đứt vật liệu xơ đi vào ống tiếp liệu 

[1, 2006.01] 
7/10 . . Cơ cấu quấn các dây thành phẩm [1, 2006.01] 
7/12 . . để làm mềm, bôi trơn, thấp ướt dây chão và dây cáp hoặc của sợi tạo thành dây 

[1, 2006.01] 
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7/14 . . để bọc hoặc cuộn dây chão và dây cáp hoặc các sợi cấu thành (đưa các chất ở 
dạng lỏng hoặc sệt lên bề mặt nói chung B05; bọc các lõi đã được kéo dài nói 
chung B65H 81/06) [1, 2006.01] 

7/16 . Các thiết bị phụ trợ [1, 2006.01] 
7/18 . . để tách dây chão và dây cáp thành các phần trong lúc nối [1, 2006.01] 

9/00 Nối chặt đầu dây, ví dụ để chống sổ [1, 2006.01] 
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D21 SẢN XUẤT GIẤY; SẢN XUẤT XENLULO 

D21B NGUYÊN LIỆU SỢI VÀ XỬ LÝ CƠ HỌC NGUYÊN LIỆU SỢI 

1/00 Nguyên liệu xơ và xử lý cơ học nguyên liệu xơ (xử lý sơ bộ những nguyên liệu đã 
được nghiền trước khi nấu D21C 1/00; các phương pháp nghiền tán và tinh chế 
D21D 1/00; làm sạch bột giấy bằng phương pháp cơ học D21D 5/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Xử lý sơ bộ nguyên liệu bằng phương pháp cơ học hay hoá học (bóc vỏ gỗ B27L) 
[1, 2006.01] 

1/04 . (nghiền hay cắt gỗ

01B5/00) [1, 2006.01] 
1/06 . . bằng phương pháp khô [1, 2006.01] 
1/08 . . . nguyên liệu thô là giấy rác; nguyên liệu thô là giẻ rách [1, 2006.01] 
1/10 . . . . bằng cách cắt [1, 2006.01] 
1/12 . . bằng phương pháp ướt sử dụng hơi (máy nghiền bột giấy D21D 1/00) [1, 

2006.01] 
1/14 . . .  [1, 2006.01] 
1/16 . . . . có sử dụng các chất hoá học [1, 2006.01] 
1/18 . . . . trong các máy kiểu hộp [1, 2006.01] 
1/20 . . . . . có cơ cấu dẫn tiến bằng xích [1, 2006.01] 
1/22 . . . . . có vít ăn tới [1, 2006.01] 
1/24 . . . . . có hộp nén [1, 2006.01] 
1/26 . . . . Thiết bị dẫn động và nạp [1, 2006.01] 
1/28 . . . . Máy khía đá có thiết bị nghiền [1, 2006.01] 
1/30 . . . Tách xơ bằng những phương pháp khác [1, 2006.01] 
1/32 . . . . giấy lộn [1, 2006.01] 
1/34 . . . . Bằng cách pha trộn [1, 2006.01] 
1/36 . . . . Tách xơ bằng phương pháp nổ nhờ độ chênh lệch áp suất rõ rệt [1, 2006.01] 
1/38 . Bảo quản bán thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu có chứa xenlulô [1, 

2006.01] 
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D21C SẢN XUẤT XENLULO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH NHỮNG CHẤT 
KHÔNG PHẢI LÀ XENLULO TỪ NGUYÊN LIỆU CHỨA XENLULO; QUÁ 
TRÌNH HOÀN NHIỆT CHẤT LỎNG NẤU; NHỮNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ 
MỤC ĐÍCH NÀY 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT XENLULO 

Xử lý sơ bộ nguyên liệu .......................................................................................... 1/00 
Nấu nguyên liệu....................................................................................................... 3/00 
Những phương pháp khác ....................................................................................... 5/00 
Nồi nấu .................................................................................................................... 7/00 

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TIẾP THEO ..................................................................................................... 9/00 
QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN CHẤT LỎNG NẤU .......................................................................... 11/00 

 

1/00 Xử lý sơ bộ những nguyên liệu đã được nghiền trước khi nấu (giấy loại D21C 
5/02) [1, 2006.01] 

1/02 . bằng hơi hoặc nước [1, 2006.01] 
1/04 . bằng hợp chất axit [1, 2006.01] 
1/06 . bằng hợp chất kiềm tách [1, 2006.01] 
1/08 . bằng hợp chất ôxy [1, 2006.01] 
1/10 . Xử lý bằng phương pháp lý học tạo thuận lợi cho quá trình tẩm ướt [1, 2006.01] 

3/00 Nấu các nguyên liệu chứa xenlulô [1, 2006.01] 
3/02 . có sử dụng bazơ vô cơ hay hợp chất kiềm, ví dụ quá trình sunfát [1, 2006.01] 
3/04 . có sử dụng axit, muối axit hay axit anhidrít [1, 2006.01] 
3/06 . .  của khí sunfu rơ S02; axit sufuarơ, bisunfit [1, 2006.01] 
3/08 . . .  của bisufit canxi [1, 2006.01] 
3/10 . . .  của bisufit magiê [1, 2006.01] 
3/12 . . . của bisufit natri [1, 2006.01] 
3/14 . . . của bisunfit amôn [1, 2006.01] 
3/16 . . của oxit nitơ, axit nitơric [1, 2006.01] 
3/18 . có sử dụng các chất halôgen hay các hợp chất cho halôgen (quá trình tẩy trắng bột 

xenlulô D21C 9/12) [1, 2006.01] 
3/20 . có sử dụng các chất hoà tan hữu cơ [1, 2006.01] 
3/22 . Những đặc điểm khác nhau của các quá trình nấu [1, 2006.01] 
3/24 . . Quá trình liên tục [1, 2006.01] 
3/26 . . Quá trình nhiều bậc [1, 2006.01] 
3/28 . . Dự báo sự tạo bọt [1, 2006.01] 

5/00 Những phương pháp sản xuất xenlulô khác, ví dụ nấu xơ bông [1, 2006.01] 
5/02 . Chế biến lại giấy loại (các phương pháp cơ học để chế biến lại giấy loại D21B 

1/08, D21B 1/32) [1, 2006.01] 
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7/00 Nồi nấu [1, 2006.01] 
7/02 . Quay [1, 2006.01] 
7/04 . Xây lót [1, 2006.01] 
7/06 . Thiết bị nạp [1, 2006.01] 
7/08 . Thiết bị xả [1, 2006.01] 
7/10 . Thiết bị nung nóng [1, 2006.01] 
7/12 . Thiết bị điều khiển [1, 2006.01] 
7/14 . Thiết bị để tuần hoàn dung dịch kiềm [1, 2006.01] 
716 . Thiết bị an toàn [1, 2006.01] 

9/00 Quá trình xử lý bột xenlulô hay xơ bông tiếp theo [1, 2006.01] 
9/02 . Làm sạch [1, 2006.01] 
9/04 . . trong ống khuyếch tán [1, 2006.01] 
9/06 . . trong thiết bị lọc [1, 2006.01] 
9/08 . Tách chất béo, nhựa, hắc ín, sáp 
9/10 . Quá trình tẩy trắng [1, 2006.01] 
9/12 . . bằng halogen hoặc các hợp chất chứa halogen (D21C 9/16 được ưu tiên) [1, 4, 

2006.01] 
9/14 . . . ClO2 hay clorit [1, 2006.01] 
9/147 . . bằng oxy hoặc các biến thể khác hình của nó (D21C 9/16 được ưu tiên) [, 

2006.01] 
9/153 . . . bằng ozon [1, 2006.01] 
9/16 . . có sử dụng hợp chất peroxyt [1, 2006.01] 
9/18 . Khử nước [1, 2006.01] 

11/00 Sự hoàn nhiệt chất lỏng nấu [1, 2006.01] 
11/02 . bằng sufit kiềm [1, 2006.01] 
11/04 . bằng dung dịch kiềm [1, 2006.01] 
11/06 . Xử lý khí nấu; Sự hoàn nhiệt trong khí [1, 2006.01] 
11/08 . . Sự khử mùi [1, 2006.01] 
11/10 . Cô đặc dung dịch kiềm đã sử dụng bằng quá trình bay hơi [1, 2006.01] 
11/12 . Đốt cháy dịch nấu [1, 2006.01] [1, 2006.01] 
11/14 . Đốt ướt [1, 2006.01] 
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D21D XỬ LÝ BỘT GIẤY TRƯỚC KHI VÀO MÁY XEO GIẤY [5] 
 

1/00 Các phương pháp nghiền tán hoặc tinh chế; Máy nghiền bột giấy của thùng 
đánh bột xơ kiểu Hollander [1, 2006.01] 

1/02 . Các phương pháp nghiền tán; Máy nghiền kiểu nhào [1, 2006.01] 
1/04 . . Tang trống quay và dao [1, 2006.01] 
1/06 . . Thanh chấn [1, 2006.01] 
1/08 . . Máy nghiền có thiết bị điều khiển sự chuyển động liên tục của bột giấy [1, 

2006.01] 
1/10 . . Máy nghiền có thiết bị điều chỉnh áp suất giữa tang nghiền và thanh chắn [1, 

2006.01] 
1/12 . . Máy nghiền có thiết bị xả bột giấy [1, 2006.01] 
1/14 . . Máy nghiền có một tang nghiền hình trống và rãnh thẳng đứng để tuần hoàn bột 

giấy [1, 2006.01] 
1/16 . . Máy nghiền có thiết bị thu hồi bột giấy tụ lại trên tang cuộn [1, 2006.01] 
1/18 . . Máy nghiền có nhiều tang cuộn [1, 2006.01] 
1/20 . Các phương pháp tinh chế [1, 2006.01] 
1/22 . . Các máy nghiền conic [1, 2006.01] 
1/24 . . . Tang quay của máy nghiền conic [1, 2006.01] 
1/26 . . . Bệ tì của máy nghiền conic [1, 2006.01] 
1/28 . . Máy nghiền dùng bi và máy nghiền có lõi [1, 2006.01] 
1/30 . . Máy nghiền kiểu đĩa [1, 2006.01] 
1/32 . . Máy nghiền kiểu búa đập [1, 2006.01] 
1/34 . . Những máy nghiền và máy tinh chế khác [1, 2006.01] 
1/36 . . . có trục thẳng đứng [1, 2006.01] 
1/38 . . . có trục nằm ngang [1, 2006.01] 
1/40 . . Rửa xơ [1, 2006.01] 

5/00 Làm sạch bột giấy bằng phương pháp cơ học; Thiết bị làm sạch [1, 2006.01] 
5/02 . Sàng và phân loại bột giấy [1, 2006.01] 
5/04 . . Thiết bị phẳng để làm sạch bột giấy [1, 2006.01] 
5/06 . . Bộ làm sạch hình trụ quay [1, 2006.01] 
5/08 . . . có chuyển động lắc [1, 2006.01] 
5/10 . . . . của bể chứa [1, 2006.01] 
5/12 . . . . của bộ phận phân loại [1, 2006.01] 
5/14 . . . . của bể chứa và bộ phận phân loại [1, 2006.01] 
5/16 . . Các xilanh và thanh của bộ lọc [1, 2006.01] 
5/18 . làm sạch bột giấy có sử dụng lực li tâm [1, 2006.01] 
5/20 . . trong các thiết bị có những trục ngang [1, 2006.01] 
5/22 . . trong các thiết bị có những trục thẳng đứng [1, 2006.01] 
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5/24 . . trong các xiclon [1, 2006.01] 
5/26 . Khử bọt khí trong bột giấy [1, 2006.01] 
5/28 . Bể chứa để dự trữ và khuấy trộn bột giấy [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2006.01] 
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D21F MÁY XEO GIẤY; CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIẤY TRÊN MÁY 
XEO GIẤY 

Nội dung phân lớp 
SẢN XUẤT GIẤY HAY BÌA CÁC TÔNG CÓ ĐỘ DÀI LIÊN TỤC 

Các kiểu máy xeo giấy ............................................................................................ 9/00 
Các bộ phận cấu tạo của máy: phần lưới, cơ cấu 
truyền băng giấy từ phần lưới đến phần ép 
Phần ép 
Phần sấy ....................................................................................... 1/00; 2/00; 3/00; 5/00 
Những bộ phận khác của máy ................................................................................. 7/00 
Các phương pháp sản xuất giấy hay bìa các tông ................................................. 11/00 

SẢN XUẤT GIẤY HAY BÌA CÁC TÔNG TẤM ........................................................................... 13/00 
 

1/00 Phần lưới của máy xeo giấy [1, 2006.01] 
1/02 . Các thùng áp lực của máy xeo kiểu lưới dài [1, 2006.01] 
1/04 . Các thùng áp lực của máy xeo trụ [1, 2006.01] 
1/06 . Điều chỉnh nạp bột giấy [1, 2006.01] 
1/08 . Điều chỉnh độ đặc [1, 2006.01] 
1/10 . Lưới (sản xuất lưới dày kim loại B21F) [1, 2006.01] 
1/12 . . Các mối nối [1, 2006.01] 
1/14 . . . hàn [1, 2006.01] 
1/16 . . . khâu [1, 2006.01] 
1/18 . Thiết bị rung lắc của lưới và các phần có liên quan [1, 2006.01] 
1/20 . . trong máy xeo kiểu lưới dài [1, 2006.01] 
1/22 . . trong máy xeo trụ [1, 2006.01] 
1/24 . Cơ cấu xoay, nâng, hạ của lưới [1, 2006.01] 
1/26 . . trong máy xeo kiểu lưới dài [1, 2006.01] 
1/28 . . trong máy xeo trụ [1, 2006.01] 
1/30 . Bảo vệ lưới tránh tác hại cơ giới [1, 2006.01] 
1/32 . Rửa lưới và rửa chắn [1, 2006.01] 
1/34 . Cơ cấu vòi phun [1, 2006.01] 
1/36 . Cơ cấu dẫn hướng (trục nút ra D21F 3/10) [1, 2006.01] 
1/38 . . Trục ép phẳng giấy (là giấy) [1, 2006.01] 
1/40 . . Trục [1, 2006.01] 
1/42 . . Thiết bị rót vào [1, 2006.01] 
1/44 . Thiết bị kim nước [1, 2006.01] 
1/46 . . Trục ép phẳng giấy [1, 2006.01] 
1/48 . Thiết bị hút (xả) trục (hút ra D21F 3/10) [1, 2006.01] 
1/50 . . Hộp chân không có trục cán [1, 2006.01] 
1/52 . . Hộp chân không không có trục cán [1, 2006.01] 
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1/54 . Thiết bị khử bọt [1, 2006.01] 
1/56 . Cơ cấu khung ép nóng [1, 2006.01] 
1/58 . Băng curoa ép nóng [1, 2006.01] 
1/60 . Thiết bị tạo hình [1, 2006.01] 
1/62 . Hòm lắng cát [1, 2006.01] 
1/64 . Thiết bị phân loại từ tính [1, 2006.01] 
1/66 . Quá trình thu hồi xơ, khử nước và hoàn nhiệt, sử dụng lại nước tuần hoàn [1, 

2006.01] 
1/68 . .  có sử dụng máy xoáy thuỷ lực (máy xoáy thủy lực B04C) [1, 2006.01] 
1/70 . . bằng sự tuyển nổi [1, 2006.01] 
1/72 . . có sử dụng phễu [1, 2006.01] 
1/74 . . có sử dụng xi lanh [1, 2006.01] 
1/76 . . . có miệng hút [1, 2006.01] 
1/78 . . . có đặt áp suất [1, 2006.01] 
1/80 . . có sử dụng băng phân loại liên tục [1, 2006.01] 
1/82 . . có bổ sung thành phần xơ kết tụ [1, 2006.01] 

2/00 Cơ cấu truyền băng giấy từ phần lưới của máy xeo đến phần ép (vận chuyển 
băng nói chung B65H) [1, 2006.01] 

3/00 Phần ép của máy xeo giấy [1, 2006.01] 
3/02 . Máy ép ướt [1, 2006.01] 
3/04 . . Thiết bị cho máy ép ướt [1, 2006.01] 
3/06 . . Phương tiện điều chỉnh áp lực [1,2006.01] [1, 2006.01] 
3/08 . . Trục ép [1, 2006.01] 
3/10 . . Trục hút, ví dụ trục suốt năm [1, 2006.01] 

5/00 Phần sấy của máy xeo giấy [1, 2006.01] 
5/02 . Sấy trên các ru lô [1, 2006.01] 
5/04 . . trên những ru lô sấy [1, 2006.01] 
5/06 . . Điều chỉnh nhiệt độ [1, 2006.01] 
5/08 . . Giữ nhiệt độ tạo hơi trong xi lanh [1, 2006.01] 
5/10 . . Phơi trên dây [1, 2006.01] 
5/12 . Sấy băng giấy bằng cách sử dụng chân không [1, 2006.01] 
5/14 . Sấy băng giấy bằng cách nung nóng bằng điện [1, 2006.01] 
5/16 . Sấy băng giấy bằng không khí nóng [1, 2006.01] 
5/18 . Sử dụng nhiệt dư [1, 2006.01] 
5/20 . Những bộ phận khác của máy xeo giấy [1, 2006.01] 

7/00 Các chi tiết kết cấu khác của máy xeo giấy [1, 2006.01] 

7/02 .  Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
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7/04 . Thiết bị kiểm tra sự đứt giấy [1, 2006.01] 
7/06 . Điều chỉnh độ dày lớp bột giấy, thiết bị tín hiệu [1, 2006.01] 
7/08 . Chăn len [1, 2006.01] 
7/10 . .  Mối nối [1, 2006.01] 
7/12 . .  Sấy [1, 2006.01] 

9/00 Các kiểu máy xeo giấy [1, 2006.01] 
9/00 .  Máy xeo lưới dài [1, 2006.01] 
9/02 . Máy xeo lưới trụ [1, 2006.01] 

11/00 Các phương pháp sản xuất giấy và bìa các tông có độ dài liên tục, sản xuất bằng 
giấy ướt dùng trong sản xuất bìa các tông sợi trên các máy xeo giấy [1, 2006.01] 

11/02 . trên máy xeo lưới dài [1, 2006.01] 
11/04 . . để sản xuất giấy hoặc bìa các tông nhiều lớp [1, 2006.01] 
11/06 . trên máy xeo lưới trụ [1, 2006.01] 
11/08 . . để sản xuất giấy hoặc bìa các tông nhiều lớp [1, 2006.01] 
11/10 . Chế tạo các sản phẩm ép từ giấy bằng cách rút nước trong khuôn [1, 2006.01] 
11/12 . Sản xuất giấy có nếp gợn hay bìa các tông [1, 2006.01] 
11/14 . Sản xuất bông xenlulô, giấy lọc và giấy thấm [1, 2006.01] 
11/16 . Sản xuất băng giấy để xử lý tiếp trong quá trình kéo sợi hay xoắn [1, 2006.01] 

13/00 Sản xuất băng giấy để xử lý tiếp trong quy tình kéo sợi xoắn [1, 2006.01] 
13/02 . Sản xuất giấy theo phương pháp rút bằng tay quay [1, 2006.01] 
13/04 . trên máy xeo các tông lưới trụ [1, 2006.01] 
13/06 . . Trục có kích thước [1, 2006.01] 
13/08 . . . Trục cắt tự động [1, 2006.01] 
13/10 . có dùng máy ép đối với bìa các tông [1, 2006.01] 
13/12 . . Máy nén hình tấm [1, 2006.01] 
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D21G MÁY CÁN PHỤ KIỆN CỦA MÁY XEO GIẤY (máy cuộn dùng cho thành phẩm, 
thiết bị điều chỉnh nếp uốn hay làm giãn cạnh B65H) 

1/00 Máy cán (để xử lý vật liệu đặc biệt xem các lớp tương ứng, ví dụ B29C 43/24, D06); 
Thiết bị đánh bóng [1, 2006.01] 

1/02 . Máy nghiền bột giấy; Bệ của máy nghiền (nói chung F16C 13/00) [1, 2006.01] 

3/00 Dao cạo [1, 2006.01] 
3/02 . cho máy cán [1, 2006.01] 
3/04 . cho các rulô sấy [1, 2006.01] 

5/00 Thiết bị bảo hiểm [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị làm ẩm [1, 2006.01] 

9/00 Những phụ kiện khác của máy xeo giấy [1, 2006.01] 
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D21H THÀNH PHẦN BỘT GIẤY; SẢN XUẤT CHÚNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC BAO 
GỒM BỞI CÁC PHÂN LỚP D21C, D; TẨM HOẶC HỒ GIẤY; XỬ LÝ GIẤY 
THÀNH PHẨM MÀ KHÔNG ĐƯỢC BAO GỒM BỞI LỚP B31 HOẶC PHÂN 
LỚP D21G; GIẤY KHÁC [5] 

Ghi chú [5, 2006.01] 
1. Phân lớp này bao gồm cả thành phần bột giấy để sản xuất tấm xơ ép hoặc các sản 

phẩm sợi khác bằng phương pháp ướt. 
2. Trong phân lớp này các thuật ngữ sau được sử dụng với ngữ nghĩa là: 
 - "Bột giấy" nghĩa là một hỗn hợp phân tán bao gồm các xơ tạo giấy và các chất phụ 

gia tuỳ ý cần được xử lý, và bao gồm thuật ngữ "nguyên liệu giấy"; nó cũng có 
nghĩa là các xơ tạo giấy khô được dùng để sản xuất giấy bằng các phưng pháp khô 
hoặc ướt. 

 - "Giấy" nghĩa là giấy, các tông hoặc các sản phẩm phi vi được sản xuất bằng 
phương  pháp ướt. 

3. Nếu một thành phần của bột giấy hoặc giấy, hoặc một bộ phận cấu thành của nó đặc 
trưng bởi một vài đặc điểm thuộc phân nhóm này, ví dụ cả vật liệu sợi hoặc hồ hoặc 
cả thuốc nhuộm và chất kỵ nước, thì phân loại sẽ được tiến hành tại tất cả các nhóm 
thích hợp với các đặc điểm đó. 

Nội dung phân lớp 
BỘ GIẤY HOẶC GIẤY 

bao gồm xenluloza, các lignoxenluloza hoặc các 
x không xenluloza hoặc vật liệu tạo giấy ................................................... 11/00, 13/00 
bao gồm các xơ hoặc vật liệu tạo giấy không 
được đặc trưng bởi thành phần hoá học của chúng ............................................... 15/00 
Các phương pháp hoặc thiết bị bổ sung vật liệu ................................................... 23/00 

VẬT LIỆU KHÔNG XƠ ĐƯỢC BỔ SUNG CHO BỘT GIẤY, 
VẬT LIỆU TẨM GIẤY ......................................................................................................... 17/00, 21/00 
GIẤY HỒ; VẬT LIỆU HỒ ............................................................................................................... 19/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TIẾP KHÁC ĐỂ XỬ LÝ 
GIẤY ................................................................................................................................................. 25/00 
GIẤY ĐẶC BIỆT ............................................................................................................................. 27/00 

 

Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm D21H11/00-D21H15/00, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

11/00 Bột giấy hoặc giấy, bao gồm xenluloza hoặc các xơ lignoxenluloza chỉ thuọc 
nguồn gốc thiên nhiên [5, 2006.01] 

11/02 . Bột giấy hoá học hoặc bột giấy cơ hoá [5, 2006.01] 
11/04 . . Bột giấy cơrap hoặc bột giấy sunfat [5, 2006.01] 
11/06 . . Bột giấy sunfit hoặc bột giáy binlfit [5, 2006.01] 
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11/08 . Bột giấy cơ hoặc cơ nhiệt [5, 2006.01] 
11/10 . Hỗn hợp của bột giấy cơ và hoá [5, 2006.01] 
11/12 . Bột giấy từ thực vật hoặc cây trồng không gỗ, ví dụ cây bông, cây lanh, rơm, bã 

mía, hoặc bã củ cải [5, 2006.01] 
11/14 . Xơ thứ cấp (tái sinh giấy phế thải D21C 5/02) [5, 2006.01] 
11/16 . được biến tính bởi xử lý tiếp đặc biệt [5, 2006.01] 
11/18 . . Xơ dể thuỷ hoá, trương nở hoặc kết sợi [5, 2006.01] 
11/20 . . Xơ được biến tính bằng các phương pháp hoá học hoặc hoá inh [5, 2006.01] 
11/22 . . . được cation hoá [5, 2006.01] 

13/00 Bột giấy hoặc giấy, bao gồm xenluloza tổng hợp hoặc xơ không - xenluloza hoặc 
vật liệu tạo giấy (đặc tính hoá học trong sản xuất xơ nhân tạo D01F) [5, 2006.01] 

13/02 . Xơ xenlulza tổng hợp [5, 2006.01] 
13/04 . . Ete xenluloza [5, 2006.01] 
13/06 . . Este xenluloza [5, 2006.01] 
13/08 . . từ xenluloza tái sinh [5, 2006.01] 
13/10 . Xơ không xenluloza hữu cơ [5, 2006.01] 
13/12 . . từ các hợp chất cao phân tử thu được bằng các phản ứng chỉ bao gồm các liên kết 

không no cácbon - cácbon [5, 2006.01] 
13/14 . . . Polyanken, ví dụ polystyren [5, 2006.01] 
13/16 . . . Các rượu polyankenyl; Ete polyankenyl; este polyankenyl [5, 2006.01] 
13/18 . . . Polyme của các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ 

polyacrylonitril [5, 2006.01] 
13/20 . . từ các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các phản ứng chỉ gồm có 

các liên kết không no cácbon - cácbon [5, 2006.01] 
13/22 . . . Polyme ngưng tụ của các andehyt hoặc các xeton [5, 2006.01] 
13/24 . . . Polyeste [5, 2006.01] 
13/26 . . . Polyamit; Polyimit [5, 2006.01] 
13/28 . . từ polyme tự nhiên [5, 2006.01] 
13/30 . . . Polysacarit khong xenluloza [5, 2006.01] 
13/32 . . . . Xơ anginat [5, 2006.01] 
13/34 . . . Xơ protein [5, 2006.01] 
13/36 . Xơ hoặc bông vô cơ [5, 2006.01] 
13/38 . . silic [5, 2006.01] 
13/40 . . . thuỷ tinh, ví dụ sợi khoáng vật, sơi thuỷ tinh [5, 2006.01] 
13/42 . . . Xơ amian [5, 2006.01] 
13/44 . . . Bông xơ, ví dụ mica hoặc khoáng mica [5, 2006.01] 
13/46 . . Xơ không silic, ví dụ từ các oxit kim loại [5, 2006.01] 
13/48 . . . Xơ kim loại hoặc được kim loại hoá [5, 2006.01] 
13/50 . . . Sợi cácbon [5, 2006.01] 
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15/00 Bột giấy hoặc giấy bao gồm các xơ hoặc vật liệu tạo giấy được đặc trưng bởi các 
đặc tính ngoài thành phần hoá học của chúng [5, 2006.01] 

15/02 . được đặc trưng bởi cấu hình [5, 2006.01] 
15/04 . . xơ cong, thắt nút, quăn hoặc xoắn [5, 2006.01] 
15/06 . . Xơ dài, nghĩa là các xơ có độ dài vượt quá giới hạn của các xơ tạo giấy thông 

thường; sợi [5, 2006.01] 
15/08 . . Bông (D21H 13/44 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
15/10 . . Xơ composit [5, 2006.01] 
15/12 . . . một phần là hữu cơ hoặc một phần là vô cơ [5, 2006.01] 

17/00 Vật liệu không xơ được bổ sung cho bột giấy, được đặc trưng bởi thành phần 
của nó; vật liệu tẩm giấy được đặc trưng bởi thành phần của nó [5, 2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
1. Trong các nhóm D21H17/01-D21H17/63, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì một vật liệu 
luôn được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

2. Một hỗn hợp có từ hai vật liệu trở lên được phân loại vào vị trí thích hợp cuối cùng 
trong các nhóm D21H17/01-D21H17/63 mà có ít nhất một trong các vật liệu đó. 

3. Bất kỳ phần nào của hỗn hợp mà không xác định được phân loại theo Ghi chú (2), và 
bản thân nó có tính mới và không hiển nhiên thì cũng phải phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng trong các nhóm D21H17/01-D21H17/63. Phần của hỗn hợp ở đây có 
thể hiểu là một vật liệu đơn lẻ hoặc bản thân nó cũng là một hỗn hợp. 

4. Một phần của một hỗn hợp mà không xác định được phân loại theo Ghi chú (2) hoặc 
(3) mà được xem là thông tin cần thiết để tra cứu thì có thể phân loại vào vị trí thích 
hợp cuối cùng trong các nhóm D21H17/01-D21H17/63. Có thể ví dụ trong trường 
hợp khi thấy cần thiết phải sử dụng sự kết hợp của các ký hiệu phân loại để tra cứu 
các hỗn hợp. Một phân loại không bắt buộc như vậy được gọi là “thông tin bổ sung”. 

 
17/01 . Chất thải, ví dụ bùn [5, 2006.01] 
17/02 . Vật liệu từ nguồn gốc thực vật (Protein D21H 17/22; lignin D21H 17/23 

polysacarit D21H 17/24; nhựa thông D21H 17/62) [5, 2006.01] 
17/03 . Các hợp chất hữu cơ không cao phân tử [5, 2006.01] 
17/04 . . Hydrocacbon [5, 2006.01] 
17/05 . . chứa các nguyên tố chỉ ngoài cacbon và hydrô [5, 2006.01] 
17/06 . . . Rượu; Phenol; Ete; Andehyt; Xêton; Axetal; Xetal [5, 2006.01] 
17/07 . . . Các hợp chất chứa nitơ [5, 2006.01] 
17/08 . . . . Isoxyanat [5, 2006.01] 
17/09 . . . Các hợp chất chứa lưu huỳnh [5, 2006.01] 
17/10 . . . Các hợp chất chứa phốt pho [5, 2006.01] 
17/11 . . . Các halogenua [5, 2006.01] 
17/12 . . . Các hợp chất hữu cơ - kim lại [5, 2006.01] 
17/13 . . . Các hợp chất chứa silic [5, 2006.01] 
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17/14 . . . Các axit cacboxylic; Các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
17/15 . . . . Các axit polycacboxylic, ví dụ axit maleic [5, 2006.01] 
17/16 . . . . . Các sản phẩm phụ của chúng với hyđrocacbon [5, 2006.01] 
17/17 . . . Các xêten, ví dụ xeten đine [5, 2006.01] 
17/18 . . . tạo thành các hợp chất mới tai chỗ, ví dụ trong bột giấy hoặc giấy, bằng phản 

ứng hoá học với chính nó, hoặc các chất bổ sung khác [5, 2006.01] 
17/19 . . . . bằng các phản ứng chỉ gồm có các liên kết không no cácbon-cácbon [5, 

2006.01] 
17/20 . Các hợp chất hữu cơ cao phân tử [5, 2006.01] 
17/21 . . của nguồn gốc tự nhiên; các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
17/22 . . . Các protein [5, 2006.01] 
17/23 . . . Các lignin [5, 2006.01] 
17/24 . . . Các polysacarit [5, 2006.01] 
17/25 . . . . Xenluloza [5, 2006.01] 
17/26 . . . . . Các ete của nó [5, 2006.01] 
17/27 . . . . . Các este của nó [5, 2006.01] 
17/28 . . . . Tinh bột [5, 2006.01] 
17/29 . . . . . Cationic [5, 2006.01] 
17/30 . . . . Axit anginic hoặc các anginat [5, 2006.01] 
17/31 . . . . Các nhựa [5, 2006.01] 
17/32 . . . . . Nhựa cây [5, 2006.01] 
17/33 . . Các hợp chất cao phân tử tổng hợp [5, 2006.01] 
17/34 . . . thu được bằng các phản ứng chỉ gồm có liên kết không no cácbon-cácbon [5, 

2006.01] 
17/35 . . . . Các polyanken, ví dụ polystyren [5, 2006.01] 
17/36 . . . . Các rượu polyankenyl, các ete polyankenyl; các este polyankenyl [5, 2006.01] 
17/37 . . . . Các polyme của các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ các 

polyacrilat [5, 2006.01] 
17/38 . . . . chứa các nhóm có thể liên kết ngang [5, 2006.01] 
17/39 . . . . . tạo thành các liên kết ngang ete, ví dụ các nhóm ankylol [5, 2006.01] 
17/40 . . . . . không no [5, 2006.01] 
17/41 . . . . chứa các nhóm ion [5, 2006.01] 
17/42 . . . . . anion [5, 2006.01] 
17/43 . . . . . .  Các nhóm cacboxyl hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
17/44 . . . . . cationic [5, 2006.01] 
17/45 . . . . . .  Các nhóm chứa nitơ [5, 2006.01] 
17/46 . . . thu dược không phải bằng các phản ứng chỉ gồm có các liên kết không no 

cácbon-cácbon [5, 2006.01] 
17/47 . . . . Các polyme ngưng tụ của các andehyt hoặc các xeton [5, 2006.01] 
17/48 . . . . . với các phenon [5, 2006.01] 
17/49 . . . . . với các hỗn hợp chứa liên kết hydro với nitơ [5, 2006.01] 
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17/50 . . . . . . Các hợp chất không vòng [5, 2006.01] 
17/51 . . . . . . Các triarin, ví dụ melamin [5, 2006.01] 
17/52 . . . . Các nhựa epoxy [5, 2006.01] 
17/53 . . . . Các polyete, cácpolyeste [5, 2006.01] 
17/54 . . . . thu dược bằng các phản ứng tạo thành liên kết chứa nitơ trong mạch cao phân 

tử chính [5, 2006.01] 
17/55 . . . . . Các polyamit; các polyaminoamit; các polyeste-amit [5, 2006.01] 
17/56 . . . . . Các polyamin; các polyimin; các polyeste-imit [5, 2006.01] 
17/57 . . . . . Các polyurê; các polyurêtan [5, 2006.01] 
17/58 . . . . thu được bằng các phản ứng tạo thành liên kết chứa lưu huỳnh chính trong 

mạch cao phân tử [5, 2006.01] 
17/59 . . . . thu dược bằng các phản ứng tạo thành liên kết chứa silic trong mach cao phân 

tử chính [5, 2006.01] 
17/60 . Các parafin [5, 2006.01] 
17/61 . Bitum [5, 2006.01] 
17/62 . Colofan; các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
17/63 . Các hợp chất vô cơ [5, 2006.01] 
17/64 . . Các hợp chất kiềm [5, 2006.01] 
17/65 . . Các hỗn hợp axit [5, 2006.01] 
17/66 . .  Các muối, ví dụ các phèn [5, 2006.01] 
17/67 . . Các hợp chất không tan trong nước, ví dụ các chất độn hoặc các chất màu [5, 

2006.01] 
17/68 . . . thuộc silic, ví dụ, đất sét [5, 2006.01] 
17/69 . . . được biến tính, ví dụ bởi liên kết với các thành phần khác trước khi hợp nhất 

trong bột giấy hoặc giấy [5, 2006.01] 
17/70 . . tạo thành các hợp chất mới tại chỗ ví dụ trong bột giấy hoặc giấy, bằng phản ứng 

hoá học với các chất khác được bổ sung riêng biệt [5, 2006.01] 

19/00 Giấy hồ (các tông hồ D21J 1/08); vật liệu hồ [5, 2006.01] 
19/02 . Các lớp hồ kim loại (D21H 19/66 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/04 . . được ứng dụng dưới dạng lá kim loại [5, 2006.01] 
19/06 . . được ứng dụng dưới dạng lỏng hoặc bột [5, 2006.01] 
19/08 . . được ứng dụng dưới dạng hơi, ví dụ, trong chân không [5, 2006.01] 
19/10 . Các lớp hồ không có các chất mầu (D21H 19/66 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/12 . . được ứng dụng dưới dạng dung dịch sử dụng nước là dung môi duy nhất, ví dụ, 

có các hỗn hợp axit hoặc kiềm [5, 2006.01] 
19/14 . . được ứng dụng dưới dạng ngoài dạng dung dịch có chứa nước được xác định 

trong nhóm D21H 19/12 [5, 2006.01] 
19/16 . . . bao gồm các hợp chất có thể lưu hoá hoặc polyme hoá (D21H 19/14 được ưu 

tiên) [5, 2006.01] 
19/18 . . . bao gồm paraphin [5, 2006.01] 
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19/20 . . . bao gồm các hợp chất cao phân tử thu dược bằng các phản ứng chỉ gồm có các 
liên kết không no cacbon-cacbon [5, 2006.01] 

19/22 . . . . Các polyanken, ví dụ polystyren [5, 2006.01] 
19/24 . . . bao gồm các hợp chất cao phân tử thu được không phải bằng các pản ứng chỉ 

gồm có các liên kết không no cacbon-cacbon [5, 2006.01] 
19/26 . . . . Các chất dẻo amin [5, 2006.01] 
19/28 . . . . Các polyeste [5, 2006.01] 
19/30 . . . . Các polyamit; polyimit [5, 2006.01] 
19/32 . . . . thu được bằng các phản ứng tạo ra các liên kết chứa silic trong mạch cao phân 

tử [5, 2006.01] 
19/34 . . . bao gồm xenluloza hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
19/36 . Các lớp hồ có các chất mầu (D21H 19/66 được ưu tiên; bột kim loại D21H 19/06) 

[5, 2006.01] 
19/38 . . được đặc trưng bởi các chất mầu [5, 2006.01] 
19/40 . . . thuộc silic, ví dụ, đất sét [5, 2006.01] 
19/42 . . . ít nhất một phần là hữu cơ [5, 2006.01] 
19/44 . . được đặc trưng bởi các thành phần khác, ví dụ chất kết dính hoặc phân tán [5, 

2006.01] 
19/46 . . . các hợp chất hữu cơ không - cao phân tử [5, 2006.01] 
19/48 . . . . Các điolefin, ví dụ butadien; Các monome vinyl thơm, ví dụ styren; Các axít 

không no có thể polyme hoá hoặc các dẫn xuất của chúng, ví dụ axit acrylic 
[5, 2006.01] 

19/50 . . . Các protein [5, 2006.01] 
19/52 . . . Xenluloza; các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
19/54 . . . Tinh bột [5, 2006.01] 
19/56 . . . Các hợp chất hữu cơ cao phân tử hoặc các oligome của chúng thu được bằng 

các phản ứng chỉ gồm có các liên kết không no cácbon-cácbon [5, 2006.01] 
19/58 . . . . Các polyme hoặc các oligome của các diolefin, các monome vinyl thơm hoặc 

các axit không no hoặc các dẫn xuất của chúng [5, 2006.01] 
19/60 . . . . Các rượu polyankenyl; các este polyankenyl [5, 2006.01] 
19/62 . . . Các hợp chất hữu cơ cao phân tử hoặc các oligome của chúng thu được không 

phải bằng các phản ứng chỉ gồm có các liên kết không no cácbon-cácbon [5, 
2006.01] 

19/64 . . . Các hợp chất vô cơ [5, 2006.01] 
19/66 . Các lớp hồ được đặc trưng bởi hiệu ứng thị giác đặc biệt, ví dụ vân hoa hoặc hoa 

văn (giấy có vân nổi D21H27/04) [5, 2006.01] 
19/68 . . không phẳng, đứt rời hoặc không liên tục [5, 2006.01] 
19/70 . . có khoảng trống bên trong, ví dụ các lớp hồ bọt khí [5, 2006.01] 
19/72 . Giấy hồ được đặc trưng bởi giấy nền [5, 2006.01] 
19/74 . . giấy nền có bề mặt không phẳng, ví dụ giấy crếp hoặc giấy gợn sóng [5, 2006.01] 
19/76 . . giấy nền có chất hấp thụ đặc biệt [5, 2006.01] 
19/78 . . . là cơ bản không thấm đối với lớp hồ [5, 2006.01] 
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19/80 . Giấy gồm có nhiều lớp hồ (D21H 19/02 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/82 . . chồng lên nhau [5, 2006.01] 
19/84 . . trên cả hai mặt của giấy nền [5, 2006.01] 

21/00 Vật liệu không xơ được bổ sung vào bột giấy, được đặc trưng bởi chức năng, 
hình dạng hoặc tính chất của nó; Vật liệu tẩm hoặc hồ giấy, được đặc trưng bởi 
chức năng, hình dạng hoặc tính chất của nó [5, 2006.01] 

21/02 . Các chất chống lắng đọng trên thiết bị nghiền bột giấy, ví dụ điều chỉnh nhựa hặc 
bùn lỏng (tách chất béo, nhựa hắc ín hoặc sáp D21C 9/08) [5, 2006.01] 

21/04 . . Các chất điều chỉnh bùn lỏng [5, 2006.01] 
21/06 . Chất trợ giúp tạo giấy [5, 2006.01] 
21/08 . . Các chất phân tán xơ [5, 2006.01] 
21/10 . . Các tác nhân lưu giữ hoặc xả các chất pha [5, 2006.01] 
21/12 . . Các chất khử bọt [5, 2006.01] 
21/14 . được đặc trưng bởi chức năng hoặc tính chất ở trên hoặc trong giấy (D21H 19/66, 

D21H 27/02 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
21/16 . . Các chất kết dính hoặc kỵ nước [5, 2006.01] 
21/18 . . Các chất tăng cứng [5, 2006.01] 
21/20 . . . Các chất tăng độ bền ẩm [5, 2006.01] 
21/22 . . Các chất tăng độ xốp, độ hấp thụ hoặc thể tích của giấy [5, 2006.01] 
21/24 . . . Các chất có hoạt tính bề mặt [5, 2006.01] 
21/26 . . Các chất tăng độ tromg suốt hoặc độ trong mờ của giấy [5, 2006.01] 
21/28 . . Các chất màu [5, 2006.01] 
21/30 . . Các chất phát quang hoặc huỳnh quang, ví dụ dùng làm trắng quang học (D21H 

21/40 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
21/32 . . Các chất làm trắng (làm trắng bột xenluloza D21C 9/10) [5, 2006.01] 
21/34 . . Các chất chống cháy [5, 2006.01] 
21/36 . . Các chất trừ sinh vật hại, ví dụ chất chống nấm, chống khuẩn hoặc chống sâu bọ 

[5, 2006.01 
21/38 . . Các chất ức chế ăn mòn hoặc các chất chống oy hoá [5, 2006.01] 
21/40 . . Các chất làm dễ dàng xác minh tính xác thực hoặc chống biến đổi gian lận, ví dụ 

dùng cho giấy tờ bảo đảm (hình mờ B41M3/14; in giấy bạc, tín dụng, chứng 
khoán B41M3/14; nhận dạng các đặc điểm bảo đảm của các thẻ mang thông tin 
hoặc các cấu trúc của tờ giấy tương tự, ví dụ để chống giả mạo B42D25/30) [5, 
2006.01] 

21/42 . . . Các băng hoặc giải (sợi D21H 15/06) [5, 2006.01] 
21/44 . . . Các phần tử an toàn ẩn, nghĩa là có thể phát hiện được hoặc dễ nhận thấy chỉ 

bằng cách sử dụng các thiết bị hoặc phương pháp đặc biệt để kiểm tra hoặc làm 
thay đổi [5, 2006.01] 

21/46 . . . . Các phần tử thích hợp để kiểm tra bằng hoá học hoặc chống làm giả bằng hoá 
học, ví dụ bằng việc sử dụng của các chất xoá [5, 2006.01] 

21/48 . . . . Các phần tử thích hợp để kiểm tra bằng vật lý, ví dụ bằng cách soi [5, 
2006.01] 
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21/50 . được đặc trưng bởi hình dạng (D21H 19/66, D21H 21/42, D21H 27/02 được ưu 
tiên) [5, 2006.01] 

21/52 . . Các phụ gia có độ dài hoặc hình dạng xác định [5, 2006.01] 
21/54 . . . là hình cầu, ví dụ vi nang hoặc hạt [5, 2006.01] 
21/56 . . Bọt [5, 2006.01] 

23/00 Các phương pháp và thiết bị bổ sung vật liệu vào bột giấy hoặc giấy [5, 2006.01] 
23/02 .  đặc trưng bởi cách thức bổ sung các chất [5, 2006.01] 
23/04 . . Bổ sung vào bột giấy; xử lý tiếp các chất được bổ sung trong bột giấy [5, 

2006.01] 
23/06 . . . Điều chỉnh quá trình bổ sung [5, 2006.01] 
23/08 . . . . bằng cách đo các tính chất của bột giấy, ví dụ thế zeta hoặc pH [5, 2006.01] 
23/10 . . . . . ít nhất hai loại hợp chất được bổ sung [5, 2006.01] 
23/12 . . . . bằng cách đo các tính chất của lô giấy tạo hình [5, 2006.01] 
23/14 . . . . bằng các chọn điểm bổ sung hoặc thời gian tiếp xúc giữa các thành phần [5, 

2006.01] 
23/16 . . . . . Bổ sung trước hoặc trong quá trình nghiền hoặc tinh chế bột giấy [5, 

2006.01] 
23/18 . . . . . Bổ sung tại nơi không có lực cắt trước khi tạo tờ giấy, ví dụ sau khi nghiền 

hoặc tinh chế bột giấy [5, 2006.01] 
23/20 . . . Các thiết bị của chúng [5, 2006.01] 
23/22 . . Bổ sung vào giấy được tạo hình [5, 2006.01] 
23/24 . . . trong quá trình sản xuất giấy [5, 2006.01] 
     

Ghi chú [5] 
    Các phương pháp và thiết bị được sử dụng để bổ sung vào giấy trong quá trình 

sản xuất, nghiã là đang vận hành thì được phân loại vào nhóm D21H 23/24  nếu 
chúng có tác dụng đặc biệt hoặc là chuyên dùng cho công nghệ sản xuất giấy. 

 
23/26 . . . . bằng cách chọn thời điểm bổ sung hoặc hàm lượng độ ẩm của giấy [5, 

2006.01] 
23/28 . . . . . Bổ sung trước khi sấy, ví dụ tại giới hạn độ ẩm hoặc thiết bị ép [5, 2006.01] 
23/30 . . . Xử lý sơ bộ giấy (D21H 23/70; D21H 23/76 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/32 . . . bằng cách tiếp xúc giấy với vật liệu dư, ví dụ đã dùng từ thùng chứa hặc theo 

cách cần phải tách vật liệu dư ra khỏi giấy (D21H 23/66 được ưu tiên; tách vật 
liệu dư D21H 25/08) [5, 2006.01] 

23/34 . . . . Các thiết bị hồ kiểu dao hoặc cánh [5, 2006.01] 
23/36 . . . . . Dao hoặc chánh là một bộ phận của thùng chứa chất lỏng, ví dụ cánh quét 

kiểu khuấy [5, 2006.01] 
23/38 . . . . . vật liệu lỏng được ứng dụng bằng cơ cấu đặc biệt, ví dụ có một trục lăn 

trong thiết bị hồ kiểu cánh ngược lắp chìm [5, 2006.01] 
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23/40 . . . . chỉ một mặt của giấy được tiếp xúc với vật liệu (D21H 23/34 được ưu tiên) 
[5, 2006.01] 

23/42 . . . . Giấy có ít nhất một phần được hồ bởi vật liệu trên cả hai mặt (D21H 23/34 
được ưu tiên) [5, 2006.01] 

23/44 . . . . . Xử lý bằng ga hoặc hơi [5, 2006.01] 
23/46 . . . Rót hoặc cho chất lỏng chảy thành dòng liên tục lên bề mặt, toàn bộ dòng chảy 

đó được giấy mang đi (D21H 23/66 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/48 . . . . Thiết bị hồ kiểu tạo màng [5, 2006.01] 
23/50 . . . Phun hoặc phóng (D21H 23/44; D21H 23/66 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/52 . . . bằng cách tiếp súc giấy với cơ cấu mang vật liệu (D21H 23/32; D21H 23/46; 

D21H 23/66 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/54 . . . . Các cơ cấu đánh bóng, ví dụ các loại bàn chải, đêm hoặc phớt [5, 2006.01] 
23/56 . . . . Các trục lăn (D21H 23/38 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/58 . . . . . Các chi tiết của chúng, ví dụ các đặc tính bề mặt hoặc tốc độ ngoại vi [5, 

2006.01] 
23/60 . . . . . . vật liệu ở trên trục phết được xử lý đặc biệt trước khi đưa lên giấy (D21H 

23/64 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
23/62 . . . . . . Hồ bằng trục ngược, nghĩa là bề mặt trục phết chuyển động theo hướng 

ngược với hướng chuyển động của giấy [5, 2006.01] 
23/64 . . . . vật liệu là không chảy tại thời điểm truyền, ví dụ dưới dạng đã được tạo thành 

trước, ít nhất một lớp phủ đông cứng từng phần [5, 2006.01] 
23/66 . . . Xử lý giấy rời, ví dụ các tờ, trang hoặc cuộn [5, 2006.01] 
23/68 . . . . bằng cách giấy chuyển động liên tục [5, 2006.01] 
23/70 . . . Các phương pháp nhiều công đoạn thiết bị bổ sung một hoặc nhiều chất theo tỷ 

lệ hoặc bằng các cách khác nhau vào giấy, chưa được phân loại vào nhóm nào 
khác của nhóm chính này [5, 2006.01] 

23/72 . . . . Chỉ có nhiều công đoạn nối tiếp nhau [5, 2006.01] 
23/74 . . . . Các thiết bị cho phép chuyển từ một công nghệ sang công nghệ khác [5, 

2006.01] 
23/76 . được đặc trưng bởi cách lựa chọn các chất phụ được bổ sung riêng biệt từ ít nhất 

một chất khác, ví dụ để cải thiện tính hợp nhất của chúng hoặc để thu được hiệu 
quả tổ hợp tăng cường (D21H 17/18; D21H 17/70; D21H 23/10 được ưu tiên) [5, 
2006.01] 

23/78 . Điều khiển hoặc điều chỉnh không bị giới hạn đối với bất kỳ phương pháp hoặc 
thiết bị cụ thể nào [5, 2006.01] 

25/00 Xử lý tiếp giấy chưa được phân loại vào các nhóm D21H 17/00 đến D21H 23/00 
[5, 2006.01] 

25/02 . Xử lý hoá học hoặc hoá sinh (D21H 25/18 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
25/04 . Xử lý bằng vật lý, ví dụ sấy hoặc chiếu bức xạ (D31H25/18 được ưu tiên ; phần sấy 

của máy sản xuất liên tục lô giấy D21F5/00) [5, 2006.01] 
25/06 . . gấy tẩm hoặc hồ (D21H 25/08 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
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25/08 . Phân bố các loại chất phủ, ví dụ định lượng hoặc làm nhẵn; Tách vật liệu dư [5, 
2006.01] 

25/10 . . bằng cánh [5, 2006.01] 
25/12 . . bằng vật thể cơ bản hình trụ, ví dụ trục lăn hoặc thanh lăn [5, 2006.01] 
25/14 . . . vật thể là tang đúc [5, 2006.01] 
25/16 . . bằng cách thổi hoặc khí, ví dụ lưỡi nạo có thổi khí [5, 2006.01] 
25/18 . giấy cũ như trong sách hoặc tài liệu, ví dụ phục chế [5, 2006.01] 

27/00 Giấy đặc biệt chưa được phân loại vào các vị trí khác, ví dụ được sản xuất bằng 
các phương pháp nhiều công đoạn [5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Nhóm này dùng để phân loại giấy có các tính chất hoặc ứng dụng đặc biệt mà chúng 

chỉ được phân loại từng phần hoặc toàn bộ chưa được phân loại vào các vị trí khác 
của bộ phân loại. Tuy nhiên nếu có thể các giấy này được phân loại theo các tiêu 
chuẩn được sử dụng trong các nhóm khác của phân lớp này. 

 
27/02 . Giấy có vân hoa (các lớp phủ vân hoa D21H19/66; in hoa nổi B31F1/37; sản xuất 

các sản phẩm ép từ giấy bằng cách rút nước trong khuôn D21F11/10) [5, 2006.01] 
27/04 . . giả vân cẩm thạch [5, 2006.01] 
27/06 . Giấy da giả hoặc giấy da thực vật; Giấy pecgamin [5, 2006.01] 
27/08 . Giấy lọc (vật liệu lọc tự đỡ B01D 39/14; sản xuất trên máy xeo giấy  

D21F 11/14) [5, 2006.01] 
27/10 . Giấy gói (các vật liệu gói dạng hoặc loại đặc biệt B65D 65/38) [5, 2006.01] 
27/12 . Giấy cách điện [5, 2006.01] 
27/14 . Giấy có dạng hoặc kích thước ổn định; Giấy bền uốn quăn (lớp nền ảnh chống 

cuộn G03C 1/81) [5, 2006.01] 
27/16 . Giấy tinh khiết, nghĩa là giấy không có hoặc có lượng tạp chất nhỏ [5, 2006.01] 
27/18 . Cấu trúc trên cơ sở giấy hoặc bìa cứng để phủ bề mặt [5, 2006.01] 
27/20 . . Cấu trúc mềm dẻo được áp dụng bởi người sử dụng, ví dụ giấy dán tường (in giấy 

dán tường B41M3/18; giấy dán tường hoặc vải dệt có chất kết dính dạng màng 
mỏng hoặc lá mỏng C09J 7/21) [5,2006.01] 

27/22 . . Kết cấu được áp dụng trên bề mặt bằng các phương pháp sản xuất đặc biệt; ví dụ 
bằng máy ép [5, 2006.01] 

27/24 . . . được đặc trưng bởi bề mặt cần được phủ là vật liệu lớp từ giấy và nhựa 
phenolic, bìa cáctông sợi; lưu hoá hoặc sợi xenluloza tương tự [5, 2006.01] 

27/26 . . . được đặc trưng bởi tấm phủ hoặc các lớp trên cùng của kết cấu (các tấm trang 
trí B44C 5/04; hiệu ứng vân gỗ B44F 9/02) [5, 2006.01] 

27/28 . . . . được xử lý để thu được các tính chất bền đặc biệt, ví dụ chống mài mòn hoặc 
thời tiết (các tác nhân kỵ nước D21H 21/16) [5, 2006.01] 

27/30 . Nhiều lớp (để phủ bề mặt D21H27/18) [5, 2006.01] 

Ghi chú [5] 
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 Các sản phẩm nhiều lớp đã được phân loại vào nhóm này cũng được phân loại vào 
phân lớp B32B. 

 
27/32 . . có vật kiệu được dán giữa các tờ giấy (liên kết các tờ giấy hoặc tấm bìa cứng với 

nhau B31F5/00) [5, 2006.01] 
27/34 . . . Vật liệu liên tục, ví dụ tơ đơn, tờ giấy hoặc lưới [5, 2006.01] 
27/36 . . . . Màng mỏng được làm từ các hợp chất cao phân tử tổng hợp [5, 2006.01] 
27/38 . . ít nhất một trong các tờ giấy có thành phần xơ khác biệt với thành phần xơ của 

các tờ giấy khác [5, 2006.01] 
27/40 . . ít nhất một trong các tờ giấy là không phẳng; ví dụ được làm gợn (làm gợn hoặc 

làm nhăn giấy B31F) [5, 2006.01] 
27/42 . . gồm có giấy có hằn sọc dạng khô [5, 2006.01] 
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D21J TẤM XƠ ÉP ; SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ THỂ HUYỀN PHÙ CỦA XƠ 
XENLULOZA HOẶC GIẤY BỒI (sản xuất các sản phẩm bằng phương pháp khô 
B27N) [1, 2006.01] 

1/00 Tấm xơ ép (chuẩn bị các thành phần bột giấy hoặc bổ sung các tác nhân hóa học 
D21B, D21C, D21H; sự tạo hình băng giấy ướt D21F) [1, 2006.01] 

1/02 . Cắt , ví dụ có sử dụng cưa giàn [1, 2006.01] 
1/04 . Ép [1, 2006.01] 
1/06 . Sấy [1, 2006.01] 
1/08 . Tấm xơ ép tẩm hoặc phủ [1, 2006.01] 
1/10 . Xử lý tiếp [1, 2006.01] 
1/12 . . Tăng bền [1, 2006.01] 
1/14 . . Làm ẩm [1, 2006.01] 
1/16 . Tấm xơ ép đặc biệt [1, 2006.01] 
1/18 . . Tấm cứng [1, 2006.01] 
1/20 . . Tấm cách điện [1, 2006.01] 

3/00 Sản xuất các sản phẩm bằng cách ép bột xơ ướt hoặc giấy bồi giữa các khuôn [1, 
2006.01] 

3/02 . các vành [1, 2006.01] 
3/04 . các ống [1, 2006.01] 
3/06 . các nút [1, 2006.01] 
3/08 . các lõi cuốn dây [1, 2006.01] 
3/10 . các vật rỗng [1, 2006.01] 
3/12 . các tấm; màng ngăn [1, 2006.01] 

5/00 Sản xuất các sản phẩm rỗng bằng cách truyền các tờ giấy nhận được từ thể 
huyền phù xơ hoặc giấy bồi bằng sự hút nước trên khuôn lưới [1, 2006.01] 

7/00 Sản xuất các sản phẩm rỗng từ thể huyền phù xơ hoặc giấy bồi bằng cách lắng 
đọng xơ trên hoặc trong khuôn lưới [1, 2006.01] 
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D99 CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY [2006.01] 

D99Z CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY [2006.01] 
Ghi chú [2006.01] 

Phân lớp này bao gồm đối tương kỹ thuật : 

 a. chưa được đề cập ở các vị trí phân loại khác nhưng có liên quan gần nhất đến đối 
tượng kỹ thuật thuộc các phân lớp của phần này ; và 

 b. không được đề cập rõ ràng ở bất kỳ một phân lớp nào của phần khác. 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến thuộc phần này [2006.01] 
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E01B 

TIỂU PHẦN: XÂY DỰNG 

E01 XÂY DỰNG ĐƯỜNG, ĐƯỜNG SẮT HOẶC CẦU 

E01B NỀN ĐƯỜNG SẮT; CÁC CÔNG CỤ ĐƯỜNG SẮT; CÁC MÁY MÓC DÙNG 
ĐỂ CHẾ TẠO ĐƯỜNG RAY CÁC LOẠI (làm trật bánh hoặc đặt lại bánh bộ 
phận lên đường ray, phanh ray hoặc guốc hãm ray B61K; loại bỏ các chất bên ngoài 
khỏi đường sắt, kiểm soát thực vật, áp dụng các chất lỏng E01H) 

Nội dung phân lớp 
KẾT CẤU CỦA NỀN ĐUỜNG SẮT 

Kết cấu chung ...................................................................................................................... 2/00 
Lớp balát, tà vẹt ngang hoặc dọc ................................................................................1/00, 3/00 
Ray hoặc ghi cho các ứng dụng chung ................................................. 5/00 đến 13/00, 26/00 
Ray hoặc ghi cho các ứng dụng đặc biệt ........................................................... 21/00 đến 26/00 
Thiết bị bảo vệ ................................................................................................   15/00 đến 19/00 

XÂY DỰNG, BẢO QUẢN, KHÔI PHỤC HOẶC KHẤU LỚP 
BALÁT HOẶC ĐƯỜNG RAY ....................................................................................... 27/00 đến 37/00 

 

Kết cấu nền của đường sắt hoặc đường tàu điện 

1/00 Lớp balát; Các phương tiện khác để giữ ray hoặc đường ray; Thoát nước cho 
lớp balát (thoát nước bằng rãnh hoặc cống thoát, hoặc ống dẫn E01F 5/00)  [1, 
2006.01] 

2/00 Kết cấu chung của nền đường sắt (mạng lưới đường sắt B61B 1/00; nền để lát mặt 
E01C 3/00; nền nói chung E02D)  [1, 2006.01] 

3/00 Tà vẹt ngang hoặc dọc (cho ghi và tâm ghi E01B 7/22); Các phương tiện dựa trực 
tiếp lên lớp balát để đỡ ray  [1, 2006.01] 

3/02      . bằng gỗ (sấy khô hoặc ngâm tẩm B27K)  [1, 2006.01] 
3/04  . . Phương tiện để chống nứt tách  [1, 2006.01] 
3/06 . . . Móc giữ cho tà vẹt khỏi bị nứt  [1, 2006.01] 
3/08  . . . Đai để bó tà vẹt (dụng cụ để bó tà vẹt gỗ tại vị trí đặt E01B 31/28)  [1, 2006.01] 
3/10  . . Tà vẹt tổ hợp  [1, 2006.01] 
3/12 . . Tà vẹt dọc; Tà vẹt dọc đứng riêng biệt hoặc được kết hợp với thanh liên kết; Tà 

vẹt dọc và ngang kết hợp  [1, 2006.01] 
3/14 . . Tấm; Blốc; Cố định các thanh liên kết lên tấm, blốc  [1, 2006.01] 
3/16 . bằng thép  [1, 2006.01] 
3/18 . . Tà vẹt tổ hợp  [1, 2006.01] 
3/20 . . Kết cấu tà vẹt dùng cho mục đích đặc biệt, ví dụ có lỗ để chèn lót (tà vẹt dùng 

cho đường ray công cụ cho các tải trọng lớn E01B 23/12)  [1, 2006.01] 
3/22 . . Tà vẹt dọc; Tà vẹt dọc đứng riêng biệt hoặc được kết hợp với thanh liên kết; Tà 

vẹt dọc và ngang kết hợp  [1, 2006.01] 
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3/24 . . Tấm; Blốc; Tà vẹt dạng hộp; Cố định các thanh liên kết lên chúng  [1, 2006.01] 
3/26 . . được kết hợp với các tấm đệm lót bằng gỗ, đá nhân tạo, hoặc bằng vật liệu khác  

[1, 2006.01] 
3/28 . bằng bêtông, hoặc bằng đá thiên nhiên hoặc nhân tạo (chế tạo B28)  [1, 2006.01] 
3/30 . . Tà vẹt rỗng  [1, 2006.01] 
3/32 . . có cốt thép hoặc được gia cố (tà vẹt rỗng E01B 3/30)  [1, 2006.01] 
3/34 . . . có cốt thép ứng lực trước hoặc được gia cố (cốt thép dự ứng lực E04C 5/00)  [1, 

2006.01] 
3/36 . . Tà vẹt tổ hợp  [1, 2006.01] 
3/38 . . Tà vẹt dọc; Tà vẹt dọc đứng riêng biệt hoặc được kết hợp với thanh liên kết; Tà 

vẹt dọc và ngang kết hợp; Tấm bê tông toàn khối đỡ cả hai ray  [1, 2006.01] 
3/40 .  . Tấm; Blốc; Tà vẹt kiểu hộp; Cố định các thanh liên kết lên chúng  [1, 2006.01] 
3/42 .  . được kết hợp với các tấm đệm lót bằng gỗ hoặc bằng vật liệu khác  [1, 2006.01] 
3/44 .  bằng những vật liệu khác chỉ khi vật liệu này là cần thiết  [1, 2006.01] 
3/46 .  bằng các vật liệu khác nhau (E01B 3/26, 3/42 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
3/48 .  Thiết bị để giữ cố định chiều rộng khổ đường ray hay thanh liên kết  [1, 2006.01] 

5/00 Ray; Ray áp (sản xuất ray B21B); Thiết bị để giữ cố định chiều rộng khổ đường 
ray  [1, 2006.01] 

5/02 . Ray  [1, 2006.01] 
5/04 . . Ray kiểu lòng máng  [1, 2006.01] 
5/06 . . Ray có thể đảo ngược hoặc xoay ngược được  [1, 2006.01] 
5/08 . . Ray tổ hợp; Ray tổ hợp có các bộ phận tháo rời hoặc không tháo rời được  [1, 

2006.01] 
5/10 . . . Ray tổ hợp kiểu lòng máng; Tấm đệm cho ray kiểu lòng máng  [1, 2006.01] 
5/12 . . Dầm ray  [1, 2006.01] 
5/14 . . Ray cho các đoạn đặc biệt trên đường ray, ví dụ cho các đoạn đường cong  [1, 

2006.01] 
5/16 . Thanh chống  [1, 2006.01] 
5/18 . Ray áp; Phương tiện để nối, cố định hoặc điều chỉnh chúng  [1, 2006.01] 

7/00 Bộ ghi; Tâm ghi (cơ cấu vận hành B61L)  [1, 2006.01] 
7/02 . Lưỡi ghi; Cấu tạo của chúng  [1, 2006.01] 
7/04 . . Lưỡi ghi bản lề  [1, 2006.01] 
7/06 . . Lưỡi ghi đàn hồi  [1, 2006.01] 
7/08 . . Các loại lưỡi ghi khác, ví dụ lưỡi ghi quay quanh trục, song song với hướng 

đường ray, khối lưỡi ghi hoặc ray di động  [1, 2006.01] 
7/10 . Tâm ghi  [1, 2006.01] 
7/12 . . Tâm ghi cố định, liền khối hay tổ hợp  [1, 2006.01] 
7/14 . . có các bộ phận di động  [1, 2006.01] 
7/16 . . Bẻ ghi tạm thời  [1, 2006.01] 
7/18 . Ghi và tâm ghi liên hợp  [1, 2006.01] 
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7/20 . Thiết bị bảo hộ đặt trên ghi, ví dụ để bảo vệ lưỡi ghi, các bộ phận phụ hoặc dẫn 
hướng ray  [1, 2006.01] 

7/22 . Tà vẹt đặc biệt dùng cho ghi và tâm ghi; Phương tiện để cố định chúng  [1, 
2006.01] 

7/24 . Nung nóng ghi  [1, 2006.01] 
7/26 . Bôi trơn ghi (bôi trơn ray B61K 3/00)  [1, 2006.01] 
7/28 . Tâm ghi  [1, 2006.01] 
7/30 . . Tâm ghi có tấm ốp  [1, 2006.01] 

9/00 Cố định đường ray lên tà vẹt, hoặc lên các gối đỡ tương tự (cố định ray trên cầu 
E01D 19/12)  [1, 2006.01] 

9/02 . Cố định đường ray, tấm lót ray, giá đỡ trực tiếp lên tà vẹt hoặc nền; Phương tiện 
dùng cho mục đích này  [1, 2006.01] 

9/04 . . Cố định lên tà vẹt gỗ hoặc bê tông hoặc trên nền đá không có bộ phận kẹp  [1, 
2006.01] 

9/06 . . . Đinh đường ray (đinh nói chung F16B)  [1, 2006.01] 
9/08 . . . . Đinh đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/10 . . . Vít hoặc bu lông dùng cho tà vẹt (vít hoặc bu lông nói chung F16B)  [1, 

2006.01] 
9/12 . . . Các thiết bị cố định hoặc khóa các đinh đường ray hoặc vít  [1, 2006.01] 
9/14 . . . Chốt vuông, lỗ chốt vuông, thân chốt vuông và những tấm lót khác đối với tà 

vẹt (tấm lót chốt vuông và tấm chốt vuông E01B 31/26)  [1, 2006.01] 
9/16 . . . . dùng cho tà vẹt gỗ  [1, 2006.01] 
9/18 . . . . dùng cho tà vẹt bê tông  [1, 2006.01] 
9/20 . . . bằng nêm  [1, 2006.01] 
9/22 . . Cố định tà vẹt thép không có bộ phận kẹp  [1, 2006.01] 
9/24 . . . bằng nêm  [1, 2006.01] 
9/26 . . . Cố định bằng hàn  [1, 2006.01] 
9/28 . . Cố định lên tà vẹt gỗ và bê tông hoặc lên nền đá có bộ phận kẹp  [1, 2006.01] 
9/30 . . . nhờ kẹp bằng thép đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/32 . . Cố định lên tà vẹt thép có bộ phận kẹp  [1, 2006.01] 
9/34 . . . nhờ kẹp bằng thép đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/36 . . Tấm đế kim loại cho ray trong đó ray được cố định trực tiếp lên tà vẹt  [1, 

2006.01] 
9/38 . Cố định gián tiếp ray bằng cách sử dụng tấm đệm ray hay gối đỡ; Cố định ray lên 

tấm đệm ray hay trong gối đỡ  [1, 2006.01] 
9/40 . . Tấm đệm dùng cho đường ray đáy phẳng (sản xuất B21)  [1, 2006.01] 
9/42 . . . tấm đệm gồm hai hoặc nhiều bộ phận  [1, 2006.01] 
9/44 . . Cố định ray vào tấm liên kết  [1, 2006.01] 
9/46 . . . bằng kẹp  [1, 2006.01] 
9/48 . . . . bằng kẹp thép đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/50 . . . bằng nêm  [1, 2006.01] 
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9/52 . . . . bằng nêm đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/54 . .  Gối đỡ ray  [1, 2006.01] 
9/56 . . . dùng cho ray có hai khổ đường và nhiều hơn  [1, 2006.01] 
9/58 . . Cố định ray với gối đỡ ray  [1, 2006.01] 
9/60 . Mối ghép ray bằng bộ phận kẹp đặt ở má hay đẩu ray  [1, 2006.01] 
9/62 . Mối ghép ray vào gối đỡ đàn hồi  [1, 2006.01] 
9/64 . Mối ghép ray bằng kẹp chặt hoặc ôm lấy tà vẹt  [1, 2006.01] 
9/66 . Mối ghép ray cho phép điều chỉnh vị trí của ray, bằng các phương pháp chưa nêu ở 

các nhóm trên  [1, 2006.01] 
9/68 . Tấm đệm hoặc tương tự, ví dụ bằng gỗ, cao su, đặt dưới đường ray, dưới các tấm 

đệm ray hoặc dưới gối ray  [1, 2006.01] 

11/00 Mối nối đường ray (nối đường ray bằng điện B60M 5/00)  [1, 2006.01] 
11/02 . Mối nối ray tháo rời được  [1, 2006.01] 
11/04 . . Thanh nối ray phẳng  [1, 2006.01] 
11/06 . . . với nêm hoặc chốt  [1, 2006.01] 
11/08 . . Thanh nối ray góc  [1, 2006.01] 
11/10 . . Thanh nối ray có các bộ phận đỡ hay ôm lấy đế đường ray  [1, 2006.01] 
11/12 . . Thanh nối ray chỉ khớp vào đế đường ray  [1, 2006.01] 
11/14 . . Cái kẹp đế ray nguyên một chi tiết  [1, 2006.01] 
11/16 . . Thanh nối ray để nối các loại ray có mặt cắt khác nhau  [1, 2006.01] 
11/18 . . Thanh nối ray tạm thời dùng cho đường ray bị hư hỏng  [1, 2006.01] 
11/20 . . có tấm che khe hở  [1, 2006.01] 
11/22 . . . bằng các bộ phận của đường ray  [1, 2006.01] 
11/24 . . . . với đầu ray bị vát hoặc đặt chồng đầu này lên đầu kia  [1, 2006.01] 
11/26 . . . . với các đầu ray ăn khớp vào nhau  [1, 2006.01] 
11/28 . . . bằng các bộ phận của các chi tiết nối  [1, 2006.01] 
11/30 . . . . Thanh nối ray với các bộ phận luồn vào tiết diện ngang của đầu đường ray  [1, 

2006.01] 
11/32 . . . bằng những bộ phận riêng biệt; Các tấm đệm nối cả hai đầu đường ray với nhau 
11/34 . . . . Đường ray phụ đặt bên cạnh kẽ hở  [1, 2006.01] 
11/36 . . Phương tiện neo giữ thanh nối ray  [1, 2006.01] 
11/38 . . . thiết bị khóa cho phương tiện neo giữ (thiết bị khóa cho bu lông và đai ốc nói 

chung F16B)  [1, 2006.01] 
11/40 . . Mối nối ray tháo rời được, kết hợp với các bộ phận được hàn  [1, 2006.01] 
11/42 . Kết cấu nối dùng cho đường ray di động tương đối, ví dụ đối với đường ray ở vòng 

ngoặt, ở mâm di chuyển, ở cầu quay  [1, 2006.01] 
11/44 . Mối nối hàn không tháo rời được; Mối nối hàn (phương pháp hàn B23K)  [1, 

2006.01] 
11/46 . . Phương pháp chung chế tạo đường ray không có mối nối  [1, 2006.01] 
11/48 . . Nối bằng hàn hơi  [1, 2006.01] 
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11/50 . . Nối bằng hàn điện  [1, 2006.01] 
11/52 . . Nối bằng hàn nhiệt nhôm  [1, 2006.01] 
11/54 . Mối nối đường ray cách điện  [1, 2006.01] 
11/56 . Thiết bị đặc biệt để đỡ đầu đường ray (thiết bị để đỡ chân ray E01B 11/08 đến 

11/14)  [1, 2006.01] 
11/58 . . Cầu mối nối  [1, 2006.01] 
11/60 . . . có nêm  [1, 2006.01] 
11/62 . . Cầu mối nối dạng gối đỡ ray (gối đỡ ray E01B 9/54 đến 9/58)  [1, 2006.01] 

13/00 Thiết bị để phòng sự xô của đường ray  [1, 2006.01] 
13/02 . Neo chống xô  [1, 2006.01] 

15/00 Thiết bị để phòng chân người đi bộ rơi vào đường ray kiểu lòng máng  [1, 
2006.01] 

17/00 Thiết bị để bảo vệ đường ray khỏi súc vật (rào nói chung để ngăn chặn gia súc đi 
lạc A01K 3/00)  [1, 2006.01] 

19/00 Bảo vệ đường ray khỏi sự tác dụng của gió, mặt trời, băng giá, hoặc khỏi bị ăn 
mòn; Các phương tiện để giảm sự phát triển của tiếng ồn (tấm chắn tuyết E01F 
7/02; máy dọn tuyết E01H 8/02; tưới đường E01H 11/00)  [1, 2006.01] 

21/00 Kết cấu bề mặt đường ray chuyên dùng cho xe điện dọc theo phố có phủ nhựa 
(lát đường E01C 9/04, 9/06)  [1, 2006.01] 

21/02 . Các phương tiện đỡ ray đặc biệt; Thoát nước đường ray  [1, 2006.01] 
21/04 . Ghép nối đặc biệt, kết cấu mối nối, hoặc thanh giằng  [1, 2006.01] 

23/00 Đường ray tháo lắp hoặc di động được dễ dàng, ví dụ đường ray tạm thời; Các 
bộ phận kết cấu đặc biệt thích hợp dùng cho loại đường ray này  [1, 2006.01] 

23/02 . Đường ray khổ hẹp, ví dụ đối với đường sắt ở các cánh đồng, ở miền rừng, hoặc 
vùng khai thác mỏ  [1, 2006.01] 

23/04 . . Phương tiện để cố định hoặc nối  [1, 2006.01] 
23/06 . . Ghi (ghi quay B60S, B61J); Ghi xách tay được; Đường vòng  [1, 2006.01] 
23/08 . Đường ray tạm được sử dụng khi sửa chữa đường tàu điện  [1, 2006.01] 
23/10 . Đường ray công cụ dùng cho tải trọng lớn, ví dụ như máy đào  [1, 2006.01] 
23/12 . . Tà vẹt  [1, 2006.01] 
23/14 . . Phương tiện để cố định hoặc nối (cố định đường ray bằng nêm E01B 9/24)  [1, 

2006.01] 
23/16 . . Ghi  [1, 2006.01] 

25/00 Đường ray dùng cho đường sắt đặc biệt (hệ thống đưòng sắt B61B; Đường ray 
theo khổ trên dường E01C 9/02)  [1, 2006.01] 

Ghi chú 

 Trong nhóm này, thuật ngữ "đường ray" bao gồm cả ray dẫn hướng không mang tải. 
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25/02 . Đường ray dùng cho đường sắt có thanh răng  [1, 2006.01] 
25/04 . .  Đường ray răng cưa; Mặt gối tựa hoặc các bộ phận nối dùng cho đường ray răng 

cưa  [1, 2006.01] 
25/06 . . Ghi, Tâm ghi; Chỗ giao nhau  [1, 2006.01] 
25/08 . Đường ray dùng cho đường sắt một ray có trọng tâm của thành phẩn di động nằm 

trên ray chịu lực (E01B 25/30 được ưu tiên) [1, 7, 2006.01]  
25/10 . . Đường một ray; Đường ray cân bằng phụ trợ; Bề mặt tựa hoặc các bộ phận nối 

cho đường ray  [1, 2006.01] 
25/12 . . Ghi; Chỗ giao nhau  [1, 2006.01] 
25/14 . Đường ray dùng cho các phương tiện giao thông đường sắt dẫn động bằng dây cáp  

[1, 2006.01] 
25/15 . . Ghi; Chỗ giao nhau  [1, 2006.01] 
25/16 . Đường ray dùng cho đường dây cáp treo có dây cáp cố định  [1, 2006.01] 
25/18 . . Dây cáp; Gối tựa, phương tiện để cố định hoặc căng dây cáp (dây cáp nói chung 

D07B; cột tháp E04H 12/00; chỗ nối cáp F16G)  [1, 2006.01] 
25/20 . . Ghi; Chỗ giao nhau  [1, 2006.01] 
25/22 . Đường ray dùng cho đường sắt với các phương tiện vận tải được treo trên đường 

ray cứng chịu lực  [1, 2006.01] 
25/24 . . Ray chịu lực; Đường ray cân bằng phụ trợ; Gối tựa hoặc các chi tiết nối cho 

đường ray  [1, 2006.01] 
25/26 . . Ghi; Chỗ giao nhau  [1, 2006.01] 
25/28 . Đường ray để dẫn hướng phương tiện vận tải khi đang chạy trên đường hoặc bề 

mặt tương tự (đường ray trên đường phố E01C 9/02)  [1, 2006.01] 
25/30 . Đường ray cho các phương tiện vận tải treo hay nâng lên bằng từ [7, 2006.01] 
25/32 . . Stato, ray dẫn hướng hay ray trượt [7, 2006.01] 
25/34 . . . Ghi; Tâm ghi; Đường giao nhau [7, 2006.01] 

26/00 Đường ray hoặc các bộ phận của chúng không thuộc bất kỳ nhóm nào trong các 
nhóm từ E01B 1/00 đến 25/00  [1, 2006.01] 

Chế tạo, bảo quản, phục hồi hoặc khấu lớp balát hoặc đường ray; Các công cụ hoặc máy 
móc được thiết kế chuyên dùng cho mục đích này 

27/00 Lắp đặt, khôi phục, gia công, làm sạch, hoặc khấu lớp balát, có hoặc không có 
những công việc kèm theo trên đường; Các thiết bị cho việc này; Chèn chân tà 
vẹt hoặc xà ngang  [1, 2006.01] 

27/02 . Rải ballat; Sản xuất lớp balát; Phân phối lại vật liệu balát; Máy móc và dụng cụ cho 
việc này; Phương tiện san phẳng  [1, 2006.01] 

27/04 . Dọn sạch lớp balát; Máy móc cho việc này, với những phụ kiện để làm khấu hoặc 
không làm khấu (E01B 27/06, 27/12 được ưu tiên; phân phối lại lớp vật liệu balát 
E01B 27/02)  [1, 2006.01] 

27/06  . Khôi phục hoặc làm sạch lớp balát tại chỗ, cùng với những công việc kèm theo trên 
đường hoặc không có chúng  [1, 2006.01] 
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E01B 

27/08 . . khung ray tà vẹt tháo dỡ được (E01B 27/11 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
27/10 . . không tháo dỡ khung ray tà vẹt (E01B 27/11 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
27/11 . . kết hợp với những công việc kèm theo về khôi phục đường  [1, 2006.01] 
27/12 . Chèn tà vẹt có hoặc không có những công việc kèm theo trên đường; Đầm chặt lớp 

ballat để đặt đường ray  [1, 2006.01] 
27/13 . . Chèn tà vẹt, có hoặc không có những công việc kèm theo trên đường (hình thành 

sơ bộ lớp ballat hoặc mặt tựa cho tà vẹt E01B 27/02)  [1, 2006.01] 
27/14 . . . Dụng cụ cầm tay có hoặc không có dẫn động bằng cơ khí để chèn tà vẹt  [1, 

2006.01] 
27/16 . . . Máy để chèn tà vẹt, ví dụ máy chèn tà vẹt  [1, 2006.01] 
27/17 . . . . có các phương tiện để nâng, xếp thẳng hàng và quay đường ray  [1, 2006.01] 
27/18 . . . bằng cách đưa vào vật liệu mới bổ sung dưới tà vẹt, ví dụ bằng phương pháp 

gàu xúc áp lực, bằng phương pháp phun  [1, 2006.01] 
27/20 . . Lèn chặt vật liệu ở lớp ballat để đặt đường, ví dụ bằng rung động đường ray, bằng 

máy rung bề mặt (lớp ballat không có đường ray E01B 27/02; để chèn tà vẹt 
E01B 27/12)  [1, 2006.01] 

29/00 Đặt, thay thế hoặc điều chỉnh đường ray (E01B 27/00, 31/00 được ưu tiên)  [1, 
2006.01] 

29/02 . Vận chuyển, đặt, loại bỏ hoặc làm mới các đoạn đường tháo lắp được, ghi hoặc chỗ 
giao nhau (E01B 29/04 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

29/04 . Nâng hoặc làm bằng những đoạn đường (thiết bị nâng nói chung B66F)  [1, 
2006.01] 

29/05 . Vận chuyển, đặt, tháo dỡ hoặc làm mới cả đường ray lẫn tà vẹt (như các đoạn 
đường lắp đặt được E01B 29/02)  [1, 2006.01] 

29/06  . Vận chuyển, đặt, tháo dỡ hoặc làm mới tà vẹt (E01B 29/05 được ưu tiên; thiết bị di 
chuyển B65G 7/12)  [1, 2006.01] 

29/09 . . dưới đường ray đã lắp đặt hoặc lấy từ đó ra  [1, 2006.01] 
29/10 . . . để tháo dỡ hoặc lắp đặt tà vẹt  [1, 2006.01] 
29/11 . . . . bằng cách phá vỡ cấu trúc tà vẹt, ví dụ bằng cách chia chúng ra nhiều phần  

[1, 2006.01]  
29/13 . . . để di chuyển tà vẹt theo hướng song song với đường ray, ví dụ để giãn cách đều 

hoặc nắn thẳng chúng (E01B 29/10 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
29/14 . . . khi nâng tà vẹt sát đường ray (thiết bị nâng nói chung B66F)  [1, 2006.01] 
29/16 . Vận chuyển, đặt, tháo dỡ hoặc thay thế đường ray; Di chuyển ray đặt trên tà vẹt 

trong đường ray (E01B 29/05 được ưu tiên, thiết bị để di chuyển tải lớn nói chung 
B65G 7/00)  [1, 2006.01] 

29/17 . . Các đoạn đường ray được lắp thành khối liền nhau, ví dụ được hàn lại với nhau  
[1, 2006.01] 

29/20 . . Chuyển dịch ray đặt trên tà vẹt được định vị trên mặt phẳng đường  [1, 2006.01] 
29/22 . . Nâng đường ray khỏi tà vẹt, ví dụ để chèn tấm đệm (máy nâng nói chung B66F)  

[1, 2006.01] 
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29/24 . Cố định hoặc tháo dỡ những phương tiện neo chặt có thể tháo rời được hoặc phụ 
tùng của chúng; Lắp ráp sơ bộ các chi tiết đường ray bằng phương tiện neo có thể 
tháo rời được (E01B 29/02, 31/26 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

29/26 . .  đinh móc đường ray (E01B 29/16 được ưu tiên; những dụng cụ xách tay để vặn 
hoặc nhổ đinh, đinh vắn B25C)  [1, 2006.01] 

29/28    .  . phương tiện neo giữ kiểu bu lông-đai ốc (thiết  bị xách tay để xiết chặt hoặc tháo 
bu lông hoặc tương tự B25B); Phụ tùng kèm theo, dùng thiết bị khoan các lỗ bổ 
sung  [1, 2006.01] 

29/29 . . . đối với những phương tiện neo giữ theo phương ngang, ví dụ bu lông siết  [1, 
2006.01] 

29/32 . Lắp đặt hoặc tháo các chi tiết cấu tạo của đường, không thuộc các nhóm trên, ví dụ 
tấm đế, bộ phận neo giữ đường ray (E01B 31/26 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

29/40 . Phương tiện hoặc thiết bị để tạm thời đỡ đường ray hoặc tà vẹt (thanh nối ray tạm 
thời E01B 11/18)  [1, 2006.01] 

29/42 . Nối hoặc cố định không tháo rời được các chi tiết cấu tạo của đường, ví dụ bằng 
cách hàn, dán; Lắp ráp sơ bộ các chi tiết của đường ray bằng cách dán; Làm kín các 
mối nối bằng chất độn (E01B 31/26 được ưu tiên; thiết bị để đốt nóng độc lập 
E01B 31/18; hàn nói chung B23K; dán các chi tiết kim loại nói chung F16B 11/00)  
[1, 2006.01] 

29/44 . . Những phương pháp nối ray, ví dụ có tính đến nhiệt độ của môi trường xung 
quanh  [1, 2006.01] 

29/46  . . Thiết bị để giữ, định vị, hoặc điều chỉnh đầu mút đường ray (điều chỉnh mối nối 
ray bằng cách di chuyển ray E01B 29/20)  [1, 2006.01] 

31/00 Gia công đường ray, tà vẹt, tấm lót, hoặc tương tự, trong hoặc trên đường; Máy 
móc, dụng cụ, hoặc thiết bị phụ trợ được thiết kế chuyên dùng cho việc này 
(khác biệt về đặc trưng cấu tạo không phụ thuộc cách sử dụng chúng trên đường ray 
đã lắp ráp B21, B23 đến B25, B27)  [1, 2006.01] 

31/02 . Gia công đường ray hoặc các chi tiết kim loại khác của đường ray  [1, 2006.01] 
31/04 . . Cắt hoặc xẻ rãnh, ví dụ bằng cách cưa, cắt xén, cắt bằng ngọn lửa  [1, 2006.01] 
31/06 . . Tạo lỗ, ví dụ bằng cách khoan, đục lỗ, cắt bằng ngọn lửa  [1, 2006.01] 
31/08 . . Uốn, ví dụ để nắn thẳng ray hoặc mối nối đường ray (để nắn thẳng đầu ray được 

hàn E01B 29/46)  [1, 2006.01] 
31/12 . . Tách kim loại ra khỏi ray, khỏi mối nối đường ray, hoặc khỏi tấm lót, ví dụ để 

làm nhẵn mối hàn, khôi phục đường ray bị mòn  [1, 2006.01] 
31/13 . . . bằng cách phay  [1, 2006.01] 
31/15 . . . bằng cách bào, giũa  [1, 2006.01] 
31/17 . . . bằng mài nhẵn  [1, 2006.01] 
31/18 . . Khôi phục hoặc sửa chữa đường ray bị mòn hoặc gẫy, ví dụ lồng tấm đệm, hàn 

đắp (E01B 31/04 đến 31/12 được ưu tiên); Đốt nóng hoặc làm lạnh từng điểm, ví 
dụ để làm giảm khe hở mối nối, để tôi cứng đường ray  [1, 2006.01] 

31/20 . Gia công hoặc xử lý tà vẹt phi kim loại trong hoặc trên đường, ví dụ đánh dấu, tẩm 
creozot (gia công tà vẹt kim loại E01B 31/02)  [1, 2006.01] 
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31/22 . . Cắt hoặc mài nhẵn tà vẹt gỗ, ví dụ để tạo chỗ tựa đường ray (E01B 31/24 được 
ưu tiên)  [1, 2006.01] 

31/23 . . . Tách ra từng phần (kết hợp với sự loại bỏ từng phần khỏi đường E01B 29/11)  
[1, 2006.01] 

31/24 . . Tạo hình, xử lý, khôi phục và làm sạch lỗ trong tà vẹt; Khuôn dưỡng để khoan lỗ 
(E01B 29/28, 31/26 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

31/26 . . Đặt vào hoặc lấy ra các tấm đệm hoặc lấp đầy cho lỗ trong tà vẹt, ví dụ các nút, 
ống lót  [1, 2006.01] 

31/28 . . Lắp đặt hoặc tháo các thiết bị chống rạn nứt hoặc các phương tiện gia cố tương tự 
(E01B 31/26 được ưu tiên; đai hoặc dải cho việc này E01B 3/08)  [1, 2006.01] 

33/00 Máy móc hoặc thiết bị để di chuyển đường ray, có dùng hoặc không dùng cách 
nâng nhấc chúng lên, ví dụ để nắn đường, để di chuyển đường máy đào (kết hợp 
với thiết bị để chèn tà vẹt E01B 27/17)  [1, 2006.01] 

33/02 . để xoay, nghĩa là bằng phương pháp nắn ngang từng bước  [1, 2006.01] 
33/04 . . Các dụng cụ cầm tay; Thiết bị không đặt trên những phương tiện chuyên chở  [1, 

2006.01] 
33/06 . để xoay liên tục, ví dụ đường máy đào  [1, 2006.01] 
33/08 . . Máy có công xôn và nhịp tựa để di chuyển xoay đường ray  [1, 2006.01] 
33/10 . . Máy kiểu cầu có nhịp tựa để di chuyển xoay đường ray  [1, 2006.01] 
33/12 . . Máy liên hiệp có công xôn hoặc kiểu cầu có nhịp tựa để di chuyển xoay đường 

ray  [1, 2006.01] 
33/18 . . Các chi tiết cấu tạo không bị hạn chế bởi các loại máy xác định  [1, 2006.01] 
33/21 . . . Bố trí hoặc cấu trúc của con lăn dịch chuyển đường ray  [1, 2006.01] 

35/00 Ứng dụng của dụng cụ hoặc thiết bị đo dùng cho mục đích xây dựng đường ray 
(dụng cụ đặt trên tàu và toa tàu để báo lỗi của từng đoạn đường B61K 9/00; đo góc, 
kích thước tuyến tính, hoặc độ không bằng phẳng nói chung G01B, G01C)  [1, 
2006.01] 

35/02 . đo khẩu đường ray; đo độ dốc ngang; để vạch tuyến những đoạn đường cong  [1, 
2006.01] 

35/04 . . Dụng cụ có bánh xe  [1, 2006.01] 
35/06 . để đo độ không phẳng theo hướng dọc  [1, 2006.01] 
35/08 . . khi đo thăng bằng  [1, 2006.01] 
35/10 . . khi đo độ thẳng  [1, 2006.01] 
35/12 . để đo sự dịch chuyển của đuờng ray hoặc những bộ phận của chúng khi tác dụng 

lên chúng những tải trọng động, ví dụ độ lún của tà vẹt, độ nở của khổ đường ray  
[1, 2006.01] 

37/00 Chế tạo, bảo quản, làm mới hoặc khấu lớp balát hoặc đường ray, chưa được đề 
cập trong các nhóm E01B 27/00 - 35/00  [1, 2006.01] 
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E01C 

E01C KẾT CẤU CỦA ĐƯỜNG, SÂN THỂ THAO, HOẶC TƯƠNG TỰ, HOẶC BỀ 
MẶT CHO CHÚNG; MÁY MÓC HOẶC DỤNG CỤ PHỤ TRỢ ĐỂ XÂY 
DỰNG HOẶC SỬA CHỮA (hình thành đường hoặc các bề mặt tương tự bằng cách 
đầm chặt hoặc san tuyết hoặc băng E01H) 

Nội dung phân lớp 
THIẾT KẾ; NỀN MÓNG .............................................................................................. 1/00; 3/00, 13/00 
LỚP PHỦ CHO ĐƯỜNG, SÂN THỂ THAO, HOẶC TƯƠNG 
TỰ 

Lớp phủ nói chung ......................................................................................................5/00, 7/00 
Lớp phủ đặc biệt ........................................................................................... 9/00, 13/00, 15/00 
Kết cấu chi tiết của lớp phủ. ................................................................................... 11/00, 17/00 

XÂY DỰNG HOẶC SỬA CHỮA ĐUỜNG, SÂN THỂ THAO, 
HOẶC TƯƠNG TỰ ................................................................................................... 21/00, 19/00, 23/00 

 

1/00 Thiết kế hoặc vạch tuyến đường, ví dụ để giảm tiếng ồn, để hút khí (thiết kế hoặc 
bố trí sân thể thao A63C 19/00; thiết kế hoặc bố trí sân bay B64F)  [1, 2006.01] 

1/02 . Đường giao nhau, đường nhánh hoặc chỗ tiếp giáp giữa các con đường nằm trên 
cùng một cao độ  [1, 2006.01] 

1/04 . Đường giao nhau trên các cao độ khác nhau; Chỗ tiếp giáp giữa các con đường trên 
các cao độ khác nhau  [1, 2006.01] 

Kết cấu của đường, sân chơi, sân thể thao, sân bay 

3/00 Nền móng cho lớp phủ mặt đường (chuyên dùng cho sân chơi hoặc sân thể thao 
E01C 13/02; nền móng nói chung E02D)  [1, 2006.01] 

3/02 . Nền bê tông cho mặt đường phủ bitum  [1, 2006.01] 
3/04 . Nền móng được tạo thành bằng sự gia cố đất  [1, 2006.01] 
3/06 . Các phương pháp hoặc thiết bị để bảo vệ nền khỏi tác động của độ ẩm, băng giá 

hoặc chấn động  [1, 2006.01] 

5/00 Lớp phủ mặt của đường được làm từ các cấu kiện lắp ghép đúc sẵn (chuyên 
dùng cho sân chơi hoặc sân thể thao E01C 13/04, cho đường đi bộ, vỉa hè hoặc 
đường cho xe đạp E01C 15/00; chế tạo đá nhân tạo C04B; đá xây dựng E04C; nền 
E04F)  [1, 2006.01] 

5/02 . bằng đá thiên nhiên, ví dụ từ đá đẽo  [1, 2006.01] 
5/04 . bằng gạch  [1, 2006.01] 
5/06 . bằng các cấu kiện làm từ xi măng hoặc những chất dính kết khác  [1, 2006.01] 
5/08 . . Bằng các cấu kiện có cốt thép  [1, 2006.01] 
5/10 . . . Bằng các cấu kiện có cốt thép dự ứng lực  [1, 2006.01] 
5/12 . bằng các cấu kiện chế tạo bằng vật liệu kết dính có bitum  [1, 2006.01] 
5/14 . bằng các cấu kiện bằng gỗ  [1, 2006.01] 
5/16 . bằng các cấu kiện kim loại (lưới kim loại E01C 9/10)  [1, 2006.01] 
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5/18 . bằng các cấu kiện cao su  [1, 2006.01] 
5/20 . bằng các cấu kiện sản xuất bằng vật liệu chất dẻo (E01C 5/18 được ưu tiên)  [1, 

2006.01] 
5/22 . bằng các cấu kiện sản xuất bằng vật liệu hỗn hợp thuộc hai nhóm hay nhiều hơn 

trong các nhóm E01C 5/02 đến 5/20  [1, 2006.01] 

7/00 Mặt đường kết dính được sản xuất tại chỗ (chuyên dùng cho sân chơi hoặc sân thể 
thao E01C 13/06, cho đường đi bộ, vỉa hè hoặc đường cho xe đạp E01C 15/00)  [1, 
2006.01] 

7/02 . bằng đá rải đường không dùng vật liệu kết dính  [1, 2006.01] 
7/04 . . bằng đá dăm, sỏi hay vật liệu tương tự khác  [1, 2006.01] 
7/06 . . bằng cách nấu chảy, nung nóng hoặc thiêu kết đá rải đường tại chỗ  [1, 2006.01] 
7/08 . bằng đá rải đường và vật liệu kết dính  [1, 2006.01] 
7/10 . . bằng đá rải đường và xi măng hay vật liệu kết dính tương tự (xi măng hay vật liệu 

kết dính tương tự, thành phần của vữa xây dựng C04B)  [1, 2006.01] 
7/12 . . . Lớp phủ mặt đường liên kết bằng vữa xây dựng  [1, 2006.01] 
7/14 . . . Lớp phủ mặt đường bằng bê tông  [1, 2006.01] 
7/16 . . . . Lớp phủ mặt đường bằng bê tông ứng lực trước  [1, 2006.01] 
7/18 . . bằng đá rải đường và vật liệu kết dính có bitum  [1, 2006.01] 
7/20 . . . Vật liệu kết dính có pha trong trạng thái nguội, ví dụ át-phan tự nhiên  [1, 

2006.01] 
7/22 . . . Vật liệu kết dính có pha trong trạng thái nóng, ví dụ nhựa bitum bị đun nóng  

[1, 2006.01] 
7/24 . . . Vật liệu kết dính ở dạng nhũ tương hay vữa (sản xuất thể phân ly và nhũ tương 

để xây dựng đường C04B)  [1, 2006.01] 
7/26 . . . được trộn với các vật liệu khác, ví dụ với xi măng, cao su, da, vật liệu sợi  [1, 

2006.01] 
7/30 . . bằng đá rải đường và vật liệu kết dính khác, ví dụ vật liệu tổng hợp  [1, 2006.01] 
7/32 . . bằng những lớp khác nhau xếp tại chỗ  [1, 2006.01] 
7/34 . . . bằng những lớp khác nhau nhưng không liên kết với nhau  [1, 2006.01] 
7/35 . . Hoàn thiện mặt đường; Phương pháp trộn, tẩm và rải đều chúng  [1, 2006.01] 
7/36 . bằng cách gia cố đất  [1, 2006.01] 

9/00 Lớp phủ mặt đường đặc biệt (chuyên dùng cho sân chơi hoặc sân thể thao E01C 
13/00, đường đi bộ, cho vỉa hè, hoặc đường cho xe đạp E01C 15/00); Lớp phủ cho 
những đoạn đường đặc biệt hoặc sân bay (các bộ phận lát đường trong suốt E01C 
17/00; nắp đậy hoặc khung của giếng kiểm tra E02D 29/14)  [1, 2006.01] 

9/02 . Đường ray (đường ray để định hướng phương tiện vận tải E01B 25/08)  [1, 
2006.01] 

9/04 . Lớp phủ mặt đường tại chỗ giao nhau đồng mức với đường ray  [1, 2006.01] 
9/06 . Lớp phủ mặt đường kế cận ray tàu điện  [1, 2006.01] 
9/08 . Lớp phủ mặt đường tạm thời (tấm lưới bằng kim loại E01C 9/10)  [1, 2006.01] 
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9/10 . Tấm lưới kim loại (lưới chắn dùng cho giếng thoát nước E03F 5/06; như là cấu 
kiện xây dựng nói chung E04C)  [1, 2006.01] 

11/00 Các bộ phận của mặt đường  [1, 2006.01] 
11/02 . Bố trí hoặc kết cấu khe co ngót; Phương pháp chế tạo khe co ngót; Vật liệu chèn 

khe co ngót (điền đầy khe co ngót, không giới hạn cho lớp phủ mặt đường hoặc sân 
bay E04B 1/68)  [1, 2006.01] 

11/04 . . cho lớp phủ mặt đường bằng bê tông xi măng  [1, 2006.01] 
11/06 . . . Các phương pháp chế tạo khe co ngót  [1, 2006.01] 
11/08 . . . Tấm đệm kim loại để chèn khe co ngót  [1, 2006.01] 
11/10 . . . Tấm đệm bằng chất dẻo hoặc chất đàn hồi để chèn khe co ngót  [1, 2006.01] 
11/12 . . . Tấm đệm bằng kim loại và chất dẻo hoặc chất đàn hồi để chèn khe co ngót  [1, 

2006.01] 
11/14 . . . Cụm chốt  [1, 2006.01] 
11/16 . Cốt tăng cứng (cho xây dựng nói chung E04C)  [1, 2006.01] 
11/18 . . cho lớp phủ bê tông xi măng  [1, 2006.01] 
11/20 . . . cho lớp phủ bê tông ứng lực trước  [1, 2006.01] 
11/22 . Rãnh thoát nước; Lề đường (lề đường chuyên dụng để cảnh báo người đi đường 

E01F 9/535)  [1, 2006.01] 
11/24 . Phương pháp hoặc thiết bị để chống trôi mặt đường hoặc bảo vệ khỏi sự tác động 

của thời tiết  [1, 2006.01] 
11/26 . . Thiết bị thổi và sưởi nóng được lắp đặt cố định  [1, 2006.01] 

13/00 Nền hoặc lớp phủ mặt chuyên dùng cho sân chơi hoặc sân thể thao (quy hoạch 
chung A63C 19/00)  [1, 2006.01] 

13/02 . Nền, ví dụ nền có hệ thống thoát nước hoặc sưởi ấm [6, 2006.01] 
13/04 . Mặt đường làm từ các cấu kiện liền khối đúc sẵn (E01C 13/08, 13/10 được ưu tiên) 

[6, 2006.01]  
13/06 . Mặt đường được làm tại chỗ (E01C 13/08, 13/10 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
13/08 . Các bề mặt mô phỏng cỏ [6, 2006.01] 
13/10 . cho các bề mặt nhân tạo để tập các môn thể thao trên tuyết hoặc trên băng ở trong 

nhà hay ngoài trời (E01C 13/08 được ưu tiên; sản xuất tuyết hoặc băng cho các 
môn thể thao mùa đông hoặc cho mục đích giải trí tương tự F25C 3/00) [6, 
2006.01] 

13/12 . . dùng cho các môn thể thao trên tuyết [6, 2006.01] 

15/00 Lớp phủ mặt đường chuyên dùng cho đi bộ, vỉa hè hoặc cho đường xe đạp  [1, 
2006.01] 

17/00 Bộ phận trong suốt để chiếu sáng, nghĩa là các kết cấu trong suốt là một phần 
bề mặt lớp phủ đường (các khối được thiết kết chuyên dụng để đánh dấu cho đường 
E01F 9/524) [1,2006.01] 
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Máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị phụ trợ để xây dưng hoặc sửa chữa bề mặt đường hoặc kết 
cấu tương tự 

19/00 Máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị phụ trợ để chuẩn bị hoặc phân phối vật liệu phủ 
mặt đường, xử lý vật liệu đã rải, hoặc để định hình, đầm chặt hoặc hoàn thiện 
mặt đường (gia cố bề mặt E01C 21/00; thiết bị chuyên dụng để phục hổi hoặc sửa 
chữa mặt đường E01C 23/00)  [1, 2006.01] 

19/02 . chuẩn bị vật liệu  [1, 2006.01] 
19/05 . . Thiết bị để tán viên, nghiền bột hoặc nghiền nhỏ (nói chung B02C); Thiết bị để 

sàng, làm sạch hoặc sấy khô  [1, 2006.01] 
19/08 . . Thiết bị để chuyên chở và nung nóng chảy át-phan, bitum, hắc ín hoặc vật liệu 

tương tự (trạm lò để nấu chảy hắc ín, át-phan, hoặc các vật liệu tương tự, nói 
chung C10C 3/12)  [1, 2006.01] 

19/10 . . Thiết bị hoặc trạm để trộn trước hoặc bao bọc trước hỗn hợp khô hoặc các chất 
độn bằng vật liệu dính kết không thủy hóa, ví dụ với bitum, nhựa; Thiết bị để trộn 
trước các hỗn hợp không thủy hóa trước khi rải hoặc để phục hồi các thành phần 
không thủy hóa đã sử dụng  [1, 2006.01] 

19/12 . để phân phối các vật liệu dạng hạt hoặc chất lỏng (E01C 23/07 được ưu tiên; để 
chèn khe co ngót E01C 23/02, 23/09)  [1, 2006.01] 

19/15 . . để đổ xuống đá không phủ hoặc các vật liệu tương tự, hoặc để rải không cần dầm 
nén, ví dụ các lớp đá dăm, lớp đệm cát cho lớp phủ mặt đường (E01C 19/52 được 
ưu tiên; thiết bị để rải E01C 19/20)  [1, 2006.01] 

19/16 . . để cấp hoặc rải vật liệu lỏng, ví dụ như nhũ tương bitum (E01C 19/45, 23/02, 
23/03, 23/16 được ưu tiên; phun hoặc rải chất lỏng hay vật liệu chảy lên bề mặt 
nói chung B05)  [1, 2006.01] 

19/17 . . . Ứng dụng bằng phương pháp phun  [1, 2006.01] 
19/18 . . Thiết bị để rải đá rải đường trộn với chất kết dính, ví dụ với xi măng, bitum, 

không đầm hoặc làm nhẵn mặt (E01C 19/20, 19/47 được ưu tiên; thiết bị chuyển 
bê tông hoặc tương tự B65G)  [1, 2006.01] 

19/20 . . Thiết bị để phân phối, ví dụ để rải, vật liệu hạt hoặc bột, ví dụ cát, sỏi, muối, vật 
liệu kết dính dạng khô (thiết bị để rải phân bón A01C 15/00)  [1, 2006.01] 

19/21 . . cấp đồng thời vật nhưng tách riêng vật liệu lỏng và vật liệu hạt hoặc bột, ví dụ 
bitum và đá vụn, có hoặc không có sự rải  [1, 2006.01] 

19/22 . để đầm chặt hoặc gia công lần cuối các vật liệu đã rải chưa đông cứng (E01C 23/02 
được ưu tiên; thiết bị tạo rung động nói chung B06B)  [1, 2006.01] 

19/23 . . Xe lu dùng cho việc này; Xe lu tương tự cũng để đầm đất (E01C 19/43 được ưu 
tiên; chuyên dùng cho mục đích nông nghiệp A01B 29/00; máy lu vườn A01G 
20/35, chế tạo hoặc bảo quản bề mặt của tuyết hoặc băng E01H 4/00; chỉ dùng để 
đầm đất E02D 3/026) [1,2006.01] 

19/24 . . . loại cầm tay (E01C 19/27 đến 19/29 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
19/25 . . . loại kéo bằng động vật hoặc xe (E01C 19/26 đến 19/29 được ưu tiên)  [1, 

2006.01] 
19/26 . . . tự hành hay được đặt trên phương tiện vận chuyển (E01C 19/27 đến 19/29 được 

ưu tiên)  [1, 2006.01] 
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19/27 . . . có những bộ phận lăn biến dạng đàn hồi, ví dụ săm lốp nén khí (máy lu chấn 
động hay máy lu tác động va đập E01C 19/28)  [1, 2006.01] 

19/28 . . . Xe lu kiểu rung hay va đập, ví dụ kiểu vấu (E01C 19/29 được ưu tiên)  [1, 
2006.01] 

19/29 . . . Thiết bị cán truyền lên mặt phủ một phần trọng lượng bản thân, ví dụ máy đầm 
lu  [1, 2006.01] 

19/30 . . Máy đầm hoặc máy rung không là loại máy lu (E01C 23/02, 23/04 được ưu tiên; 
thiết bị rung để bồi lắng vật liệu E01C 19/12; máy lu có đầm hoặc rung E01C 
19/28; dụng cụ đập xách tay nói chung B25D; làm chặt đất bằng dầm hoặc rung 
nói chung E02P 3/046)  [1, 2006.01] 

19/32 . . . Búa đầm dẫn động bằng tay  [1, 2006.01] 
19/34 . . . Búa đầm dẫn động bằng máy  [1, 2006.01] 
19/35 . . . . Dụng cụ định hướng bằng tay hoặc cầm tay (E01C 19/36, 19/40 được ưu tiên)  

[1, 2006.01] 
19/36 . . . . có buồng nổ tác động trực tiếp  [1, 2006.01] 
19/38 . . . . có thiết bị tạo rung động  [1, 2006.01] 
19/40 . . . . thiết bị để hoàn thiện bề mặt bằng cách làm nhẵn, ví dụ máy hoàn thiện kiểu 

đầm hoặc rung  [1, 2006.01] 
19/41 . . Thiết bị có cả các dụng cụ lu và dụng cụ đầm  [1, 2006.01] 
19/42 . . Máy móc để hoàn thiện bề mặt lớp phủ mới rải bằng cách làm nhẵn theo phương 

pháp khác với cách lu, đầm hoặc rung (chỉ dùng để phân phối E01C 19/12)  [1, 
2006.01] 

19/43 . . Máy hoặc thiết bị để tạo cho bề mặt lớp phủ mới có độ nhám hoặc đường gò cần 
thiết, ví dụ máy lu đường kiểu răng cưa  [1, 2006.01] 

19/44 . . Các dụng cụ thủ công ngoài máy lu, máy đầm, máy rung, chuyên dùng để hoàn 
thiện các bề mặt yêu cầu cho lớp phủ mới (E01C 19/45 được ưu tiên)  [1, 
2006.01] 

19/45 . Các thiết bị xách tay để chuẩn bị, hay là vừa chuẩn bị vừa cấp vật liệu dính kết hỗn 
hợp lỏng lên đường, ví dụ bitum hóa lỏng, át-phan mềm (thiết bị chỉ dùng để cấp 
vật liệu E01C 19/16)  [1, 2006.01] 

19/46 . để chuẩn bị và rải vật liệu (E01C 19/45 được ưu tiên; tạo bề mặt bằng cách trộng 
đất mặt đường với vật liệu kết dính E01C 21/00)  [1, 2006.01] 

19/47 . . Máy trộn bê tông xi măng bê tông thủy lực kết hợp với thiết bị phân phối chuyên 
dụng trong xây dựng đường (máy trộn bê tông, xem B28C)  [1, 2006.01] 

19/48 . để đổ vật liệu và dầm chặt chúng, hoặc gia công hoàn thiện bề mặt  [1, 2006.01] 
19/50 . Khuôn tháo lắp được hoặc ván khuôn cho mục đích xây dựng đường (E01C 23/02, 

23/04 được ưu tiên; khuôn cố định E01C 3/00 đến 7/00; khuôn di động E01C 
19/48); Thiết bị hoặc dụng cụ chế tạo các chi tiết phủ đường riêng lẻ tại chỗ, ví dụ 
lề đường  [1, 2006.01] 

19/52 . Thiết bị để đặt cấu kiện bề mặt đúc sẵn, ví dụ lề đường (thiết bị để chế tạo và đặt cả 
dãy liên tục E01C 19/46; chế tạo các chi tiết mặt phủ đường tại chỗ E01C 19/50)  
[1, 2006.01] 
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21/00 Phương pháp và thiết bị để làm chặt lớp đất phủ khi xây dựng hoặc mục đích 
tương tự, ví dụ trộn cốt liệu đất lấp với vật liệu kết dính (làm chặt đất dưới bề 
mặt có sẵn E01C 23/10, các vật liệu để làm ổn định đất hoặc cải tạo đất C09K 17/00; 
làm chặt đất nói chung E02D 3/12)  [1, 2006.01] 

21/02 . Nóng chảy, nung nóng hoặc bằng cách thiêu kết đất tại chỗ  [1, 2006.01] 

23/00 Thiết bị hoặc dụng cụ phụ trợ để xây dựng, sửa chữa, phục hồi, hoặc đào bới 
mặt đường hoặc bề mặt tương tự (thiết bị để khôi phục những thành phần phi thủy 
hóa đã sử dụng E01C 19/10)  [1, 2006.01] 

23/01 . Thiết bị hoặc các phương tiện phụ để cắm mốc tuyến đường hoặc kiểm tra hình 
trạng của lớp phủ mới, ví dụ cái dưỡng, thiết bị để cán bê tông (tấm ván khuôn 
E01C 19/50); Ứng dụng của các thiết bị để đo đạc, chỉ báo, hoặc ghi lại hình trạng 
bề mặt của bề mặt hiện thời, ví dụ máy ghi biến dạng (E01C 23/07 được ưu tiên; đo 
độ nhám hoặc độ không phẳng nói chung G01B)  [1, 2006.01] 

23/02 . Thiết bị để chế tạo, gia công, hoặc điền đầy rãnh hoặc khe tương tự trên mặt phủ 
chưa đông cứng, ví dụ khe hở co ngót hoặc đường đánh dấu (đường gân bề mặt 
E01C 19/43); Khuôn tháo lắp được dùng cho các mục đích này (khuôn cố định 
E01C 11/02); Thiết bị để đưa vào các chi tiết đệm hoặc các chi tiết đệm-đỡ có thể 
tháo ra được trong mặt phủ chưa đông cứng (E01C 23/04 được ưu tiên; các chi tiết 
đệm-đỡ không tháo rời được E01C 11/02)  [1, 2006.01] 

23/03 . Thiết bị để bảo dưỡng mặt đường; Thiết bị để áp dụng các phương tiện bảo dưỡng; 
Thiết bị để đặt lớp lót dưới được làm sẵn, ví dụ các tấm, màng mỏng (cốt thép 
E01C 23/04); Thiết bị để bảo quản mặt đường khi thi công đường hoặc trong khi 
bảo dưỡng, ví dụ sử dụng lều che (rào chắn đường E01F 13/00)  [1, 2006.01] 

23/04 . Thiết bị để đặt cốt thép hay đinh vấu; Các miếng đệm tháo rời được dùng cho cốt 
thép (các vật đệm không tháo rời được E01C 11/16; khuôn thành để đỡ cốt thép 
E01C 19/50); Các thiết bị, ví dụ khuôn tháo rời được, để tạo thành các rãnh nhỏ 
gần như nằm ngang trong mặt đường, ví dụ rãnh dùng để đặt cốt thép dự ứng lực  
[1, 2006.01] 

23/05 . Thiết bị để lắp hoặc tháo khuôn  [1, 2006.01] 
23/06 . Các thiết bị hoặc các cơ cấu để gia công các bề mặt đã được hoàn thiện (gia công 

các bề mặt lớp phủ mới rải E01C 19/42 đến 19/44, 23/02; cuốc đào mỏ E21C 
35/18); Các thiết bị để sửa chữa bề mặt lớp phủ bị hư hại [1, 6, 2006.01] 

23/07 . . Thiết bị kết hợp dụng cụ đo hình trạng bề mặt của lớp phủ mặt đường với ứng 
dụng của vật liệu trong sự tương quan với mức độ không bằng phẳng được xác 
định (phương tiện chỉ dùng để đo E01C 23/01)  [1, 2006.01] 

23/08 . . để tạo cho bể mặt lớp phủ độ nhám hoặc đường gân cần thiết; để hoặc bỏ các mấu 
nhỏ gồ ghề hoặc vật liệu dính trên bề mặt, ví dụ đường đánh dấu (loại bỏ các vật 
chất dính trên bề mặt E01H 1/00; tạo độ nhám hoặc loại trừ các cục băng E01H 
5/12)  [1, 2006.01] 

23/082 . . . sử dụng các dụng cụ không hoạt động bằng động cơ [6, 2006.01] 
23/085 . . . sử dụng các dụng cụ dẫn động bằng động cơ, ví dụ máy rung [6, 2006.01]  
23/088 . . . . Các loại dụng cụ quay, ví dụ trống nghiền [6, 2006.01] 
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23/09 . . để tạo thành vết cắt, rãnh, hốc, ví dụ để cắt khe co ngót hoặc khe hở để đánh dấu, 
để bóc từng phần mặt đường; để làm sạch, xử lý hoặc lấp đầy vết cắt, rãnh, hốc 
hoặc khe nứt; để cắt mép vỉa hè  [1, 2006.01] 

23/10 . . để nâng hoặc san bằng mặt đường bị lún; để lấp kín chỗ hở dưới mặt đường; để 
đổ vật liệu vào trong kết cấu ngầm (gia cố đất nói chung E02D 3/12)  [1, 
2006.01] 

23/12 . . để tháo dỡ, tách, hoặc bóc dỡ lớp phủ mặt đường (thiết bị vừa để đặt vừa để loại 
bỏ lớp phủ mặt đường nói chung E01C 19/52)  [1, 2006.01] 

23/14 . để nung nóng hoặc sấy khô nền, lớp phủ hoặc vật liệu trên chúng, ví dụ sơn (E01C 
23/03 được ưu tiên; thiết bị nung nóng hoặc sấy khô được đặt vào trong lớp phủ 
mặt đường E01C 11/26; gia cố bề mặt bằng cách nấu chảy, nung nóng hoặc thiêu 
kết đất tại chỗ thi công E01C 21/02; để làm sạch đường phố E01H 1/08; để làm tan 
băng hoặc tuyết trên bề mặt E01H 5/10)  [1, 2006.01] 

23/16 . Thiết bị để đánh dấu, tạo hoặc vạch tuyến giao thông hoặc các ký hiệu tương tự 
trên lớp phủ đã hoàn thiện (E01C 23/14 được ưu tiên; đặt hoặc tạo ra trong lớp phủ 
mặt đường chưa cứng E01C 23/02; để lấp kín các chỗ lõm E01C 23/09; đánh dấu ở 
các sân thể thao A63C 19/06; vạch chất lỏng hoặc các vật liệu chảy khác lên bề mặt 
nói chung B05; đánh dấu bề mặt đường xem E01F 9/50); Bảo vệ các vạch dấu mới  
[1, 2006.01] 

23/18 . . để gắn các dấu hiệu được làm sẵn [6, 2006.01] 
23/20 . . để tạo các dấu hiệu tại chỗ [6, 2006.01] 
23/22 . . . bằng cách phun [6, 2006.01] 
23/24 . . . bằng cách rót [6, 2006.01] 
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E01D CẦU (cầu nối giữa nhà ga và sân bay để cho hành khách lên xuống máy bay B64F 
1/305) 

Ghi chú [6] 
 Trong phân lớp này, cần thêm mã chỉ số của nhóm E01D 101/00. 

Nôi dung phân lớp 
CẦU NÓI CHUNG ............................................................................................................................. 1/00 
CẦU ĐẶC TRƯNG BỞI TIẾT DIỆN NGANG CỦA KẾT 
CẤU NHỊP ĐỠ CẦU .......................................................................................................................... 2/00 
CẦU ĐẶC TRƯNG BỞI DẠNG CẤU TRÚC CỦA CHÚNG ........................................... 4/00 đến 5/00 
CẦU ĐẶC TRUNG BỞI CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG ................................................................. 18/00 
CÁC CHI TIẾT.. ............................................................................................................................... 19/00 
LẮP GHÉP HOẶC LẮP RÁP CẦU ................................................................................................. 21/00 
SỬA CHỮA HOẶC GIA CỐ CẦU ĐANG SỬ DỤNG .................................................................. 22/00 
THÁO DỠ CẦU ............................................................................................................................... 24/00 

 

1/00 Các loại cầu nói chung (được đặc trưng bởi kiểu cấu trúc của chúng E01D 4/00 đến 
15/00) [1, 6, 2006.01] 

2/00 Các loại cầu được đặc trưng bởi tiết diện ngang của kết cấu nhịp đỡ cầu [6, 
2006.01] 

2/02 . của loại dầm chữ I [6, 2006.01] 
2/04 . của loại dầm hộp [6, 2006.01] 

4/00 Các loại cầu vòm [6, 2006.01] 

6/00 Các loại cầu kiểu giàn [6, 2006.01] 
6/02 . dạng dầm uốn cầu thang [6, 2006.01] 

11/00 Các loại cầu treo hoặc cầu dây văng [1, 6, 2006.01] 
11/02 . Các loại cầu treo [6, 2006.01] 
11/04 . Các loại cầu dây văng [6, 2006.01] 

12/00 Các loại cầu được đặc trưng bởi sự kết hợp của các cấu trúc chưa được đề cập 
đầy đủ trong các nhóm đơn lẻ từ E01D 2/00 đến E01D 11/00 [6, 2006.01] 

15/00 Cầu nhấc được hoặc cầu di động (sự bố trí của sàn nghiêng hoặc cầu công tác lắp 
ngoài mạn tàu B63B 27/14; sàn chất tải nghiêng B65G 69/28); Cầu phao  [1, 
2006.01] 

15/02 . Cầu nâng thẳng đứng  [1, 2006.01] 
15/04 . Cầu quay  [1, 2006.01] 
15/06 . Cầu mở; Cầu mở có phần trụ lăn, ví dụ cầu kiểu Scherzer  [1, 2006.01] 
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15/08 . . Cầu kéo  [1, 2006.01] 
15/10 . Cầu cổng; Cầu trượt; Cầu trụ quay, nghĩa là quay quanh trục dọc để lật ngược hoặc 

nâng mặt cầu  [1, 2006.01] 
15/12 . Cầu di động hoặc cầu tháo lắp từng đoạn (cầu phao E01D 15/14)  [1, 2006.01] 
15/127 . . kết hợp với các phương tiện giao thông trên mặt đất để vận chuyển, vận hành 

hoặc sắp đặt các cầu này hay các đoạn cầu của chúng [6, 2006.01] 
15/133 . . xây dựng từ các đoạn hoặc các chi tiết đã được chuẩn hóa sẵn riêng biệt, ví dụ 

cầu Bailey (E01D 15/127 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
15/14 . Cầu phao, tức là cầu nổi (cầu bắc lên bờ E01D 15/24; các vật thể nổi hoặc phao 

B63B) [1, 6, 2006.01] 
15/20 . . xếp được, mở rộng được, thổi phồng được hoặc tương tự (E01D 15/22 được ưu 

tiên ) [6, 2006.01] 
15/22 . . được thiết kế như, hoặc gắn lên, các phương tiện giao thông [6, 2006.01] 
15/24 . Các loại cầu hoặc các kết cấu tương tự, được đặt trên nền đất hoặc trên một cấu 

trúc cố định và được thiết kế để lên tàu thuyền hoặc các kết cấu nổi khác [6, 
2006.01] 

18/00 Các loại cầu chuyên dùng cho các ứng dụng hoặc chức năng cụ thể không được 
đề cập ở các vị trí khác, ví dụ máng dẫn nước, cầu để đỡ các đường ống [6, 
2006.01] 

19/00 Chi tiết cấu tạo của cầu  [1, 2006.01] 
19/02 . Trụ cầu; Mố cầu (móng E02D)  [1, 2006.01] 
19/04 . Gối tựa; Khớp cầu  [1, 2006.01] 
19/06 . Bố trí, kết cấu, hoặc nối các khe co dãn  [1, 2006.01] 
19/08 . Các lớp chống thấm hoặc các lớp cách ly khác; Thiết bị hoặc cơ cấu thoát nước  [1, 

2006.01] 
19/10 . Lan can; Thiết bị để chống khói hoặc khí, ví dụ của đầu máy hơi nước; Cần trục di 

động để sửa chữa và bảo dưỡng cầu; Neo giữ đường ống hoặc dây cáp vào cầu  [1, 
2006.01] 

19/12 . Lưới hoặc ván sàn cầu; Neo giữ đường ray hoặc tà vẹt vào cầu  [1, 2006.01] 
19/14 . Tháp; Neo; Trụ đỡ có vòng kẹp [6, 2006.01] 
19/16 . Các cáp treo; Kẹp cáp dùng cho cáp treo [6, 2006.01] 

21/00   Các phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để lắp ghép hoặc lắp ráp cầu [1, 6, 
2006.01] 

21/06 . bằng việc dịch chuyển tịnh tiến cầu hoặc các bộ phận của cầu [6, 2006.01]  
21/08 . bằng việc dịch chuyển quay của cầu hoặc các bộ phận của cầu [6, 2006.01]  
21/10 . Lắp ghép bằng côngxon [6, 2006.01] 

22/00 Phương pháp hoặc thiết bị để sửa chữa hoặc gia cố cầu đang sử dụng [6, 
2006.01] 

24/00 Các phương pháp hoặc thiết bị để tháo dỡ cầu [2006.01] 
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Sơ đồ mã số được kết hợp với các nhóm E01D 1/00 đến 22/00, đề cập tới vật liêu cấu thành 
cầu. [6, 2006.01] 

101/00 Vật liệu cấu thành cầu [6, 2006.01] 
101/10 . Gỗ [6, 2006.01] 
102/20 . Bê tông , đá và các vật liệu tương tự đá [6, 2006.01] 
101/22 . . Đá xây; Gạch [6, 2006.01] 
101/24 . . Bê tông [6, 2006.01] 
101/26 . . . cốt thép [6, 2006.01] 
101/28 . . . . dự ứng lực [6, 2006.01] 
101/30 . Kim loại (E01D 101/26 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
101/32 . . dự ứng lực [6, 2006.01] 
101/34 . . kim loại màu, ví dụ nhôm [6, 2006.01] 
101/40 . Chất dẻo [6, 2006.01] 
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E01F CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỔ SUNG, VÍ DỤ NHƯ TRANG BỊ CỦA ĐƯỜNG 
HOẶC KẾT CÂU CỦA SÂN GA, BÃI HẠ CÁNH CỦA MÁY BAY TRỰC 
THĂNG, TÍN HIỆU DẪN ĐƯỜNG, HÀNG RÀO NGĂN TUYẾT HOẶC 
TƯƠNG TỰ 

Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ DÙNG CHO ĐƯỜNG BỘ HOẶC ĐƯỜNG NHỰA................................ 1/00, 5/00 đến 8/00 
THIẾT BỊ GIẢM BỚT SỰ CHUYỂN ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG ....................................... 9/00 đến 15/00 
SÂN HẠ CÁNH CỦA MÁY BAY TRỰC THĂNG .......................................................................... 3/00 

 

Sự bố trí hoặc kết cấu của các thiết bi phụ trợ dùng cho đường bộ hoặc đường sắt; Sân hạ 
cánh cho máy bay trực thăng 

1/00 Kết cấu sân ga hoặc đảo trú chân (đảo an toàn) (bố trí chung của sân ga đường sắt 
B61B)  [1, 2006.01] 

3/00 Sân hạ cánh cho máy bay trực thăng, ví dụ đặt trên mái nhà (quy hoạch sân bay 
B64F; nhà hoặc công trình tương tự dùng cho mục đích đặc biệt E04H)  [1, 2006.01] 

5/00 Thoát nước cho nền đường hoặc cho lớp ballat đường sắt bằng rãnh, cống, hoặc 
đường ống dẫn nước (hệ thống thoát nước ngầm E02D; ống thoát nước thải E03F)  
[1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị để chống tuyết, hiện tượng cát chảy, gió lùa, lở tuyết, đất hoặc đá rơi 
(thiết bị lắp đặt cố định để sưởi nóng hoặc thổi gió cho đường E01C 11/26); Thiết bị 
chống lóa mắt do ánh sáng  [1, 2006.01] 

7/02 . Hàng rào ngăn tuyết hoặc thiết bị tương tự, ví dụ hàng rào bảo vệ ngăn ngừa hiện 
tượng cát chảy hoặc gió lùa (hàng rào nói chung E04H 17/00)  [1, 2006.01] 

7/04 . Thiết bị để bảo vệ khỏi sự sụt lở của tuyết, đất hoặc đá rơi, ví dụ các công trình, 
đường hầm ngăn chặn sự sụt lở tuyết, lở đất (gia cố mái dốc E02D 17/20; máng thu 
tuyết trên mái nhà E04D 13/00)  [1, 2006.01] 

7/06 . Các thiết bị chống chói (E01F 8/00 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

8/00 Các thiết bị để hấp thụ hoặc phản xạ lại tiếng ồn truyền trong không khí từ 
đường hoặc đường sắt (các thiết bị trên mặt đất để giảm tiếng ồn của máy bay B64F 
1/26; các công trình xây dựng nói chung dùng cho việc hấp thụ hoặc phản xạ lại 
tiếng ồn, hấp thụ hoặc phản xạ lại tiếng ồn dùng cho các công trình xây dựng E04B 
1/74) [3, 2006.01] 

8/02 . đặc biệt thích hợp để giữ vững hoặc phân bố cây (chậu trồng cây A01G 9/02, gia 
cố mái dốc hoặc bờ dốc E02D 17/20; tường chắn hoặc tường bảo vệ E02D 29/02) 
[6, 2006.01] 
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Thiết bị để giảm bớt sự chuyển động trên đường 

9/00 Bố trí các dấu hiệu chỉ đường hoặc các tín hiệu giao thông; Bố trí để nhấn mạnh 
sự cảnh báo (để ngăn cản hoặc hạn chế lưu lượng giao thông E01F 13/00) [1, 6, 
2006.01, 2016.01] 

9/20 . sử dụng dẫn hướng ánh sáng, ví dụ thiết bị cáp quang [2016.01] 
9/30 . Sự sắp xếp tương tác với máy phát hoặc máy thu không phải bằng các phương tiện 

hữu hình, ví dụ sử dụng bộ phản xạ radar hoặc thiết bị phát thanh (E01F 11/00 
được ưu tiên) [2016.01] 

9/40 . Sự sắp xếp đáp ứng với điều kiện khí quyển bất lợi, ví dụ để báo hiệu đường có 
băng tuyết hoặc tự động chiếu sáng trong sương mù; Các sắp xếp đặc trưng bằng 
phương pháp làm nóng hoặc làm khô [2016.01] 

9/50 . Các dấu hiệu trên bề mặt đường; Lề đường hoặc viền đường, đặc biệt thích nghi để 
cảnh báo người tham gia giao thông (cho việc chuyển hướng xe E01F 15/00) 
[2016.01] 

9/506 . . đặc trưng bởi vật liệu đánh dấu bề mặt đường, ví dụ gồm các chất phụ gia để cải 
thiện ma sát hoặc phản xạ; Các phương pháp tạo, lắp đặt hoặc áp dụng các dấu 
hiệu trong, trên hoặc đối với mặt đường [2016.01] 

9/512 . . . Các dấu hiệu bề mặt đường được định hình trước, ví dụ vật liệu tấm; Phương 
pháp áp dụng các dấu hiệu được định hình trước [2016.01] 

9/518 . . . được tạo tại chỗ, ví dụ bằng cách sơn lên, bằng cách đúc vào mặt đường hoặc 
làm biến dạng mặt đường [2016.01] 

9/524 . . . Các yếu tố phản xạ đặc biệt thích hợp để kết hợp vào hoặc ứng dụng cho các 
dấu hiệu bề mặt đường [2016.01] 

9/529 . . chuyên dùng để báo hiệu bằng âm thanh hoặc rung động, ví dụ các dải gợn sóng; 
chuyên dùng để bắt buộc tốc độ giảm, ví dụ gờ giảm tốc [2016.01] 

9/535 . . Lề đường hoặc viền đường chuyên dùng để cảnh báo người tham gia giao thông 
[2016.01] 

9/541 . . . Lề đường [2016.01] 
9/547 . . . được chiếu sáng [2016.01] 
9/553 . . Các bộ phận đứt đoạn thấp, ví dụ khối, đinh tán đánh dấu hoặc các bộ phận 

flexible vehicle-striking [2016.01] 
9/559 . . . được chiếu sáng [2016.01] 
9/565 . . . có các bộ phận có thể làm lệch hoặc có thể dịch chuyển [2016.01] 
9/571 . . . . Có thể di chuyển theo chiều dọc dưới tải trọng, ví dụ kết hợp với việc xoay 

[2016.01] 
9/576 . . Làn đường giao thông [2016.01] 
9/582 . . . được chiếu sáng [2016.01] 
9/588 . . . Thiết bị kẻ ranh giới làn đường để chia tách các làn đường giao thông và không 

khuyến khích nhưng không ngăn cản qua lại giữa các làn đường [2016.01] 
9/594 . . . có thể di chuyển để tái sử dụng tại các địa điểm khác nhau [2016.01] 
9/60 . Các vật thể thẳng đứng, ví dụ các cọc hoặc cột đánh dấu; Giá đỡ cho các biển báo 

hiệu [2016.01] 
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9/604 . . Đặc biệt thích hợp với mục đích báo hiệu cụ thể, ví dụ để chỉ các đường cong, 
công trình đường bộ hoặc lối đi dành cho người đi bộ [2016.01] 

9/608 . . . để dẫn hướng, cảnh báo hoặc điều khiển giao thông, ví dụ cọc phân làn giao 
thông hoặc các cột mốc cây số [2016.01] 

9/612 . . . để chỉ các dấu hiệu bề mặt đường đã được áp dụng mới, ví dụ vạch kẻ đường 
[2016.01] 

9/615 . . . được chiếu sáng [2016.01] 
9/619 . . . với gương phản xạ; với phương tiện để giữ sạch gương phản xạ [2016.01] 
9/623 . . đặc trưng bởi hình dạng hoặc bởi các tính năng cấu trúc, ví dụ cho phép di 

chuyển hoặc làm lệch [2016.01] 
9/627 . . . tự sửa lại sau khi bị lệch hoặc dịch chuyển [2016.01] 
9/631 . . . đặc biệt thích hợp để phá vỡ, tách rời, gấp xếp hoặc biến dạng vĩnh viễn khi bị 

lệch hướng hoặc di chuyển, ví dụ do tác động của xe [2016.01] 
9/635 . . . . bằng cách xé hoặc rách, ví dụ có khu vực được làm yếu [2016.01] 
9/638 . . . . bằng cách liên kết kiểu đực-cái (âm-dương), ví dụ: lò xo được đặt tải 

[2016.01] 
9/642 . . . . ma sát kiểu ghép đôi [2016.01] 
9/646 . . . có thể mở rộng, gấp xếp hoặc xoay được (E01F 9/627, E01F 9/631 được ưu 

tiên) [2016.01] 
9/65 . . . có các dấu hiệu hoặc tín hiệu có thể xoay, lắc hoặc điều chỉnh được (E01F 

9/646 được ưu tiên) [2016.01] 
9/654 . . . dưới dạng các vật thể ba chiều, ví dụ: nón giao thông; có khả năng giả định hình 

thức ba chiều, ví dụ bằng cách làm phồng hoặc lắp ráp để tạo thành một vật thể 
hình học [2016.01] 

9/658 . . đặc trưng bởi các phương tiện để cố định [2016.01] 
9/662 . . . gắn trên xe cộ, ví dụ xe dịch vụ; Xe cảnh báo xe cùng với bảo dưỡng đường bộ, 

ví dụ được điều khiển từ xa [2016.01] 
9/669 . . . để gắn chặt vào các thanh chắn an toàn hoặc tương tự [2016.01] 
9/673 . . . để giữ các cột biển báo hoặc tương tự [2016.01] 
9/677 . . . . Các cột biển báo có thể tháo rời mà không cần dụng cụ, ví dụ kiểu đực-cái 

(âm-dương) [2016.01] 
9/681 . . . . Các cột biển báo được gắn chặt bằng các phương tiện có thể tháo rời, ví dụ vít 

hoặc bu lông [2016.01] 
9/685 . . . . Các phương tiện ngầm, ví dụ móng [2016.01] 
9/688 . . Vật thể đứng tự do [2016.01] 
9/692 . . . Các bộ phận đế di động của chúng [2016.01] 
9/696 . . Cấu trúc trên cao, ví dụ giàn tín hiệu; Các phương tiện nền móng chuyên dùng 

cho chúng [2016.01] 
9/70 . . Lưu trữ, vận chuyển, đặt hoặc thu lại các thiết bị di động [2016.01] 

11/00 Gắn các tấm đệm hoặc bộ cảm biến khác vào lớp phủ mặt đường hoặc các bề 
mặt đường khác (bộ cảm biến áp lực G01L; hệ thống điều khiển giao thông G08G)  
[1, 2006.01] 
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13/00 Thiết bị để ngăn cản hoặc hạn chế sự chuyển động của các phương tiện giao 
thông, ví dụ cổng, thanh chắn đường (đối với các chỗ đường sắt đi qua B61L)  [1, 
2006.01] 

13/02 . đứng tự do [6, 2006.01] 
13/04 . có thể di chuyển cho phép đi qua hoặc ngăn cản việc đi qua [6, 2006.01] 
13/06 . .  bằng cách đu đưa vào vị trí mở quanh một trục nằm ngang song song với hướng 

của đường, tức là cổng đu đưa [6, 2006.01]  
13/08 . . bằng cách đu đưa vào vị trí đóng quanh một trục ngang nằm trên mặt đường, ví 

dụ các đoạn mặt đường nghiêng được, trạm đỗ xe nghiêng được [6, 2006.01] 
13/10 . Các thanh chắn đường (barie) chuyên dùng để chỉ cho phép đi qua theo một hướng 

[6, 2006.01] 
13/12 . để bắt dừng lại hoặc phá hỏng xe cộ, ví dụ thảm có đinh nhọn [6, 2006.01] 

15/00 Các thiết bị an toàn để giảm tốc độ, định hướng lại hoặc dừng các xe có sai 
phạm, ví dụ các trạm gác hoặc các trụ neo tàu; Các thiết bị để giảm hư hại cho 
các kết cấu hai bên đường do bị xe cộ va đập vào (các thiết bị để gắn dấu hiệu 
hoặc tín hiệu vào các thanh chắn đường an toàn hoặc tương tự E01F 9/669; để bắt 
các xe phải dừng lại E01F 13/00) [1, 6, 2006.01] 

15/02 . Các thanh chắn đường kéo dài liên tục dọc theo đường hoặc giữa các tuyến giao 
thông (tách các tuyến đường có thể giao nhau E01F 9/588) [6, 2006.01] 

15/04 . . chủ yếu làm từ các xà dọc hoặc các thanh cứng (E01F 15/10, 15/12 được ưu tiên) 
[6, 2006.01] 

15/06 . . chủ yếu làm từ cáp, lưới hoặc tương tự (E01F 15/10, 15/12 được ưu tiên; bảo vệ 
chống lại đá lở E01F 7/04; cơ cấu hãm cho máy bay B64F 1/02) [6, 2006.01] 

15/08 . . chủ yếu làm từ các bức tường hoặc các chi tiết giống như tường (E01F 15/10, 
15/12 được ưu tiên) [6, 2006.01] 

15/10 . . xáh tay được, ví dụ để sử dụng tạm thời [6, 2006.01] 
15/12 . . và có các phương tiện để tạo ra các lối đi phụ, ví dụ dùng cho các xe cấp cứu [6, 

2006.01] 
15/14 . chuyên dùng để bảo vệ các vị trí xác định, ví dụ cho trụ cầu, đảo giao thông [6, 

2006.01] 
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E01H LÀM SẠCH ĐƯỜNG PHỐ; LÀM SẠCH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH; LÀM SẠCH 
BÃI BIỂN; LÀM SẠCH ĐẤT; LÀM TAN SƯƠNG MÙ NÓI CHUNG (máy cắt 
cỏ có thể chuyển thành dụng cụ để quét hay làm sạch bãi cỏ hoặc các bề mặt khác, ví 
dụ để loại bỏ tuyết, hay có khả năng quét hay làm sạch bãi cỏ hoặc các bề mặt khác 
A01D 42/06; làm sạch nói chung B08B) [4, 2006.01] 

Nôi dung phân lớp 
LÀM SẠCH ĐUỜNG PHỐ .......................................................................... 1/00, 3/00, 5/00, 6/00,11/00 
TẠO RA HOẶC BẢO QUẢN CÁC BỀ MẶT CỦA TUYẾT 
HAY BĂNG; TĂNG CƯỜNG LỰC KẸP CHẶT .................................................................. 4/00; 10/00 
LÀM SẠCH ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH ............................................................................................8/00, 11/00 
LÀM SẠCH BÃI BIỂN .................................................................................................................... 12/00 
CÁC LOẠI LÀM SẠCH ĐẤT KHÁC ............................................................................................. 15/00 
LÀM TAN SƯƠNG MÙ .................................................................................................................. 13/00 

 

1/00 Loại bỏ các tạp chất không mong muốn trên đường hoặc các bề mặt khác, có 
hoặc không có tưới nước bề mặt (cho tuyết hoặc băng E01H 5/00; làm sạch đường 
tàu điện E01H 8/00; phụ tùng lắp trên phương tiện vận tải để gạt bỏ chướng ngại 
B60R 19/00; trong sự kết hợp với rải bitum hoặc loại tương tự E01C 19/16; trong sự 
kết hợp với kẻ đường giao thông E01C 23/16)  [1, 2006.01] 

1/02 . Dụng cụ để quét (E01H 1/08 đến 1/14 được ưu tiên; chổi quét nói chung xem 
A46B)  [1, 2006.01] 

1/04 . . có bộ phận để thu dọn rác  [1, 2006.01] 
1/05 . . có chổi được dẫn động (E01H 1/04 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
1/08 . Lấy đi các tạp chất không mong muốn bằng phương tiện khí nén (máy hút bụi nói 

chung A47L 5/00 đến 9/00); Sấy khô bằng nhiệt hoặc khí đốt (thiết bị cố định để 
làm nóng và thổi E01C 11/26; thiết bị để làm nóng hoặc sấy khô được sử dụng 
trong xây dựng hoặc sửa chữa đường E01C 23/14); Làm sạch bằng hạt vật liệu mài 
(xử lý bằng tia cát nói chung B 24 C)  [1, 2006.01] 

1/10 . Làm bung và lấy đi các chất không mong muốn bằng phương tiện thủy lực (thiết bị 
tưới rửa cố định E01H 3/04); Thiết bị để cào rác (dụng cụ cầm tay E01H 1/12)  [1, 
2006.01] 

1/12 . Dụng cụ cầm tay, ví dụ để thu dọn rác (cào rác A01D 7/00)  [1, 2006.01] 
1/14 . Làm sạch bằng hiệu ứng từ  [1, 2006.01] 

3/00 Thiết bị để tưới chất lỏng lên đường hoặc các bề mặt tương tự, ví dụ để chống 
bụi; Thiết bị tưới rửa cố định (kết hợp với bộ phận để lấy rác E01H 1/00; đầu phun 
hoặc tương tự B05B)  [1, 2006.01] 

3/02 . Thiết bị di động, ví dụ phương tiện vận tải để tưới rửa (đặc điểm về phương tiện 
vận tải, xem B60P 3/22; cấp vật liệu lỏng lên lớp phủ mặt đường E01C 19/16)  [1, 
2006.01] 

3/04 . Thiết bị cố định, ví dụ phương tiện tưới rửa lắp đặt cố định (cột lấy nước E03B 
9/00)  [1, 2006.01] 
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4/00 Thực hiện trên bề mặt tuyết hoặc băng để thích ứng với giao thông hoặc các 
mục đích thể thao, ví dụ nén chặt tuyết lại (sản phẩm của tuyết nhân tạo F25C 
3/00) [1, 4, 2006.01] 

4/02 . dùng cho các mục đích thể thao, ví dụ tạo đường trượt tuyết (sản phẩm của băng 
hoặc tuyết cho các môn thể thao mùa đông hoặc các mục đích giải trí tương tự 
F25C 3/00) [4, 2006.01] 

5/00 Loại bỏ tuyết hoặc băng khỏi mặt đường hoặc các bề mặt tương tự; Tạo bậc 
hoặc làm nhám lên tuyết hoặc băng (bằng cách dùng các chất phá băng E01H 
10/00; phụ tùng lắp trên phương tiện vận tải để gạt bỏ chướng ngại B60R 19/00; máy 
rải cát, sỏi hoặc muối E01C 19/20) [1, 4, 2006.01] 

5/02 . Dụng cụ cầm tay (E01H 5/04, 5/10, 5/12 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
5/04 . Thiết bị do ngựa kéo hoặc máy kéo; Thiết bị thủ công có các bộ phận đẩy hoặc 

chuyển dịch được dẫn động, ví dụ chuyển dịch bằng phương tiện khí nén (E01H 
5/00, 5/12 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

5/06 . . về cơ bản đẩy đi bằng các bộ phận ko có thiết bị dẫn động, ví dụ bàn cào  [1, 
2006.01] 

5/07 . . . và vận chuyển vật liệu được đẩy đi bằng các phương tiện dẫn động hoặc 
phương tiện khí nén  [1, 2006.01] 

5/08 . . về cơ bản đẩy đi bằng các bộ phận dẫn động  [1, 2006.01] 
5/09 . . . các bộ phận được quay hoặc chuyển động theo đường tròn kín, ví dụ dao cắt 

quay, guồng máy đào  [1, 2006.01] 
5/10 . bằng cách đốt nóng (các thiết bị cố định để thổi hoặc đốt nóng lớp phủ mặt đường 

E01C 11/26)  [1, 2006.01] 
5/12 . Thiết bị hoặc dụng cụ chuyên dùng để đập vụn, nghiền nhỏ, đập vụn hoặc bóc các 

lớp băng hoặc tuyết cứng  [1, 2006.01] 

6/00 Thiết bị được trang bị cả bộ phận để dọn rác hoặc tương tự và bộ phận để dọn 
băng hoặc tuyết (E01H 8/10 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 

8/00 Loại bỏ các chất không mong muốn khỏi tuyến cố định của đường sắt; Loại bỏ 
các chất không mong muốn khỏi đường tàu điện (E01H 1/00 đến 6/00 được ưu 
tiên)  [1, 2006.01] 

8/02 . Các phương pháp và thiết bị để dọn băng hoặc tuyết ra khỏi đường tàu, ví dụ xe 
dọn tuyết kiểu máy cày (chỉ hoạt động trên đường ray hoặc máng mặt bích E01H 
8/10)  [1, 2006.01] 

8/04 . . về cơ bản không có bộ phận dẫn động  [1, 2006.01] 
8/06 . . về cơ bản có bộ phận dẫn động  [1, 2006.01] 
8/08 . . bằng cách đốt nóng (đường ray được đốt nóng E01B 19/00)  [1, 2006.01] 
8/10 . Dọn các chất không mong muốn ra khỏi đường ray, máng mặt bích, hoặc tương tự, 

ví dụ loại bỏ bằng ra khỏi mặt tiếp xúc, loại bỏ cặn bẩn khỏi máng mặt bích (các 
thiết bị được lắp trong đường để đốt nóng, thổi hoặc tưới E01B 19/00; các thiết bị 
thoát nước có sẵn cho đường ray E01B 21/20; bóc lớp balat ra khỏi đường ray 
E01B 27/04)  [1, 2006.01] 

8/12 . . chuyên dùng cho ray kiểu lòng máng, đường gờ, hoặc tương tự  [1, 2006.01] 
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10/00 Làm tăng lực dính của bề mặt đóng băng hoặc bề mặt trượt khác, ví dụ sử dụng 
các vật liệu hạt thô hoặc vật liệu làm tan băng (thiết bị nghiền vụn băng E01H 
5/12, cấp chất làm tan băng giá trên đường ray E01H 8/10; vật liệu làm tan băng 
C09K 3/18; bằng các đặc tính về kết cấu E01C 11/24)  [1, 2006.01] 

11/00 Chống cỏ mọc trên đường, đường sắt (chống cỏ dại nói chung A01M 7/00 đến 
15/00, 21/00; diệt cỏ mọc đồng thời với khi gia công lớp balat E01B 27/00); Sử 
dụng chất lỏng, ví dụ như nước, các chất diệt cỏ, bitum đối với mặt đường (đối 
với ray E01H 8/10; đối với tà vẹt E01B 31/20)  [1, 2006.01] 

12/00 Làm sạch bãi biển  [1, 2006.01] 

13/00  Làm tan sương mù nói chung, ví dụ trên đường, sân bay  [1, 2006.01] 

15/00 Loại bỏ các chất không mong muốn, ví dụ rác, trên mặt đất, chưa được đề cập 
đến trong các đề mục khác (máy thu dọn đá, rễ cây hoặc các loại tương tự từ đất 
A01B 43/00) [4, 2006.01] 
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E02 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; NỀN MÓNG; CHUYỂN ĐẤT 

E02B CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (trục tàu E02C; nạo vét E02F) 

Nôi dung phân lớp 
PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG NÓI CHUNG ....................................................1/00, 3/00 
KÊNH ĐÀO ........................................................................................................................................ 5/00 
ĐẬP DÂNG NƯỚC HOẶC ĐẬP TRÀN ..................................................................................7/00, 8/00 
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN .................................................................................................................. .9/00 
TIÊU NƯỚC; TƯỚI NUỚC; 
LÀM SẠCH NƯỚC MẶT THOÁNG ....................................................................... 11/00; 13/00; 15/00 
ĐẢO NHÂN TẠO ĐẶT TRÊN CỌC MÓNG HOẶC TRỤ ĐỠ 
TƯƠNG TỰ ...................................................................................................................................... 17/00 

 

1/00 Trang bị hoặc thiết bị, hoặc phương pháp, để thi công trong xây dựng thủy lợi  
[1, 2006.01] 

1/02 . Mô hình công trình thủy lợi  [1, 2006.01] 

3/00 Công việc xây dựng có liên quan đến việc điều khiển hoặc sử dụng dòng chảy, 
dòng sông, bờ biển hoặc vị trí biển khác (đập dâng nước hoặc đập tràn E02B 
7/00); Đệm kín hoặc khe mạch cho xây dựng công trình nói chung  [1, 2006.01] 

3/02 . Điều chỉnh dòng chảy, ví dụ phá bỏ đá ngầm, nạo vét lòng sông, tác dụng đến dòng  
[1, 2006.01] 

3/04 . Kết cấu hoặc thiết bị, hoặc phương pháp, để bảo vệ bờ sông, bờ biển, hay các công 
trình cảng (làm kín hoặc khe mạch E02B 3/16)  [1, 2006.01] 

3/06 . . Đê bao chắn sóng; Cầu tàu; Ke; Tường gia cố bờ; Kè; Đê biển; Đập chắn sóng  
[1, 2006.01] 

3/08 . . . Công trình xây dựng đá thường xuyên khô ráo có hoặc không có cọc chống 
(cọc E02D 5/00)  [1, 2006.01] 

3/10 . . Đập; Đê; Hành lang xả đáy hoặc các công trình khác cho đập, đê, hoặc tương tự 
(đắp đập nói chung E02D 17/18)  [1, 2006.01] 

3/12 . . Gia cố bờ sông, đập, lòng sông hoặc tương tự (gia cố mái dốc nói chung E02D 
17/20)  [1, 2006.01] 

3/14 . . . Các cấu kiện xây dựng lắp ghép; Sự bố trí chúng  [1, 2006.01] 
3/16 . Làm kín hoặc khe mạch (khe mạch cho kết cấu nền móng E02D 29/16; mạch bít 

kín không giới hạn trong kỹ thuật xây dựng thủy lợi E04B 1/68)  [1, 2006.01] 
3/18 . Tiêu nước cho các khu đất (thoát nước cho đất E02B 11/00)  [1, 2006.01] 
3/20 . Thiết bị dùng cho vận tải bằng tàu trên bờ biển, trong các cảng hoặc trên các công 

trình cố định ở biển khác, ví dụ trụ neo tàu (buộc, thả neo B63B 21/00, ví dụ trụ để 
neo tàu B63B 21/06; phao B63B 22/00) [1, 5, 2006.01] 

3/24 . . Trụ neo tiêu [5, 2006.01] 
3/26 . . Tấm chắn (tấm chắn được lắp vào các phương tiện giao thông đường thủy hoặc 

chuyên dùng vào việc này B63B 59/02) [5, 2006.01] 
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3/28 . . Cọc chắn [5, 2006.01] 

5/00     Kênh đào (cho nhà máy thủy điện E02B 9/02; tưới nước cho đất E02B 13/00)  [1, 
2006.01] 

5/02 . Đào hoặc lát mặt kênh  [1, 2006.01] 
5/04 . Kênh có tàu thuyền qua lại  [1, 2006.01] 
5/06 . . Thiết bị khai thác kênh (thiết bị trục tàu E02C)  [1, 2006.01] 
5/08 . Các bộ phận cấu tạo, ví dụ cửa ống, lưới chắn  [1, 2006.01] 

7/00 Đập dâng nước hoặc đập tràn; Quy hoạch, kết cấu của chúng, phương pháp 
hoặc thiết bị để xây dựng chúng (để bảo vệ bờ sông, bờ biển hoặc công trình cảng 
E02B 3/04; làm kín hoặc khe mạch E02B 3/16; gia công vật liệu xây dựng hoặc các 
vật liệu khác cho công trình thủy lợi E02D 15/00; nền móng nói chung E02D 27/00)  
[1, 2006.01] 

7/02 . Đập chắn cố định  [1, 2006.01] 
7/04 . . Đập nước chứa  [1, 2006.01] 
7/06 . . . Đập đất; Đập bằng đá lấp  [1, 2006.01] 
7/08 . . . Đập xây  [1, 2006.01] 
7/10 . . . . Đập trọng lực nghĩa là loại đập trọng lượng của công trình đủ đảm bảo được 

khả năng chống lật  [1, 2006.01] 
7/12 . . . . Đập vòm  [1, 2006.01] 
7/14 . . . . Đập trụ chống  [1, 2006.01] 
7/16 . Đập có cửa cố định; Tấm chắn đặt trên đỉnh đập để điều chỉnh mực nước phía 

thượng lưu  [1, 2006.01] 
7/18 . . Đập xả nước bằng xi phông  [1, 2006.01] 
7/20 . Đập có cửa chắn di động; Cửa chắn âu thuyền  [1, 2006.01] 
7/22 . . Phai cửa chắn dự bị; Cửa cấp cứu  [1, 2006.01] 
7/24 . . Cửa chắn kiểu cột hình tháp nhọn  [1, 2006.01] 
7/26 . . Cửa nâng thẳng đứng  [1, 2006.01] 
7/28 . . . với cửa trượt  [1, 2006.01] 
7/30 . . . có con lăn hoặc bánh xe dẫn hướng cho cửa  [1, 2006.01] 
7/32 . . . Cửa trụ hoặc ống  [1, 2006.01] 
7/34 . . . Tấm chắn cho cửa nâng của đập  [1, 2006.01] 
7/36 . . . Cơ cấu nâng cho cửa nâng  [1, 2006.01] 
7/38 . . Cửa lăn  [1, 2006.01] 
7/40 . . Cửa lắc hoặc quay  [1, 2006.01] 
7/42 . . . Cửa có dạng hình dẻ quạt có trục ngang  [1, 2006.01] 
7/44 . . . Cửa lưỡi gà  [1, 2006.01] 
7/46 . . . Cửa quay xung quanh trục ngang đặt giữa cánh cửa  [1, 2006.01] 
7/48 . . . Cửa hình mái nhà hay cửa có dàn quay kép  [1, 2006.01] 
7/50 . . Cửa nổi  [1, 2006.01] 
7/52 . . Thiết bị để chống rung  [1, 2006.01] 
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7/54 . . Lèn chặt cửa  [1, 2006.01] 

8/00 Các bộ phận kết cấu của đập dâng nước hay đập tràn (làm sạch hoặc giữ sạch 
nước mặt thoáng E02B 15/00)  [1, 2006.01] 

8/02 . Xả đáy; Xả cống; Kết cấu ngăn chặn đất bồi, phù sa  [1, 2006.01] 
8/04 . Van, van trượt và tương tự; Cửa cống đặt chìm  [1, 2006.01] 
8/06 . Đập tràn; Bộ phận tiêu năng dòng chảy, ví dụ để giảm dòng xoáy  [1, 2006.01] 
8/08 . Luồng cá đi; Kênh cho bè hoặc thuyền qua lại  [1, 2006.01] 

9/00 Công trình trạm thủy điện; Cách bố trí, kết cấu và trang thiết bị của chúng, 
phương pháp và thiết bị để xây dựng chúng (động cơ thủy lực F03B)  [1, 2006.01] 

9/02 . Công trình dẫn nước  [1, 2006.01] 
9/04 . . Kênh hoặc máng dẫn có dòng chảy tự do; Công trình lấy nước (lưới hoặc lưới 

chắn dùng cho các công trình này E02B 5/08)  [1, 2006.01] 
9/06 . . Đường hầm hoặc đường ống dẫn có áp; Đường hầm chuyên dùng để bố trí các 

đường ống có áp; Các phương tiện chuyên dùng cho việc sử dụng với chúng, ví 
dụ vỏ bọc, van, cửa (đào hầm xiên E21D 9/02; van nói chung F16K; đường ống 
dẫn nói chung F16L) [1, 6, 2006.01] 

9/08 . Công trình làm dâng nước thủy triều và chắn sóng dùng cho các trạm thủy điện 
(máy móc sử dụng áp lực nước, động cơ dùng năng lượng sóng hoặc năng lượng 
thủy triều F03B)  [1, 2006.01] 

11/00  Tiêu nước cho đất, ví dụ dùng cho mục đích nông nghiệp  [1, 2006.01] 
11/02 . Thiết bị đào rãnh ví dụ cày đào rãnh  [1, 2006.01] 

13/00 Mương tưới nghĩa là hệ thống phân phối nước, hở, tự chảy (các hệ thống phân 
phối khác, để phun hoặc tưới vườn hoa, quảng trường, sân thể thao, hoặc tương tự 
A01G 25/00) [1, 2, 2006.01] 

13/02 . Cửa chắn của ống dẫn nước tưới  [1, 2006.01] 

15/00 Làm sạch hoặc giữ vệ sinh bề mặt nước mặt thoáng; Các thiết bị được dùng cho 
việc này (cấu tạo của các con tàu hoặc các phương tiện giao thông đường thủy khác 
B63B , ví dụ các tàu thuyền chuyên dùng để thu nhặt chất thải từ nước mặt thoáng 
B63B 35/32; trong các bể bơi hoặc bể tắm E04H 4/16) [1, 5, 2006.01] 

15/02 . từ băng [1, 5, 2006.01] 
15/04 . Thiết bị làm sạch hoặc giữ sạch bề mặt thoáng của dầu hỏa hoặc các vật liệu nổi 

tương tự (việc xử lý khác với nước, nước thải hoặc nước cống C02F, các vật liệu để 
xử lý chất bẩn dạng lỏng, ví dụ như dầu, xăng, mỡ, C09K 3/32)  [1, 2006.01] 

15/06 . . Các hàng rào chắn cho việc này (E02B 15/08 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
15/08 . . Các thiết bị dùng để thu hẹp diện tích bị ô nhiễm mà không cần lấy đi chất bẩn [5, 

2006.01] 
15/10 . . Các thiết bị loại bỏ chất bẩn trên bề mặt [5, 2006.01] 

17/00 Các đảo nhân tạo được dựng lên trên các cọc chống hoặc cọc đỡ tương tự, ví dụ 
như các sàn trên các chân đỡ nâng lên được; Các phương pháp xây dựng được 
sử dụng cho việc này (các tấm chắn E02B 3/26; các sàn nổi được bỏ neo B63B 
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21/00; các sàn nổi, ví dụ được bỏ neo, B63B 35/44; các công trình ngầm dưới nước 
riêng biệt E02D 29/00) [1, 5, 2006.01] 

17/02 . đặt xuống đáy bằng cách hạ thấp bộ phận kết cấu đỡ, ví dụ với việc cố định các bộ 
phận ấy tiếp theo  [1, 2006.01] 

17/04 . Trang bị chuyên dụng để nâng, hạ hoặc cố định sàn công tác đối với kết cấu đỡ 
(máy nâng sàn nói chung B66F 7/00)  [1, 2006.01] 

17/06 . . để cố định, ví dụ nêm hoặc vòng kẹp  [1, 2006.01] 
18/08  . . để nâng lên hoặc hạ xuống  [1, 2006.01] 
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E02C CÔNG TRÌNH TRỤC TÀU VÀ THIẾT BỊ 

1/00 Âu thuyền; Âu thuyền kiểu giếng, nghĩa là âu thuyền mặt chính diện được tạo 
thành bởi tường kín, có lỗ ở phần dưới thấp hơn để cho thuyền qua lại (cửa âu 
thuyền E02B 7/20)  [1, 2006.01] 

1/02 . có bể chứa phụ  [1, 2006.01] 
1/04 . có ngăn cho thuyền nổi  [1, 2006.01] 
1/06 . Thiết bị để làm đầy hoặc tháo kiệt âu thuyền (tại cửa âu thuyền E02B 7/20)  [1, 

2006.01] 
1/08 . Cơ cấu để tiêu năng của nước (tại cửa âu thuyền E02B 8/06)  [1, 2006.01] 
1/10 . Thiết bị để dẫn tàu thuyền đi qua âu thuyền; thiết bị để neo thuyền (buộc tàu, neo 

tàu B63B 21/00; thiết bị dùng cho vận tải bằng tàu trên bờ biển, trong cảng hoặc 
trên các kết cấu cố định ở biển khác B66F 7/00)  [1, 2006.01] 

3/00 Máy trục tàu theo mặt nghiêng  [1, 2006.01] 

5/00 Máy trục tàu kiểu thẳng đứng (nâng tàu thuyền bị đắm B63C 7/00)  [1, 2006.01] 
5/02 . có các buồng nổi  [1, 2006.01] 
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E02D NỀN MÓNG; ĐÀO MÓNG; THI CÔNG ĐẮP ĐẤT (chuyên dùng trong kỹ thuật 
thủy lợi E02B); CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG NGẦM HOẶC DƯỚI NƯỚC 
[6] 

Ghi chú [6] 
(1) Phân lớp này bao gồm các công trình ngầm được xây dựng nhờ kỹ thuật xây dựng 

nền móng, nghĩa là bao gồm cả việc làm gián đoạn bề mặt đất. 
(2) Phân lớp này không bao gồm các khoảng không ngầm chỉ được tạo ra bởi các 

phương pháp khai mỏ dưới mặt đất, nghĩa là không bao gồm việc làm gián đoạn bề 
mặt đất thuộc về phân lớp E21D.  

Nội dung phân lớp 
KHẢO SÁT, CẢI TẠO HOẶC BẢO QUẢN ĐẤT HOẶC ĐÁ 
DUỚI MÓNG .............................................................................................................................1/00, 3/00 
CẤU KIỆN VÀ KỸ THUẬT VỀ KẾT CẤU 

Các cấu kiện ......................................................................................................................... 5/00 
Đặt; bốc dỡ; đặt và bốc dỡ; thiết bị phụ trợ ......................................... 7/00; 9/00; 11/00; 13/00 

XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG .......................................................................................................... 15/00 
ĐÀO MÓNG, THI CÔNG ĐẮP ĐẤT .............................................................................................. 17/00 
GIỮ KHÔ VỊ TRÍ MÓNG ................................................................................................................ 19/00 
GIẾNG CHÌM ........................................................................................................................ 23/00, 25/00 
NỀN MÓNG CHO CÔNG TRÌNH NGẦM; CÔNG TRÌNH 
NGẦM HOẶC DƯỚI NƯỚC; TƯỜNG CHẮN .................................................................. 27/00; 29/00 
BẢO VỆ, THỬ NGHIỆM, NẮN THẲNG, NÂNG HOẶC SỬA 
CHỮA .............................................................................................................................. 31/00 đến 37/00 

 

1/00 Khảo sát đất nền tại công trường (khảo sát có dùng khoan hoặc dùng riêng cho 
công tác khoan E21B 25/00, 49/00; khảo sát hoặc phân tích vật liệu bằng cách xác 
định tính chất lý hóa của chúng, nói chung G01N, ví dụ dụng cụ lấy mẫu G01N 1/00)  
[1, 2006.01] 

1/02 . trước khi khởi công  [1, 2006.01] 
1/04 . . Lấy mẫu đất  [1, 2006.01] 
1/06 . . Lấy mẫu nước ngầm  [1, 2006.01] 
1/08 . sau khi hoàn thiện kết cấu móng  [1, 2006.01] 

3/00 Cải tạo hoặc bảo quản lớp đất hoặc đá dưới móng, ví dụ bảo quản lớp đất trong 
vùng đóng băng vĩnh cửu (gia cố mái dốc hoặc mặt nghiêng E02D 17/20; chặn 
hoặc ngắt dòng nước ngầm E02D 19/12; cải tạo đất cho mục đích nông nghiệp A01; 
gia cố đất khi thi công đường hoặc mục đích tương tự E01C 21/00, 23/10; đặt bu 
lông neo để gia cố đất đá E21D) [1, 2006.01] 

3/02 . Cải tạo đất bằng cách đầm đất (E02D 3/11 được ưu tiên; đầm đất cục bộ trước hoặc 
trong khi tạo nền móng E02D 27/26, 27/28) [1, 3, 2006.01] 
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3/026 . . bằng cách đầm lăn bằng xe lu chỉ sử dụng hoặc chuyên dụng để đầm đất, ví dụ 
đầm chân cừu (xe đầm đất dùng cho mục đích nông nghiệp A01B 29/00; xe lu lát 
đường, xe lu tương tự dùng để đầm đất E01C 19/23) [3, 2006.01] 

3/032 . . . Máy đầm để đầm mương [3, 2006.01] 
3/039 . . . Máy đầm để đầm đất mái dốc [3, 2006.01] 
3/046 . . bằng cách đầm hoặc rung, ví dụ bằng cách bổ sung độ ẩm cho đất (E02D 3/026, 

3/08 được ưu tiên; thiết bị đầm hoặc rung để thi công lớp balat của nền đường sắt 
E01B 27/00, để gia cố vật liệu phủ đường E01C 19/30, để gia cố bê tông nói 
chung B04G 21/06) [3, 2006.01] 

3/054 . . . bằng cách cắm xuống đất, ví dụ máng tuyển nổi rung [3, 2006.01] 
3/061 . . . Đầm bằng tác dụng nổ mìn với các buồng mìn tác động trực tiếp (búa đóng cọc 

có buồng nổ E02D 7/12) [3, 2006.01] 
3/068 . . . Thiết bị rung có hệ thống gồm các khối nặng chuyển động tịnh tiến tới lui 

(E02D 3/054, 3/061 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/074 . . . Thiết bị rung có hệ thống gồm các khối nặng quay không cân bằng (E02D 

3/054 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/08 . . bằng cách chèn đá hoặc cấu kiện xây dựng thừa, ví dụ cọc đầm nén (nén đất bằng 

cách làm khô cát E02D 3/10; gây ứng suất cho đất trong thời gian tạo nền móng 
E02D 27/28)  [1, 2006.01] 

3/10 . . bằng cách tưới, tháo nước, loại bỏ không khí hoặc bằng biện pháp nổ mìn, ví dụ 
làm rãnh tháo cát hay lõi (E02D 3/11 được ưu tiên; máy rung cắm vào đất có bộ 
phận phụ làm ẩm đất E02D 3/054; rãnh thoát nước trong đất nói chung E02B 
11/00) [1, 3, 2006.01] 

3/11 . bằng các phương tiện nhiệt, điện hoặc điện hóa (làm đóng băng đất để ngắt dòng 
nước ngầm E02D 19/14) [3, 2006.01] 

3/115 . . bằng cách làm đóng băng [3, 2006.01] 
3/12 . Gia cố đất bằng cách cho những chất đóng rắn hoặc chất lấp kín lỗ rỗng vào trong 

đất (sản xuất cọc E02D 5/46, vật liệu để gia cố hoặc ổn định đất C09K 17/00)  [1, 
2006.01] 

5/00 Tường chắn, cọc hoặc những cấu kiện khác chuyên dụng để xây dựng móng (chi 
tiết kỹ thuật nói chung F16)  [1, 2006.01] 

5/02 . Cọc ván hoặc tường chắn cọc ván  [1, 2006.01] 
5/03 . . Cấu kiện làm sẵn  [1, 2006.01] 
5/04 . . . bằng thép  [1, 2006.01] 
5/06 . . . . Cọc chèn hoặc những cấu kiện khác chuyên dụng để bịt kín các khe hở giữa 

hai cọc ván hoặc giữa hai tường cọc ván  [1, 2006.01] 
5/08 . . . . Các dạng mối nối; Mối nối mặt đầu; Bắt chéo cọc; Các chi tiết nhánh  [1, 

2006.01] 
5/10 . . . bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép  [1, 2006.01] 
5/12 . . . . Các dạng mối nối; mối nối mặt đầu, bắt chéo cọc, các chi tiết nhánh  [1, 

2006.01] 
5/14 . . Bịt kín khe hở giữa các cọc gần kề (bịt kín khe hở không giới hạn dùng cho cọc  

móng E04B 1/68)  [1, 2006.01] 
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5/16 . . Các thiết bị phụ được bố trí gắn cứng hoặc tháo rời được trên cọc ván để thuận 
lợi cho việc lắp ghép  [1, 2006.01] 

5/18 . Tường chắn hoặc loại tường tương tự làm bằng bê tông liền khối ngay tại chỗ  [1, 
2006.01] 

5/20 . Tường chắn hoặc loại tường tương tự bằng cấu kiện làm sẵn và bê tông, bao gồm 
cả bê tông cốt thép, ngay tại chỗ  [1, 2006.01] 

5/22  . Cọc (cọc ván E02D 5/02)  [1, 2006.01] 
5/24 . . Cọc sản xuất sẵn  [1, 2006.01] 
5/26 . . . bằng gỗ có hoặc không có gia cường; Phương tiện bảo vệ gỗ khỏi bị phá hoại 

(vỏ bọc E02D 5/60; chất tẩm gỗ B27K 3/16); Thiết bị tự làm sạch cọc ở trong 
nước  [1, 2006.01] 

5/28 . . . bằng thép  [1, 2006.01] 
5/30 . . . bằng bê tông hoặc bê tồng cốt thép hoặc bằng thép và bê tông  [1, 2006.01] 
5/32 . . . với cơ cấu để đóng cọc bằng cách phun tia chất lỏng  [1, 2006.01] 
5/34 . . Cọc bằng bê tông toàn khối  [1, 2006.01] 
5/36 . . . sản xuất không cần đến ống vách hoặc các loại vỏ bọc khác  [1, 2006.01] 
5/38 . . . sản xuất bằng cách dùng ống vách và các loại vỏ bọc khác  [1, 2006.01] 
5/40 . . . . trong nước mặt thoáng  [1, 2006.01] 
5/42 . . . . có sử dụng việc đầm vữa bê tông bằng thủy lực hoặc bằng khí nén  [1, 

2006.01] 
5/44 . . . . có đáy mở rộng hoặc sự mở rộng đế của cọc  [1, 2006.01] 
5/46 . . . sản xuất tại chỗ bằng cách cho vật liệu kết dính vào đệm sỏi hoặc vào đất (sự 

gia cố đất nói chung E02D 3/12)  [1, 2006.01] 
5/48 . . Cọc có cấu tạo thay đổi theo chiều dài  [1, 2006.01] 
5/50 . . Cọc gồm cả cấu kiện bê tông chế sẵn và cấu kiện bê tông đổ tại hiện trường  [1, 

2006.01] 
5/52 . . Cọc bao gồm các bộ phận riêng lẻ, ví dụ kiểu ống lồng  [1, 2006.01] 
5/54 . . Cọc có các trụ đỡ được làm sẵn hoặc các phần neo; Cọc neo  [1, 2006.01] 
5/56 . . Cọc xoắn ốc  [1, 2006.01] 
5/58 . . Cọc bằng bê tông dự ứng lực  [1, 2006.01] 
5/60 . . Cọc có vỏ bảo vệ [1, 2006.01] 
5/62 . . Nén đất tại chân cọc hoặc trong vỏ bằng cách phun vữa xi măng hoặc vật liệu 

tương tự theo đường ống  [1, 2006.01] 
5/64 . . Sửa chữa cọc  [1, 2006.01] 
5/66 . Ống vách hoặc các vỏ bọc khác  [1, 2006.01] 
5/68 . . để sản xuất tường chắn  [1, 2006.01] 
5/70 . . để sản xuất cọc ván  [1, 2006.01] 
5/72 . Mũ cọc  [1, 2006.01] 
5/74 . Phương tiện để neo các bộ phận kết cấu hoặc tường chắn (cọc neo E02D 5/54)  [1, 

2006.01] 
5/76 . . Neo dùng cho tường chắn hoặc các bộ phận của chúng  [1, 2006.01] 
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5/80 . . Thanh neo đất  [1, 2006.01] 

7/00 Phương pháp hoặc thiết bị để đóng cọc ván, tường chắn, cọc, ống vách hoặc các 
loại ống bọc khác (để vừa đóng và rút cọc E02D 11/00)  [1, 2006.01] 

7/02 . Đóng cọc  [1, 2006.01] 
7/04 . . Búa điều khiển bằng tay  [1, 2006.01] 
7/06 . . Búa điểu khiển cơ giới  [1, 2006.01] 
7/08 . . . Búa rơi tự do  [1, 2006.01] 
7/10 . . . với búa điều khiển bằng áp lực  [1, 2006.01] 
7/12 . . . Búa có buồng nổ  [1, 2006.01] 
7/14 . . . Các chi tiết cho búa  [1, 2006.01] 
7/16 . . . . Giàn giáo cho búa  [1, 2006.01] 
7/18 . Đóng cọc kiểu rung  [1, 2006.01] 
7/20 . Đóng cọc bằng cách ép lún  [1, 2006.01] 
7/22 . Đóng cọc bằng vặn xoáy  [1, 2006.01] 
7/24 . Đóng cọc bằng phun tia chất lỏng  [1, 2006.01] 
7/26 . Đóng cọc bằng một vài phương pháp kết hợp đồng thời  [1, 2006.01] 
7/28 . Đóng cọc rỗng hoặc ống vách bằng thiết bị đặt bên tronng cọc hoặc ống  [1, 

2006.01] 
7/30 . . bằng cách đóng lõi cọc  [1, 2006.01] 

9/00 Tháo tường chắn cọc ván, cọc, ống vách hoặc các loại vỏ bọc khác (để vừa đóng 
và rút cọc E02D 11/00)  [1, 2006.01] 

9/02 . bằng cách nhổ cọc  [1, 2006.01] 
9/04 . bằng cách cắt ngầm dưới nước  [1, 2006.01] 

11/00 Phương pháp hoặc thiết bị để vừa đóng và rút tường chắn cọc ván, cọc, hoặc 
ống vách (các đặc điểm liên quan đến việc chỉ dùng để đóng cọc E02D 7/00, chỉ 
dùng để rút cọc E02D 9/00)  [1, 2006.01] 

13/00 Thiết bị phụ trợ để đóng hoặc nhổ tường chắn hoặc cọc  [1, 2006.01] 
13/02 . chuyên dùng để đóng hoặc nhổ bỏ tường chắn  [1, 2006.01] 
13/04 . Thiết bị định hướng; Khung định hướng  [1, 2006.01] 
13/06 . để quan trắc quá trình đóng xuống  [1, 2006.01] 
13/08 . Loại bỏ vật chướng ngại  [1, 2006.01] 
13/10 . Các khối dẫn của búa đóng cọc hoặc các thiết bị tương tự  [1, 2006.01] 

15/00 Chuyển vận vật liệu xây dựng hoặc các vật liệu tương tự, để xây dựng các công 
trình thủy lợi hoặc nền móng (vận chuyển hoặc đổ bê tông và những vật liệu tương 
tự E04G 21/02)  [1, 2006.01] 

15/02 . Vận chuyển bê tông khối lớn cho trường hợp thi công nền móng  [1, 2006.01] 
15/04 . . Đổ bê tông vào ống vách, ống cọc, lỗ khoan, hoặc giếng nhỏ  [1, 2006.01] 
15/06 . . Đổ bê tông dưới nước  [1, 2006.01] 
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15/08 . Ấn cấu kiện xây dựng xuống nước hoặc xuống đất  [1, 2006.01] 
15/10 . Đổ sỏi hoặc vật liệu tương tự dưới nước  [1, 2006.01] 

17/00 Đào hố móng; Gia cố hố móng; Thi công đất đắp (thiết bị để vận chuyển đất lên 
E02F; khoan đất G21)  [1, 2006.01] 

17/02 . Hố móng  [1, 2006.01] 
17/04 . . Gia cố vách hố móng  [1, 2006.01] 
17/06 . Hố móng hoặc giếng nhỏ  [1, 2006.01] 
17/08 . . Gia cố vách hố móng hoặc giếng nhỏ  [1, 2006.01] 
17/10 . . Lớp trát  [1, 2006.01] 
17/12 . . Đắp đất  [1, 2006.01] 
17/13 . Rãnh nước cho móng; dụng cụ để tạo các rãnh này  [1, 2006.01] 
17/16 . Làm tơi đất hoặc đá, dưới nước (để điều chỉnh dòng chảy E02B 3/02; bằng máy hút 

bùn hoặc máy đào E02F)  [1, 2006.01] 
17/18 . Thi công đắp đất (E02D 17/20 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
17/20 . Gia cố mái dốc hoặc mặt nghiêng  [1, 2006.01] 

19/00 Giữ khô vị trí nền móng hoặc các phần ngầm khác (cọc ván hoặc tường chắn 
E02D 5/02)  [1, 2006.01] 

19/02 . Hạn chế nước mặt  [1, 2006.01] 
19/04 . . bằng cách vây hố móng thi công  [1, 2006.01] 
19/06 . Hạn chế nước ngầm  [1, 2006.01] 
19/08 . . bằng sử dụng mương hở được đặt thấp hơn mức nước ngầm  [1, 2006.01] 
19/10 . . bằng cách hạ mức nước ngầm  [1, 2006.01] 
19/12 . . bằng cách chặn hay ngăn dòng nước ngầm  [1, 2006.01] 
19/14 . . . bằng cách làm cho đất đóng băng (kết hợp với đào giếng mỏ E21D 1/12)  [1, 

2006.01] 
19/16 . . . bằng cách đổ hoặc sử dụng chất bịt kín (gia cố đất bằng cách cho các chất đóng 

rắn hoặc chất lấp kín lỗ rỗng vào trong đất E02D 3/12)  [1, 2006.01] 
19/18 . . . bằng cách sử dụng đê quai chống thấm (chống thấm hoặc khe mạch cho mạch 

chống thấm cho công trình xây dựng E02B 3/16)  [1, 2006.01] 
19/20 . . . bằng cách đẩy nước ra ngoài, ví dụ bằng khí nén  [1, 2006.01] 
19/22 . . . Ốp mặt các hố thu nước trong mương rãnh  [1, 2006.01] 

23/00 Giếng chìm; Kết cấu hoặc định vị giếng chìm (đường hầm chìm dưới nước hoặc 
được xây dựng ở nguồn nước mặt thoáng E02D 29/063) [1, 6, 2006.01] 

23/02 . Giêng chìm có thể nổi hoặc hạ thấp xuống nước ngay tại chỗ  [1, 2006.01] 
23/04 . Giếng chìm khí nén  [1, 2006.01] 
23/06 . .  Mang người hoặc vật liệu vào trong, hoặc ra ngoài giếng không khí được nén  [1, 

2006.01] 
23/08 . Hạ thấp hoặc làm chìm giếng  [1, 2006.01] 
23/10 . . Giếng chìm được làm đầy không khí nén  [1, 2006.01] 
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23/12 . . Hạ nghiêng  [1, 2006.01] 
23/14 . . . Giảm ma sát mặt ngoài khi hạ giếng  [1, 2006.01] 
23/16 . Mối nối giếng chìm với đất nền, đặc biệt với đất nền không phẳng  [1, 2006.01] 

25/00 Mối nối giếng chìm và các bộ phận tương tự hạ chìm dưới nước  [1, 2006.01] 

27/00 Móng hoặc nền  [1, 2006.01] 
27/01 . Móng phẳng  [1, 2006.01] 
27/02 . . Móng phẳng đào đất không đáng kể (E02D 27/04, 27/08 được ưu tiên)  [1, 

2006.01] 
27/04 . . trong nước hoặc trong cát chảy  [1, 2006.01] 
27/06 . . . Móng dạng phao nổi  [1, 2006.01] 
27/08 . . Gia cường cho móng phẳng  [1, 2006.01] 
27/10 . Móng đặt sâu  [1, 2006.01] 
27/12 . . Móng cọc  [1, 2006.01] 
27/14 . . . Khung cọc  [1, 2006.01] 
27/16 . . . Móng được hình thành từ các cọc riêng biệt  [1, 2006.01] 
27/18 . . Móng được hình thành bằng cách sử dụng giếng chìm  [1, 2006.01] 
27/20 . . Móng trên giếng chìm được kết hợp với móng cọc  [1, 2006.01] 
27/22 . . Móng trên giếng chìm được dựng lên từ đảo nổi nhân tạo bằng cách sử dụng 

tường chắn bảo vệ  [1, 2006.01] 
27/24 . Móng được xây dựng bằng cách sử dụng chuông lặn (trang bị để làm việc dưới 

nước B63C 11/00)  [1, 2006.01] 
27/26 . Nén đất cục bộ trước khi thi công móng; thi công móng bằng cách pha chất kết 

dính  vào lớp đệm bằng sỏi (gia cố đất móng nói chung E02D 3/02 đến 3/12)  [1, 
2006.01] 

27/28 . Ứng suất trước cho đất hoặc móng trong thời gian thi công  [1, 2006.01] 
27/30 . Móng được xây dựng với việc sử dụng lâu dài tường chắn cọc ván, ván ốp, cốp pha 
27/32 . Móng dùng cho mục đích đặc biệt  [1, 2006.01] 
27/34 . . Móng cho vùng đất lún hoặc vùng động đất (công trình với các cơ cấu chống lại 

động đất E04H 9/02)  [1, 2006.01] 
27/35 . . Móng được xây dựng trong đất đóng băng, ví dụ trong vùng đất đóng băng 

thường xuyên [3, 2006.01] 
27/36 . . Móng được xây dựng trên đất đầm lầy  [1, 2006.01] 
27/38 . . Móng cho những loại bể chứa lớn, ví dụ đối với bể chứa xăng dầu  [1, 2006.01]  
27/40 . . Móng đập và đê  [1, 2006.01] 
27/42 . . Móng cho các trụ, cột tháp hoặc ống khói  [1, 2006.01] 
27/44 . . Móng cho máy, động cơ, pháo (cấu tạo đặc biệt của nền máy F16M 9/00)  [1, 

2006.01] 
27/46 . . Móng cho các ống cấp dẫn hoặc các kênh khác  [1, 2006.01] 
27/48 . . Móng đặt dưới nhà hoặc công trình xây dựng  [1, 2006.01] 
27/50 . . Móng có neo cố định  [1, 2006.01] 
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27/52 . . Móng dưới nước  [1, 2006.01] 

29/00 Các công trình ngầm dưới đất hoặc dưới nước (các bể ngầm B65D 88/76; kỹ 
thuật thủy lợi, ví dụ bịt kín hoặc mạch nối, E02B; ga-ra ngầm ở dưới đất E04H 6/00; 
hầm tránh bom đạn dưới đất E04H 9/12; hầm mộ E04H 13/00); Tường chắn [1, 6, 
2006.01] 

29/02 . Tường chắn hoặc tường bảo vệ (tường gia cố bờ E02B 3/06)  [1, 2006.01] 
29/045 . Các công trình ngầm, ví dụ đường hầm hoặc hào, được xây dựng ngoài trời hoặc 

bằng các phương pháp bao gồm việc làm gián đoạn bề mặt đất dọc theo đường định 
vị; Phương pháp xây dựng các công trình này [6, 2006.01] 

29/05 . . tại ít nhất một phần mặt cắt ngang của công trình được thi công trong sự đào lộ 
thiên hoặc từ mặt đất, ví dụ được lắp ráp trong hào mương [6, 2006.01] 

29/055 . . . đào đất tiếp theo mặt cắt ngang bên dưới một phần đã được lắp đặt sẵn của công 
trình, ví dụ mái của đường hầm [6, 2006.01] 

29/063 . Đường hầm chìm trong hoặc được xây dựng trên nước mặt thoáng (kết cấu hoặc 
định vị giếng chìm nói chung E02D 23/00; liên kết các giếng chìm với nhau ở dưới 
nước, nói chung E02D 25/00) [6, 2006.01] 

29/067 . . Đường hầm nổi; Các đường hầm ngầm tương tự cầu, tức là các đường hầm được 
đỡ bằng các trụ cầu hoặc tương tự trên mặt nước (cầu phao hoặc cầu nổi E01D 
15/14) [6, 2006.01] 

29/07 . . Đường hầm hoặc ván khuôn dùng cho đường hầm được thiết kế trước một cách  
   hoàn thiện hoặc liên tục, và được di chuyển vào vị trí ở trên mặt nước, ví dụ vào  
   đường hào đã được tạo hình sơ bộ [6, 2006.01] 
29/073 . . Đường hầm hoặc ván khuôn dùng cho đường hầm được lắp đặt từ các bộ phận 

riêng biệt đặt chìm trong nước hoặc nằm trên mặt nước, ví dụ trong đường hào đã 
được tạo hình sơ bộ (các bộ phận kiểu giếng chìm được đặt trên mặt nước E02D 
29/077) [6, 2006.01] 

29/077 . . Đường hầm có ít nhất một phần ở dưới mặt nước đặc trưng bởi việc được xây 
dựng bằng phương pháp bao gồm làm gián đoạn chúng dọc theo đường định vị, 
ví dụ bằng phương pháp cắt- và - phủ hoặc phương pháp giếng chìm [6, 2006.01] 

29/09 . Kết cấu hoặc phương pháp xây dựng trong nước không được đề cập đến ở các đề 
mục khác [6, 2006.01] 

29/12 . Giếng thăm; Giếng quan sát hoặc các lỗ nhìn khác; Các thiết bị phụ dùng cho 
chúng (dùng cho các bể chứa ngầm B65D 90/10; dùng cho cống rãnh E03F 5/02) 
[1, 6, 2006.01] 

29/14 . . Nắp giếng thăm hoặc tương tự; Khung nắp giếng thăm [1, 6, 2006.01] 
29/16 . Bố trí hoặc kết cấu khe mạch ở móng (bịt kín khe mạch không chỉ dùng cho các kết 

cấu móng E04B 1/68) [1, 2006.01] 

31/00 Các cơ cấu bảo vệ móng hoặc kết cấu móng; Các lớp mặt ngoài của móng đất để 
bảo vệ đất hay nước ngầm, ví dụ để ngăn hoặc chống lại sự nhiễm bẩn của dầu 
hỏa (các phương tiện gom chất lỏng tràn của bể B65D 90/24)  [1, 2006.01] 

31/02 . chống nước ngầm  [1, 2006.01] 
31/04 . . Lớp nhồi chống nước được sử dụng dưới áp lực thủy lực  [1, 2006.01] 
31/06 . chống ăn mòn do tiếp xúc với đất hoặc nước  [1, 2006.01] 
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31/08 . chống sự truyền rung động hoặc dịch chuyển xảy ra trong đất nền  [1, 2006.01] 
31/10 . chống áp lực đất hoặc thủy lực  [1, 2006.01] 
31/12 . . chống áp lực ngược lên của dòng thấm  [1, 2006.01] 
31/14 . . chống sự trương nở đất đóng băng [3, 2006.01] 

33/00 Thử móng hoặc kết cấu móng (phương pháp hoặc thiết bị để thử nghiệm xem các 
phân lớp liên quan của lớp G01; thử nghiệm kết cấu hoặc thiết bị, nói chung G01M; 
thử nghiệm hoặc phân tích vật liệu bằng cách xác định tính chất hóa học hoặc lý học, 
nói chung G01N)  [1, 2006.01] 

35/00 Nắn thẳng, nâng lên hoặc hạ kết cấu móng hoặc của công trình được dựng trên 
móng  [1, 2006.01] 

37/00 Sửa chữa móng hoặc kết cấu móng bị hư hỏng  [1, 2006.01] 
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E02F NẠO VÉT; VẬN CHUYỂN ĐẤT (khai thác than bùn E21C 49/00) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
 - thiết bị cơ bản để xúc hoặc đào đất hoặc dùng để vận chuyển đất; 
 - thiết bị để thao tác tương tự với những vật liệu khác và thiết bị tương tự để bốc dỡ 

vật liệu. 

Nội dung phân lớp 
CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG NÓI CHUNG ............................................................................ 1/00 
MÁY HOẶC CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY DÙNG 
CHO MỤC ĐÍCH NÓI CHUNG ........................................................................................................ 3/02 
MÁY HOẶC CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY DÙNG 
CHO MỤC ĐÍCH NÓI CHUNG HOẶC CÁC CHI TIẾT ĐẶC 
BIỆT CỦA CHÚNG ........................................................................................................................... 3/04 
CÁC MÁY CHUYÊN DỤNG HOẶC CÁC CHI TIẾT ĐẶC 
BIỆT CỦA CHÚNG .......................................................................................................................... .5/00 
THIẾT BỊ ĐỂ VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN TÁCH ĐẤT ĐÀO ......................................................... 7/00 
CÁC CHI TIẾT NÓI CHUNG ............................................................................................................ 9/00 

 

1/00 Các phương pháp thi công chung với các máy nạo vét hoặc các máy vận chuyển 
đất (các phương pháp để đắp đất E02D 17/18; các phương pháp đối với ngành mỏ 
E21C)  [1, 2006.01] 

3/00 Máy nạo vét; Máy vận chuyển đất (dùng cho mục đích đặc biệt E02F 5/00; máy 
móc hoặc thiết bị khác dùng cho ngành mỏ E21C; xây dựng đường hầm E21D)  [1, 
2006.01] 

3/02 . điều khiển bằng tay  [1, 2006.01] 
3/04 . dẫn động cơ giới  [1, 2006.01] 
3/06 . . với bộ phận đào kiểu trục vít hoặc guồng xoắn  [1, 2006.01] 
3/08 . . với các bộ phận nạo vét đặt trên xích vòng (băng chuyền B65D)  [1, 2006.01] 
3/10 . . . với các công cụ chỉ để làm tơi vật liệu  [1, 2006.01] 
3/12 . . . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
3/14 . . . . Gàu xúc; Xích; Cơ cấu dẫn hướng cho gàu hoặc xích; Cơ cấu dẫn động cho 

xích  [1, 2006.01] 
3/16 . . . . Thiết bị bảo hiểm hoặc điều khiển (thiết bị bảo hiểm nói chung F16P; điều 

khiển nói chung G05)  [1, 2006.01] 
3/18 . . có guồng đào đất quay quanh trục  [1, 2006.01] 
3/20 . . . có các công cụ chỉ để làm tơi vật liệu  [1, 2006.01] 
3/22 . . . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
3/24 . . . . Guồng đào; Các bộ phận đào đất của guồng; Dẫn động cho guồng  [1, 

2006.01] 
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3/26 . . . . Thiết bị bảo hiểm hoặc điều khiển (thiết bị bảo hiểm nói chung F16P; điều 
khiển nói chung G05)  [1, 2006.01] 

3/28 . . với các công cụ đào gắn trên tay của gầu xúc hoặc thùng xúc, ví dụ như gầu xúc, 
thùng xúc [1, 4, 2006.01] 

3/30 . . . có tay gầu xúc xoay trên dầm công xon  [1, 2006.01] 
3/32 . . . . làm việc hướng xuống và hướng vào máy  [1, 2006.01] 
3/34 . . . với các tay gầu xúc quay trực tiếp trên khung của máy kéo hoặc máy tự hành [1, 

4, 2006.01] 
3/342 . . . . Gầu xúc đổ lật (E02F 3/348 đến 3/358 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
3/345 . . . . Gầu xúc hất sang bên (E02F 3/348 đến 3/358 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
3/348 . . . . Gầu xúc đổ vào thiết bị gom hoặc băng chuyền [4, 2006.01] 
3/352 . . . . Gầu xúc có thể di động dọc theo dẫn hướng cố định [4, 2006.01] 
3/355 . . . . Gầu xúc được gắn vào phần cuối của máy kéo [4, 2006.01] 
3/358 . . . . Tay gầu xúc được quay trên bộ phận quay được của khung máy kéo [4, 

2006.01] 
3/36 . . . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
3/38 . . . . Dầm công xon; Tay gầu xúc; Tay thùng xúc [1, 4, 2006.01] 
3/39 . . . . . có các cánh tay kiểu ống lồng [4, 2006.01] 
3/40 . . . . Gầu xúc; Thùng xúc [1, 4, 2006.01] 
3/407 . . . . . có thiết bị phun tia [4, 2006.01] 
3/413 . . . . . với thiết bị xúc (thiết bị xúc dùng cho cần trục B66C) [4, 2006.01] 
3/42 . . . .  Dẫn động cho gầu xúc, thùng xúc, tay gầu xúc hoặc tay thùng xúc [1, 4, 

2006.01] 
3/43 . . . . . Điều khiển vị trí của các thùng xúc hoặc gầu xúc; Điều khiển trình tự các 

hoạt động công tác [4, 2006.01] 
3/46 . . với các bộ phận đào hoặc nạo vét có thể dịch chuyển qua lại nhờ cáp hoặc cáp 

nâng [1, 4, 2006.01] 
3/47 . . . với các gầu ngoạm (thiết bị xúc dùng cho cần trục B66C) [4, 2006.01] 
3/48 . . . Máy xúc có gầu [1, 2006.01] 
3/50 . . . có gầu hoặc các bộ phận đào khác có thể chuyển dịch dọc theo đường dẫn 

hướng cứng  [1, 2006.01] 
3/52 . . . Máy xúc kiểu cáp (cần trục cáp B66C)  [1, 2006.01] 
3/54 . . . Máy cạp đất kiểu cáp  [1, 2006.01] 
3/56 . . . . có máy cạp hoặc các bộ phận đào khác dẫn động bằng tay  [1, 2006.01] 
3/58 . . . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
3/60 . . . . Thùng xúc, máy cạp đất và những bộ phận đào khác  [1, 2006.01] 
3/627 . . Các thiết bị để nối dầm hoặc cần vào máy kéo hoặc máy tự hành tương tự [4, 

2006.01] 
3/633 . . . Dẫn động dùng cho các thiết bị này [4, 2006.01] 
3/64 . . Các xe có gàu xúc, nghĩa là có gàu nạo vét [1, 4, 2006.01] 
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3/65 . . . Các chi tiết kết cấu, ví dụ như các thiết bị dẫn động, các thiết bị điều khiển [4, 
2006.01] 

3/76 . . . Máy san, xe ủi đất hoặc tương tự có tấm cào hoặc các bộ phận tương tự lưỡi cày 
(xử lý đất A01B); Các thiết bị san phẳng [1, 4, 2006.01] 

3/78 . . . có các bộ phận quay đào  [1, 2006.01] 
3/80 . . . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
3/815 . . . . Các lưỡi dao; Các dụng cụ san phẳng [4, 2006.01] 
3/84 . . . . Dẫn động và các thiết bị điều khiển chúng  [1, 2006.01] 
3/85 . . . . . Sử dụng hệ thống thủy lực hoặc khí nén  [1, 2006.01] 
3/88 . . có các bộ phận xúc và đẩy, máy hút bùn (máy bơm nói chung F04)  [1, 2006.01] 
3/90 . . . Chi tiết kết cấu, ví dụ thiết bị dẫn động, thiết bị điều khiển  [1, 2006.01] 
3/92 . . . . Bộ phận đào, ví dụ miệng ống hút  [1, 2006.01] 
3/94 . . . . Thiết bị để tách đá ra khỏi vật liệu đã đào  [1, 2006.01] 
3/96 . . có các thiết bị dùng để sử dụng luân chuyển các bộ phận đào khác nhau  [1, 

2006.01] 

5/00 Máy nạo vét hoặc máy vận chuyển đất chuyên dùng  [1, 2006.01] 
5/02 . để đào đất trong mương, rãnh hoặc hố đào (máy cày nông nghiệp tạo luống A01B 

13/02)  [1, 2006.01] 
5/04 . . có bộ phận đào đất cấu tạo kiểu guồng xoắn  [1, 2006.01] 
5/06  . . có bộ phận đào đất đặt trên xích vòng  [1, 2006.01] 
5/08 . . có bộ phận đào đất kiểu guồng quay quanh trục  [1, 2006.01] 
5/10 . . Bể chứa có ống thu nước; Bể điều hòa để điều chỉnh lưu lượng nước; Bể trữ nước 

[1, 6, 2006.01] 
5/12 . . có các thiết bị để lấp mương, rãnh hoặc hố đào (E02F 5/10 được ưu tiên) [1, 3, 

2006.01] 
5/14 . . Chi tiết kết cấu của máy nạo vét mương, rãnh, ví dụ các thiết bị tín hiệu  [1, 

2006.01] 
5/16 . Các máy để đào các lỗ khác trong đất (khoan đất E21)  [1, 2006.01] 
5/18 . . dùng cho lỗ nằm ngang  [1, 2006.01] 
5/20 . . dùng cho lỗ đứng  [1, 2006.01] 
5/22 . để thi công đắp đất; để lấp đất (trong sự kết hợp với máy nạo vét mương, rãnh 

E02F 5/12)  [1, 2006.01] 
5/24 . . Chuyển đất đến chỗ đổ  [1, 2006.01] 
5/26 . . Được kết hợp cầu chuyển đổ đất và máy nạo vét  [1, 2006.01] 
5/28 . để làm sạch lòng sông suối hoặc các hồ chứa nước khác  [1, 2006.01] 
5/30 . Thiết bị phụ trợ, ví dụ để làm tan băng, để xói, nổ mìn và các loại khác để xử lý sơ 

bộ đất  [1, 2006.01] 
5/32 . . Máy xới [4, 2006.01] 

7/00 Thiết bị để vận chuyển hoặc để phân tách vật liệu (xà lan để chuyển đất từ tàu nạo 
vét B63B 35/28)  [1, 2006.01] 
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7/02 . Thiết bị vận chuyển đặt trên máy nạo vét (băng chuyền nói chung B65G)  [1, 
2006.01] 

7/04 . Thiết bị bốc xếp đặt trên máy nạo vét (thiết bị bốc xếp nói chung B65G)  [1, 
2006.01] 

7/06 . Máng tháo và thiết bị phân loại đặt trên máy nạo vét (thiết bị tách nói chung B03; 
Máng tháo nói chung B65G)  [1, 2006.01] 

7/10 . Đường ống để vận chuyển vật liệu đào (ống nói chung F16L; hệ thống đường ống 
F17D)  [1, 2006.01] 

9/00 Các bộ phận kết cấu của máy nạo vét hoặc các loại máy vận chuyển đất khác, 
không giới hạn cho một loại máy thuộc nhóm E02F 3/00 đến 7/00 (thiết bị để 
nâng hoặc đặt dùng cho cáp điện kéo B66C) [1, 3, 2006.01] 

9/02 . Cơ cấu di chuyển (đối với động cơ phương tiện vận tải B60B, B60G; khung gầm 
dùng cho đầu máy và toa xe đường sắt B61F; phương tiện vận tải đặt đường ray 
B62D; cần trục B 66 C)  [1, 2006.01] 

9/04 . . Cơ cấu dịch chuyển kiểu bước đối với máy nạo vét  [1, 2006.01] 
9/06 . Sàn nổi làm trụ đỡ  [1, 2006.01] 
9/08 . Công trình bên trên; Trụ đỡ cho các công trình đó  [1, 2006.01] 
9/10 . . Trụ đỡ cho các công trình bên trên di động được đặt trên cơ cấu dịch chuyển hoặc 

cơ cấu bước hoặc trên các công trình bên trên khác  [1, 2006.01] 
9/12 . . . Cơ cấu xoay (ổ lăn hoặc ổ bi F16C)  [1, 2006.01] 
9/14 . Cột cần cẩu; Thiết bị treo cáp  [1, 2006.01] 
9/16 . Buồng lái, bệ, hoặc tương tự dành cho thợ máy (đối với cần trục B66C 13/54)  [1, 

2006.01] 
9/18 . Đối trọng  [1, 2006.01] 
9/20 . Dẫn động; Thiết bị điều khiển (truyền động nói chung F16H; điều khiển nói chung 

G05; dẫn động nhiều động cơ điện H02K, H02P)  [1, 2006.01] 
9/22 . . Dẫn động bằng thủy lực hoặc khí nén  [1, 2006.01] 
9/24 . Thiết bị bảo hiểm  [1, 2006.01] 
9/26 . Thiết bị tín hiệu  [1, 2006.01] 
9/28 . Chi tiết nhỏ bằng kim loại cho các bộ phận đào đất, ví dụ răng  [1, 2006.01] 
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E03 CẤP NƯỚC; THOÁT NƯỚC 

E03B THIẾT BỊ HOẶC PHƯƠNG PHÁP THU HỒI, THU HÚT HOẶC PHÂN PHỐI 
NƯỚC (giếng khoan, khai thác chất lỏng hoặc khí đốt nói chung từ giếng khoan 
E21B; hệ thống đường ống dẫn nói chung F17D) 

Nội dung phân lớp 
BỐ TRÍ THIẾT BỊ .....................................................................................................................1/00, 5/00 
PHƯƠNG PHÁP  ............................................................................................................. 1/00, 3/00, 9/00 
THIẾT BỊ ......................................................................................................................... 3/00, 5/00, 9/00 
HỆ THỐNG ỐNG DẪN; BỂ CHỨA ..................................................................................... 7/00; 11/00 

 

1/00 Phương pháp hay bố trí thiết bị để cung cấp nước (E03B 3/00, 9/00 được ưu tiên) 
[1, 4, 2006.01] 

1/02 . để cấp nước công cộng hoặc cấp nước chính tương tự  [1, 2006.01] 
1/04 . để cấp nước trong nhà và cấp nước cục bộ tương tự  [1, 2006.01] 

3/00 Phương pháp hoặc thiết bị để thu hồi hoặc thu hút nước uống hoặc nước máy 
(xử lý nước C02F) [1, 4, 2006.01] 

3/02 . từ nước mưa  [1, 2006.01] 
3/03 . . Bình chứa chuyên dùng để thu hoặc chứa nước mưa dùng cho nhu cầu gia đình, 

ví dụ thùng hứng nước  [1, 2006.01] 
3/04 . từ nước mặt  [1, 2006.01] 
3/06 . từ nước ngầm  [1, 2006.01] 
3/08 . . Thu hút và giữ nước bằng giếng (có thể ứng dụng để kết hợp khai thác nước và 

các loại chất lỏng khác hoặc chỉ để khai thác các loại chất lỏng khác E21B 43/00)  
[1, 2006.01]   

3/10 . . . bằng giếng phun  [1, 2006.01] 
3/11 . . . . kết hợp với các ống, ví dụ được đục lỗ, đặt nằm ngang hoặc nghiêng đứng với 

thân giếng  [1, 2006.01] 
3/12 . . . bằng giếng ống thẳng đứng  [1, 2006.01] 
3/14 . . . bằng giếng nằm ngang hoặc giếng nghiêng  [1, 2006.01] 
3/15 . . . Giữ giếng trong điều kiện tốt, ví dụ bằng cách làm sạch, sửa chữa, tái tạo; Duy 

trì hoặc mở rộng dung tích giếng hoặc các lớp đất chứa nước (với sự làm giàu 
nhân tạo E03B 3/12)  [1, 2006.01] 

3/16 . . .  Các bộ phận cấu kiện của giếng  [1, 2006.01] 
3/18 . . . . Bộ lọc nước giếng (bộ lọc nói chung B01D 24/00 đến 35/00)  [1, 2006.01] 
3/20 . . . . . của các bộ phận có hình dạng đặc biệt  [1, 2006.01] 
3/22 . . . . . . có sử dụng vật liệu đặc biệt  [1, 2006.01] 
3/24 . . . . . được tạo từ vật liệu hạt rời, ví dụ sỏi  [1, 2006.01] 
3/26 . . . . . . có sử dụng vật liệu lọc độn  [1, 2006.01] 
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3/28 . từ không khí ẩm (ngưng tụ hơi nước nói chung B01D 5/00; sấy khô không khí để 
điều hòa không khí F24F 3/14)  [1, 2006.01] 

3/30 . từ tuyết hoặc từ băng [1, 4, 2006.01] 
3/32 . có sự làm giàu nhân tạo, ví dụ bằng cách bổ sung nước từ hồ ao hoặc sông ngòi  [1, 

2006.01] 
3/34 . . từ nước ngầm  [1, 2006.01] 
3/36 . . từ nước mặt  [1, 2006.01] 
3/38 . Thành cho nguồn nước  [1, 2006.01] 
3/40 . Các thiết bị khác dùng để giữ nước, ví dụ mương, rãnh, hệ thống thoát nước  [1, 

2006.01] 

5/00 Sử dụng trạm bơm hoặc thiết bị bơm; Bố trí chúng (máy bơm, trạm bơm hoặc 
thiết bị bơm xem F04)  [1, 2006.01] 

5/02 . đặt trong nhà  [1, 2006.01] 
5/04 . đặt trong giếng  [1, 2006.01] 
5/06 . . Thiết bị chuyên dùng  [1, 2006.01] 

7/00 Hệ thống đường ống dẫn nước chính hoặc mạng lưới đường ống (ống hoặc 
đường ống dẫn nói chung F16L)  [1, 2006.01] 

7/02 . Hệ thống ống dẫn nước công cộng hoặc hệ thống ống dẫn nước chính tương tự  [1, 
2006.01] 

7/04 . Hệ thống ống dẫn nước trong nhà hoặc cục bộ (hệ thống ống nước trong nhà E03C 
1/02)  [1, 2006.01] 

7/07 . Bố trí thiết bị, ví dụ bộ lọc, bộ phận điều khiển dòng chảy, thiết bị đo, xi-phông, 
van, trong hệ thống đường ống (thiết bị loại này xem trong các lớp tương ứng)  [1, 
2006.01] 

7/08 . . Bố trí thiết bị thoát nước (thiết bị thoát nước nói chung F16K, F16L)  [1, 
2006.01] 

7/09 . Các chi tiết kết cấu hoặc phụ tùng (thiết bị để làm sạch đường ống B08B 9/02; thiết 
bị để ngăn ngừa nhiễm bẩn đường ống dẫn nước ăn dùng trong nhà E03C 1/10; ; 
thiết bị để ngăn ngừa sự phá hoại khi vỡ ống F16L; làm nóng ống nói chung F16L 
53/00)  [1, 2006.01] 

7/10 . . Thiết bị để ngăn ngừa vỡ ống khi bị đóng băng (thiết bị chống vỡ ống nói chung 
F16L 55/00)  [1, 2006.01] 

7/12 . . . bằng cách ngăn chặn đóng băng  [1, 2006.01] 
7/14 . . Thiết bị để làm tan băng trong ống dẫn bị đóng băng  [1, 2006.01] 

9/00 Phương pháp hoặc thiết bị để lấy nước ra (các thiết bị để lấy nước ra cho nhu cầu 
gia đình E03C; vòi hoặc van xem F16K) [1, 4, 2006.01] 

9/02  . Vòi lấy nước; Các cơ cấu của van này; Khóa cho vòi lấy nước  [1, 2006.01] 
9/04 . . Vòi lấy nước đặt nổi  [1, 2006.01] 
9/06 . . . Nắp  [1, 2006.01] 
9/08 . . Vòi lấy nước đặt ngầm  [1, 2006.01] 
 9/10 . . . Tấm bảo vệ hoặc nắp  [1, 2006.01] 
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 9/12 . . . Cột lấy nước  [1, 2006.01] 
9/14 . . Thiết bị xả nước của vòi lấy nước  [1, 2006.01] 
9/16 . . Thiết bị để ngăn các chất bên ngoài, ví dụ cát  [1, 2006.01] 
9/18 . . Dụng cụ làm sạch vòi lấy nước  [1, 2006.01] 
9/20 . . Máy nước dạng cột hoặc thiết bị tương tự để phân phối nước uống  [1, 2006.01] 

11/00 Bể chứa và thiết bị dùng cho bể chứa (thùng hứng nước E03B 3/03; ; thiết bị chứa 
nước B65D, B65G, F17B, F17C; móng E02D 27/38; xây dựng hoặc lắp ráp bể chứa 
có dung tích lớn bằng kỹ thuật xây dựng dân dụng E04H 7/00; tháp nước E04H 
12/00)  [1, 2006.01] 

11/02 . để cấp nước cho gia đình hoặc cấp nước cục bộ  [1, 2006.01] 
11/04 . . không có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí  [1, 2006.01] 
11/06 . . có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí  [1, 2006.01] 
11/08 . . . Máy điều chỉnh lưu lượng không khí  [1, 2006.01] 
11/10 . để cấp nước công cộng hoặc cấp nước chính  [1, 2006.01] 
11/12 . . có mức nước cao  [1, 2006.01] 
11/14 . . ngầm  [1, 2006.01] 
11/16 . . Thiết bị cho trạm bơm hoạt động hoặc ngừng hoạt động, ví dụ thiết bị điều khiển 

tự động  [1, 2006.01] 
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E03C TRANG THIẾT BỊ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SẠCH HOẶC 
THOÁT NƯỚC THẢI DÙNG TRONG GIA ĐÌNH (không kết hợp với bất kỳ ống 
cấp nước chính hoặc ống dẫn nước thải A47K; thiết bị các loại dưới đất E03B, 
E03F); CHẬU RỬA 

1/00 Trang thiết bị lắp đặt đường ống cấp nước sạch hoặc thoát nước thải dùng 
trong gia đình; Chậu rửa  [1, 2006.01] 

1/01 . loại kết hợp dùng cho bồn tắm, hoa sen, chậu rửa, bồn rửa mặt, chậu xí, chậu tiểu, 
hoặc tương tự  [1, 2006.01] 

1/02 . Trang thiết bị lắp đặt đường ống cấp nước sạch  [1, 2006.01] 
1/04 . . Trang thiết bị chuyên dùng dẫn nước dùng cho chậu rửa hoặc bồn tắm (van, vòi, 

van hỗn hợp, vòi nước F16K)  [1, 2006.01] 
1/042 . . . Thiết bị đặt trên vòi dùng cho bồn rửa mặt hoặc bồn tắm để gắn vào tường  [1, 

2006.01]  
1/044 . . . có thiết bị nung nóng hoặc làm lạnh trong đường ống cấp nước (bình làm nóng 

nước, ví dụ với dòng chảy liên tục F24H)  [1, 2006.01] 
1/046 . . . Có pha thêm xà phòng, các chất sát trùng, hoặc tương tự vào đường ống cấp 

nước (để ngăn ngừa sự ô nhiễm đường ống dẫn nước ăn E03C 1/10)  [1, 
2006.01] 

1/048 . . . để cấp nước qua hai hoặc nhiều lỗ xung quanh hoặc dọc một phía của bồn nước 
rửa  [1, 2006.01] 

1/05 . . Bố trí thiết bị đặt tại bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa, hoặc tương tự, để điều khiển 
từ xa các vòi (điều khiển từ xa vòi hoặc tương tự, xem F16K)  [1, 2006.01] 

1/06 . . Thiết bị để treo hoặc đỡ ống cấp nước hoặc ống mềm cấp nước của bồn tắm vòi 
hoa sen  [1, 2006.01] 

1/08 . . Bộ điều chỉnh tia nước, ví dụ cơ cấu chống sự bắn tóe của vòi phun  [1, 2006.01] 
1/084 . . . Bộ điều chỉnh tia nước có phương tiện nạp hơi  [1, 2006.01] 
1/086 . . . Bộ điều chỉnh tia nước hoặc dẫn hướng tia nước, có thể tháo lắp dễ dàng tại đầu 

ra của vòi  [1, 2006.01] 
1/10 . . Thiết bị ngăn ngừa làm nhiễm bẩn nước trong ống dẫn nước ăn, ví dụ phương 

tiện để nạp khí cho van xả nước đóng tự động (thiết bị để giảm độ chân không nói 
chung F16K, F16L)  [1, 2006.01] 

1/12 . Trang thiết bị lắp đặt đường ống thoát nước thải; Bồn chứa hoặc vòi nước nối với 
chúng (thiết bị tiêu nước đặt trên sàn E03F 5/04); Chậu rửa  [1, 2006.01] 

1/122 . . Hệ thống đường ống thoát nước thải đặt trong công trình xây dựng (hệ thống 
đường ống nói chung F17D)  [1, 2006.01] 

1/126 . . Trang thiết bị để khử trùng hoặc khử mùi đường ống thoát nước thải  [1, 2006.01] 
1/14 . . Bồn rửa mặt nối với đường ống thoát nước  [1, 2006.01] 
1/16 . . Vòi rửa được nối với đường ống thoát nước thải  [1, 2006.01] 
1/18 . . Chậu rửa, nối hoặc không nối với ống thoát nước  [1, 2006.01] 
1/181 . . . Thiết bị chống bắn nước trong chậu rửa (bộ điều chỉnh tia nước E03C 1/08)  [1, 

2006.01] 
1/182 . . . được nối với ống thoát nước thải  [1, 2006.01] 
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1/184 . . . . gắn với máy giặt hoặc thiết bị làm nóng hoặc làm lạnh (máy giặt D06F 7/00)  
[1, 2006.01] 

1/186 . . . Vách ngăn, nắp, bộ phận bảo vệ, hoặc tương tự, dùng cho chậu rửa  [1, 
2006.01] 

1/20 . . Nối bồn tắm và chậu vệ sinh với ống thoát nước  [1, 2006.01] 
1/22 . . Thiết bị xả nước của bồn rửa, bồn tắm, hoặc chậu rửa (nút bít A47K 1/14)  [1, 

2006.01] 
1/23 . . . có miệng van cơ khí  [1, 2006.01] 
1/232 . . . . được nối với thiết bị chống tràn (thiết bị chống tràn cho bồn rửa hoặc bồn tắm 

xem E03C 1/24) [1, 2006.01] 
1/24 . . Thiết bị chống tràn cho bồn rửa hoặc bồn tắm (E03C 1/232 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
1/242 . . . điều khiển tự động van cấp hoặc van tháo [1, 2006.01] 
1/244 . . . Các thiết bị riêng biệt đặt tại lỗ thoát [1, 2006.01] 
1/26 . . Vật đệm thu giữ rác bẩn hoặc các phụ tùng tương tự cho đường ống thoát nước 

hoặc miếng ống thoát (1/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/262 . . .được kết hợp với nút bít miệng ống thoát [1, 2006.01] 
1/264 . . . Lưới chắn riêng biệt hoặc vật đệm tương tự giữ rác bẩn [1, 2006.01] 
1/266 . . . Bố trí thiết bị nghiền phân hủy trong đường ống thoát hoặc tại miệng ống thoát; 

Thiết bị nghiền phân hủy chuyên dùng để lắp đặt trong đường ống thoát hoặc 
tại miệng ống thoát [1, 2006.01] 

1/28 . . Thiết bị ngăn cản hơi thối bốc ra ngoài [1, 2006.01] 
1/282 . . . được nối với bộ phận phụ trợ để thu giữ rác bẩn [1, 2006.01] 
1/284 . . . có lưới gom rác hình chữ U [1, 2006.01] 
1/286 . . . . có van điều khiển bằng tay để ngăn nước thải chảy ngược [1, 2006.01] 
1/288 . . . . có van một chiều để ngăn nước thải chảy ngược (E03C 1/286 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
1/29 . . . có vỏ bọc chứa vách chia, ví dụ kiểu ống [1, 2006.01] 
1/292 . . . . có vỏ bọc đàn hồi [1, 2006.01] 
1/294 . . .  có phụ kiện chống nước rò rỉ [1, 2006.01] 
1/295 . . . . sử dụng van xả khí [1, 2006.01] 
1/296 . . . . sử dụng van xả nước [1, 2006.01] 
1/298 . . . chỉ có van một chiều [1, 2006.01] 
1/30 . . Thiết bị để dễ dàng thông tắc trong đường ống thoát nước thải hoặc trong lỗ thoát 

của chậu rửa [1, 2006.01] 
1/302 . . . sử dụng thiết bị di chuyển dọc trong ống [1, 2006.01] 
1/304 . . . sử dụng thủy lực hoặc khí nén [1, 2006.01] 
1/306 . . . . nhờ một ống nối với ống nước chính [1, 2006.01] 
1/308 . . . . nhờ máy bơm [1, 2006.01] 
1/32 . . Giá đỡ hoặc gối tựa cho chậu rửa [1, 2006.01] 
1/322 . . . chỉ được gắn vào tường [1, 2006.01] 
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1/324 . . . . điểu chỉnh được [1, 2006.01] 
1/326 . . . được đặt trên sàn nhà [1, 2006.01] 
1/328 . . . . điểu chỉnh được [1, 2006.01] 
1/33 . . . Cố định chậu rửa hoặc bồn rửa trên giá đỡ di động [1, 2006.01] 
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E03D BỒN XÍ HOẶC CHẬU TIỄU TREO CÓ THIẾT BỊ XẢ NƯỚC; VAN XẢ 
NƯỚC DÙNG CHO CÁC THIẾT BỊ NÀY 

Nội dung phân lớp 
BỒN XÍ, THIẾT BỊ XẢ NƯỚC 

Cấu tạo chung .............................................................................................................1/00, 3/00 
Cấu trúc đặc biệt .........................................................................................................5/00, 7/00 

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO ................................................................9/00, 11/00 
CHẬU TIỂU TREO ........................................................................................................................ ..13/00  

 

1/00 Thiết bị xả nước có bồn xả nước [1, 2006.01] 
1/01 . Hình dạng hoặc lựa chọn vật liệu cho bồn xả nước [1, 2006.01] 
1/012 . . Phụ tùng bồn xả, ví dụ để gắn vào tường, để đỡ hoặc nối với cơ cấu thao tác xả 

nước [1, 2006.01] 
1/02 . Hệ thống xả nước đặt trên cao [1, 2006.01] 
1/04 . . Bồn xả có xi-phông hình chuông [1, 2006.01] 
1/05 . . . có xi-phông hình chuông di động được [1, 2006.01] 
1/06 . . Bồn xả có xi phông kiểu ống [1, 2006.01] 
1/07 . . . có xi-phông di động hoặc biến dạng được [1, 2006.01] 
1/08 . . . Vận hành bằng áp lực khí hoặc nước [1, 2006.01] 
1/10 . . . Vận hành bằng cách nâng cao mực nước trong bồn xả, ví dụ bằng bộ phận ép 

đẩy nước [1, 2006.01] 
1/12 . . . Vận hành bằng cửa xả khí [1, 2006.01] 
1/14 . . Bồn xả có lưu lượng thay đổi (bồn xả có hai hoặc nhiều ống xả E03D 1/22; thiết 

bị xả có lưu lượng thay đổi vận hành bằng áp lực của hệ thống cấp nước E03D 
3/12) [1, 2006.01] 

1/16 . . Bồn xả hoạt động theo chu kỳ [1, 2006.01] 
1/18 . . Bồn xả rỗng khi không hoạt động [1, 2006.01] 
1/20 . . Bồn xả có thùng lật [1, 2006.01] 
1/22 . . Bồn xả có hai hoặc nhiều ống xả [1, 2006.01] 
1/24 . Hệ thống xả nước đặt dưới thấp [1, 2006.01] 
1/26 . . Bồn xả đặt phía sau bồn xí (hình dạng hoặc vật liệu bồn xả nước E03D 1/01; đặc 

điểm cấu tạo bồn xí E03D 11/02 đến 11/12) [1, 2006.01] 
1/28 . . Bồn xả liền khối với chậu xí [1, 2006.01] 
1/30 . Van để đặt bồn xả loại cao hoặc loại thấp; Bố trí chúng (van nạp, van nói chung 

F16K) [1, 2006.01] 
1/32 . . Bố trí van nạp (thiết bị để giảm tiếng ồn E03D 9/14) [1, 2006.01] 
1/33 . . Phao (phao công tác nói chung F16K 33/00) [1, 2006.01] 
1/34 . . Van xả; Bố trí chúng [1, 2006.01] 
1/35 . . . Van xả có tính nổi [2, 2006.01] 
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1/36 . . Van xả và nạp hoạt động kết hợp với nhau [1, 2006.01] 
1/38 . Ống xả (phương tiện triệt tiêu âm trong hệ thống đường ống F16L 55/00) [1, 

2006.01] 

3/00 Thiết bị xả nước hoạt động bằng áp lực nước trong hệ thống cấp nước [1, 
2006.01] 

3/02 . Van xả đóng tự động (van đóng tự động nói chung F16K 21/04) [1, 2006.01] 
3/04 . . có van pittông và buồng áp lực để làm chậm sự chuyển động đóng van [1, 

2006.01] 
3/06 . . có van màng và buồng áp lực để làm chậm chuyển động đóng van [1, 2006.01] 
3/08 . . có các thiết bị khác để làm chậm chuyển động của van [1, 2006.01] 
3/10 . Thiết bị xả có thùng chứa vận hành bằng áp lực, ví dụ với buồng khí [1, 2006.01] 
3/12 . Thiết bị xả với lưu lượng nước thay đổi (bồn xả có lưu lượng nước thay đổi E03D 

1/14)  [1, 2006.01] 

5/00 Các loại kết cấu đặc biệt của thiết bị xả nước (trong ô tô hoặc trong xe rơ moóc 
B60R 15/00; trong toa tàu hỏa B61D 35/00; trong tàu thủy B63B 29/14; trong máy 
bay B64D 11/02) [1, 2006.01] 

5/01 . sử dụng máy bơm [1, 2006.01] 
5/012 . có bộ phận đóng di động đặt tại lỗ xả ở bệ xí (bệ xí có bộ phận đóng đặt nằm giữa 

đáy hoặc lỗ xả và ống xả E03D 11/10) [1, 2006.01] 
5/014 . . với thiết bị để xả riêng biệt chất lỏng và chất rắn [1, 2006.01] 
5/016 . có sự tuần hoàn của chất lỏng hoặc khí để rửa sạch bệ xí [1, 2006.01] 
5/02 . có dẫn động cơ học hoặc thủy lực (E03D 5/01, 5/12 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/04 . . trực tiếp bằng nắp đậy hoặc chỗ ngồi [1, 2006.01] 
5/06 . . trực tiếp bằng cửa [1, 2006.01] 
5/08 . . trực tiếp bằng chân [1, 2006.01] 
5/09 . . trực tiếp bằng tay [1, 2006.01] 
5/092 . . . bộ phận xả nước, ví dụ xi phông hình chuông, vận hành bằng cần gạt [1, 

2006.01] 
5/094 . . . bộ phận xả nước, ví dụ xi phông hình chuông, vận hành bằng dây kéo, xích kéo 

hoặc tương tự [1, 2006.01] 
5/10 . vận hành bằng điện (E03D 5/01, 5/12 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/12 . xả theo chu kỳ (bồn xả đặt cao xả theo chu kỳ E03D 1/16) [1, 2006.01] 

7/00 Phòng vệ sinh di động (bồn xí di động không có bộ phận xả nước A47K 11/00; kết 
cấu các phương tiện vận tải trên bộ B62) [1, 2006.01] 

9/00 Thiết bị vệ sinh hoặc các loại thiết bị phụ trợ khác dùng cho phòng vệ sinh 
(dụng cụ cầm tay để cọ rửa bồn vệ sinh A47K 11/10; chỗ ngồi hoặc nắp đậy bồn xí 
A47K 13/00; giá đỡ cơ thể, khác với chỗ ngồi, cho bệ xí A47K 17/02; thiết bị để 
phòng sự nhiễm bẩn trong đường ống nưóc ăn uống E03C 1/10) [1, 2006.01] 
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9/02 . Thiết bị bổ sung chất sát trùng, chất khử mùi hoặc các chất làm sạch khác vào nước 
trong khi xả, hoặc cho vào bồn xả (thiết bị để khử trùng vật liệu hoác dụng cụ nói 
chung A61L 3/00; xử lý nước nói chung C02F) [1, 2006.01] 

9/03 . . có một bể chứa riêng biệt với một lỗ xả, qua đó người ta cho hóa chất vào nước 
xả, ví dụ bằng cách hút vào  [1, 2006.01] 

9/04 . Bố trí hoặc vận hành đặc biệt của thiết bị thông gió (thông gió cho phòng nói chung 
F24F)  [1, 2006.01] 

9/05 . . thông gió cho chậu vệ sinh [1, 2006.01] 
9/052 . . . sử dụng quạt đặt lồng vào trong [2, 2006.01] 
9/06 . Các ngăn phụ có nước được nối với ống xả và dùng để đặt dụng cụ để cọ rửa bồn 

xí, ví dụ chổi [1, 2006.01] 
9/08 . Thiết bị đặt trong bồn xí để phun dòng nước lên phía trên; Cải tiến bồn xí để sử 

dụng với loại thiết bị trên (vòi hoa sen A47K 3/00; bồn tắm dùng cho mục đích vệ 
sinh hoặc chữa bệnh đặc biệt A61H 33/00, cho các bộ phận đặc biệt trên cơ thể 
người A61H 35/00) [1, 2006.01] 

9/10 . Thiết bị nghiền vụn vật thải kết hợp với chậu vệ sinh  [1, 2006.01] 
9/12 . Phương tiện đề ngăn ngừa sự đóng băng của buồng vệ sinh [1, 2006.01] 
9/14 . Thiết bị làm giảm tiếng ồn kết hợp với van xả (thiết bị hấp thụ tiếng ồn trong hệ 

thống đường ống F16L 55/00) [1, 2006.01] 
9/16 . Thiết bị điều chỉnh áp lực nước trong ống xả nước [1, 2006.01] 

11/00 Các chi tiết cấu tạo khác của bồn xí (mối nối ống nói chung F16L) [1, 2006.01] 
11/02 . Bồn xí (ngăn phụ được nối ống xả để đặt dụng cụ cọ rửa chậu vệ sinh E03D 9/06; 

có thiết bị hướng dòng nước phun lên phía trên E03D 9/08; chỗ ngồi hoặc nắp đậy 
A47K 13/00) [1, 2006.01] 

11/04 . . Bồn xí dạng phẳng chỉ có đáy nghiêng [1, 2006.01] 
11/06 . . Bồn xí có mép chậu ngả xuống phía dưới [1, 2006.01] 
11/08 . . Bồn xí có bộ phận tạo nên chuyển động xoáy của dòng nước xả [1, 2006.01] 
11/10 . . Bồn xí có bộ phận đóng nằm giữa đáy hoặc lỗ xả và ống xả; Bồn xí có cửa chắn 

định vị bằng khớp quay [1, 2006.01] 
11/11 . . Bồn xí kết hợp với bể chứa, ví dụ có thiết bị để sát trùng hoặc để nghiền vụn [1, 

2006.01] 
11/12 . Bồn xí quay, ví dụ để sử dụng trong không gian hạn chế [1, 2006.01] 
11/13 . Chi tiết cấu tạo của bồn xí; Thiết bị chuyên dùng để nối ống với bồn xí [1, 2, 

2006.01] 
11/14 . . Phương tiện để nối từ bồn xí vào tường, ví dụ đến lỗ xả đặt trong tường [2, 

2006.01] 
11/16 . . Phương tiện để nối từ bổn xí đến sàn nhà, ví dụ đến lỗ xả đặt trên sàn [2, 

2006.01] 
11/17 . . Phụ tùng để nối từ bồn xí đến ống xả nước [2, 2006.01] 
11/18 . Xi phông (cho đường ống nói chung F16L 43/00, 45/00) [1, 2006.01] 

13/00 Bồn tiểu (không có thiết bị xả nước A47K 11/00) [1, 2006.01] 
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E03F HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC; GIẾNG NƯỚC THẢI  

Nôi dung phân lớp 
HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NUỚC THẢI .......................................................................... 1/00 đến 9/00 
GIẾNG NUỚC THẢI ..............................................................................................................11/00, 7/00 

 

1/00 Các phương pháp, hệ thống, hoặc trang thiết bị thoát nước thải hoặc nước mưa 
rào [1, 2006.01] 

3/00 Hệ thống đường ống thoát nước [1, 2006.01] 
3/02 . Bố trí ống thoát nước hoặc hệ thống ống thoát nước [1, 2006.01] 
3/04 . Ống hoặc phụ tùng ống chuyên dùng dùng cho hệ thống thoát nước (sản xuất ống 

bê tông B28; ống hoặc phụ tùng ống nói chung F16L) [1, 2006.01] 
3/06 . Các phương pháp, hoặc trang thiết bị đặt các đường ống thoát nước thải (sản xuất 

các loại ống tại chỗ F16L 1/038) [1, 6, 2006.01] 

5/00 Công trình thoát nước [1, 2006.01] 
5/02 . Giếng thăm và các hố kiểm tra khác (giếng thăm của công trình nói chung E02D 

29/12); Hố chứa tuyết; Phụ tùng (nắp hoặc khung cho giếng thăm hoặc tương tự 
E02D 29/14) [1, 2006.01] 

5/04 . Cống thoát nước có hoặc không có cửa chắn để ngăn ngừa sự bốc mùi hôi thối 
hoặc bể lắng [1, 2006.01] 

5/042 . . Bố trí phương tiện để ngăn ngừa nước tràn, để duy trì dòng chảy [1, 2006.01] 
5/046 . . sử dụng mép đường (E03F 5/06 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
5/06 . . Lưới chắn dùng cho cống thoát nước [1, 2006.01] 
5/08 . Thông gió cho hệ thống thoát nước [1, 2006.01] 
5/10 . Bể chứa có ống thu nước; Bể điều hòa để điều chỉnh lưu lượng nước; Bể trữ nước 

[1, 2006.01] 
5/12 . Lỗ xả dự phòng [1, 2006.01] 
5/14 . Thiết bị đế tách chất lỏng hoặc chất rắn ra khỏi nước thải, ví dụ bể lắng bùn hoặc 

cát, cái cào rác hoặc lưới chắn rác (để sử dụng trong thiết bị làm sạch nưóc thải 
hoặc cả trong hệ thống thoát nước B01D, C02F) [1, 2006.01] 

5/16 . . Thiết bị để tách dầu, nước hoặc mỡ ra khỏi nước thải trong ống thoát nước tới hệ 
thống thoát nước chính [1, 2006.01] 

5/18 . Bể chứa để khử trùng, để trung hòa hoặc để làm nguội nước thải (thiết bị đặt trong 
bể chứa đế làm sạch bằng sinh học hoặc hóa học C02F) [1, 2006.01] 

5/20 . Ống xi phông hoặc xi phông ngược (để nối với bồn tắm, bồn rửa, hoặc tương tự 
E03C 1/12) [1, 2006.01] 

5/22 . Trạm bơm để nâng mực nước thoát (thiết bị có bánh xe để thau rửa hệ thống thoát 
nước hoặc giếng nước thải E03F 7/10; máy bơm, trạm bơm, xem F04) [1, 2006.01] 

5/24 . Trang thiết bị để trung hòa chất gây nổ trong đường ống thoát nước [1, 2006.01] 
5/26 . Trang thiết bị để khuấy trộn nước thải [1, 2006.01] 
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7/00 Các trang thiết bị hoặc dụng cụ khác để đảm bảo sự hoạt động của hệ thống 
thoát nước, ví dụ để ngăn ngừa hoặc báo hiệu sự bị tắc; Thau rửa giếng nước 
thải [1, 2006.01] 

7/02 . Cửa chắn (nói chung F16K) [1, 2006.01] 
7/04 . . Van ngăn dòng nước thải chảy ngược lại [1, 2006.01] 
7/06 . Thiết bị để ngăn chuột và các động vật khác [1, 2006.01] 
7/08 . Dụng cụ cầm tay để thau rửa đường ống thoát nước hoặc giếng nước thải [1, 

2006.01] 
7/10 . Thiết bị có bánh xe để thau rửa hệ thống thoát nước hoặc giếng nước thải [1, 

2006.01] 
7/12 . Trang thiết bị để di chuyển công nhân phục vụ dọc theo mương thoát nước [1, 

2006.01] 

9/00 Thiết bị cố định để làm sạch ống thoát nước, ví dụ bằng cách xả nước (bể lắng 
cát, cái cào rác, lưới chắn rác, hoặc tương tự đặt trong đường ống thoát E03F 5/14; 
làm sạch ống nói chung, thiết bị để làm sạch ống B08B 9/02) [1, 2006.01] 

11/00   Giếng nước thải (thau rửa giếng nước thải E03F 7/00; các đặc điểm liên quan đến 
việc xử lý nước thải C02F) [1, 2006.01] 
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E04 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

E04B KẾT CÂU XÂY DỰNG NÓI CHUNG; TƯỜNG, VÍ DỤ VÁCH NGĂN; MÁI; 
SÀN; TRẦN; CÁCH LY VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
(kết cấu gờ của các lỗ cửa ở tường, sàn, hoặc trần E06B 1/00) 

Ghi chú [4, 5, 2006.01] 
(1) Phân lớp này bao gồm các phương pháp xử lý được dùng trong việc xây dựng các tòa 

nhà mới và các phương pháp xử lý tương tự trên các tòa nhà đã có. Các phương pháp 
xử lý khác trên các tòa nhà đã có, trừ các phương pháp dùng cho việc cách ly, được 
phân loại vào nhóm E04G 23/00. 

(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định:  
 - "trần nhà" bao gồm tất cả các loại vật liệu hoàn thiện để trát, phủ mặt dưới của cấu 

trúc trần nhà hoặc mái nhà chịu lực. 
 

1/00 Kết cấu xây dựng nói chung; Kết cấu không bị giới hạn bởi kết cấu tường, ví dụ 
vách ngăn, hoặc nền sàn hoặc trần nhà hoặc hoặc mái (giàn giáo, ván khuôn 
E04G; các kết cấu chuyên dụng tòa nhà cho mục đích đặc biệt, quy hoạch chung của 
tòa nhà, ví dụ hệ thống mô đun E04H; các phần riêng của tòa nhà, xem trong các 
nhóm tương ứng) [1, 2006.01] 

1/02 . Kết cấu xây dựng chủ yếu gồm các cấu kiện chịu lực dạng blôc hoặc panen (E04B 
1/32 đến 1/36 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

1/04 . . các cấu kiện bằng bê tông, ví dụ bê tông cốt thép, hoặc các vật liệu tương tự đá 
khác [1, 2006.01] 

1/06 . . . dự ứng lực [1, 2006.01] 
1/08 . . các cấu kiện bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/10 . . các cấu kiện bằng gỗ [1, 2006.01] 
1/12 . . các cấu kiện bằng loại vật liệu khác [1, 2006.01] 
1/14 . . các cấu kiện bằng hai hoặc nhiều loại vật liệu (bằng bê tông cốt thép E04B 1/04) 

[1, 2006.01] 
1/16  . Kết cấu xây dựng được sản xuất bằng các hỗn hợp vật liệu xây dựng ví dụ bê tông 

làm trực tiếp tại công trường có hoặc không sử dụng cấu kiện phụ như khuôn cố 
định, nền được phủ vật liệu chịu tải (E04B 1/32 đến 1/36 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

1/18 . Kết cấu xây dựng gồm các bộ phận chịu lực có kích thước dài, ví dụ cột, dầm, 
khung (E04B 1/32 đến 1/36 được ưu tiên; các bộ phận chịu lực có kích thước dài 
như kết cấu xây dựng, giàn, kết cấu tương tự giàn E04C 3/00) [1, 2006.01] 

1/19 . . Các kết cấu khung ba chiều [2, 2006.01] 

Ghi chú 
 Phân nhóm E04B 1/19 được ưu tiên hơn so với E04B 1/20 đến 1/30. [2, 2006.01] 
 

59 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E04B 

1/20 . . bộ phận chịu lực bằng bê tông, ví dụ bê tông cốt thép, hoặc vật liệu tương tự đá 
khác [1, 2006.01] 

1/21 . . . Chi tiết nối chuyên dùng cho chúng [2, 2006.01]  
1/22 . . . có các bộ phận được dự ứng lực [1, 2006.01] 
1/24 . . bộ phận chịu lực bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/26 . . bộ phận chịu lực bằng gỗ [1, 2006.01] 
1/28 . . bộ phận chịu lực bằng loại vật liệu khác [1, 2006.01] 
1/30 . . bộ phận chịu lực bằng hai hoặc nhiều loại vật liệu; Kết cấu thép và bê tông 

composit (bằng bê tông cốt thép E04B 1/20) [1, 2006.01] 
1/32 . Kết cấu xây dựng dạng vòm; Kết cấu xây dựng vòm cuốn; Kết cấu uốn nếp (mái 

vòm cuốn E04B 7/08) [1, 2006.01] 
1/34 . Kết cấu loại độc đáo, ví dụ có bộ phận treo hoặc nhô ra dựa lên kết cấu dạng cột 

hoặc tháp có thang và cầu thang bao quanh; Các đặc điểm liên quan đến độ ổn định 
đàn hồi (E04B 1/342, 1/343, 1/348 được ưu tiên; cho nền nhà E04B 5/43; công 
trình cho mục đích đặc biệt, ví dụ chịu động đất, E04H) [1, 2006.01] 

1/342 . Kết cấu che phủ một diện tích lớn có mặt bên hở hoặc kín, ví dụ nhà chứa, hội 
trường (giàn mái E04C 3/00; các đặc điểm phi kết cấu cho mục đích đặc biệt, xem 
các nhóm tương ứng của E04H) [1, 2006.01] 

1/343 . Kết cấu đặc trưng bởi các bộ phận di động, có thể tách rời, hoặc có thể xếp được, ví 
dụ để vận chuyển (các bộ phận di động của mái E04B 7/16; công trình nổi B63B; 
các công trình cỡ nhỏ sản xuất sẵn, có thể vận chuyển toàn bộ E04H 1/12; gara nhỏ 
E04H 6/02 ; lều, rạp hoặc mái che, nói chung E04H 15/00) [1, 2006.01] 

1/344 . . với các bộ phận có khớp bản lề [1, 2006.01] 
1/346 . . Công trình quay; Công trình có các cụm quay, ví dụ phòng quay [1, 2006.01] 
1/348 . Kết cấu bao gồm các bộ phận là các bộ phận của hai cạnh của căn phòng, ví dụ 

khối hộp hay là khối kiểu hốc kín hoặc trong dạng khung (các bộ phận của tường 
để đặt đường ống hoặc tương tự E04C 2/52) [1, 2006.01] 

1/35 . Các phương pháp đặc biệt để xây dựng công trình, ví dụ máy nâng tấm, đế kích 
(E04B 1/34 được ưu tiên; giàn giáo, ván khuôn để định hình tường, sàn, trần hoặc 
mái cho kết cấu hoặc hình dạng riêng ngay tại công trường E04G 11/00; vận 
chuyển hoặc lắp ghép vật liệu xây dựng E04G 21/00; tiến hành đo đạc trên công 
trình đã xây dựng E04G 23/00) [1, 2006.01] 

1/36 . Ổ trục hoặc bệ đỡ tương tự cho phép dịch chuyển (đối với cầu E01D 19/04; các 
công trình chịu động đất E04H 9/02) [1, 2006.01] 

1/38 . Phương tiện nối các cấu kiện xây dựng nói chung [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Phương tiện nối chuyên dùng cho các bộ phận xây dựng hoặc cho các kết cấu xây 

dựng riêng biệt được phân loại vào các nhóm dành cho các cấu kiện hoặc các kết cấu 
này, ví dụ trong các nhóm E04B 1/21, 2/00, 5/00, 7/00 hoặc 9/00. Các mối nối không 
chuyên dùng cho kết cấu xây dựng, hoặc có ứng dụng rộng rãi hơn, thì được phân 
loại vào phân lớp thích hợp, ví dụ F16B. [5, 2006.01] 
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1/41 . . Thiết bị nối chuyên để gắn vào trong bê tông hoặc trong khối xây (thanh giằng 
đối với tường rỗng E04B 2/30, 2/44; các chi tiết nối cho các chi tiết cốt thép 
E04C 5/16; gắn khung vào gờ của lỗ cửa E06B 1/56) [1, 2006.01] 

1/48 . . Mộng ghép, nghĩa là các chi tiết nối được thực hiện bằng cách luồn chúng qua bề 
mặt của hai phần nối nhau và đều chịu lực cắt [1, 2006.01] 

1/49 . . . các bộ phận tự móc với nhau, ví dụ mộng răng [1, 2006.01] 
1/58 . . của các chi tiết xây dựng dạng thanh [1, 2006.01] 
1/61 . . của các chi tiết xây dựng dạng tấm với nhau [5, 2006.01] 
1/62 . Lớp ngăn cách hoặc phương tiện bảo vệ khác; Các bộ phận hoặc cách sử dụng vật 

liệu đặc biệt để bảo vệ công trình (thành phần hóa học của vật liệu C01 tới C11; kết 
cấu các bộ phận riêng biệt của nhà xem các nhóm tương tự; dụng cụ để dán giữ vật 
liệu ngăn cách hoặc vật liệu nhồi kín E04F 21/00; các công trình được bảo vệ khỏi 
các tác động bên ngoài E04H 9/00; bịt kín các ống trong tường hoặc vách ngăn 
F16L 5/02; bảo vệ khỏi bức xạ G21F; kết cấu các bộ phận đặc biệt của công trình, 
xem trong các nhóm liên quan đến các bộ phận này) [1, 2006.01] 

1/64 . . để chống thấm nước; Bảo vệ chống ăn mòn (lớp nhồi kín E04B 1/66) [1, 
2006.01] 

1/66 . . Lớp nhồi kín (phụ gia chịu nước của lớp trát C04B; lớp nhồi chống thấm bằng 
vữa bitum C08L 95/00; lớp nhồi kín cho thi công công trình kỹ thuật thủy lợi nói 
chung E02B 3/16; sự chống thấm hoặc bảo vệ chống nước ngầm E02D 31/02; lớp 
phủ để bảo vệ khỏi mưa và các loại ngấm nước khác E04D; thành phần vật liệu 
hoặc chế tạo màng bịt kín, xem các lớp liên quan đến màng này) [1, 2006.01] 

1/68 . . . mối nối, ví dụ mối nối giãn nở (bít kín mối nối trên đường họặc sân bay E01C 
11/02; mối nối giãn nở dùng cho cầu E01D 19/06; mối nối bịt kín giữa các 
móng cọc E02D 5/14; mối nối trong kết cấu móng E02D 29/16; các thiết bị để 
bịt kín các khoảng trống hoặc mối nối giữa các cấu kiện phủ mái E04D 1/36; 
mối nối bít kín giữa các cấu kiện phủ mái E04D 3/38; kết cấu mối nối dùng cho 
sàn hoặc các lớp sàn được làm từ các khối vật liệu ngay tại chỗ E04F 15/14) [1, 
2006.01] 

1/682 . . . . được làm tại chỗ [5, 2006.01] 
1/684 . . . . sử dụng các cấu kiện chất dẻo đàn hồi được làm sẵn [5, 2006.01] 
1/686  . . . . . bao gồm nhiều lỗ rỗng, lỗ tổ ong bên trong có khả năng biến dạng [5, 

2006.01] 
1/70 . . Làm khô hoặc giữ khô, ví dụ bằng lỗ thông gió (bằng lớp nhồi kín E04B 1/66; 

trong quá trình xây dựng E04G 21/28) [1, 2006.01] 
1/72 . . Kiểm soát sự kháng khuẩn của ngôi nhà (bằng cách giữ độ khô ráo E04B 1/70; sự 

tẩm gỗ hoặc vật liệu tương tự B27K) [1, 2006.01] 
1/74 . . Sự cách ly, hấp thụ hoặc phản xạ nhiệt, âm thanh hoặc tiếng ồn (tạo hoặc bố trí 

trong phòng để tác động hoặc định hướng âm thanh E04B 1/99); Các phương 
pháp khác được dùng trong xây dựng để đảm bảo điều kiện nhiệt hoặc âm thanh 
thuận lợi, ví dụ sự tích nhiệt trong tường (chống cháy E04B 1/94; các cấu kiện 
xây dựng dùng chủ yếu cho mục đích cấu tạo E04C 1/00 đến 3/00; dùng chủ yếu 
cho mục đích phủ bề mặt E04F 13/00; lớp dưới lớp phủ sàn E04F 15/18; các bộ 
phận đóng kín cho tường hoặc các lỗ tương tự E06B) [1, 2006.01] 
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1/76 . . . đặc biệt chỉ liên quan đến cách nhiệt (cách nhiệt nói chung F16L 59/00) [1, 
2006.01] 

1/78 . . . . Các lớp cách nhiệt [1, 2006.01] 
1/80 . . . . . dạng bản [1, 2006.01] 
1/82 . . . đặc biệt chỉ liên quan đến cách âm (hấp phụ tiếng ồn trong đường ống hoặc 

kênh rãnh E04F 17/00; hấp phụ tiếng ồn nói chung G10K 11/16) [1, 2006.01] 
1/84 . . . . Các bộ phận tiêu âm [1, 2006.01] 
1/86 . . . . . dạng bản [1, 2006.01] 
1/88 . . . Các chi tiết cách ly đảm bảo đồng thời sự cách âm và cách nhiệt [1, 2006.01] 
1/90 . . . . dạng bản [1, 2006.01] 
1/92 . . Bảo vệ khỏi các tác động hoặc các nguy hiểm không mong muốn khác (bảo vệ 

công trình khỏi tác động từ bên ngoài E04H 9/00; chống phóng xạ G21F) [1, 
2006.01] 

1/94 . . . chống cháy (dập tắt đám cháy A62C; tẩm gỗ và vật liệu tương tự B27K; cửa 
chống cháy E06B 5/16) [1, 2006.01] 

1/98 . . . chống rung hoặc lắc (cho nền móng E02D 31/08); chống sự phá hủy cơ học, ví 
dụ bởi máy bay oanh tạc (chỉ chống lại sự phá hủy do bom cháy E04B 1/94; 
công đoạn hoàn thiện cho các công trình này E04F; công trình chống động đất 
hoặc tương tự, hầm trú ẩn, tường chống mảnh vụn của bom đạn E04H 9/00) [1, 
2006.01] 

1/99 . Âm học trong phòng, tức là trang thiết bị đặt trong phòng để tác động đến âm thanh 
hoặc định hưóng âm thanh (E04B 1/82 được ưu tiên; âm học nói chung G10K 
11/00; xử lý tín hiệu điện để tạo tiếng vang hoặc tiếng vọng của âm thanh G10K 
15/08) [1, 2006.01] 

2/00 Tường, ví dụ vách ngăn, cho nhà; Kết cấu tường về mặt cách ly; Phương tiện 
nối dùng riêng cho tường (phương tiện nối các cấu kiện xây dựng nói chung E04B 
1/38; sự cách ly cho công trình nói chung E04B 1/62; các cấu kiện xây dựng có chiều 
dày tương đối mỏng để xây dựng các bộ phận của nhà E04C 2/00) [1, 2006.01] 

2/02 . làm bằng các lớp cấu kiện xây dựng [1, 2006.01] 
2/04 . . Tường không có lỗ rỗng trong hoặc giữa các cấu kiện rắn [1, 2006.01] 
2/06 . . . sử dụng các cấu kiện có phương tiện được thiết kế đặc biệt để ổn định vị trí [1, 

2006.01] 
2/08 . . . . bằng cách nối khớp các phần nhô ra hoặc tấm đệm với phần lõm vào vị trí, ví 

dụ then, rãnh, mộng đuôi én [1, 2006.01] 
2/10 . . . . có dùng chất độn có hoặc không có cốt thép đặt trong khe hoặc rãnh nhỏ giữa 

các cấu kiện [1, 2006.01] 
2/12 . . . có dùng các cấu kiện có hình dạng không phải là hình hộp [1, 2006.01] 
2/14 . . Tường có lỗ rỗng trong các cấu kiện xây nhưng giữa các cấu kiện xây không có 

lỗ rỗng nghĩa là mỗi lỗ rỗng được bao bọc ít nhất 4 mặt của mỗi cấu kiện  [1, 
2006.01] 

2/16 . . . sử dụng các cấu kiện có phương tiện được kết cấu đặc biệt để ổn định vị trí [1, 
2006.01] 
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2/18 . . . . bằng cách khớp phần lồi hoặc vật đệm vói phần lõm vào, ví dụ mộng, then, 
rãnh, mộng đuôi én [1, 2006.01] 

2/20 . . . . bằng cách độn vật liệu, có hoặc không có cốt thép đặt trong khe hoặc rãnh nhỏ 
giữa các cấu kiện [1, 2006.01] 

2/22 . . . có dùng các cấu kiện có hình dạng cơ bản không phải là hình hộp [1, 2006.01] 
2/24 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy một số lỗ rỗng tạo thành cột hoặc dầm chịu 

lực [1, 2006.01] 
2/26 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy tất cả các lỗ rỗng để tạo kết cấu tường [1, 

2006.01] 
2/28 . . Tường có lỗ rỗng giữa, nhưng không phải trong, các cấu kiện; Tường bằng các 

cấu kiện bao gồm hai hoặc nhiều bộ phận cứng được giữ khoảng cách nhờ các 
thanh giằng từ bộ phận này đến bộ phận kia [1, 2006.01] 

2/30 . . . sử dụng các cấu kiện có phương tiện được thiết kế đặc biệt để ổn định vị trí; 
Thanh giằng cho tường rỗng [1, 2006.01] 

2/32 . . . . bằng cách nối khớp các phần nhô ra hoặc tấm đệm với phần lõm vào, ví dụ 
then, rãnh, mộng đuôi én [1, 2006.01] 

2/34 . . . . bằng cách điền đầy vật liệu, có hoặc không có cốt thép trong khe hoặc rãnh 
nhỏ nằm gữa các cấu kiện [1, 2006.01] 

2/36 . . . sử dụng các cấu kiện có hình dạng cơ bản khác với hình hộp [1, 2006.01] 
2/38 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy một số lỗ rỗng tạo thành cột hoặc dầm chịu 

lực [1, 2006.01] 
2/40 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy tất cả các lỗ rỗng để tạo kết cấu tường [1, 

2006.01] 
2/42 . . Tường có lỗ rỗng giữa, cũng như trong, các cấu kiện; Tường bằng các cấu kiện 

bao gồm hai hoặc nhiều bộ phận được giữ khoảng cách nhờ các thanh giằng từ bộ 
phận này đến bộ phận kia, ít nhất một bộ phận có các lỗ rỗng [1, 2006.01] 

2/44 . . . sử dụng các cấu kiện có phương tiện được thiết kế đặc biệt để ổn định vị trí; 
Thanh giằng dùng cho tường rỗng [1, 2006.01] 

2/46 . . . . bằng cách khớp các phần nhô ra hoặc tấm đệm với phần lõm vào, ví dụ then, 
rãnh, mộng đuôi én [1, 2006.01] 

2/48 . . . . bằng cách điền đầy vật liệu, có hoặc không có cốt thép đặt trong khe hoặc 
trong rãnh nhỏ giữa các cấu kiện [1, 2006.01] 

2/50 . . . sử dụng các cấu kiện có hình dạng cơ bản không là hình hộp [1, 2006.01] 
2/52 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy một số lỗ rỗng tạo thành cột hoặc dầm chịu 

lực [1, 2006.01] 
2/54 . . . tường đặc trưng bởi việc điền đầy tất cả các lỗ rỗng để tạo kết cấu tường [1, 

2006.01] 
2/56 . Tường có khung hoặc cột; Tường chứa các cấu kiện kéo dài chịu tải trọng (E04B 

2/74, 2/88 được ưu tiên; cột E04C 3/30) [1, 2006.01] 
2/58 . . với cấu kiện kéo dài là kim loại [1, 2006.01] 
2/60 . . . đặc trưng bởi tiết diện đặc biệt của cấu kiện kéo dài [1, 2006.01] 
2/62 . . . . các bộ phận gồm hai hoặc nhiều hơn cấu kiện đặt kề nhau [1, 2006.01] 
2/64 . . có cấu kiện kéo dài là bê tông [1, 2006.01] 
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2/66 . . . đặc trưng bởi tiết diện đặc biệt của cấu kiện kéo dài [1, 2006.01] 
2/68 . . . được tạo ra bằng cách lấp đầy các lỗ rỗng trong tường (E04B 2/24, 2/38, 2/52 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 
2/70  . . có cấu kiện kéo dài là gỗ [1, 2006.01] 
2/72 . Tường bằng cấu kiện tương đối mỏng (E04B 2/56, 2/74, 2/88 được ưu tiên; có 

ghép mối nối giữ vai trò như khung hoặc cột E04B 2/68; các cấu kiện E04C 2/00) 
[1, 2006.01] 

2/74 . Vách ngăn không chịu tải tháo dỡ được; Vách ngăn phía trên là tự do (panen kiểu 
khung E04C 2/38) [1, 2006.01] 

2/76 . . có khung hoặc trụ bằng kim loại [1, 2006.01] 
2/78 . . . đặc trưng bởi tiết diện đặc biệt của các bộ phận của khung [1, 2006.01] 
2/80 . . có khung hoặc trụ bằng gỗ [1, 2006.01] 
2/82 . . đặc trưng bởi phương pháp nối đầu mút với nhà; Phương pháp nối cho chúng; 

Các chi tiết đặc biệt của vách ngăn dễ tháo dỡ [1, 2006.01] 
2/84 . Tường được chế tạo bằng cách đổ khuôn, đúc hoặc đầm tại chỗ (E04B 2/02, 2/56 

được ưu tiên; khuôn E04G 11/06; chuẩn bị bê tông hoặc các hỗn hợp tương tự khác 
để có thể đổ khuôn hoặc đúc tại chỗ E04G 21/02) [1, 2006.01] 

2/86 . . tạo hình dạng cố định [1, 2006.01] 
2/88 . Tường không chịu lực nằm giữa các cột của khung kết cấu [1, 2006.01] 
2/90 . . bao gồm các tấm panen được gắn trực tiếp vào kết cấu [4, 2006.01] 
2/92 . . . Panen kiểu hai tấm kẹp [4, 2006.01] 
2/94 . . . Panen bê tông (E04B 2/92 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
2/96 . . gồm các panen gắn với kết cấu nhờ thanh song hoặc thanh giằng ngang [4, 

2006.01] 

5/00 Sàn; Kết cấu sàn xét theo phương diện cách ly; Các mối liên kết chuyên dùng 
cho sàn (các cấu kiện làm sàn, ví dụ gạch, đá, cốt liệu, dầm sàn, E04C; lát sàn là 
công việc hoàn thiện cuối cùng, sự ngăn cách của sàn, sàn tháo dỡ từng đoạn, ví dụ 
dùng cho máy tính, E04F 15/00) [1, 5, 2006.01] 

5/02 . Kết cấu sàn chịu lực chủ yếu bằng cấu kiện đúc sẵn lắp ghép (E04B 5/43 đến 5/48 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/04 . . bằng dầm bê tông hoặc loại vật liệu tương tự đá khác, ví dụ xi măng amiăng 
(E04B 5/08, 5/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/06 . . . đặt khít với nhau [1, 2006.01] 
5/08 . . bằng các cấu kiện dạng khối, ví dụ đá rỗng (E04B 5/14 được ưu tiên; sàn bằng 

gạch có cốt thép E04B 5/44) [1, 2006.01] 
5/10 . . bằng dầm hoặc xà kim loại, ví dụ dầm lưới bằng thép (E04B 5/14 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
5/12      . . bằng dầm gỗ (E04B 5/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/14      . . bằng dầm hoặc xà được đặt ở hai hướng [1, 2006.01] 
5/16 . Kết cấu sàn chịu lực đổ bê tông toàn bộ hoặc từng phần hoặc được thi công bằng 

phương pháp tương tự tại công trường (E04B 5/43 đến 5/48 được ưu tiên; sàn chỉ 
đơn thuần được đặc trưng bởi cấu kiện chế tạo sẵn E04C) [1, 2006.01] 
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5/17 . . Cấu trúc sàn đổ bê tông từng phần tại công trường [1, 2006.01] 
5/18 . . . với gân tăng cứng hoặc loại tương tự đổ bê tông toàn bộ giữa các cốt liệu [1, 

2006.01] 
5/19 . . . . các phần cốt liệu như là các ván khuôn cố định tự đỡ (E04B 5/21 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
5/21 . . . . Sàn ô cờ [1, 2006.01] 
5/23 . . . với gân tăng cứng hoặc loại tương tự bằng các cấu kiện lắp ghép toàn bộ hoặc 

từng phần (sàn chịu lực bằng các cấu kiện lắp ghép đúc sẵn E04B 5/02) [1, 
2006.01] 

5/26 . . . . có cốt liệu giữa các dầm (E04B 5/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/28 . . . . Sàn ô cờ [1, 2006.01] 
5/29 . . . . các chi tiết chế tạo sẵn của dầm bằng kim loại (E04B 5/28 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
5/32 . . Cấu trúc sàn đổ bê tông toàn khối tại công trường, có hoặc không có ván khuôn 

hoặc cốt thép [1, 2006.01] 
5/36 . . . có các bộ phận ván khuôn dùng là một phần của sàn [1, 2006.01] 
5/38 . . . . có các ván khuôn dạng tấm dùng đồng thời như cốt tăng cứng; Các tấm ván 

khuôn có các cốt thép đặt nằm bên mặt ngoài tấm ván khuôn [1, 2006.01] 
5/40 . . . . . với tấm ván khuôn bằng kim loại [1, 2006.01] 
5/43 . Kết cấu sàn đặc biệt; Các đặc điểm liên quan đến độ ổn định đàn hồi; Kết cấu sàn 

được thiết kế chuyên dùng chỉ để tựa trên một cột, ví dụ sàn không dầm (kết cấu 
độc đáo nói chung E04B 1/34) [1, 2006.01] 

5/44 . Sàn làm bằng đá xây vữa và cốt thép (có gắn kính E04B 5/46) [1, 2006.01] 
5/46 . Sàn thích hợp đối với việc chiếu sáng, ví dụ như bằng cách lắp kính (của trần E04B 

9/32; các cấu kiện dạng khối E04C 1/42; các cấu kiện dạng tấm hoặc tấm mỏng 
E04C 2/54; dùng để lợp mái nhà E04D 3/06) [1, 5, 2006.01] 

5/48 . Sàn có cấu tạo đặc biệt để bố trí rãnh kỹ thuật trong đó, ví dụ để làm nóng hoặc 
thông gió (trong cấu kiện dạng khối E04C 1/39; trong cấu kiện dạng tấm hoặc tấm 
mỏng E04C 2/52) [1, 2006.01] 

7/00 Mái nhà; Kết cấu mái nhà xét theo phương diện cách ly (kết cấu mái nhà cũng 
như kết cấu sàn nhà E04B 5/00; các loại trần nhà E04B 9/00; các loại nhà kính A01G 
9/14; các loại bồn chứa lớn với nắp đậy nổi B65D 88/34; giàn mái, các kết cấu tương 
tự giàn, dầm mái E04C 3/02; mái che E04D) [1, 5, 2006.01]  

7/02 . có mái dốc, ví dụ mái dốc hai phía (E04B 7/12 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
7/04 . . được tựa lên dầm nằm ngang nằm trên tường hoặc tương tự (E04B 7/06 được ưu 

tiên)  [1, 2006.01] 
7/06 . . Kết cấu đường giao nhau của mái hoặc sống mái nhà [1, 2006.01] 
7/08 . Mái vòm (E04B 7/14 được ưu tiên; kết cấu vòm nói chung 1/32; lều hoặc mái che 

bơm phồng được, nói chung E04H 15/20; khuôn bơm phồng được để tạo hình dạng 
tại công trình E04G 11/04) [1, 2006.01] 

7/10 . . Kết cấu vỏ mỏng, ví dụ dạng hiperbôn-parabôn; Kết cấu vỏ mỏng kiểu lưới; Kết 
cấu gấp nếp [1, 2006.01] 

7/12 . tạo thành các gian, ví dụ mái răng cưa (E04B 7/10 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
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7/14 . Mái treo (mái che hoặc lều treo, nói chung E04H 15/04) [1, 2006.01] 
 7/16 . Kết cấu mái có các bộ phận di động (công trình có chức năng đặc biệt E04H)  [1, 

2006.01] 
7/18 . Kết cấu đặc biệt trong hoặc trên mái, ví dụ cửa sổ mái (liên quan tới mái che E04D 

13/00; mái tròn E04D 13/03) [1, 2006.01] 
7/20 . Mái nhà được làm từ các tấm tự đỡ, ví dụ có khả năng chịu tải [5, 2006.01] 
7/22 . . các tấm có tính chất cách ly, ví dụ được dát mỏng với các lớp của vật liệu cách ly 

(E04B 7/24 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
7/24 . . các tấm có thể xếp lại được; ví dụ để vận chuyển [6, 2006.01] 

9/00 Trần nhà; Kết cấu trần nhà, ví dụ trần giả; Kết cấu trần nhà về phương diện 
cách ly (trần nhà được sử dụng làm ván khuôn để sản xuất sàn nhà E04B 5/00; lớp 
phủ hoặc lớp lát cho trần nhà E04F 13/00) [5, 2006.01] 

9/02 . với các phương tiện để thông gió hoặc thoát hơi [5, 2006.01] 
9/04 . bao gồm các tấm, các tấm mỏng hoặc tương tự (E04B 9/06 đến 9/34 được ưu tiên; 

các tấm, các tấm mỏng hoặc tương tự xem E04C 2/00) [5, 2006.01] 
9/06 . được đặc trưng bởi các đặc điểm kết cấu của kết cấu đỡ [5, 2006.01] 
9/08 . . có khả năng giãn nở [5, 2006.01] 
9/10 . . Sự liên kết giữa các bộ phận song song của kết cấu đỡ (E04B 9/08 được ưu tiên) 

[5, 2006.01] 
9/12 . . Sự liên kết giữa các bộ phận không song song của kết cấu đỡ (E04B 9/08 được 

ưu tiên) [5, 2006.01] 
9/14 . . . toàn bộ các bộ phận là không liên tục và ít nhất một phần nằm trên cùng mặt 

phẳng [5, 2006.01] 
9/16 . . . các bộ phận được nằm trên các mặt phẳng khác nhau [5, 2006.01]  
9/18 . Các phương tiện treo các kết cấu đỡ [5, 2006.01]  
9/20 . . điều chỉnh được [5, 2006.01] 
9/22 . Sự liên kết giữa các tấm, các tấm mỏng hoặc tương tự vào kết cấu đỡ [5, 2006.01] 
9/24 . . với các tấm, các tấm mỏng hoặc tương tự được bố trí trên, hoặc tựa trên các mặt 

bích ngang của kết cấu đỡ [5, 2006.01] 
9/26 . . . nhờ các phương tiện tác dụng tức thời của các bộ phận biến dạng đàn hồi [5, 

2006.01] 
9/28 . . với các tấm, các tấm mỏng hoặc tương tự có các rãnh ăn khớp với mặt bích ngang 

của kết cấu đỡ hoặc các phương tiện phụ trợ gắn với nó [5, 2006.01] 
9/30 . đặc trưng bởi các chi tiết cạnh của trần nhà, ví dụ được gắn chắc vào tường tiếp 

giáp [5, 2006.01] 
9/32 . Trần trong mờ, tức là trần cho phép cả việc truyền ánh sáng lẫn khuếch tán ánh 

sáng (E04B 9/34 được ưu tiên; chiếu sáng F21V) [5, 2006.01] 
9/34 . Trần lộ thiên; ví dụ loại lưới (E04B 9/30 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
9/36 . . được làm bằng các thanh gỗ mỏng song song [5, 2006.01] 
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E04C CẤU KIỆN XÂY DỰNG; VẬT LIỆU XÂY DỰNG (cho cầu E01D; được thiết kế 
đặc biệt để ngăn cách hoặc bảo vệ các ảnh hưởng khác E04B; cấu kiện phụ trợ 
E04G; cho khai thác mỏ E21; cho đường hầm E21D; các cấu kiện có phạm vi sử 
dụng rộng hơn so với ngành xây dựng F16, đặc biệt là F16S) 

1/00 Các cấu kiện xây dựng dạng khối hoặc dạng khác để xây dựng các phần riêng 
biệt của ngôi nhà (chiều dày tương đối mỏng E04C 2/00; các cấu kiện dài được thiết 
kế để chịu lực E04C 3/00, ví dụ cột hoặc trụ E04C 3/30; sản xuất hoặc vật liệu để 
chế tạo gạch, đá, hoặc tương tự B28, C03, C04; các cấu kiện xây dựng mặt đường 
E01C; kết cấu xây dựng nói chung E04B, ví dụ tường E04B 2/00, sàn E04B 5/00, 
mái E04B 7/00, trần E04B 9/00; các cấu kiện được thiết kế đặc biệt cho các ống dẫn 
lắp sẵn E04F; các cấu kiện đặc biệt đế xây lò đốt hoặc lò nung F24B, F27D) [1, 5, 
2006.01] 

1/39 . đặc trưng bởi chức năng đặc biệt, ví dụ để đặt ống, đèn trần, mái đua, hoặc mái 
dốc, để cố định xà ngang hoặc khung cửa, cho vách ngăn nhẹ [1, 2006.01] 

1/40 . được tạo từ các thành phần vật liệu khác nhau, ví dụ bao gồm các lớp vật liệu khác 
nhau hoặc đá có chất độn hoặc đệm cách ly [1, 2006.01] 

1/41 . . bao gồm vật liệu cách ly và bê tông chịu tải, đá hoặc các loại vật liệu tương tự đá 
[6, 2006.01] 

1/42 . bằng kính hoặc vật liệu trong suốt khác [1, 2006.01] 

2/00 Các cấu kiện có chiều dày tương đối mỏng để xây dựng các bộ phận riêng biệt 
của nhà ví dụ vật liệu tấm, bản, hoặc panel (vật liệu hoặc phương pháp chế tạo, 
xem các phân lớp tương ứng, ví dụ B27N, B29, D21J; sản xuất tại chỗ E04B; để 
ngăn cách hoặc dùng cho mục đích bảo vệ nhà E04B 1/62; kết cấu sàn chịu tải E04B 
5/02, 5/16; mái nhà được làm từ các tấm tự giữ được E04B 7/20; mái lợp hoặc các 
loại mái khác E04D 3/00; để bọc hoặc hoàn thiện E04F 13/00) [1, 2006.01] 

2/02 . đặc trưng bởi vật liệu đặc biệt (trong suốt E04C 2/54) [1, 2006.01] 
2/04 . . bằng bê tông hoặc vật liệu tương tự đá ; bằng xi măng amiăng (E04C2/26 được 

ưu tiên ; vật liệu hoặc chế tạo B28, C04) [1,2006.01] 
2/06 . . . có cốt thép [1, 2006.01] 
2/08 . . bằng kim loại, ví dụ thép tấm (E04C 2/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
2/10 . . bằng gỗ, sợi, mạt cưa, thân cây hoặc tương tự; bằng chất dẻo; bằng sản phẩm có 

bọt (E04C2/26 được ưu tiên) [1,2006.01] 
2/12 . . . bằng gỗ chưa xử lý [1, 2006.01] 
2/14 . . . . có cốt thép [1, 2006.01] 
2/16 . . . bằng sợi, mạt cưa, thân cây, hoặc tương tự [1, 2006.01] 
2/18 . . . . có buộc bằng dây thép, có cốt thép, hoặc tương tự [1, 2006.01] 
2/20 . . . bằng chất dẻo [1, 2006.01] 
2/22 . . . . có cốt thép [1, 2006.01] 
2/24 . . . thành lớp và gồm các vật liệu thuộc hai hoặc nhiều hơn trong các nhóm E04C 

2/12, 2/16, 2/20 [1, 2006.01] 
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2/26 . . gồm vật liệu thuộc hai hoặc nhiều hơn trong các nhóm E04C 2/04, 2/08, 2/10 
hoặc vật liệu thuộc một trong các nhóm trên có kết hợp với loại vật liệu không 
thuộc nhóm trên [1, 2006.01] 

2/28 . . . bằng cách kết hợp các loại vật liệu hoàn toàn thuộc các nhóm E04C 2/04 và 
E04C 2/08 [1, 2006.01] 

2/284 . . . có ít nhất một vật liệu cách ly [6, 2006.01] 
2/288 . . . . gồm vật liệu cách ly và bê tông, đá hoặc vật liệu tương tự đá [6, 2006.01] 
2/292 . . . . gồm vật liệu cách ly và kim loại tấm [6, 2006.01] 
2/296 . . . . gồm vật liệu cách ly và vật liệu phi kim loại hoặc các vật liệu dạng tấm không 

đặc thù (E04C 2/288 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
2/30 . được đặc trưng bởi hình dạng hoặc cấu trúc (loại trong suốt E04C 2/54) [1, 

2006.01] 
2/32 . . có dạng vật liệu dạng tấm gấp nếp hoặc được khía răng khác; gồm các lớp vật 

liệu này, trong đó kết hợp hoặc không kết hợp với các lớp vật liệu dạng tấm 
phẳng [1, 2006.01] 

2/34 . . gồm hai hoặc nhiều tấm đặt cách nhau (E04C 2/32 được ưu tiên; miếng đệm dùng 
cho tường rỗng E04B 2/44) [1, 2006.01] 

2/36 . . . vật liệu đặt phân cách theo chiều ngang tạo thành dải, ví dụ panen tổ ong (các 
chi tiết tổ ong hoặc có lõi khác cho sản phẩm có lớp B32B) [1, 2006.01] 

2/38 . . có sườn, gờ liên kết, hoặc tương tự, ví dụ panen khung (liên quan tới việc gắn với 
các panen hoặc cấu kiện khác để tạo thành một cấu trúc, xem các vị trí dành cho 
các cấu trúc liên quan, ví dụ E04B 2/00) [1, 2006.01] 

2/40 . . gồm một số bộ phận nhỏ hơn, ghép cứng hoặc ghép di động với nhau, ví dụ nối 
với nhau bằng bản lề, cài vào nhau [1, 2006.01] 

2/42 . . Tấm lót; Panen kiểu lưới (các cấu kiện có cốt thép E04C 5/00, tấm lót đặt trong 
nền E04F 19/10, tấm lưới nói chung F16S 3/00) [1, 2006.01] 

2/52 . . có các phụ kiện đặc biệt dùng cho chức năng phụ trợ, ví dụ để đặt ống dẫn (E04C 
2/54 được ưu tiên; cấu kiện dạng khối cho mục đích này E04C 1/39; kết cấu sàn 
có ống dẫn E04B 5/48) [1, 2006.01] 

2/54 . Cấu kiện dạng tấm xuyên sáng (sàn để truyền ánh sáng E04B 5/46; trần xuyên ánh 
sáng hoặc trần lộ thiên E04B 9/32, 9/34; mái lợp xuyên ánh sáng E04D 3/06, 3/28) 
[1, 2006.01] 

3/00 Cấu kiện dài chịu lực (như phụ kiện xây dựng E04G) [1, 2006.01] 
3/02 . Dầm; Xà dọc, giàn hoặc cấu trúc kiểu giàn, ví dụ được chế tạo trước; Lanh tô; 

Thanh giằng ngang (E04C 3/38 được ưu tiên; cấu tạo với các bộ phận chuyển động, 
tách rời, gấp xếp được E04B 1/343) [1, 2006.01] 

3/04 . . bằng kim loại (E04C 3/29 được ưu tiên; cấu kiện có cốt thép E04C 5/06; chế tạo 
B21) [1, 2006.01] 

3/06 . . . có thân dầm đặc (E04C 3/10, 3/11 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/07 . . . . uốn cong cục bộ hoặc làm biến dạng theo phương pháp uốn vật liệu tấm hoặc 

thanh [1, 2006.01] 
3/08 . . . với thân dầm có lỗ hổng, ví dụ gồm các thành phần dạng thanh; Xà dọc tổ ong 

(E04C 3/10, 3/11 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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3/09 . . . . uốn cong cục bộ hoặc biến dạng theo phương pháp uốn vật liệu tấm hoặc 
thanh [1, 2006.01] 

3/10 . . . dự ứng lực [1, 2006.01] 
3/11 . . . với các gờ trên và gờ dưới không song song với nhau, ví dụ giàn mái (dầm 

vòm, khung hình cổng E04C 3/38) [1, 2006.01] 
3/12 . . bằng gỗ, ví dụ loại có cốt, có bộ phận kéo căng (E04C 3/292 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/14 . . . với thân dầm đặc (E04C 3/17, 3/18, được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/16 . . . với thân dầm có lỗ hổng, ví dụ giàn (E04C 3/17, 3/18 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/17 . . . với các gờ trên và gờ dưới không song song, ví dụ giàn mái [1, 2006.01] 
3/18 . . . với cốt kim loại hoặc bộ phận kéo căng [1, 2006.01] 
3/20 . . bằng bê tông hoặc vật liệu tương tự đá khác, ví dụ có cốt thép hoặc các bộ phận 

kéo căng (cấu kiện có cốt thép E04C 5/00) [1, 2006.01] 
3/22 . . . được lắp ghép từ các cấu kiện nối với nhau thành dãy [1, 2006.01] 
3/26 . . . dự ứng lực (E04C 3/22, 3/29 được ưu tiên; các cấu kiện dự ứng lực E04C 5/08) 

[1, 2006.01] 
3/28 . . 04C 3/04-E04C 3/20 [1, 

2006.01] 
3/29 . . được lắp ghép từ các phần bằng các loại vật liệu khác nhau [1, 2006.01] 
3/292 . . . gỗ và kim loại [1, 2006.01] 
3/293 . . . thép và bê tông (bê tông có cốt thép hoặc cấu kiện kéo căng bên trong E04C 

3/20) [1, 2006.01] 
3/294 . . . . bằng bê tông có cốt thép dầm, bố trí ngoài cấu kiện (dầm khung trọng lượng 

nhẹ được sử dụng như kiểu cốt thép E04C 5/065; như là một phần của kết cấu 
sàn E04B 5/23) [1, 2006.01] 

3/30 . Cột; Cọc; Trụ (dầm, giàn, xà dọc E04C 3/02; cọc, cột coi như là kết cấu độc lập 
E04H 12/00) [1, 2006.01] 

3/32 . . bằng kim loại (E04C 3/36 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/34 . . bằng bê tông hoặc vật liệu tương tự đá khác, có hoặc không có ván khuôn cố 

định, có hoặc không có cốt trong hoặc cốt ngoài, ví dụ lớp phủ bằng kim loại 
(E04C 3/36 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/36  . . 
 [1, 2006.01] 

3/38 . Dầm vòm hoặc khung cổng (dầm thẳng có thể bị uốn E04C 3/02; lều, bạt hoặc mái 
che bơm phồng được, nói chung E04H 15/20) [1, 2006.01] 

3/40 . . bằng kim loại (E04C 3/46 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/42 . . bằng gỗ, ví dụ đối với mái vì kèo (E04C 3/46 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/44 . . bằng bê tông hoặc vật liệu tương tự đá khác, ví dụ có cốt hoặc có cấu kiện kéo 

căng (E04C 3/46 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/46 . . -

 [1, 2006.01] 
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5/00 Cốt, ví dụ đối với bê tông; Các cấu kiện phụ trợ cho chúng (thành phần vật liệu 
C21, C22; bố trí các cốt, xem các lớp tương ứng) [1, 2006.01] 

5/01 . Cốt bằng kim loại ví dụ với lớp phủ không kết cấu [1, 5, 2006.01] 
5/02 . . có độ bền chịu uốn không đáng kể, tức là theo một hoặc hai chiều [1, 2006.01] 
5/03 . . . có rãnh, vấu, gờ, hoặc tương tự, để tăng độ kết dính với bê tông [1, 2006.01] 
5/04 . . . cốt (nền trát E04F 13/04) [1, 2006.01] 
5/06 . . có độ bền chịu uốn cao, tức là theo ba chiều, ví dụ dầm mắt cáo [1, 2006.01] 
5/065 . . . Dầm trọng lượng nhẹ, ví dụ với các cấu kiện chế tạo sẵn (dầm nhẹ nói chung 

E04C 3/08, 3/294) [1, 2006.01] 
5/07 . Cốt bằng vật liệu khác với kim loại, ví dụ bằng thủy tinh, bằng chất dẻo, hoặc 

không riêng là kim loại (cấu kiện kim loại có các lớp phủ không kết cấu E04C 
5/01) [1, 5, 2006.01] 

5/08 . Các chi tiết chuyên dụng được sử dụng trong các kết cấu dự ứng lực  [1, 2006.01] 
5/10 . . Rãnh đặt cốt thép [1, 2006.01] 
5/12 . Thiết bị neo (dụng cụ hoặc phương pháp để kéo căng E04G 21/12) [1, 5, 2006.01] 
5/16 . Các chi tiết phụ trợ dùng cho cốt thép, ví dụ thanh nối, thanh giằng, đinh đỉa (dụng 

cụ để nối các kết cấu cốt thép E04G 21/12) [1, 2006.01] 
5/18 . . bằng kim loại hoặc chủ yếu bằng kim loại [1, 2006.01] 
5/20 . . bằng vật liệu khác kim loại hoặc chỉ với các bộ phận phụ bằng kim loại, ví dụ 

thanh giằng bằng bê tông hoặc chất dẻo có dây thép [1, 2006.01] 
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E04D TẤM LỢP MÁI; CỬA SỔ MÁI; MÁNG NƯỚC; DỤNG CỤ DÙNG ĐỂ THI 
CÔNG MÁI (ốp mặt tường ngoài bằng lớp trát hoạt bằng lớp vật liệu xốp khác 
E04F 13/00) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa như sau: 
 - Thuật ngữ "tấm lợp mái" bao gồm bất kỳ tấm phủ chống thấm nào để bảo vệ các bộ 

phận khác của nhà khỏi mưa, tuyết, mưa đá, hoặc tương tự. 

Nôi dung phân lớp 
TẤM LỢP MÁI 

Ngói hoặc đá lợp; tấm phẳng hoặc tấm cứng; vật liêu 
uốn dẻo được.......................................................................................... 1/00; 3/00; 5/00; 11/00 
Vật liệu khối, rơm hoặc rạ .............................................................................. 7/00, 9/00, 11/00 
Các vật liệu khác ................................................................................................................ 11/00 

CÁC BỘ PHẬN ĐẶC BIỆT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TẤM LỢP 
MÁI ........................................................................................................................................ 12/00, 13/00 
THIẾT BỊ HOẶC CÔNG CỤ ĐỂ THI CÔNG MÁI ........................................................................ 15/00 

 

1/00 Tấm lợp mái bằng ngói, đá lợp, ván lợp hoặc các cấu kiện mái nhỏ khác (kết cấu 
đỡ vật liệu lợp E04D 12/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Các cấu kiện mái rãnh hoặc vòm (E04D 1/28, 1/30 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/04 . . bằng vật liệu gốm, kính hoặc bê tông, có hoặc không có cốt thép [1, 2006.01] 
1/06 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/08 . . bằng chất dẻo; bằng vật liệu sợi [1, 2006.01] 
1/10 . . bằng vật liệu khác, hoặc kết hợp các loại vật liệu không thuộc các nhóm E04D 

1/04 đến 1/08 [1, 2006.01] 
1/12 . Các cấu kiện có dạng mái ngói đơn giản hoặc ván lợp với mặt ngoài bằng phẳng 

(E04D 1/28, 1/30 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/14 . . bằng đá lợp, có hoặc không có bộ phận kẹp chặt  [1, 2006.01] 
1/16 . . bằng vật liệu gốm, kính hoặc bê tông, có hoặc không có cốt thép [1, 2006.01] 
1/18 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/20 . . bằng chất dẻo, vật liệu sợi hoặc bằng gỗ [1, 2006.01] 
1/22 . . bằng vật liệu khác hoặc kết hợp các vật liệu không thuộc nhóm E04D 1/14 đến 

1/20 [1, 2006.01] 
1/24 . Các cấu kiện của mái có lỗ hổng, ví dụ ngói rỗng (E04D 1/28 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
1/26 . Cấu kiện mái, cấu tạo theo từng dải [1, 2006.01] 
1/28 . Cấu kiện mái có cấu tạo hai hoặc nhiều lớp, ví dụ để cách ly [1, 2006.01] 
1/30 . Các bộ phận đặc biệt của mái, ví dụ ngói nóc, ngói máng, ngói đầu hồi, ngói thông 

khí (E04D 3/40 được ưu tiên; mái lợp có thiết bị thu năng lượng E04D 13/18) [1, 
2006.01] 
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1/34 . Bộ phận neo buộc để giữ chặt tấm lợp vào sườn mái [1, 2006.01] 
1/36 . Các thiết bị để làm kín mái (các mối nối bịt kín không giới hạn dùng cho các cấu 

kiện lợp mái E04B 1/68) [1, 2006.01] 

3/00 Tấm lợp mái bằng tấm phẳng hoặc cong hoặc tấm cứng (E04D 1/00 được ưu tiên; 
mái lắp ghép E04D 11/02) [1, 2006.01] 

3/02 . bằng tấm đá lợp phẳng hoặc tấm mỏng không tính đến tiết diện ngang (E04D 3/35 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/04 . . bằng bê tông hoặc gốm (bằng xi măng amiăng E04D 3/18) [1, 2006.01] 
3/06 . . bằng kính hoặc vật liệu xuyên sáng khác; phương tiện để giữ chặt ngói (cố định 

kính cửa sổ E06B 3/54) [1, 2006.01] 
3/08 . . . có đố gắn kính bằng kim loại [1, 2006.01] 
3/14 . . . có đố gắn kính bằng vật liệu khác, ví dụ bằng kính [1, 2006.01] 
3/16 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
3/18 . . bằng vật liệu khác hoặc kết hợp các loại vật liệu không thuộc các nhóm E04D 

3/04, 3/06, 3/16  [1, 2006.01]       
3/24 . có tiết diện ngang đặc biệt, ví dụ có gợn sóng ở cả hai phía, có gờ mép hoặc tương 

tự (E04D 3/35 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/26 . . bằng bê tông hoặc gốm [1, 2006.01] 
3/28 . . bằng kính [1, 2006.01] 
3/30 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
3/32 . . bằng chất dẻo, vật liệu sợi, hoặc xi măng amiăng [1, 2006.01] 
3/34 . . bằng vật liệu khác hoặc kết hợp các vật liệu không thuộc các nhóm E04D 3/26 

đến 3/32 [1, 2006.01] 
3/35 . Tấm lợp gồm hai hoặc nhiều lớp, ví dụ để cách ly [1, 2006.01] 
3/36 . Phương pháp liên kết; Neo giữ [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm E04D 3/361 đến 3/368, các bộ phận neo giữ phụ thêm, ví dụ đinh, 

vít không được coi là các chi tiết nối riêng biệt 
 
3/361 . . dùng tấm có gờ đặc biệt [1, 2006.01] 
3/362 . . . bằng cách gài khớp các mép của một tấm với mép định hình của tấm kề bên, ví 

dụ sử dụng các chi tiết nối riêng biệt  [1, 2006.01] 
3/363 . . . với tác động theo kiểu móc [1, 4, 2006.01]  
3/3645 . . . bằng cách nối vào nhau [4, 2006.01] 
3/365    .  . bằng cách xếp chồng một cách đơn giản, cạnh nọ lên cạnh kia với việc dùng các 

chi tiết nối riêng biệt ví dụ bu lông hoặc bằng móc đối với các tấm dạng khía [1, 
2006.01] 

3/366 . . bằng cách lấp đầy khoảng trống giữa các tấm bằng máng, chỗ lồi hoặc chi tiết bắc 
cầu ví dụ dải [1, 2006.01] 

3/367 . . bằng việc biến dạng vĩnh cửu mép định hình của các tấm kề nhau ví dụ nhờ cách 
uốn mép [4, 2006.01] 
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3/368 . . bằng cách nối gờ mép của các tấm kề nhau nhờ lực  [1, 2006.01] 
3/369 . . bằng cách hàn các mép của các tấm kề nhau [1, 2006.01] 
3/38 . Thiết bị để nhồi chặt các khe kẽ giữa các cấu kiện lợp mái (E04D 3/36 được ưu 

tiên; các mối nối bịt kín không giới hạn dùng cho các cấu kiện lợp mái E04B 1/68) 
[1, 2006.01]  

3/40 . Tấm được cải biến từng phần để dùng cho các mục đích phụ, ví dụ để ốp tường 
hoặc để tạo thành máng; Các cấu kiện dùng cho mục đích đặc biệt, ví dụ cấu kiện 
nóc mái chuyên dùng để nối với các tấm (mái lợp có thiết bị thu năng lượng E04D 
13/18) [1, 2006.01] 

5/00 Mái lợp bằng vật liệu uốn được, ví dụ vật liệu cuộn (bằng tấm cứng E04D 3/00; 
phủ mái phẳng bằng sỏi E04D 7/00; mái lắp ghép E04D 11/02) [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Nhóm E04D 5/12 được ưu tiên hơn so với các nhóm E04D 5/02 đến 5/08 
 
5/02 . bằng các vật liệu được thấm ướt chất bịt kín, ví dụ giằng lợp [1, 2006.01] 
5/04 . bằng tôn lợp [1, 2006.01] 
5/06 . bằng vật liệu chất dẻo [1, 2006.01] 
5/08 . bằng vật liệu khác [1, 2006.01] 
5/10 . bằng vật liệu hỗn họp hoặc vật liệu tầng lớp, ví dụ tôn lợp hoặc tấm chất dẻo có 

phủ lớp bitum (E04D 5/12 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/12 . được gia công theo phương pháp đặc biệt, ví dụ đục lỗ, với bể mặt nổi hạt, với lớp 

đệm liên kết [1, 2006.01] 
5/14 . Phương tiện giữ buộc [1, 2006.01] 

7/00 Mái lợp bằng chất trám, đổ tại chỗ; Phủ mái phẳng bằng sỏi [1, 2006.01] 

9/00 Mái lợp bằng rơm rạ hoặc vật liệu tương tự (tẩm chất chống cháy B27K) [1, 
2006.01] 

11/00 Mái lợp gồm một số loại vật liệu cho một trong các nhóm E04D 1/00 đến E04D 
9/00; Các loại mái lợp khác không thuộc nhóm E04D 1/00 đến 9/00 [1, 2006.01] 

11/02 . Mái lắp ráp tức là mái lợp gồm hai hoặc nhiều lớp liên kết với nhau, một trong các 
lớp đó là lớp chống thấm (phủ mái phẳng bằng sỏi E04D 7/00; thông gió E04D 
13/17) [1, 2006.01] 

12/00 Kết câu đỡ vật liệu lợp, không liên quan về mặt cấu tạo, ví dụ tấm ốp, nẹp 
(E04D 11/02 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

13/00 Các bộ phận đặc biệt, có liên quan đến tấm phủ lợp mái; Thoát nước mái (ngói 
thông khí E04D 1/30; tấm thông khí E04D 3/40; rãnh thoát nước bên trong nhà E04F 
17/00; các bộ phận của mái, xem các nhóm tương ứng) [1, 2006.01] 

13/02 . Cửa sổ tầng áp mái, gắn liền với mái về mặt kết cấu (E04D 13/14 được ưu tiên; kết 
cấu dùng cho nó E04B 7/18) [1, 2006.01] 
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13/03 . Cửa sổ mái; Mái vòm; Cửa sổ mái thông khí (E04D 13/14 được ưu tiên; kết cấu 
dùng cho nó E04B 7/18) [1, 2006.01] 

13/035 . . khác biệt bởi có các thành phần di động được [1, 2006.01] 
13/04 . Thoát nước mái; Ông nối thoát trên mái bằng (ngói máng E04D 1/30; viên máng 

E04D 3/40; giếng thu nước mưa đường phố E03F 5/04) [1, 2006.01] 
13/064 . . Máng thoát nước [6, 2006.01] 
13/068 . . . Phương tiện gắn chặt các bộ phận của máng thoát nước [6, 2006.01] 
13/072 . . . Phương tiện treo (trong sự kết hợp với các phương tiện gắn chặt các bộ phận 

của máng thoát nước E04D 13/068) [6, 2006.01] 
13/076 . . Dụng cụ hoặc thiết bị để loại trừ tuyết, băng hoặc vụn đá từ máng hoặc để ngăn 

ngừa sự tích tụ của chúng [6, 2006.01] 
13/08 . . Ống dẫn nước mưa; Phương tiện kẹp chặt ống (kẹp ống nói chung F16B, F16L) 

[1, 2006.01] 
13/10 . Thiết bị gom tuyết [1, 2006.01] 
13/12 . Dụng cụ để đi lại trên mái hoặc máng thoát nước  [1, 2006.01] 
13/14 . Các chi tiết để liên kết rui mè với ống khói hoặc các bộ phận khác nhô lên khỏi mặt 

phẳng mái [1, 2006.01] 
13/143 . . có thiết bị thông gió [6, 2006.01] 
13/147 . . đặc biệt phù hợp cho các mái nghiêng [6, 2006.01] 
13/15 . Dải trang trí; Dải gờ; Tấm che (E04D 13/14 được ưu tiên) [1, 6, 2006.01] 
13/152 . . có các thiết bị thông gió [6, 2006.01] 
13/155 . . giữ ruii mè [6, 2006.01] 
13/158 . . phủ phần nhô ra ở cạnh mái chìa, ví dụ mặt dưới ban công hoặc rìa mái dốc hai 

bên [6, 2006.01] 
13/16 . Dụng cụ hoặc thiết bị cách ly có liên quan đến tấm lợp mái (phương pháp giữ khô 

cấu kiện xây dựng nói chung E04B 1/70; công trình đối với vùng khí hậu đặc biệt 
E04H 9/16) [6, 2006.01] 

13/17 . Thông gió dùng cho tấm lợp mái chưa được nêu ra ở các đề mục trên (thông gió 
trong phòng hoặc buồng F24F) [6, 2006.01] 

13/18 . Tấm lợp mái có thiết bị thu năng lượng, ví dụ, gồm panel thu năng lượng mặt trời 
(thiết bị thu nhiệt mặt trời gắn liền với kết cấu của mái nhà F24S20/67) [4, 
2006.01, 2014.01, 2018.01] 

15/00 Thiết bị hoặc công cụ để thi công mái [1, 2006.01] 
15/02 . đối với mái ngói, ván lợp hoặc loại tương tự [1, 2006.01] 
15/04 . đối với mái panen, tấm hoặc vật liệu dẻo [1, 2006.01] 
15/06 . đối với mái dùng vật liệu cuộn [1, 2006.01] 
15/07 . đối với mái dùng vật liệu trám ở dạng khối [1, 2006.01] 
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E04F TRANG THIẾT BỊ VÀ VIỆC HOÀN THIỆN NGÔI NHÀ, VÍ DỤ CẦU 
THANG, SÀN NHÀ (cửa sổ, cửa ra vào E06B) 

Nôi dung phân lớp 
MÁI CHE, MÁI HIÊN ...................................................................................................................... 10/00 
CẦU THANG ................................................................................................................................... 11/00 
ỐP HOẶC HOÀN THIỆN TƯỜNG, TRẦN HOẶC SÀN NHÀ .............................. 13/00, 15/00, 19/00 
GIẾNG THÔNG GIÓ HOẶC MÁNG .............................................................................................. 17/00 
DỤNG CỤ ......................................................................................................................................... 21/00 
CÁC CHI TIẾT HOÀN THIỆN KHÁC ........................................................................................... 19/00 

 

10/00 Mái che; Mái hiên (dù che A45B, A45F, E04H; tấm bạt che xe moóc E04H 15/08; 
dùng cho lều, rạp E04H 15/58) [1, 2006.01] 

10/02 bằng vải bạt mềm, ví dụ vải bạt [1, 2006.01] 
10/04 . . được cố định theo các đoạn của khung xếp [1, 2006.01] 
10/06 . . gồm rèm cuộn có phương tiện để giữ mút rèm ở khung cách nhất định so với ngôi 

nhà [1, 2006.01] 
10/08 . bằng nhiều cấu kiện cứng tương tự nhau, ví dụ tấm, bản mỏng (mái che nắng loại 

cứng với bề mặt liên kết với nhau E04B 7/00) [1, 2006.01] 
10/10 . . xếp được [1, 2006.01] 

11/00 Cầu thang, đường dốc hoặc các công trình tương tự (lắp đặt hoặc định vị cầu 
thang E04F 21/26; kết cấu tạm thời E04G 27/00); Lan can; Tay vịn (cầu thang gắn 
cố định với công trình E06C 9/00) [1, 2006.01] 

11/02 . Cầu thang; Bố trí cầu thang [1, 2006.01] 
11/022 . . được đặc trưng bởi kết cấu đỡ [6, 2006.01] 
11/025 . . . Cầu thang có dầm cầu thang [6, 2006.01] 
11/028 . . . . có dầm cầu thang trung tâm [6, 2006.01] 
11/032 . . . Cầu thang xoắn ốc được đỡ bằng một cột trụ ở giữa [6, 2006.01] 
11/035 . . . Cầu thang bao gồm phần lớn các cấu kiện mô đun đã lắp ráp không có thêm trụ 

đỡ [6, 2006.01] 
11/038 . . . . mỗi cấu kiện mô đun có một bộ phận lan can chịu tải [6, 2006.01] 
11/04 . . Cầu thang di động, ví dụ cầu thang lẩn có thể hoặc không thể ẩn hoặc kéo dài 

được (cầu thang lên tàu thủy B63B; thang máy bay B64F; cầu thang tự động hoặc 
đường bộ chuyển động B66B) [1, 2006.01] 

11/06 . . . xếp mở được, ví dụ gập được, hoặc lồng vào nhau [1, 2006.01] 
11/09 . . Bộ bậc cầu thang và ván đứng [6, 2006.01] 
11/104 . . Mặt bậc cầu thang (E04F 11/09 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
11/108 . . . bằng gỗ [6, 2006.01] 
11/112 . . . bằng kim loại [6, 2006.01] 
11/116 . . . bằng đá, bê tông hoặc các vật liệu tương tự [6, 2006.01] 
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11/16 . . . Mặt bậc thang; Bảo vệ cạnh mép hoặc góc bậc thang (vải bọc sàn, các chi tiết 
kẹp chặt chúng A47G 27/00) [1, 2006.01] 

11/17 . . . . Mặt bậc thang [6, 2006.01] 
11/18 . Lan can; Tay vịn (đối với tàu thủy B63B; đối với cầu E01D 19/10; đối với đường 

E01F 13/00, 15/00; hàng rào E04H 17/00) [1, 2006.01] 

13/00 Ốp hoặc lát, ví dụ đối với tường hoặc trần (lát sàn và hoàn thiện sàn nhà E04F 
15/00; trang trí bề mặt, ghép mảnh B44, ví dụ giấy bồi tường B44C 7/00; ốp bằng vật 
liệu cuộn, ví dụ vải hoạc giấy dán tường, D03D, D04G, D04H, D06N, D21H; kết cấu 
trần E04B 9/00; tấm lợp mái hoặc lớp phủ không thấm nước tương tự để chống nước 
mưa E04D) [1, 3, 2006.01] 

13/02 . bằng chất dẻo hóa rắn sau khi phủ, ví dụ bằng vữa trát (gia công bề mặt bằng kỹ 
thuật sơn phủ B44D; bằng vữa bitum hoặc vữa vô cơ C04B; chất dẻo nguồn gốc 
hữu cơ C08L) [1, 2006.01] 

13/04 . . Lớp trát lót (lớp trần có lớp trát lót E04B 9/06) [1, 2006.01] 
13/06 . . . Đường viền bảo vệ các mép, cạnh [1, 2006.01] 
13/07 . gồm các cấu kiện ốp hoặc lát; Kết cấu nền cho chúng; Các phương tiện kẹp chặt 

cho chúng [2006.01] 
13/072 . . gồm các cấu kiện ốp hoặc lát có hình dạng hoặc cấu trúc chuyên dụng [2006.01] 
13/073 . . . cho các phần công trình riêng biệt, ví dụ góc tường hoặc cột [2006.01] 
13/074 . . . cho các trang thiết bị hoặc đường tiện ích trong nhà, ví dụ đường dẫn nhiệt, 

đường dây điện, thiết bị chiếu sáng hoặc cống lấy nước [2006.01] 
13/075 . . . dùng để cách ly hoặc bảo vệ bề mặt, ví dụ chống ồn hoặc chống rung động 

[2006.01] 
13/076 . . . đặc trưng bởi mối nối giữa hai cấu kiện kề nhau, ví dụ chất độn mối nối hoặc 

với mối ghép mộng [2006.01] 
13/077 . . . bao gồm một vài lớp, ví dụ panen nhiều lớp (E04F 13/075 được ưu tiên) 

[2006.01] 
13/078 . . . Cấu kiện dạng dải hoặc dạng lá bị kéo căng được gắn chặt với mép của thiết bị 

kẹp [2006.01] 
13/08 . . gồm một số cấu kiện ốp hoặc lát cùng loại (E04F 13/072 được ưu tiên; dải ốp gờ 

tường, gờ chân tường E04F 19/02)  [1, 2006.01] 
13/09 . . . của các cấu kiện được gắn chặt vào dải hoặc tấm đỡ chung [2006.01] 

Ghi chú 
 Nhóm E04F 13/09 được ưu tiên hơn các nhóm E04F 13/10 đến 13/18. [2006.01] 
 
13/10 . . . bằng gỗ  [1, 2006.01] 
13/12 . . . bằng kim loại  [1, 2006.01] 
13/14 . . . bằng đá hoặc vật liệu tương tự đá, ví dụ gốm; bằng kính  [1, 2006.01] 
13/15 . . . . đặc trưng bởi cách sử dụng cấu kiện bằng kính [2006.01] 
13/16 . . . bằng sợi hoặc vỏ bào, ví dụ được liên kết với nhựa tổng hợp  [1, 2006.01] 
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13/18 . . . bằng chất dẻo hữu cơ, có hoặc không cốt thép, có chất độn hoặc không có chất 
độn (bằng vật liệu sợi hoặc vỏ bào liên kết với chất dẻo E04F 3/16)  [1, 
2006.01] 

13/21 . . Phương tiện giữ chặt chuyên dụng cho các cấu kiện ốp hoặc lát [2006.01] 
13/22 . . . Neo, ê-ke đỡ hoặc công-xon đỡ [2006.01] 
13/23 . . . . điều chỉnh được [2006.01] 
13/24 . . . Phương tiện giữ chặt ẩn phía sau các cấu kiện ốp hoặc lát (E04F 13/30 được ưu 

tiên) [2006.01] 
13/25 . . . . điều chỉnh được [2006.01] 
13/26 . . . Phương tiện giữ chặt tại mép, ví dụ kẹp, ghim hoặc đường bao biên [2006.01] 
13/28 . . . . điều chỉnh được [2006.01] 
13/30 . . . Phương tiện giữ chặt bằng từ trường [2006.01] 

15/00 Sàn nhà (mặt bậc cầu thang E04F 11/104; lớp phủ không chỉ dùng riêng cho sàn nhà 
E04F 13/00; gờ viền tường, gờ chân tường E04F 19/02; lưới sắt đặt ở sàn nhà để làm 
sạch đế giày dép khỏi bẩn A47L 23/24; bằng vật liệu tương tự để xây dựng đường 
E01C; sàn nền hoặc sàn thô E04B 5/00) [1, 6, 2006.01] 

15/02 . Sàn hoặc tấm lát sàn gồm các chi tiết tương tự (gồm các vải tấm E04F 15/16) [1, 
2006.01] 

15/022 . . Sàn bằng ván lát trên đệm không chịu cán bằng vật liệu khác, ví dụ bằng tấm ván, 
bê tông, lie [2, 2006.01] 

15/024 . . Sàn chia đoạn tháo dỡ được, ví dụ dùng cho sàn máy tính [1, 2006.01] 
15/04 . . chỉ bằng gỗ, ví dụ các cấu kiện liên kết bằng gỗ (gỗ ván sàn chịu cán E04F 15/16) 

[1, 2006.01] 
15/06 . . bằng kim loại kết hợp với vật liệu khác (lưới như là cấu kiện của tòa nhà E04C 

2/42) [1, 2006.01] 
15/08 . . chỉ bằng đá hoặc vật liệu tương tự đá, ví dụ bê tông; bằng kính [1, 2006.01] 
15/10 . . bằng vật liệu khác, ví dụ sợi hoặc dăm bào, chất dẻo hữu cơ, magnesit, bìa cứng 

[1, 2006.01] 
15/12 . Sàn hoặc tấm lát bằng vật liệu sản xuất tại chỗ, ví dụ sàn magnesit không ghép nối 

(nhựa vô cơ hoặc nhựa bi-tum C04B; chất dẻo hữu cơ C08L) [1, 2006.01] 
15/14 . . Kết cấu khe hở, ví dụ dải phân cách (bịt kín các khe hở không giới hạn dùng cho 

sàn E04B 1/68) [1, 2006.01] 
15/16 . Sàn nhà, ví dụ tấm lát sàn gỗ trên nền mềm; vải tấm chuyên dùng để lát sàn (sàn 

lắp ghép đàn hồi, ví dụ sàn lò xo E04F 15/22; vải sơn lót sàn D06N; vải tấm nói 
chung, sản xuất chúng, xem các lớp tương ứng) [1, 2006.01] 

15/18 . Lớp ngăn cách đặt tách biệt; Các biện pháp bổ sung khác về ngăn cách; Sàn nổi 
(ngăn cách cho các kết cấu xây dựng nói chung E04B 1/62) [1, 2006.01] 

15/20 . . để cách âm [1, 2006.01] 
15/22 . Sàn đàn hồi, ví dụ sàn lò xo (sàn bằng vải tấm E04F 15/16) [1, 2, 2006.01] 

17/00 Ống đứng; Kênh, máng, ví dụ để thoát nước (ống dẫn nói chung F16L; hệ thống 
ống dẫn F17D) [1, 2006.01] 
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17/02 . để dẫn khí thải, ví dụ khí ống khói (ống khói được coi như công trình riêng biệt 
E04H 12/28; liên kết giữa buồng đốt và ống khói, thiết bị nối cho ống khói, cửa 
chắn cho lỗ làm sạch của ống khói F23J; vòi trên ống khói F23L); Cấu kiện xây 
dựng chuyên dùng cho mục đích này, ví dụ các loại gạch định hình hoặc khối xây 
định hình để xây ống khói [1, 2006.01] 

17/04 . Đường ống hoặc kênh thông gió [1, 2006.01] 
17/06 . Giếng chiếu sáng, ví dụ đối với hầm chứa [1, 2006.01] 
17/08 . dùng cho các đường công cộng, ví dụ để đặt các đường dây cáp, đường ống (nắp 

tháo dỡ được dùng cho ống hoặc kênh, nắp cho lỗ thăm E04F 19/08) [6, 2006.01] 
17/10 . Bố trí trong nhà để xả rác thải (thùng rác, thu nhận và thải rác B65F) [1, 2006.01] 
17/12 . . Máng đổ rác  [1, 2006.01] 

19/00 Các cấu kiện hoặc chi tiết cấu tạo khác để hoàn thiện ngôi nhà (thang, ví dụ móc 
chân dùng leo cột điện E06C 9/04) [1, 2006.01] 

19/02 . Gờ tường; Thanh nẹp trang trí, ví dụ đường chuỗi hạt; Vòm chiếu sáng (để bảo vệ 
các bộ phận nhô lên dưới lớp trát E04F 13/06) [1, 2006.01] 

19/04 . . đặt tại chỗ giao nhau của sàn hoặc trần và tường, ví dụ gờ chân tường [1, 
2006.01] 

19/06 . . chuyên dùng để gắn các viên ốp [1, 2006.01] 
19/08 . Tủ tường; Màn che hốc tường; Cửa con để đặt sâu vào trong tường, làm dễ dàng 

cho việc tiếp cận dây điện hoặc tương tự (nắp để dọn sạch ống khói F23J) [1, 
2006.01] 

19/10 . Lưới đặt trong nền, ví dụ để chùi sạch đế giày [1, 2006.01] 

21/00 Dụng cụ sử dụng trong công tác hoàn thiện (để gia công hoặc hoàn thiện cấu kiện 
xây dựng bằng đá hoặc vật liệu tương tự đá B28D; sử dụng cho các dạng cụ thể của 
công tác hoàn thiện, xem các phần tương ứng) [1, 2006.01] 

21/02 . Để trát vữa lên bề mặt, ví dụ trát tường (đối với sàn nhà E04F 21/20; đưa chất lỏng 
hay các vật liệu lỏng khác lên bề mặt, nói chung B05; dụng cụ để thực hiện công 
việc trang trí B44) [1, 2006.01] 

21/04 . . Dưỡng hoặc khuôn mẫu; thước làm nề [1, 2006.01] 
21/05 . . . Mốc gắn thước làm nề [1, 2006.01] 
21/06 . . Dụng cụ để rải vữa và vật liệu cách ly, hoặc tương tự [1, 2006.01] 
21/08 . . . Dụng cụ cơ khí (E04F 21/14 được ưu tiên; thiết bị phun nói chung B05B; phun 

cát B24C) [1, 2006.01] 
21/10 . . . . tác động ly tâm [1, 2006.01] 
21/12 . . . . dùng khí, ví dụ áp lực hơi [1, 2006.01] 
21/14 . . . trong giếng, ví dụ trong ống khói [1, 2006.01] 
21/16 . . Dụng cụ gia công lần cuối cùng bề mặt trát ví dụ cán phẳng, xoa nhẵn [1, 

2006.01] 
21/165 . để hoàn thiện mạch xây, ví dụ dụng cụ để cào hoặc miết kín mạch xây, bay miết 

mạch vữa (dụng cụ để đặt viên gạch E04G 21/16; sửa chữa, ví dụ bít khe nứt E04G 
23/02) [3, 2006.01] 
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21/18 . để gắn chặt panen tường hoặc panen trần (dụng cụ để thực hiện khảm ghép B44C) 
[1, 2006.01] 

21/20 . để lát sàn (lớp phủ tương tự trên mặt đường đi hoặc tương tự E01C) [1, 2006.01] 
21/22 . . bằng các cấu kiện rời, ví dụ bằng đinh tán sàn ván lát [1, 2006.01] 
21/24 . . bằng vật liệu chuẩn bị tại công trường, ví dụ dụng cụ để cán phẳng, làm nhẵn [1, 

2006.01] 
21/26 . để lắp đặt cầu thang, ví dụ dụng cụ để định vị bậc thang [1, 2006.01] 
21/28 . để lắp kính (dụng cụ để cắt kính C03B 33/10) [1, 2006.01] 
21/30 . . Ống bơm matit [1, 2006.01] 
21/32 . . Bay; Dụng cụ để gỡ mattit [1, 2006.01] 
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E04G GIÀN GIÁO; CỐP PHA; VÁN KHUÔN; DỤNG CỤ HOẶC CÁC PHƯƠNG 
TIỆN PHỤ KHÁC ĐỂ THI CÔNG HOẶC SỬ DỤNG CHÚNG; CHUẨN BỊ 
VÀ GIA CÔNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TRƯỜNG; SỬA CHỮA 
PHÁ HỦY HOẶC CÁC CÔNG VIỆC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG 
NGÔI NHÀ ĐÃ XÂY DỰNG 

Ghi chú 
 Thuật ngữ "giàn giáo" được dùng ở đây kể đến tất cả các loại trụ đỡ đối với công tác 

xây dựng. 

Nôi dung phân lớp 
GIÀN GIÁO 

Chống xuống đất; tựa vào nhà ................................................................................... 1/00; 3/00 
Các bộ phận hoặc phụ tùng; liên kết các cấu kiện giàn 
giáo ............................................................................................................................ 5/00; 7/00 

VÁN KHUÔN, CỐP PHA 
Nói chung ............................................................................................................................. 9/00 
Chức năng đặc biệt ..................................................................................... 11/00, 13/00, 15/00 
Các phụ kiện liên kết, phụ trợ ............................................................................................ 17/00 
Gia công bổ sung ............................................................................................................... 19/00 

CÁC DỤNG CỤ HOẶC PHỤ TÙNG KHÁC 
Công trình tạm thời ............................................................................................................ 27/00 
Sản xuất hoặc vận chuyển vật liệu ..................................................................................... 21/00 
Cột chống ........................................................................................................................... 25/00 

CÔNG TÁC SỬA CHỮA NHÀ CỬA VÀ CÔNG TRÌNH ĐÃ 
XÂY DỰNG ..................................................................................................................................... 23/00 

 

Giàn giáo an toàn hoặc giàn giáo cho thợ xây 

1/00 Giàn giáo chống xuống đất [1, 2006.01] 
1/02 . bao gồm chủ yếu các cấu kiện kéo dài theo một chiều, ví dụ cột mắc cáo, cọc có 

hoặc không có bộ phận đầu mút dạng đặc biệt, liên kết với nhau bằng bất kỳ bộ gá 
nào [1, 2006.01] 

1/04 . . bằng thanh, cọc, dầm hoặc các thanh khác cùng hình dáng hoặc có tiết diện đơn 
giản [1, 2006.01] 

1/06 . . . bằng các bộ phận dạng thanh hoặc ống có hoặc không có các chi tiết nối riêng 
biệt để liên kết các đầu mút của chúng [1, 2006.01] 

1/08 . . . liên kết bằng bu lông hoặc tương tự [1, 2006.01] 
1/10 . . . . Kết cấu gỗ và giàn giáo [1, 2006.01] 
1/12 . . gồm các bộ phận đặc biệt, ví dụ composit, tiết diện ngang, hoặc có gờ, có vấu, lỗ 

ở bên hoặc tương tự để đỡ hoặc liên kết các chi tiết khác [1, 2006.01] 
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1/14 . Chủ yếu bao gồm các bộ phận dạng khung hai chiều lắp ghép trước, ví dụ các 
thanh hình chữ L, chữ H, có hoặc không có kết cấu giằng (E04G1/15 được ưu tiên)  
[1, 2006.01] 

1/15 . bằng các bộ phận đặc biệt, tạo hoặc đỡ cho sàn công tác (E04G 1/20 được ưu tiên); 
Sàn công tác (bản hoặc tấm ván cho sàn công tác E04G 5/08)  [1, 2006.01] 

1/17 . chủ yếu bao gồm các bộ phận dạng khung ba chiều lắp ghép sẵn, ví dụ các khối lập 
phương [2006.01] 

1/18 . điều chỉnh được độ cao [1, 2006.01] 
1/20 . . Giàn giáo bằng cột chống và các phụ kiện để đỡ dầm ngang hoặc sàn công tác tại 

các vị trí khác nhau [1, 2006.01] 
1/22 . . Giàn giáo có sàn đặt trên kết cấu hạ tầng mở rộng được, ví dụ kiểu ống lồng hoặc 

với cơ cấu kìm xếp [1, 2006.01] 
1/24 . có các cột đơn đặc biệt, kể cả các cấu kiện đặc biệt có tác dụng tương hỗ với đất 

nền, ví dụ thanh chống xiên, bánh răng (các bộ phận giàn giáo 5/00) [1, 2006.01] 
1/28 . được thiết kế để tiến hành công tác ở độ cao không lớn [1, 2006.01] 
1/30 . . Giàn giáo kiểu thang [1, 2006.01] 
1/32 . . Trụ đỡ tự do khác, ví dụ các loại giá đỡ (giá đỡ hoặc bệ nói chung F16M 11/00) 

[1, 2006.01] 
1/34 . Kết cấu giàn giáo có thể gập thành cấu kiện phẳng hoặc hình lăng trụ hoặc có thể 

gấp lại [1, 2006.01] 
1/36 . Giàn giáo để xây dựng các bộ phận đặc biệt của ngôi nhà hoặc nhà có dạng đặc 

biệt, ví dụ để xây cầu thang, vòm, vòm cuốn [1, 2006.01] 
1/38 . Giàn giáo phần lớn được đỡ bằng công trình xây dựng (thang có thể được gắn vào 

kết cấu công trình E06C 1/34) [2006.01] 

3/00 Giàn giáo, chủ yếu tựa vào nhà, ví dụ điều chỉnh được về chiều cao (E04G 1/00 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/18 . được đỡ bởi dầm chìa hoặc tương tự được gắn trong các lỗ của nhà, ví dụ lỗ cửa sổ 
(E04G3/28 được ưu tiên) [2006.01] 

3/20 . được đỡ bởi tường của công trình (E04G 3/28 được ưu tiên; neo tường để đỡ giàn 
giáo E04G 5/04; dầm hẫng E04G 5/06) [2006.01] 

3/22 . được đỡ bằng mái hoặc trần (E04G 3/28 được ưu tiên) [2006.01] 
3/24 . chuyên dùng cho các phần đặc biệt của công trình hoặc các công trình có dạng đặc 

biệt, ví dụ ống khói nhà hoặc trụ tháp (E04G 3/28 được ưu tiên) [2006.01] 
3/26 . . chuyên dùng để thi công trên mái [2006.01] 
3/28 . Giàn giáo di động; Giàn giáo có đế di động [2006.01] 
3/30 . . được treo bằng các chi tiết đỡ mềm, ví dụ cáp [2006.01] 
3/32 . . . Thiết bị nâng tải; Thiết bị an toàn [2006.01] 
3/34 . . đặc trưng bởi kết cấu đỡ trên mái [2006.01] 

5/00 Các bộ phận hoặc phụ tùng của giàn giáo (liên kết E04G 7/00) [1, 2006.01] 
5/02 . Chân giàn giáo, ví dụ có phụ kiện để điều chỉnh [1, 2006.01] 
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5/04 . Phương tiện để kẹp, đỡ, giằng, hoặc chống giàn giáo trên công trình xây dựng 
(phương tiện kẹp nói chung F16B) [1, 2006.01] 

5/06 . Công xôn; Dầm công xôn [1, 2006.01] 
5/08 . Tấm hoặc ván giàn giáo [1, 2006.01] 
5/10 . Bậc hoặc thang chuyên dụng cho giàn giáo [2006.01] 
5/12 . Mái đua [2006.01] 
5/14 . Thanh tựa [2006.01] 
5/16 . Cột chống hoặc thanh neo cứng, ví dụ thanh chéo [2006.01] 

7/00 Liên kết giữa các bộ phận giàn giáo (đối với các cấu kiện xây dựng nói chung 
E04B 1/38; mối liên kết nói chung F16B) [1, 2006.01] 

7/02 . với các cấu kiện liên kết riêng biệt [1, 2006.01] 
7/04 . . Cấu kiện mềm, có hoặc không có thanh giằng, ví dụ bằng dây thừng, dây cáp, dây 

xích (nói chung F16G) [1, 2006.01] 
7/06 . . Kẹp cứng để nối các bộ phận định hình của giàn giáo [1, 2006.01] 
7/08 . . . Kẹp dùng cho các bộ phận đặt song song [1, 2006.01] 
7/10 . . . . Kẹp tự xiết chặt, ví dụ đai [1, 2006.01] 
7/12 . . . Kẹp hoặc móc cho các bộ phận giao nhau (E04G 7/22 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
7/14 . . . . để cố định từng bộ phận riêng biệt [1, 2006.01] 
7/16  . . . . . để xoáy các chi tiết so với nhau [1, 2006.01] 
7/18 . . . . để ép các bộ phận với nhau hoặc ép qua miếng đệm đặt giữa chúng [1, 

2006.01] 
7/20 . . . cho các bộ phận nối với nhau ở đầu mút, ví dụ mối nối giáp mối [1, 2006.01] 
7/22 . . . cho các bộ phận xếp theo hình chữ T [1, 2006.01] 
7/24 . . . Mối nối kết hợp với các phụ kiện thuộc một trong các nhóm E04G 7/08, 7/12, 

7/20, 7/22 [1, 2006.01] 
7/26 . . cho các bộ phận có dạng đặc biệt [1, 2006.01] 
7/28 . . để neo giữ ván lát (dầm công xôn E04G 5/06) [1, 2006.01] 
7/30 . Các bộ phận hoặc thanh giàn giáo có chi tiết nối liên kết cứng không tháo ra được 

[1, 2006.01] 
7/32 . . với chi tiết liên kết sử dụng chêm [2006.01] 
7/34 . . với chi tiết liên kết sử dụng sự ăn khớp cứng, ví dụ móc hoặc chốt [2006.01] 

Ván khuôn để tao hình các bộ phận nhà cửa tai công trường [5] 

9/00 Các bộ phận của ván khuôn sử dụng chung [1, 2006.01] 
9/02 . Ván khuôn hoặc các bộ phận tương tự (E04G 9/08, 9/10 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
9/04 . . bằng gỗ [1, 2, 2006.01] 
9/05 . . bằng chất dẻo [2, 2006.01] 
9/06 . . bằng kim loại [1, 2, 2006.01] 
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9/08 . Ván khuôn hoặc các cấu kiện tương tự xếp được, gấp được hoặc cuộn tròn [1, 
2006.01] 

9/10 . có các tính chất phụ như hình dạng bề mặt, tính chất cách nhiệt hoặc dẫn nhiệt, tính 
thấm nước hoặc thấm khí [1, 2006.01] 

11/00 Ván khuôn để làm tường, sàn, trần hoặc mái [1, 2006.01] 
11/02 . cho một phòng hoàn chỉnh, cho một tầng hoặc toàn bộ một ngôi nhà [1, 2006.01] 
11/04 . cho công trình hình cầu, hình e-lip-xô-it tròn xoay hoặc là hình dạng tương tự, hoặc 

cho kết cấu vòm có tiết diện ngang hoặc đứng theo hình tròn hoặc đa giác; Khuôn 
có thể bơm phồng (nối các van với khối đàn hồi có thể bơm phồng B60C 29/00) [1, 
2006.01] 

11/06 . cho tường, ví dụ tường lượn tròn (E04G 11/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
11/08 . . Ván khuôn được dỡ toàn bộ sau khi bê tông đạt độ cứng và được lắp lại mới để 

đổ bê tông tiếp (thiết bị để liên kết và đỡ ván khuôn E04G 17/00) [1, 2006.01] 
11/10 . . . có một số bộ phận ván khuôn không có dầm (E04G 11/18 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
11/12 . . . bằng các bộ phận ván khuôn và dầm (E04G 11/18 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
11/14 . . . . có các dầm đặt giữa các tấm ván khuôn theo cùng một hướng [1, 2006.01] 
11/16 . . . . với các dầm đặt bên trong tường [1, 2006.01] 
11/18 . . . cho tường hai lớp [1, 2006.01] 
11/20 . . Ván khuôn di động; Ván khuôn di động để tạo hình cho các công trình hình trụ, 

hình nón, hình hypebon; Giá vòm để đổ các khuôn tường hoặc tương tự (E04G 
11/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

11/22 . . . Cốp pha trượt di chuyển liên tục hoặc theo chu kỳ, theo độ cao và luôn tiếp xúc 
với phần mới đổ bê tông; Đặt các thiết bị nâng cốp pha trượt [1, 2006.01] 

11/24 . . . . Kết cấu kích nâng hoặc cần leo của cốp pha trượt (thiết bị nâng dạng leo nói 
chung B66F) [1, 2006.01] 

11/26 . . . vỏ bọc ván khuôn gồm các dải hoặc băng tải liên tục chuyển động theo trục lăn 
dẫn động [1, 2006.01] 

11/28 . . . Ván khuôn leo, tức là ván khuôn không tiếp xúc với phần bê tông mới đổ theo 
cách di chuyển theo chiều cao [1, 2006.01] 

11/30 . . . . di chuyển theo chiều cao bằng cách quay, lật nghiêng hoặc bằng chuyển động 
hướng lên tương tự so với trục nằm ngang [1, 2006.01] 

11/32 . . . Cốp pha lật hoặc bàn lật để thi công toàn bộ tường hoặc các bộ phận tường trực 
tiếp trên hiện trường [1, 2006.01] 

11/34 . . . Ván khuôn chuyển dịch theo chiều ngang để thi công tường thành từng khối 
hoặc từng đoạn (E04G 11/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

11/36 . đối với sàn, trần hoặc mái có mặt phẳng hoặc mặt vòm [1, 2006.01] 
11/38 . . cho trần bê tông phẳng [1, 2006.01] 
11/40 . . cho trần ô cờ hoặc trần có gờ [1, 2006.01] 
11/42 . . . có dầm thép hoặc dầm bê tông chế tạo trước [1, 2006.01] 
11/44 . . . với dầm đỡ làm ván khuôn, đồng thời dùng làm cốt cứng cố định cho sườn [1, 

2006.01] 
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11/46 . . . dưới dạng chụp hoặc máng để đặt ván khuôn lên sườn hoặc vào khoảng giữa 
hai sườn hoặc dùng để đóng ván khuôn sườn và phần sàn hoặc phần trần phẳng 
kề liền đặt lên sườn [1, 2006.01] 

11/48 . . Kết cấu chịu lực cho ván khuôn hoặc khung của sàn hoặc mái (cột chống E04G 
25/00) [1, 2006.01] 

11/50 . . . Xà, dầm hoặc tương tự dùng làm kết cấu tựa cho ván khuôn (các phần của dầm, 
ví dụ như công xôn, gắn vào tường E04G 17/16; gối tựa được giữ lại trong công 
trình E04C 3/02) [1, 2006.01] 

11/52 . . . . từ một số cấu kiện ghép [1, 2006.01] 
11/54 . . . . mở rộng được, có hay không có các chân đế, bản cá đỡ, hoặc tương tự có thể 

điều chỉnh được [1, 2006.01] 
11/56 . . . . . dạng ống lồng [1, 2006.01] 

13/00 Ván khuôn cho các bộ phận nhà cửa, ví dụ cầu thang, bậc thang, mái đua, ban 
công (khuôn để chế tạo các khối cho công trình chế tạo sẵn hoặc cụm cầu thang làm 
sẵn B28B 7/22) [1, 2006.01] 

13/02 . dùng cho cột hoặc cột đỡ tương tự; Những phụ kiện đặc biệt để buộc hoặc để kẹp 
những cột trên [1, 2006.01] 

13/04 . dùng cho các lanh tô, các dầm hoặc thanh giằng ngang để đóng khuôn; các phụ 
kiện buộc hoặc kẹp đặc biệt, chuyên dùng vào việc trên (các bộ phận liên kết, ví dụ 
như công xôn, gắn vào tường E04G 17/16) [1, 2006.01] 

13/06 . dùng cho bậc thang, bậc thềm, mái đua, ban công, hoặc các cấu kiện khác nhô ra 
khỏi tường [1, 2006.01] 

15/00 Ván khuôn cho lỗ cửa, cho những hốc tường, khe hoặc rãnh xuyên (dùng như 
những bộ phận cấu tạo của ván khuôn tường E04G 11/06) [1, 2006.01] 

15/02 . cho cửa sổ, cửa đi hoặc tương tự [1, 2006.01] 
15/04 . cho hốc neo hoặc tương tự [1, 2006.01] 
15/06 . cho hốc hoặc rãnh xuyên trong tường hoặc trong sàn, ví dụ cho ống khói [1, 

2006.01] 

17/00 Các chi tiết liên kết và những phương tiện phụ khác dùng cho ván khuôn [1, 
2006.01] 

17/02 . Phương tiện dùng để nối hoặc cố định những cấu kiện định hình hoặc những cấu 
kiện cứng phi kim loại [1, 2006.01] 

17/04 . Phương tiện dùng nối hoặc cố định những cấu kiện định hình hoặc cấu kiện cứng 
bằng kim loại [1, 2006.01] 

17/06 . Phương tiện liên kết; Miếng đệm [1, 2006.01] 
17/065 . . Phương tiện liên kết, cấu kiện chịu kéo có ren để cố định hoặc kéo căng chúng [5, 

2006.01] 
17/07 . . Phương tiện liên kết, cấu kiện chịu kéo được cố định hoặc kéo căng bằng các bộ 

phận dạng nêm [5, 2006.01] 
17/075 . . Phương tiện liên kết, cấu kiện chịu kéo được cố định hoặc kéo căng bằng các 

phương tiện khác [5, 2006.01] 
17/12 . . có các gông giữ ván khuôn [1, 2006.01] 
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17/14 . Các bộ phận liên kết cứng hoặc thanh giằng cho ván khuôn; Thiết bị chỉnh ván 
khuôn (E04G 25/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

17/16 . Bộ phận gắn vào tường, ví dụ công xôn để đặt xà, dầm và các bộ phận chịu lực 
hoặc ván khuôn sàn, lanh tô cửa sổ và tương tự [1, 2006.01] 

17/18 . Thiết bị để treo hoặc cố định các bộ phận của ván khuôn lên dầm, đặt trong trần, ví 
dụ như quang treo [1, 2006.01] 

19/00 Các việc phụ để xử lý ván khuôn, ví dụ tháo ván khuôn; Làm sạch ván khuôn 
(thành phần dầu bôi trơn C10M) [1, 2006.01] 

 

21/00 Chế tạo, vận chuyển hoặc gia công vật liệu hoặc cấu kiện trên công trường xây 
dựng, những phương pháp và thiết bị khác được dùng khi thi công xây dựng 
(gia công vật liệu tương tự đá B28D; thiết bị vận chuyển nói chung B65G; thiết bị 
nâng B65; các dụng cụ đo G01) [1, 2006.01] 

21/02 . Vận chuyển và đổ hỗn hợp bê tông hoặc tương tự dùng để tạo hình (trộn bê tông, ví 
dụ máy trộn B28C; thành phần bê tông C04B; phủ mặt đường bằng các vật liệu 
tương tự E01C; trong công trình đập E02B 7/00; trong khi làm nền và móng E02D 
15/00; trong việc thi công hoàn thiện E04F) [1, 2006.01] 

21/04 . . Thiết bị để vận chuyển và cung cấp (máy bơm bê tông F04) [1, 2006.01] 
21/06 . . Đầm bê tông, ví dụ theo cách hút chân không, trước khi đông cứng (dùng cho xây 

dựng đường E01C 19/00; thiết bị lèn chặt đất E02D 3/02) [1, 2006.01] 
21/08 . . . Đầm rung trong [1, 2006.01] 
21/10 . . Thiết bị để xoa phẳng, ví dụ thước hoặc bàn xoa (dụng cụ để xoa phẳng E04F 

21/16, 21/24) [1, 2006.01] 
21/12 . Đặt cốt thép; Cốt thép ứng lực trước (rãnh cho cốt thép E04C 5/10; phương tiện để 

neo E04C 5/12; bộ phận liên kết cho cốt thép và tấm đệm E04C 5/16) [1, 2006.01] 
21/14 . Vận chuyển hoặc lắp ráp các cấu kiện xây dựng (mái E04D; công tác hoàn thiện 

E04F) [1, 2006.01] 
21/16 . . Dụng cụ hoặc thiết bị (thiết bị để dựng rào chắn E04H 17/26) [1, 2006.01] 
21/18 . . . Dụng cụ điều chỉnh; Dưỡng [1, 2006.01] 
21/20 . . . để trát vữa [1, 2006.01] 
21/22 . . . để xây các cấu kiện xây dựng bằng vữa, chẳng hạn khi xây gạch [1, 2006.01] 
21/24 . Phương pháp và thiết bị an toàn hoặc bảo vệ cho cấu kiện xây dựng tránh sứt mẻ 

các phần công trình hoặc trong khi thi công hoàn thiện (như là các kết cấu phụ cho 
dàn giáo E04G 1/26) [1, 2006.01] 

21/26 . . Phương tiện để gắn các khối tường; Cột đỡ hoặc tương tự, ví dụ để gắn các panen 
đúc sẵn vào vị trí đã định (E04G 25/10 được ưu tiên; trong các nhà chế tạo sẵn 
E04G 23/04) [1, 2006.01] 

21/28 . . chống tác động không tốt của khí quyển [1, 2006.01] 
21/30 . . chống hư hỏng cơ học hoặc chống bẩn, ví dụ tấm phủ bảo vệ cầu thang [1, 

2006.01] 
21/32 . Phương pháp và phụ kiện bảo vệ công nhân làm việc trên công trường (trên giàn 

giáo E04G 1/00 đến 3/00; dây bảo hiểm hoặc đai lưng A62B 1/16, 35/00; để thiết 
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bị để trèo, ví dụ móc chân dùng leo cột cho thợ sửa chữa điện, A63B 27/00) [1, 
2006.01] 

23/00 Công tác sửa chữa, phục hồi hoặc cải tạo nhà cửa, hoặc công trình đã xây dựng 
(móng và nền E02D 35/00, 37/00; trong công tác chống thấm E04B; công tác hoàn 
thiện E04F) [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Bổ sung thêm vào nội dung đã được đề cập trong nhóm này, nội dung liên quan đến 

công tác sửa chữa, cải tạo nhà cửa hoặc công trình cũng tương tự như các công việc 
cần tiến hành khi xây nhà mới thì được phân loại vào các nhóm xây dựng thích hợp. 
[5, 2006.01] 

23/02 . Sửa chữa, ví dụ trám vá các vết nứt; Phục hồi; Cải tạo lại; Xây dựng bổ sung [1, 
2006.01] 

23/03 . . đặc biệt thích hợp cho mái che ví dụ sửa gác mái [5, 2006.01] 
23/04 . Chống đỡ các tòa nhà hoặc các bộ phận của tòa nhà, công trình bị hỏng hoặc gây 

nguy hiểm, ví dụ đối với cuộc oanh tạc bằng máy bay (cột chống E04G 25/00) [1, 
2006.01] 

23/06 . Tách, nâng, di chuyển công trình; Xây nền móng mới [1, 2006.01] 
23/08 . Phá hủy nhà cửa, công trình (tháo dỡ cầu E01D 24/00)  [1, 2006.01] 

25/00 Các cột chống hoặc thanh chống ( chuyên dùng cho hầm mỏ E21D 15/00); Chêm 
phụ [1, 2006.01] 

25/02 . loại không có ống lồng [1, 2006.01] 
25/04 . loại ống lồng [1, 2006.01] 
25/06 . . có các phần được gắn lại với nhau nhờ các cấu kiện cứng [1, 2006.01] 
25/08 . . có các phần được gắn tương đối với nhau nhờ lực ma sát hoặc kẹp chặt [1, 

2006.01] 

27/00 Những công trình tạm cho phép người và các phương tiện giao thông di chuyển 
trên các cao độ khác nhau, ví dụ bậc thang, nền dốc (để làm dàn giáo xây dựng 
E04G 5/00; cầu ván B63; thang nâng E66; cầu được đặt trên nền đất E01D 15/24; 
thang hoặc nền dốc cố định E04F 11/00; thang E06C) [1, 2006.01] 
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E04H NHÀ HOẶC CÔNG TRÌNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT; BỂ BƠI HOẶC BỂ 
TẮM; CỘT, THÁP; HÀNG RÀO; LỀU, RẠP HOẶC MÁI CHE, NÓI CHUNG 
(nền và móng E02D) [4, 2006.01] 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này bao gồm 
 - sơ đồ bố trí chính của nhà và công trình xây dựng tổng thể; 
 - các chi tiết đặc trưng cho các loại nhà hoặc các công trình xây dựng dùng cho các 

mục đích đặc biệt, được chỉ rõ trong các nhóm; 
 - các mái che nói chung và các mái che tương tự trong xây dựng lều trại. 
(2) Phân lớp này không bao gồm các mái che dùng cho mục đích đặc biệt đã đề cập ở vị 

trí thích hợp, ví dụ bảo vệ ghế tránh thời tiết xấu A47C 7/66, màn cho giường A47C 
29/00, mái che nắng hoặc lều bạt che các công trình xây dựng E04F 10/00. 

(3) Trong phân lớp này các thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa là: 
 - "nhà" cũng bao gồm cả những công trình và kết cấu xây dựng khác; 
 - "lều" nghĩa là lều hoặc mái che có một phương tiện đỡ, ví dụ khung và một tấm phủ 

dẻo. 

Nội dung phân lớp 
NHÀ 

Nhà ở và nhà làm việc ......................................................................................................... 1/00 
Nhà công cộng ..................................................................................................................... 3/00 
Nhà công nghiệp, nông nghiệp; nhà đỗ xe ................................................................. 5/00; 6/00 

BỂ BƠI HOẶC BỂ TẮM.................................................................................................................... 4/00 
BỂ CHỨA ........................................................................................................................................... 7/00 
NHÀ CHỐNG NGUY HIỂM ............................................................................................................. 9/00 
THÁP, CỘT THÁP, ỐNG KHÓI ..................................................................................................... 12/00 
ĐÀI KỶ NIỆM, LĂNG MỘ ............................................................................................................. 13/00 
NHÀ CHO CÁC MỤC ĐÍCH LIÊN HỢP CÓ CHỨC NĂNG 
SỬ DỤNG KHÁC NHAU; CÔNG TRÌNH CÓ LỐI VÀO CHO 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI............................................................................................................... 14/00 
LỀU, MÁI CHE ................................................................................................................................ 15/00 
HÀNG RÀO, BÃI QUÂY SÚC VẬT .............................................................................................. 17/00 

 

1/00 Nhà hoặc công trình để ở, để làm việc; Bố trí chung, ví dụ hệ mô đun; Tầng nhà 
so le (E04H 3/00 được ưu tiên; nhà sử dụng cho hai hay nhiều mục đích, công trình 
có lối vào cho phương tiện vận tải E04H 14/00; các kết cấu xây dựng nói chung 
E04B 1/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Nhà ở; Nhà tạm (nhà nhỏ dùng cho ít người ở E04H 1/12) [1, 2006.01] 
1/04 . . Khối nhà ở hai tầng hoặc nhiều tầng [1, 2006.01] 
1/06 . Nhà làm việc; Nhà ngân hàng (E04H 1/12 được ưu tiên; đồ gỗ cho cơ quan, cửa 

hàng hoặc tương tự A47F) [1, 2006.01] 
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1/12 . Công trình nhỏ hoặc công trình dùng cho ít người ở, xây dựng ở ngoài trời hoặc 
trong nhà, ví dụ ki-ốt, mái che ở bến ô tô buýt hoặc trạm xăng, mái che ở ga đường 
sắt, chòi gác, nhà thay quần áo (màn căng di động, bình phong A47G 5/00) [1, 
2006.01] 

1/14 . . Buồng điện thoại [1, 2006.01] 

3/00 Nhà hoặc công trình công cộng hoặc cho mục đích tương tự; Cơ quan, ví dụ 
bệnh viện, nhà tù (phần nhà dùng cho cá nhân, ví dụ phòng nhỏ, E04H 1/00; công 
trình chiếm không gian rộng E04B 1/342) [1, 2006.01] 

3/02 . Khách sạn; Nhà khách; Nhà giải khát; Tiệm ăn; Cửa hàng; Cửa hàng bách hóa tổng 
hợp [1, 2006.01] 

3/04 . . Tiệm ăn hoặc cửa hàng có thiết bị để tự phục vụ (chỗ thu tiền A47F 9/02; đồ gỗ 
và trang thiết bị cho siêu thị A47F 10/00; khía cạnh vận tải B65G; máy tự động 
đổi tiền lẻ G07F) [1, 2006.01] 

3/06 . Bảo tàng; Thư viện [1, 2006.01] 
3/08 . Bệnh viện, trạm xá hoặc tương tự; Trường học; Nhà tù [1, 2006.01] 
3/10 . để hội họp, các hoạt động văn hóa, hoặc thể dục thể thao [1, 2006.01] 
3/12 . . Khán đài, bục sân khấu hay bậc ngồi cho khán giả (phòng khán giả E04H 3/30; 

ghế bành, ghế tựa, ghế băng A47C) [1, 2, 2006.01] 
3/14 . . Nhà thể dục thể thao; Các công trình thể thao khác (khán đài E04H 3/12) [1, 

2006.01] 
3/16 . . . để bơi (các bồn tắm hoặc bể bơi E04H 4/00) [1, 5, 2006.01] 
3/22 . . Nhà hát; Phòng hòa nhạc; Đài phát thanh, xưởng phim, vô tuyến truyền hình hoặc 

tương tự (các công trình có lối vào cho phương tiện vận tải E04H 14/00; thiết bị 
dùng cho các công trình này A63J) [1, 2, 2006.01] 

3/24 . . . Kết cấu sân khấu nhà hát [1, 2006.01] 
3/26 . . . . Sân khấu quay; Sân khấu có thể hạ thấp (thiết bị để nâng hạ người A63J 5/12) 

[1, 2006.01] 
3/28 . . . . Sàn di động hoặc nâng hạ được [1, 2006.01] 
3/30 . . . Kết cấu phòng khán giả (ghế bành, ghế tựa, ghế băng A47C; kết cấu xây dựng 

để tạo hiệu ứng âm thanh E04B 1/09) [1, 2006.01] 

4/00 Bể bơi hoặc bể tắm (máy tạo sóng trong bể A47K 3/10; tách B01D; xử lý nước 
C02F; bơm để tạo sóng F04D 35/00) [5, 2006.01] 

4/02 . được sản xuất tại chỗ [5, 2006.01] 
4/04 . được sản xuất sẵn hoặc lắp đặt bằng các cấu kiện đã được sản xuất sẵn [5, 2006.01] 
4/06 . Thiết bị an toàn; Nắp đậy dùng cho bể [5, 2006.01] 
4/08 . . Nắp che được làm bằng các cấu kiện cứng [5, 2006.01] 
4/10 . . Nắp che được làm bằng các loại vật liệu dẻo [5, 2006.01] 
4/12 . Các thiết bị hoặc bố trí để tuần hoàn nước [5, 2006.01] 
4/14 . Các bộ phận, chi tiết hoặc các phụ tùng chưa được nêu ra ở các phân loại trên [5, 

2006.01] 
4/16 . . chuyên dùng để làm sạch (thiết bị chuyên dùng để làm sạch tàu thuyền B63B 

59/00) [5, 2006.01] 
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5/00 Nhà hoặc công trình dùng trong công nghiệp, nông nghiệp (các kết cấu xây dựng 
nói chung E04B 1/00) [1, 2006.01] 

5/02 . Nhà hoặc công trình dùng trong công nghiệp ví dụ nhà máy điện, xưởng máy (cũng 
như một phần thiết bị làm lạnh E04H 5/10; các công trình để xe E04H 6/00) [1, 
2006.01] 

5/04 . . Các trạm biến thế; Các trạm hạ thế hoặc trạm phân phối điện [1, 5, 2006.01] 
5/06 . . Giếng thăm hoặc những công trình khác để kiểm tra và bảo dưỡng (lỗ kiểm tra và 

buồng quan sát nói chung E02D 29/12) [1, 2006.01] 
5/08 . Nhà hoặc công trình dùng trong nông nghiệp (xi lô E04H 7/22; kho chứa phân bón 

A01C 3/02; nhà kính A01G 9/14) [1, 2006.01] 
5/10 . Nhà để đặt máy làm mát [1, 2006.01] 
5/12 . . Tháp làm mát (tháp nói chung E04H 12/00; thiết bị làm mát F28) [1, 2006.01] 

6/00 Các công trình để đỗ ô tô, máy bay, tàu thủy, hoặc các phương tiện vận chuyển 
khác, ví dụ nhà xe (lều rạp làm nhà để xe E04H 15/00; sân để xe đạp B62H; bãi để 
cho phương tiện vận chuyển đường thủy đỗ trên cạn B63C 15/00; làm mặt đường 
E01C; phân chia vị trí đỗ E01F 9/00; kết cấu xây dựng nói chung E04B 1/00) [1, 
2006.01] 

6/02 . Nhà xe có kích thước nhỏ, ví dụ cho một hoặc hai xe ô tô (bố trí cùng với phương 
tiện hoặc gắn lên phương tiện B62D; tháo lắp được và có gắn sẵn trang bị nội thất 
E04B 1/343) [1, 2006.01] 

6/04 . . có bánh xe, có khớp xoay được, gấp được, lổng được, đu đưa hoặc có thể di 
chuyển kiểu khác (công trình vận chuyển hoặc gấp được nói chung E04B 1/343) 
[1, 2006.01] 

6/06 . . có kèm theo phương tiện để chuyển hoặc nâng phương tiện [1, 2006.01] 
6/08 . Ga ra dành cho một số lượng lớn phương tiện giao thông [1, 2006.01] 
6/10 . . không có phương tiện cơ học để chuyển dịch hoặc nâng phương tiện vận chuyển, 

ví dụ với đường dốc xoắn, dốc di chuyển được [1, 2006.01] 
6/12 . . có phương tiện cơ khí để di chuyển hoặc nâng phương tiện vận tải [1, 2006.01] 
6/14 . . . , ví dụ 

thang máy chuyển chậm liên tục [1, 2006.01] 
6/16 . . . Nhà xe có dạng trống quay quanh trục nằm ngang [1, 2006.01] 
6/18 . . . có phương tiện dịch chuyển phương tiện vận tải chỉ theo phương thẳng đứng 

hoặc độc lập theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang (E04H 6/14 được 
ưu tiên) [1, 2006.01] 

6/20 . . . . 
động ngang [1, 2006.01] 

6/22 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn di động dùng cho chuyển động ngang [1, 
2006.01] 

6/24 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng xe chạy dùng cho chuyển động ngang [1, 2006.01] 
6/26 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn hoặc đoạn sàn nghiêng; khác biệt nhờ việc sử 

dụng mặt dốc di chuyển được [1, 2006.01] 
6/28 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn quay hoặc vành quay dùng cho chuyển động 

ngang [1, 2006.01] 
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6/30 . . . có phương tiện dùng cho việc di chuyển chỉ theo phương nằm ngang [1, 
2006.01] 

6/32 . . . .  [1, 2006.01] 
6/34 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn di động [1, 2006.01] 
6/36 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng xe trượt tự do [1, 2006.01] 
6/38 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn hoặc đoạn sàn nghiêng [1, 2006.01] 
6/40 . . . . khác biệt nhờ việc sử dụng sàn quay hoặc vành quay [1, 2006.01] 
6/42 . Thiết bị hay là trang bị chuyên dùng cho nhà xe, không được nêu trong các nhóm 

khác, ví dụ các thiết bị an toàn, thiết bị kẹp chặt [1, 2006.01] 
6/44 . để bảo quản máy bay (kết cấu che phủ một diện tích rộng E04B 1/342) [1, 2006.01] 

7/00 Xây dựng hoặc lắp ghép các bể chứa cất giữ những khối tích lớn nhờ dùng các 
kỹ thuật xây dựng dân dụng tại chỗ hoặc ngoài công trường (các bộ phận của 
tháp 12/00; các bộ phận bảo quản; ví dụ như mái di động, phương tiện bịt kín, 
phương tiện chất tải hoặc dỡ tải B 65D, F 17 B, C; nền và móng E 02 D 27/38) [1, 2, 
2006.01] 

7/02 . Bể chứa dùng chứa chất lỏng hoặc chất khí kết cấu đỡ chúng (thiết bị của bể chứa 
nước E 03 B I 1/00) [1, 2, 2006.01] 

7/04 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
7/06 . . . phân bố theo chiều thẳng đứng [1, 2006.01] 
7/14 . . . có dạng hình cầu [1, 2006.01] 
7/16 . . . bố trí theo phương nằm ngang [1, 2006.01] 
7/18 . . bằng bê tông, ví dụ bê tông cốt thép hoặc vật liệu xây dựng khác [1, 2006.01] 
7/20 . . . ứng suất trước [1, 2006.01] 
7/22 . Bể chứa dùng cho vật liệu chảy, ví dụ xilô hoặc bunke, kết cấu đỡ cho chúng [1, 2, 

2006.01] 
7/24 . . với những bức tường đặc hoặc có lỗ rồng tùy theo đặc tính của vật liệu [1, 

2006.01] 
7/26 . . . bằng bê tông, ví dụ bê tông cót thép hoặc vật liệu xây dựng khác [1, 2006.01] 
7/28 . . . . lắp ráp từ những bộ phận đặc biệt [1, 2006.01] 
7/30 . . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
7/32 . . . bằng gỗ [1, 2006.01] 

9/00 Nhà, nhóm nhà hoặc công trình, hoặc hầm chủ yếu dùng để bảo vệ khỏi sự nguy 
hiểm, sự đe dọa từ bên ngoài, ví dụ bom đạn, động đất, vùng khí hậu đặc biệt 
(công trình nổi B63B; khía cạnh nền hoặc móng E02D; các kết cấu xây dựng nói 
chung E04B; ổ trục hoặc bệ đỡ tương tự cho phép sự dịch chuyển E04B 1/36; các bộ 
phận đặc biệt dùng cách ly hoặc bảo vệ khác E04B 1/62; các kết cấu chống đỡ cho 
nhà hoặc các bộ phận đã hoặc đang bị hư hỏng E04G 23/04; cửa đi, cửa sổ E06B 
5/00; điều hòa không khí, thông gió F24F; ngụy trang F41H 3/00; các buồng chống 
phóng xạ G21F 7/00) [1, 2006.01] 

9/02 . chống động đất hoặc chống lún đất (nền móng E02D 27/34) [1, 2006.01] 
9/04 . tránh bom đạn hoặc tương tự (thiết bị hô hấp A62B) [1, 2006.01] 
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9/06 . . Kết cấu đặt trong nhà hoặc tạo thành bộ phận của nhà [1, 2006.01] 
9/08 . . . bên dưới ngôi nhà, ví dụ hầm tránh bom [1, 2006.01] 
9/10 . . Hầm xây riêng rẽ; Kết cấu tường chống mảnh văng [1, 2006.01] 
9/12 . . . toàn bộ nằm dưới mặt đất, ví dụ hào trú ẩn phòng không (hầm khai thác mỏ, 

hầm ngầm E21D) [1, 2006.01] 
9/14 . tránh những ảnh hưởng nguy hiểm khác, ví dụ như bão táp, lũ lụt [1, 2006.01] 
9/16 . tránh những tác động có hại khác, ví dụ vùng khí hậu đặc biệt, dùng chống sâu bọ, 

côn trùng [1, 2006.01] 

12/00 Tháp; Cột tháp hoặc cột; Ống khói; Tháp nước; Phương pháp xây dựng những 
kết cấu này (tháp làm mát E04H 5/12; trụ để gắn biển chỉ đường E01F 9/60; cọc 
móng E02D 5/22; móng cột tháp, móng cột hoặc của ống khói E02D 27/42; các cấu 
kiện dài nói chung E04C 3/00; móc chân cố định dùng để leo lên cột E06C 9/04; giàn 
khoan để khai thác dầu mỏ E21B 15/00) [1, 6, 2006.01] 

12/02 . Kết cấu bằng vật liệu đặc biệt (E04H 12/16, 12/18 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
12/04 . . bằng gỗ [1, 2006.01] 
12/06 . . . Kết cấu kiểu giàn [1, 2006.01] 
12/08 . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
12/10 . . . Kết cấu kiểu giàn [1, 2006.01] 
12/12 . . bằng bê tông hoặc tương tự có cốt thép bên trong hoặc bên ngoài hoặc không có, 

ví dụ với mái bằng kim loại, với cốp pha cố định [1, 2006.01] 
12/14 . . . Kết cấu kiểu giàn [1, 2006.01] 
12/16 . Kết cấu ứng suất trước [1, 2006.01] 
12/18 . di động hoặc có các bộ phận di động, ví dụ kiểu quay, kiểu ống lồng (công trình 

quay E04B 1/346) [1, 2006.01] 
12/20 . Thiết bị tựa bên cho các kết cấu này, ví dụ có sử dụng dây chằng, thanh chống xiên 

(neo trong đất E02D 5/80; bộ phận cố định cho dây hay cáp F16G 11/00) [1, 
2006.01] 

12/22 . Trụ khớp hoặc bộ phận đỡ của cột trụ [1, 2006.01] 
12/24 . Xà ngang [1, 2006.01] 
12/26 . Tháp cẩu quặng ở mỏ (thiết bị nâng B66B) [1, 2006.01] 
12/28 . Ống khói, ví dụ ống khói đứng riêng biệt, hoặc các ống dẫn tương tự (móng E02D 

27/42; ống khói như một bộ phận của nhà E04F 17/02; mối nối giữa lò và ống khói, 
thiết bị ống khói F23J) [1, 2006.01] 

12/30 . Tháp nước (bể chứa B65D 88/00; sử dụng bể chứa đặt trên cao E03B 11/12) [1, 
2006.01] 

12/32 . Cột cờ (cờ to, cờ nhỏ, thiết bị để gắn cờ G09F 17/00) [1, 2006.01] 
12/34 . Thiết bị để lắp ráp hoặc hạ thấp cột tháp, cột, ống khói hoặc tương tự xuống [1, 6, 

2006.01] 

13/00 Đài kỷ niệm; Bia mộ; Hầm mộ; Nhà để xác (điêu khắc B44) [1, 2006.01] 
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14/00 Nhà có mục đích liên hợp, không thuộc bất kỳ nhóm nào trong các nhóm E04H 
1/00 đến 13/00, ví dụ dùng cho chức năng kép (E04H 3/02, 9/06 được ưu tiên); 
Công trình có lối để cho phương tiện giao thông vào trong đó [1, 2006.01] 

15/00 Rạp hoặc mái che nói chung [4, 2006.01] 
15/02 .  Rạp được kết hợp đặc biệt với các thiết bị khác [4, 2006.01] 
15/04 . . dạng treo, ví dụ được treo lên cây, giá treo (khung đỡ E04H 15/34) [4, 2006.01] 
15/06 . . Lều ít nhất một phần được tựa vào xe cộ [4, 2006.01] 
15/08 . . . Tấm bạt che toa xe hoặc tương tự [4, 2006.01] 
15/10 . . Sưởi ấm, chiếu sáng hoặc thông gió (các thiết bị sưởi ấm, chiếu sáng hoặc thông 

gió, xem ở các lớp tương ứng ví dụ như F21, F24) [4, 2006.01] 
15/12 . . . Sưởi ấm [4, 2006.01] 
15/14 . . . Thông gió [4, 2006.01] 
15/16 . . . . từ mái che lều [4, 2006.01] 
15/18 . Lều có nhiều lớp phủ ghép lại với nhau, ví dụ rạp, lều mái vòm, lều to, lều rạp xiếc 

(có thể bơm phồng E04H 15/20); Dãy lều, ví dụ kiểu modul [4, 2006.01] 
15/20 . có thể bơm phồng được, ví dụ được tạo hình, tăng cứng, hoặc đỡ bằng áp lực chất 

lỏng (nối các van với các vật thể đàn hồi có thể bơm phồng được B60C 29/00; ván 
khuôn có thể bơm phồng được để làm tường, sàn, trần hoặc mái nhà tại công trình 
E04G 11/04) [4, 2006.01] 

15/22 . . được đỡ bởi áp lực không khí bên trong lều [4, 2006.01] 
15/24 . được tạo hình côn, ví dụ lều vải [4, 2006.01] 
15/26 . Lều được đỡ bằng một cột chống ở giữa (lều dạng ô E04H 15/28) [4, 2006.01] 
15/28 . Lều dạng ô [4, 2006.01] 
15/30 . có thể biến đổi được, ví dụ từ kiểu lều này chuyển sang kiểu lều khác, từ một loại 

lều thành một mái che, từ vải căng lều thành đồ dùng khác nhau (bao đựng hoặc ba 
lô biến đổi thành lều A45F 4/04; áo khoác hoặc áo choàng có thể biến đổi thành 
tấm vải lều A45F 4/14) [4, 2006.01] 

15/32 . Các bộ phận, thành phần, chi tiết kết cấu, phụ tùng, thiết bị bên trong, chuyên dùng 
cho lều, ví dụ dây căng lều, tấm chắn, ngưỡng cửa [4, 2006.01] 

15/34 . . Phương tiện đỡ, ví dụ các khung [4, 2006.01] 
15/36 . . . dạng hình vòm (E04H 15/42 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
15/38 . . . . có thể mở rộng, ví dụ kéo dài được [4, 2006.01] 
15/40 . . . . mềm dẻo [4, 2006.01] 
15/42 . . . bố trí ở phía ngoài ví dụ bộ khung ở phía ngoài của vải căng lều [4, 2006.01] 
15/44 . . . có thể gập lại, ví dụ dạng tháo dỡ nhanh (E04H 15/42 được ưu tiên; kết cấu xây 

dựng có bộ phận gập lại được nói chung E04B 1/343) [4, 2006.01] 
15/46 . . . . có thể lồng vào nhau và gấp lại được [4, 2006.01] 
15/48 . . . . gấp lại được nghĩa là có chốt hoặc bản lề (E04H 15/46 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
15/50 . . . . . kiểu kìm xếp [4, 2006.01] 
15/52 . . . . . kiểu hình bình hành [4, 2006.01] 

92 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E04H 

15/54 . . Tấm vải lều trại hoặc mái che (mái che lều được thông gió E04H 15/16) [4, 
2006.01] 

15/56 . . Sàn nền [4, 2006.01] 
15/58 . . Cơ cấu đóng; tấm vải bạt; mái che nắng [4, 2006.01] 
15/60 . . Cọc [4, 2006.01] 
15/62 . . Chốt, cọc hoặc tương tự [4, 2006.01] 
15/64 . . Cố định tấm phủ mái che hoặc lều [4, 2006.01] 

17/00 Rào chắn, ví dụ hàng rào, bãi quây súc vật (rào chắn cho phép dòng điện đi qua 
A01K 3/00, H05C; phương tiện dùng đi qua rào chắn, thanh ngăn E06B 11/00) [1, 
2006.01] 

17/02 . Hàng rào bằng dây thép, ví dụ làm bằng lưới thép (E04H 17/14 được ưu tiên; xử lý 
hoặc gia công dây thép B21F, ví dụ sản xuất lưới dây kim loại B21F 27/00) [1, 
2006.01] 

17/04 . . khác biệt bởi việc sử dụng dây kim loại đặc biệt thích hợp, ví dụ dây thép gai [1, 
7, 2006.01] 

17/06 . . Các bộ phận dùng cho rào thép dây  [1, 2006.01] 
17/08 . . . Phương tiện neo, ví dụ các hình thức đặc biệt để đóng chặt vào đất; Thanh 

chống xiên hoặc tương tự (dùng cho tháp hoặc cột tháp E04H 12/20; trụ khớp 
của cột E04H 12/22) [1, 2006.01] 

17/10 . . khác biệt bởi phương pháp nối dây thép với cột; Thanh treo [1, 2006.01] 
17/12 . . . dây thép đặt trong rạch, trong rãnh hoặc tương tự [1, 2006.01] 
17/14 . Rào chắn, làm bằng các cấu kiện cứng, ví dụ có cột hoặc lưới [1, 2006.01] 
17/16 . . sử dụng các cấu kiện panen chế tạo sẵn, ví dụ các khung bằng sợi thép [1, 

2006.01] 
17/18 . . . Bãi chăn nuôi súc vật, nghĩa là bãi có rào chắn dễ di chuyển và tháo lắp [1, 

2006.01] 
17/20 . . Cột [1, 2006.01] 
17/22 . . . Phương tiện neo, ví dụ các hình thức đặc biệt để chôn chặt vào đất; Thanh xiên  

[1, 2006.01]hoặc tương tự (dùng cho tháp hoặc cột tháp E04H 12/20; trụ khớp 
dùng cho cột E04H 12/22) [1, 2006.01] 

17/24 . . Phương tiện để nối lưới với khung, cột hoặc hàng rào [1, 2006.01] 
17/26 . Thiết bị dùng để lắp đặt hoặc di chuyển, tháo dỡ rào chắn [1, 2006.01] 
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E05 Ổ KHÓA; CHÌA KHÓA; PHỤ TÙNG CỬA SỔ; CỬA RA VÀO VÀ CÁC 
LOẠI CỬA KHÁC; KÉT SẮT 

Ghi chú 
 Trong lớp này, các thuật ngữ được sử dụng với nghĩa như sau: 
 - "cánh cửa" là thuật ngữ chung dùng cho cửa đi hoặc cửa sổ quay, trượt hoặc các 

kiểu cửa di động khác. Thuật ngữ này cũng bao gồm các kết cấu di động khác như 
các ngăn kéo, các nắp của ngăn kéo, của ngăn đựng hành lý trong ô tô, cũng như các 
nắp đẩy ô tô, mà trên đó có thể lắp thiết bị điều khiển, gắn chặt, gài chốt hoặc khóa 
chặt lại; 

 - "khung" là bộ phận để gắn cánh cửa ra vào. Thuật ngữ này không bao gồm khung 
tạo thành các bộ phận của cánh cửa, nhưng khung có thể là cánh cửa khác; 

 - "ổ khóa" - thiết bị để mở hoặc khóa chặt bất kỳ bộ phận nào và phải cần có chìa 
khóa hoặc có cấu hoán vị khác mới mở đóng được. Trong các nhóm E05B 1/00 đến 
9/00, 13/00 đến 17/00, 39/00 đến 47/00, 51/00, 53/00, 63/00 và 65/00, thuật ngữ "ổ 
khóa" có thể bao gồm các thiết bị cài khác; 

 - "then lẫy" là bộ phận trượt, quay hay di động khác được mang trên cửa để đóng cửa 
bằng cách ăn khớp với bộ phận giữ trên khung. Nó có thể được tác động trực tiếp 
bằng tay hoặc thông qua chìa khóa hoặc thiết bị khác; nó có thể là chốt cài (xem bên 
dưới); 

 - "chốt cài" là thiết bị để chốt cánh cửa lại một cách tự động dưới tác dụng của lò xo 
hoặc của lực nào khác trong thời điểm cánh cửa ráp vào khung, nên không thể tác 
động bằng tay để giữ chặt cánh cửa, nhưng chỉ có thể mở nó; 

 - "Yếm khóa" là bộ phận được nối bằng bản lề với khung hoặc cánh cửa sao cho có 
thể di chuyển hướng về bề mặt của cánh hoặc khung và được gắn chặt vào đó, ví dụ 
bằng nút xoay, khóa móc và móc cài. 

E05B Ổ KHÓA; CÁC PHỤ KIỆN CỦA NÓ; KHÓA TAY 

[2014.01] 
1. 

05B 77/00 – E05B 81/00 
2. Núm, tay cầm hoặc nút bấm cho khóa của cánh  

được phân  nhóm E05B 79/00 - E05B 85/00 

Nội dung phân lớp 
Ổ KHÓA CÓ LẪY KHÓA 

Chuyển động khi quay chìa khóa ................................................................ 21/00, 23/00, 25/00 
Định vị khi lắp chìa khóa .................................................................................. 27/00 đến 33/00 

Ổ KHÓA VỚI CHÌA KHÓA ĐẶC BIỆT HOẶC BỘ KHÓA 
ĐẶC BIỆT ........................................................................................................................................ 35/00  
Ổ KHÓA KHẢ HOÁN HOẶC Ổ KHÓA CHỮ .................................................................... 37/00, 49/00 
KHÓA MÓC .......................................................................................................................... 67/00, 37/00 
Ổ KHÓA CÓ CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO HOẶC ĐỊNH THỜI ...................................... 39/00 đến 45/00  
Ổ KHÓA CÓ CHỐT CÀI ................................................................................................ 55/00 đến 61/00 
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Ổ KHÓA CÓ CẤU TẠO ĐẶC BIỆT ............................................................................................... 63/00 
Ổ KHOA CÓ CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT ............................................................. 65/00, 69/00 đến 75/00 
ĐÓNG VÀ MỞ Ổ KHÓA ................................................................................................ 47/00 đến 53/00 
CÁC CHI TIẾT HOẶC PHỤ TÙNG CỦA Ổ KHÓA, CHÌA 
KHÓA 

Quả đấm hoặc tay cầm .......................................................................................... 1/00 đến 7/00  
Các chi tiết và bộ phận khác của ổ khóa hoặc chốt ............................................ 9/00 đến 17/00 
Chìa khóa ........................................................................................................................... 19/00 

KHÓA TAY ...................................................................................................................................... 75/00 

 

 

1/00 Quả đấm hoặc tay cầm dùng cho cánh cửa; Quả đấm, tay cầm hoặc nút ấn dùng 
cho khóa hoặc chốt trên cánh cửa (E05B 5/00, E05B7/00 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

1/02 . bằng vật liệu cứng [1, 2006.01] 
1/04 . . với lõi cứng và lớp phủ ngoài [1, 2006.01] 
1/06 . bằng vật liệu tấm [1, 2006.01] 

3/00 Gắn quả đấm vào các bộ phận của ổ khóa hoặc chốt cài [1, 2006.01] 
3/02 . Gắn quả đấm vào trục ổ khóa bằng cách ghim, kẹp hoặc tán đinh [1, 2006.01] 
3/04 . Gắn cổ trục của quả đấm vào trục ổ khóa bằng đinh vít, lò xo hoặc then cửa tự 

động [1, 2006.01] 
3/06 . bằng chốt cắm [1, 2006.01] 
3/08 . Gắn quả đấm vào con trượt [1, 2006.01] 
3/10 . bằng chốt phân đôi lắp vào con trượt hoặc vào chốt cổ trục quả đấm [1, 2006.01] 

5/00 Quả đấm có khóa, được làm khít vào mặt phẳng của cửa đi, cánh cửa sổ và 
tương tự [1, 2006.01] 

5/02 . quay ở phía ngoài trước khi mở hoặc đóng [1, 2006.01] 
5/04 . trượt song song với cánh cửa sau khi đã kéo ra [1, 2006.01] 

7/00 Quả đấm có chốt khóa, quay quanh trục song song với cánh cửa (E05B 5/00 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

9/00 
05B 79/04, E05B 85/02) [1, 2006.01] 

9/02 . của ổ khóa có then và chốt cài [1, 2006.01] 
9/04 . của ổ khóa hình trụ [1, 2006.01] 
9/06 . Gắn các bộ phận của thân ổ khóa với nhau [1, 2006.01] 
9/08 . Gắn thân ổ khóa vào cửa đi, cửa sổ hoặc tương tự [1, 2006.01] 
9/10 . Thiết bị để nối 2 nửa của ổ khóa đôi hình trụ [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị ngăn giữ việc rút chìa ra khỏi ổ khóa [1, 2006.01] 
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11/02 . trước khi cánh cửa bị khóa [1, 2006.01] 
11/04 . trước khi cánh cửa được đóng [1, 2006.01] 
11/06 . để giữ lại các chìa khóa vạn năng hoặc chìa khóa không đúng [1, 2006.01] 

13/00 Thiết bị ngăn giữ việc dùng chìa hoặc là dùng quả đấm hoặc dùng cả hai để 
đóng [1, 2006.01] 

13/02 . làm dưới dạng nắp lỗ khóa có hình quạt, bố trí ở lỗ khóa [1, 2006.01] 
13/04 . làm dưới dạng phụ kiện hình chạc, ôm và giữ chìa khoa [1, 2006.01] 
13/06 . làm như một chốt cài, bố trí trên hành trình dịch chuyển của răng chìa khóa [1, 

2006.01] 
13/08 . làm như một gióng then dọc, nối quả đấm với phần không chuyển động của ổ khóa 

[1, 2006.01] 
13/10 . được làm như một ổ khóa, đặt trong quả đấm [1, 2006.01] 

15/00 Các chi tiết khác của ổ khóa; Các bộ phận để gài bằng chốt của thiết bị khóa 
[1,2006.01] 

15/02 . Các tấm đập; Bộ giữ; Tai bu lông vòng; Nắp lỗ khóa [1, 2006.01] 
15/04 . Lò xo trong ổ khóa [1, 2006.01] 
15/06 . Khấc chìa khóa, khe răng chìa khóa [1, 2006.01] 
15/08 . Cơ cấu hướng dẫn cho chìa khóa; Chốt cho chìa khóa [1, 2006.01] 
15/10 . Then của ổ khóa hoặc chốt khóa đệm [1, 2006.01] 
15/12 . Chốt chặn để đóng then [1, 2006.01] 
15/14 . Lẫy khóa [1, 2006.01] 
15/16 . Sử dụng những vật liệu đặc biệt để chế tạo ổ khóa [1,2006.01] 

17/00 Thiết bị phụ dùng cho ổ khóa (ổ khóa với thiết bị chỉ báo hoặc định thời E05B 
39/00 – E05B45/00) [1, 4, 2006.01] 

17/02 . Thiết bị để nối cửa hai lớp, cửa nọ đặt sau cửa kia [1, 2006.01] 
17/04 . Thiết bị để nối xi lanh của ổ khóa một xi lanh hoặc hai xi lanh có bộ phận chuyển 

động then [1, 2006.01] 
17/06 . Bộ dưỡng để đánh dấu vị trí của lỗ ở phụ tùng cửa đi, cửa sổ hoặc tương tự [1, 

2006.01] 
17/08 . Thiết bị bôi trơn [1, 2006.01] 
17/10 . Thiết bị chiếu sáng dùng cho ổ khóa hoặc chìa khóa [1, 2006.01] 
17/12 . Thiết bị dùng để rút chìa khi bị hóc khóa [1, 2006.01] 
17/14 . Công cụ dùng để đóng hoặc bảo vệ lỗ khóa [1, 2006.01] 
17/16 . . theo dạng chốt hoặc khấc chìa khoá [1, 2006.01] 
17/18 . . dưới dạng nắp hoặc then trượt [1, 2006.01] 
17/20 . Phương tiện độc lập của cơ chế khóa để ngăn ngừa sự mở trái phép, ví dụ để bảo 

đảm then cài ở vị trí khoa (chốt chặn E05B 15/12) [4, 2006.01] 
17/22 . Phương tiện để thao tác hoặc kiểm soát ổ khóa hoặc phụ kiện của khóa, khác với bộ 

phận khóa chặt, ví dụ công tắc điện, thiết bị chỉ báo [4, 2006.01] 
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19/00 Chìa khóa; Các phụ kiện của nó (sản xuất chìa khóa, xem các vị trí thích hợp, ví dụ 
B21D 53/42; khắc rãnh chìa khóa B23C 3/35) [1, 2006.01] 

19/02 . Kết cấu thân chìa khóa [1, 2006.01] 
19/04 . Kết cấu vòng chìa khóa; Kết cấu chìa khoa phẳng [1, 2006.01] 
19/06 . Khấc chìa khóa; Khấc chìa khóa phẳng [1, 2006.01] 
19/08 . . Các dạng đặc biệt của khấc chìa khóa, ví dụ như khấc kép và khấc xếp gấp được 

[1, 2006.01] 
19/10 . Gắn chặt khấc chìa khóa và vòng chìa vào thân chìa [1, 2006.01] 
19/12 . Chìa khóa có một số khấc, cái nọ dịch chuyển tương đối lẫn nhau khi đóng và mở 

[1, 2006.01] 
19/14 . Chìa khóa kép [1, 2006.01] 
19/16 . Chìa khóa siêu mỏng mở khóa không bằng tác động quay [1, 2006.01] 
19/18 . Chìa khóa phải điều chỉnh trước khi sử dụng [1, 2006.01] 
19/20 . Chìa khóa vạn năng; Thiết bị để mở khóa; Các thiết bị khác dùng cho mục đích 

tương tự [1, 2006.01] 
19/22 . Chìa khóa có thiết bị chỉ báo khi mở hay đóng ổ khóa [1, 2006.01] 
19/24 . Dấu hiệu trên chìa khóa [1, 2006.01] 
19/26 . Dùng những vật liệu đặc biệt để chế tạo chìa khóa [1, 2006.01] 

Ổ khóa có chìa khóa quay, làm dịch chuyển lẫy khóa dạng tấm mỏng vuông góc với chìa 

21/00 Ổ khóa có lẫy khóa, không phụ thuộc vào chuyển động của then [1, 2006.01] 
21/02 . có lẫy khóa đồng nhất [1, 2006.01] 
21/04 . có chốt hãm ở lẫy khóa (E05B 21/02 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
21/06 . Ổ khóa hình trụ, ví dụ ổ khóa có bộ phận bảo hộ [1, 2006.01] 

23/00 Ổ khóa có lẫy khóa phụ thuộc vào chuyển động của then [1, 2006.01] 

25/00 Ổ khóa có lẫy khóa đặc biệt [1, 2006.01] 
25/02 . trong phần cắt có khấc chìa di chuyển [1, 2006.01] 
25/04 . trong đó chốt hãm được dẫn hướng từ vị trí khóa sang hướng khác theo đường 

chệch [1, 2006.01] 
25/06 . trong đó chốt hãm được dẫn hướng từ vị tri khóa sang hướng khác dọc theo đường 

cong [1, 2006.01] 
25/08 . trong đó rãnh dịch chuyển khớp vào chìa khóa [1, 2006.01] 
25/10 . ăn khớp vào nhau để xác định vị trí mở của chúng [1, 2006.01] 

Ổ khóa, mà lẫy khóa của chúng được sắp xếp khi lắp chìa vào ổ khóa 

27/00 Ổ khóa hình trụ có lẫy khóa có chốt hoặc bi [1, 2006.01] 
27/02 . hoạt động bằng khấc chìa [1, 2006.01] 
27/04 . . bố trí hướng tâm theo một tầng [1, 2006.01] 
27/06 . . bố trí hướng tâm nhiều hơn một tầng [1, 2006.01] 
27/08 . . bố trí theo trục [1, 2006.01] 
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27/10 . hoạt động bằng các bề mặt khác của chìa, ví dụ bằng những lỗ mà phần lồi ra của 
lẫy được luồn vào [1, 2006.01] 

29/00 Ổ khóa hình trụ có lẫy khóa dạng bản [1, 2006.01] 
29/02 . hoạt động bằng khấc chìa khóa [1, 2006.01] 
29/04 . . bố trí cái một [1, 2006.01] 
29/06 . . bố trí từng đôi [1, 2006.01] 
29/08 . hoạt động bằng các bề mặt khác của chìa khóa [1, 2006.01] 
29/10 . . có lỗ cong hay rãnh cong [1, 2006.01] 
29/12 . . có gờ cong [1, 2006.01] 
29/14 . bố trí dọc trục và hướng tâm [1, 2006.01] 

31/00 Ổ khóa hình trụ với lẫy khóa có cả chốt hoặc bi, và dạng tấm mỏng [1, 2006.01] 

33/00 Ổ khóa hình trụ mà trong đó then chuyển động nhờ vào những phương tiện 
khác không phải chìa khóa [1, 2006.01] 

 

35/00 Ổ khóa sử dụng với các chìa đặc biệt hoặc dùng nhiều chìa để đóng hoặc mở [1, 
2006.01] 

35/02 . dùng những chìa chuyển động vuông góc với phương lắp chìa vào ổ [1, 2006.01] 
35/04 . dùng chìa khóa ấn thẳng [1, 2006.01] 
35/06 . dùng chìa khóa vặn xoáy [1, 2006.01] 
35/08 . dùng nhiều chìa để đóng hoặc mở [1, 2006.01] 
35/10 . . có chìa chính và phụ [1, 2006.01] 
35/12 . . yêu cầu sử dụng hai chìa, như dùng cho két sắt ngân hàng [1, 2006.01] 
35/14 . với những chìa có những bộ phận khác nhau để vận hành những cơ cấu riêng của ổ 

khóa [1, 2006.01] 

37/00 Ổ khóa khả hoán (ổ khóa khả hoán điện E05B 49/00); Ổ khóa chữ [1, 2006.01] 
37/02 . có lẫy khóa hình đĩa hoặc hình vòng, đặt trên một trục và được bố trí độc lập với 

nhau  [1, 2006.01] 
37/04 . có lẫy khóa hình đĩa đặt trên một trục, và tất cả các đĩa được điều chỉnh bằng cách 

quay quả đấm có thể dịch chuyển [1, 2006.01] 
37/06 . . trong ổ khóa móc [1, 2006.01] 
37/08 . có lẫy khóa hình đĩa đặt trên một trục, tất cả các đĩa được điều chỉnh bằng cách 

quay quả đấm không dịch chuyển [1, 2006.01] 
37/10 . . trong ổ khóa móc [1, 2006.01] 
37/12 . có lẫy khóa hình đĩa được bố trí trên một số trục [1, 2006.01] 
37/14 . . trong ổ khóa móc [1, 2006.01] 
37/16 . có một số quả đấm đẩy kéo, thanh trượt hoặc tương tự [1, 2006.01] 
37/18 . . trong ổ khóa móc [1, 2006.01] 
37/20 . Ổ khóa chữ [1, 2006.01] 
37/22 . . trong ổ khóa móc [1, 2006.01] 
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Ổ khóa có các thiết bị chỉ báo hoặc có thiết bị định thời 

39/00 Ổ khóa đưa ra chỉ báo về sự mở trái phép [1, 2006.01] 
39/02 . với miếng đệm bằng chì hay bằng giấy dễ bị phá hủy [1, 4, 2006.01] 
39/04 . với các thiết bị đếm hoặc ghi [1, 2006.01] 

41/00 Ổ khóa cho phép nhìn để xác định là đang đóng hay mở [1, 2006.01] 

43/00 Ổ khóa có cơ cấu để mở theo thời gian [1, 2006.01] 

45/00 Ổ khóa có tín hiệu báo động [1, 2006.01] 
45/02 . có chuông cơ khí [1, 2006.01] 
45/04 . có thiết bị báo động kích nổ [1, 2006.01] 
45/06 . Ổ khóa báo động điện [1, 2006.01] 
45/08 . . có các công tắc trong ổ khóa hoặc trong tấm đập [1, 2006.01] 
45/10 . . . hoạt động khi tra chìa [1, 2006.01] 
45/12 . . . hoạt động khi dịch chuyển chốt cài [1, 2006.01] 
45/14 . . có công tắc ở ngoài ổ khóa [1, 2006.01] 

Thiết bi để đóng hoặc mở ổ khóa không cần chìa, ví dụ điều khiển từ xa 

47/00 Đóng hoặc mở ổ khóa hoặc các thiết bị đóng khác nhờ các phương tiện điện hay 
là từ (ổ khóa điện khả hoán E05B 49/00) [1, 2, 2006.01] 

47/02 . Thiết bị làm dịch chuyển then nhờ các phương tiện điện từ  [1, 2006.01] 
47/04 . . chỉ để mở [1, 2006.01] 
47/06 . Điều khiển các then cơ khí nhờ các bộ hãm điện từ [1, 2006.01] 
47/08 . . các then được rút ra nhờ lò xo, lò xo này nén lại khi cánh đóng [1, 2006.01] 

49/00 Ổ khóa điện khả hoán; Sơ đồ của chúng [1, 2006.01] 
49/02 . có thiết bị điện bên trong ổ khóa [1, 2006.01] 
49/04 . có thiết bị điện bên ngoài ổ khóa [1, 2006.01] 

51/00 Đóng hoặc mở ổ khóa hoặc các thiết bị đóng khóa khác nhờ các phương tiện 
không phải cơ khí khác [1, 2006.01] 

51/02 . nhờ các phương tiện khí nén hoặc thủy lực [1, 2006.01] 
 

53/00 
 [1, 2006.01] 

Ổ khoá có chốt cài 

55/00 Ổ khóa trong đó chốt cài trượt cũng được sử dụng làm then đóng [1, 2006.01] 
55/02 .  có then cài được cố định bằng lẫy khóa [1, 2006.01] 
55/04 . có then cài được cố định nhờ then ngang hoặc đai ốc siết khi quả đấm ẩn ở tư thế 

chốt [1, 2006.01] 

99 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E05B 

55/06 . khi quả đấm ở tư thế mở [1, 2006.01] 
55/08 . . có then cài cố định bằng then ngang [1, 2006.01] 
55/10 . . không cố định then cài [1, 2006.01] 
55/12 . có then cài cố định bằng các bộ phận song song dấu kín [1, 2006.01] 
55/14 . có then cài cố định bằng quả đấm cửa hoặc các phương tiện nằm trong quả đấm [1, 

2006.01] 
55/16 . . bằng quả đấm đặt trên một bên của cánh cửa [1, 2006.01] 

57/00 Ổ khóa, trong đó chốt cài quay cũng được sử dụng làm phương tiện đóng [1, 
2006.01] 

59/00 Ổ khóa có chốt cài tách ra khỏi chốt khóa, hoặc có một số chốt cài hoặc then 
khóa [1, 2006.01] 

59/02 . có chốt cài cố định khi chuyển dịch then khóa [1, 2006.01] 
59/04 . có chốt cài được chuyển dịch nhờ then khóa, hoặc then khóa nhờ chốt cài, hoặc 

chốt cài nhờ then khác hoặc tương tự [1, 2006.01] 
59/06 . có then trượt ở chốt cài [1, 2006.01] 
61/00 Các ổ khoa khác có chốt cài [1, 2006.01] 

Ổ khóa cấu tạo đặc biệt hoặc ổ khóa có chức năng đặc biệt  

63/00 Ổ khóa cấu tạo đặc biệt [1, 2006.01] 
63/02 . không có lò xo [1, 2006.01] 
63/04 . để dùng thay đổi nhau ở bên phải hoặc bên trái cửa đi, cửa sổ hoặc tương tự [1, 

2006.01] 
63/06 . có then điều chỉnh được theo chiều dài [1, 2006.01] 
63/08 . Ổ khóa ngầm [1, 2006.01] 
63/10 . . để đặt chúng cần hai lỗ hình trụ ở cửa đi [1, 2006.01] 
63/12 . có các phương tiện gắn ở then để cài vào nhau với bộ giữ [1, 2006.01] 
63/14 . Sắp xếp một số ổ khóa hoặc các ổ khóa có một số then, ví dụ đặt cái nọ đằng sau 

cái kia (ổ khóa có chốt cài E05B 59/00, E05B61/00) [1, 4, 2006.01] 
63/16 . có tay cầm di chuyển độc lập ở hai phía đối nhau của cửa đi [1, 2006.01] 
63/18 . có thiết bị, không phụ thuộc vào cơ cấu đóng để cố định then ở trạng thái được co 

rút lại [1, 2006.01] 
63/20 . . tự động tách rời khi cánh cửa đã đóng [1, 2006.01] 
63/22 . hoạt động do lực kéo hoặc đẩy, có phương vuông góc với mặt trước của cửa (E05B 

35/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
63/24 . Sự lắp ráp trong đó các chi tiết khóa khớp với nhau được lắp tương ứng trên cánh 

cửa và khung và cả hai có thể di chuyển được, ví dụ, mở được nhờ việc chuyển 
động của một trong hai chi tiết (ổ khóa có yếm khóa E05B 65/48) [4, 2006.01] 

65/00 Ổ khóa chức năng đặc biệt [1, 2006.01] 
65/02 . dùng cho cánh cửa mỏng, rỗng hoặc cánh cửa bằng kim loại mỏng [1, 2006.01] 
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65/04 . dùng cho cánh cửa treo trên bản lề về cùng một phía, cái nọ tiếp cái kia [1, 4, 
2006.01] 

65/06 . dùng cho cửa đu đưa [1, 2006.01] 
65/08 . dùng cho cánh cửa trượt [1, 2006.01] 
65/10 . dùng cho cửa đi thoát hiểm hoặc thoát khẩn cấp [1, 2006.01] 
65/44 . dùng cho đồ gỗ (dùng cho ngăn kéo E05B65/46) [1,2006.01] 
65/46 . . dùng cho ngăn kéo [1, 4, 2006.01, 2017.01] 
65/462 . . dùng cho hai hoặc nhiều hơn hai ngăn kéo [2017.01] 
65/463 . . . Khóa liên động hoặc cơ cấu chống lật của ngăn kéo, tức là khi một ngăn kéo 

mở thì có ít nhất một ngăn kéo giữ nguyên ở trạng thái đóng [2017.01] 
65/464 . . . . có ít nhất hai chi tiết khóa được sắp cho thẳng hàng trong mối tương quan đầu 

này tiếp với đầu kia [2017.01] 
65/465 . . . . có then khóa quay [2017.01] 
65/466 . . . . có các chi tiết mềm dẻo hoặc kéo căng được, ví dụ dây cáp, dải, dây xích hoặc 

dây thừng [2017.01] 
65/467 . . . Then khóa được gắn cố định tại mặt trước của ngăn kéo [2017.01] 
65/468 . . . sử dụng then khóa xoay (E05B65/465, E05B65/467 được ưu tiên) [2017.01] 
65/48 . Ổ khóa có yếm khóa (thiết bị cài có yếm khóa không phải là ổ khóa E05C 19/08) 
65/50 . . dùng cho cặp [1, 2006.01] 
65/52 . Các ổ khóa khác dùng cho ngăn kéo, hộp, vali, túi, túi xách đi đường hoặc tương tự 

[1, 2006.01] 

67/00 Ổ khóa móc (ổ khóa khả hoán E05B 37/00); Các chi tiết của chúng  [1, 2006.01] 
67/02 . Thân [1, 2006.01] 
67/04 . . Thân được bọc thép [1, 2006.01] 
67/06 . Ổ khóa có móc; Bố trí móc của ổ khóa [1, 2006.01] 
67/08 . . Ổ khóa móc có móc được khớp nối bằng bản lề với thân ổ khóa [1, 2006.01] 
67/10 . . . có các thiết bị để khóa đầu tự do của móc [1, 2006.01] 
67/12 . . . . với ổ khóa chế tạo hình trụ [1, 2006.01] 
67/14 . . . có các thiết bị để cố định đầu quay của móc [1, 2006.01] 
67/16 . . . . với ổ khóa chế tạo hình trụ [1, 2006.01] 
67/18 . . . với các thiết bị để cố định hai đầu móc [1, 2006.01] 
67/20 . . . . với ổ khoa chế tạo hình trụ [1, 2006.01] 
67/22 . . Ổ khóa có móc trượt, có hoặc không có chuyển động quay [1, 2006.01] 
67/24 . . . với ổ khóa chế tạo hình trụ [1, 2006.01] 
67/26 . . . có chuyển động xoắn, có hoặc không có sự chuyển dịch của móc khi chìa khóa 

quay [1, 2006.01] 
67/28 . . Ổ khóa có móc hình tròn [1, 2006.01] 
67/30 . . . với ổ khóa chế tạo hình trụ  [1, 2006.01] 
67/32 . . Ổ khóa có móc dạng kìm [1, 2006.01] 
67/34 . . . với ổ khóa chế tạo hình trụ [1, 2006.01] 
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67/36 . Ổ khóa móc với phương tiện đóng kín khác với móc [1, 2006.01] 
67/38 . Thiết bị bảo vệ và thiết bị phụ dùng cho ổ khóa móc [1, 2006.01] 

Khoá may vào quần áo, lắp vào cán gây, ô dù, hoặc xe đạp 

69/00 Thiết bị dùng để khóa các bộ phận của quần áo; Móc treo quần áo với thiết bị 
khóa [1, 2006.01] 

69/02 . Móc dùng cho quần áo với thiết bị khóa (móc để khóa hoạt động khi bỏ tiền xu 
G07F17/10) [1, 2006.01] 

71/00 Thiết bị khóa chuyên dùng cho xe đạp, trừ ổ khóa móc (thiết bị khóa có cấu tạo 
gắn liền với xe đạp B62H 5/00) [1, 2006.01] 

71/02 . Thiết bị khóa khả hoán [1, 2006.01] 

73/00 Thiết bị khóa dùng cho các vật mang xách được, chống việc nạy khóa; Các thiết 
bị khóa khác không dùng cho các nhóm khác của phân lớp này [1, 2006.01] 

73/02 . dùng cho gậy chống khi đi bộ hoặc ô dù  [1, 2006.01] 
 

75/00 Khóa tay [1, 2006.01] 

[2014.01] 

77/00 
biệt 

60J 7/185) [2014.01] 
77/02 . [2014.01] 
77/04 . . 

chạm [2014.01] 
77/06 . . . bằng các lực quán tính [2014.01] 
77/08 . . Các biện pháp bảo vệ người đi bộ [2014.01] 
77/10 . . Cho phép mở trong trường hợp thân xe bị biến dạng, ví dụ bằng cách ngăn ngừa 

biến dạng của khóa [2014.01] 
77/12 . . [2014.01] 
77/14 . 

tự hủy [2014.01] 
77/16 . . , nghĩa là khi cửa mở [2014.01] 
77/18 . . [2014.01] 
77/20 . . . 

[2014.01] 
77/22 . C

[2014.01] 
77/24 . . ngăn chặn việc sử dụng tay nắm cửa bên trong, chốt, nút bấm khóa hoặc tương tự 

[2014.01] 
77/26 . . .  [2014.01] 
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77/28 . . . [2014.01] 
77/30 . . cho phép mở bằng tay nắm cửa bên trong, ngay cả khi cửa bị khóa [2014.01] 
77/32 . 

[2014.01] 
77/34 . Bảo vệ chống lại thời tiết hoặc bụi bẩn, ví dụ chống nước xâm nhập (làm kín hoặc 

bảo vệ cho lỗ khóa E05B 17/14) [2014.01] 
77/36 . Ngăn ngừa tiếng ồn; Các phương tiện chống rung [2014.01] 
77/38 . . Các bộ phận đệm, các bộ phận dẫn đàn hồi hoặc các phần tử giữ, ví dụ để đệm 

hoặc làm giảm tác động của chốt khóa với bát khóa trong khi đóng cánh 
[2014.01] 

77/40 . . Các bộ phận của khóa được bao phủ bởi các lớp tiêu âm, ví dụ lớp phủ [2014.01] 
77/42 . Phương tiện giảm chấn động của các bộ phận khóa, ví dụ làm chậm chuyển động 

quay trở lại của tay nắm (E05B 77/38 được ưu tiên) [2014.01] 
77/44 . Phòng chống trộm, ví dụ bảo vệ chống lại sự mở cửa của các công cụ trái phép 

(E05B 77/28 được ưu tiên) [2014.01] 
77/46 . Khóa nhiều cánh đồng thời [2014.01] 
77/48 . . bằng các phương tiện điện [2014.01] 
77/50 . . bằng các phương tiện khí nén hoặc thủy lực [2014.01] 
77/52 . Khóa một cánh bằng cách đóng cánh khác [2014.01] 
77/54 . Tự động bảo vệ hoặc mở khóa các chốt khóa kích hoạt bởi một số thông số nhất 

định của phương tiện vận tải, ví dụ vượt quá ngưỡng tốc độ (gây ra bởi va chạm xe 
E05B 77/12) [2014.01] 

79/00 Lắp hoặc kết nối khóa của phương tiện vận tải hoặc các bộ phận của chúng 
[2014.01] 

79/02 . Lắp khóa của phương tiện vận tải hoặc các bộ phận của chúng [2014.01] 
79/04 . . Lắp thân khóa vào phương tiện vận tải, ví dụ vào cánh [2014.01] 
79/06 . . Lắp tay nắm, ví dụ vào cánh hoặc vào khóa [2014.01] 
79/08 . . Lắp các bộ phận riêng biệt của khóa vào khóa, ví dụ tay gạt [2014.01] 
79/10 . Kết nối giữa các phần chuyển động được của khóa [2014.01] 
79/12 . . sử dụng thanh truyền [2014.01] 
79/14 . . . các thanh đó liên kết với nhau [2014.01] 
79/16 . . . đặc trưng bởi các phương tiện để liên kết thanh truyền với các bộ phận khác của 

khóa, ví dụ tay gạt [2014.01] 
79/18 . . . Các thanh dẫn hướng [2014.01] 
79/20 . . sử dụng các kết nối linh hoạt, ví dụ dây kéo ống lò xo [2014.01] 
79/22 . . Vận hành các kết nối giữa tay nắm, chốt hoặc nút bấm khóa và bộ phận khóa ( lắp 

các thành phần không chuyền động của tay nắm vào khóa E05B 79/06) [2014.01] 

81/00 Khóa phương tiện vận tải hoạt động bằng năng lượng [2014.01] 
81/02 . đặc trưng bởi loại truyền động được sử dụng [2014.01] 
81/04 . . Điện năng (mạch điện E05B 81/54) [2014.01] 
81/06 . . . sử dụng mô tơ quay [2014.01] 
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81/08 . . . sử dụng nam châm điện hoặc cuộn dây [2014.01] 
81/10 . . Thủy lực hoặc khí nén (mạch thủy lực hoặc khí nén E05B 81/52) [2014.01] 
81/12 . đặc trưng bởi chức năng hoặc mục đích của năng lượng truyền động [2014.01] 
81/14 . . kích hoạt chốt hãm, ví dụ để mở chốt [2014.01] 
81/16 . . kích hoạt các thành phần của khóa để khóa hoặc mở khóa [2014.01] 
81/18 . . để thực hiện sự chuyển động của các chốt (E05B81/20 được ưu tiên) [2014.01] 
81/20 . . để hỗ trợ giai đoạn kết thúc đóng cửa hoặc bắt đầu mở cửa [2014.01] 
81/22 . . . bằng cách di chuyển bát khóa [2014.01] 
81/24 . đặc trưng bởi đặc điểm cấu trúc của bộ truyền động hoặc năng lượng truyền động 

[2014.01] 
81/26 . . Các thành phần đầu ra [2014.01] 
81/28 . . . Các thành phần chuyển động tịnh tiến qua lại [2014.01] 
81/30 . . . Các thành phần chuyển động quay [2014.01] 
81/32 . . Chi tiết của bộ truyền động [2014.01] 
81/34 . . . của truyền động bánh răng [2014.01] 
81/36 . . . . Bộ phận bánh răng, ví dụ bánh răng hình quạt [2014.01] 
81/38 . . . . Bánh răng hành tinh [2014.01] 
81/40 . . . Lõi khóa hoặc các thành phần tương tự di chuyển dọc trục có định hướng 

[2014.01] 
81/42 . . . Các cơ cấu cam [2014.01] 
81/44 . . . . ở dạng rãnh [2014.01] 
81/46 . . . Các khớp ly hợp [2014.01] 
81/48 . . Bộ truyền động dẫn động theo một hướng [2014.01] 
81/50 . . Các thiết bị truyền động tự động quay trở lại vị trí trung lập bằng các phương tiện 

không dùng năng lượng, ví dụ bởi lò xo [2014.01] 
81/52 . Các mạch khí nén hoặc thủy lực (để khóa nhiều cánh đồng thời E05B 77/50) 

[2014.01] 
81/54 . Các mạch điện (để khóa nhiều cánh đồng thời E05B 77/48) [2014.01] 
81/56 . . Điều khiển bộ truyền động [2014.01] 
81/58 . . . bao gồm thời gian điều khiển, ví dụ điều khiển thời gian chạy của động cơ điện 

[2014.01] 
81/60 . . . sử dụng điều khiển xung, ví dụ điều chỉnh độ rộng xung [2014.01] 
81/62 . . . để mở hoặc đóng một mạch phụ thuộc vào các thông số điện, ví dụ tăng dòng 

động cơ [2014.01] 
81/64 . . Kiểm tra hoặc giám sát, ví dụ sử dụng công tắc hoặc cảm biến [2014.01] 
81/66 . . . vị trí của chốt, tức là trạng thái cài chốt [2014.01] 
81/68 . . . . bằng cách cảm biến vị trí của chốt [2014.01] 
81/70 . . . vị trí của cánh [2014.01] 
81/72 . . . trạng thái khóa, tức là tình trạng khóa hay mở khóa [2014.01] 
81/74 . . . . bằng cách cảm biến trạng thái của bộ truyền động [2014.01] 
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81/76 . . . Phát hiện hoạt động của tay nắm; Phát hiện khi người sử dụng chạm vào tay 
nắm; Các thao tác chuyển mạch điện được thực hiện bằng tay nắm [2014.01] 

81/78 . . . . như là một phần của thao tác khóa hoặc mở khóa không dùng tay [2014.01] 
81/80 . . đặc trưng bởi nguồn năng lương; Vận hành trong tình trạng khẩn cấp [2014.01] 
81/82 . . . sử dụng ắc quy khác với ắc quy chính của phương tiện vận tải [2014.01] 
81/84 . . . sử dụng phương tiện phát năng lượng vận hành bằng tay [2014.01] 
81/86 . . . sử dụng các tụ điện [2014.01] 
81/88 . . . sử dụng truyền năng lượng cảm ứng [2014.01] 
81/90 . Giải mã thủ công trong trường hợp nguồn năng lượng bị lỗi [2014.01] 

83/00 Các khóa phương tiện vận tải chuyên dùng cho các loại cánh hoặc phương tiện 
vận tải đặc biệt (khóa chuyên dùng cho xe đạp E05B 71/00; thiết bị khóa cho mái 
che phương tiện vận tải không cố định B60J 7/185; phương tiện chốt cho thành bên 
hoặc cửa hậu của khoang chứa hàng B62D 33/037) [2014.01] 

83/02 . Các loại khóa cho phương tiện vận tải đường sắt chở ô tô, công ten nơ chở hàng 
hoặc tương tự; Các loại khóa cho các khoang hàng hóa của xe tải thương mại, xe 
tải [2014.01] 

83/04 . . cho các cánh trượt [2014.01] 
83/06 . . . của phương tiện vận tải đường sắt chở ô tô [2014.01] 
83/08 . . với các thanh dọc để kích hoạt các phương tiện khóa [2014.01] 
83/10 . . . Các thanh quay [2014.01] 
83/12 . . cho cửa sau của xe tải (E05B 83/04, E05B 83/08 được ưu tiên) [2014.01] 
83/14 . . có các cơ cấu dự phòng để làm kín [2014.01] 
83/16 . Các loại khóa cho khoang hành lý, nắp đậy hành lý trên xe hoặc nắp ca pô 

[2014.01] 
83/18 . . cho nắp đậy hành lý trên xe hoặc khoang hành lý phía sau [2014.01] 
83/20 . . . có hai hoặc nhiều cánh cùng đóng cho một khoang [2014.01] 
83/22 . . cho các khoang hành lý ở bên cạnh xe, ví dụ xe buýt hoặc xe du lịch cắm trại 

[2014.01] 
83/24 . . cho nắp ca pô của xe [2014.01] 
83/26 . . Phương tiện mở cửa khẩn cấp cho những người bị mắc kẹt trong khoang hành lý 

[2014.01] 
83/28 . Các loại khóa cho ngăn đựng đồ nhỏ, hộp đựng đồ nhỏ trên xe, nắp đổ nhiên liệu 

hoặc tương tự [2014.01] 
83/30 . . cho các loại ngăn đựng đồ nhỏ trên xe [2014.01] 
83/32 . . cho các loại hộp đựng đồ nhỏ trên xe, ví dụ giữa các ghế hành khách [2014.01] 
83/34 . . cho các loại nắp đổ nhiên liệu mà về cơ bản ngang với bề mặt xe [2014.01] 
83/36 . Các loại khóa cho hành khách hoặc tương tự cửa [2014.01] 
83/38 . . cho các loại xe không có khung trụ ở giữa thân xe, tức là các loại xe mà cửa trước 

và cửa sau ăn khớp vào nhau ở vị trí đóng [2014.01] 
83/40 . . cho các loại cửa trượt [2014.01] 
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83/42 . . cho các loại xe thương mại cỡ lớn, ví dụ xe tải, xe xây dựng, xe siêu trọng 
[2014.01] 

83/44 . . cho các loại xe giải trí, ví dụ xe phục vụ lễ hội hoặc cắm trại [2014.01] 

85/00 Các chi tiết khóa của phương tiện vận tải không được đề cập trong các nhóm 
E05B 77/00 – E05B 83/00 [2014.01] 

85/02 . Các loại thân khóa [2014.01] 
85/04 . Các loại bát khóa [2014.01] 
85/06 . Các loại khóa hình trụ [2014.01] 
85/08 . Các chốt, nút bấm có tính chất trang trí trên xe hoặc các chốt bên trong của cửa 

[2014.01] 
85/10 . Các loại tay nắm [2014.01] 
85/12 . . Các loại tay nắm bên trong cửa [2014.01] 
85/14 . . Các loại tay nắm xoay quanh trục song song với cửa [2014.01] 
85/16 . . . một bộ phận kẹp dọc xoay được tại một đầu của trục vuông góc với trục dọc 

của bộ phận kẹp [2014.01] 
85/18 . . . một bộ phận kẹp dọc xoay được quanh trục song song với trục dọc của bộ phận 

kẹp [2014.01] 
85/20 . Các loại chốt hoặc hãm [2014.01] 
85/22 . . Các loại chốt di chuyển thẳng [2014.01] 
85/24 . . Các loại chốt xoay quanh một trục [2014.01] 
85/26 . . . Liên kết giữa các loại chốt hoặc hãm [2014.01] 
85/28 . . . trong đó các bộ phận ăn khớp để giữ có hình dạng như răng của bánh răng hoặc 

tương tự [2014.01] 
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E05C THEN CỬA HOẶC THIẾT BỊ CÀI DÙNG CHO CÁNH CỬA, CHUYÊN 
DÙNG CHO CỬA ĐI HOẶC CỬA SỔ (phương tiện chốt dùng cho các kết cấu 
cửa sau hoặc thành bên của phương tiện vận tải B62D 33/037; thiết bị cài dùng cho 
các cấu kiện xây dựng hoặc cụm chi tiết máy E04, F16B; khóa các thiết bị cài kết 
hợp với ổ khóa về mặt cấu trúc hoặc về mặt hoạt động E05B; phương tiện dùng để 
dẫn động hoặc điều khiển các bộ phận đóng của cánh cửa kết hợp với các bộ phận cơ 
khí để dịch chuyển cánh cửa E05F) 

Ghi chú 
(1) Trong phân lớp này, chỉ riêng chuyển động chủ yếu để cố định cánh cửa là được xem 

xét đến, ví dụ then trượt quay quanh trục của nó để ngăn cản sự trượt lại của nó thì 
được phân loại như chỉ có một chuyển động trượt. 

(2) Chú ý tới các thuật ngữ đã nêu trong ghi chú theo sau tên lớp E05. 

Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ CÀI 

Đặc trưng bởi chuyển động của then .................................................................... 1/00 đến 5/00 
Để giữ cánh ở tư thế mở ......................................................................................... 17/00, 19/00 
Chuyên dùng cho hai cánh cửa ............................................................................................ 7/00 

CÁC CHI TIẾT CỦA THIẾT BỊ KHÓA CỐ ĐỊNH HOẶC 
CÀI CÁNH CỬA .....................................................................................................................9/00, 21/00 

 

Then, chốt cài hoặc thiết bi tương tự để đóng các cánh cửa, đặc trưng bởi dạng chuyển động 
ví du chuyển đông, ví dụ chuyển động theo đường thẳng, quay 

1/00 Thiết bị cài có then chuyển động thẳng (thiết bị nhả tự động nhờ lực đẩy trên cánh 
cửa E05C 19/02)  [1, 2006.01] 

1/02 . không có chốt cài [1, 2006.01] 
1/04 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự được nối cứng với then [1, 

2006.01] 
1/06 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự chuyển dịch khác với then [1, 

2006.01] 
1/08 . có lắp chốt cài [1, 2006.01] 
1/10 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự nối cứng với chốt cài [1, 

2006.01] 
1/12 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự chuyển dịch khác với chốt cài [1, 

2006.01] 
1/14 . . . chuyển dịch hướng vào hoặc ra xa mặt phẳng cánh hay khung [1, 2006.01] 
1/16 . . . chuyển dịch song song với mặt phẳng cánh [1, 2006.01] 

3/00 Thiết bị cài có then cài quay [1, 2006.01] 
3/02 . không có chốt cài [1, 2006.01] 
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3/04 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự nối cứng với then cài [1, 
2006.01] 

3/06 . . có tay nắm điều khiển hay các bộ phận tương tự chuyển dịch khác với then cài [1, 
2006.01] 

3/08 . . . chuyển dịch hướng vào hoặc ra xa mặt phẳng cánh hay khung [1, 2006.01] 
3/10 . . . chuyển dịch song song với mặt phẳng cánh [1, 2006.01] 
3/12 . có chốt cài (thiết bị mà bộ phận cài là lò xo hay là ở thiết bị đó các bộ phận chốt cài 

nối với lò xo, và chuyển dịch khi nó biến dạng, ví dụ chốt cài tự động E05C 19/06) 
[1, 2006.01] 

3/14 . . có tay nắm điều khiển hay bộ phận tương tự nối cứng với chốt [1, 2006.01] 
3/16 . . có tay nắm điều khiển hay bộ phận tương tự chuyển động khác với chốt [1, 

2006.01] 
3/22 . . . khi then điều khiển bằng lò xo [1, 2006.01] 
3/24 . . . . có dạng bộ phận tách đôi [1, 2006.01] 
3/26 . . . . . gài khớp với tấm đập dạng quả đấm cửa [1, 2006.01] 
3/28 . . . . . . có then đôi hoạt động đồng thời [1, 2006.01] 
3/30 . . . . dạng móc [1, 2006.01] 
3/32 . . . . . gài khớp với tấm đập dạng móc (E05C 3/34 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/34 . . . . . có then đôi hoạt động đồng thời [1, 2006.01] 
3/36 . . . . dạng bánh răng quay [1, 2006.01] 
3/38 . . . . có then gài khớp với tấm đập dạng móc (E05C 3/24, 3/30, 3/36 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
3/40 . . . . có then gài khớp với tấm đập dạng đấm cửa (E05C 3/24, 3/30, 3/36 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 

5/00 Thiết bị cài có then chuyển động khác với chỉ chuyển động theo phương thẳng 
và chỉ quay [1, 2006.01] 

5/02 . có chuyển động của then theo cả chiều dọc trục và quay [1, 2006.01] 
5/04 . . có hai dạng chuyển động đồng thời, ví dụ như chuyển động dạng kiểu xoắn ốc 

vào trong tấm đập [1, 2006.01] 
 

7/00 Thiết bị cài chuyên dùng cho hai cánh cửa [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Trong nhóm này, nếu thiết bị cài nối cánh này với cánh đã đóng thì không coi là thiết 

bị chuyên dùng cho hai cánh cửa 
 
7/02 . cho các cánh mà cánh nọ khóa vào cánh kia ở tư thế đóng [1, 2006.01] 
7/04 . cho các cánh mà những cánh ấy nối đối đầu ở tư thế đóng [1, 2006.01] 
7/06 . . có thiết bị cài, đặt trong một cánh và có tác động đến việc đóng cánh kia [1, 

2006.01] 
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9/00 Thiết bị có các then, các then hoạt động đồng thời hoặc các thiết bị cố định khác 
ở một bên cánh đặt cách nhau đồng thời (khóa kết hợp với thiết bị khóa E05B 
63/14; thiết bị tương tự dùng để đóng các bình áp suất F16J 13/08) [1, 2006.01] 

9/02 . có một then trượt để khoa khi chuyển động về một hướng và để mở khi chuyển 
động theo hướng ngược lại; có hai then trượt chuyển động theo cùng một hướng 
khi khóa hoặc mở [4, 2006.01] 

9/04 . có hai then trượt chuyển động theo hai hướng ngược nhau khi đóng hoặc mở [1, 
2006.01] 

9/06 . có ba then trượt trở lên [1, 2006.01] 
9/08 . có then quay [1, 2006.01] 
9/10 . Cơ cấu để tác động cho các then [1, 2006.01] 
9/12 . . có thanh răng và bánh răng [1, 2006.01] 
9/14 . . có chốt ăn khớp với rãnh [1, 2006.01] 
9/16 . . có chốt trục khuỷu và thanh nối [1, 2006.01] 
9/18 . Các chi tiết của các thiết bị cài hay thiết bị để cố định đầu then [1, 2006.01] 
9/20 . Các phương tiện ghép nối dùng cho then trượt, thanh hoặc cáp [4, 2006.01] 
9/22 . Thiết bị dẫn hướng dùng cho then trượt, thanh hoặc cáp (thiết bị dẫn hướng góc 

E05C 9/24) [4, 2006.01] 
9/24 . Phương tiện để truyền chuyển động giữa then trượt, thanh hay cáp đứng và ngang, 

ví dụ thiết bị dẫn hướng góc (phương tiện để truyền chuyển động giữa then trượt, 
thanh hay cáp đứng và ngang để di chuyển các cánh cửa tới vị trí mở hoặc đóng 
E05F 7/08) [4, 2006.01] 

17/00 Thiết bị để giữ cánh ở tư thế mở; Thiết bị để hạn chế độ mở hay giữ cánh ở tư 
thế mở nhờ một bộ phận di động đặt ở khoảng giữa khung và cánh; Thiết bị 
hãm, dừng hoặc thiết bị giảm chấn, được kết hợp với nhau (được kết hợp với bản 
lề E05D 11/00; được kết hợp với thiết bị để đóng hay mở cánh E05F; các thiết bị 
hãm, dừng hoặc thiết bị giảm chấn khác E05F 5/00) [1, 4, 2006.01] 

17/02 . nhờ phương tiện cơ khí (E05C 17/60 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
17/04 . . có then di động hay bộ phận tương tự đặt ở khoảng giữa khung và cánh [1, 

2006.01] 
17/06 . . . tách tháo được để cửa mở rộng hơn chỉ khi mà cánh bị gần đóng [1, 2006.01] 
17/08 . . . có phương tiện đặc biệt để tách tháo, ví dụ bộ phận tách tháo tự động bằng mở 

thêm [1, 2006.01] 
17/10 . . . có thiết bị đặc biệt để cố định cánh ở vị trí đóng [1, 2006.01] 
17/12 . . . làm bằng một thanh [1, 2006.01] 
17/14 . . . . Móc và vòng, hoặc tương tự [1, 2006.01] 
17/16 . . . . chỉ quay tại một đầu và có một rãnh kéo dài [1, 2006.01] 
17/18 . . . . chỉ quay tại một đầu và có một hàng lỗ, rãnh hay chốt [1, 2006.01] 
17/20 . . . . trượt theo hướng định sẵn (E05C 17/18 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
17/22 . . . . . có các phương tiện hãm, kẹp hoặc cố định đặt theo hướng định sẵn [1, 4, 

2006.01] 
17/24 . . . . được quay tại một đầu còn đầu kia chuyển động dọc theo bộ phận dẫn hướng 
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17/26 . . . . . có các phương tiện hãm, kẹp hoặc cố định được bố trí ở trục quay của thanh 
[1, 4, 2006.01] 

17/28 . . . . . có các phương tiện hãm, kẹp hoặc cố định bố trí ở điểm nối với bộ phận dẫn 
hướng [1, 4, 2006.01] 

17/30 . . . kiểu kết cấu nối dài, ví dụ kiểu ống lồng (các bộ phận uốn được E05C 17/36) 
[1, 2006.01] 

17/32 . . . bằng hai hay nhiều thanh quay [1, 2006.01] 
17/34 . . . . có phương tiện để giữ tại nhiều vị trí [1, 2006.01] 
17/36 . . . gồm các bộ phận uốn được, ví dụ xích [1, 2006.01] 
17/38 . . có thanh ngang cong nối cứng với khung để khớp vào với thiết bị phụ bắt vào 

cánh, hoặc ngược lại [1, 2006.01] 
17/40 . . Then hay các bộ phận tương tự gắn cánh phải với cánh trái chuyển động hướng 

vào nhau khi đóng lại [1, 2006.01] 
17/42 . . nối cánh trong và cánh ngoài [1, 2006.01] 
17/44 . . có cơ cấu ở cánh để giữ cánh hay móc cánh với mặt phẳng không di chuyển, ví 

dụ thanh móc [1, 2006.01] 
17/46 . . trong đó cánh hay bộ phận được gắn vào đấy được khớp bằng bộ phận cài di 

chuyển được ở một vị trí xác định; trong đó bộ phận cài di động đặt trên cánh 
khớp với bộ phận cố định [1, 4, 2006.01] 

17/48 . . . có bộ phận gắn trượt [1, 2006.01] 
17/50 . . . có một bộ phận gắn quay [1, 2006.01] 
17/52 . . . có then cài, chốt khóa, hoặc tương tự [1, 2006.01] 
17/54 . . Thiết bị mang đi được, ví dụ như cái nêm [1, 2006.01] 
17/56 . nhờ các phương tiện từ hay điện từ (đóng hoặc mở các khóa hoặc thiết bị cài bằng 

các phương tiện điện hay từ E05B 47/00) [1, 2, 2006.01] 
17/58 . có điều khiển từ xa 
17/60 . giữ cánh trượt ở tư thế mở [4, 2006.01] 
17/62 . . có sử dụng các rãnh [4, 2006.01] 
17/64 . . nhờ ma sát [4, 2006.01] 

19/00 Thiết bị chuyên dùng khác để cố định cánh cửa (chất bịt kín gò viền di chuyển 
được sử dụng để lắp ghép bằng bu lông E06B 7/18) [1, 2, 2006.01] 

19/02 . Then cửa tự động, nghĩa là mở bằng cách đẩy hoặc kéo cánh cửa (E05C 19/06 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

19/04 . . Then bi hay trục lăn [1, 2006.01] 
19/06 . trong đó lò xo là bộ phận cố định hoặc trong đó chi tiết nối với lò xo sẽ chuyển 

dịch khi nó biến dạng, ví dụ chốt cài tự động [1, 2006.01] 
19/08 . Yếm khóa; Thiết bị cài có yếm khóa; Then lò xo dùng cho yếm khóa [1, 2006.01] 
19/10 . Thiết bị cài có móc; Thiết bị cài trong đó một mắt xích khớp với một bộ phận dạng 

móc cố định [1, 2006.01] 
19/12 . . lắp ráp kiểu trụ bản lề [1, 2006.01] 
19/14 . . . loại bi [1, 2006.01] 

110 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E05C 

19/16 . Thiết bị giữ cánh nhờ từ hay điện từ [1, 2006.01] 
19/18 . Thiết bị mang đi được, chuyên dùng để cố định cánh cửa (ngăn sự tác động lên quả 

đấm E05B 13/00) [1, 2006.01] 

21/00 Thiết bị kết hợp bộ phận cài, cố định hoặc giữ cánh, không thuộc các nhóm từ 
E05C 1/00 đến 19/00 [1, 2006.01] 

21/02 . chỉ dùng để cố định cánh ở tư thế đóng [1, 2006.01] 
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E05D BẢN LỀ VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC ĐỂ TREO CỬA RA VÀO, CỬA SỔ HAY 
CÁC CÁNH (khớp quay nói chung F16C 11/00) 

Nội dung phân lớp 
BẢN LỀ 

Kết cấu chung .............................................................................................................1/00, 3/00 
Kết cấu đặc biệt ................................................................................................................... 7/00 
Các chi tiết; Phụ tùng cho bản lề .................................................................... 5/00, 9/00; 11/00 

CÁC THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ TREO CÁNH ............................................................................ 13/00, 15/00 

 

1/00 Bản lề không có chốt lõi; Các loại thay thế cho bản lề [1, 2006.01] 
1/02 . loại có một chi tiết [1, 2006.01] 
1/04 . loại có cơ cấu dẫn hướng hình cung [1, 2006.01] 
1/06 . loại có hai bộ phận tháo rời dễ dàng [1, 2006.01] 

3/00 Bản lề có chốt lõi [1, 2006.01] 
3/02 . có một chốt lõi [1, 2006.01] 
3/04 . . nối ba hay nhiều chi tiết, ví dụ các ống lót, có thể chuyển dịch tương đối giữa 

đoạn lót nọ với đoạn lót kia để nối hai hay nhiều cánh cửa với một bộ phận kia [1, 
2006.01] 

3/06 . có hai hay nhiều chốt lõi (E05D 7/08 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
3/08 . . dùng cho cửa đu đưa, tức là có thể mở bằng cách đẩy từ phía nào cũng được [1, 

2006.01] 
3/10 . . loại có các chốt lõi bố trí không song song [1, 2006.01] 
3/12 . . có hai chốt song song và một cần gạt (E05D 3/08 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
3/14 . . Có bốn chốt song song và hai cần gạt (E05D 3/08 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
3/16 . . Có bảy chốt song song và bốn cần gạt (E05D 3/08 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
3/18 . . Có chốt hay thanh dẫn hướng trượt (E05D 3/08 được ưu tiên) [7, 2006.01] 

5/00 Các chi tiết cấu tạo của bản lề  [1, 2006.01] 
5/02 . các chi tiết nối, ví dụ má bản lề [1, 2006.01] 
5/04 . . Má phẳng [1, 2006.01] 
5/06 . . Má cong [1, 2006.01] 
5/08 . . dạng hình trụ [1, 2006.01] 
5/10 . Chốt, ổ hay ống bọc của bản lề; Các chốt tháo được (E05D 15/522 được ưu tiên) 

[1, 2, 2006.01] 
5/12 . . Bộ phận kẹp không tháo được hoặc tháo được của các chốt trong các ổ của bản lề 
5/14 . . Kết cấu ổ hay ống bọc của bản lề [1, 2006.01] 
5/16 . . . được nối không có các chi tiết nối đặc biệt [1, 2006.01] 
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7/00 Bản lề hay ổ khớp của các kết cấu đặc biệt (dùng cho các thiết bị treo đặc biệt 
E05D 15/00; phụ kiện để tự đóng E05F 1/06, 1/12; có thiết bị để nâng cánh trước khi 
chuyển hướng E05F 7/02) [1, 2006.01] 

7/02 . dùng cho các cánh, mở về bên phải hoặc bên trái; Bản lề có thể chuyển đổi dùng 
bên phải hoặc bên trái [1, 2006.01] 

7/04 . Bản lề được điều chỉnh so với các cánh hoặc khung [1, 2006.01] 
7/06 . cho phép các bộ phận nghiêng [1, 2006.01] 
7/08 . dùng trong hệ treo, bố trí ở hai chỗ vấu của hai đầu đối diện nhau ở cánh cửa, đôi 

khi ở phần trên và phần dưới, ví dụ như ngõng trục [1, 2006.01] 
7/081 . . Trục quay của cánh cửa bố trí ở một đầu của cánh (thiết bị hãm dùng cho bản lề 

E05D 11/08) [2, 2006.01] 
7/082 . . Trục quay của cánh bố trí cách các đầu cánh một khoảng xa [2, 2006.01] 
7/083 . . . có trục cố định để quay [2, 2006.01] 
7/084 . . . có trục di động để quay [2, 2006.01] 
7/085 . . . . có hai hay nhiều trục quay, ví dụ được sử dụng đồng thời một lúc [2, 2006.01] 
7/086 . . . Thiết bị hãm kết hợp với bản lề (thiết bị hãm dùng cho cửa sổ xem E05F 5/00) 

[2, 2006.01] 
7/10 . để dễ tách rời các bộ phận trên trục bản lề (vật thay thế bản lề E05D 1/06) [1, 

2006.01] 
7/12 . để tháo bản lề một cách dễ dàng ở cánh hay là ở khung [1, 2006.01] 
7/14 . Bản lề cho két sắt [1, 2006.01] 

9/00 Má hoặc ống bọc bản lề chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, ví dụ như bằng thép đai, 
kim loại dạng tấm, vật liệu dẻo [1, 2006.01] 

11/00 Phụ kiện cho bản lề [1, 2006.01] 
11/02 . Phụ kiện để bôi trơn [1, 2006.01] 
11/04 . Gối bi (E05D 7/06 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
11/06 . Phụ kiện ở bản lề hạn chế chuyển động của cánh khi mở [1, 2006.01] 
11/08 . Phụ kiện hãm ma sát giữa các chi tiết dịch chuyển so với bản lề (E05D 7/086 được 

ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
11/10 . Phụ kiện ngăn sự chuyển động tương đối giữa các chi tiết của bản lề [1, 2006.01] 

13/00 Phụ tùng dùng cho các cánh kiểu trượt hoặc kiểu nâng, ví dụ ròng rọc, chốt 
định vị an toàn (thiết bị đối trọng E05F 1/00, 3/00) [1, 4, 2006.01] 

15/00 Hệ treo cho cánh (bố trí cánh không phụ thuộc vào kết cấu của phương tiện đỡ 
E06B 3/32) [1, 2006.01] 

15/02 . cho cánh quay [1, 2006.01] 
15/04 . có cần gạt gắn cố định vào cánh và quay quanh một trục đặt ở ngoài cánh [1, 

2006.01] 
15/06 . cho cánh trượt theo chiều ngang [1, 2006.01] 
15/08 . . gồm hai hay nhiều bộ phận riêng lẻ, mà mỗi bộ phận dịch chuyển theo hướng 

riêng [1, 2006.01] 
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15/10 . . dịch chuyển từ một mặt phẳng sang một mặt phẳng khác song song [1, 2006.01] 
15/12 . . gồm các chi tiết được nối kiểu đối tiếp [1, 2006.01] 
15/14 . . có cần gạt chuyển động đặt ở mặt phẳng của cánh [1, 2006.01] 
15/16 . cho cánh trượt theo phương đứng [1, 2006.01] 
15/18 . . gồm hai hay nhiều bộ phận riêng lẻ, mà mỗi bộ phận dịch chuyển theo hướng 

riêng  [1, 2006.01] 
15/20 . . dịch chuyển từ một mặt phẳng sang mặt phẳng khác song song [1, 2006.01] 
15/22 . . cho phép một dịch chuyển phụ [1, 2006.01] 
15/24 . . gồm các chi tiết được nối kiểu đối tiếp [1, 2006.01] 
15/26 . cho các cánh có nếp [1, 2006.01] 
15/28 . được đeo vào tay gạt chuyển động theo mặt phẳng nằm ngang [1, 2006.01] 
15/30 . . có tay gạt quay và cơ cấu dẫn hướng kiểu trượt [1, 2006.01] 
15/32 . . có hai đôi tay quay [1, 2006.01] 
15/34 . . . có các cánh mở song song với nhau [1, 2006.01] 
15/36 . chuyển động dọc theo cơ cấu dẫn hướng kiểu trượt bố trí sao cho bộ phận dẫn 

hướng này của cánh chuyển động vuông góc vói bộ phận dẫn hướng khác [1, 
2006.01] 

15/38 . . để nâng các cánh lên trên, ví dụ như trên cánh và ở ngoài cánh [1, 2006.01] 
15/40 . được giữ trên tay gạt chuyển động theo mặt phang thẳng đứng [1, 2006.01] 
15/42 . . có tay quay và cơ cấu dẫn hướng trượt theo phương ngang [1, 2006.01] 
15/44 . . có tay quay và cơ cấu dẫn hướng trượt theo phương đứng [1, 2006.01] 
15/46 . . có hai đôi tay quay [1, 2006.01] 
15/48 . cho phép các chuyển động thay thế (cho các cánh trượt theo phương đứng E05D 

15/22) [1, 2006.01] 
15/50 . . để mở mỗi đầu trong hai đầu đối diện nhau [1, 2006.01] 
15/52 . . để mở theo trục thẳng đứng cũng như theo trục nằm ngang [1, 2006.01] 
15/522 . . . có thiết bị ngăn cách cho các bộ phận quay tương ứng [2, 2006.01] 
15/523 . . . . sử dụng thanh di động [2, 2006.01] 
15/524 . . . . . Cơ cấu dẫn động [2, 2006.01] 
15/526 . . . Thiết bị bảo hiểm [2, 2006.01] 
15/54 . . để mở cả vào trong và ra ngoài [1, 2006.01] 
15/56 . có chuyển động tuần tự mang đặc trưng khác nhau [1, 2006.01] 
15/58 . . đồng thời với chuyển động đu đưa và chuyển động trượt [1, 2006.01] 
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E05F THIẾT BỊ ĐỂ ĐÓNG VÀ MỞ CỬA SỔ, CỬA RA VÀO; HÃM CÁNH; CÁC 
PHỤ TÙNG CHO CỬA SỔ, CỬA RA VÀO HOẶC CÁC CÁNH CHƯA ĐƯỢC 
NÊU TRONG CÁC PHÂN LỚP KHÁC 

Ghi chú [4, 2006.01] 
 Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - "thiết bị đóng" hoặc "thiết bị mở" bao gồm các dụng cụ nhằm trợ giúp sự đóng mở 

hoặc cân bằng trọng lượng cánh  

Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ HAY HÃM CÁNH .................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
PHỤ TÙNG CHO CÁNH CỬA ......................................................................................................... 7/00 
BỘ PHẬN CƠ KHÍ ĐỂ ĐIỀU KHIÊN CÁNH CỬA ........................................................ 9/00 đến 17/00 

 

1/00 Thiết bị đóng hay mở cánh chưa được nêu trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2006.01] 

1/02 . hoạt động nhờ trọng lực [2006.01] 
1/04 . . dùng cho cánh nâng trong khi chuyển động [2006.01] 
1/06 . . . Thiết bị cơ khí dạng bản lề hay khớp xoay, hoạt động nhờ trọng lượng cánh 

[2006.01] 
1/08 . tác động bằng lò xo [2006.01] 
1/10 . . để đu đưa các cánh [2006.01] 
1/12 . . . Thiết bị cơ khí dạng bản lề hay khớp xoay, hoạt động bằng lò xo [2006.01] 
1/14 . . . có lò xo hai tác dụng, ví dụ như để đóng và mở hoặc đóng và hãm [2006.01] 
1/16 . . dùng cho các cánh trượt [4, 2006.01] 

3/00 Thiết bị đóng hoặc mở có phụ kiện để hãm; Thiết bị hãm bằng hơi hay thủy lực 
(kết cấu của thiết bị hãm không phải bằng hơi hoặc không phải thủy lực E05F 5/00; 
cơ cấu ma sát của bản lề E05D 11/08) [2006.01] 

3/02 . có bộ phận hãm bằng hơi kiểu pittông (loại quay E05F 3/14) [2006.01] 
3/04 . có bộ phận hãm bằng thủy lực kiểu pittông (loại quay E05F 3/14) [2006.01] 
3/06 . . trong đó lò xo xoắn làm quay bộ phận quanh trục vuông góc với trục của pittông 

[2006.01] 
3/08 . . trong đó lò xo xoắn làm quay bộ phận quanh trục bố trí theo hướng trục của 

pittông [2006.01] 
3/10 . . với một lò xo, khác với loại xoắn, và một pittông, mà có trục trùng hay đặt theo 

cùng một hướng [2006.01] 
3/12 . . Thiết bị đặc biệt để điều khiển sự tuần hoàn chất lỏng, ví dụ thiết bị van (van xem 

F16K) [2006.01] 
3/14 . có cơ cấu hãm thủy lực loại quay [2006.01] 
3/16 . có cơ cấu hãm ma sát [2006.01] 
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3/18 . có lò xo đối (lò xo hai tác dụng E05F 1/14) [2006.01] 
3/20 . có cơ cấu hãm bố trí trong bản lề [2006.01] 
3/22 . Phụ kiện đặc biệt cho thiết bị đóng, ví dụ để giữ cánh ở vị trí mở hay vị trí khác 

[2006.01] 

5/00 Thiết bị hãm, ví dụ bộ hãm chuyển động; Cơ cấu dừng; Thiết bị giảm chấn (kết 
cấu của thiết bị hãm bằng hơi hoặc thủy lực E05F3/00; thiết bị hãm, thiết bị giảm 
chấn hoặc cơ cấu chặn đầu đặt trên ngăn kéo dùng cho bàn, tủ có nhiều ngăn hoặc đồ 
đạc tương tự A47B88/473; được kết hợp với thiết bị để giữ cánh ở tư thế mở 
E05C17/00; thiết bị để giới hạn độ mở hoặc giữ cánh ở tư thế mở nhờ một bộ phận di 
động đặt ở khoảng giữa khung và cánh E05C17/04) [1, 4, 2006.01, 2017.01] 

5/02 . chuyên dùng để ngăn việc đóng sập cánh [2006.01] 
5/04 . . tác động bằng tay; tác động ly tâm [2006.01] 
5/06 . Thiết bị giảm chấn (E05F 5/02 được ưu tiên) [2006.01] 
5/08 . . có lò xo [2006.01] 
5/10 . . có cơ cấu hãm kiểu pittông [2006.01] 
5/12 . chuyên dùng để chống đóng một cánh đến khi đóng kín cánh kia [2006.01] 

7/00 Phụ tùng của cánh chưa được đề cập ở các nhóm khác của phân lớp này (cho đồ 
gỗ A47B 95/00; các cần gạt của cửa đi B66F, E04F 21/00; quả đấm hoặc tay cầm 
E05B) [1, 2, 2006.01] 

7/02 . Thiết bị để nâng cánh trước khi chuyển hướng [2006.01] 
7/04 . Thiết bị giữ cho khỏi sập cánh (có tác động giảm chấn E05F 5/00) [2006.01] 
7/06 . Thiết bị cân bằng trọng lượng cánh bố trí ở ngoài trục của bản lề [2006.01] 
7/08 . Phương tiện để truyền chuyển động giữa hướng dọc và hướng ngang dùng cho then 

trượt, thanh hoặc cáp (phương tiện để truyền chuyển động giữa hướng dọc và 
hướng ngang dùng cho then trượt, thanh hoặc cáp để cài chặt cánh cửa E05C 9/24) 
[2006.01] 

Thiết bị để vận hành cánh [2, 2006.01] 

9/00 Thiết bị dẫn động của các cánh đồng thời cài chặt cánh bằng thanh kéo thủ 
công không được dẫn hướng trong hoặc trên khung (then cửa hoặc các thiết bị cài 
dùng cho cánh E05C) [2006.01] 

11/00 Thiết bị có bộ phận dẫn động bằng tay để đóng mở cánh đồng thời cài chặt cánh 
(thiết bị để dẫn động đồng thời nhiều cánh E05F 17/00) [2006.01] 

11/02 . cho các cánh nói chung, ví dụ cửa sổ hình bán nguyệt trên cửa ra vào (E05F 11/36 
được ưu tiên; cho cửa sổ có thể hạ theo phương thẳng đứng E05F 11/38, cho các 
cánh cửa đi E05F 11/54) [2006.01] 

11/04 . . có xích, dây cáp hay dây mềm [2006.01] 
11/06 . . . bố trí trong rãnh dẫn hướng [2006.01] 
11/08 . . nhờ chuyển động của thanh dẫn hướng dọc, bố trí trong hoặc trên khung, ví dụ 

nhờ mắt quay [2006.01] 
11/10 . . . trong đó tay nắm cửa làm chuyển động thanh [2006.01] 
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11/12 . . . trong đó then cửa làm dịch chuyển cánh [2006.01] 
11/14 . . . . trực tiếp, nghĩa là không có mắt nối, làm di chuyển cánh, ví dụ nhờ các thanh 

răng-bánh răng hay là nhờ các chốt-rãnh [2006.01] 
11/16 . . . . cánh mở và đóng nhờ bộ phận nối khớp xoay ở mặt phảng thẳng góc với trục 

quay của cánh [2006.01] 
11/18 . . . . . chỉ có tay đòn, ví dụ tay đòn khuỷu [2006.01] 
11/20 . . . . . có tay đòn, ví dụ tay đòn khuỷu, và một mắt nối phụ [2006.01] 
11/22 . . . . . có tay đòn, ví dụ tay đòn khuỷu, và hai hay nhiều mắt nối phụ bố trí theo 

tuần tự [2006.01] 
11/24 . . . . cánh mở và đóng nhờ các bộ phận nối khớp xoay ở mặt phẳng song song với 

trục quay của cánh [2006.01] 
11/26 . . . . . chỉ có tay đòn, ví dụ tay đòn khuỷu [2006.01] 
11/28 . . . . . có tay đòn, ví dụ tay đòn khuỷu và một hay nhiều mắt nối phụ [2006.01] 
11/30 . . . . . có các mắt dạng hình quả trám [2006.01] 
11/32 . . nhờ thanh quay bố trí ở mặt phẳng khung cánh (E05F 11/34 được ưu tiên) 

[2006.01] 
11/34 . . nhờ cơ cấu răng vít [2006.01] 
11/36 . được thiết kế xuyên qua tường [2006.01] 
11/38 . cho cửa sổ trượt, ví dụ cửa sổ phương tiện vận tải, mở hay đóng theo phương thẳng 

đứng [2006.01] 
11/40 . . nhờ cơ cấu răng vít [2006.01] 
11/42 . . nhờ các thanh răng và bánh răng [2006.01] 
11/44 . . nhờ một hay nhiều tay nâng [2006.01] 
11/46 . . nhờ cơ cấu có tay nối xa [2006.01] 
11/48 . . nhờ dây mềm hay xích [2006.01] 
11/50 . . Cơ cấu trục khuỷu có khớp ly hợp hay cơ cấu hãm, để điều khiển thiết bị cửa sổ 

[2006.01] 
11/52 . . kết hợp với các thiết bị để tạo ra chuyển động phụ, ví dụ theo hướng ngang hoặc 

là quay [2006.01] 
11/53 . cho cửa sổ trượt, ví dụ cửa sổ của các phương tiện vận tải, mở và đóng theo hướng 

ngang [2, 2006.01] 
11/54 . cho cửa đi [2006.01] 

13/00 Cơ cấu điều khiển cánh nhờ chuyển động hoặc trọng lượng của người hay 
phương tiện vận tải (với bộ phận dẫn động điện của các cánh E05F 15/00) 
[2006.01] 

13/02 . nhờ các thiết bị, ví dụ tay đòn, được tác động bằng dịch chuyển của người sử dụng 
[2006.01] 

13/04 . nhờ sàn được hạ thấp do trọng lượng của người sử dụng [2006.01] 

15/00 Cơ cấu dẫn động dùng điện để điều khiển các cánh cửa (thiết bị phụ dẫn động 
bằng động cơ dùng cho ổ khóa để đóng hoàn toàn hoặc để khởi động việc mở cửa 
E05B17/00) [1, 2006.01, 2015.01] 
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15/40 . Các thiết bị an toàn, ví dụ phát hiện các vật cản hoặc các vị trí cuối cùng [2015.01] 
15/41 . . Phát hiện bằng sự giám sát momen lực hoặc lực truyền (E05F15/48 được ưu 

tiên); Khớp trục an toàn với sự kích hoạt nhờ vào momen lực hoặc lực, ví dụ 
khớp trục trượt [2015.01] 

15/42 . . Phát hiện có sử dụng các cạnh biên an toàn [2015.01] 
15/43 . . . đáp ứng với sự ngắt quãng của chùm năng lượng, ví dụ ánh sáng hoặc âm thanh 

[2015.01] 
15/44 . . . đáp ứng với sự thay đổi trong suất dẫn điện [2015.01] 
15/46 . . . đáp ứng với sự thay đổi trong điện dung [2015.01] 
15/47 . . . đáp ứng với sự thay đổi trong áp suất chất lỏng [2015.01] 
15/48 . . . bằng sự truyền lực cơ học, ví dụ nhờ các bộ phận cố định hoặc di động 

[2015.01] 
15/49 . . chuyên dùng cho các cơ cấu được dẫn động bằng áp suất chất lỏng, ví dụ phát 

hiện nhờ sự giám sát áp suất chất lỏng được truyền [2015.01] 
15/50 . sử dụng bộ khởi động nhờ áp suât chất lỏng [2015.01] 
15/51 . . dùng cho cánh cửa xếp [2015.01] 
15/53 . . dùng cho cánh cửa xoay [2015.01] 
15/54 . . . được dẫn động bằng bộ khởi động tuyến tính tác động trên rãnh xoắn đồng trục 

với trục xoay [2015.01] 
15/56 . . dùng cho các cánh cửa trượt theo phương nằm ngang [2015.01] 
15/57 . . dùng cho các cánh cửa trượt trên phương thẳng đứng [2015.01] 
15/59 . . . dùng cho các cánh cửa trên không [2015.01] 
15/60 . sử dụng bộ khởi động chạy điện [2015.01] 
15/603 . . sử dụng động cơ điện xoay [2015.01] 
15/605 . . . dùng cho cánh cửa xếp [2015.01] 
15/608 . . . dùng cho cánh cửa quay [2015.01] 
15/611 . . . dùng cho cánh cửa xoay [2015.01 
15/614 . . . . được dẫn động nhờ sự ăn khớp của các bánh răng, một trong số đó được lắp 

tại trục quay của cánh; được dẫn động bằng một động cơ tác động trực tiếp 
lên trục quay của cánh [2015.01] 

15/616 . . . . được dẫn động bằng cơ cấu kéo-đẩy [2015.01] 
15/619 . . . . . sử dụng các cơ cấu thanh răng-bánh răng cứng hoặc dẻo [2015.01] 
15/622 . . . . . sử dụng cơ cấu đai ốc [2015.01] 
15/624 . . . . . sử dụng bánh ma sát [2015.01] 
15/627 . . . . được dẫn động nhờ các bộ phận kéo giãn dài đàn hồi, ví dụ dây đai, xích hoặc 

dây cáp (sử dụng cơ cấu kéo-đẩy kéo dài E05F15/619) [2015.01] 
15/63 . . . . được dẫn động nhờ tay xoay [2015.01] 
15/632 . . . dùng cho các cánh cửa trượt theo phương nằm ngang [2015.01] 
15/635 . . . . được dẫn động bằng cơ cấu kéo-đẩy, vi dụ các cơ cấu thanh răng-bánh răng 

cứng hoặc dẻo (E05F15/652 được ưu tiên) [2015.01] 
15/638 . . . . . cho phép hoặc bao gồm một chuyển động thứ hai của cánh, ví dụ quay tròn 

hoặc ngang [2015.01] 
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15/641 . . . . . được dẫn động bằng bánh ma sát [2015.01] 
15/643 . . . . được dẫn động nhờ các bộ phận kéo giãn dài đàn hồi, ví dụ dây đai, xích hoặc 

dây cáp (nhờ cơ cấu kéo-đẩy kéo dài mềm dẻo E05F15/635) [2015.01] 
15/646 . . . . . cho phép hoặc bao gồm một chuyển động thứ hai của cánh, ví dụ quay tròn 

hoặc ngang [2015.01] 
15/649 . . . . được dẫn động nhờ tay xoay [2015.01] 
15/652 . . . . được dẫn động nhờ cơ cấu đai ốc [2015.01] 
15/655 . . . . chuyên dùng cho các cánh cửa của các phương tiện vận tải [2015.01] 
15/657 . . . . . có thể dẫn động bằng tay, ví dụ trong trường hợp mất điện [2015.01] 
15/659 . . . . . Các mạch điện điều khiển chúng [2015.01] 
15/662 . . . . . Các bộ động cơ dùng cho mục đích này, ví dụ động cơ bộ truyền động 

[2015.01] 
15/665 . . . dùng cho các cánh cửa trượt trên phương thẳng đứng [2015.01] 
15/668 . . . . dùng cho các cánh cửa trên không [2015.01] 
15/67 . . . . . được dẫn động bằng các cơ cấu thanh răng-bánh răng cứng hoặc dẻo 

[2015.01 
15/673 . . . . . được dẫn động bằng các cơ cấu đai ốc [2015.01] 
15/676 . . . . . được dẫn động bằng bánh ma sát [2015.01] 
15/678 . . . . . được dẫn động bằng các tay đòn xoay [2015.01] 
15/681 . . . . . được dẫn động bằng các bộ phận kéo giãn dài đàn hồi, ví dụ dây đai 

[2015.01] 
15/684 . . . . . . bằng các xích [2015.01] 
15/686 . . . . . . bằng dây cáp hoặc dây thừng [2015.01] 
15/689 . . . . chuyên dùng cho cửa sổ của các phương tiện vân tải [2015.01] 
15/692 . . . . . có thể dẫn động bằng tay, ví dụ trong trường hợp mất điện [2015.01] 
15/695 . . . . . Các mạch điện điều khiển chúng [2015.01] 
15/697 . . . . . Các bộ động cơ dùng cho mục đích này, ví dụ động cơ bộ truyền động 

[2015.01] 
15/70 . có bộ khởi động tự động [2015.01] 
15/71 . . đáp ứng đối với sự thay đổi nhiệt độ, trời mưa, gió hoặc tiếng ồn [2015.01] 
15/72 . . đáp ứng đối với những trường hợp khẩn cấp, ví dụ hỏa hoạn [2015.01] 
15/73 . . đáp ứng đối với sự chuyển động hoặc sự có mặt của người hoặc vật thể [2015.01] 
15/74 . . . sử dụng các tế bào quang điện [2015.01] 
15/75 . . . đáp ứng đối với trọng lượng hoặc sự tiếp xúc về mặt vật lý khác của người hoặc 

vật thể [2015.01] 
15/76 . . . đáp ứng đối với các thiết bị được người hoặc vật thể cầm theo, ví dụ nam châm 

hoặc thiết bị phản xạ (E05F15/77 được ưu tiên) [2015.01] 
15/77 . . sử dụng thiết bị điều khiển không dây [2015.01] 
15/78 . . . sử dụng chùm tia ánh sáng [2015.01] 
15/79 . . sử dụng thiết bị điều khiển thời gian [2015.01] 
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17/00 Thiết bị đặc biệt để dịch chuyển đồng thời nhiều cánh (để chuyển động đồng thời 
các lá mỏng thông gió nối liền với nhau E06B 7/086) [1, 2, 2006.01] 
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E05G KÉT SẮT HAY PHÒNG BỌC SẮT ĐỂ GIỮ ĐỒ QUÝ; THIẾT BỊ BẢO VỆ 
NGÂN HÀNG; VÁCH NGĂN AN TOÀN (thiết bị báo động xem G08B) [2, 
2006.01] 

Ghi chú [2, 2006.01] 
 Trong phân lớp này, Các thuật ngữ được dùng có nghĩa như sau: 
 - "ngân hàng" là cơ quan hay một bộ phận cơ quan làm nhiệm vụ cất giữ hay trao đổi 

các vật quí giá giữa “ngân hàng” và khách giao dịch. 
 - "thiết bị bảo vệ ngân hàng" là hệ thống thiết bị đặt ở bên trong hoặc bên ngoài ngân 

hàng, bố trí để bảo vệ của quý giá hay là ngăn chặn các âm mưu cướp của hay bẻ 
khóa. 

 

1/00 Tủ sắt hay phòng bọc sắt để cất giữ đồ quý (hộp đựng tiền A45C 1/12; tủ sắt nổi 
B63C 7/30; thùng chứa không chống lại sự đột nhập và không chịu lửa B65D; ngân 
hàng nói chung, ví dụ các kết cấu theo mô đun, bố trí theo tầng nhà E04H 1/06; công 
trình chịu được động đất hay bom đạn E04H 9/00) [2006.01] 

1/02 . Các chi tiết (bản lề cho các tủ sắt E05D 7/14) [2006.01] 
1/024 . . Kết cấu tường hay là panen [2, 2006.01] 
1/026 . . Thiết bị đóng (cửa, cửa sổ bảo vệ và tương tự chống lại sự oanh tạc của máy bay 

và sự phá hoại tương tự của chiến tranh E06B 5/10; cửa chớp, lưới di động hoặc 
các thiết bị đóng kín bảo vệ khác E06B 9/02) [2, 2006.01] 

1/04 . . Các bộ đóng kín (khóa E05B) [2006.01] 
1/06 . có nhiều bộ phận [2, 2006.01] 
1/08 . . được cố định không phụ thuộc nhau [2, 2006.01] 
1/10 . có bộ phận báo động, tín hiệu hay là chỉ báo (tín hiệu báo mất trộm, chống ăn cắp, 

đột nhập hoặc tương tự, xem G08B 13/00; tín hiệu báo chống cháy, hoặc nổ, xem 
G08B 17/00) [2, 2006.01] 

1/12 . có các phương tiện làm thoát, sinh ra hoặc phân phối vật liệu chảy, ví dụ chất 
không thấm nước hoặc dập lửa (E05G 1/14 được ưu tiên; nhận biết, dọa hoặc làm 
mất khả năng của kẻ trộm cắp, đột nhập hoặc hành động tương tự nhờ khói, khí, 
bột hay chất lỏng G08B 15/02) [2, 6, 2006.01] 

1/14 . có các phương tiện để đánh dấu hoặc phá hủy các đồ quý, ví dụ trong trường hợp 
có trộm [6, 2006.01] 

5/00 Thiết bị bảo vệ ngân hàng (E05G 1/12, 7/00 được ưu tiên; hệ thống vô tuyến truyền 
hình mạch kín H04N 7/18) [2, 2006.01] 

5/02 . Bẫy hay là các thiết bị phụ kèm theo chống trộm (thiết bị phát hiện và ngăn ngừa 
kẻ trộm, bẻ khóa, nói chung, xem G08B 15/00) [2, 2006.01] 

7/00 Các vách ngăn bảo vệ, ví dụ các phụ kiện kéo ra để thực hiện động tác lấy tiền 
(quầy thu tiền không có bộ phận bảo vệ, ví dụ siêu thị, A47F 9/02) [2, 2006.01] 
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E06 CỬA ĐI, CỬA SỔ, CỬA CHỚP, HOẶC MÀNH CUỐN, CẦU THANG 

E06B CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC CỐ ĐỊNH HOẶC DI CHUYỂN ĐƯỢC ĐỂ ĐÓNG 
CỬA TRONG CÁC NHÀ, CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, Ở TƯỜNG RÀO 
HOẶC Ở CÁC BỘ PHẬN KHÁC, VÍ DỤ CỬA RA VÀO, CỬA SỔ, CỬA 
CHỚP, CỔNG (mành hoặc rèm dùng cho nhà kinh A01G 9/22; rèm A47H; nắp che 
ngăn hành lý ô tô hoặc mui ô tô B62D 25/10; cửa mái E04B 7/18; mái che nắng, lều 
E04F 10/00) 

Ghi chú [2, 3, 2006.01] 
(1) Trong phân lớp này không bao gồm bộ cánh cửa hay là khung với các thiết bị để điều 

khiển, lắp đặt, cài chốt, cài then hoặc khóa được ghi trong lớp E05, chúng được phân 
loại ở phân lớp tương ứng thuộc lớp E05, trừ phần đã nêu ở nhóm E06B 7/086, 9/00 
hoặc 11/02 của phân lớp này.  

(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau đây được sử dụng với nghĩa là: 
 - "cánh cửa" nghĩa là bộ phận đu đưa được, trượt được hoặc di động kiểu khác như 

cửa đi hoặc cửa sổ, để đóng hoặc mở; 
 - "khung cánh" nghĩa là mép ngoài của chu vi hay biên để giới hạn mép ngoài của 

cánh cửa. 
(3) Khi phân loại cửa đi hay cửa sổ các phương tiện vận tải cần lưu ý tới các ghi chú (1) 

theo sau tiêu đề của phân lớp B60J. 

Nội dung phân lớp 
KẾT CẤU GỜ CỦA CỬA .................................................................................................................. 1/00 
CÁC BỘ PHẬN ĐỂ ĐÓNG CỬA .............................................................................................3/00, 5/00 
THIẾT BỊ CÓ CÔNG DỤNG ĐẶC BIỆT .................................................................................7/00, 9/00 
THIẾT BỊ ĐỂ ĐI QUA HÀNG RÀO ............................................................................................... 11/00 

 

1/00 Kết cấu gờ của lỗ cửa ở tường, sàn hoặc trần; Khung được lắp chặt vào lỗ cửa 
đó (E06B 5/00 được ưu tiên; các đặc trưng liên quan tới khung hoặc khung cánh 
trong, tới việc lắp ráp khung trong E06B 3/00; mối ghép ở góc hoặc ở gờ E06B 3/96) 
[1, 4, 2006.01] 

1/02 . Khung tựa cho các lỗ cửa định chuẩn ở tường hoặc các loại phụ kiện tương tự để 
gắn giữ khuôn cửa đi, cửa sổ; Các phụ kiện đặc biệt trên khung cửa để gắn chúng 
vào các khung tựa  [1, 2006.01] 

1/04 . Khung cửa đi, cửa sổ hoặc tương tự được gắn chặt vào lỗ cửa (gắn vào các khuôn 
tựa E06B 1/02; gắn vào ô cửa sổ kính hay các vật liệu tấm khác E06B 3/00)  [1, 
2006.01] 

1/06 . . Khung bằng gỗ [1, 2006.01] 
1/08 . . . ghép phiến [1, 2006.01] 
1/10 . . . . đặt theo bề dày của tường [1, 2006.01] 
1/12 . . Khung bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/14 . . . có tiết diện đặc biệt (E06B 1/18, 1/22 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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1/16 . . . . Khung rỗng [1, 2006.01] 
1/18 . . . ghép tổ hợp [1, 2006.01] 
1/20 . . . . đặt theo chiều dày của tường [1, 2006.01] 
1/22 . . . có cấu tạo đặc biệt của ngưỡng cửa đi hoặc là bậu cửa sổ [1, 2006.01] 
1/24 . . Khung bằng đá thiên nhiên, bê tông hoặc vật liệu tương tự đá khác [1, 2006.01] 
1/26 . . Khung bằng chất dẻo [1, 2006.01] 
1/28 . . . Khung rỗng (E06B 1/30 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/30 . . . ghép tổ hợp [1, 2006.01] 
1/32 . . Khung kết hợp từ nhiều loại vật liệu khác nhau [1, 2006.01] 
1/34 . . Bọc khung, ví dụ để chống các tác động của thời tiết, để trang trí [1, 2006.01] 
1/36 . . Khung cửa sổ [1, 2006.01] 
1/38 . . . cho tủ kính bày hàng, hoặc tủ kính lớn tương tự [1, 2006.01] 
1/40 . . . Khung có các bộ phận tháo được để gắn kính (E06B 1/38 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
1/52 . . Khung cửa đi [1, 2006.01] 
1/56 . Gắn khuôn vào gờ của lỗ cửa [1, 2006.01] 
1/58 . . bằng cách chèn khe, ví dụ bằng xi măng [1, 2006.01] 
1/60 . . bằng các phụ kiện cơ khí, ví dụ nhờ các bu lông neo [1, 2006.01] 
1/62 . Chèn hoặc che đậy các khe giữa gờ của lỗ cửa và khung (E06B 1/34 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
1/64 . . bằng phương tiện chèn rời, ví dụ dải, chốt đàn hổi [1, 2006.01] 
1/66 . . dùng chất chèn có dạng zích zắc [1, 2006.01] 
1/68 . . dùng tấm bọc ngoài định hình [1, 2006.01] 
1/70 . Ngưỡng cửa; Bậu cửa [1, 2006.01] 

3/00 Khung cánh cửa sổ, cánh cửa đi và các bộ phận khác để đóng lỗ cửa ở tường; 
Bố trí các bộ phận cố định hay di chuyển, ví dụ cửa sổ; Các đặc điểm của khung 
ngoài được lắp cứng liên quan đến lắp ráp khung cánh (E06B 5/00 được ưu tiên; 
cửa chớp hoặc tương tự E06B 9/00; ô kính cửa sổ C03; nối tấm kính bằng cách nấu 
chảy C03B 23/023; ghép kính với kính không phải bằng nấu chảy hoặc với các vật 
liệu hữu cơ khác C03C 27/00) [1, 2006.01] 

3/01 . Tường tháo lắp được hay di chuyển được cho các nhà chứa hay các công trình 
khác, ví dụ nhà chứa máy bay (kết cấu tường E04B 2/00) [1, 2006.01] 

3/02 . Cánh bằng kính [1, 2006.01] 
3/04 . Khung cánh không phân biệt bằng cách di chuyển (đặc trưng kết cấu phụ thuộc vào 

cách di chuyển E06B 3/32) [1, 2006.01] 
3/06 . . Khung đơn [1, 2006.01] 
3/08 . . . Kết cấu phụ thuộc vào cách sử dụng vật liệu (E06B 3/24 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/10 . . . . bằng gỗ [1, 2006.01] 
3/12 . . . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
3/14 . . . . . tiết diện đặc biệt [1, 2006.01] 
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3/16 . . . . . . Khung rỗng [1, 2006.01] 
3/18 . . . . bằng bê tông hay vật liệu tương tự đá [1, 2006.01] 
3/20 . . . . bằng chất dẻo [1, 2006.01] 
3/22 . . . . . Khung rỗng [1, 2006.01] 
3/24 . . . cho loại kính hai lớp (chi tiết tháo lắp được để cố định ô kính E06B 3/64) [1, 

2006.01] 
3/26 . . Khung ghép, nghĩa là khung này nằm sau hay trong khung kia (E06B 3/263, 3/28 

được ưu tiên; bố trí các khung di chuyển được E06B 3/22) [1, 2006.01] 
3/263 . . Các khung có sự cách ly đặc biệt [6, 2006.01] 
3/267 . . . với các chi tiết cách ly được tạo hình tại chỗ [6, 2006.01] 
3/273 . . . với các chi tiết cách ly làm sẵn được giữ tại vị trí bằng cách biến dạng một phần 

của bộ khung [6, 2006.01] 
3/277 . . . với các chi tiết cách ly làm sẵn được giữ tại vị trí bằng cách mở rộng các chi tiết 

cách ly [6, 2006.01] 
3/28 . . có ô cửa kính phụ tháo rời được hoặc tương tự, có khung hoặc không có khung 

[1, 2006.01] 
3/30 . Vật liệu bọc khung, ví dụ để bảo vệ chống các tác dụng của thời tiết, để trang trí [1, 

2006.01] 
3/32 . Kết cấu cánh đặc trưng bởi cách di chuyển; Bố trí cánh di chuyển được ở lỗ cửa; 

Các đặc trưng kết cấu của cánh hay khung, phụ thuộc cách di chuyển của cánh [1, 
3, 2006.01] 

3/34 . . chỉ có một dạng chuyển dịch (E06B 3/48 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/36 . . . có một trục quay thẳng đứng về một phía của lỗ cửa, hay quay vào phía trong 

cửa (cánh nhấc lên trước khi mở E06B 3/52) [1, 2006.01] 
3/38 . . . có trục ngang quay ở phía trên hay phía dưới của lỗ cửa [1, 2006.01] 
3/40 . . . có trục thẳng đứng hay trục nằm ngang quay không về một phía lỗ cửa, ví dụ 

cánh xoay [1, 2006.01] 
3/42 . . . Cánh trượt; Chi tiết dẫn hướng của khung [1, 2006.01] 
3/44 . . . . trượt theo hướng thẳng đứng [1, 2006.01] 
3/46 . . . . trượt theo hướng nằm ngang [1, 2006.01] 
3/48 . . Các cánh được nối tại các gờ mép của chúng, ví dụ cánh gấp [1, 2006.01] 
3/50 . . có nhiều dạng dịch chuyển (E06B 3/48 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/52 . . . Cánh được nâng trước khi mở [1, 2006.01] 
3/54 . Gắn tấm kính hay các loại vật liệu tấm tương tự [1, 2006.01] 
3/56 . . bằng mat tit, xi măng, keo dán (E06B 3/64 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/58 . . bằng đường viền, thanh nẹp hoặc tương tự (E06B 3/64 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/60 . . . có thanh nẹp bằng kim loại  [1, 2006.01] 
3/62 . . . có thanh nẹp bằng loại chất dẻo cao su [1, 2006.01] 
3/64 . . Gắn nhiều ô cửa kính vào khung [1, 2006.01] 
3/66 . Bloc liền khối bằng nhiều tấm kính hoặc dạng tương tự đặt song song được gắn cố 

định với nhau, ví dụ dọc theo các gờ (các sản phẩm có lớp về căn bản có chứa tấm 
kính B32B 17/00; phủ bề mặt kính C03C 17/00) [1, 2006.01] 
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3/663 . . Chi tiết để ngăn cách các ô kính [6, 2006.01] 
3/667 . . . Cơ cấu nối của chúng [6, 2006.01] 
3/67 . . đặc trưng bởi các thiết bị hoặc bộ phận phụ để cách nhiệt hoặc cách âm [6, 

2006.01] 
3/673 . . Lắp ráp các khối (E06B 3/677 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
3/677 . . Tháo hoặc chèn đầy khe hở giữa các ô kính; Ngăn ngừa sự kết tụ trong khe giữa 

các ô kính (bằng các chi tiết ngăn cách E06B 3/663); Làm sạch khe giữa các ô 
kính [6, 2006.01] 

3/68 . Thanh nẹp cửa sổ  [1, 2006.01] 
3/70 . Cánh cửa ra vào (khung cánh E06B 3/04)  [1, 2006.01] 
3/72 . . gồm khung và pa nen [1, 2006.01] 
3/74 . . . với pa nen gỗ [1, 2006.01] 
3/76 . . . với pa nen kim loại [1, 2006.01] 
3/78 . . . với pa nen bằng chất dẻo [1, 2006.01] 
3/80 . . đàn hồi [1, 2006.01] 
3/82 . . Cửa bằng mặt, tức là có bề mặt phẳng toàn bộ (E06B 3/02 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/84 . . . bằng gỗ dán [1, 2006.01] 
3/86 . . . bằng chất dẻo [1, 2006.01] 
3/88 . . Các thiết bị bảo vệ gờ cánh của cánh cửa đi (tấm bảo vệ thanh cái dùng cho cửa 

đi hoặc cửa sổ E06B 7/36) [1, 2006.01] 
3/90 . Cửa quay; Khung hoặc vỏ bọc cho cửa quay (đố quay E06B 11/08) [1, 2006.01] 
3/92 . Cửa ra vào hoặc cửa sổ mở rộng được (cánh trượt dùng cho cửa sổ E06B 3/42; 

cánh gấp 3/48; cửa chớp E06B 9/08) [1, 2006.01] 
3/94 . . Cửa kiểu hộp xếp [1, 2006.01] 
3/96 . Mối ghép ở góc hoặc ở gờ dùng cho cửa sổ, cửa ra vào hoặc các khung hoặc cánh 

cửa tương tự [4, 2006.01] 
3/964 . . sử dụng các chi tiết nối riêng biệt, ví dụ như chi tiết nối chữ T (E06B 3/984, 

3/988, 3/99 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
3/968 . . . đặc trưng bởi cách các chi tiết nối được cố định trong hoặc trên các bộ phận của 

khung [5, 2006.01] 
3/972 . . . . nhờ tâng tiết diện ngang của các chi tiết nối, ví dụ bằng sự giãn nở các chi tiết 

nôi có nêm chèn (E06B 3/976 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
3/976 . . . . nhờ sự biến dạng các bộ phận của khung [5, 2006.01] 
3/98 . . . . các chi tiết nối chuyên dùng để kéo các bộ phận của khung về cùng một phía 

(E06B 3/972, 3/976 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
3/984 . . chuyên dùng cho các bộ phận của khung bằng gỗ hoặc vật liệu khác được gia 

công theo cách tương tự (E06B 3/99 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
3/988 . . chuyên dùng cho các bộ phận của khung bằng kim loại tấm, hoặc vật liệu tấm 

tương tự, với một mặt cắt hình chữ U mở, ví dụ cho các bộ phận của khung cửa ra 
vào [5, 2006.01] 
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3/99 . . dùng cho các bộ phận của khung liên tục cắt nhau mà không đứt đoạn (nẹp các 
khuôn cửa sổ E06B 3/68) [5, 2006.01] 

5/00 Cửa ra vào, cửa sổ hoặc các loại đóng kín khác có chức năng đặc biệt; Kết cấu 
gờ viền các cửa này [1, 2006.01] 

5/01 . Cửa sập [1, 2006.01] 
5/02 . cho các nhà phụ hoặc hầm chứa; Các cánh đơn giản khác, không dùng để đóng khít 

[1, 2006.01] 
5/04 . . có khung gỗ cố định [1, 2006.01] 
5/06 . . có khung kim loại cố định [1, 2006.01] 
5/08 . . có khung bê tông, vật liệu tương tự đá, hay chất dẻo [1, 2006.01] 
5/10 . để bảo vệ chống lại không kích hoặc sự phá hoại của chiến tranh khác; cho các mục 

đích bảo vệ khác [1, 2006.01] 
5/11 . . chống lại trộm cắp [6, 2006.01] 
5/12 . . để ngăn áp lực khí quyển, nổ, hoặc khí [1, 2006.01] 
5/14 . . . Cửa hoặc các thiết bị đóng tương tự không thấm khí; Các kết cấu cố định của 

cửa này [1, 2006.01] 
5/16 . . Cửa hoặc các thiết bị đóng tương tự chịu lửa; Các kết cấu cố định của cửa này [1, 

2006.01] 
5/18 . . để chống các tia có hại (chống nhiệt E06B 5/16) [1, 2006.01] 
5/20 . để cách âm [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị hoặc phụ kiện đặc biệt cho cửa đi hoặc cửa sổ (màn chắn hoặc các thiết bị 
bảo vệ tương tự E06B 9/00) [1, 2006.01] 

7/02 . để thông gió, ví dụ qua cửa sổ hai lớp; Cửa sổ mắt cáo thông gió (thiết bị điều 
chỉnh dòng không khí, xem F24F 13/08) [1, 2006.01] 

7/03 . . Thiết bị thông gió, đặt ở dưới cửa sổ trượt lên trên (tấm hướng dòng nước mưa 
hoặc dòng khí E06B 7/26) [1, 2006.01] 

7/04 . . có các cánh thông gió (E06B 7/08 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/06 . . . chỉ có một cánh thông gió [1, 2006.01] 
7/08 . . Cửa sổ, cửa đi có lá chớp hoặc lưới thông gió [1, 2006.01] 
7/082 . . . có các lá mỏng cứng hoặc trượt được [1, 2006.01] 
7/084 . . . có các lá mỏng quay được [1, 2006.01] 
7/086 . . . . được nối liền với nhau để cùng chuyển động [2, 2006.01] 
7/088 . . . . . có lưới bảo vệ hay bộ phận bảo vệ [2, 2006.01] 
7/09 . . . . . đặt ở cánh di động được, ví dụ ở cửa đi [2, 2006.01] 
7/092 . . . . . chuyển động được theo hai hay nhiều hướng [2, 2006.01] 
7/094 . . . . . chuyển động được một cách tuần tự; đặc trưng bởi chuyển động phụ độc lập 

[2, 2006.01] 
7/096 . . . . . chuyển động hoặc nối liền với nhau nhờ cơ cấu dẫn động (đóng mở canh có 

cơ cấu dẫn động nói chung E05F 11/00) [2, 2006.01] 
7/098 . . . . . có thiết bị bịt kín để chống các tác động của thời tiết [2, 2006.01] 
7/10 . . bằng các chi tiết đặc biệt của khung [1, 2006.01] 
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7/12 . Các phương pháp ngăn ngừa sự hình thành nước ngưng tụ (cửa hai lớp kính E06B 
3/24 đến 3/28, 3/64, 3/66; thiết bị làm nóng gắn vào bề mặt trong suốt hoặc phản xạ 
H05B 3/84) [1, 2006.01] 

7/14 . Các phương pháp hút nước ngưng tụ ra [1, 2006.01] 
7/16 . Thiết bị bịt kín ở cánh hay các bộ phận kết hợp với cánh (E06B 7/098 được ưu 

tiên) [1, 2, 2006.01] 
7/18 . . bằng phương tiện có các dải di động, ví dụ chất bịt kín gờ viền được lắp ghép 

bằng bu lông [1, 2006.01] 
7/20 . . . tự động rút ra khi mở cánh [1, 2006.01] 
7/205 . . . . có các dải bịt kín ở ngưỡng cửa đi [2, 2006.01] 
7/21 . . . . có các dải bịt kín di động được trong mặt phẳng cánh cửa [2, 2006.01] 
7/215 . . . . có các dải bịt kín kéo dài đến vị trí xác định nhờ phương tiện đàn hồi, ví dụ 

như lò xo [2, 2006.01] 
7/22 . . nhờ thanh gò đàn hồi, ví dụ ống cao su đàn hồi; nhờ thanh gờ co giãn, ví dụ các 

dải nhung hoặc dạ nỉ, dải kim loại đàn hồi (E06B 7/18 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/23 . . . Chất dẻo, cao su xốp, hoặc các dải hoặc ống tương tự [1, 2006.01] 
7/232 . . . Dải co giãn bằng vật liệu cứng ví dụ kim loại [1, 2006.01] 
7/24 . . không có các chi tiết đệm nhồi riêng biệt, ví dụ có dạng zích zắc [1, 2006.01] 
7/26 . Thiết bị ngăn các tác động của khí quyển, ví dụ bố trí ở dưới các cánh trượt [1, 

2006.01] 
7/28 . Thiết bị khác ở cửa ra vào hoặc cửa sổ, ví dụ bảng cửa, cửa sổ thích hợp để đỡ cây, 

các móc để cho người lau cửa sổ [1, 2006.01] 
7/30 . . Lỗ quan sát; Lỗ để nghe; Cửa ra vào có cửa sổ [1, 2006.01] 
7/32 . . Cửa đi có lỗ nhìn [1, 2006.01] 
7/34 . . Cửa đi dùng làm tủ (tủ nói chung A47B) [1, 2006.01] 
7/36 . . Tấm bảo vệ thanh cái [7, 2006.01] 

9/00 Các thiết bị che hay bảo vệ ở các lỗ tường, có hoặc không có cơ cấu vận hành 
hoặc định vị; Thiết bị đóng có kết cấu tương tự (E06B 5/10 được ưu tiên; cánh 
cửa đi hoặc cửa sổ nối ở mép E06B 3/48; trang bị phụ trong nhà cho cửa sổ và cửa đi 
không liên quan tới việc hoàn thiện nhà, ví dụ như rèm A47H; các lưới xem như bộ 
phận của kết cấu xây dựng E04C 2/42; khóa, các phụ kiện của nó E05; chốt hoặc 
thiết bị cài cho cánh E05C; thiết bị vận hành cánh nói chung E05F)  [1, 2006.01] 

9/01 . Lưới gắn vào tường, gắn vào cửa đi hay là gắn vào cửa sổ; Lưới di chuyển cùng 
với cửa đi hay cửa sổ; Tường xây dạng lưới, ví dụ tu viện [1, 2006.01] 

9/02 . Cửa chớp, lưới di động hay là các thiết bị chắn giữ, ví dụ như chống trộm (cửa sổ 
có nan chớp hoặc lưới E06B 7/08; cửa chớp dạng tấm mỏng E06B 9/26) [1, 
2006.01] 

9/04 . . có cánh, ví dụ cánh quay, hoặc trượt [1, 2006.01] 
9/06 . . loại xếp được hoặc gấp được, ví dụ kiểu hộp xếp hoặc kìm xẹp (cửa đi kiểu hộp 

xếp E06B 3/94; lưới quấn thành cuộn E06B 9/18) [1, 2006.01] 
9/08 . . Cửa cuộn thành cuộn (sáo cuốn E06B 9/40; dụng cụ hoặc bộ phận để cố định, 

dẫn hướng hoặc điều khiển cửa cuốn E06B 9/56; chỉ dùng thay mái hiên E04F 
10/06) [1, 5, 2006.01] 
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9/11 . . . Cửa chớp cuốn [5, 2006.01] 
9/13 . . . . với các bộ phận đóng liền khối, ví dụ bằng tấm kim loại lượn sóng [5, 

2006.01] 
9/15 . . . . với các bộ phận đóng được tạo bởi các thanh mỏng hoặc tương tự [5, 

2006.01] 
9/165 . . . . . có các thanh mỏng móc vào nhau; có các thanh mỏng có thể thay đổi 

khoảng cách giữa chúng [5, 2006.01] 
9/17 . . . . Các bộ phận hoặc các chi tiết của cửa chớp cuốn, ví dụ như thiết bị để treo, 

hộp chắn cửa nhỏ, lỗ thông gió [1, 5, 2006.01] 
9/171 . . . . . Trục quay; Gắn cửa chớp cuộn vào trục quay [1, 5, 2006.01] 
9/172 . . . . . . bằng thanh kẹp [1, 2006.01] 
9/173 . . . . . . bằng tốc kẹp hay là nút ấn [1, 2006.01] 
9/174 . . . . . Ổ gối đỡ [1, 5, 2006.01] 
9/18 . . . Lưới cuốn [5, 2006.01] 
9/24 . Màn che hoặc các phụ kiện khác để ngăn ánh sáng, đặc biệt ngăn ánh sáng mặt trời; 

Màn che tương tự để ngăn tia nhìn (dụng cụ hoặc bộ phận để cố định, dẫn hưởng 
hoặc điều khiển cửa cuốn E06B 9/56; màn mềm treo tự do A47H 23/00) [1, 
2006.01] 

9/26 . . Cửa chớp bằng tấm, ví dụ như là cửa chớp nâng [1, 2006.01] 
9/262 . . . bằng các dải ngang hay thẳng đứng có nối mềm; Cửa chớp làm bằng ống xếp 

[1, 2006.01] 
9/264 . . . Sự kết hợp các mảnh mành dạng lá chớp với cửa chớp cuốn, rèm, cửa sổ, ô cửa 

kính đúp; Mành dạng lá chớp có các thiết bị đặt biệt [1, 2006.01] 
9/266 . . . Thiết bị hay phụ tùng chế tạo hay lắp ráp mành dạng lá chớp hoặc các bộ phận 

của nó [1, 3, 2006.01] 
9/28 . . . có các lá chớp bố trí nằm ngang, ví dụ như loại không nâng lên được (cửa sổ có 

lá chớp hay có lưới E06B 7/08) [1, 2006.01] 
9/30 . . . . nâng được [1, 2006.01] 
9/302 . . . . . không có băng đai móc, ví dụ kìm xếp, trục vít [1, 2006.01] 
9/303 . . . . . có băng đai móc [1, 2006.01] 
9/304 . . . . . . có thanh nghiêng và trục nâng riêng [1, 2006.01] 
9/305 . . . . . . có thanh nghiêng và dây nâng, dẫn hướng dọc theo thanh cố định [1, 

2006.01] 
9/306 . . . . . . có thanh nghiêng mà dọc theo nó dây nâng được dẫn hướng [1, 2006.01] 
9/307 . . . . . . Các chi tiết của thanh nghiêng hoặc hoạt động của nó [1, 2006.01] 
9/308 . . . . . . có thanh nghiêng đồng trục với trục nâng [1, 2006.01] 
9/32 . . . . . Thiết bị để thực hiện các thao tác, dẫn hướng, hoặc cố định ở vị trí nhất định 

(dẫn động của thanh nghiêng E06B 9/307) [1, 2006.01] 
9/322 . . . . . . Các chi tiết của thiết bị hoạt động, ví dụ như puli, phanh hãm, tang dây 

cót, cơ cấu truyền động (thiết bị để lắp ráp hoặc thích ứng đặc biệt để 
chứa, nhả và cuộn vật liệu dài B65H 75/34) [1, 2006.01] 

9/323 . . . . . . Kết cấu hoặc gối tựa của hộp trên [1, 2006.01] 

128 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E06B 

9/324 . . . . . . Phụ kiện để kẹp dây dẫn [1, 2006.01] 
9/325 . . . . . . Thiết bị giữ cố định để ngăn ngừa sự nâng [1, 2006.01] 
9/326 . . . . . . Các chi tiết của dây dẫn, ví dụ như đai, nút bấm [1, 2006.01] 
9/327 . . . . . . Dẫn hướng để nâng lá mành có các lá nằm ngang [1, 2006.01] 
9/34 . . . . cuộn [1, 2006.01] 
9/36 . . . có các lá mành thẳng đứng [1, 2006.01] 
9/38 . . . Các chi tiết khác [1, 2006.01] 
9/382 . . . . Các chi tiết băng đai móc hoặc xích móc, ví dụ như đai để làm cuộn băng đai 

[1, 2006.01] 
9/384 . . . . Chi tiết để nối hoặc tác động qua lại của các lá và băng đai [1, 2006.01] 
9/386 . . . . Chi tiết các lá cửa chớp [1, 2006.01] 
9/388 . . . . Chi tiết các lá phía trên hay phía dưới hoặc các kẹp của chúng [1, 2006.01] 
9/40 . . Sáo cuốn (dùng thay mái che E04F 10/06) [5, 2006.01] 
9/42 . . . Bộ phận hoặc chi tiết của sáo cuốn, ví dụ thiết bị treo, hộp đựng mành mành (bệ 

và thiết bị điều chỉnh để đặt sáo cuốn và kéo màn treo cửa A47H 1/13) [4, 
2006.01] 

9/44 . . . . Trục cuốn; Gắn sáo cuốn vào trục cuộn [5, 2006.01] 
9/46 . . . . . bằng thanh kẹp [5, 2006.01] 
9/48 . . . . . bằng tốc kẹp hay nút ấn [5, 2006.01] 
9/50 . . . . Ổ gối đỡ [5, 2006.01] 
9/52 . Thiết bị để bảo vệ chống sâu bọ, ví dụ lưới chống ruồi; Cửa sổ có lưới cho các mục 

đích khác [1, 2006.01] 
9/54 . . Lưới cuộn được để chống ruồi (thiết bị để điểu khiển, dẫn hướng hoặc cố định 

dùng cho lưới E06B 9/56) [2, 5, 2006.01] 
9/56 . Các thiết bị hoặc bộ phận điều khiển, dẫn hướng hoặc cố định dùng cho cửa cuốn; 

Tang dây cót lò xo; Trống băng; Các bộ phận đối trọng dùng cho cửa cuốn (thiết bị 
để lắp ráp hoặc thích ứng đặc biệt để chứa, nhả và cuộn vật liệu dài B65H 75/34) 
[5, 2006.01] 

9/58 . . Các thiết bị dẫn hướng [5, 2006.01] 
9/60 . . Tang dây cót được hoạt động chỉ bằng các bộ phận đóng [5, 2006.01] 
9/62 . . Các bộ phận đối trọng (E06B 9/60 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
9/64 . . với trục cuốn có thể hạ thấp [5, 2006.01] 
9/66 . . với trục cuốn đặt ở dưới [5, 2006.01] 
9/68 . . Cơ cấu hoặc thiết bị điều khiển, ví dụ dẫn động bằng điện [5, 2006.01] 
9/70 . . . có một mô tơ điện nằm ngoài trục cuốn [5, 2006.01] 
9/72 . . . có một mô tơ điện đặt trong trục cuốn [5, 2006.01] 
9/74 . . . phù hợp với điều khiển bằng tay hoặc điện có lựa chọn [5, 2006.01] 
9/76 . . . sử dụng tay quay [5, 2006.01] 
9/78 . . dùng cho việc vận hành trực tiếp bằng tay, ví dụ bằng tay nắm, bằng quả tua [5, 

2006.01] 
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9/80 . . Các biện pháp an toàn chống rơi xuống hoặc mở trái phép; Thiết bị để hãm hoặc 
cố định; Thiết bị để giới hạn sự mở ra (thiết bị hoặc cơ cấu vận hành trực tiếp 
bằng tay E06B 9/78) [5, 2006.01] 

9/82 . . . tự động [5, 2006.01] 
9/84 . . . . chống rơi xuống [5, 2006.01] 
9/86 . . . . chống việc mở trái phép [5, 2006.01] 
9/88 . . . . để giới hạn việc mở [5, 2006.01] 
9/90 . . . . để cố định bộ phận đóng ở các vị trí chọn sẵn khác nhau [5, 2006.01] 
9/92 . . Phương tiện cho phép di chuyển bộ phận đóng ra khỏi mặt phẳng của lỗ cửa [5, 

2006.01] 

11/00 Thiết bị để đi qua hàng rào hoặc tương tự, ví dụ đố cửa (các đặc điểm chung của 
cửa đi E06B 1/00 đến 7/00) [1, 2006.01] 

11/02 . Cổng; Cửa ra vào [1, 2006.01] 
11/04 . . khác biệt nhau về dạng treo (treo xem E05D) [1, 2006.01] 
11/06 . . khác biệt về dạng cài, khóa (thiết bị cài cho cánh xem E05C) [1, 2006.01] 
11/08 . Cửa quay (trên phương tiện vận tải B60N 5/00; có thiết bị ghi G07C 9/02) [1, 

2006.01] 
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E06C CẦU THANG (E04F 11/00 được ưu tiên; ghế trèo A47C 12/00; cầu thang lên tàu 
thủy B63B; cầu thang lên máy bay B64; giàn giáo xây dựng E04G) [5, 6] 

1/00 Cầu thang nói chung (bố trí ở khung gầm hay là trên các phương tiện vận tải E06C 
5/00; cầu thang gắn vĩnh cửu lên các công trình cố định E06C 9/00) [1, 2006.01] 

1/02 . có các bộ phận cứng dọc [1, 2006.01] 
1/04 . . Cầu thang tựa, ví dụ tựa vào tường, vào cột, vào cây (gối đỡ phần trên cầu thang 

E06C 7/48) [1, 2006.01] 
1/06 . . . liền khối [1, 2006.01] 
1/08 . . . ghép [1, 2006.01] 
1/10 . . . . thành đoạn cái này tiếp cái kia [1, 2006.01] 
1/12 . . . . kéo dài được, ví dụ kiểu ống lồng [1, 2006.01] 
1/14 . . Cầu thang có khả năng tự đứng [1, 2006.01] 
1/16 . . . có cọc chống tựa lên đất (có cọc tựa, nối cứng với cầu thang E06C 1/24; có 

chiếu nghỉ E06C 1/39) [1, 2006.01] 
1/18 . . . . có trụ đỡ, cấu tạo ở dạng cầu thang [1, 2006.01] 
1/20 . . . . có trụ đỡ cấu tạo ở dạng cột [1, 2006.01] 
1/22 . . . . . kéo dài được, ví dụ các bộ phận ống lồng [1, 2006.01] 
1/24 . . . Cầu thang đứng tự do [1, 2006.01] 
1/26 . . . . liền khối [1, 2006.01] 
1/28 . . . . ghép (có trụ đỡ di chuyển dạng cầu thang E06C 1/18) [1, 2006.01] 
1/30 . . . . . kéo dài được, ví dụ loại ống lồng [1, 2006.01] 
1/32 . . Cầu thang có cọc chống cấu tạo ở dạng cầu thang và có thể được cố định trong 

một đường với cầu thang [1, 2006.01] 
1/34 . . Cầu thang, nối với các bộ phận của nhà, ví dụ nối vào cửa sổ, vào hồi mái, vào 

cột, hoặc tương tự (cầu thang cố định trong nhà E06C 9/00) [1, 2006.01] 
1/36 . . . Cầu thang treo bằng móc hoặc tương tự [1, 2006.01] 
1/38 . . Cầu thang có kết cấu đặc biệt, ví dụ cầu thang có một hay nhiều bộ phận dọc thân 

thang, cầu thang có thanh ngang hoặc bậc di chuyển được, cầu thang gấp xếp 
được theo chiều dọc [1, 2006.01] 

1/383 . . . Cầu thang xếp được, các bộ phận dọc của nó trùng khớp nhau khi xếp [1, 
2006.01] 

1/387 . . . có bậc nối bản lề [1, 2006.01] 
1/39 . . . Cầu thang có chiếu nghỉ; Cầu thang biến đổi thành chiếu nghỉ (chiếu nghỉ cho 

cầu thang E06C 7/16) [1, 2006.01] 
1/393 . . . . Cầu thang có chiếu nghỉ, có thể xếp gập được cùng với cầu thang [1, 2006.01] 
1/397 . . . khác biệt bởi có bánh xe, trục lăn, hoặc con lăn [1, 2006.01] 
1/52 . có các bộ phận dọc không cứng [1, 2006.01] 
1/54 . . loại kìm xếp [1, 2006.01] 
1/56 . . Thang dây hoặc thang xích [1, 2006.01] 
1/58 . có các bộ phận dọc thân thang cứng và không cứng [1, 2006.01] 
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5/00 Cầu thang, bố trí ở khung gầm hoặc các phương tiện vận tải; Gắn thang vào 
phương tiện vận tải (thang có bánh xe, trục lăn hay con lăn E06C 1/397) [1, 
2006.01] 

5/02 . có các bộ phận dọc thân thang cứng [1, 2006.01] 
5/04 . . nâng hạ được và hoặc kéo dài được [1, 2006.01] 
5/06 . . . bằng pittông và xy lanh, hoặc phương tiện tương đương, điều khiển bằng thiết 

bị áp suất [1, 2006.01] 
5/08 . . . . bắt nguồn trực tiếp từ các bể chứa có áp [1, 2006.01] 
5/10 . . . . . dùng máy bơm hay là máy nén, dẫn động nhờ động cơ của phương tiện vận 

tải hay là các động cơ khác bố trí ở phương tiện vận tải [1, 2006.01] 
5/12 . . . . bắt nguồn trực tiếp từ máy bơm hay máy nén khí [1, 2006.01] 
5/14 . . . . . dẫn động nhờ động cơ của phương tiện vận tải hay là động cơ khác bố trí 

trên phương tiện vận tải [1, 2006.01] 
5/16 . . . sử dụng thiết bị truyền cơ khí, có hoặc không có các khớp ly hợp thủy lực hoặc 

không cơ khí khác [1, 2006.01] 
5/18 . . . . có bộ dẫn động từ động cơ của phương tiện vận tải hay là các động cơ khác 

[1, 2006.01] 
5/20 . . . . có dẫn động bằng tay (phương tiện để nối dài bộ dẫn động bằng tay bố trí ở 

cầu thang E06C 7/04) [1, 2006.01] 
5/22 . . . nhờ lò xo (E06C 5/06, 5/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/24 . . Dỡ cầu thang khỏi phương tiện vận tải [1, 2006.01] 
5/26 . có các bộ phận dọc thang không cứng [1, 2006.01] 
5/28 . . loại kìm xếp [1, 2006.01] 
5/30 . . ở khâu mà độ cứng truyền từ bộ phận này sang bộ phận khác [1, 2006.01] 
5/32 . Thiết bị phụ [1, 2006.01] 
5/34 . . Thiết bị chỉ báo [1, 2006.01] 
5/36 . . Thiết bị chống trượt hoặc đổ cầu thang; Thiết bị chống quá tải trên thang [1, 

2006.01] 
5/38 . . Thiết bị đổ hợp khối các nhíp của phương tiện vận tải; Thiết bị để tỳ khung gầm 

trực tiếp xuống đất [1, 2006.01] 
5/40 . . Thiết bị làm thang nghiêng được [1, 2006.01] 
5/42 . . Thiết bị làm thay đổi độ nghiêng; Thiết bị để chốt giữ [1, 2006.01] 
5/44 . . Thiết bị phụ khác của thang, ví dụ thiết bị tín hiệu âm thanh, bảng điều khiển tháo 

dỡ được [1, 2006.01] 

7/00 Các bộ phận cấu tạo của cầu thang, thiết bị đỡ, hoặc thiết bị phụ [1, 2006.01] 
7/02 . Thiết bị để nối dài thang (dùng cho các thang bố trí ở khung gầm hay là các 

phương tiện vận chuyển E06C 5/00) [1, 2006.01] 
7/04 . . Thiết bị có bộ dẫn động bằng tay, bố trí ở thang [1, 2006.01] 
7/06 . Thiết bị cố định hay là móc dùng cho các bộ phận của thang kéo dài [1, 2006.01] 
7/08 . Bộ phận dọc thang, xà ngang hoặc bậc thang có kết cấu đặc biệt [1, 2006.01] 
7/10 . Các bộ phận gia cường cho cầu thang [1, 2006.01] 

132 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E06C 

7/12 . Thang máy hay là các thiết bị nâng khác ở cầu thang [1, 2006.01] 
7/14 . Giá đỡ kiểu ống hay là các phụ kiện khác ở cầu thang [1, 2006.01] 
7/16 . Sàn nhỏ ở cầu thang, ví dụ thuộc bộ phận nâng hay là hạ (bộ phận nâng B66F) [1, 

2006.01] 
7/18 . Các thiết bị ngăn giữ cho người khỏi ngã (đai lưng an toàn A62B 1/16) [1, 

2006.01] 
7/42 . Chân cầu thang ; Gối tựa cho thang (cho giàn giáo xây dựng E04G5/02) 

[1,2006.01] 
7/44 . . Phương tiện để lắp đặt thang trên mặt phẳng gồ ghề [1, 2006.01] 
7/46 . . Phụ kiện chống trượt [1, 2006.01] 
7/48 . Bộ phận bên trên của thang; Điểm tựa cho bộ phận trên của thang [1, 2006.01] 
7/50 . Bản lề hay là các bộ phận nối khác [1, 2006.01] 

9/00 Thang gắn vào công trình tĩnh tại, ví dụ để cứu hỏa (thang máy di chuyển liên tục 
E04F 11/04) [1, 2006.01] 

9/02 . gắn cứng [1, 2006.01] 
9/04 . . dạng định chữ U, gắn vào tường hoặc tương tự [1, 2006.01] 
9/06 . gắn di động [1, 2006.01] 
9/08 . . có các bộ phận dọc thân thang cứng [1, 2006.01] 
9/10 . . . tạo thành một bộ phận của nhà cửa, như lưới ban công, lưới cửa sổ hay là các 

bộ phận khác thuộc của cửa sổ [1, 2006.01] 
9/12 . . . có thể dịch chuyển sang bên [1, 2006.01] 
9/14 . . có bộ phận dọc thân thang không cứng, ví dụ thang dây hay thang xích, thang 

kiểu kìm xếp [1, 2006.01] 
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TIỂU PHẦN: KHOAN ĐẤT HOẶC ĐÁ; KHAI MỎ 

E21 KHOAN ĐẤT HOẶC ĐÁ; KHAI MỎ 

Ghi chú 
 Trong lớp này thuật ngữ "khoan" bao gồm khoan tạo lỗ và ngược lại. 

E21B KHOAN ĐẤT HOẶC ĐÁ (khai thác mỏ hay mỏ lộ thiên E21C; tạo các giếng mỏ, 
đào lò hay hầm lò E21D); KHAI THÁC DẦU MỎ, KHÍ ĐỐT, NƯỚC, CÁC 
CHẤT HÒA TAN ĐƯỢC HAY CHẤT NÓNG CHẢY HOẶC BÙN KHOÁNG 
TỪ GIẾNG KHOAN [5] 

Ghi chú [7, 2006.01] 
 1. Lớp này bao gồm: 
  - thiết bị sơ cấp để khoan đất hoặc đá dưới dạng tự nhiên; 

  - thiết bị tương tự để khoan tại chỗ các cấu trúc nhân tạo, ví dụ mặt đường hay 
các cấu trúc bê tông. 

 2. Lớp này không bao gồm: 
  - máy khoan cầm tay, ví dụ dùng trong gia đình; 
  - thiết bị khoan cho các công đoạn sản xuất, nghĩa là khi gia công sản phẩm, ví 

dụ để xử lý tiếp theo; 
  - thuộc các phân lớp tương ứng trong phần B, ví dụ B23B; 
  - các thành phần để khoan các lỗ khoan hoặc giếng khoan hoặc để xử lý các lỗ 

khoan hoặc giếng khoan được bao gồm trong nhóm C09K 8/00, ví dụ các thành phần 
để tăng cường các phương pháp khai thác lại để khai thác khí hydrocacbon C09K 
8/58. 

Nôi dung phân lớp 
PHƯƠNG PHÁP HOẶC THIẾT BỊ KHOAN..................................................................... 1/00 đến 7/00 
DỤNG CỤ KHOAN; PHỤ TÙNG ............................................................................ 10/00, 11/00; 12/00 
THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ KHOAN; THIẾT BỊ SỬA CHỮA 
HOẶC KHAI THÁC GIẾNG KHOAN 

Tháp khoan; cần khoan hoặc tương tự ........................................................ 15/00; 17/00, 19/00 
Rửa hay làm sạch lỗ khoan; trám lỗ khoan; làm nóng 
hay làm lạnh ..................................................................................... 21/00, 37/00; 33/00; 36/00 
Thiết bị van; phương pháp và thiết bị ngăn ngừa hay 
dập tắt đám cháy ở giếng khoan ............................................................................ 34/00; 35/00 
Các thiết bị khác của việc khoan ................................................ 23/00 đến 31/00, 40/00, 41/00 

KHAI THÁC CÁC CHẤT LỎNG HAY KHÍ TỪ GIẾNG 
KHOAN ............................................................................................................................................ 43/00 
ĐIỀU KHIỂN; KHẢO SÁT HAY THỬ NGHIỆM .............................................. 44/00; 45/00 đến 49/00 
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Phương pháp hay thiết bị khoan 

1/00 Khoan đập (truyền động bố trí trong lỗ khoan E21B 4/00) [1, 3, 2006.01] 
1/02 . Dẫn động trên mặt đất cho búa thả, ví dụ có cáp [1, 7, 2006.01] 
1/04 . . Thiết bị để đảo chiều chuyển động của cần khoan hoặc dây cáp bố trí ở trên mặt 

đất 
1/12 . có thành phần xung tịnh tiến (E21B 1/02, 1/38 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
1/14 . . Được dẫn động bằng cơ cấu quay [7, 2006.01] 
1/16 . . . có khối tịnh tiến gắn với lò xo, ví dụ có đệm không khí [7, 2006.01] 
1/18 . . . . có liên kết đàn hồi từ bộ phận dẫn động đến cần đẩy bằng lò xo giảm chấn 

kép [7, 2006.01] 
1/20 . . . được cấu tạo như một búa li tâm [7, 2006.01] 
1/22 . . được dẫn động bằng nam châm điện [7, 2006.01] 
1/24 . . thành phần xung là một pittông được dẫn động trực tiếp bằng pittông thủy lực 

hay khí nén [7, 2006.01] 
1/26 . . . bằng áp suất chất lỏng [7,2006.01] 
1/28 . . . . hoạt động bằng xung [7, 2006.01] 
1/30 . . . bằng áp suất không khí, hơi hay chất khí [7, 2006.01] 
1/32 . . . . hoạt động bằng xung [7, 2006.01] 
1/34 . . . . . thành phần xung là một pittông của động cơ đốt trong [7, 2006.01] 
1136 . kiểu pittông mang dụng cụ, tức là trong đó có dụng cụ được nối với thành phần 

xung [7, 2006.01] 
1/38 . kiểu pittông búa, tức là trong đó mũi dụng cụ hay đe bị đánh bởi thành phẩn xung 

[7, 2006.01] 

3/00 Khoan xoay (truyền động bố trí trong lỗ khoan E21B 4/00; máy khoan xoay nói 
chung B23B) [1, 3, 2006.01] 

3/02 . Truyền động trong khoan xoay bố trí ở trên mặt đất 
3/025 . . có sự xoay tới lui của dụng cụ [7, 2006.01] 
3/03 . . có sự xoay gián đoạn theo một hướng của dụng cụ [7, 2006.01] 
3/035 . . có sự truyền động đàn hồi hay li hợp ma sát [7, 2006.01] 
3/04 . . Bàn quay 
3/06 . . . Tời để dẫn động cho bàn quay (nối hoặc tháo khớp nối hay chỗ nối E21B 

19/16; cơ cấu cuốn cáp, dây kéo, xích, tời B66D) [1, 3, 2006.01] 

4/00 Truyền động, bố trí trong lỗ khoan [3, 2006.01] 
4/02 . Dẫn động bằng dung dịch lỏng dùng trong khoan xoay (tuốc bin thủy lực để khoan 

giếng F03B 13/02) [3, 2006.01] 
4/04 . Dẫn động điện (E21B 4/12 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
4/06 . Phương tiện đóng dập, ví dụ búa đập (bít choòng khoan dùng trong khoan đập 

E21B 10/36; thiết bị khoan đóng E21B 11/02; dao khoan hay thùng khoan E21B 
31/107) [3, 2006.01] 

4/08 . . dùng kiểu đập chỉ bằng cách dùng trọng lực, ví dụ trong rơi tự do [3, 2006.01] 
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4/10 . . quay theo một hướng cố định liên tục của trục quay hay là ống khoan thực hiện 
kiểu đập tuần tự [3, 2006.01] 

4/12 . . Búa đập hoạt động bằng điện [3, 2006.01] 
4/14 . . Búa đập hoạt động bằng hơi hay thủy lực [3, 2006.01] 
4/16 . Tổ hợp các thiết bị đập, ví dụ khoan xoay-đập liên hợp (E21B 4/10 được ưu tiên); 

Các bộ dẫn động dùng cho mũi choòng khoan lắp ghép [3, 2006.01] 
4/18 . Neo hay dẫn tiến bộ dẫn động trong lỗ khoan [3,7] 
4/20 . liên hợp với bộ dẫn động nằm trên mặt đất (E21B 4/10 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

6/00 Các bộ dẫn động để khoan xoay và đập liên hợp (bộ dẫn động bố trí trong lỗ 
khoan E21B 4/00; máy va đập xách tay có tác động quay lên dụng cụ B25D 16/00) 
[3, 2006.01] 

6/02 . chuyển động xoay liên tục [7, 2006.01] 
6/04 . . Dẫn động tách biệt để đập và xoay [7, 2006.01] 
6/06 . chuyển động xoay gián đoạn, ví dụ thu được nhờ một cơ cấu bánh cóc [7, 2006.01] 
6/08 . . Dẫn động tách biệt để đập và xoay [7, 2006.01] 

7/00 Các phương pháp hay thiết bị đặc biệt để khoan (bệ đỡ máy khoan, ví dụ tháp 
khoan hay chòi khoan E21B 15/00) [1, 7, 2006.01] 

7/02 . Thiết bị khoan khác biệt bởi phương tiện để vận chuyển trên mặt đất, ví dụ lắp trên 
guốc trượt hoặc bánh xe (máy khoan di động để sử dụng dưới đáy hồ nước E21B 
7/124) [1, 7, 2006.01] 

7/04 . Khoan định hướng  [1, 2006.01] 
7/06 . . Thay đổi hướng của lỗ khoan [1, 2006.01] 
7/08 . . . Thiết bị đặc biệt để thay đổi hướng lỗ khoan, ví dụ choòng khoan đặc biệt, khớp 

khuỷu, bộ xoay khớp (cắt cửa sổ theo hướng E21B 29/06; thay đổi hướng của 
các dụng cụ câu E21B 31/14) [1, 2006.01] 

7/10 . . Nắn chỉnh độ nghiêng của lỗ khoan so với hướng đã định [1, 2006.01] 
7/12 . Khoan dưới nước (mối nối ống lồng E21B 17/07; dùng máy bù sóng ở biển ở thiết 

bị khoan E21B 19/09; miệng lỗ khoan đặc biệt thích hợp cho các thiết bị dưới nước 
E21B 33/035) [1, 7, 2006.01] 

7/124 . . có bố trí dưới nước động cơ của bộ dẫn động chính, ví dụ máy khoan di động để 
sử dụng dưới đáy hồ nước [3, 2006.01] 

7/128 . . với gối tựa nổi, có nền định hướng được neo dưới nước [3, 2006.01] 
7/132 . . có gối tựa nổi [3, 2006.01] 
7/136 . . có gối tựa chìm (E21B 7/124 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
7/14 . Khoan sử dụng nhiệt, ví dụ như khoan bằng tia lửa [1, 2006.01] 
7/15 . . hoạt động được nhờ năng lượng điện [3, 2006.01] 
7/16 . Khoan bi nghĩa là khoan có dùng các hạt cầu hoặc viên bi chuyển dịch dưới áp lực 

khoan [1, 2006.01] 
7/18 . Khoan dùng các tia chất lỏng hoặc tia chất khí, có sử dụng hay không sử dụng bi 

(E21B 7/14 được ưu tiên; vòi phụt nước thủy lực E21C 45/00) [1, 5, 2006.01] 
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7/20 . Đóng ống chống hoặc ống quặng vào lỗ khoan, ví dụ lỗ tháo; Khoan và chống ống 
đồng thời lỗ khoan (các phương tiện trên mặt đất để tạo chuyển động xoay tới lui 
cho cột chống E21B 3/025; hạ cọc E02D 7/00; khoan giếng mỏ trong khi dùng vì 
thả E21D 1/08) [3, 2006.01] 

7/24 . Khoan sử dụng các phương tiện rung hay dao động, ví dụ như khối không cân bằng 
(khoan đập E21B 1/00) [3, 2006.01] 

7/26 . Khoan không có sự dời chuyển đất, ví dụ thiết bị đào đất tự hành (E21B 7/30 được 
ưu tiên, cơ cấu dẫn động đáy lỗ khoan E21B 4/00) [3, 6, 2006.01] 

7/28 . Phương pháp và thiết bị để mở rộng lỗ khoan, ví dụ bằng sự khoét rộng (choòng 
khoan để mở rộng lỗ khoan E21B 10/26) [3, 2006.01] 

7/30 . . không có sự chuyển dời đất [6, 2006.01] 

Các công cụ khoan 

10/00 Mũi khoan (để thay đổi hướng lỗ khoan E21B 7/08; choòng khoan có van E21B 
27/00) [3, 2006.01] 

10/02 . Mũi khoan lấy mẫu (khác biệt bởi bộ phận có khả năng chịu mài mòn E21B 10/46; 
lấy lõi khoan không bị phá hủy E21B 25/00) [3, 2006.01] 

10/04 . . dùng phương tiện để cắt hay ngắt lõi khoan [3, 2006.01] 
10/06 . . Mũi khoan lấy mẫu kiểu con lăn [3, 2006.01] 
10/08 . Mũi khoan kiểu con lăn (mũi khoan lấy mẫu kiểu con lăn E21B 10/06; có phần dẫn 

hướng E21B 10/26; khác biệt bởi bộ phận chịu mài mòn E21B 10/46) [3, 2006.01] 
10/10 . . có trục lăn được giữ hai đầu (có cơ cấu cắt dạng đĩa E21B 10/12) [3, 2006.01] 
10/12 . . có cơ cấu cắt dạng đĩa [3, 2006.01] 
10/14 . . liên hợp với cơ cấu cắt không lăn khác với bộ phận dẫn hướng [3, 2006.01] 
10/16 . . đặc trưng bởi dạng răng hay cơ cấu răng [3, 2006.01] 
10/18 . . đặc trưng bởi đường ống hay vòi phun dùng cho dung dịch khoan (dung dịch 

khoan cấp tới các ổ gối đỡ E21B 10/23) [3, 2006.01] 
10/20 . . đặc trưng bởi bộ phận tháo được hay là bộ phận điều chỉnh được, ví dụ các vấu 

hoặc các trục (mũi khoan kiểu con lăn có trục ngang E21B 10/10) [3, 2006.01] 
10/22 . . đặc trưng bởi ổ gối đỡ, sự bôi trơn hoặc các bộ phận bịt kín [3, 2006.01] 
10/23 . . . với dung dịch khoan cấp tới các ổ gối đỡ [2006.01] 
10/24 . . . đặc trưng bởi các bộ phận bôi trơn (E21B 10/23 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
10/26 . Mũi khoan có phần định hướng, nghĩa là mũi khoan có cơ cấu cắt định hướng; Mũi 

khoan để mở rộng lỗ khoan, ví dụ mũi doa (mũi khoan để khoan đập có phần định 
hướng E21B 10/40; máy khoan có phần định hướng E21B 10/44) [3, 2006.01] 

10/28 . . có cơ cấu cắt kiểu con lăn không giãn được [3, 2006.01] 
10/30 . . . Mũi doa kiểu con lăn dọc trục, ví dụ thiết bị ổn định mũi doa [3, 2006.01] 
10/32 . . có cơ cấu cắt giãn được [3, 2006.01] 
10/34 . . . loại mũi doa kiểu con lăn [3, 2006.01] 
10/36 . Mũi khoan để khoan đập (đặc trưng bởi bộ phận chống mòn E21B 10/46) [3, 

2006.01] 
10/38 . . đặc trưng bởi đường ống hay vòi phun dùng cho dung dịch khoan [3, 2006.01] 
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10/40 . . có phần định hướng [3, 2006.01] 
10/42 . Mũi khoan xoay kiểu hình chạc có răng, lưỡi dao hoặc bộ phận cắt tương tự, ví dụ 

loại "đuôi cá" (đặc trưng bởi phần chống mòn E21 10/46, bởi đường ống hay vòi 
phun dùng cho dung dịch khoan E21B 10/60, bởi các bộ phận tháo rời được E21B 
10/62) [3, 2006.01] 

10/43 . . đặc trưng bởi sự bố trí của răng hoặc các bộ phận cắt khác [2006.01] 
10/44 . Mũi khoan có bộ phận chuyển tải kiểu guồng xoắn, ví dụ mũi khoan xoắn ốc; Mũi 

khoan xoáy có phần định hướng hoặc có các phần tháo rời được (E21B 10/42 được 
ưu tiên; cần khoan có kết cấu xoắn E21B 17/22) [3, 2006.01] 

10/46 . đặc trưng bởi phần chống mòn, ví dụ gắn hạt kim cương [3, 2006.01] 
10/48 . . kiểu có lõi [3, 2006.01] 
10/50 . . kiểu con lăn [3, 2006.01] 
10/52 . . . có gắn chống mòn dạng phiến, dạng viên bi, hay là dạng hình cầu [3, 2006.01] 
10/54 . . mũi khoan dạng lưỡi cắt xoay, ví dụ dạng chạc [3, 2006.01] 
10/55 . . . có các bộ phận cắt được chế tạo sẵn (việc gắn xem E21B 10/56, 10/58) 

[2006.01] 
10/56 . . Gắn dạng viên cầu hay là dạng viên bi (E21B 10/52 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
10/567 . . . với các bộ phận cắt được chế tạo sẵn được gắn trên bộ phận đỡ cụ thể, hạt gắn 

đa tinh thể [2006.01] 
10/573 . . . . đặc trưng bởi các bộ phận đỡ, ví dụ công trình nền hoặc lớp phân cách giữa 

nền và các bộ phận cắt [2006.01] 
10/58 . . Gắn loại phiến (E21B 10/52, 10/54 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
10/60 . đặc trưng bởi kết cấu đường ống hay vòi phun dùng cho dung dịch khoan (dùng 

cho mũi khoan kiểu con lăn E21B 10/18; cho mũi khoan đập E21B 10/38) [3, 
2006.01] 

10/61 . . đặc trưng bởi kết cấu vòi phun [2006.01] 
10/62 . đặc trưng bởi bộ phận, ví dụ bộ phận cắt, tháo được hoặc điều chỉnh được (E21B 

10/64 được ưu tiên; cho mũi khoan kiểu con lăn E21B 10/20; cho mũi khoan xoáy 
10/44) [3, 2006.01] 

10/627 . . với một vài bộ phận cắt tháo rời được [2006.01] 
10/633 . . . tháo rời một cách độc lập [2006.01] 
10/64 . đặc trưng bởi toàn bộ hoặc một phần mũi khoan, để hạ trong lỗ khoan hay lấy lên 

khỏi lỗ khoan không phải nâng ống khoan (lõi khoan được lấy lên E21B 25/02) [3, 
2006.01] 

10/66 . . có bộ phận cắt dịch chuyển trong ống khoan hoặc chuyển sang bên cạnh [3, 
2006.01] 

11/00 Các dụng cụ khoan khác  [1, 2006.01] 
11/02 . Thiết bị khoan đóng (bộ dẫn động để khoan đập, bố trí trong lỗ khoan E21B 4/06; 

mũi khoan để khoan đập E21B 10/36) [1, 2006.01] 
11/04 . Gầu xúc lỗ khoan [1, 2006.01] 
11/06 . có xích cắt được dẫn động hoặc các dụng cụ dẫn động tương tự [1, 2006.01] 

138 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E21B 

12/00 Phụ tùng cho công cụ khoan [3, 2006.01] 
12/02 . Thiết bị chỉ báo về độ mài mòn [3, 2006.01] 
12/04 . Thiết bị bảo vệ dùng cho mũi khoan [3, 2006.01] 
12/06 . Thiết bị cơ khí để làm sạch [3, 2006.01] 

Thiết bị khác để khoan; Thiết bị sửa chữa hoặc khai thác giếng khoan 

15/00 Trụ đỡ cho máy khoan, ví dụ chòi khoan hay tháp khoan [1, 7, 2006.01] 
15/02 . chuyên dùng để khoan dưới nước (E21B 15/04 được ưu tiên; sàn khoan nổi B63B 

35/44; sàn khoan trên các chân đỡ E02B 17/00) [1, 3, 2006.01] 
15/04 . chuyên dùng để khoan định hướng, ví dụ chòi khoan để khoan lỗ khoan xiên [3, 

2006.01] 

17/00 Cần khoan hay ống khoan; Cột cần khoan mềm dẻo; Trục liên kết; Vành miệng 
lỗ khoan; Cần bơm; Ống bao; Đường ống (khớp nối cần nói chung F16D; khớp 
nối ống nói chung F16L)  [1, 2006.01] 

17/01 . Ống đứng (phụ kiện nối loại ống đứng E21B 33/038) [3, 2006.01] 
17/02 . Khớp nối; Mối nối [1, 2006.01] 
17/03 . . giữa cần khoan hay ống khoan và động cơ máy khoan, ví dụ giữa cần khoan và 

búa [7, 2006.01] 
17/04 . . giữa cần khoan và mũi khoan, hay giữa các cần khoan với nhau [1, 2006.01] 
17/042 . . . có ren [1, 2006.01] 
17/043 . . . . có phụ kiện bảo vệ chống nới ren [1, 2006.01] 
17/046 . . . có gờ, chốt, hoặc nêm, và rãnh nối hoặc tương tự, ví dụ chốt cài [1, 2006.01] 
17/05 . . . Mối nối khuyên [1, 2006.01] 
17/06 . . . Mối nối tháo được, ví dụ khớp nối an toàn [1, 2006.01] 
17/07 . . . Mối nối ống lồng để thay đổi chiều dài cột ống khoan; Bộ giảm xóc (thiết bị bù 

sóng biển của các chòi khoan E21B 19/09; thùng thải E21B 31/107) [3, 
2006.01] 

17/08 . . Mối nối ống bao [1, 2006.01] 
17/10 . Bộ phận bảo vệ chống mài mòn; Thiết bị tập trung (dẫn động, bố trí trong lỗ khoan 

có phương tiện neo E21B 4/18; thiết bị dẫn hướng hoặc tập trung nằm ngoài lỗ 
khoan E21B 19/24) [1, 2006.01] 

17/12 . . Thiết bị để lắp đặt hay loại bỏ các bộ phận bảo vệ chống mài mòn [1, 2006.01] 
17/14 . Chân ống bao [1, 2006.01] 
17/16 . Vành miệng lỗ khoan [3, 2006.01] 
17/18 . Ống có một số rãnh chảy chất lỏng hay chất khí (bộ luân chuyển dung dịch khoan 

dùng ống này E21B 21/12) [3, 2006.01] 
17/20 . Ống khoan mềm hay được nối khớp [3, 2006.01] 
17/22 . Cần khoan hay ống khoan có kết cấu xoắn (mũi khoan có phần chuyển tải xoắn ốc 

E21B 10/44) [3, 2006.01] 
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19/00 Thao tác khởi động nâng cần khoan, các ống bao, ống hoặc tương tự bên ngoài 
lỗ khoan, ví dụ trong tháp khoan; Thiết bị truyền dẫn cần hoặc cáp (bộ dẫn động 
trên mặt đất E21B 1/02, 3/02) [1, 2006.01] 

19/02 . Thiết bị treo cho cần khoan hay cáp (thiết bị nâng hạ tải nói chung B66C 1/00; puli 
cố định hay khối puli B66D; bộ phận dẫn hướng cho dây cáp B66D 1/36) [1, 
2006.01] 

19/04 . . Móc cẩu [1, 2006.01] 
19/06 . . Máy nâng, ví dụ thiết bị để kẹp ống hay cần khoan [1, 2006.01] 
19/07 . . . Máy nâng kiểu trượt (đường trượt trong bàn xoay E21B 19/10) [1, 2006.01] 
19/08 . Thiết bị truyền dẫn cần khoan hay cáp (E21B 19/22 được ưu tiên; truyền dẫn tự 

động E21B 44/02; tang cuốn dây nâng B66D); Thiết bị làm tăng hay giảm áp lực 
lên dụng cụ khoan; Thiết bị làm cân bằng trọng lượng của cần khoan [1, 3, 7, 
2006.01] 

19/081 . . Cơ cấu truyền dẫn vít-và-ốc [7, 2006.01] 
19/083 . . Cơ cấu truyền dẫn cam, thanh răng hay tương tự [7, 2006.01] 
19/084 . . có phương tiện kéo mềm, ví dụ cáp [7, 2006.01] 
19/086 . . có xi lanh hoạt động bằng thủy lực hay khí nén (E21B 19/084, 19/087, 19/09 

được ưu tiên) [7, 2006.01] 
19/087 . . nhờ đòn lắc [7, 2006.01] 
19/089 . . có lò xo hay một trọng lượng phụ [7, 2006.01] 
19/09 . . chuyên dùng để khoan các vỉa dưới nước từ sàn nổi có dùng bộ khử sóng biển để 

giữ cột cần khoan (mối nối ống lồng để nối ống khoan E21B 17/07) [3, 2006.01] 
19/10 . Đường trượt; Bộ càng nhện  [1, 2006.01] 
19/12 . Khóa cáp (khóa cáp nói chung F16G 11/00) [1, 2006.01] 
19/14 . Cầu dốc, giá đỡ, máng để giữ cần khoan đơn hoặc được ghép nối; Điều khiển các 

cần khoan giữa chỗ giữ và lỗ khoan (E21B 19/20, 19/22 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

19/15 . . Đặt cần khoan ở tư thế nằm ngang; Điều khiển giữa tư thế ngang và tư thế đứng 
[3, 2006.01] 

19/16 . Nối và tháo chỗ nối ống (E21B 19/20 được ưu tiên; vặn xoắn ống hoặc tương tự 
B25B) [1, 3, 2006.01] 

19/18 . Nối hoặc tháo mũi khoan và ống khoan [3, 2006.01] 
19/20 . Kết hợp giá kê và chỗ nối, ví dụ tự động [3, 2006.01] 
19/22 . Điều khiển ống hoặc cần khoan cuốn, ví dụ ống khoan mềm [3, 2006.01] 
19/24 . Thiết bị dẫn hướng hay tập trung cho cần khoan hay ống khoan [7, 2006.01] 

21/00 Phương pháp hoặc thiết bị rửa lỗ khoan, ví dụ bằng cách sử dụng khí thải của 
động cơ (giải phóng thành các vật thể bị kẹt trong lỗ khoan bằng cách phụt rửa 
31/03; thành phần dung dịch khoan giếng C09K 8/02) [1, 2, 7, 2006.01] 

21/01 . Thiết bị điều khiển dung dịch khoan hay các phần cắt ở bên ngoài lỗ khoan, ví dụ 
hộp đựng bùn (thiết bị để xử lý dung dịch khoan E21B 21/06) [7, 2006.01] 

21/015 . . Cơ cấu gắn với miệng lỗ khoan, ví dụ chụp hút để thu bụi [7, 2006.01] 
21/02 . Khớp khuyên trong đường ống mềm  [1, 2006.01] 
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21/06 . Thiết bị để xử lý dung dịch khoan ở bên ngoài lỗ khoan (các bước xử lý xem các 
phân lớp tương ứng) [3, 2006.01] 

21/07 . . để xử lý dòng khí tải hụi [7, 2006.01] 
21/08 . Giám sát hoặc điều khiển áp lực hoặc dòng dung dịch khoan, ví dụ tự động làm đầy 

các lỗ khoan, tự động điều khiển áp lực trong lỗ khoan (thiết bị van dùng cho mục 
đích này E21B 21/10) [3, 2006.01] 

21/10 . Thiết bị van trong hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan (van nói chung F16K) [3, 
2006.01] 

21/12 . sử dụng ống khoan có một số rãnh cho chất lỏng hay khí, ví dụ hệ thống tuần hoàn 
kín (ống có một số rãnh cho chất lỏng hay khí E21B 17/18) [3, 2006.01] 

21/14 . sử dụng chất lỏng hay khí, ví dụ bọt [3, 2006.01] 
21/16 . Sử dụng chất chảy là khí (E21B 21/14 được ưu tiên; cơ cấu để điều khiển dung 

dịch khoan bên ngoài lỗ khoan E21B 21/01; cơ cấu để xử lý dung dịch khoan E21B 
21/06) [7, 2006.01] 

21/18 . ngăn cản khí thải từ động cơ máy khoan thổi về phía bề mặt gia công [7, 2006.01] 

23/00 Thiết bị di chuyển, lắp đặt, định vị, dỡ bỏ các dụng cụ, vật đệm lót, hoặc tương 
tự trong các giếng khoan hoặc lỗ khoan (lắp đặt ống bao, màng lọc hay ống lọc 
E21B 43/10)  [1, 2006.01] 

23/01 . để neo các dụng cụ hoặc tương tự (E21B 23/02 đến 23/06 được ưu tiên; neo bộ dẫn 
động trong lỗ khoan E21B 418) [6, 2006.01] 

23/02 . để định vị các dụng cụ hoặc tương tự trong các ống nối đặt dưới đất hay trong các 
hốc giữa các đoạn của ống nâng (E21B 23/03 đến 23/06 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

23/03 . để lắp đặt hoặc tháo dỡ các dụng cụ ra khỏi các ống nối phân nhánh đặt dưới đất 
hay các hốc phân nhánh [3, 2006.01] 

23/04 . hoạt động bằng các phương tiện thủy lực hay khí nén, ví dụ bằng sức nổ (E21B 
23/06, 23/08 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

23/06 . để lắp đặt vật đệm lót [1, 2006.01] 
23/08 . Dẫn hay truyền dụng cụ bằng áp lực của chất lỏng hoặc khí nén, ví dụ hệ thống 

luồng thiết bị (các phương tiện đặc biệt dùng cho mục đích này ở miệng lỗ khoan 
E21B 33/068, nút xi măng E21B 33/16; cái nạo hoạt động bằng áp lực của chất 
lỏng hoặc khí nén E21B 37/04) [3, 2006.01] 

23/10 . . Các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho mục đích này [3, 2006.01] 
23/12 . . Phương tiện đổi hướng cho dụng cụ [3, 2006.01] 
23/14 . để chuyển chỗ cáp hoặc dụng cụ vận hành cáp, ví dụ dùng cho điều khiển khoan 

hoặc carota trong giếng lệch (bằng áp lực của môi trường lỏng E21B 23/08; 
phương tiện để đưa hoặc chuyển dời các dụng cụ điều khiển cáp trên miệng lỗ 
khoan E21B 33/072, 33/076) [6, 2006.01] 

25/00 Các thiết bị để thu hồi và tháo dỡ lõi khoan chưa hỏng, ví dụ các ống lấy mẫu 
khoan, dụng cụ tháo lõi khoan (mũi khoan E21B 10/02; sử dụng thuốc súng hay 
chất nổ trong lỗ khoan E21B 49/04; lấy lõi khoan hay mẫu đất từ vách giếng khoan 
E21B 49/06)  [1, 2006.01] 
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25/02 . bộ tháo lõi khoan được hạ hay nâng lên trong ống khoan mà không phải nhấc ống 
khoan (mũi khoan tháo dỡ được E21B 10/64) [3, 2006.01] 

25/04 . . có lưỡi cắt dạng lõi khoan hay bộ phận cắt dạng lõi khoan, ví dụ mũi khoan dạng 
trục hay ống dạng đột [3, 2006.01] 

25/06 . bộ tháo lõi khoan có bộ phận mềm dẻo hay phương tiện giữ bơm hơi [3, 2006.01] 
25/08 . Bọc, làm đông lạnh hay là làm chắc lõi khoan (E21B 25/06 được ưu tiên); Thu hồi 

không làm nhiễm bẩn các lõi khoan hoặc lõi khoan ở áp lực vỉa  [1, 2006.01] 
25/10 . Phương tiện cắt đứt hay giữ gìn mẫu khoan được tạo (E21B 25/06, 25/08 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
25/12 . . kiểu nêm trượt [3, 2006.01] 
25/14 . . bố trí trên cái chốt ngang tới trục của mẫu khoan [3, 2006.01] 
25/16 . để thu hồi mẫu khoan theo hướng [3, 2006.01] 
25/18 . bộ tháo lõi khoan chuyên dùng khi thao tác dưới nước [3, 2006.01] 

27/00 Thùng chứa để thu gom hoặc lắng đọng các chất trong lỗ khoan hoặc giếng 
khoan, ví dụ máy hút bùn hoặc cát; Mũi khoan có phương tiện để thu gom các 
chất, ví dụ mũi khoan có van [1, 6, 2006.01] 

27/02 . Ống hút bùn khoan, nghĩa là các thùng đựng khoáng sản, ví dụ xi măng hoặc axit 
trong lỗ khoan hoặc giếng khoan [6, 2006.01] 

27/04 . ở nơi mà các phương tiện thu gom hoặc lắng đọng các chất chứa trong các băng 
chuyền xoắn [2006.01] 

28/00 Các thiết bị tạo rung dùng trong lỗ khoan hoặc giếng khoan, ví dụ dùng để kích 
thích sản xuất (để khoan E21B 7/24; để truyền các tín hiệu đo E21B 47/14; dùng 
cho phép đo địa vật lý G01V 1/02) [6, 2006.01] 

29/00 Cắt hoặc phá ống, tấm lót, nút, hay dây cáp trong lỗ khoan hoặc giếng khoan, ví 
dụ như cắt ống bị hỏng, cắt lỗ cửa (máy khoan lỗ E21B 43/11); Nắn lại ống bị 
móp bẹp trong lỗ khoan hoặc giếng khoan; Phục hồi ống bao lỗ khoan trong đất  
[1, 2006.01] 

29/02 . có dùng chất nổ, các phương tiện nhiệt hay hóa học (phá hủy các vật trong lỗ khoan 
hoặc giếng khoan bằng chất nổ E21B 31/16)  [1, 2006.01] 

29/04 . Cắt dây thép hoặc tương tự (E21B 29/02 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
29/06 . Cắt lỗ cửa, ví dụ cắt lỗ cửa dẫn hướng để thay đổi hướng mũi khoan (E21B 29/08 

được ưu tiên; nêm đổi hướng mũi khoan E21B 7/08) [3, 2006.01] 
29/08 . Cắt hoặc biến dạng của các ống để điều khiển dòng chảy của các chất lỏng (van đối 

áp để đóng kín miệng lỗ khoan khi có phun E21B 33/06) [3, 2006.01] 
29/10 . Phục hồi ống bao lỗ khoan, ví dụ nắn thẳng ống [3, 2006.01] 
29/12 . chuyên dùng cho thiết bị dưới nước (E21B 29/08 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

31/00 Công tác câu vớt hay giải phóng các vật ở lỗ khoan hoặc giếng khoan (thiết bị ở 
miệng lỗ khoan để thu hồi hay loại bỏ các vật E21B 33/068; phát hiện hoặc xác định 
vị trí của vật trong lỗ khoan hoặc giếng khoan E21B 47/09)  [1, 2006.01] 

31/03 . Giải phóng bằng cách phụt rửa  [3, 2006.01] 
31/06 . sử dụng các phương tiện từ tính [1, 3, 2006.01] 
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31/08 . sử dụng chụp chân nhện hay các dụng cụ tương tự để bắt vớt các vật nhỏ đọng 
trong lỗ khoan [1, 3, 2006.01] 

31/107 . có sử dụng phương tiện đập để tháo các chi tiết bị kẹp, ví dụ thùng khoan đập (nối 
ống lồng E21B 17/07) [3, 2006.01] 

31/113 . . tác động bằng thủy lực [3, 2006.01] 
31/12 . Dụng cụ móc bám, ví dụ cái kẹp vớt hay kẹp gắp [1, 2006.01] 
31/14 . . có phương tiện để làm lệch hướng của dụng cụ, ví dụ có dùng khớp bản lề (thiết 

bị để làm lệch hướng khoan E21B 7/08) [3, 2006.01] 
31/16 . . liên hợp với phương tiện cắt hay phá (phương tiện cắt hay phá xem E21B 29/00) 

[3, 2006.01] 
31/18 . . có cái kẹp bên ngoài, ví dụ ống vớt, ống mò [3, 2006.01] 
31/20 . . có cái kẹp bên trong, ví dụ đinh ngạnh trê để vớt [3, 2006.01] 

33/00 Nhồi hoặc bịt kín lỗ khoan hay giếng khoan [1, 2006.01] 
33/02 . Nhồi hoặc bịt kín lỗ khoan trên mặt đất [1, 2006.01] 
33/03 . . Miệng lỗ khoan; Điều chỉnh chúng (bố trí van trên miệng lỗ khoan E21B 34/02) 
33/035 . . . chuyên dùng cho các thiết bị dưới nước (E21B 33/043, 33/064, 33/076 được ưu 

tiên) [1, 3, 2006.01] 
33/037 . . . . Vỏ bọc bảo vệ dùng cho việc này [3, 2006.01] 
33/038 . . . . Các chỗ nối, sử dụng ở miệng lỗ khoan, ví dụ để nối van đối áp và ống bơm 

nén khí (nối ống dẫn khai thác tới miệng lỗ khoan dưới nước E21B 43/013) 
[3, 2006.01] 

33/04 . . . Đầu ống bọc; Treo ống bọc hay là ống bơm khí nén ở miệng lỗ khoan (lắp đặt 
ống bọc ở lỗ khoan E21B 43/10) [1, 2006.01] 

33/043 . . . . chuyên dùng cho miệng lỗ khoan dưới nước (E21B 33/047 được ưu tiên) [3, 
2006.01] 

33/047 . . . . cho nhiều cột ống chống [3, 2006.01] 
33/05 . . . . Đầu vòi phun xi măng, ví dụ dùng các phương tiện để đưa nút đầu vòi phun xi 

măng vào [1, 2006.01] 
33/06 . . . Van đối áp chống phụt [1, 3, 2006.01] 
33/064 . . . . dùng cho miệng lỗ khoan dưới nước (thiết bị nối dùng cho mục đích này 

E21B 33/038) [3, 2006.01] 
33/068 . . . có phương tiện để dẫn đến lỗ khoan hay dẫn từ lỗ khoan đi các chất, chất khí 

hay là chất lỏng (đầu vòi phun xi măng E21B 33/05) [3, 2006.01] 
33/072 . . . . cho các dụng cụ điều khiển dây cáp (E21B 33/076 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
33/076 . . . . cho các thiết bị dưới nước [3, 2006.01] 
33/08 . . Bộ làm sạch; Bộ phận gom dầu [1, 2006.01] 
33/10 . trong lỗ khoan [1, 2006.01] 
33/12 . . Các đệm; Các nút (để phun xi măng E21B 33/134, 33/16) [1, 2006.01] 
33/122 . . . Nhóm các đệm [1, 2006.01] 
33/124 . . . Các nút xếp dọc để ngăn cách các khoảng không gian lân cận [1, 2006.01] 
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33/126 . . . với nắp hoặc gờ viền đàn hồi hoạt động bằng thủy lực (E21B 33/122, 33/124 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

33/127 . . . có lõi bơm hơi (E21B 33/122, 33/124 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
33/128 . . . có bộ phận giãn nở hướng tâm nhờ áp lực ở trục (E21B 33/122, 33/124 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
33/129 . . . có nêm trượt để móc nối vào ống bọc (E21B 33/122, 33/124 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
33/1295 . . . . được thực hiện bởi áp lực chất lỏng [6, 2006.01] 
33/13 . . Phương pháp hay là phương tiện để phụt xi măng, bịt kín lỗ, khe hở, hoặc tương 

tự (ống hút bùn khoan E21B 27/02; thành phần hóa học cho mục đích nàyC09K 
8/00)  [1, 2006.01] 

33/134 . . . Các nút cầu [1, 2006.01] 
33/136 . . . Lồng, ví dụ kiểu ô [1, 2006.01] 
33/138 . . . Trát mặt vào thành lỗ khoan; Phụt xi măng vào trong vỉa [1, 2006.01] 
33/14 . . . để bọc xi măng vào trong lỗ khoan [1, 2006.01] 
33/16 . . . . dùng các nút để ngăn cách vữa xi măng; Các nút dùng cho mục đích này [1, 

2006.01] 

34/00 Thiết bị van cho lỗ khoan hoặc giếng khoan (trong hệ thống tuần hoàn dung dịch 
khoan E21B 21/10; van đối áp E21B 33/06; thiết bị để điều chỉnh dòng chất lỏng 
khai thác dầu khí E21B 43/12; van nói chung F16K) [3, 2006.01] 

34/02 . trên miệng lỗ khoan [3, 2006.01] 
34/04 . . dưới nước [3, 2006.01] 
34/06 . trong lỗ khoan [3, 2006.01] 
34/08 . . phản ứng vào dòng hay áp lực chất lỏng khai thác được (E21B 34/10 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
34/10 . . hoạt động bằng sự điều khiển chất lỏng được truyền từ bên ngoài lỗ khoan 

(phương tiện điều khiển bên ngoài lỗ khoan E21B 34/16) [3, 2006.01] 
34/12 . . đưa vào hoạt động bằng chuyển động của ống bọc hay ống bơm khí nén [3, 

2006.01] 
34/14 . . đưa vào hoạt động bằng chuyển động của các dụng cụ, ví dụ van ống vỏ hoạt 

động bằng pittông hoặc các dụng cụ chạy trên dây cáp [3, 2006.01] 
34/16 . Phương tiện điều khiển bên ngoài lỗ khoan cho mục đích này [3, 2006.01] 

35/00 Phương pháp hoặc thiết bị để đề phòng và dập tắt đám cháy ở lỗ khoan (cắt 
hoặc làm biến dạng ống để điều khiển dòng chảy lỏng hay khí E21B 29/08; điều 
chỉnh dòng chảy lỏng hay khí vào lỗ khoan hay đến lỗ khoan E21B 43/12; dập tắt 
đám cháy nói chung A62C, A62D)  [1, 2006.01] 

36/00 Thiết bị sấy nóng, làm mát, hoặc ngăn cách dùng cho lỗ khoan, ví dụ để sử dụng 
ở vùng băng giá vĩnh cửu (khoan dùng nhiệt E21B 7/14; phương pháp phụ khai 
thác sử dụng nhiệt E21B 43/24) [3, 2006.01] 

36/02 . có sử dụng mỏ đốt [3, 2006.01] 
36/04 . dùng sấy điện [3, 2006.01] 

144 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

E21B 

37/00 Phương pháp và thiết bị để làm sạch lỗ khoan (E21B 21/00 được ưu tiên; làm 
sạch ống nói chung B08B 9/02) [1, 2006.01] 

37/02 . Lưỡi nạo chuyên dùng cho việc này [1, 2006.01] 
37/04 . . dùng thủy lực ví dụ loại cạo không có pit tông (vận hành các dụng cụ khác bằng 

thủy lực E21B 23/08) [3, 2006.01] 
37/06 . có dùng các chất hoa học để phòng ngừa hay hạn chế sự lắng đọng paraphin hay 

các chất tương tự (thành phần hóa học cho mục đich này C09K 8/52) [3, 2006.01] 
37/08 . làm sạch tại chỗ bộ lọc, màng lọc hoặc lưới lọc ở lỗ khoan xuống (E21B 37/06 

được ưu tiên) [3, 2006.01] 
37/10 . Dụng cụ làm sạch để làm sạch lỗ nổ mìn [3, 2006.01] 

40/00 Dụng cụ móc ống, bảo hiểm tự động cho các ống nâng khỏi bị rơi trong lỗ khoan 
dầu [1, 2006.01] 

41/00 Các thiết bị khác, chưa được nêu trong nhóm E21B 15/00 đến 40/00 [1, 2006.01] 
41/02 . ngăn ngừa sự ăn mòn trong lỗ khoan hoặc giếng khoan tại chỗ (ống hút bùn khoan 

E21B 27/02; thành phần hóa học cho mục đích này C09K 8/54; ngăn ngừa ăn mòn 
nói chung C23F) [3, 6, 2006.01] 

41/04 . Tay máy để thi công dưới nước, ví dụ phụ kiện nối tạm đến miệng lỗ khoan (tay 
máy nói chung B25J) [3, 2006.01] 

41/06 . Buồng công tác để thi công dưới nước, ví dụ phụ kiện nối tạm đến miệng lỗ khoan 
(buồng công tác nói chung B63C 11/00) [3, 2006.01] 

41/08 . Bệ dẫn hướng dưới nước, ví dụ dưỡng khoan; Làm bằng cho chúng [7, 2006.01] 
41/10 . Trụ dẫn hướng, ví dụ có thể tháo được; Gắn đường dẫn hướng vào bệ dẫn hướng 

dưới nước [7, 2006.01] 

Khai thác các chất lỏng hoặc chất khí từ lỗ khoan [3, 2006.01] 

43/00 Phương pháp hoặc thiết bị để khai thác dầu mỏ, khí, nước, chất hòa tan hoặc dễ 
nóng chảy hoặc bùn khoáng từ giếng khoan (chỉ sử dụng cho khai thác nước 
E03B; khai thác dầu ở tầng trầm tích chứa dầu hoặc chất hòa tan hoặc dễ nóng chảy 
bằng cách sử dụng kỹ thuật mỏ E21C 41/00; máy bơm F04)  [1, 2006.01] 

43/01 . chuyên dùng để khai thác dưới nước (miệng lỗ khoan dưới nước E21B 33/035) [1, 
2006.01] 

43/013 . . Nối các ống dẫn khai thác đến miệng lỗ khoan dưới nước [3, 2006.01] 
43/017 . . Trạm khai thác phụ hay thứ cấp, nghĩa là lắp đặt dưới nước, gồm cả nhiều miệng 

lỗ khoan phụ nối với trạm trung tâm (thiết bị dưới nước để phân nhánh E21B 
43/36) [3, 2006.01] 

43/02 . Lọc ngầm dưới đất (E21B 43/11 được ưu tiên; các thành phần hóa học để gia cố cát 
xốp hoặc vùng tương tự xung quanh giếng khoan C09K 8/56)  [1, 2006.01] 

43/04 . . Rải sỏi giếng khoan [1, 2006.01] 
43/08 . . Lưới lọc hoặc ống lọc [1, 2006.01] 
43/10 . . Lắp đặt ống bọc, lưới lọc hay ống lọc vào trong lỗ khoan (hạ hay lắp đặt ống bọc 

vào giếng khoan, khoan giếng đồng thời có ống bọc lỗ khoan E21B 7/20; lắp đặt 
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các dụng cụ, thùng khoan hoặc loại tương tự E21B 23/00; treo ống bọc vào miệng 
lỗ khoan E21B 33/04) [1, 2006.01] 

43/11 . Máy khoan lỗ; Máy thấm [1, 2006.01] 
43/112 . . Máy khoan lỗ có các bộ phận đột lỗ kéo dài được, ví dụ được dẫn động thủy lực 

[1, 2006.01] 
43/114 . . Máy khoan lỗ có sử dụng tia có hướng, ví dụ phun vật liệu mài [1, 2006.01] 
43/116 . . Máy khoan lỗ kiểu bắn hoặc có bộ tích [1, 2006.01] 
43/117 . . . Máy khoan lỗ có bộ tích (E21B 43/118 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
43/118 . . . đặc trưng bởi cách hạ theo tư thế thẳng đứng và lật nghiêng tuần tự [1, 2006.01] 
43/1185 . . . Hệ thống đánh lửa [3, 2006.01] 
43/119 . . Các bộ phận của máy khoan lỗ, ví dụ để chọn địa điểm hay hướng khoan [1, 

2006.01] 
43/12 . Phương pháp hay thiết bị để điều khiển dòng các chất lỏng hay khí ở lỗ khoan hay 

dẫn đến lỗ khoan (E21B 43/25 được ưu tiên; cơ cấu van E21B 34/00) [1, 2006.01] 
43/14 . Khai thác từ các lỗ khoan nhiều khu vực [1, 2006.01] 
43/16 . Phương pháp thu hồi tăng cường để khai thác hydrocacbon (hình thành khe nứt hay 

vết nứt E21B 43/26; khai thác bùn E21B 43/29; phục hồi đất bị nhiễm bẩn tại chỗ 
B09C) [1, 2006.01] 

43/17 . . Nối hai hay nhiều lỗ khoan bằng cách tạo khe hay các tác động khác ở vỉa (E21B 
43/247 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

43/18 . . Phương pháp nén lại hoặc tạo chân không [1, 2006.01] 
43/20 . . Sử dụng cách thay thế bằng nước [1, 2006.01] 
43/22 . . Sử dụng hoạt tính hóa học hay vi khuẩn (E21B 43/27 được ưu tiên; thành phần 

hóa học hay vi khuẩn cho mục đích này C09K 8/58; các đặc điểm hóa học để 
khai thác dầu mỏ từ cát chứa dầu mỏ hay đá phiến chứa dầu C10G)  [1, 2006.01] 

43/24 . . dùng nhiệt, ví dụ nạp hơi (đốt nóng, làm lạnh hay ngăn cách lỗ khoan E21B 
36/00) [1, 2006.01] 

43/241 . . . kết hợp với việc khai thác bằng dung dịch có chứa các khoáng chất không phải 
là hydrocacbon, ví dụ nhiệt phân dung môi phiến nham dầu [5, 2006.01] 

43/243 . . . Đốt cháy tại chỗ [3, 2006.01] 
43/247 . . . . kết hợp với quá trình hình thành khe nứt [3, 2006.01] 
43/248 . . . . . sử dụng chất nổ [5, 2006.01] 
43/25 . Phương pháp kích thích lỗ khoan (máy hút bùn E21B 27/02; thiết bị tạo rung động 

E21B 28/00; thành phần hóa học cho mục đích này C09K 8/60)  [1, 2006.01] 
43/26 . . bằng tạo thành khe nứt hay là đứt gãy [1, 2006.01] 
43/263 . . . sử dụng chất nổ [3, 2006.01] 
43/267 . . . bằng cách tháo nêm [3, 2006.01] 
43/27 . . . sử dụng chất ăn mòn, ví dụ axit [1, 2006.01] 
43/28 . Hòa tan các khoáng chất không phải là hydrocacbon, ví dụ bằng dung dịch ngâm 

chiết kiềm hoặc axit (E21B 43/241 được ưu tiên vào) [1, 5, 2006.01] 
43/285 . Nung chảy các khoáng chất, ví dụ lưu huỳnh (E21B 43/24 được ưu tiên; thiết bị sấy 

nóng, làm lạnh, ngăn cách dùng cho lỗ khoan E21B 36/00) [5, 2006.01] 
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43/29 . Khai thác bùn khoáng, ví dụ sử dụng vòi hút [5, 2006.01] 
43/295 . Khí hóa các khoáng chất, ví dụ dùng trong việc tạo ra các hỗn hợp khí đốt (E21B 

43/243 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
43/30 . Bố trí lưới đặc biệt trong lỗ khoan, ví dụ nhằm mục đích lựa chọn phương án tối ưu 

(khai thác dầu mỏ dùng trạm phụ trợ E21B 43/017) [3, 2006.01] 
43/32 . Ngăn chặn sự tạo thành côn nước hoặc khí, tức là cột nước hoặc khí hình côn xung 

quanh lỗ khoan [3, 2006.01] 
43/34 . Thiết bị để phân tách vật liệu lấy ở lỗ khoan lên (thiết bị phân tách loại này, xem ở 

các phân lớp tương ứng ) [3, 2006.01] 
43/36 . . Các thiết bị dưới nước (E21B 43/38 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
43/38 . . trong lỗ khoan [3, 2006.01] 
43/40 . . Phân tách các vật liệu kết hợp với lắc ngược [3, 2006.01] 

Điều khiển tự động; Nghiên cứu hoặc thử nghiệm [3, 2006.01] 

44/00 Hệ thống điều khiển tự động chuyên dùng cho quá trình khoan, nghĩa là hệ 
thống tự điều khiển thực hiện hay là thay đổi quá trình khoan không có sự tham 
gia của người thao tác, ví dụ hệ thống khoan do máy tính điều khiển (điều khiển 
không tự động quá trình khoan, xem các quá trình điều khiển ; tự động dẫn tiến vào 
ống có giá kê và nối ống khoan E21B19/20; điều khiển áp lực hay dòng dung dịch 
khoan E21B21/08); Hệ thống chuyên dụng để giám sát các thông số hay các điều 
kiện quá trình khoan (phương tiện truyền tín hiệu đo từ lỗ khoan lên trên mặt đất 
E21B47/12) [3, 2006.01] 

44/02 . Điều khiển tự động việc dẫn tiến dụng cụ (E21B 44/10 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
44/04 . . đáp lại mô men xoắn của bộ phận dẫn động [7, 2006.01] 
44/06 . . đáp lại dòng chảy hay áp suất của chất chảy dẫn động [7, 2006.01] 
44/08 . . đáp lại biên độ chuyển động của dụng cụ đập, ví dụ nhảy hay giật [7, 2006.01] 
44/10 . Cơ cấu để dừng tự động khi dụng cụ bị nâng khỏi bề mặt công tác [7, 2006.01] 

Nghiên cứu hoặc thử nghiệm 

45/00 Đo thời gian khoan hay tốc độ xuyên qua  [1, 2006.01] 

47/00 Nghiên cứu lỗ khoan (giám sát áp lực hay dòng dung dịch khoan E21B 21/08) [1, 
2006.01, 2012.01] 

47/001 . cho các công trình dưới nước [2012.01] 
47/002 . bằng cách kiểm tra trực quan [2012.01] 
47/003 . Xác định khối lượng lỗ khoan (xác định độ sâu E21B 47/04; đường kính E21B 

47/08) [2012.01] 
47/005 . Giám sát hoặc kiểm tra chất lượng hoặc mác xi măng [2012.01] 
47/007 . Đo các áp lực trong một đường ống hay vỏ bọc (để xác định các phần bị tắc của 

ống E21B 47/09) [2012.01] 
47/008 . Giám sát hệ thống bơm xuống lỗ, ví dụ để phát hiện các điều kiện "ngắt bơm" 

[2012.01] 
47/009 . . Giám sát hệ thống bơm tay đòn [2012.01] 
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47/01 . Các thiết bị dùng để đỡ cho các dụng cụ đo trên mũi khoan, ống khoan, cần khoan 
hoặc đường dây điện; Bảo vệ các dụng cụ đo trong lỗ khoan chống nhiệt, va đập, 
áp lực hoặc tương tự [6, 2012.01] 

47/013 . . Thiết bị chuyên dùng để đỡ các dụng cụ đo trên mũi khoan [2012.01] 
47/017 . . Bảo vệ dụng cụ đo [2012.01] 
47/02 . Xác định độ nghiêng hay hướng  [1, 2006.01] 
47/022 . . của lỗ khoan, ví dụ sử dụng thuật địa chấn [1, 2006.01, 2012.01] 
47/0224 . . . sử dụng phương tiện địa chấn hoặc âm thanh [2012.01] 
47/0228 . . . sử dụng năng lượng điện từ hoặc máy dò điện từ cho chúng [2012.01] 
47/0232 . . . . ít nhất một trong các nguồn năng lượng hoặc một trong những máy dò được 

đặt trên hoặc ở trên mặt đất [2012.01] 
47/0236 . . . sử dụng con lắc [2012.01] 
47/024 . . của thiết bị bố trí ở lỗ khoan (E21B 47/022 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
47/026 . . của vỉa mở  [1, 2006.01] 
47/04 . Đo độ sâu hoặc mức chất lỏng [1, 2006.01, 2012.01] 
47/047 . . Mức chất lỏng (E21B 47/053 được ưu tiên) [2012.01] 
47/053 . . sử dụng các mốc phóng xạ [2012.01] 
47/06 . Đo nhiệt độ hoặc áp lực [1, 2006.01, 2012.01] 
47/07 . . Nhiệt độ [2012.01] 
47/08 . Đo đường kính hoặc kích thước liên quan của lỗ khoan [1, 2006.01, 2012.01] 
47/085 . . sử dụng các phương tiện bức xạ, ví dụ âm thanh, phóng xạ hoặc điện từ [2012.01] 
47/09 . Phát hiện hay xác định vị trí các vật trong lỗ khoan; Nhận dạng các phần tự do hay 

phần bám của ống [3, 2006.01, 2012.01] 
47/092 . . bằng cách phát hiện các dị thường từ tính [2012.01] 
47/095 . . bằng cách phát hiện các dị thường âm thanh, ví dụ sử dụng xung áp lực bùn 

khoan [2012.01] 
47/098 . . sử dụng thiết bị đóng dấu, ví dụ để phát hiện các lỗ nhỏ hoặc lỗ thủng [2012.01] 
47/10 . Xác định chỗ rò rỉ, tràn vào hoặc sự dao động của chất lỏng [1, 2006.01, 2012.01] 
47/103 . . sử dụng các phép đo nhiệt [2012.01] 
47/107 . . sử dụng các phương tiện âm thanh [2012.01] 
47/11 . . sử dụng chất đánh dấu; sử dụng phóng xạ [2012.01] 
47/113 . . sử dụng chỉ dẫn điện; sử dụng bức xạ ánh sáng [2012.01] 
47/117 . . Phát hiện rò rỉ, ví dụ từ ống, bằng cách kiểm tra áp suất [2012.01] 
47/12 . Phương tiện truyền tín hiệu đo hoặc tín hiệu điều khiển từ lỗ khoan lên mặt đất, 

hoặc từ mặt đất đến lỗ khoan, ví dụ carota trong quá trình khoan [1, 2006.01, 
2012.01] 

47/125 . . sử dụng đất như là dây dẫn điện (E21B 47/13 được ưu tiên) [2012.01] 
47/13 . . bởi năng lượng điện từ, ví dụ dải tần số vô tuyến [2012.01] 
47/135 . . . sử dụng sóng ánh sáng, ví dụ tia hồng ngoại hoặc tia cực tím [2012.01] 
47/14 . . sử dụng các sóng âm thanh [6, 2006.01] 
47/16 . . . xuyên qua cột cần khoan hoặc ống bọc lỗ khoan [6, 2006.01] 
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47/18 . . . xuyên qua mạch giếng khoan [6, 2012.01] 
47/20 . . . . bằng cách điều biến sóng bùn, ví dụ điều biến liên tục [2012.01] 
47/22 . . . . bằng xung bùn âm sử dụng van giảm áp giữa ống khoan và vành giếng khoan 

[2012.01] 
47/24 . . . . bằng xung bùn dương sử dụng van hạn chế dòng chảy trong ống khoan 

[2012.01] 
47/26 . Lưu trữ dữ liệu thông số lỗ khoan, ví dụ trong bộ nhớ hoặc trên bản ghi [2012.01] 

49/00 Kiểm tra cấu trúc tường lỗ khoan; Nghiên cứu cấu trúc địa chất các vỉa; 
Phương pháp hoặc thiết bị để lấy mẫu đất hay là chất lỏng trong lỗ khoan, đặc 
biệt được dùng cho khoan nham thạch hoặc giếng khoan (lấy mẫu nói chung 
G01N 1/00)  [1, 2006.01] 

49/02 . lấy mẫu đất bằng phương tiện cơ khí (thiết bị để lấy lõi không phá hủy E21B 
25/00; nghiên cứu đất nền ở mặt bằng xây dựng E02D 1/00) [1, 2006.01] 

49/04 . . có dùng chất nổ trong lỗ khoan; có dùng dụng cụ xuyên vào tường lỗ khoan [1, 3, 
2006.01] 

49/06 . . có dùng mũi khoan hông hay là dụng cụ nạo [1, 2006.01] 
49/08 . Lấy mẫu chất lỏng hay chất khí hoặc thử mẫu ngay trong lỗ khoan [3, 2006.01] 
49/10 . . có dùng thiết bị lấy mẫu hoặc dụng cụ thử chất lỏng ở thành bên [3, 2006.01] 
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E21C KHAI THÁC MỎ VÀ KHAI THÁC LỘ THIÊN 

Nội dung phân lớp 
ĐÁNH RẠCH, THI CÔNG CÁC RẠCH; KHẤU 

Kết cấu chung của các máy ..................................................................................... 25/00, 27/00 
Thiết bị và phụ kiện .................................................................................... 29/00, 31/00, 35/00 
Thiết bị khác ............................................................................................... 33/00, 37/00, 39/00 

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC MỎ HOẶC MỎ LỘ 
THIÊN; KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN .......................................................... 41/00, 45/00; 47/00, 49/00 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỪ NƯỚC NGẦM ......................................................................... 50/00 
KHAI THÁC VẬT LIỆU TỪ CÁC NGUỒN NGOÀI TRÁI 
ĐẤT................................................................................................................................................... 51/00 

 

Đánh rạch; Tạo rạch; Khấu 

25/00 Máy đánh rạch, nghĩa là máy tạo rạch, xuyên qua các tầng song song hay thẳng 
góc (máy khấu có phương tiện đánh rạch E21C 27/02, 27/10, 27/18) [1, 2006.01] 

25/02 . Máy đánh rạch có một hay vài dụng cụ va đập dịch chuyển qua vỉa tầng [1, 
2006.01] 

25/04 . . Mũi khoan hay dụng cụ cắt khác (mũi khoan để khoan đập E21B 10/36) [1, 
2006.01] 

25/06 . Máy đánh rạch có một hay vài cần khoan quay hay trống quay, di chuyển xuyên 
qua vỉa, có thể có hoặc không xoay chiều [1, 2006.01] 

25/08 . . có thiết bị để lắp cần khoan hay trống quay [1, 2006.01] 
25/10 . . Cần khoan; Trống quay [1, 6, 2006.01] 
25/14 . . có thiết bị để làm sạch các đường rạch (ở máy đánh rạch có xích cắt E21C 25/50)  

[1, 2006.01] 
25/16 . Máy đánh rạch có một hay vài lưỡi cưa đĩa, đĩa cắt, hoặc bánh  [1, 2006.01] 
25/18 . . Lưỡi cưa; Đĩa; Bánh [1, 2006.01] 
25/20 . Máy đánh rạch có một hay nhiều lưỡi cưa, chuyển động tịnh tiến tới lui hay là xích 

đánh rạch chuyển động tịnh tiến tới lui; Băng chuyền rung có bộ phận cắt [1, 
2006.01] 

25/22 . Máy đánh rạch có một hay nhiều xích đánh rạch chuyển động theo một hướng dọc 
theo tay máy đánh rạch [1, 2006.01] 

25/24 . . có tay máy đánh rạch phẳng [1, 2006.01] 
25/26 . . có tay máy đánh rạch cong [1, 2006.01] 
25/28 . . Xích hoặc xích dẫn hướng [6, 2006.01] 
25/30 . . . Xích dẫn hướng [1, 2006.01] 
25/32 . . . . chuyên dùng cho tay máy đánh rạch cong [1, 2006.01] 
25/34 . . . Xích [1, 2006.01] 
25/36 . . . . Khớp nối cho các mắt xích [1, 2006.01] 
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25/40 . . . . gắn liền với mắt xích [1, 2006.01] 
25/50 . . có các thiết bị để làm sạch khe rạch (ở các máy đánh rạch có cần khoan quay hay 

trống quay E21C 25/14) [1, 2006.01] 
25/52 . Máy đánh rạch có hai hoặc nhiều phương tiện đánh rạch liên quan đến các nhóm 

E21C 25/02, 25/06, 25/16, 25/20 và 25/22 [1, 2006.01] 
25/54 . Máy đánh rạch có dây cáp đánh rạch, xích hay là các công cụ chuốt dọc gương hầm 

lò không có dẫn hướng (đào bằng máy nạo E21C 27/32; chuyển động bằng dây cáp 
kéo E21C 29/14) [1, 2006.01] 

25/56 . Tạo rạch bằng cáp tạo rạch, xích hay là các công cụ kéo dọc gương hầm lò hoặc 
tương tự, và theo hướng song song với vị trí gương hầm lò, ví dụ dùng băng 
chuyền, nhờ dẫn hướng song song với băng chuyền (nén băng chuyền có dụng cụ 
dẫn đến gương hầm lò E21C 35/14) [1, 2006.01] 

25/58 . để thi công lỗ rạch bằng cách khoan lỗ nọ kề lỗ kia [1, 2006.01] 
25/60 . Thi công lỗ rạch bằng cách dùng tia nước hay tia chất lỏng khác (cuốc với sự lắp 

ráp các vòi phun chất lỏng E21C 35/187; phân phối dòng chất lỏng phun trong các 
đầu cắt quay E21C 35/23) [6, 2006.01] 

25/62 . để thi công lỗ rạch cho tầng gần vuông góc hoặc là theo chiều cao của máy hoặc là 
phía trên hay phía dưới máy [1, 2006.01] 

25/64 . Máy đánh rạch được điều khiển bằng tay và được giữ bằng tay hoặc được giữ trên 
con chạy (công cụ điều khiển cầm tay có bộ dẫn động bằng lực E21C 37/22) [1, 
2006.01] 

25/66 . Máy đánh rạch dùng thiết bị phụ để khoan [1, 2006.01] 
25/68 . liên hợp với thiết bị để đập khoáng sản, ví dụ dùng thiết bị hạ tải (máy đánh rạch 

kết hợp với bộ phận bào E21C 27/18; đập bụi than E21C 35/20) [1, 2006.01] 

27/00 Máy để giải phóng hoàn toàn khoáng sản ra khỏi vỉa [1, 2006.01] 
27/01 . để phá sập vỉa than [1, 2006.01] 
27/02 . để khai thác khoáng sản bằng cách đánh rạch (cần khoan, trống quay cho việc này 

E21C 25/10; lưỡi cưa, bánh xe, đĩa cưa E21C 25/18; xích, dẫn hướng xích cho việc 
này E21C 25/28) [1, 2006.01] 

27/04 . . bằng xích dẫn hướng ở khung có hoặc không có phương tiện đánh rạch phụ [1, 
2006.01] 

27/06 . . . có khung quay [1, 2006.01] 
27/08 . . có thiết bị phụ để cắt khoáng sản từ khối lớn [1, 2006.01] 
27/10 . để khai thác khoáng sản bằng cách tạo rạch và phá sập [1, 2006.01] 
27/12 . . phá sập bằng tác động ở mặt phẳng thẳng đứng của tầng, ví dụ dùng công cụ va 

đập [1, 2006.01] 
27/14 . . phá sập nhờ sử dụng lực hay là áp lực vào tường hồi của khe rạch, ví dụ nhờ các 

nêm (phá sập nhờ cắm các phương tiện vào lỗ khoan E21C 37/00) [1, 2006.01] 
27/16 . . . có các phương tiện liên hợp được sử dụng để đánh rạch cũng như để phá sập [1, 

2006.01] 
27/18 . để khai thác khoáng sản bằng cách đánh rạch và bào nạo [1, 2006.01] 
27/20 . Khai thác khoáng sản bằng công cụ khác trừ loại đánh rạch [1, 2006.01] 
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27/22 . . nhờ khoan xoay có dùng thiết bị để đánh sập, ví dụ như khoan hình nêm [1, 
2006.01] 

27/24 . . nhờ dùng dụng cụ loại phay tác động lên mọi mặt phẳng của gương hầm [1, 
2006.01] 

27/26 . . nhờ áp các xích tạo rạch để tác động lên mọi mặt phẳng của gương hầm [1, 
2006.01] 

27/28 . . bằng khoan đập có thiết bị để phá sập, ví dụ các công cụ hình nêm [1, 2006.01] 
27/30 . . dùng vấu kẹp, gầu hay là xẻng múc [1, 2006.01] 
27/32 . . dùng lưỡi nạo điều chỉnh được hay không điều chỉnh được, có hoặc không có 

thiết bị hạ tải (lưỡi nạo va đập E21C 27/46) [1, 2006.01] 
27/34 . . . Máy dùng dây cáp hoặc xích di chuyển dọc gương hầm [1, 2006.01] 
27/35 . . . . có xi lanh công tác [1, 2006.01] 
27/36 . . . tự động di chuyển dọc gương hầm [1, 2006.01] 
27/38 . . . không di chuyển trong hố nạo hình vòm [1, 2006.01] 
27/40 . . . Lưỡi nạo di chuyển tuần tự dọc theo gương hầm [1, 2006.01] 
27/42 . . . được nối với dụng cụ nạo hay hộp thu góp [1, 2006.01] 
27/44 . . . Dao nạo (cuốc khai thác mỏ E21C 35/18) [1, 2006.01] 
27/46 . . bằng máy nạo than va đập  [1, 2006.01] 

29/00 Chuyền máy đánh rạch hoặc chuyền thiết bị để phá sập khoáng sản [1, 2006.01] 
29/02 . nhờ các cơ cấu bố trí ở máy có sử dụng áp lực lên gối tựa không di động [1, 

2006.01] 
29/04 . nhờ dây cáp hay là xích [1, 2006.01] 
29/06 . . được neo chặt ở một hay hai đầu của gương lò [1, 2006.01] 
29/08 . . . Thiết bị neo chặt (dùng để neo băng chuyền E21F 13/00) [1, 2006.01] 
29/10 . . . Cáp hoặc xích tác động tương hỗ với tời và bộ phận khác của máy [1, 2006.01] 
29/12 . . . để di chuyển các máy bằng dây hoặc bằng kéo một bộ phận được kẹp hoặc tháo 

bằng cáp hay bằng xích [1, 2006.01] 
29/14 . . nhờ các cáp hoặc xích kéo các máy di chuyển dọc gương lò [1, 2006.01] 
29/16 . . . Tời và các phương tiện khác có dùng cáp hay là xích (tời xem B66D) [1, 

2006.01] 
29/18 . . . Nối hay là tách các máy khỏi dây cáp hay xích [1, 2006.01] 
29/20 . . thiết bị bảo vệ dùng khi đứt cáp hay xích [1, 2006.01] 
29/22 . nhờ bánh xe, xích vô tận hoặc tương tự [1, 2006.01] 
29/24 . . Toa sàn chuyên chở máy móc khi đào [1, 2006.01] 
29/26 . . . có phụ kiện để điều chỉnh tư thế máy vào trong thiết bị vận chuyển [1, 2006.01] 
29/28 . . . . điều chỉnh chiều cao của máy móc [1, 2006.01] 

31/00 Dẫn động của các máy đánh rạch hoặc các thiết bị để phá sập khoáng sản [1, 
2006.01] 

31/02 . cho các thiết bị đánh rạch hay thiết bị để phá sập [1, 2006.01] 
31/04 . . truyền chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến tới lui [1, 2006.01] 
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31/06 . . hoạt động bằng dây cáp dịch chuyển vô tận hay xích [1, 2006.01] 
31/08 . cho các bộ phận điều chỉnh của máy [1, 2006.01] 
31/10 . cho bộ phận quay của máy [1, 2006.01] 
31/12 . Các chi tiết máy [1, 2006.01] 

33/00 Toa sàn hay là các thiết bị chuyển vận khác dùng cho máy đánh rạch hay máy 
liên hợp khai thác mỏ [1, 2006.01] 

33/02 . có các thiết bị để lắp hoặc tháo máy trên hoặc từ toa sàn [1, 2006.01] 

35/00 Những chi tiết hoặc phụ tùng khác nhau của máy đánh rạch hay là máy liên 
hợp khai thác mỏ [1, 2006.01] 

35/02 . Cơ cấu hãm của phần quay [1, 2006.01] 
35/04 . Thiết bị bảo vệ (hoạt động khi dây cáp dẫn động bị đứt hay dây xích bị đứt E21C 

29/20) [1, 2006.01] 
35/06 . để lắp đặt tất cả các máy một cách tương đối trên nền móng của nó [1, 2006.01] 
35/08 . Dẫn hướng máy [1, 2006.01] 
35/10 . . nhờ que thăm dò tiếp xúc theo mặt phẳng gương lò [1, 2006.01] 
35/12 . . dọc băng chuyền vận chuyển khoáng sản khai thác được [1, 2006.01] 
35/14 . . . Thiết bị để nén băng chuyền vào mặt gương lò [1, 2006.01] 
35/16 . . có dùng khung chống gỗ, chèn hay gối tựa khác  [1, 2006.01] 
35/18 . Cuốc dùng để đào mỏ; Giá đỡ của nó (dao nạo E21C 27/44) [1, 6, 2006.01] 
35/183 . . với đệm hoặc lớp vật liệu chịu mài mòn [6, 2006.01] 
35/187 . . với sự bố trí các vòi phun chất lỏng (cấp chất lỏng tới vòi phun E21C 35/22) [6, 

2006.01] 
35/19 . . Các phương tiện để định vị cuốc hoặc mâm kẹp [6, 2006.01] 
35/193 . . . sử dụng bu lông là bộ phận định vị chính [6, 2006.01] 
35/197 . . . sử dụng ống nối, vòng hoặc tương tự như là phần tử định vị chính [6, 2006.01] 
35/20 . Thiết bị để khử mạt khoan, ví dụ chất tải ở băng chuyền [1, 2006.01] 
35/22 . Thiết bị để ngăn giữ sự tạo thành hay khử bụi (cuốc có vòi phun chất lỏng E21C 

35/187; phương pháp hoặc thiết bị để xịt rửa lỗ khoan E21B 21/00) [1, 2006.01] 
35/23 . . Sự phân phối các dòng chất lỏng phun trong đầu cắt quay [6, 2006.01] 
35/24 . Điều khiển từ xa máy đánh rạch hay là máy liên hợp khai thác mỏ (điều khiển nói 

chung G05) [1, 2006.01] 

37/00 Các phương pháp hoặc thiết bị khác để đào các khoáng sản có hoặc không có bộ 
phận bốc xếp (phá sập bằng các thiết bị đưa vào các khe rạch E21C 27/14) [1, 
2006.01] 

37/02 . nhờ nêm [1, 2006.01] 
37/04 . nhờ các thiết bị có chi tiết kết cấu được nén ép vào tường lỗ khoan [1, 2006.01] 
37/06 . nhờ áp lực thủy lực hay là áp lực hơi trong lỗ khoan [1, 2006.01] 
37/08 . . Thiết bị có pit tông, trụ trượt hoặc tương tự được nén vào tường lỗ khoan ở chỗ 

đào phá [1, 2006.01] 
37/10 . . Thiết bị có ống chống đàn hồi mở rộng được [1, 2006.01] 
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37/12 . . bằng việc phun chất lỏng vào lỗ khoan dưới áp lực cao hay phun chất lỏng vào lỗ 
khoan sau đó tạo áp lực trong đó, ví dụ bằng cách va đập, hay dùng kíp nổ (thi 
công tạo rạch dùng tia nước E21C 25/60; thổi nhờ chất nổ F42D) [1, 2006.01] 

37/14 . . bằng khí nén; bằng thổi khí; bằng khí hóa chất lỏng [1, 2006.01] 
37/16 . dùng phương pháp đốt lửa hay phương pháp tương tự dựa trên hiệu ứng nhiệt 

(khoan dùng nhiệt E21B 7/14) [1, 2006.01] 
37/18 . sử dụng điện [1, 2006.01] 
37/20 . sử dụng siêu âm [1, 2006.01] 
37/22 . Các dụng cụ cầm tay hay là các công cụ điều khiển bằng tay có dẫn động lực để 

đào phá khoáng sản (điều khiển bằng tay máy tạo rạch E21C 25/64) [1, 2006.01] 
37/24 . . Búa đầu nhọn (búa hơi nói chung B25D; khoan va đập E21B 3/00) [1, 2006.01] 
37/26 . Choòng hoặc các dụng cụ cắt khác không nêu ở các đề mục trên [1, 2006.01] 

39/00 Thiết bị để thử nghiệm tại chỗ độ cứng hay các tính chất khác của khoáng sản, 
ví dụ nhằm mục đích lựa chọn dụng cụ tương ứng để khai thác [1, 2006.01] 

Các phương pháp khai thác mỏ hoặc khai thác lộ thiên; Khai thác mỏ lộ thiên; Hệ thống 
khai thác 

41/00 Các phương pháp khai thác ở hầm mỏ hoặc lộ thiên (E21C 45/00 được ưu tiên); 
Hệ thống khai thác (để khai thác than bùn E21C 49/00) [1, 5, 2006.01] 

41/16 . Phương pháp khai thác ở hầm mỏ (máy khai thác E21C 25/00 đến 39/00); Hệ thống 
khai thác [5, 2006.01] 

41/18 . . cho than nâu hoặc than cứng [5, 2006.01] 
41/20 . . cho muối mỏ hoặc muối kali [5, 2006.01] 
41/22 . . cho quặng, ví dụ khai thác sa khoáng [5, 2006.01] 
41/24 . . cho vỉa chứa dầu [5, 2006.01] 
41/26 . Các phương pháp khai thác lộ thiên (máy khai thác hoặc tách các vật liệu trong 

khai thác lộ thiên E21C 47/00); Hệ thống khai thác [5, 2006.01] 
41/28 . . cho than nâu hoặc than cứng [5, 2006.01] 
41/30 . . cho quặng, ví dụ khai thác sa khoáng [5, 2006.01] 
41/32 . Cải tạo các vùng khai thác lộ thiên (máy móc hoặc phương pháp để xử lý hoặc gia 

công đất cho mục đích nông nghiệp A01B 77/00, 79/00; máy để thi công đắp đất 
E02F 5/22) [5, 2006.01] 

45/00 Các phương pháp khai thác mỏ bằng thủy lực; Bộ kiểm soát thủy lực (E21C 
25/60 được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 

45/02 . Các phương tiện để tạo ra tia nước xung lực [5, 2006.01] 
45/04 . . bằng cách sử dụng chất lỏng áp lực cao [5, 2006.01] 
45/06 . . bằng cách sử dụng khí nén [5, 2006.01] 
45/08 . Điều khiển tự động hoặc từ xa bộ kiểm soát thủy lực [5, 2006.01] 

47/00 Máy khai thác hoặc máy để vận chuyển dùng khi khai thác mỏ lộ thiên (khai 
thác than bùn E21C 19/00)  [1, 2006.01] 
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47/02 . cho than, than nâu, hoặc tương tự (máy đào hay là máy làm đất xem E02F) [1, 3, 
2006.01] 

47/04 . . Cầu băng chuyền sử dụng kết hợp với thiết bị khai thác [1, 3, 2006.01] 
47/06 . . Băng chuyền cáp sử dụng kết hợp với thiết bị khai thác (vận chuyển dưới mặt đất 

E21F 13/00)  [1, 2006.01] 
47/08 . . Thiết bị để cắt bỏ các lớp, ví dụ lớp cát ở giữa các tầng than [1, 2006.01] 
47/10 . để khai thác đá, cát, sỏi hoặc đất sét [1, 2006.01] 

49/00 Khai thác than bùn; Máy móc dùng cho mục đích này (xử lý than bùn C10F) [1, 
2006.01] 

49/02 . bằng máy đào [1, 2006.01] 
49/04 . bằng sự khai thác ở dạng lớp đất mặt là than bùn [1, 2006.01] 

50/00 Khai thác khoáng sản dưới nước, chưa được nêu ở các phân lớp trên (máy đào 
có các bộ phận hút E02F 3/88; thiết bị để chuyển hoặc để phân loại đất đào E02F 
7/00; gàu xúc để lấy mẫu G01N 1/12) [5, 2006.01] 

50/02 . phụ thuộc vào sự di chuyển của tàu thuyền (tàu hoặc các kết cấu nổi khác chuyên 
dùng cho mục đích đặc biệt B63B 35/00) [5, 2006.01] 

51/00 Các phương pháp hoặc thiết bị khai thác vật liệu ở các nguồn ngoài trái đất 
(khoa du hành vũ trụ B64G) [2, 2006.01] 
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E21D GIẾNG MỎ; ĐƯỜNG HẦM; LÒ NGANG; PHÒNG NGẦM DƯỚI ĐẤT CÓ 
THỂ TÍCH LỚN (vật liệu dùng để cải tạo đất hoặc ổn định đất C09K 17/00; máy 
khoan hay là máy tạo rạch dùng trong khai thác mỏ hoặc khai thác lộ thiên E21C; 
thiết bị an toàn, vận chuyển, cứu hộ, thông gió hay là thoát nước E21F) [2, 6] 

Ghi chú [6] 
(1) Phân lớp này bao gồm các phương pháp hoặc thiết bị để mở hoặc gia cố đường hầm, 

đường lò khai thác hoặc phòng ngầm dưới đất có thể tích lớn, chỉ sử dụng các 
phương pháp khai thác dưới đất, nghĩa là không làm gián đoạn bề mặt đất. 

(2) Phân lớp này không bao gồm các khoảng trống dưới đất được mở bằng thi công nền 
móng, nghĩa là làm gián đoạn bề mặt đất, được đưa vào phân lớp E02D. 

Nội dung phân lớp 
MỞ CÁC GIẾNG MỎ; GIA CỐ CÁC GIẾNG LÒ ........................................ 1/00, 3/00, 7/00 8/00; 5/00 
MỞ ĐƯỜNG HẦM HOẶC LÒ NGANG; GIA CỐ CHÚNG ............................................... 9/00; 11/00 
MỞ CÁC HẦM LÒ DƯỚI ĐẤT; GIA CỐ CHÚNG ........................................................... 13/00; 11/00 
KHUNG CHỐNG GƯƠNG LÒ ..................................................................... 15/00, 17/00, 19/00, 21/00 
KHUNG CHỐNG CÁC BƯỚC LÒ TRONG MỎ ........................................................................... 23/00 
ĐỊNH VỊ BU LÔNG NEO ................................................................................................................ 20/00 

 

Giếng mỏ 

1/00 Mở các giếng mỏ [1, 2006.01] 
1/02 . bằng thủ công [1, 2006.01] 
1/03 . bằng cơ giới (E21D 1/08 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/04 . . dùng gàu ngoạm [1, 2006.01] 
1/06 . . dùng các thiết bị để khoan giếng mỏ (máy khoan E21B) [1, 2006.01] 
1/08 . trong khi di chuyển vì chống hướng xuống [1, 2006.01] 
1/10 . Chuẩn bị nền [1, 2006.01] 
1/12 . . bằng cách đóng băng [1, 2006.01] 
1/14 . . . Thiết bị tạo băng [1, 2006.01] 
1/16 . . dùng cách phụt xi măng (trám xi măng các bu lông neo E21D 20/02) [1, 2006.01] 

3/00 Mở giếng mỏ từ dưới lên trên [1, 2006.01] 

5/00 Gia cố giếng mỏ; Vì chống lò (E21D 11/00 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
5/01 . dùng vì thả vào lỗ khoan đã đổ đầy chất lỏng hoặc chất nhớt [1, 2006.01] 
5/012 . có sử dụng vật liệu không thấm nước hay là vật liệu chịu mài mòn giữa các lớp 

đệm của vì chống hay là từ phía ngoài  [1, 2006.01] 
5/016 . Các vành tựa của vì chống [1, 2006.01] 
5/02 . bằng gỗ (E21D 5/01, 5/012, 5/016 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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5/04 . bằng gạch, bê tông, đá hoặc vật liệu xây dựng tương tự (E21D 5/01, 5/012, 5/016 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/06 . bằng sắt hay bằng thép (E21D 5/00, 5/012, 5/016 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/08 . . có dạng các bộ phận định hình [1, 2006.01] 
5/10 . . có dạng vì tu-bin [1, 2006.01] 
5/11 . Tổ hợp các vật liệu khác nhau, ví dụ gỗ, kim loại, bê tông (E21D 5/01, 5/012, 

5/016 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/12 . Các phụ tùng của vì chống, ví dụ giá treo, ván khuôn [1, 2006.01] 

7/00     Trang thiết bị cho giếng mỏ, ví dụ vì chống bằng gỗ trong giếng mỏ [1, 2006.01] 
7/02 . Thiết bị dẫn hướng thang giếng; Nối các kết cấu dẫn huống thang giếng với tường 

giếng mỏ (kết cấu dẫn hướng hoặc đường dẫn dùng cho máy nâng B66B 7/02) [1, 
2006.01] 

8/00 Giếng mỏ chưa được nêu trong các nhóm E21D 1/00 đến E21D 7/00 [2006.01] 

Đường hầm; Lò ngang; Hầm lò dưới đất thể tích lớn; Gia cố những loại lò này [3,6] 

9/00 Đường hầm hay lò ngang được gia cố hoặc không được gia cố; Phương pháp 
hay thiết bị để đào lò (gia cố loại này E21D 11/00; bảo vệ lò ngang chống đá rơi 
hoặc sụt lở E01F 7/04); Quy hoạch đường hầm hoặc lò ngang [1, 3, 2006.01] 

9101 . Phương pháp hay thiết bị để mở rộng hay tu sửa tiết diện ngang của đường hầm, ví 
dụ hằng cách tu sửa nền trở lại mức ban đầu của nó [7, 2006.01] 

9/02 . Đào đường hầm hoặc đường lò nghiêng [1, 3, 2006.01] 
9/04 . Đào đường hầm hoặc lò ngang qua vùng đá tơi; Thiết bị tiến hành công việc này, 

chưa được nêu trong các đề mục khác [1, 2006.01] 
9/06 . Đào có dùng đến máy đào mở lò [2, 2006.01] 
9/08 . . có các thiết bị khoan phụ thêm hay cắt phụ thêm [2, 2006.01] 
9/087 . . . có đầu khoan xoay cắt cùng một lúc toàn bộ tiết diện ngang tức là máy nhìn mặt 

thẳng [7,2006.01] 
9/093 . . Điều khiển tấm xuyên [7, 2006.01] 
9/10 . Đào xuyên có dùng máy khoan hoặc máy đánh rạch (E21D 9/08 được ưu tiên; các 

máy đào mỏ tương tự E21C 27/00; cuốc để đào mỏ E21C 35/18) [3, 2006.01] 
9/11 . . có đầu khoan xoay cắt cùng một lúc toàn bộ tiết diện ngang, tức là máy nhìn mặt 

thẳng [7,2006.01] 
9/12 . Thiết bị để di chuyển hoặc chuyển đất đá đào ra; Toa sàn công tác hay là toa sàn 

chuyên chở (vận chuyển dưới mặt đất E21F 13/00) [2, 2006.01] 
9/13 . . sử dụng phương tiện tải bằng thủy lực hay khí nén [7, 2006.01] 
9/14 . Quy hoạch đường hầm hay đường lò; Đặc điểm cấu tạo của đường hầm hay đường 

lò, không được nêu trong các đề mục khác, ví dụ miệng lò, che ánh sáng ban ngày 
ở miệng đường hầm [3, 2006.01] 

11/00 Gia cố các đường hầm, đường lò hoặc các nơi khai thác ngầm khác, ví dụ các 
phòng ngầm thể tích lớn; Vì chống cho những loại này; Chế tạo các vì chống tại 
địa bàn công tác, ví dụ lắp ráp (E21D 15/00 đến 23/00 được ưu tiên; gia cố giếng 
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mỏ E21D 5/00; gia cố lò có nước áp lực, vì chống cho loại lò này E02B 9/06) [1, 2, 
2006.01] 

11/02 . Vì chống bằng gỗ [1, 2, 2006.01] 
11/03 . . có sử dụng máy lắp đặt gỗ chống lò [1, 2006.01] 
11/04 . Vì chống bằng vật liệu xây dựng (E21D 11/02, 11/14 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
11/05 . . sử dụng đệm chịu nén [1, 2006.01] 
11/06 . . bằng gạch [1, 2006.01] 
11/07 . . . sử dụng máy xếp gạch [1, 2006.01] 
11/08 . . dùng tấm bê tông định hình [1, 2006.01] 
11/10 . . bê tông đổ tại chỗ; Ván khuôn hoặc các thiết bị khác dùng vào việc này [1, 

2006.01] 
11/12 . . Trụ tạm thời dùng trong thời gian dựng lắp bệ chống; Phụ kiện cho trụ tạm thời 

này [1, 2006.01] 
11/14 . Vì chống bằng kim loại [1, 2, 2006.01] 
11/15 . . Các phiến dùng cho vì chống; Thanh giằng, nghĩa là sự neo giằng các lớp đá hay 

là để chuyền tải vào bộ phận gối tựa chính (cách ly E21D 11/38) [2, 2006.01] 
11/18 . . Các cấu kiện dạng vòm của vì chống [1, 2006.01] 
11/20 . . . Tiết diện ngang đặc biệt, ví dụ dạng gợn sóng [1, 2006.01] 
11/22 . . . Vòng kẹp hay các phương tiện kẹp khác để nối cứng hoặc ghép trượt các cấu 

kiện dạng vòm khi tải trọng quá mức [1, 2006.01] 
11/24 . . . Nối khớp bản lề hay là mắt nối giữa các cấu kiện dạng vòm [1, 2006.01] 
11/26 . . . Đoạn nối tiếp để nối các vòm của vì chống với thanh giằng dọc [1, 2006.01] 
11/28 . . Thanh giằng dọc [1, 2006.01] 
11/30 . . Tấm gối tựa cho vì chống dạng vòm (dùng cho cột chống E21D 15/54) [1, 

2006.01] 
11/34 . . Nối giữa các cột chống thẳng đứng và dầm trên nằm ngang (nút mặt đầu tạo 

thành bộ phận của cột chống E21D 15/54) [1, 2006.01] 
11/36 . . Vì chống đặc biệt cho lò khai thác hay đường hầm hoặc đường lò có mặt cắt 

ngang không đều [2, 3, 2006.01] 
11/38 . Không thấm nước (nói chung E02D 31/00); Cách nhiệt; Cách âm; Cách điện (cho 

kết cấu xây dựng nói chung E04B 1/62) [2, 2006.01] 
11/40 . Thiết bị hay là máy móc để điều khiển hay là di chuyển các bộ phận của vì chống ở 

đường hầm hay đường lò [2, 2006.01] 

13/00 Phòng ngầm dưới đất có thể tích lớn; Phương pháp hoặc thiết bị để mở phòng 
ngầm này (gia cố E21D 11/00) [1, 6, 2006.01] 

13/02 . Các phương pháp [1, 2006.01] 
13/04 . Thiết bị đặc biệt; Thiết bị phụ trợ [3, 2006.01] 

Khung chống gương lò 

15/00 Thanh chống lò (cột chống cho công tác xây dựng E04G 25/00); Đòn chống [1, 
2006.01] 
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15/02 . Cột chống không phải kiểu ống lồng [1, 2006.01] 
15/04 . . có các bộ phận bằng gỗ nối kiểu kẹp hình côn kép [1, 2006.01] 
15/06 . . có các bộ phận được nối bằng khóa có điều chỉnh dọc trục hoặc không điều chỉnh 

được [1, 2006.01] 
15/08 . . . nối khớp kiểu đòn khuỷu [1, 2006.01] 
15/10 . . . nối kiểu vấu hay là nối kiểu chốt-lỗ [1, 2006.01] 
15/12 . . . có cơ cấu khóa đặt trực tiếp ở phần trên hay là ở chân cột chống [1, 2006.01] 
15/14 . Các cột chống kiểu ống lồng (các phương tiện nói chung để cố định các phần ống 

lồng với nhau F16B) [1, 2006.01] 
15/15 . . Các phương tiện chống việc rơi bụi bẩn; Thiết bị làm sạch lắp sẵn bên trong [1, 

2006.01] 
15/16 . . có các bộ phận liên kết cưỡng bức với nhau có thể trượt khi có vượt tải ở cột 

chống hay là không có sự phát sinh trượt [1, 2006.01] 
15/18 . . . trong đó một bộ phận tựa trên phương tiện duy trì ví dụ đá dăm, cát, bi-tum, 

chì, được bố trí ở bộ phận kia, có hoặc không có cơ cấu để lựa chọn hay là 
chuyền tải vào phương tiện khi có vượt tải [1, 2006.01] 

15/20 . . . có vấu chốt, dầm ngang hoặc tương tự liên kết hoặc phân bố trên khoảng cách 
bằng các răng, các khe, các lỗ hoặc tương tự [1, 2006.01] 

15/22 . . . có các chi tiết kết cấu, bu lông, thanh ngang bị gãy, bị chuyển vị trí hay là biến 
dạng khi chịu quá tải [1, 2006.01] 

15/24 . . . có đai ốc và vít, thanh răng và trục vít, hay chi tiết tương tự [1, 2006.01] 
15/26 . . . . có vít, trục vít hoặc tương tự, không bị định vị tự phát nhưng có những bộ 

phận tạo ra ma sát làm ngăn ngừa sự quay khi quá tải [1, 2006.01] 
15/28 . . có các bộ phận khống chế lẫn nhau nhờ sự ma sát hay kẹp chặt, ví dụ dùng nêm 

[1, 2006.01] 
15/30 . . . bằng cách làm nở ra hay nén chặt các phần dưới áp lực của chất lỏng hay là chất 

lỏng giả, ví dụ cao su [1, 2006.01] 
15/32 . . . bằng vòng lắp đặt biến dạng được [1, 2006.01] 
15/34 . . . bằng quả cầu, trục lăn chuyển động hướng trục hoặc tương tự [1, 2006.01] 
15/36 . . . bằng vòng gấp được một hay cả hai bộ phận [1, 2006.01] 
15/38 . . . có phân đoạn theo hướng dọc của bộ phận dưới hay là bộ phận trên của cột 

chống, ví dụ dùng các phiến đỡ doãng được [1, 2006.01] 
15/40 . . . Vòng lắp đặt hoặc các kết cấu đỡ khác được neo chặt một đầu hay cả hai đầu 

của cột chống bằng tác dụng trục khuỷu, vấu hay là các bộ phận quay khác [1, 
2006.01] 

15/42 . . . có bộ phận đặc biệt để tác động lực ma sát [1, 2006.01] 
15/43 . . . Các chi tiết của nêm (tấm hãm E21D 15/42) [1, 2006.01] 
15/44 . . Cột chống lò kiểu thủy lực, kiểu dùng hơi hoặc kiểu thủy khí [1, 2006.01] 
15/45 . . . có hệ thống chất lỏng tuần hoàn kín, ví dụ có tích hợp sẵn máy bơm hay ắc qui 

[1, 2006.01] 
15/46 . . có thiết bị để đo tải trọng; có thiết bị để truyền tín hiệu báo động [1, 2006.01] 
15/48 . Đòn chống hoặc tương tự [1, 2006.01] 
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15/50 . Các bộ phận cấu tạo của cột chống lò (E21D 15/43, 15/58, 15/60 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

15/502 . . Thân cột chống lò đặc trưng nhờ hình dáng, ví dụ bằng tiết diện ngang [1, 
2006.01] 

15/51 . . cho các cột chống lò dùng thủy lực, khí nén hay thủy khí, ví dụ loại van một 
chiều [1, 2006.01] 

15/52 . . Các bộ phận ống lồng đặt trên hay dưới của các cột chống lò thông thường [1, 
2006.01] 

15/54 . . Các chi tiết của các đầu cột chống (cho phép truyền chuyển động từng bước 
E21D 23/06) [1, 2006.01] 

15/55 . . . của đầu cột [1, 2006.01] 
15/56 . . Chi tiết khóa cột ống lồng [1, 2006.01] 
15/58 . Thiết bị để lắp đặt cột chống [1, 2006.01] 
15/582 . . cho cột cơ học [1, 2006.01] 
15/59 . . cho các cột dạng thủy lực, khí nén hay thủy khí [1, 2006.01] 
15/60 . Thiết bị để rút cột chống hay đòn chống ra [1, 2006.01] 

17/00 Xà nóc hoặc mũ cột để giữ mái lò [1, 2006.01] 
17/01 . đặc trưng bởi hình dạng xà nóc, ví dụ tiết diện ngang [1, 2006.01] 
17/02 . Xà nóc dạng công xôn hay là thiết bị bảo vệ dạng tương tự [1, 2006.01] 
17/022 . . Thiết bị phụ trợ để cố định tạm thời xà nóc khi lắp ghép [1, 2006.01] 
17/03 . . Giá công xôn cho xà nóc [1, 2006.01] 
17/04 . . sử dụng khi đào lò chợ [1, 2006.01] 
17/05 . . . dùng thủy lực kéo ra [1, 2006.01] 
17/054 . . . dùng thủy lực mà quay được [1, 2006.01] 
17/06 . . sử dụng khi mở lò dọc vỉa [1, 2006.01] 
17/08 . . Nối các xà nóc lò để đạt được dạng vòm nhờ các cột chống [1, 2006.01] 
17/082 . . . loại trượt [1, 2006.01] 
17/086 . . . loại bản lề [1, 2006.01] 
17/10 . Các bộ phận của xà nóc để neo giữ phần trên của trụ chống lò, có tấm chặn hay 

không có tấm chặn; Tấm chặn [1, 2006.01] 

19/00 Vì chống bảo vệ tạm thời dùng ở không gian khai thác (E21D 9/06, 23/00 được 
ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

19/02 . dùng khi đào lò chợ [1, 2006.01] 
19/04 . dùng khi đào lò dọc vỉa [1, 2006.01] 
19/06 . các thiết bị dùng để gá đặt vì chống [6, 2006.01] 

20/00 Lắp đặt bu lông neo (bu lông neo dùng cho giếng mỏ, đường hầm hoặc đường lò 
E21D 21/00; thiết bị để neo các bộ phận kết cấu hoặc tường cừ đặc biệt phù hợp để 
xây móng E02D 5/74; chốt hoặc các dụng cụ khác được gắn vào tường hoặc tương tự 
bằng cách lồng chúng vào các lỗ có sẵn trong tường F16B 13/00) [1, 5, 2006.01] 

20/02 . có sự phun rót vữa xi măng [1, 2006.01] 
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21/00 Bu lông neo để cố định mái, nền lò khai thác hay để bảo vệ vì chống của giếng 
mỏ (chốt hoặc các dụng cụ khác được gắn vào tường hoặc tương tự bằng cách lồng 
chúng vào các lỗ có sẵn trong tường F16B 13/00) [1, 5, 2006.01] 

21/02 . có các chỉ kế báo sức kéo (khớp ren cho việc báo tải trọng khi kéo F16B 31/02) [1, 
2006.01] 

23/00 Vì chống mái lò từng bước, ví dụ liên hợp với băng chuyền, máy khai thác hay 
là thiết bị dẫn hướng cho các máy móc này (sử dụng băng chuyền quặng trong 
gương lò khai thác, xem E21F 13/08) [1, 2006.01] 

23/03 . có các phương tiện bảo vệ, ví dụ các tấm chắn, để ngăn chặn vật liệu rời rơi vào 
khoảng không khai thác hoặc vì chống lò [1, 2006.01] 

23/04 . Các bộ phận cấu tạo của vì chống lò ví dụ các bộ phận nối giữa khung và cột 
chống; Phương tiện chống lại sự trượt trên nền nghiêng (E21D 23/14 được ưu tiên) 
[1, 2006.01] 

23/06 . . Các xà nóc cho trụ chống lò từng bước [1, 2006.01] 
23/08 . Cơ cấu chuyển động tiến (E21D 23/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
23/10 . . Cơ cấu chuyển động tiến không gắn với vì chống [1, 2006.01] 
23/12 . Điều khiển, ví dụ từ xa (E21D 23/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
23/14 . . Vì chống lò dịch chuyển tự động tuần tự, ví dụ cái này sau cái khác [1, 2006.01] 
23/16 . Cơ cấu thủy lực hay khí nén, ví dụ sơ đồ, bố trí hoặc sửa lắp các van, các thiết bị 

lắp đặt hoặc thu lại [1, 2006.01] 
23/18 . . của các cơ cấu chuyển động tiến [1, 2006.01] 
23/10 . . . để dịch chuyển tuần tự, ví dụ cái này sau cái khác [1, 2006.01] 
23/22 . . . gắn với xà nóc [1, 2006.01] 
23/24 . . . cơ cấu chuyển động tiến không gắn với vì chống lò [1, 2006.01] 
23/26 . . Các phương pháp điều khiển dùng thủy lực hay khí nén [1, 2006.01] 
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E21F CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN; VẬN CHUYỂN; CHÈN LẤP KHÔNG GIAN 
KHAI THÁC; THIẾT BỊ DÙNG CHO CÔNG VIỆC CỨU HỘ; THÔNG GIÓ 
HAY RÚT DẪN NƯỚC CHO ĐƯỜNG HẦM HAY HẦM MỎ [2, 2006.01] 

Nội dung phân lớp 
THÔNG GIÓ ..............................................................................................................................1/00, 3/00 
RÚT DẪN NUỚC ............................................................................................................................. 16/00 
THIẾT BỊ AN TOÀN, THIẾT BỊ CỨU HỘ...................................................................... 5/00 đến 11/00 
VẬN CHUYỂN; CHÈN LẤP KHÔNG GIAN KHAI THÁC ................................................ 3/00; 15/00 
CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẶC THIẾT BỊ KHÁC ........................................................................... 17/00 

 

Thông gió cho hầm mỏ hoặc đường hầm 

1/00 Thông gió cho hầm mỏ hay đường hầm; Phân bố luồng thông gió (thông gió các 
phòng ở nói chung F24F) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . Mẫu thử (máy tính tương tự dùng cho việc này G06G 7/50) [1, 2006.01] 
1/04 . Ống thông gió (thiết bị treo đỡ E21F 17/02) [1, 2006.01] 
1/06 . . Nối ống thông gió (nối ống nói chung F16L) [1, 2006.01] 
1/08 . Thiết bị thông gió, nối với đường dẫn khí, ví dụ thiết bị lắp đặt các quạt gió (quạt 

gió xem F04D) [1, 2006.01] 
1/10 . Cửa thông gió (cửa nói chung E06B) [1, 2006.01] 
1/12 . . Thiết bị để mở tự động các cửa thông gió [1, 2006.01] 
1/14 . Các vách thông gió; Cống thông gió (đập ngăn E21F 17/103; cống thông gió dùng 

cho nền móng E02D) [1, 6, 2006.01] 
1/16 . Tấm chắn miệng giếng mỏ [1, 2006.01] 
1/18 . Thông gió tự chảy (E21F 1/02 đến 1/16 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

3/00 Làm lạnh hay làm khô không khí (điều hòa không khí trong nhà hoặc trong không 
gian nói chung F24F) [1, 2006.01] 

Thiết bị an toàn; Thiết bi dùng cho việc cấp cứu 

5/00 Các phương tiện hoặc phương pháp để ngăn ngừa, để làm đọng kết, làm lắng 
hay khử bụi; Ngăn ngừa sự nổ hay cháy mỏ (đập ngăn E21F 17/03; đưa chất lỏng 
hoặc vật liệu chảy khác lên bề mặt nói chung B05; bộ chỉ báo khí ống khói G01N) 
[1, 6, 2006.01] 

5/02 . bằng cách ẩm hoặc phun bụi nước [1, 2006.01] 
5/04 . Thiết bị tưới nước (vòi phun, phun mù nói chung B05B, B05D; cuốc mỏ có vòi 

phun chất lỏng E21C 35/187) [1, 2006.01] 
5/06 . . Chất lỏng để tưới [1, 2006.01] 
5/08 . Các phương pháp rải bụi trơ; Đưa đến các chất bảo vệ khác [1, 2006.01] 
5/10 . . Thiết bị để rải bụi trơ [1, 2006.01] 
5/12 . . Thành phần bụi trơ [1, 2006.01] 
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5/14 . Giàn bụi lỏng hay là giàn bụi trơ, phát sinh sau khi nổ hay đồng thời với khi nổ mìn 
[1, 2006.01] 

5/16 . Lớp bằng các muối hút ẩm hay muối khác lắng đọng trên nền, tường hoặc tương tự, 
để làm đóng kết bụi; Sự lắng đọng các lớp này (vật liệu hấp thụ bụi nói chung 
C09K 3/22) [1, 2006.01] 

5/18 . Tưới vào tường, hoặc tương tự, bằng chất lỏng để gắn kết bụi [1, 2006.01] 
5/20 . Hút ra hay làm lắng đọng bụi (phương pháp hay thiết bị rửa lỗ khoan E21B 21/00; 

trong khi đánh rạch F21C 35/22) [1, 7, 2006.01] 

7/00 Các phương pháp hoặc thiết bị để hút khí mỏ, không cần sử dụng tiếp hay để sử 
dụng cho các mục đích bất kỳ  [1, 2006.01] 

9/00 Thiết bị để ngăn ngừa sự phát tia lửa ở máy móc hoặc các thiết bị (ngăn ngừa sự 
phát tia lửa điện ở máy móc hoặc các thiết bị H01K, H02K)  [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị cấp cứa hoặc thiết bị bảo vệ khác, ví dụ khoang ẩn nấp hoặc lối thoát 
hiểm (thiết bị trợ thở để chữa bệnh A61H31/00; máy thở A62B7/00; thiết bị trợ thở 
để cấp cứu những người chết đột ngột A62B33/00)  [1, 2006.01] 

13/00 Vận tải trong mỏ (goòng B61D; thiết bị vận tải, bốc dỡ nói chung B65G)  [1, 
2006.01] 

13/02 . ở các lò ngang [1, 2006.01] 
13/04 . ở đường tời nghiêng; ở giếng mù hay giếng lò nghiêng [1, 2006.01] 
13/06 . trên mặt bằng khai thác hay ở cạnh mặt bằng khai thác [1, 2006.01] 
13/08 . Băng chuyền hoặc các thiết bị vận chuyển khác (hướng của máy rạch dọc theo 

băng chuyền để khai thác khoáng sản E21C 35/12; kết hợp với vì chống mái lò 
từng bước E21D 23/00) [1, 2006.01] 

13/10 . Neo giữ cho băng chuyền [2, 2006.01] 
 

15/00 Các phương pháp hoặc thiết bị dùng để lấp chèn vật liệu ở các công trình ngầm 
(các đập ngăn E21F 17/103) [1, 6, 2006.01] 

15/02 . Phương tiện để đỡ, ví dụ ván khuôn, cho các vật liệu chèn lấp [1, 2006.01] 
15/04 . . Nóc chèn; Lưới sợi chèn; Tường vách ngăn [1, 2006.01] 
15/06 . Lớp chèn dạng cơ học [1, 2006.01] 
15/08 . Lớp chèn dạng thủy lực hay khí nén (thiết bị vận chuyển thủy lực hoặc khí nén 

B65G; ống, nối ống F16L) [1, 2006.01] 
15/10 . . Máy chèn lấp dùng thủy lực hay khí nén [1, 2006.01] 

16/00 Tháo nước (làm khô hố đào hay là các lò khai thác ngầm khác E02D 19/00) [2, 
2006.01] 

16/02 . của đường hầm lò [2, 2006.01] 

17/00 Các phương pháp hoặc thiết bị khác, được sử dụng trong lò hoặc đường hầm lò 
chưa được nêu ở trên (chiếu sáng lò F21, H05B) [1, 2, 2006.01] 
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17/02 . Thiết bị treo ống hoặc tương tự, ví dụ cho ống thông gió (đỡ ống, cáp hoặc đường 
ống bảo vệ nói chung F16L 3/00 đến 7/00) [1, 2006.01] 

17/04 . Phân phối năng lượng [1, 2, 2006.01] 
17/06 . . Phân phối điện năng; Lưới cáp; Đường hào đặt cáp (cung cấp điện nói chung 

H02J) [1, 2006.01] 
17/08 . . Phân phối năng lượng thủy lực; Hệ thống ống dẫn chất lỏng của hệ thống thủy 

lực (hệ thống đường ống nói chung F17D) [1, 2006.01] 
17/10 . . Phân phối năng lượng khí nén; Hệ thống ống dẫn khí nén (hệ thống đường ống 

nói chung F17D) [1, 2006.01] 
17/103 . Các đập ngăn, ví dụ dùng cho thông gió [6, 2006.01] 
17/107 . . có thể bơm phồng được [6, 2006.01] 
17/12 . . Cửa đập [1, 2006.01] 
17/16 . Sử dụng đường lò hay lò khai thác để bảo quản, ví dụ chất lỏng hoặc khí (bảo quản 

khí trong hầm lò ngầm tự nhiên hoặc nhân tạo B65G 5/00) [1, 2006.01] 
17/18 . Thiết bị báo động hay để truyền tín hiệu (cho thang máy, cầu thang tự động, đường 

đi bộ chuyển động B66B; chỉ kế khí xem G01N) [1, 2006.01] 
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E99Z 

E99  CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PHẦN 
NÀY [2006.01] 

E99Z  CÁC ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG PHẦN 
NÀY [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
  Phân lớp này bao gồm đối tương kỹ thuật : 
  a. chưa được đề cập các vị trí phân loại khác nhưng có liên quan gần nhất 

đến đối tượng kỹ thuật thuộc các phân lớp của phần này ; và 
  b. không được đề cập rõ ràng ở bất kỳ một phân lớp nào của phần khác. 

 

99/00 Các đối tượng kỹ thuật chưa được đề cập đến trong phần này [2006.01] 
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F15C) .................................................................................................................................... 157 
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thuËt quay kh¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng, khíp nèi, khíp ly hîp hoÆc c¸c bé phËn h·m; 
æ trôc [5] ............................................................................................................................... 168 

F16D Khíp nèi ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay (c¬ cÊu truyÒn ®éng truyÒn chuyÓn ®éng 
quay F16H, vÝ dô truyÒn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16H 39/00 ®Õn F16H 47/00); 
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tÜnh ®iÖn H02N 13/00); phanh (hÖ thèng phanh ®iÖn ®éng lùc dïng cho ph¬ng tiÖn 
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dông cho môc ®Ých trªn ......................................................................................................... 205 

F16H C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ......................................................................................................... 209 

F16J Pitt«ng; Xi lanh; B×nh chÞu ¸p lùc nãi chung; Sù bÞt kÝn ....................................................... 233 

F16K Van; vßi; Khãa vßi; C¸c phao dÉn ®éng; C¸c thiÕt bÞ th«ng khÝ hoÆc th«ng giã .................. 238 

F16L C¸c èng; C¸c mèi nèi hay c¸c chi tiÕt nèi èng; C¸c gi¸ ®ì èng; c¸p hoÆc èng b¶o 
vÖ; C¸c ph¬ng tiÖn c¸ch nhiÖt nãi chung ............................................................................ 251 

F16M Khung, bÖ hoÆc Gi¸ cña ®éng c¬, c¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ kh¸c, kh«ng dµnh riªng cho 
tõng lo¹i ®éng c¬, m¸y mãc hay thiÕt bÞ; BÖ m¸y hay gi¸ ®ì ............................................... 271 

F16N B«i tr¬n ................................................................................................................................. 274 

F16P C¸c thiÕt bÞ an toµn nãi chung ............................................................................................... 280 

F16S Chi tiÕt kÕt cÊu nãi chung; kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ nh÷ng chi tiÕt nµy, nãi chung ...................... 282 

F16T Nåi ngng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó t¸ch chÊt láng ra khái khoang kÝn chøa khÝ 
hoÆc h¬i níc ........................................................................................................................ 283 
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F17B B×nh chøa khÝ cã dung tÝch thay ®æi (c¸c thiÕt bÞ kho¸ khÝ tù ®éng A47J 27/62, 
G05D; bé gom löa A62C 4/00; bé trén khÝ B01F, F16K 11/00, G05D 11/00; x©y 
dùng hoÆc l¾p r¸p conten¬ chøa hµng dêi b»ng kü thuËt x©y dùng d©n dông E04H 
7/00; m¸y nÐn khÝ F04; van F16K; triÖt tiªu xung ®éng trong van hoÆc èng dÉn 
F16K, F16L; èng dÉn F16L; c¸c thiÕt bÞ kho¸ chÆn dïng cho c¸c èng dÉn khÝ F16L 
55/10; b×nh chøa khÝ nÐn, khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n F17C; hÖ thèng ph©n phèi khÝ 
F17D 1/04; ph¸t hiÖn lç rß F17D 5/02, G01M; thiÕt bÞ kiÓm tra hoÆc b¸o ®éng 
F17D 5/02, G08B; ®iÒu khiÓn sù ch¸y trong lß ®èt F23N; thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt 
hoÆc lu lîng dßng khÝ G05D) ............................................................................................ 284 
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F17C B×nh ®ùng hoÆc b¶o qu¶n khÝ nÐn, khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n; b×nh chøa khÝ cã 
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F17D HÖ thèng èng dÉn; C¸c èng dÉn (ph©n phèi níc E03B; m¸y b¬m hay m¸y nÐn 
F04; ®éng lùc häc chÊt láng F15D; van hoÆc t¬ng tù F16K; c¸c èng, l¾p ®Æt èng, 
gi¸ ®ì èng, khíp nèi vµ ph©n nh¸nh c¸c èng dÉn, söa ch÷a èng, vËn hµnh ®êng 
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b·, vÝ dô lµm s¹ch s¶n phÈm ch¸y b¸m trªn bÒ mÆt c¸c èng cña nåi h¬i, F23J 3/00; 
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liÖu r¾n l¬ löng trong chÊt láng F23C, F23D 11/00; sö dông nhiªn liÖu r¾n ®ång 
thêi hoÆc lÇn lît víi nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu r¾n l¬ löng trong kh«ng khÝ 
F23C, F23D 17/00) ............................................................................................................... 327 

F23C Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®èt sö dông nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu r¾n l¬ löng 
trong kh«ng khÝ (Má ®èt F23D)............................................................................................ 330 

F23D Má ®èt ................................................................................................................................... 334 

F23G Lß háa thiªu; Thiªu huû r¸c th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt lîng thÊp b»ng c¸ch ®èt 
ch¸y ....................................................................................................................................... 338 

F23H Ghi lß (c¸c cöa n¹p dïng cho khÝ hãa láng cña thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i F23C 10/20); 
Lµm s¹ch hoÆc cµo ghi lß ...................................................................................................... 340 
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F23L Cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc chÊt láng kh«ng ch¸y hoÆc khÝ ga cho thiÕt bÞ ®èt nãi 
chung (Thanh chÆn buång ®èt cã ph¬ng tiÖn cÊp khÝ hoÆc h¬i F23M 3/04; v¸ch 
ng¨n hoÆc mµn ch¾n cã ®êng cung cÊp kh«ng khÝ F23M 9/04); Van hoÆc van ®iÒu 
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trong bÕp lß gia dông cã buång ®èt hë dïng cho nhiªn liÖu r¾n F24B1/187) ....................... 349 

F23Q Måi löa (c¸c c¬ cÊu måi löa ®iÓm A24F; thiÕt bÞ måi löa hãa häc C06C 9/00); C¸c 
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F23R T¹o ra c¸c s¶n phÈm ch¸y cã ¸p suÊt lín hoÆc tèc ®é cao, vÝ dô trong buång ®èt cña 
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PhÇn F : C¬ khÝ; ChiÕu s¸ng; CÊp nhiÖt; Vò khÝ; ChÊt næ 

Ghi chó 

 Híng dÉn c¸ch sö dông tiÓu phÇn nµy (C¸c líp F01 ®Õn F04)  
 C¸c ghi chó sau ®©y ®îc ®Ò xuÊt nh»m hç trî c¸ch sö dông phÇn nµy cña PSQ. 
(1) Trong tiÓu phÇn nµy, c¸c ph©n líp hoÆc nhãm ®Þnh râ "®éng c¬" hoÆc "b¬m" bao 

gåm c¸c ph¬ng ph¸p vËn hµnh chóng, trõ phi cã c¸c ph©n líp hoÆc nhãm kh¸c ®îc 
dµnh riªng.  

(2) Trong tiÓu phÇn nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc tõ ng÷ sau ®©y ®îc sö dông víi nghÜa nh 
sau:  

 - "§éng c¬" nghÜa lµ c¬ cÊu biÕn ®æi liªn tôc n¨ng lîng cña chÊt ch¶y thµnh c¬ 
n¨ng. Do vËy, thuËt ng÷ nµy bao gåm c¶, ch¼ng h¹n nh, ®éng c¬ pitt«ng h¬i níc 
hoÆc tuèc bin h¬i níc, hoÆc ®éng c¬ ®èt trong, nhng kh«ng bao gåm c¸c c¬ cÊu 
hµnh tr×nh ®¬n. "§éng c¬" cßn bao gåm c¶ phÇn thuû ®éng lùc cña c¬ cÊu ®o, trõ phi 
phÇn nµy ®îc dïng riªng trong c¬ cÊu ®o;  

 - "B¬m" nghÜa lµ c¬ cÊu n©ng, Ðp, nÐn, hoÆc x¶ chÊt ch¶y mét c¸ch liªn tôc b»ng 
ph¬ng tiÖn c¬ khÝ hoÆc ph¬ng tiÖn kh¸c. Do vËy, thuËt ng÷ nµy bao gåm c¶ qu¹t 
hoÆc c¬ cÊu thæi;  

 - "M¸y" nghÜa lµ c¬ cÊu cã thÓ lµ ®éng c¬ còng nh b¬m, vµ kh«ng bÞ giíi h¹n chØ lµ 
®éng c¬ hoÆc b¬m.  

 - "D·n në thÓ tÝch" nghÜa lµ c¸ch thc biÕn ®æi n¨ng lîng cña chÊt ch¶y c«ng t¸c 
®îc biÕn ®æi thµnh c¬ n¨ng, trong ®ã c¸c biÕn ®æi vÒ thÓ tÝch do chÊt ch¶y c«ng t¸c 
t¹o ra trong buång c«ng t¸c sÏ s¶n sinh c¸c dÞch chuyÓn t¬ng øng cña chi tiÕt c¬ khÝ 
truyÒn n¨ng lîng, ¶nh hëng ®éng häc cña chÊt ch¶y c«ng t¸c lµ kh«ng ®¸ng kÓ, vµ 
ngîc l¹i;  

 - "Kh«ng d·n në thÓ tÝch" nghÜa lµ c¸ch thøc biÕn ®æi n¨ng lîng cña chÊt ch¶y c«ng 
t¸c biÕn ®æi thµnh c¬ n¨ng, b»ng sù biÕn ®æi n¨ng lîng cña chÊt láng c«ng t¸c thµnh 
®éng n¨ng, vµ ngîc l¹i;  

 - "M¸y pitt«ng - l¾c" nghÜa lµ m¸y d·n në thÓ tÝch trong ®ã chi tiÕt truyÒn c«ng 
chuyÓn ®éng l¾c. §Þnh nghÜa nµy còng ®îc øng dông cho ®éng c¬ vµ b¬m;  

 - "M¸y pitt«ng quay" nghÜa lµ m¸y d·n në thÓ tÝch trong ®ã chi tiÕt truyÒn c«ng quay 
quanh trôc cè ®Þnh hoÆc xung quanh trôc chuyÓn ®éng theo quÜ ®¹o trßn hoÆc t¬ng 
tù. §Þnh nghÜa nµy còng ®îc øng dông cho ®éng c¬ vµ b¬m;  

 - "Pitt«ng quay"nghÜa lµ chi tiÕt truyÒn c«ng cña m¸y pitt«ng quay vµ cã thÓ cã bÊt 
kú d¹ng thÝch hîp nµo, vÝ dô, gièng nh b¸nh r¨ng;  

 - "C¸c chi tiÕt phèi hîp" nghÜa lµ "pitt«ng l¾c" hoÆc "pitt«ng quay" vµ chi tiÕt kh¸c, vÝ 
dô v¸ch buång c«ng t¸c hç trî dÉn ®éng hoÆc b¬m;  

 - "ChuyÓn ®éng cña c¸c chi tiÕt phèi hîp" ®îc coi lµ chuyÓn ®éng t¬ng ®èi, sao 
cho mét trong "c¸c chi tiÕt phèi hîp" cã thÓ lµ tÜnh, thËm chÝ cã liªn quan tíi trôc 
quay cña nã, hoÆc c¶ hai cã thÓ chuyÓn ®éng;  

 - R¨ng hoÆc chi tiÕt t¬ng tù bao gåm vÊu, phÇn nh« ra hoÆc r·nh; 
 - "Trôc trong" nghÜa lµ c¸c trôc quay cña c¸c chi tiÕt phèi hîp trong vµ ngoµi lu«n 

lu«n tån t¹i bªn trong chi tiÕt ngoµi, vÝ dô, b¸nh r¨ng ¨n khíi víi r¨ng trong cña vµnh 
r¨ng trong;  
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 - "Pitt«ng tù do" nghÜa lµ pitt«ng mµ ®é dµi hµnh tr×nh cña nã kh«ng ®îc ®Þnh râ bëi 
bÊt kú chi tiÕt ®îc dÉn ®éng nµo; 

 - "Xi lanh" nghÜa lµ c¸c buång c«ng t¸c cña m¸y d·n në thÓ tÝch nãi chung. Do vËy, 
thuËt ng÷ nµy kh«ng bÞ giíi h¹n ®èi víi c¸c xi lanh cã tiÕt diÖn ngang d¹ng trßn;  

 - "Trôc chÝnh" nghÜa lµ trôc chuyÓn ®æi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña pitt«ng 
thµnh chuyÓn ®éng quay hoÆc ngîc l¹i;  

 - "ThiÕt bÞ ®éng lùc" nghÜa lµ ®éng c¬ cïng víi c¸c thiÕt bÞ phô trî cÇn thiÕt ®Ó ®éng 
c¬ ho¹t ®éng. VÝ dô, thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc bao gåm c¶ ®éng c¬ h¬i níc vµ 
ph¬ng tiÖn sinh h¬i níc;  

 - "ChÊt ch¶y c«ng t¸c" nghÜa lµ chÊt ch¶y bÞ dÉn ®éng trong b¬m vµ chÊt ch¶y dÉn 
®éng trong ®éng c¬. ChÊt ch¶y c«ng t¸c cã thÓ lµ d¹ng khÝ, nghÜa lµ ngng tô ®îc, 
hoÆc d¹ng láng. ChÊt ch¶y c«ng t¸c cã thÓ ®ång thêi lµ c¶ hai d¹ng;  

 - "H¬i níc" bao gåm c¶ h¬i ngng tô ®îc nãi chung, vµ "h¬i ®Æc biÖt ®îc sö dông 
khi lo¹i trõ h¬i níc;  

 - "KiÓu ph¶n lùc" ®îc ¸p dông cho m¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch nghÜa lµ 
m¸y hoÆc ®éng c¬ trong ®ã viÖc biÕn ®æi ¸p suÊt/tèc ®é ®îc thùc hiÖn toµn phÇn hay 
tõng phÇn t¹i roto. M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng cã, hay cã sù biÕn ®æi ¸p suÊt/tèc ®é yÕu 
t¹i roto th× ®îc gäi lµ "kiÓu xung"  

(3) Trong tiÓu phÇn nµy:  
 - C¸c van ho¹t ®éng theo chu kú, b«i tr¬n, c¬ cÊu gi¶m thanh hay c¬ cÊu x¶ dßng khÝ, 

hoÆc lµm m¸t ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp F01L, M, N, P bÊt luËn sù øng dông 
cña chóng, trõ phi c¸c ®Æc tÝnh ph©n lo¹i cña chóng lµ ®Æc biÖt ®èi víi sù øng dông 
cña chóng, trong trêng hîp nµy chóng ®îc ph©n lo¹i chØ vµo ph©n líp phï hîp cña 
c¸c líp F01 ®Õn F04;  

 - B«i tr¬n, c¬ cÊu gi¶m thanh hay c¬ cÊu x¶ dßng khÝ, hoÆc lµm m¸t m¸y hoÆc ®éng 
c¬ ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp F01M, N, P trõ trêng hîp c¸c c¬ cÊu nµy lµ 
riªng biÖt ®èi víi ®éng c¬ h¬i níc ®îc ph©n lo¹i vµo ph©n lãp F01B.  

(4) §Ó sö dông tèt tiÓu phÇn nµy, mÆc dï c¸c ph©n líp F01B, C, D, F03B vµ F04B, C, D 
t¹o nªn khung x¬ng cña tiÓu phÇn nµy, ®iÒu c¬ b¶n lµ ph¶i lu ý tíi:  

 - nguyªn t¾c x©y dùng c¸c ph©n líp nµy.  
 - c¸c ®Æc tÝnh ph©n lo¹i cña chóng, vµ  
 - kh¶ n¨ng bæ sung cho chóng  
 (i) Nguyªn t¾c:  
 Nguyªn t¾c nµy c¬ b¶n liªn quan tíi c¸c ph©n líp nªu trªn. C¸c ph©n líp kh¸c, ®Æc 

biÖt lµ c¸c ph©n líp cña líp F02 bao gåm c¸c ®èi tîng ®· ®îc x¸c ®Þnh râ, kh«ng 
®îc ®Ò cËp ®Õn ë ®©y.  

 Mçi ph©n líp c¬ b¶n bao gåm mét lo¹i thiÕt bÞ (®éng c¬ hoÆc b¬m) vµ nãi réng ra, cã 
thÓ bao gåm "m¸y" cïng lo¹i. Hai ®èi tîng kh¸c nhau, ®èi tîng nµy cã ®Æc tÝnh 
chung h¬n ®èi tîng kia, vÉn ®îc bao gåm trong cïng ph©n líp.  

 C¸c ph©n líp F01B, F03B, F04B, ngoµi viÖc bao gåm hai ®èi tîng, cßn cã ®Æc tÝnh 
chung ®èi víi c¸c ph©n líp kh¸c ®Ò cËp ®Õn c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ kh¸c nhau trong 
lo¹i ®îc ®Ò cËp.  

 §Æc tÝnh chung nµy cßn ®îc ¸p dông cho c¶ hai ®èi tîng, trõ phi, hai 
 ®èi tîng nµy lu«n lu«n ë trong cïng mét ph©n líp.  
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 Do vËy, ph©n líp F03 B, trong phÇn ®Ò cËp tíi "m¸y" ph¶i ®îc coi nh lµ líp chung 
®èi víi c¸c ph©n líp F04B, C vµ trong phÇn ®Ò cËp tíi "®éng c¬" ®îc coi nh lµ 
chung ®èi víi ph©n líp F03C.  

 (ii) C¸c ®Æc tÝnh ph©n lo¹i:  
 §Æc tÝnh ph©n lo¹i c¬ b¶n cña ph©n líp lµ ®Æc tÝnh cña lo¹i thiÕt bÞ trong ®ã cã ba kh¶ 

n¨ng:  
 M¸y; ®éng c¬; b¬m.  
 Nh ®· nªu trªn, "m¸y" lµ lu«n lu«n ®îc kÕt hîp víi mét trong hai lo¹i kia.  
 C¸c lo¹i chÝnh nµy ®îc chia nhá theo c¸c nguyªn lý chung vÒ ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ:  
 Gi·n në thÓ tÝch; kh«ng gi·n në thÓ tÝch.  
 ThiÕt bÞ d·n në thÓ tÝch cßn ®îc chia nhá n÷a theo c¸c ph¬ng ph¸p thùc hiÖn 

nguyªn lý ho¹t ®éng, nghÜa lµ theo d¹ng thiÕt bÞ:  
 Pitt«ng tÞnh tiÕn qua l¹i; pitt«ng quay hoÆc l¾c; d¹ng kh¸c.  
 §Æc tÝnh ph©n lo¹i n÷a lµ ®Æc tÝnh cña chÊt ch¶y c«ng t¸c, liªn quan tíi chÊt láng 

c«ng t¸c, cã thÓ cã ba d¹ng thiÕt bÞ, cô thÓ:  
 ChÊt láng vµ chÊt ch¶y ®µn håi; chÊt ch¶y ®µn håi; chÊt láng.  
 (iii) Kh¶ n¨ng bæ sung:  
 §iÒu nµy thuéc vÒ sù kÕt hîp c¸c cÆp ph©n líp nªu trªn, theo c¸c ®Æc tÝnh liªn quan 

tíi d¹ng thiÕt bÞ hoÆc chÊt láng c«ng t¸c.  
 C¸c ph©n líp liªn quan tíi c¸c nguyªn t¾c, ®Æc tÝnh vµ kh¶ n¨ng bæ sung kh¸c nhau 

®îc nªu trong b¶ng sau ®©y:  
 

Lo¹i thÓ tÝch ChÊt ch¶y c«ng t¸c Mèi quan hÖ 
vÒ ®Æc tÝnh 
chung liªn 
quan tíi lo¹i 
thÓ tÝch 

Gi·n në Kh«ng 
d·n në 

chÊt láng 
vµ chÊt 
ch¶y ®µn 
håi 

chÊt ch¶y 
®µn håi 

chÊt 
láng pitt«ng 

tÞnh tiÕn 
qua l¹i 

pitt«ng 
quay 
hoÆc l¾c 

lo¹i kh¸c 

M¸y        

X  X  X X  F 01 B 

 X   X X  F 01 C 

   X X X  F 01 D 

   X   X F 03 B 

X  X    X F 04 B 

 X     X F 04 C 

§éng c¬        

X  X  X X  F 01 B 
 X   X X  F 01 C 

   X X X  F 01 D 

   X   X F 03 B 

X X X    X F 03 C 
B¬m        

X  X  X X X F 04 B 
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 X   X X X F 04 C 

   X X X X F 04 D 
 Tõ b¶ng trªn cã thÓ nhËn thÊy r»ng:  
 - §èi víi cïng d¹ng thiÕt bÞ trong mét lo¹i nhÊt ®Þnh, ®Æc tÝnh cña "chÊt láng c«ng 

t¸c" kÕt hîp:  
 F 01 B vµ F 04 B  
 F 01 C vµ F 04 C M¸y  
 F 01 D vµ F 03 B  
 F 01 B vµ F 03 C  
 F 01 C vµ F 03 C §éng c¬  
 F 01 D vµ F 03 B  
 - §èi víi cïng lo¹i chÊt láng c«ng t¸c, ®Æc tÝnh "thiÕt bÞ" ®îc ®Ò cËp bëi c¸c ph©n 

líp theo cïng c¸ch nh c¸c gi¶ ®Þnh cña ®Æc tÝnh chung. 
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F01 M¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung (®éng c¬ ®èt trong F02, m¸y thuû lùc  
F03, F04); ThiÕt bÞ ®éng lùc nãi chung; M¸y h¬i níc 

F01B M¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung; M¸y hoÆc ®éng c¬ d·n në 
thÓ tÝch, vÝ dô m¸y h¬i níc (lo¹i pitt«ng quay hoÆc ®éng c¬ pitt«ng l¾c 
F01C; lo¹i kh«ng d·n në thÓ tÝch F01D; c¸c ®Æc ®iÓm ®èt trong cña ®éng c¬ xi lanh 
tÞnh tiÕn F02B 54/00, 59/00; trôc khuûu, thanh truyÒn F16C; b¸nh ®µ F16F; c¸c c¬ 
cÊu chung biÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn vµ ngîc l¹i F16H; 
pitt«ng, cÇn pitt«ng, xi lanh cho ®éng c¬ nãi chung F16J) 

Ghi chó 

(1) C¸c ®èi tîng sau ®©y ®îc ®a vµo ph©n líp nµy (trõ c¸c ®èi tîng thuéc ph©n líp 
tõ F 01 C ®Õn F 01 P):  

 - C¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng m«i trêng ch¶y nÐn ®îc, vÝ dô m¸y h¬i níc;  
 - C¸c ®éng cã ho¹t ®éng b»ng chÊt láng vµ m«i trêng ch¶y nÐn ®îc;  
 - C¸c m¸y dïng m«i trêng ch¶y nÐn ®îc  
 - C¸c m¸y dïng c¶ chÊt láng lÉn m«i trêng nÐn ®îc  
(2) CÇn ph¶i lu ý tíi ghi chó ë F 01, ®Æc biÖt tíi viÖc gi¶i thÝch thuËt ng÷ "h¬i níc" vµ 

"h¬i ®Æc biÖt" 

Néi dung ph©n líp 

M¸y hoÆc ®éng c¬ 
Pitt«ng ®îc ®Æc trng bëi: 
sè lîng hoÆc c¸ch bè trÝ xi lanh ......................................................................................... 1/00 
vÞ trÝ t¬ng ®èi cña trôc c¸c xi lanh so víi trôc chÝnh .................................................3/00, 5/00 
mét sè pitt«ng lµm viÖc trong mét xi lanh hoÆc trong 
c¸c xi lanh ®ång trôc; c¸c c¬ cÊu nèi pitt«ng víi trôc 
chÝnh kh¸c víi c¸c nèi nªu trªn......................................................................... 7/00, 1/08, 9/00 
kh«ng cã trôc chÝnh quay ................................................................................................... 11/00 
cã c¸c xi lanh chuyÓn ®éng ..................................................................................... 13/00, 15/00 
thuËn dßng ......................................................................................................................... 17/00 
c¸c m¸y d·n në thÓ tÝch cã c¸c v¸ch ng¨n biÕn d¹ng 
®µn håi ............................................................................................................................... 14/00 
liªn hîp hoÆc tæ hîp m¸y hoÆc ®éng c¬ .................................................................. 21/00, 23/00 

§iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ an toµn, khëi 
®éng .................................................................................................................................... 25/00, 27/00 
C¸c ®Æc tÝnh chi tiÕt vµ thiÕt bÞ phô trî ........................................................ 29/00, 31/00 

 

1/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng ®îc ®Æc trng bëi sè lîng hay c¸ch bè trÝ c¸c xi 
lanh hoÆc c¸c ph©n ®o¹n riªng biÖt "xi lanh - c¸cte" liªn kÕt víi nhau thµnh mét 
tæ hîp (3/00 vµ 5/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

1/01 . cã mét xi lanh [2, 2006.01] 
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1/02 . cã nhiÒu xi lanh n»m theo mét hµng [1, 2006.01] 
1/04 . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ theo h×nh ch÷ V [1, 2006.01] 
1/06 . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ theo h×nh sao hoÆc dÎ qu¹t [1, 2006.01] 
1/08 . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ ®èi diÖn nhau [1, 2006.01] 
1/10 . cã hai trôc chÝnh trë lªn, vÝ dô: cã trôc ra chung (tæ hîp gåm hai m¸y trë lªn 1/00) 

[1, 2006.01] 
1/12 . cã c¸c ph©n ®o¹n riªng biÖt "xi lanh - c¸cte" liªn kÕt víi nhau thµnh mét tæ hîp [1, 

2006.01] 

3/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã trôc xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc 
nghiªng so víi trôc chÝnh [1, 2006.01] 

3/02 . cã ®Üa l¾c [1, 2006.01] 
3/04 . cã chuyÓn ®éng pitt«ng ®îc truyÒn theo c¸c mÆt cong [1, 2006.01] 
3/06 . . theo mÆt xo¾n nhiÒu ®Çu vµ tù ®éng trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
3/08 . . . cã mÆt xo¾n n»m trªn pitt«ng [1, 2006.01] 
3/10 . §iÒu khiÓn n¹p vµ th¶i chÊt sinh c«ng (thÝch hîp cho c«ng dông tæng qu¸t h¬n  

F 01 L) [1, 2006.01] 

5/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã c¸c trôc xi lanh, n»m theo c¸c ®êng tiÕp 
tuyÕn víi c¸c ®êng trßn quay quanh trôc chÝnh [1, 2006.01] 

7/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng cã tõ hai pitt«ng trë lªn tÞnh tiÕn trong mét hoÆc 
nhiÒu xi lanh ®ång trôc (vÞ trÝ xi lanh ®èi diÖn so víi trôc chÝnh1/08) [1, 2006.01] 

7/02 . cã c¸c pitt«ng tÞnh tiÕn theo híng ngîc chiÒu nhau [1, 2006.01] 
7/04 . . liªn kÕt víi mét trôc chÝnh [1, 2006.01] 
7/06 . . . cã c¬ cÊu thanh truyÒn ®Ó biÕn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña pitt«ng thµnh 

chuyÓn ®éng quay cña trôc chÝnh vµ ngîc l¹i [1, 2006.01] 
7/08 . . . . cã c¸c thanh truyÒn nh¸nh [1, 2006.01] 
7/10 . . . . cã ¾c cña mét pitt«ng xuyªn ngang qua pitt«ng kh¸c [1, 2006.01] 
7/12 . . . b»ng c¸c thanh gi»ng vµ thanh truyÒn [1, 2006.01] 
7/14 . . liªn kÕt víi c¸c trôc chÝnh kh¸c nhau [1, 2006.01] 
7/16 . cã c¸c pitt«ng chuyÓn ®éng ®ång bé vµ ®îc xÕp s¾p nèi tiÕp [1, 2006.01] 
7/18 . cã c¸c pitt«ng ph©n lËp (7/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/20 . cã tõ 2 pitt«ng trë lªn chuyÓn ®éng chiÕc nµy bªn trong chiÕc kia, vÝ dô: mét 

pitt«ng lµ xi lanh cña pitt«ng kh¸c [1, 2006.01] 

9/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn ®îc ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p ghÐp nèi 
pitt«ng vµ c¸c trôc c«ng t¸c, kh«ng ®îc nªu ë c¸c nhãm trªn (mèi ghÐp nèi th¸o 
®îc khi ch¹y kh«ng t¶i 31/24) [1, 2006.01] 

9/02 . cã trôc khuûu [1, 2006.01] 
9/04 . cã trôc chÝnh quay kh¸c víi trôc khuûu [1, 2006.01] 
9/06 . . chuyÓn ®éng cña pitt«ng ®îc truyÒn theo mÆt cong [1, 2006.01] 
9/08 . . cã c¬ cÊu b¸nh cãc [1, 2006.01] 
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11/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn kh«ng cã trôc chÝnh quay, vÝ dô lo¹i pitt«ng 
tù do [1, 2006.01] 

11/02 . c¸c c¬ cÊu c©n b»ng vµ gi¶m sãc [1, 2006.01] 
11/04 . §éng c¬ liªn hîp víi c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i, vÝ dô víi bóa (víi 

b¬m vµ bé nÐn khÝ 23/08; nÕu cã c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn xem ë 
c¸c líp cã liªn quan ®Õn c¬ cÊu nµy) [1, 2006.01] 

11/06 . . chØ dïng ®Ó kÝch thÝch dao ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
11/08 . cã bé phËn truyÒn thñy lùc hoÆc khÝ nÐn (11/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã xi lanh quay ®Ó t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
qua l¹i cña pitt«ng (m¸y hoÆc ®éng c¬ cã v¸ch ng¨n biÕn d¹ng ®µn håi 19/00) [1, 2, 
2006.01] 

13/02 . cã mét xi lanh [1, 2006.01] 
13/04 . cã tõ hai xi lanh trë lªn [1, 2006.01] 
13/06 . . ®îc s¾p xÕp theo h×nh sao [1, 2006.01] 

15/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã xi lanh chuyÓn ®éng kh«ng thuéc nhãm 
13/00 (cã èng lãt chuyÓn ®éng ®Ó ph©n phèi chÊt sinh c«ng F01L) [1, 2006.01] 

15/02 . cã xi lanh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i (cã mét pitt«ng n»m trong pitt«ng kh¸c 
7/02) [1, 2006.01] 

15/04 . cã xi lanh l¾c [1, 2006.01] 
15/06 . . ®iÒu khiÓn hót vµ x¶ chÊt sinh c«ng [1, 2006.01] 

17/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng thuËn dßng [1, 2006.01] 
17/02 . §éng c¬ [1, 2006.01] 
17/04 . . h¬i níc [1, 2006.01] 

19/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ d·n në thÓ tÝch cã v¸ch ng¨n biÕn d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
19/02 . cã c¬ cÊu ®µn håi d¹ng tÊm [1, 2006.01] 
19/04 . cã c¬ cÊu ®µn håi d¹ng èng [1, 2006.01] 

21/00 Tæ hîp hai m¸y hoÆc ®éng c¬ trë lªn (23/00 ®îc u tiªn, ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi, 
xem ë c¸c nhãm cã liªn quan ®Õn nã; tæ hîp tõ hai m¸y hoÆc bé nÐn khÝ trë lªn F04; 
truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F 16 H) [1, 2006.01] 

21/02 . m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 
21/04 . M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã c¸c m¸y kh¸c, vÝ dô liªn kÕt m¸y pitt«ng h¬i 

níc víi tuèc bin h¬i níc [1, 2006.01] 

23/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ chuyªn dïng; Liªn hîp c¸c ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu ®îc 
chóng truyÒn ®éng (11/00 ®îc u tiªn, khi cã dÊu hiÖu ph©n lo¹i cña c¸c c¬ cÊu 
®îc truyÒn ®éng h¬n, th× xem c¸c líp thuéc c¸c c¬ cÊu nµy; sù ®iÒu chØnh hoÆc ph©n 
phèi xem c¸c nhãm t¬ng øng; truyÒn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16H) [1, 
2006.01] 

23/02 . ®Ó truyÒn dÉn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, vÝ dô ®Çu tµu (bè trÝ ®éng c¬ trªn c¸c 
ph¬ng tiÖn giao th«ng, xem c¸c líp thuéc ph¬ng tiÖn giao th«ng) [1, 2006.01] 
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23/04 . . tÇu thñy [1, 2006.01] 
23/06 . ®Ó truyÒn dÉn ®éng dông cô thñ c«ng vµ c¸c dông cô t¬ng tù hoÆc liªn kÕt víi 

chóng trong mét tæ hîp [1, 2006.01] 
23/08 . ®Ó truyÒn dÉn ®éng c¸c m¸y b¬m hoÆc bé nÐn khÝ hoÆc liªn kÕt víi chóng trong 

mét tæ hîp [1, 2006.01] 
23/10 . ®Ó truyÒn dÉn ®éng m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc liªn kÕt víi chóng trong mét tæ hîp [1, 

2006.01] 
23/12 . ®Ó truyÒn dÉn ®éng c¸c m¸y c¸n vµ c¸c lo¹i m¸y c«ng cô ®¶o chiÒu kh¸c [1, 

2006.01] 

25/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm (®iÒu chØnh vµ ®iÒu khiÓn nãi 
chung G05) [1, 2006.01] 

25/02 . §iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi qu¸ tr×nh hót hoÆc x¶ chÊt sinh 
c«ng, vÝ dô b»ng c¸ch thay ®æi ¸p suÊt hoÆc sè lîng chÊt sinh c«ng (c¬ cÊu truyÒn 
dÉn ®éng c¸c van ph©n phèi vµ van tiÕt lu F01L) [1, 2006.01] 

25/04 . . c¸c c¶m biÕn [1, 2006.01] 
25/06 . . . nhËy c¶m víi biÕn ®æi sè vßng quay [1, 2006.01] 
25/08 . . c¸c c¬ cÊu thõa hµnh cuèi (hµnh tr×nh) [1, 2006.01] 
25/10 . . . c¬ cÊu vÒ ph©n bè c¸c van hót hoÆc van x¶ chÊt sinh c«ng (van, xem F16K) [1, 

2006.01] 
25/12 . . c¬ cÊu cã c¸c c¶m biÕn, c¬ cÊu hµnh vµ c¬ cÊu chuyÓn ®éng gi÷a chóng, vÝ dô víi 

c¬ cÊu truyÒn dÉn lùc (c¸c c¶m biÕn 25/04; c¸c c¬ cÊu thõa hµnh 25/08) [1, 
2006.01] 

25/14 . . chØ dïng cho nh÷ng lo¹i m¸y vµ ®éng c¬ nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
25/16 . C¬ cÊu an toµn nh¹y c¶m víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh (chèng va ®Ëp thñy lùc 

trong m¸y h¬i níc 31/34) [1, 2006.01] 
25/18 . . C¸c c¬ cÊu phßng ngõa quay kh«ng ®óng chiÒu [1, 2006.01] 
25/20 . KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu an toµn [1, 2006.01] 
25/22 . Phanh b»ng c¸ch biÕn ®æi híng cña dßng chÊt sinh c«ng sang chiÒu ngîc l¹i [1, 

2006.01] 
25/24 . . víi sù phôc håi ®ång thêi n¨ng lîng [1, 2006.01] 
25/26 . C¸c c¬ cÊu c¶nh b¸o [1, 2006.01] 

27/00 Khëi ®éng m¸y hoÆc ®éng c¬ (khëi ®éng ®éng c¬ ®èt trong F02N) [1, 2006.01] 
27/02 . §éng c¬ pitt«ng [1, 2006.01] 
27/04 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo dßng chÊt sinh c«ng vÝ dô b»ng c¸ch sö dông c¸c èng dÉn 

®êng viÒn [1, 2006.01] 
27/06 . . . cho c¸c ®éng c¬ phøc hîp [1, 2006.01] 
27/08 . . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó chuyÓn dÞch tay quay khái ®iÓm chÊt (c¬ cÊu dïng ®Ó quay 

nãi chung F16H) [1, 2006.01] 

29/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng thuéc c¸c nhãm nãi trªn [1, 2006.01] 
29/02 . §éng c¬ khÝ quyÓn lµm viÖc nhê sù chªnh lÖch cña ¸p suÊt khÝ quyÓn vµ ch©n 

kh«ng [1, 2006.01] 
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29/04 . M¸y hoÆc ®éng c¬ cã nh÷ng c¬ cÊu ®Ó biÕn chóng tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c [1, 
2006.01] 

29/06 . . ®Ó biÕn ®æi m¸y h¬i níc thµnh ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
29/08 . M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 
29/10 . . §éng c¬ (m¸y l¹nh F25B) [1, 2006.01] 
29/12 . . . M¸y h¬i níc (®éng c¬ h¬i níc ®å ch¬i A63H 25/00) [1, 2006.01] 

31/00 Nh÷ng phÇn tö kÕt cÊu vµ c¸c c¬ cÊu phô kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c (c¸cte 
m¸y vµ ®éng c¬ kh«ng kÓ c¸cte m¸y h¬i níc F16M) [1, 2006.01] 

31/02 . ThiÕt bÞ chèng ®ãng b¨ng cho m¸y lµm l¹nh [1, 2006.01] 
31/04 . Ph¬ng tiÖn dïng ®Ó c©n b»ng m«men xo¾n trong m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng (c©n 

b»ng lùc qu¸n tÝnh, dËp t¾t rung ®éng trong hÖ thèng F16F) [1, 2006.01] 
31/06 . Ph¬ng tiÖn ®Ó bï ®é d·n në t¬ng ®èi cña c¸c bé phËn [1, 2006.01] 
31/08 . Lµm m¸t m¸y h¬i níc (lµm m¸t m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01P); Sù nung nãng 

s¬ bé: C¸ch nhiÖt (c¸ch nhiÖt nãi chung F16L 59/00) [1, 2006.01] 
31/10 . C¬ cÊu b«i tr¬n cña m¸y h¬i níc (b«i tr¬n m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01M) [1, 

2006.01] 
31/12 . Sù bè trÝ c¸c dông cô ®o vµ chØ b¸o (thiÕt bÞ tÝn hiÖu 25/26; c¸c dông cô ®o vµ dông 

cô t¬ng tù, xem G01) [1, 2006.01] 
31/14 . Sù thay ®æi tØ lÖ nÐn [1, 2006.01] 
31/16 . C¬ cÊu gi¶m thanh cña c¸c m¸y h¬i níc (sù bè trÝ èng x¶ trªn c¸c m¸y h¬i níc 

31/30; c¬ cÊu gi¶m thanh cña m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01N) [1, 2006.01] 
31/18 . Sù tho¸t níc [1, 2006.01] 
31/20 . . cña xi lanh [1, 2006.01] 
31/22 . C¸c c¬ cÊu dïng cho hµnh tr×nh kh«ng t¶i, vÝ dô van th«ng [1, 2006.01] 
31/24 . . Sù t¸ch nèi liªn kÕt gi÷a pitt«ng vµ trôc lµm viÖc [1, 2006.01] 
31/26 . Nh÷ng phÇn tö kÕt cÊu kh¸c vµ c¸c thiÕt bÞ phô cña m¸y h¬i níc [1, 2006.01] 
31/28 . . xi lanh vµ n¾p xi lanh [1, 2006.01] 
31/30 . . Sù bè trÝ c¸c èng dÉn h¬i [1, 2006.01] 
31/32 . . C¸c trang bÞ ®Ó t¹o sù gi¸n ®o¹n ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
31/34 . . C¸c trang bÞ b¶o hiÓm chèng va ®Ëp thñy lùc hoÆc chèng sù b¾n níc vµo (nåi 

ngng tô F16T) [1, 2006.01] 
31/36 . . . Tù ®éng ngõng cÊp h¬i níc [1, 2006.01] 
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F01C M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay; M¸y hoÆc ®éng c¬ 
pitt«ng l¾c (®éng c¬ ®èt trong F 02; c¸c ®Æc ®iÓm ®èt trong cña m¸y vµ ®éng 
c¬ ®èt trong F02B 53/00, 55/00; m¸y thñy lùc F 03, F 04) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - §éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c ho¹t ®éng b»ng lu chÊt ®µn håi, vÝ dô h¬i 

níc 
 - §éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c ho¹t ®éng b»ng chÊt láng vµ lu chÊt ®µn 

håi;  
 - M¸y pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c ho¹t ®éng b»ng lu chÊt ®µn håi; 
 - M¸y pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c ho¹t ®éng b»ng chÊt láng vµ lu chÊt ®µn håi. 
(2) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®©y ®îc dïng víi ng÷ nghÜa x¸c ®Þnh lµ: 
 - "m¸y pitt«ng quay" bao gåm c¸c thuËt ng÷ tiÕng §øc "c¸c m¸y trôc ®Èy quay" c¸c 

m¸y trôc ®Èy quay trßn vµ c¸c "m¸y trôc ®Èy chuyÓn híng quay". 

(3) CÇn lu ý tíi Ghi chó ®øng tríc líp F 01, ®Æc biÖt c¸c ®Þnh nghÜa vÒ “m¸y pitt«ng 
quay”, “m¸y pitt«ng tÞnh tiÕn”, “pitt«ng quay”, “c¸c chi tiÕt t¬ng t¸c”, “chuyÓn ®éng 
cña c¸c chi tiÕt t¬ng t¸c”, “r¨ng hoÆc chi tiÕt t¬ng tù” vµ “trôc trong”. 

Néi dung ph©n líp 

M¸y hoÆc ®éng c¬ 
Víi pitt«ng quay ................................................................................................... 1/00 ®Õn 7/00 
Víi pitt«ng l¾c ..................................................................................................................... 9/00 
§iÒu khiÓn, gi¸m s¸t; thiÕt bÞ an toµn ................................................................................ 20/00 

Liªn hîp hoÆc tæ hîp m¸y hoÆc ®éng c¬ ......................................................... 11/00, 13/00 
TruyÒn ®éng gi÷a c¸c bé phËn T¦¥NG T¸C; c¬ 
cÊu lµm kÝn ..................................................................................................................... 17/00; 19/00 
C¸c Chi tiÕt kh¸c hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî ............................................................ 21/00 

 

1/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay (cã trôc quay cña c¸c bé phËn t¬ng t¸c kh«ng 
song song F 01 C 3/00; Ýt nhÊt mét phÇn cña khoang lµm viÖc cã thµnh biÕn d¹ng ®µn 
håi F 01 C 5/00, cã phít lu chÊt hoÆc t¬ng tù F 01 C 7/00; m¸y hoÆc ®éng c¬ 
pitt«ng quay trong ®ã lu chÊt c«ng t¸c chØ chuyÓn dÞch bëi mét hoÆc mét sè pitt«ng 
tÞnh tiÕn F 01 B 13/00) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Nhãm F 01 C 1/30 ®îc u tiªn h¬n so víi c¸c nhãm F01C 1/02  ®Õn F01C 1/24. 
 
1/02 . lo¹i cã tiÕp ®iÓm d¹ng cung nghÜa lµ cã chuyÓn ®éng d¹ng vßng cung cña c¸c phÇn 

tö t¬ng t¸c trong ®ã mçi phÇn tö cã sè r¨ng (hoÆc t¬ng tù) nh nhau [1, 2006.01] 
1/04 . . lo¹i cã trôc trong [1, 2006.01] 
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1/06 . . kiÓu kh¸c víi lo¹i cã trôc trong (1/063 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/063 . . cã c¸c phÇn tö ®îc g¾n kÕt ®ång trôc vµ kho¶ng kh«ng gian vßng gi÷a chóng 

thay ®æi mét c¸ch ®Òu ®Æn [3, 2006.01] 
1/067 . . . cã truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu cam - tuú ®éng [3, 2006.01] 
1/07 . . . cã truyÒn ®éng d¹ng trôc khuûu - thanh truyÒn [3, 2006.01] 
1/073 . . . cã truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu b¸nh cãc [3, 2006.01] 
1/077 . . . cã truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [3, 2006.01] 
1/08 . lo¹i ¨n khíp víi nhau nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c t¬ng tù sù ¨n 

khíp d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 
1/10 . . lo¹i cã trôc trong cã sè r¨ng (hoÆc t¬ng tù) cña phÇn tö t¬ng t¸c mÆt ngoµi, vÝ 

dô trôc l¨n, lín h¬n so víi phÇn tö t¬ng t¸c mÆt trong [1, 2006.01] 
1/107 . . . cã r¨ng xo¾n [3, 2006.01] 
1/113 . . . con l¨n cã mÆt trong ¨n khíp víi mÆt ngoµi chi tiÕt [3, 2006.01] 
1/12 . . kiÓu kh¸c víi lo¹i cã trôc trong [1, 2006.01] 
1/14 . . . cã pitt«ng quay d¹ng b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
1/16 . . . . cã b¸nh r¨ng xo¾n vÝ dô b¸nh r¨ng d¹ng ch÷ V hoÆc b¸nh r¨ng d¹ng xo¾n [1, 

2006.01] 
1/18 . . . . cã c¸c r¨ng h×nh d¹ng gièng nhau (1/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/20 . . . . cã c¸c r¨ng h×nh d¹ng kh¸c nhau (1/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/22 . lo¹i cã trôc trong cã ph¬ng chuyÓn ®éng nh nhau cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c t¹i 

c¸c ®iÓm ¨n khíp hoÆc khi mét trong c¸c phÇn tö t¬ng t¸c ®øng yªn, phÇn tö 
t¬ng t¸c mÆt trong cã sè r¨ng (hoÆc t¬ng tù) nhiÒu h¬n so víi phÇn tö t¬ng t¸c 
mÆt ngoµi [1, 2006.01] 

1/24 . lo¹i ¨n khíp ngîc chiÒu nghÜa lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c t¹i 
c¸c ®iÓm ¨n khíp cña chóng cã híng ngîc nhau [1, 2006.01] 

1/26 . . lo¹i cã trôc trong [1, 2006.01] 
1/28 . . lo¹i kh¸c víi d¹ng cã trôc trong [1, 2006.01] 
1/30 . c¸c ®Æc tÝnh ®îc bao gåm kh«ng Ýt h¬n hai nhãm F01C 1/02; 1/08; 1/22; 1/24 hoÆc 

mét trong c¸c nhãm kÓ trªn trong tæ hîp víi mét sè d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c cña 
c¸c bÒ mÆt t¬ng t¸c [1, 2006.01] 

1/32 . . thùc hiÖn ®ång thêi chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F01C 1/02 víi 
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c [1, 2006.01] 

1/324 . . . cã c¸nh liªn kÕt khíp b¶n lÒ víi phÇn tö bªn trong vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua 
l¹i t¬ng ®èi víi phÇn tö bªn ngoµi [3, 2006.01] 

1/328 . . . . vµ liªn kÕt khíp b¶n lÒ víi phÇn tö bªn ngoµi [3, 2006.01] 
1/332 . . . cã c¸nh liªn kÕt khíp b¶n lÒ víi phÇn tö bªn ngoµi vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua 

l¹i t¬ng ®èi víi phÇn tö bªn trong [3, 2006.01] 
1/336 . . . . vµ liªn kÕt khíp b¶n lÒ víi phÇn tö bªn trong [3, 2006.01] 
1/34 . . thùc hiÖn chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c nhãm 1/08 hoÆc 1/22 vµ chuyÓn 

®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi gi÷a c¸c phÇn tö t¬ng t¸c [1, 2006.01] 
1/344 . . . cã c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i víi phÇn tö bªn trong [3, 2006.01] 
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1/348 . . . . trong ®ã c¸c c¸nh ¨n khíp cìng bøc, cã ®é hë theo chu vi, víi phÇn tö quay 
bªn ngoµi [3, 2006.01] 

1/352 . . . . cã c¸nh l¾c quanh trôc cña phÇn tö bªn ngoµi [3, 2006.01] 
1/356 . . . cã c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i ®èi víi phÇn tö bªn ngoµi [3, 2006.01] 
1/36 . . thùc hiÖn ®ång thêi chuyÓn ®éng cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c ®îc x¸c ®Þnh trong 

c¸c nhãm F01C 1/22 vµ 1/24 [1, 2006.01] 
1/38 . . thùc hiÖn chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c ph©n nhãm 1/02 vµ cã phÇn tö 

®îc liªn kÕt kiÓu b¶n lÒ (F01C 1/32 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/39 . . . cã c¸nh liªn kÕt b¶n lÒ víi c¸c phÇn tö bªn trong vµ phÇn tö bªn ngoµi [3, 

2006.01] 
1/40 . . thùc hiÖn chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c nhãm F01C 1/08 hoÆc 1/22 vµ cã 

phÇn tö ®îc liªn kÕt kiÓu b¶n lÒ [1, 2006.01] 
1/44 . . . cã c¸nh liªn kÕt b¶n lÒ víi phÇn tö bªn trong [3, 2006.01] 
1/46 . . . cã c¸nh liªn kÕt b¶n lÒ víi phÇn tö bªn ngoµi [3, 2006.01] 

3/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay cã trôc quay cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c kh«ng 
song song víi nhau (Ýt nhÊt mét phÇn cña khoang lµm viÖc cã thµnh biÕn d¹ng ®µn 
håi F01C 5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c trôc ®îc bè trÝ thµnh gãc 90o [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¸nh trît theo híng trôc [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c trôc nghiªng kh«ng vu«ng gãc víi nhau [1, 2006.01] 
3/08 . . lo¹i ¨n khíp víi nhau, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c phÇn tö t¬ng t¸c t¬ng tù sù 

¨n khíp d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 

5/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã Ýt nhÊt mét phÇn cña khoang lµm viÖc cã thµnh biÕn d¹ng 
®µn håi [1, 2006.01] 

5/02 . thµnh biÕn d¹ng ®µn håi lµ mét phÇn cña phÇn tö bªn trong, vÝ dô ë pitt«ng quay [1, 
2006.01] 

5/04 . thµnh biÕn d¹ng ®µn håi lµ mét phÇn cña phÇn tö bªn ngoµi, vÝ dô ë vá m¸y (th©n 
m¸y) [1, 2006.01] 

5/06 . thµnh biÕn d¹ng ®µn håi lµ mét phÇn tö riªng biÖt [1, 2006.01] 
5/08 . . cã d¹ng èng, vÝ dô èng mÒm [1, 2006.01] 

7/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay cã vßng chÊt ch¶y hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 

9/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng l¾c [1, 2006.01] 

11/00 Liªn hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y hoÆc ®éng c¬ kiÓu pitt«ng quay hay pitt«ng l¾c 
(13/00 ®îc u tiªn; liªn hîp hai hoÆc nhiÒu b¬m hoÆc bé nÐn khÝ F04; truyÒn ®éng 
khÝ nÐn hoÆc thñy lùc F16H) [1, 2006.01] 

13/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã c«ng dông ®Æc biÖt; Liªn hîp c¸c ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu 
®îc chóng dÉn ®éng (c¸c ®Æc ®iÓm râ h¬n cña c¸c c¬ cÊu bÞ dÉn ®éng, xem c¸c líp 
liªn quan ®Õn c¸c c¬ cÊu nµy) [1, 2006.01] 

13/02 . ®Ó dÉn ®éng c¸c dông cô thñ c«ng vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
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13/04 . ®Ó dÉn ®éng c¸c m¸y b¬m vµ bé nÐn khÝ [1, 2006.01] 

17/00 TruyÒn ®éng gi÷a c¸c phÇn tö t¬ng t¸c, vÝ dô gi÷a pitt«ng quay vµ vá m¸y [1, 
2006.01] 

17/02 . d¹ng b¸nh r¨ng (1/077 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
17/04 . d¹ng cam vµ phÇn tö tïy ®éng (1/067 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
17/06 . sö dông tay quay, khíp nèi v¹n n¨ng hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù (1/07 ®îc u tiªn) 

[1, 3, 2006.01] 

19/00 Lµm kÝn m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay (lµm kÝn nãi chung F16J) [1, 2006.01] 
19/02 . Lµm kÝn lu chÊt sinh c«ng híng kÝnh [1, 2006.01] 
19/04 . . b»ng vËt liÖu cøng [1, 2006.01] 
19/06 . . b»ng vËt liÖu ®µn håi [1, 2006.01] 
19/08 . Lµm kÝn lu chÊt sinh c«ng däc trôc [1, 2006.01] 
19/10 . Lµm kÝn lu chÊt sinh c«ng gi÷a c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng híng kÝnh vµ däc trôc 

[1, 2006.01] 
19/12 . Lµm kÝn kh«ng dïng cho lu chÊt sinh c«ng [1, 2006.01] 

20/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t hoÆc thiÕt bÞ an toµn cña m¸y hoÆc ®éng c¬ 
[2006.01]  

20/02 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho mét sè m¸y hoÆc ®éng c¬ liªn kÕt nèi tiÕp hoÆc song song 
[2006.01] 

20/04 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ ®¶o chiÒu [2006.01] 
20/06 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c hÖ thèng dõng, khëi ®éng, phanh hoÆc hÖ thèng ch¹y 

kh«ng t¶i [2006.01] 
20/08 . ®îc ®Æc trng bëi sù thay ®æi tèc ®é vßng quay [2006.01] 
20/10 . ®îc ®Æc trng bëi sù thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c cöa vµo vµ cöa ra cña buång c«ng t¸c 

[2006.01] 
20/12 . . sö dông c¸c van trît [2006.01] 
20/14 . . sö dông c¸c van quay [2006.01] 
20/16 . . sö dông c¸c van n©ng [2006.01] 
20/18 . ®îc ®Æc trng bëi sù thay ®æi dung tÝch cña buång c«ng t¸c (b»ng c¸ch thay ®æi vÞ 

trÝ cña c¸c cöa vµo vµ cöa ra F01C 20/10) [2006.01] 
20/20 . . b»ng c¸ch thay ®æi h×nh thøc biªn d¹ng ngoµi hoÆc biªn d¹ng ngoµi cña buång 

lµm viÖc [2006.01] 
20/22 . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é lÖch t©m gi÷a c¸c phÇn tö t¬ng t¸c [2006.01] 
20/24 . kh¸c biÖt bëi viÖc sö dông van ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt hoÆc lu lîng, vÝ dô van x¶ 

(F01C20/10 ®îc u tiªn) [2006.01] 
20/26 . . sö dông c¸c kªnh nh¸nh [2006.01] 
20/28 . ThiÕt bÞ an toµn; ThiÕt bÞ gi¸m s¸t [2006.01] 

21/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ phô kh«ng thuéc c¸c nhãm trªn 
[1, 2006.01] 
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21/02 . C¬ cÊu æ ®ì (cÊu tróc æ ®ì nãi chung F16C) [1, 2006.01] 
21/04 . B«i tr¬n (b«i tr¬n m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01M) [1, 2006.01] 
21/06 . Lµm nãng; Lµm m¸t (lµm m¸t m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01P); C¸ch nhiÖt (c¸ch 

nhiÖt nãi chung F16L) [1, 2006.01] 
21/08 . Pitt«ng quay (Pitt«ng tÞnh tiÕn nãi chung F16J) [1, 2006.01] 
21/10 . C¸c phÇn tö bªn ngoµi t¬ng t¸c víi c¸c pitt«ng quay; Vá m¸y (vá cña m¸y vµ ®éng 

c¬ quay nãi chung F16M) [1, 2006.01] 
21/18 . C¬ cÊu hót vµ x¶ lu chÊt sinh c«ng, vÝ dô x©y dùng c¸c tÝnh n¨ng cña cöa vµo hoÆc 

cöa ra cña buång c«ng t¸c [2006.01] 
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F01D M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch, vÝ dô tuèc bin 
h¬i níc (m¸y hoÆc ®éng c¬ thuû lùc F03, F04; m¸y b¬m kh«ng d·n në thÓ tÝch 
F04D) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy gåm cã:  
 - ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch dïng lu chÊt ®µn håi, vÝ dô tuèc bin h¬i níc  
 - ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch dïng c¸c chÊt láng vµ lu chÊt ®µn håi  
 - m¸y kh«ng d·n në thÓ tÝch dïng lu chÊt ®µn håi  
 - m¸y kh«ng d·n në thÓ tÝch dïng c¸c chÊt láng vµ lu chÊt ®µn håi 

(2) CÇn lu ý tíi ghi chó ®øng tríc líp F 01 ®Æc biÖt ®Þnh nghÜa vÒ c¸c thuËt ng÷ “lo¹i 
ph¶n lùc”, vÝ dô c¸c c¸nh gièng c¸nh m¸y bay, vµ "lo¹i xung lùc", vÝ dô tuèc bin hép 

Néi dung ph©n líp 

M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng gi·n në thÓ tÝch 
Nh÷ng ®Æc tÝnh chung; cã sù c©n b»ng lùc däc trôc; cã 
chuyÓn ®éng kh¸c víi chuyÓn ®éng quay thuÇn tóy ....................................... 1/00; 3/00; 23/00 
C¸c phÇn tö kÕt cÊu 

c¸nh vµ c¸c phÇn tö chÞu t¶i, b¶o vÖ c¸nh; r«to cã 
c¸nh ®iÒu chØnh ®îc; stato .......................................................................... 5/00; 7/00; 9/00 
ph¬ng tiÖn chèng rß rØ bªn trong ................................................................................. 11/00 

LI£N HîP HOÆC Tæ HîP c¸c m¸y HOÆC §éng c¬ ............................................... 13/00, 15/00 
C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn vµ an toµn ............................... 17/00, 19/00, 21/00 
Khëi ®éng; t¾t m¸y .................................................................................................... 19/00; 21/00 
C¸c chi tiÕt vµ thiÕt bÞ phô trî kh¸c........................................................................... 25/00 

 

1/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch, vÝ dô c¸c lo¹i tuèc bin h¬i níc (cã 
dßng lu chÊt c«ng t¸c híng trôc ngîc chiÒu ®Ó c©n b»ng lùc däc trôc F01D 3/02; 
cã chuyÓn ®éng kh¸c víi chuyÓn ®éng quay thuÇn tóy F01D 23/00; tuèc bin ®îc ®Æc 
trng bëi viÖc sö dông chóng cho c¸c hÖ thèng h¬i níc ®Æc biÖt, c¸c chu tr×nh hay 
qu¸ tr×nh, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh F01K) [1, 2006.01] 

1/02 . víi c¸c thiÕt bÞ dÉn lu chÊt c«ng t¸c cè ®Þnh vµ r«to kiÓu cã c¸nh hoÆc t¬ng tù 
(F01D 1/24 ®îc u tiªn; kh«ng cã c¸c thiÕt bÞ dÉn lu chÊt c«ng t¸c F01D 1/18) 
[1, 5, 2006.01] 

1/04 . . lo¹i däc trôc [1, 2006.01] 
1/06 . . lo¹i híng t©m [1, 2006.01] 
1/08 . . . cã dßng tõ ngoµi vµo trong [1, 2006.01] 
1/10 . . cã hai cÊp trë lªn tïy thuéc vµo dßng lu chÊt c«ng t¸c mµ kh«ng cã sù thay ®æi 

¸p lùc trung gian cÇn thiÕt, vÝ dô cã c¸c cÊp vËn tèc (F01D 1/12 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

1/12 . . cã t¸c ®éng lÆp l¹i lªn cïng mét d·y c¸nh [1, 2006.01] 
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1/14 . . . lo¹i híng t©m [1, 2006.01] 
1/16 . . ®îc ®Æc trng bëi c¶ hai cÊp ph¶n lùc vµ cÊp xung lùc [1, 2006.01] 
1/18 . kh«ng cã c¸c thiÕt bÞ dÉn lu chÊt c«ng t¸c (F01D 1/24, 1/32, 1/34 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/20 . . lo¹i däc trôc [1, 2006.01] 
1/22 . . lo¹i híng t©m [1, 2006.01] 
1/24 . ®îc ®Æc trng bëi c¸c r«to quay ngîc chiÒu tïy thuéc vµo cïng mét dßng lu 

chÊt c«ng t¸c mµ kh«ng cã c¸nh stato trung gian hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù [1, 
2006.01] 

1/26 . . lo¹i däc trôc [1, 2006.01] 
1/28 . . lo¹i híng t©m [1, 2006.01] 
1/30 . ®îc ®Æc trng bëi cã duy nhÊt mét r«to cã thÓ quay bÊt cø chiÒu nµo, vÝ dô b»ng 

c¸ch ®¶o c¸c c¸nh (tæ hîp c¸c m¸y vµ ®éng c¬ F01D 13/00) [1, 2006.01] 
1/32 . víi sù chuyÓn hãa ¸p lùc/vËn tèc chØ ë r«to, vÝ dô r«to quay díi ¶nh hëng cña 

ph¶n lùc sinh ra tõ r«to [1, 2006.01] 
1/34 . ®îc ®Æc trng bëi lo¹i r«to kh«ng cã c¸nh, vÝ dô cã c¸c lç khoan (F01D 1/32 ®îc 

u tiªn; cßi G10K 7/00) [1, 5, 2006.01] 
1/36 . . sö dông ma s¸t cña lu chÊt [1, 2006.01] 
1/38 . . kiÓu trôc vÝt [5, 2006.01] 

3/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã sù c©n b»ng ¸p lùc däc trôc nhê lu chÊt c«ng t¸c [1, 
2006.01] 

3/02 . ®Æc trng bëi sù tån t¹i cña hai dßng lu chÊt c«ng t¸c ®éng ngîc chiÒu däc theo 
híng däc trôc [1, 2006.01] 

3/04 . nhê pitt«ng c©n b»ng hay c¸c c¬ cÊu t¬ng tù [1, 2006.01] 

5/00 C¸nh; C¸c phÇn tö mang c¸nh (hép vßi phun 9/02); thiÕt bÞ nung nãng, c¸ch 
nhiÖt, lµm m¸t m¸y hay chèng rung trªn c¸nh hoÆc c¸c phÇn tö mang c¸nh [1, 
2006.01] 

5/02 . C¸c phÇn tö mang c¸nh, vÝ dô r« to (lo¹i r« to kh«ng c¸nh 1/34, stato 9/00) [1, 
2006.01] 

5/03 . . C¸c bé phËn mang c¸nh h×nh vµnh khuyªn cã c¸nh g¾n trªn ®êng biªn trong cña 
vµnh khuyªn vµ më réng híng kÝnh nghÜa lµ r«to quay ngîc chiÒu [6, 2006.01] 

5/04 . . cho m¸y hoÆc ®éng c¬ híng t©m [1, 2006.01] 
5/06 . . R«to nhiÒu cÊp, vÝ dô lo¹i h×nh trèng hoÆc lo¹i nhiÒu ®Üa; C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña 

chóng vÝ dô: trôc, trôc nèi [1, 2006.01] 
5/08 . . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng, c¸ch nhiÖt hoÆc lµm m¸t [1, 2006.01] 
5/10 . . C¸c thiÕt bÞ chèng rung [1, 2006.01] 
5/12 . C¸nh (ch©n c¸nh 5/30; r« to cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc trong lóc vËn hµnh 7/00; c¸c 

c¸nh cña stato 9/02) [1, 2006.01] 
5/14 . . H×nh d¹ng vµ cÊu tróc (chän nguyªn liÖu ®Æc biÖt, c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn 

hoÆc chèng gØ 5/28) [1, 2006.01] 
5/16 . . . ®Ó khö rung c¸nh [1, 2006.01] 
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5/18 . . . C¸c c¸nh rçng; C¸c thiÕt ®Ó nung nãng s¬ bé, c¸ch nhiÖt hoÆc lµm m¸t c¸nh [1, 
2006.01] 

5/20 . . . C¸c ®u«i c¸nh cã d¹ng ®Æc biÖt ®Ó che kÝn khe hë gi÷a ®u«i c¸nh vµ stato [1, 
2006.01] 

5/22 . . GhÐp nèi c¸c c¸nh víi nhau, vÝ dô b»ng c¸c ®ai [1, 2006.01] 
5/24 . . . cã sö dông d©y thÐp vµ t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/26 . . C¸c ph¬ng tiÖn chèng rung kh«ng bÞ giíi h¹n bëi h×nh d¹ng c¸nh, cÊu tróc hoÆc 

sù ghÐp gi÷a c¸c c¸nh víi nhau [1, 2006.01] 
5/28 . . Sù chän lùa c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt; C¸c ph¬ng ph¸p chèng ¨n mßn hoÆc chèng gØ 

[1, 2006.01] 
5/30 . Cè ®Þnh c¸nh trªn r«to; C¸c ch©n c¸nh [1, 2006.01] 
5/32 . . ThiÕt bÞ khãa, vÝ dô mãc gµi cña c¸nh [1, 2006.01] 
5/34 . CÊu tróc r«to vµ c¸nh liÒn khèi [1, 2006.01] 

7/00 R«to cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc trong khi vËn hµnh; C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®Ó thùc 
hiÖn ®iÒu ®ã (®Ó ®¶o chiÒu 1/30) [1, 2006.01] 

7/02 . ®iÒu chØnh theo tèc ®é [1, 2006.01] 

9/00 Stato (vá m¸y kh«ng cã c¬ cÊu dÉn híng, ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o vÖ, xem c¸c nhãm 
t¬ng øng) [1, 2006.01] 

9/02 . Vßi phun; Hép kim phun; C¸nh stato; èng dÉn híng [1, 2006.01] 
9/04 . . d¹ng vßng hoÆc d¹ng qu¹t [1, 2006.01] 

9/06 . èng dÉn chÊt sinh c«ng ®Õn vßi phun hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù [1, 2006.01] 

11/00 Sù ng¨n ngõa hoÆc gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt sù rß rØ bªn trong cña lu chÊt c«ng 
t¸c, vÝ dô gi÷a c¸c cÊp (lµm kÝn nãi chung F16J) [1, 2006.01] 

11/02 . b»ng c¸ch lµm kÝn kh«ng tiÕp xóc, vÝ dô lo¹i gÊp khóc (lµm kÝn khe hë gi÷a phÇn 
®u«i c¸nh cña r«to víi stato F01D 11/08) [1, 2006.01] 

11/04 . . sö dông lu chÊt c«ng t¸c ®Ó lµm kÝn, vÝ dô h¬i níc [1, 2006.01] 
11/06 . . . §iÒu khiÓn lu chÊt c«ng t¸c ®Ó lµm kÝn [1, 2006.01] 
11/08 . ®Ó lµm kÝn khe hë gi÷a ®u«i c¸nh cña r«to víi stato (c¸c ®u«i c¸nh cã h×nh d¹ng 

®Æc biÖt nh»m sö dông cho môc ®Ých nµy F01D 5/20) [1, 2006.01] 
11/10 . . sö dông lu chÊt c«ng t¸c ®Ó lµm kÝn, vÝ dô h¬i níc [1, 2006.01] 
11/12 . . sö dông d¶i cao su, vÝ dô chi tiÕt ¨n mßn, biÕn d¹ng hoÆc ®µn håi [6, 2006.01] 
11/14 . . §iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn khe hë ®Çu c¸nh, tøc lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®Çu c¸nh 

r«to vµ vá stato (r«to cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc khi ho¹t ®éng F01D7/00) [6, 
2006.01] 

11/16 . . . b»ng c¸c thiÕt bÞ tù ®iÒu chØnh ®îc (F01D 11/12 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
11/18 . . . . sö dông c¸c thµnh phÇn r«to hoÆc stato cã ®¸p øng nhiÖt ®îc ®Þnh tríc, vÝ dô 

c¸ch nhiÖt chän läc, qu¸n tÝnh nhiÖt, ®é gi·n në kh¸c nhau [6, 2006.01] 
11/20 . . . ®iÒu chØnh khe hë ®Çu c¸nh tÝch cùc [6, 2006.01] 
11/22 . . . . b»ng c¸ch khëi ®éng c¸c thµnh phÇn r«to hoÆc stato, vÝ dô dÞch chuyÓn vµnh 

b¶o vÖ liªn quan tíi r«to [6, 2006.01] 
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11/24 . . . b»ng c¸ch lµm nãng hoÆc lµm l¹nh c¸c thµnh phÇn r«to hoÆc stato mét c¸ch 
chän läc [6, 2006.01] 

13/00 Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y hoÆc ®éng c¬ (F01D 15/00 ®îc u tiªn; tæ hîp hai 
m¸y b¬m hoÆc m¸y nÐn khÝ trë lªn F04; c¬ cÊu dÉn ®éng lu chÊt F16H; ®iÒu chØnh 
hoÆc ®iÒu khiÓn, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 2006.01] 

13/02 . §êng èng gãp dÉn lu chÊt c«ng t¸c cña m¸y hoÆc ®éng c¬ [1, 2006.01] 

15/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã c«ng dông ®Æc biÖt; Liªn hîp ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu ®îc 
chóng dÉn ®éng (®iÒu chØnh vµ ®iÒu khiÓn, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng, c¸c khÝa 
c¹nh râ h¬n cña c¸c c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng, xem c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

15/02 . ®Ó dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô ®Çu m¸y xe löa (sù bè trÝ chóng trªn c¸c 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xem c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

15/04 . . tÇu thñy [1, 2006.01] 
15/06 . ®Ó dÉn ®éng hoÆc liªn hîp víi c¸c dông cô thñ c«ng hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 

2006.01] 
15/08 . ®Ó dÉn ®éng hoÆc liªn hîp víi m¸y b¬m hoÆc c¸c m¸y nÐn khÝ [1, 2006.01] 
15/10 . ®Ó dÉn ®éng hoÆc liªn hîp víi m¸y ph¸t ®iÖn [1, 2006.01] 
15/12 . liªn hîp víi c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ khÝ (dÉn ®éng nhiÒu ®éng c¬ F01D 13/00) 

[1, 2006.01] 

17/00 §iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi dßng (®Ó ®æi chiÒu 1/30; b»ng thay 
®æi vÞ trÝ c¸c c¸nh r«to 7/00; ®Ó khëi ®éng ®Æc biÖt 19/00; t¾t m¸y 21/00; c¬ cÊu ®iÒu 
chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn nãi chung G05) [1, 2006.01] 

17/02 . C¬ cÊu c¶m biÕn (c¸c c¶m biÕn, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 
17/04 . . nh¹y c¶m víi t¶i [1, 2006.01] 
17/06 . . nh¹y c¶m víi vËn tèc [1, 2006.01] 
17/08 . . nh¹y c¶m víi ®iÒu kiÖn cña lu chÊt c«ng t¸c, vÝ dô víi ¸p suÊt [1, 2006.01] 
17/10 . C¬ cÊu thõa hµnh cuèi (c¸c van nãi chung F16K) [1, 2006.01] 
17/12 . . ph©n bè trong c¸c bé phËn cña stato [1, 2006.01] 
17/14 . . . thay ®æi diÖn tÝch thiÕt diÖn th«ng qua cña vßi phun hoÆc c¸c r·nh dÉn híng [1, 

2006.01] 
17/16 . . . . b»ng c¸c c¬ cÊu van vßi phun [1, 2006.01] 
17/18 . . . thay ®æi sè vßi phun hoÆc sè r·nh dÉn híng [1, 2006.01] 
17/20 . C¸c thiÕt bÞ cã c¸c c¶m biÕn hoÆc c¸c c¬ cÊu thõa hµnh cuèi hoÆc c¸c c¬ cÊu 

chuyÓn ®æi gi÷a chóng, vÝ dô thiÕt bÞ trî lùc (c¸c c¶m biÕn  F01D 17/02; c¬ cÊu 
thõa hµnh cuèi F01D 17/10) [1, 2006.01] 

17/22 . . hÖ thèng vËn hµnh hoÆc trî lùc, chñ yÕu lµ lo¹i phi c¬ khÝ [1, 2006.01] 
17/24 . . . lo¹i ®iÖn [1, 2006.01] 
17/26 . . . lo¹i sö dông lu chÊt, vÝ dô thñy lùc [1, 2006.01] 

19/00 Khëi ®éng m¸y hoÆc ®éng c¬; C¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn hoÆc c¬ cÊu an 
toµn liªn quan víi khëi ®éng (lµm nãng m¸y tríc khi khëi ®éng 25/10; c¬ cÊu 
chuyÓn hoÆc nhÝch lµm thay ®æi tr¹ng th¸i dõng cña m¸y 25/34) [1, 2006.01] 
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19/02 . phô thuéc vµo nhiÖt ®é c¸c bé phËn cña m¸y, vÝ dô vá tuèc bin [1, 2006.01] 

21/00 Dõng ®éng c¬ hoÆc m¸y, vÝ dô trong c¸c trêng hîp bÊt thêng; c¬ cÊu ®iÒu 
chØnh, ®iÒu khiÓn hoÆc an toµn kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

21/02 . T¾t m¸y khi vËn tèc qu¸ cao [1, 2006.01] 
21/04 . nh¹y c¶m víi vÞ trÝ kh«ng thÝch hîp cña r«to so víi stato, vÝ dô chØ ra vÞ trÝ ®ã 
21/06 . . T¾t m¸y [1, 2006.01] 
21/08 . . kh«i phôc l¹i vÞ trÝ b×nh thêng [1, 2006.01] 
21/10 . nh¹y c¶m víi nh÷ng líp l¾ng ®äng kh«ng mong muèn trªn c¸nh, trong r·nh dÉn 

híng hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù [1, 2006.01] 
21/12 . nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
21/14 . ph¶n øng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh¸c [1, 2006.01] 
21/16 . C¬ cÊu ®ãng ng¾t [1, 2006.01] 
21/18 . . chøa c¸c c¬ cÊu thuû lùc [1, 2006.01] 
21/20 . ThiÕt bÞ kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu t¾t, dõng m¸y [1, 2006.01] 

23/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng d·n në thÓ tÝch cã chuyÓn ®éng kh¸c víi chuyÓn ®éng 
quay ®¬n thuÇn, vÝ dô lo¹i xÝch v« tËn [1, 2006.01] 

25/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c c¬ cÊu phô trî kh«ng thuéc c¸c nhãm 
kh¸c [1, 2006.01] 

25/02 . C¬ cÊu chèng ®ãng b¨ng cña m¸y lµm l¹nh [1, 2006.01] 
25/04 . C¸c c¬ cÊu chèng rung [1, 2006.01] 
25/06 . . ®Ó phßng ngõa rung c¸nh (c¸c c¬ cÊu ®îc ®Æt ngay trªn c¸nh hoÆc c¸c phÇn tö 

mang c¸nh F01D 5/00) [1, 2006.01] 
25/08 . Lµm m¸t (lµm m¸t m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01P); Lµm nãng; C¸ch nhiÖt (c¸nh 

hoÆc c¸c phÇn tö mang c¸nh F01D 5/00) [1, 2006.01] 
25/10 . . Lµm nãng, vÝ dô lµm Êm m¸y tríc khi khëi ®éng [1, 2006.01] 
25/12 . . Lµm m¸t [1, 2006.01] 
25/14 . . Vá m¸y ®îc c¶i biªn nh»m môc ®Ých nµy (vá m¸y kiÓu kÐp 25/26) [1, 2006.01] 
25/16 . C¬ cÊu æ ®ì; L¾p r¸p vµ ®Þnh vÞ æ ®ì trong vá m¸y (æ ®ì, xem F16C) [1, 2006.01] 
25/18 . C¬ cÊu b«i tr¬n (b«i tr¬n m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01M) [1, 2006.01] 
25/20 . . cã sö dông b¬m chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
25/22 . . cã sö dông lu chÊt c«ng t¸c hoÆc c¸c lu chÊt d¹ng khÝ kh¸c nh chÊt b«i tr¬n 
25/24 . Vá m¸y (®îc c¶i biªn ®Ó lµm nãng hoÆc lµm m¸t 25/14); C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña 

vá m¸y, vÝ dô mµng ng¨n, chi tiÕt kÑp (vá ®éng c¬ vµ m¸y pÝtt«ng quay nãi chung 
F16M) [1, 2006.01] 

25/26 . . Vá m¸y kiÓu kÐp; C¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m ¸p lùc nhiÖt ®é trong vá m¸y [1, 
2006.01] 

25/28 . C¸c c¬ cÊu l¾p r¸p vµ ®Þnh vÞ, vÝ dô cho vá tuèc bin [1, 2006.01] 
25/30 . C¸c èng x¶, c¸c buång x¶ hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
25/32 . TÝch gãp níc ngng tô; thiÕt bÞ tiªu níc [1, 2006.01] 
25/34 . C¸c c¬ cÊu chuyÓn hoÆc nhÝch (thay ®æi tr¹ng th¸i dõng cña m¸y) [1, 2006.01] 
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25/36 . . sö dông ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
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F01K ThiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc; Bé tÝch h¬i; ThiÕt bÞ ®éng lùc 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c; §éng c¬ sö dông lu chÊt 
c«ng t¸c ®Æc biÖt hoÆc theo chu tr×nh ®Æc biÖt (tuèc bin khÝ 
hoÆc c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc F02; sinh h¬i F22; c¸c thiÕt bÞ n¨ng lîng nguyªn tö, c¬ 
cÊu ®éng c¬ trong chóng G21D) 

Ghi chó 

 CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ phÇn gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ 
"h¬i" vµ "h¬i ®Æc biÖt" 

Néi dung ph©n líp 

ThiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc 
§Æc trng bëi c¸ch sö dông: 

bé tÝch h¬i hoÆc bé nung nãng; c¸c thiÕt bÞ b¶o 
qu¶n h¬i trong c¸c chÊt kiÒm; c¸c lo¹i ®éng c¬ ®Æc 
biÖt ............................................................................................................... 3/00; 5/00; 7/00 
c¸c hÖ thèng h¬i níc, chu tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh lµm 
viÖc ®Æc biÖt .................................................................................................................... 7/00 

§Æc trng bëi sù bè trÝ cña: 
c¸c c¬ cÊu ngng tô; cÊu tróc liªn hîp gi÷a ®éng c¬ 
vµ nåi h¬i hoÆc bé ngng tô ................................................................................ 9/00; 11/00 

Kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c .............................................................................................. 21/00 
Bè côc chung; sù kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ cho môc ®Ých 
®Æc biÖt ................................................................................................................... 13/00; 15/00 
Sö dông h¬i níc ®Ó: 

lµm nãng níc cÊp; trong viÖc t¸i sinh h¬i hoÆc c¸c 
môc ®Ých kh¸c .......................................................................................... 7/34; 19/00; 17/00 

C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc kh«ng chØ dïng h¬i 
Mét sè ®éng c¬ lµm viÖc b»ng c¸c lu chÊt sinh c«ng 
kh¸c nhau ........................................................................................................................... 23/00 
C¸c lo¹i ®éng c¬ kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c, lµm 
viÖc b»ng c¸c lu chÊt sinh c«ng ®Æc biÖt hoÆc lµm 
viÖc theo chu tr×nh kÝn ............................................................................................. 25/00, 27/00 

Bé tÝch h¬i ..................................................................................................................................... 1/00 
C¸c kiÓu ®éng c¬ ®Æc biÖt 

§éng c¬ h¬i níc ................................................................................................................. 7/00 
KiÓu kh¸c kh«ng sö dông h¬i níc .................................................................................... 25/00 

 

1/00 Bé tÝch h¬i (sö dông trong c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc F01K 3/00) [1, 2006.01] 
1/02 . ®Ó b¶o qu¶n h¬i kh«ng ë trong chÊt láng [1, 2006.01] 
1/04 . ®Ó b¶o qu¶n h¬i trong chÊt láng, vÝ dô bé tÝch h¬i lo¹i Ruth (b¶o qu¶n trong chÊt 

kiÒm ®Ó t¨ng ¸p suÊt h¬i níc F22B 1/20) [1, 2006.01] 
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1/06 . . C¸c c¬ cÊu nhá bªn trong hç trî ph©n bè h¬i, t¹o h¬i hoÆc tuÇn hoµn (ho¹t ®éng 
trong khi n¹p hoÆc x¶ F01K 1/08; c¸c c¬ cÊu hç trî tuÇn hoµn qua hÖ thèng gåm 
nhiÒu bé tÝch h¬i F01K 1/14) [1, 2006.01] 

1/08 . C¬ cÊu n¹p vµ x¶ cña c¸c bé tÝch h¬i (®Æc biÖt cho c¸c hÖ thèng gåm mét sè bé tÝch 
h¬i 1/12) [1, 2006.01] 

1/10 . ®Æc biÖt thÝch hîp víi sù h¬i qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
1/12 . HÖ thèng gåm mét sè bé tÝch h¬i; N¹p, x¶ hoÆc ®iÒu khiÓn chuyªn dïng cho c¸c 

qu¸ tr×nh ®ã [1, 2006.01] 
1/14 . . C¬ cÊu tuÇn hoµn [1, 2006.01] 
1/16 . C¬ cÊu b¶o hiÓm hoÆc ®iÒu khiÓn kh¸c [1, 2006.01] 
1/18 . . cho ¸p suÊt h¬i [1, 2006.01] 
1/20 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu kh¸c cña bé tÝch h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî cña nã [1, 2006.01] 

C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông bé tÝch h¬i hoÆc 
bé tÝch nhiÖt hoÆc thiÕt bÞ nung nãng h¬i trung gian (sù t¸i sinh h¬i th¶i 19/00) [1, 
2006.01] 

3/02 . Sö dông c¸c bé tÝch hîp vµ c¸c ®éng c¬ d¹ng ®Æc biÖt ; Sù ®iÒu khiÓn chóng [1, 
2006.01] 

3/04 . . lo¹i ®éng c¬ cã nhiÒu cöa n¹p [1, 2006.01] 
3/06 . . ®éng c¬ lo¹i chiÕt xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c thiÕt bÞ cã bé tÝch h¬i dïng cho môc ®Ých ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
3/10 . . ®Ó dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô ®Çu m¸y h¬i níc [1, 2006.01] 
3/12 . cã tõ hai bé tÝch h¬i trë lªn [1, 2006.01] 
3/14 . cã bé tÝch h¬i vµ thiÕt nung nãng, vÝ dô cã bé tÝch h¬i dïng cho h¬i qu¸ nhiÖt (bé 

tÝch h¬i dïng cho qu¸ nhiÖt 1/10) [1, 2006.01] 
3/16 . . Bè trÝ t¬ng quan cña bé tÝch h¬i vµ thiÕt bÞ nung nãng [1, 2006.01] 
3/18 . cã c¸c thiÕt bÞ nung nãng (cã c¶ thiÕt bÞ nung nãng vµ bé tÝch h¬i 3/14; thiÕt bÞ 

nung nãng h¬i, xem F22) [1, 2006.01] 
3/20 . . nung nãng b»ng c¸c s¶n phÈm ch¸y cña nåi h¬i chÝnh [1, 2006.01] 
3/22 . . . §iÒu khiÓn, vÝ dô khëi ®éng, dõng [1, 2006.01] 
3/24 . . nung nãng b»ng c¸c thiÕt bÞ sëi nãng riªng biÖt [1, 2006.01] 
3/26 . . nung nãng b»ng h¬i [1, 2006.01] 

5/00 M¸y ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n h¬i trong chÊt 
kiÒm ®Ó lµm t¨ng ¸p suÊt h¬i, vÝ dô lo¹i Honigmann hoÆc Koenemann [1, 
2006.01] 

5/02 . ®îc sö dông trong hÖ thèng t¸i sinh h¬i [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc cã c¸c ®éng c¬ kiÓu ®Æc biÖt (F01K3/02 ®îc u tiªn); 
ThiÕt bÞ hoÆc ®éng c¬ sö dông trong hÖ thèng h¬i ®Æc biÖt, trong c¸c chu tr×nh 
hoÆc qu¸ tr×nh ®Æc biÖt (®éng c¬ pitt«ng thuËn dßng F01B17/04); C¸c c¬ cÊu ®iÒu 
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khiÓn chuyªn dïng cho c¸c hÖ thèng, c¸c chu tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh nh thÕ; Sö 
dông h¬i tÝch hoÆc x¶ ®Ó ®un nãng níc cÊp [1, 2006.01] 

7/02 . c¸c ®éng c¬ lo¹i d·n në nhiÒu lÇn (c¸c ®éng c¬ chØ cã kiÓu tuèc bin 7/16; víi c¸c 
®éng c¬ sö dông h¬i cã ¸p suÊt tíi h¹n hoÆc qu¸ tíi h¹n 7/32; c¸c ®éng c¬ lo¹i chiÕt 
xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô 7/34) [1, 2006.01] 

7/04 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/06 . c¸c ®éng c¬ cã nhiÒu cöa n¹p (7/02 ®îc u tiªn; c¸c ®éng c¬ chØ cã kiÓu tuèc bin 

7/16; c¸c ®éng c¬ sö dông h¬i cã ¸p suÊt tíi h¹n hoÆc qu¸ tíi h¹n 7/32; c¸c ®éng c¬ 
lo¹i chiÕt xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô 7/34) [1, 2006.01] 

7/08 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/10 . ®Æc trng bëi ¸p suÊt ë èng x¶ ®éng c¬ (c¸c ®éng c¬ chØ cã kiÓu tuèc bin 7/16; c¸c 

®éng c¬ sö dông h¬i cã ¸p suÊt tíi h¹n hoÆc qu¸ tíi h¹n 7/32; c¸c ®éng c¬ lo¹i chiÕt 
xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô 7/34) [1, 2006.01] 

7/12 . . kiÓu ngng tô [1, 2006.01] 
7/14 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/16 . ®éng c¬ chØ cã kiÓu tuèc bin (c¸c ®éng c¬ sö dông h¬i cã ¸p suÊt tíi h¹n hoÆc qu¸ 

tíi h¹n 7/32; c¸c ®éng c¬ lo¹i chiÕt xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô 7/34) [1, 
2006.01] 

7/18 . . c¸c tuèc bin cã nhiÒu cöa n¹p [1, 2006.01] 
7/20 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/22 . . c¸c tuèc bin cã c¬ cÊu lµm nãng h¬i nhiÒu cÊp nèi tiÕp [1, 2006.01] 
7/24 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
7/26 . . c¸c tuèc bin cã bé tÝch h¬i nhiÒu tÇng nèi tiÕp [1, 2006.01] 
7/28 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/30 . . c¸c tuèc bin chØ sö dông h¬i th¶i [1, 2006.01] 
7/32 . c¸c ®éng c¬ sö dông h¬i cã ¸p suÊt tíi h¹n hoÆc qu¸ tíi h¹n [1, 2006.01] 
7/34 . c¸c ®éng c¬ lo¹i chiÕt xuÊt hoÆc lo¹i kh«ng ngng tô; Sö dông h¬i ®Ó nung nãng 

níc cÊp (thiÕt bÞ nung nãng níc cÊp nãi chung, xem F 22 D) [1, 2006.01] 
7/36 . . c¸c ®éng c¬ kiÓu d·n në thÓ tÝch  [1, 2006.01] 
7/38 . . c¸c ®éng c¬ kiÓu tuèc bin [1, 2006.01] 
7/40 . . Sö dông tõ hai hoÆc nhiÒu bé nung nãng níc cÊp m¾c nèi tiÕp víi nhau [1, 

2006.01] 
7/42 . . Sö dông bé nung nãng kh«ng qu¸ nhiÖt ®Ó nung nãng níc cÊp [1, 2006.01] 
7/44 . . Sö dông h¬i ®Ó nung nãng níc cÊp vµ cho c¸c môc ®Ých kh¸c [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc cã bé ngng tô ®îc bè trÝ hoÆc ®îc biÕn ®æi ®Ó 
kÕt hîp víi ®éng c¬ (bé ngng tô liªn kÕt vÒ kÕt cÊu víi c¸c ®éng c¬ 11/00; bé 
ngng tô h¬i, xem F28B) [1, 2006.01] 

9/02 . C¬ cÊu hoÆc c¸c biÕn thÓ cña c¸c bé ngng tô hoÆc b¬m kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
9/04 . Víi van x¶ an toµn ®Ó liªn kÕt song song c¸c tÇng [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc cã ®éng c¬ liªn kÕt vÒ kÕt cÊu víi nåi h¬i hoÆc bé 
ngng tô [1, 2006.01] 
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11/02 . ®éng c¬ kiÓu tuèc bin [1, 2006.01] 
11/04 . nåi h¬i hoÆc bé ngng tô quay khi sö dông [1, 2006.01] 

13/00 Bè côc chung hoÆc s¬ ®å c«ng nghÖ chung cña c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc [1, 2006.01] 
13/02 . §iÒu khiÓn, vÝ dô khëi ®éng hoÆc h·m [1, 2006.01] 

15/00 KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc cho môc ®Ých ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
15/02 . ®Ó dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô ®Çu m¸y xe löa (viÖc bè trÝ chóng trªn 

ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xem c¸c líp thuéc c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i) [1, 2006.01] 
15/04 . . cho tµu thñy [1, 2006.01] 

17/00 Sö dông h¬i hoÆc níc ngng ®îc trÝch hoÆc x¶ tõ c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc (®Ó 
nung nãng níc cÊp 7/34; sù håi níc ngng vÒ nåi h¬i F22D) [1, 2006.01] 

17/02 . cho c¸c môc ®Ých lµm nãng, vÝ dô cho c«ng nghiÖp hoÆc cho d©n dông (17/06 ®îc 
u tiªn; hÖ thèng sëi Êm d©n dông, vÝ dô hÖ thèng sëi trung t©m, xem F24D 1/00, 
F24D 3/00, F24D 9/00) [1, 3, 2006.01] 

17/04 . nh»m c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt kh¸c víi sëi Êm (17/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
17/06 . T¸i sinh n¨ng lîng h¬i trong c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc, vÝ dô sö dông h¬i th¶i 

®Ó sÊy kh« nhiªn liÖu r¾n dïng cho thiÕt bÞ [1, 2006.01] 

19/00 T¸i sinh hoÆc xö lý h¬i th¶i trong c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc (c¸c thiÕt bÞ cã 
c¸c c¬ cÊu ®Ó b¶o qu¶n h¬i trong chÊt kiÒm ®Ó t¨ng ¸p suÊt h¬i 5/00, sù håi níc 
ngng tô vÒ nåi h¬i F22D) [1, 2006.01] 

19/02 . T¸i sinh b»ng c¸ch nÐn h¬i [1, 2006.01] 
19/04 . . kÕt hîp víi viÖc nung nãng hoÆc lµm m¸t [1, 2006.01] 
19/06 . . trong c¸c xi lanh ®éng c¬ [1, 2006.01] 
19/08 . . nhê c¸c thiÕt bÞ phun, m¸y phun tia hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/10 . Lµm l¹nh khÝ th¶i b»ng c¸ch kh¸c víi dïng bé ngng tô; Lµm cho h¬i th¶i kh«ng 

nh×n thÊy [1, 2006.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 
21/02 . cã sù sinh h¬i trong xi lanh ®éng c¬ [1, 2006.01] 
21/04 . sö dông hçn hîp h¬i vµ khÝ ga; c¸c thiÕt bÞ t¸i sinh hoÆc nung nãng h¬i b»ng c¸ch 

tiÕp xóc trùc tiÕp níc hoÆc h¬i víi khÝ ga nãng (thiÕt bÞ t¸i sinh h¬i tiÕp xóc trùc 
tiÕp nãi chung, xem F22B) [1, 2006.01] 

21/06 . Xö lý h¬i ho¹t ®éng kh«ng b»ng nhiÖt ®éng häc, vÝ dô ®Ó kh¾c phôc sù l¾ng cÆn 
trong ®éng c¬ [1, 2006.01] 

 

23/00 C¸c thiÕt bÞ cã hai hoÆc nhiÒu ®éng c¬ cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c bé tiªu thô 
bªn ngoµi vµ lµm viÖc b»ng c¸c lu chÊt sinh c«ng kh¸c nhau [1, 2006.01] 

23/02 . chu tr×nh nhiÖt cña c¸c ®éng c¬ liªn quan víi nhau [1, 2006.01] 
23/04 . . nhiÖt cña bé ngng tô cña chu tr×nh nµy nung nãng lu chÊt sinh c«ng cña chu 

tr×nh kh¸c [1, 2006.01] 
23/06 . . nhiÖt n¨ng ch¸y cña chu tr×nh nµy nung nãng lu chÊt sinh c«ng cña chu tr×nh 

kh¸c [1, 2006.01] 
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23/08 . . . cã chÊt sinh c«ng cña chu tr×nh nµy nung nãng lu chÊt sinh c«ng cña chu tr×nh 
kh¸c [1, 2006.01] 

23/10 . . . cã lu chÊt th¶i cña chu tr×nh nµy nung nãng lu chÊt sinh c«ng cña chu tr×nh 
kh¸c [1, 2006.01] 

23/12 . c¸c ®éng c¬ liªn kÕt c¬ khÝ víi nhau (23/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/14 . . trong sè ®ã Ýt nhÊt cã mét ®éng c¬ lµ lo¹i ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
23/16 . . tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ ®Òu lµ lo¹i ®éng c¬ tuèc bin (23/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/18 . ®îc dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc ®éng c¬ sö dông c¸c lu chÊt sinh c«ng ®Æc biÖt, kh«ng thuéc 
c¸c nhãm kh¸c; C¸c thiÕt bÞ vËn hµnh theo chu tr×nh kÝn vµ kh«ng thuéc c¸c 
nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

25/02 . chÊt sinh c«ng vÉn cßn ë pha láng [1, 2006.01] 
25/04 . chÊt sinh c«ng ë hai pha kh¸c nhau, vÝ dô chÊt láng sñi bät [1, 2006.01] 
25/06 . sö dông hçn hîp c¸c chÊt sinh c«ng kh¸c nhau (c¸c thiÕt bÞ sö dông hçn hîp h¬i vµ 

khÝ ga 21/04) [1, 2006.01] 
25/08 . sö dông h¬i ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
25/10 . . h¬i l¹nh, vÝ dô amoni¾c, khÝ cacbon dioxit, ete [1, 2006.01] 
25/12 . . h¬i kim lo¹i, vÝ dô h¬i thñy ng©n [1, 2006.01] 
25/14 . . sö dông khÝ th¶i c«ng nghiÖp hoÆc c¸c lo¹i khÝ th¶i kh¸c [1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó biÕn nhiÖt n¨ng vµ ®éng n¨ng cña lu chÊt sinh c«ng thµnh c¬ 
n¨ng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

27/02 . C¸c thiÕt bÞ ®îc biÕn ®æi ®Ó sö dông nhiÖt n¨ng th¶i ra cña chóng kh¸c víi nhiÖt 
n¨ng cña khÝ th¶i, vÝ dô nhiÖt ma s¸t cña c¸c bé phËn ®éng c¬ [1, 2006.01] 
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F01L C¸c van ho¹t ®éng theo chu kú dïng cho c¸c m¸y hoÆc 
®éng c¬ (c¸c lo¹i van nãi chung F16K) 

Ghi chó [2009.01] 

(1) C¸c nhãm F01L 1/00, F01L 13/00 chØ bao gåm van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van 
kh«ng sö dông ph©n phèi c¸c lu chÊt biÕn ®æi. 

(2) Van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c ®éng c¬ h¬i níc, n»m 
trong c¸c nhãm F01L 15/00, F01L 35/00. 

(3) Van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ cã 
sù ph©n phèi c¸c lu chÊt biÕn ®æi, n»m trong c¸c nhãm F01L 15/00, F01L 35/00. 
[2009.01] 

(4) CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ ghi chó (3). 
(5) Liªn quan ®Õn ghi chó (3) ®Ò cËp ë trªn, cÇn lu ý ®Õn c¸c nhãm: F01B 3/10, F01B 

15/06, F01C 20/20, F01C 21/18, F02B 53/06, F03C 1/08, F04B 1/18, F04B 7/00, 
F04B 39/08, F04B 39/10, F04C 14/00, F04C 15/06, F 04C 28/00 vµ F04C 29/02. 

Néi dung ph©n líp 

Van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van nãi chung 
Nh÷ng ®Æc tÝnh chung .......................................................................................................... 1/00 
§iÒu khiÓn 

c¬ khÝ .............................................................................................................................. 1/00 
phi c¬ khÝ ........................................................................................................................ 9/00 

C¸c van n©ng ........................................................................................................................ 3/00 
C¸c van trît ...............................................................................................................5/00, 7/00 
Sù bè trÝ c¸c van trong pitt«ng hoÆc cÇn pitt«ng ................................................................ 11/00 
C¸c c¬ cÊu biÕn ®æi lµm cho ®éng c¬ ho¹t ®éng dÔ 
dµng.................................................................................................................................... 13/00 

van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van dïng ®Ó 
ph©n phèi lu chÊt sinh c«ng biÕn ®æi 

Nh÷ng ®Æc tÝnh chung .......................................................................................................... 1/00 
Víi c¸c van trît 

bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng ..................................................................................... 17/00 
cã chuyÓn ®éng quay hoÆc chuyÓn ®éng l¾c; 
chuyÓn ®éng hçn hîp gi÷a chóng ..................................................................... 33/00; 19/00 
c¸c ®Æc tÝnh kh¸c  .......................................................................................................... 15/00 

Cã c¸c van n©ng ................................................................................................................. 35/00 
C¸c hÖ thèng ph©n phèi ®Æc biÖt; c¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu ......................... 21/00 ®Õn 27/00; 29/00 
C¸c van ph©n phèi hoÆc c¬ cÊu van kh¸c ........................................................................... 15/00 
C¬ cÊu dÉn ®éng, ®iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn ......................................................... 25/00, 31/00 
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Van ph©n phèi hoÆc c¬ cÊu van dïng cho c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ d·n në thÓ tÝch kh¸c víi 
®éng c¬ h¬i níc, vÝ dô ®éng c¬ pitt«ng, kh«ng dïng ®Ó ph©n phèi c¸c lu chÊt biÕn ®æi 

1/00 Van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van, vÝ dô c¬ cÊu van n©ng (c¸c van n©ng vµ ®Õ 
van liªn kÕt, xem 3/00; c¬ cÊu van trît F01L 5/00; c¸c c¬ cÊu víi bé dÉn ®éng phi 
c¬ khÝ F01L 9/00; sù ph©n bè c¸c van trong pitt«ng c«ng t¸c hoÆc cÇn pitt«ng F01L 
11/00; c¸c biÕn thÓ cña van ph©n phèi ®Ó gióp dÔ dµng ®¶o chiÒu, h·m, khëi ®éng, 
thay ®æi tû sè nÐn hoÆc c¸c môc ®Ých kh¸c F01L 13/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng van (c¬ cÊu truyÒn ®éng gi÷a c¬ cÊu dÉn ®éng van vµ van  
F01L 1/12) [1, 2006.01] 

1/04 . . b»ng c¸c cam, c¸c trôc cam, c¸c ®Üa cam, c¸c b¸nh lÖch t©m hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù 
(F01L 1/10 ®îc u tiªn) 

1/047 . . . trôc cam [6, 2006.01] 
1/053 . . . . lo¹i ®Æt ë trªn [6, 2006.01] 
1/06 . . . c¸c cam hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù, quay víi sè vßng quay lín h¬n sè chu kú van, vÝ 

dô ®iÒu khiÓn c¸c van cña ®éng c¬ ®èt trong 4 kú trùc tiÕp tõ trôc khuûu [1, 
2006.01] 

1/08 . . . H×nh d¹ng (profin) cña cam [1, 2006.01] 
1/10 . . víi c¸c thanh ®Èy ®îc t¸c ®éng bëi tay quay hoÆc b¸nh lÖch t©m [1, 2006.01] 
1/12 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng gi÷a c¬ cÊu dÉn ®éng van vµ van (c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ång 

thêi hai hoÆc nhiÒu van F01L 1/26) [1, 2006.01] 
1/14 . . Thanh ®Èy; Thanh kÐo [1, 2006.01] 
1/16 . . . Gi¶m va ®Ëp; Gi¶m mµi mßn [1, 2006.01] 
1/18 . . Tay ®ßn hoÆc cÇn lËt [1, 2006.01] 
1/20 . C¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh vµ bï khe hë, nghÜa lµ ®iÒu chØnh liªn kÕt [1, 2006.01] 
1/22 . . tù ®éng [1, 2006.01] 
1/24 . . . b»ng m«i trêng ch¶y, vÝ dô thñy lùc [1, 2006.01] 
1/245 . . . . Thanh ®Èy thuû lùc [6, 2006.01] 
1/25 . . . . . gi÷a cam vµ th©n van [6, 2006.01] 
1/255 . . . . . gi÷a cam vµ tay ®ßn [6, 2006.01] 
1/26 . ®Æc trng bëi c¬ cÊu dÉn ®éng chung cña hai hoÆc nhiÒu van ho¹t ®éng ®ång thêi; 

®Æc biÖt lµ ®èi víi m¸y hoÆc ®éng c¬ cã tõ hai van n©ng trë lªn trong mçi xi lanh 
(cã c¸c van ®ång trôc F01L 1/28) [1, 2006.01] 

1/28 . cã c¸c van ®ång trôc; c¸c van ®iÒu khiÓn c¶ cöa x¶ vµ cöa hót [1, 2006.01] 
1/30 . cã c¸c van ®iÒu khiÓn cìng bøc, nghÜa lµ ®iÒu khiÓn c¸c van ®ãng hoÆc më tÝch 

cùc [1, 2006.01] 
1/32 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó quay c¸c van n©ng, vÝ dô ®Ó gi¶m mµi mßn [1, 2006.01] 
1/34 . cã c¸c c¬ cÊu thay ®æi pha ph©n phèi nhng kh«ng thay ®æi kho¶ng thêi gian më 

[1, 2006.01] 
1/344 . . lµm thay ®æi mèi quan hÖ gãc gi÷a trôc khuûu vµ trôc cam vÝ dô sö dông b¸nh 

r¨ng xo¾n [6, 2006.01] 
1/348 . . . b»ng c¸c c¬ cÊu t¸c ®éng lªn ®ai hoÆc xÝch ®Þnh thêi [6, 2006.01] 
1/352 . . . sö dông b¸nh r¨ng c«n hoÆc b¸nh r¨ng hµnh tinh [6, 2006.01] 
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1/356 . . . lµm cho mèi quan hÖ gãc dao ®éng [6, 2006.01] 
1/36 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c lo¹i m¸y hoÆc ®éng c¬ kh«ng ph¶i lo¹i bèn kú [1, 2006.01] 
1/38 . . dïng cho ®éng c¬ kh«ng ph¶i bèn kú, vÝ dô hai kú (F01L 1/26, 1/28 ®îc u tiªn) 
1/40 . . dïng cho c¸c ®éng c¬ cã sù x¶ ë gÇn ®iÓm chÕt trªn, (vÝ dô nhê bè trÝ trïng thêi 

®iÓm n¹p vµ x¶ (c¸c khÝa canh vÒ sù x¶ khÝ, xem F 02 B) [1, 2006.01] 
1/42 . . dïng cho c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ cã c¸c xi lanh ®îc ph©n bè mét c¸ch ®Æc biÖt, vÝ 

dô ph©n bè kiÓu sao hoÆc kiÓu rÎ qu¹t [1, 2006.01] 
1/44 . C¬ cÊu nhiÒu van ph©n phèi kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm trªn, vÝ dô van n©ng hoÆc 

c¸c lo¹i van kh¸c [1, 2006.01] 
1/46 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm 

trªn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c van n©ng, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu ng¾t cã c¸c phÇn tö ®ãng kÝn cã Ýt nhÊt mét 
chi tiÕt chuyÓn ®éng ®ãng hoÆc më vu«ng gãc víi c¸c mÆt ®ãng; C¸c phÇn tö kÕt 
cÊu hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî cña chóng [1, 2006.01] 

3/02 . Lùa chän nguyªn liÖu ®Æc biÖt cho c¸c van vµ ®Õ van; C¸c van vµ ®Õ van ®îc hîp 
thµnh tõ hai nguyªn liÖu trë lªn [1, 2006.01] 

3/04 . . C¸c van vµ ®Õ van cã líp phñ [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c van vµ ®Õ van cã c¸c c¬ cÊu dÉn híng hoÆc lµm lÖch dßng m«i trêng ®îc 

®iÒu khiÓn bëi chóng, vÝ dô ®Ó t¹o chuyÓn ®éng xo¸y cho hçn hîp cÇn hót (c¸c c¬ 
cÊu ®Ó quay c¸c van n©ng F01L 1/32) [1, 2006.01] 

3/08 . C¬ cÊu dÉn híng cña c¸c van; Lµm kÝn th©n van, vÝ dô lµm kÝn b»ng chÊt b«i tr¬n 
[1, 2006.01] 

3/10 . GhÐp nèi c¸c lß xo víi van [1, 2006.01] 
3/12 . Lµm m¸t van [1, 2006.01] 
3/14 . . b»ng chÊt lµm m¸t d¹ng láng hoÆc d¹ng r¾n, vÝ dô dïng Natri chøa trong kho¶ng 

kÝn th©n van [1, 2006.01] 
3/16 . . b»ng m«i trêng lu ®éng, ch¶y däc theo c¸c van hoÆc xuyªn qua chóng, vÝ dô 

dïng kh«ng khÝ (chØ ®Ó lµm kÝn F01L 3/08) [1, 2006.01] 
3/18 . . . Lµm m¸t b»ng m«i trêng láng [1, 2006.01] 
3/20 . H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña c¸c phÇn tö van kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm trªn cña 

nhãm nµy [1, 2006.01] 
3/22 . C¸c ®Õ van kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm trªn cña nhãm nµy; SiÕt chÆt ®Õ van [1, 

2006.01] 
3/24 . C¸c c¬ cÊu an toµn hoÆc cac thiÕt bÞ phô trî, kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm trªn cña 

nhãm nµy [1, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi kiÓu van trît (cã chuyÓn ®éng quay hoÆc l¾c ®¬n thuÇn 
F01L 7/00) [1, 2006.01] 

5/02 . cã h×nh d¹ng van kh¸c víi kiÓu h×nh trô, h×nh èng hoÆc mét phÇn h×nh vµnh 
khuyªn, vÝ dô van lo¹i dÑt [1, 2006.01] 

5/04 . cã h×nh d¹ng van kiÓu h×nh trô, h×nh èng hoÆc mét phÇn h×nh vµnh khuyªn [1, 
2006.01] 

5/06 . . bao quanh xi lanh c«ng t¸c hoÆc pitt«ng [1, 2006.01] 
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5/08 . . . C¸c c¬ cÊu cña van trît cã mét vµi chuyÓn ®éng kh¸c nhau hoÆc mét vµi van 
trît, vÝ dô bè trÝ van nµy n»m trong van kh¸c (c¸c van trît cã d¹ng mét phÇn 
h×nh vµnh khuyªn F01L 5/12) [1, 2006.01] 

5/10 . . . . víi van trît thùc hiÖn hai chuyÓn ®éng: chuyÓn ®éng l¾c qua l¹i vµ mét d¹ng 
chuyÓn ®éng kh¸c [1, 2006.01] 

5/12 . . . C¸c c¬ cÊu cã van trît cã h×nh d¹ng mét phÇn h×nh vµnh khuyªn [1, 2006.01] 
5/14 . ®Æc trng bëi cã c¸c van thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®éng: chuyÓn ®éng l¾c qua l¹i vµ c¸c 

d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c (bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng c«ng t¸c F01L 5/06) [1, 
2006.01] 

5/16 . . cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i vµ mét d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c cña cïng mét van 
trît, vÝ dô cã chuyÓn ®éng däc vµ chuyÓn ®éng ngang so víi xi lanh c«ng t¸c [1, 
2006.01] 

5/18 . . cã mét van trît chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i vµ c¸c van trît kh¸c thùc hiÖn 
d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c [1, 2006.01] 

5/20 . ®Æc biÖt dïng cho ®éng c¬ hai kú (F01L 5/06 vµ 5/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/22 . C¬ cÊu nhiÒu van trît (cã c¸c van trît bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng c«ng t¸c 

F01L 5/06; cã c¸c van trît chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i vµ c¸c van trît kh¸c 
thùc hiÖn d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c F01L 5/18; ®Æc biÖt dïng cho ®éng c¬ hai kú 
5/20) [1, 2006.01] 

5/24 . . C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm 
nãi trªn cña nhãm nµy [1, 2006.01] 

7/00 C¸c c¬ cÊu van ph©n phèi cã van trît quay hoÆc l¾c (c¸c van trît cã chuyÓn 
®éng liªn hîp gi÷a chuyÓn ®éng quay vµ chuyÓn ®éng kh«ng quay, tæ hîp c¸c van 
trît quay vµ kh«ng quay F01L 5/00) [1, 2006.01] 

7/02 . cã c¸c van trît h×nh trô, h×nh èng hoÆc mét phÇn h×nh vµnh khuyªn (lo¹i ®Üa F01L 
7/06; d¹ng c«n F01L 7/08) [1, 2006.01] 

7/04 . . bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng c«ng t¸c [1, 2006.01] 
7/06 . cã c¸c van trît d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
7/08 . cã c¸c van trît d¹ng c«n hoÆc d¹ng nãn côt [1, 2006.01] 
7/10 . cã c¸c van trît d¹ng kh¸c, vÝ dô v¸n trît d¹ng cÇu [1, 2006.01] 
7/12 . ®Æc biÖt dïng cho ®éng c¬ hai kú (F01L 7/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/14 . C¸c c¬ cÊu nhiÒu van trît (cã c¸c van trît bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng F01L 

7/04; dïng cho ®éng c¬ hai kú F01L 7/12) [1, 2006.01] 
7/16 . C¸c c¬ cÊu lµm kÝn hoÆc bÝt kÝn [1, 2006.01] 
7/18 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm 

trªn cña nhãm nµy [1, 2006.01] 

9/00 C¸c c¬ cÊu van ph©n phèi ®îc dÉn ®éng phi c¬ khÝ [1, 2006.01] 
9/02 . dïng m«i trêng ch¶y, vÝ dô thñy lùc [1, 2006.01] 
9/04 . dïng ®iÖn [1, 2006.01] 

11/00 Sù bè trÝ c¸c van trong pitt«ng c«ng t¸c hoÆc trong cÇn pitt«ng [1, 2006.01] 
11/02 . trong c¸c pitt«ng [1, 2006.01] 
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11/04 . . ®îc dÉn ®éng bëi chuyÓn ®éng cña c¸c thanh truyÒn [1, 2006.01] 
11/06 . . . vËn hµnh c¸c van l¾c [1, 2006.01] 

13/00 BiÕn thÓ cña c¸c c¬ cÊu van ph©n phèi gióp dÔ dµng ®¶o chiÒu, h·m, khëi ®éng, 
thay ®æi tû sè nÐn hoÆc c¸c c¬ cÊu vËn hµnh t¬ng tù [1, 2006.01] 

13/02 . ®Ó ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
13/04 . ®Ó khëi ®éng nhê sö dông ¸p suÊt cña lu chÊt sinh c«ng [1, 2006.01] 
13/06 . ®Ó h·m [1, 2006.01] 
13/08 . ®Ó gi¶m ¸p, vÝ dô trong khi khëi ®éng; ®Ó thay ®æi tû sè nÐn [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu van ph©n phèi ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®éng c¬ h¬i níc, hoÆc cho c¸c lo¹i 
m¸y hoÆc ®éng c¬ gi·n në thÓ tÝch kh¸c cã sù ph©n phèi lu chÊt sinh c«ng biÕn ®æi 

Ghi chó 

(1)  C¸c nhãm F01L 15/00 ®Õn F01L 31/00 bao gåm: 
 - C¬ cÊu dÉn ®éng van hoÆc c¸c c¬ cÊu bªn ngoµi van ®Ó ®iÒu chØnh trong khi vËn 

hµnh; 
 - C¬ cÊu nh¶ van; 
 - C¬ cÊu ®¶o chiÒu; 
 - Sö dông c¸c pitt«ng hoÆc cÇn pitt«ng nh lµ van hoÆc chi tiÕt ®ì van; 
 - C¸c c¬ cÊu van ph©n phèi chuyªn dïng cho m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tù do. 
(2)  C¸c nhãm F01L 15/00 ®Õn F01L 31/00 kh«ng hoµn toµn bao gåm c¸c van hoÆc c¬ 

cÊu van xoay, l¾c hoÆc n©ng mµ chóng ®îc bao gåm trong nhãm F01L 33/00 hoÆc 
F01L 35/00. 

15/00 Van ph©n phèi hoÆc c¸c c¬ cÊu van, vÝ dô cã van trît chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
qua l¹i kh«ng thuéc c¸c nhãm F01L 17/00 ®Õn F01L 29/00 (dÉn ®éng vµ ®iÒu 
chØnh bªn ngoµi cña van trong khi lµm viÖc, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng, vÝ dô 
F01L 31/00; c¸c c¬ cÊu ng¾t t¸ch van F01L 31/00) [1, 2006.01] 

15/02 . cã c¸c van kh¸c d¹ng h×nh èng, h×nh trô hoÆc mét phÇn h×nh vµnh khuyªn, vÝ dô c¸c 
van dÑt h×nh ch÷ D [1, 2006.01] 

15/04 . . trong ®ã c¸c van chÝnh liªn hîp víi c¸c van phô (c¸c van kiÓu mãc xÝch F01L 
15/10) [1, 2006.01] 

15/06 . . . kiÓu Meyer hoÆc Rider, nghÜa lµ ®é gi·n në ®îc thay ®æi bëi chÝnh b¶n th©n 
van gi·n në [1, 2006.01] 

15/08 . cã c¸c van cã d¹ng h×nh èng, h×nh trô, hoÆc mét phÇn h×nh vµnh khuyªn; C¸c van 
chÝnh liªn hîp víi c¸c van phô [1, 2006.01] 

15/10 . cã van trît chÝnh kÐo theo van trît phô [1, 2006.01] 
15/12 . cã c¸c c¬ cÊu c©n b»ng ¸p suÊt trong 2 khoang xi lanh kh¸c nhau khi chuyÓn ®éng 

kh«ng t¶i [1, 2006.01] 
15/14 . C¸c c¬ cÊu cã mét vµi van trît chÝnh kh¸c nhau, vÝ dô mét van chuyÓn ®éng tÞnh 

tiÕn qua l¹i vµ 1 van chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
15/16 . . chØ cã c¸c van chuyÓn ®éng trît tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 
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15/18 . C¸c c¬ cÊu cã van trît kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm trªn thuéc nhãm nµy [1, 
2006.01] 

15/20 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm 
trªn cña nhãm nµy [1, 2006.01] 

17/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi cã c¸c van trît d¹ng h×nh trô, h×nh èng hoÆc mét phÇn 
h×nh vµnh khuyªn bao quanh xi lanh hoÆc pitt«ng c«ng t¸c [1, 2006.01] 

17/02 . DÉn ®éng hoÆc ®iÒu chØnh chóng trong khi vËn hµnh, vÝ dô thùc hiÖn chuyÓn ®éng 
tÞnh tiÕn qua l¹i vµ chuyÓn ®éng l¾c cña van trît hoÆc bè trÝ mét sè van trît c¸i 
nµy n»m trong c¸i kia [1, 2006.01] 

19/00 C¸c c¬ cÊu van trît ph©n phèi cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc d¹ng 
chuyÓn ®éng kh¸c cña cïng mét van, kh«ng thuéc nhãm F01L 17/00, vÝ dô 
chuyÓn ®éng däc theo xi lanh vµ chuyÓn ®éng ngang cña van trît so víi xi lanh 
c«ng t¸c [1, 2006.01] 

19/02 . DÉn ®éng vµ ®iÒu chØnh chóng trong khi vËn hµnh [1, 2006.01] 

21/00 Sö dông c¸c pitt«ng c«ng t¸c hoÆc cÇn pitt«ng nh lµ c¸c van ph©n phèi lu chÊt 
sinh c«ng hoÆc c¸c chi tiÕt ®ì van, vÝ dô trong c¸c m¸y pitt«ng tù do [1, 2006.01] 

21/02 . Pitt«ng vµ cÇn pitt«ng ®îc sö dông nh c¸c phÇn tö cña van [1, 2006.01] 
21/04 . C¸c van ®îc bè trÝ bªn trong hoÆc trªn pitt«ng vµ cÇn pitt«ng [1, 2006.01] 

23/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi ®îc ®iÒu khiÓn b»ng t¸c ®éng trùc tiÕp cña pitt«ng, vÝ dô 
trong c¸c m¸y pitt«ng tù do [1, 2006.01] 

25/00 DÉn ®éng vµ ®iÒu chØnh c¸c c¬ cÊu ph©n phèi trong khi m¸y vËn hµnh, b»ng c¸c 
ph¬ng tiÖn phi c¬ khÝ [1, 2006.01] 

25/02 . nhê m«i trêng lu chÊt (khÝ nÐn hoÆc thñy lùc) [1, 2006.01] 
25/04 . . nhê lu chÊt sinh c«ng sö dông trong m¸y hoÆc ®éng c¬, vÝ dô trong c¸c m¸y 

pitt«ng tù do [1, 2006.01] 
25/06 . . . C¸c c¬ cÊu cã c¸c van chÝnh vµ phô trong ®ã Ýt nhÊt cã mét van ®îc dÉn ®éng 

khÝ nÐn hoÆc thñy lùc [1, 2006.01] 
25/08 . nhê ®iÖn hoÆc tõ trêng [1, 2006.01] 

27/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi dïng cho m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tù do kh«ng thuéc c¸c 
nhãm F01L 21/00 ®Õn F01L 25/00 [1, 2006.01] 

27/02 . kiÓu van  quay hoÆc l¾c [1, 2006.01] 
27/04 . ®iÒu khiÓn t¸c ®éng chËm, vÝ dô kiÓu phanh thuû lùc hoÆc ®Öm gi¶m chÊn [1, 

2006.01] 

29/00 C¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu (võa dïng ®Ó ®iÒu chØnh ®é n¹p lu chÊt sinh c«ng võa ®¶o 
chiÒu gi¸ trÞ cöa n¹p thø hai F01L 31/00) [1, 2006.01] 

29/02 . nhê b¸nh lÖch t©m chuyÓn vÞ [1, 2006.01] 
29/04 . nhê cèt ®ai hoÆc c¸c thanh dÉn híng [1, 2006.01] 
29/06 . nhê viÖc ho¸n ®æi gi÷a cöa hót vµ cöa x¶ [1, 2006.01] 
29/08 . dïng cho c¸c van trît quay hoÆc van trît l¾c [1, 2006.01] 
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29/10 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu, vÝ dô dÉn ®éng [1, 2006.01] 
29/12 . . C¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu cã ®éng c¬ [1, 2006.01] 

31/00 DÉn ®éng, ®iÒu chØnh van ph©n phèi trong khi m¸y ®ang vËn hµnh, hoÆc ®iÒu 
khiÓn van ph©n phèi, kh«ng thuéc c¸c nhãm F01L 15/00 ®Õn F01L 29/00 (c¸c 
c¶m biÕn dïng cho hÖ thèng ®iÒu chØnh F01B) [1, 2006.01] 

31/02 . cã c¬ cÊu nh¶ (cho c¸c van trît l¾c F01L 31/06); C¸c bé nh¶ cña van [1, 2006.01] 
31/04 . . cã c¸c cÇn nh¶ van cìng bøc [1, 2006.01] 
31/06 . cã c¬ cÊu nh¶ chuyªn dïng cho van l¾c; Bé nh¶ cña van l¾c, vÝ dô lo¹i Corliss [1, 

2006.01] 
31/08 . DÉn ®éng van hoÆc ®iÒu chØnh van, ngoµi c¸c vÊn ®Ò nh¶; C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng 

cìng bøc [1, 2006.01] 
31/10 . . dÉn ®éng nhê b¸nh lÖch t©m (F01L 31/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
31/12 . . . §iÒu chØnh van nhê b¸nh lÖch t©m chuyÓn vÞ [1, 2006.01] 
31/14 . . §iÒu chØnh van nhê cèt ®ai hoÆc c¸c thanh dÉn híng, vÝ dô trong c¬ cÊu van 

ph©n phèi cã b¸nh dÉn ®éng lÖch t©m [1, 2006.01] 
31/16 . . dÉn ®éng nhê c¸c c¬ cÊu kh¸c b¸nh lÖch t©m, vÝ dô nhê c¸c cam; §iÒu chØnh c¸c 

van trong dÉn ®éng ®ã [1, 2006.01] 
31/18 . . dïng cho c¸c van quay hoÆc van l¾c [1, 2006.01] 
31/20 . . . Sù ®iÒu chØnh chóng [1, 2006.01] 
31/22 . . dïng cho c¸c van n©ng [1, 2006.01] 
31/24 . . . Sù ®iÒu chØnh chóng [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu ph©n phèi cã van trît quay hoÆc l¾c hoÆc cã c¸c van n©ng dïng cho ®éng c¬ 
h¬i níc, hoÆc c¸c lo¹i m¸y hoÆc ®éng c¬ gi·n në thÓ tÝch kh¸c cã sù ph©n phèi lu chÊt 
sinh c«ng biÕn ®æi 

33/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi cã van trît quay hoÆc l¾c dïng cho c¸c m¸y hoÆc ®éng 
c¬ cã sù ph©n phèi lu chÊt sinh c«ng biÕn ®æi (dÉn ®éng, ®iÒu chØnh van trong khi 
m¸y ®ang vËn hµnh, c¬ cÊu nh¶, c¬ cÊu ®¶o chiÒu, sö dông pitt«ng c«ng t¸c hoÆc cÇn 
pitt«ng nh c¸c van hoÆc c¸c chi tiÕt ®ì van, c¸c c¬ cÊu van chuyªn dïng cho c¸c 
m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng tù do F01L 15/00 ®Õn F01L 31/00) [1, 2006.01] 

33/02 . cã c¸c van trît quay [1, 2006.01] 
33/04 . cã c¸c van trît l¾c [1, 2006.01] 

35/00 C¸c c¬ cÊu ph©n phèi cã van n©ng dïng cho c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ cã sù ph©n 
phèi lu chÊt sinh c«ng biÕn ®æi (dÉn ®éng, ®iÒu chØnh van trong khi m¸y ®ang vËn 
hµnh, c¬ cÊu nh¶, c¬ cÊu ®¶o chiÒu, sö dông pitt«ng c«ng t¸c hoÆc cÇn pitt«ng nh 
c¸c van hoÆc c¸c chi tiÕt ®ì van, c¸c c¬ cÊu van chuyªn dïng cho c¸c m¸y hoÆc ®éng 
c¬ pitt«ng tù do F01L 15/00 ®Õn F01L 31/00) [1, 2006.01] 

35/02 . C¸c van [1, 2006.01] 
35/04 . Ph©n bè c¸c van trong m¸y hoÆc ®éng c¬, vÝ dô vÞ trÝ t¬ng ®èi c¸c van so víi xi 

lanh c«ng t¸c [1, 2006.01] 
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F01M B«i tr¬n m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung; B«i tr¬n ®éng c¬ 
®èt trong; Th«ng giã cacte [2] 

Ghi chó [2006.01] 

(1) CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó ë tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ ghi chó (3) 
(2) CÇn chó ý c¸c ph©n nhãm bao gåm sù b«i tr¬n c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ ®Æc biÖt nh: 

[8] 
 - F01B  31/04  §éng c¬ h¬i níc 
 - F01C  21/04  M¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c 
 - F01D 25/18  M¸y kh«ng gi·n në thÓ tÝch 
 - F02C  7/06  ThiÕt bÞ tuèc bin - khÝ 
 - F02F  1/20  Xilanh cña ®éng c¬ ®èt trong 
 - F04B  39/02  M¸y b¬m lu chÊt ®µn håi 
 - F04C  29/02  M¸y b¬m thñy lùc cã pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c 
 - F04D  29/04  M¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch 

Néi dung ph©n líp 

B«i tr¬n b»ng ¸p lùc ............................................................................................................... 1/00 
B«i tr¬n ®Æc biÖt .................................................................................................... 3/00, 7/00, 9/00 
Xö lý nguyªn liÖu b«i tr¬n ................................................................................................. 5/00 
C¸c phÇn tö kÕt cÊu vµ phô kiÖn ..................................................................................... 11/00 
th«ng giã cacte ....................................................................................................................... 13/00 

 

1/00 B«i tr¬n b»ng ¸p lùc [1, 2006.01] 
1/02 . sö dông c¸c m¸y b¬m chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/04 . sö dông ¸p suÊt trong c¸c xi lanh c«ng t¸c hoÆc trong cacte ®Ó dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu 

cung cÊp chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c hÖ thèng b«i tr¬n cã ®êng dÉn chÊt b«i tr¬n trong c¸c trôc khuûu hoÆc thanh 

truyÒn, vÝ dô c¸c lç khoan [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c hÖ thèng b«i tr¬n cã c¸c c¬ cÊu phun chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/10 . C¸c hÖ thèng b«i tr¬n cã c¸c c¬ cÊu th¶i hoÆc lµm s¹ch chÊt b«i tr¬n, vÝ dô bé läc 

chÊt b«i tr¬n (l¾p r¸p, nèi ghÐp vµ c¸c ®Æc tÝnh kÕt cÊu cña c¸c c¬ cÊu dïng ®Ó lµm 
s¹ch chÊt b«i tr¬n F01M 11/03) [1, 2006.01] 

1/12 . C¸c hÖ thèng b«i tr¬n vßng kÝn, kh«ng thuéc c¸c nhãm F01M 1/02 ®Õn F01M 1/10 
[1, 2006.01] 

1/14 . B«i tr¬n ®Þnh thêi (1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . §iÒu khiÓn ¸p suÊt hoÆc lîng chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/18 . C¸c c¬ cÊu chØ b¸o hoÆc an toµn (liªn quan ®Õn møc vËt liÖu b«i tr¬n F01M 11/06, 

F01M 11/12) [1, 2006.01] 
1/20 . . liªn quan ®Õn ¸p suÊt chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
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1/22 . . . Dõng m¸y vµ ®éng c¬ hoÆc ®a chóng vÒ tr¹ng th¸i ch¹y kh«ng t¶i khi cã trôc 
trÆc vÒ ¸p suÊt [1, 2006.01] 

1/24 . . . . t¸c ®éng lªn hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu cho ®éng c¬ [1, 2006.01] 
1/26 . . . . t¸c ®éng lªn hÖ thèng måi cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
1/28 . . . . t¸c ®éng lªn sù n¹p khÝ ch¸y vµo ®éng c¬ [1, 2006.01] 

3/00 B«i tr¬n c¸c ®éng c¬ mµ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ trong cacte, hoÆc c¸c 
®éng c¬ mµ chÊt b«i tr¬n ®îc chøa trong nhiªn liÖu, khÝ ch¸y hoÆc hçn hîp 
nhiªn liÖu-khÝ (t¸ch chÊt b«i tr¬n ra khái kh«ng khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 
tríc khi n¹p vµo xi lanh F01M 11/08) [1, 2006.01] 

3/02 . cã tû lÖ thay ®æi cña chÊt b«i tr¬n trong nhiªn liÖu, trong kh«ng khÝ hoÆc trong hçn 
hîp nhiªn liÖu-khÝ [1, 2006.01] 

3/04 . chØ dïng b«i tr¬n phÇn trªn cña xi lanh [1, 2006.01] 

5/00 Nung nãng, lµm m¸t hoÆc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cña chÊt b«i tr¬n (bè trÝ c¸c bé t¶n 
nhiÖt dïng chÊt b«i tr¬n trong ®éng c¬ ®Ó lµm m¸t hÖ thèng F01P 11/08); C¸c c¬ cÊu 
b«i tr¬n ®Ó dÔ khëi ®éng ®éng c¬ [1, 2006.01] 

5/02 . Xö lý vËt liÖu b«i tr¬n ®Ó hç trî khëi ®éng ®éng c¬, vÝ dô nung nãng [1, 2006.01] 
5/04 . . Pha lo·ng, vÝ dô b»ng nhiªn liÖu [1, 2006.01] 

7/00 C¸c c¬ cÊu b«i tr¬n ®Ó ch¹y rµ m¸y hoÆc ®éng c¬ [1, 2006.01] 

9/00 C¸c c¬ cÊu b«i tr¬n kh«ng thuéc c¸c nhãm F01M 1/00 ®Õn F01M 7/00 [1, 
2006.01] 

9/02 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®a chÊt phô gia vµo chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
9/04 . Sö dông nhiªn liÖu lµm chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
9/06 . B«i tr¬n b»ng c¸ch nhóng hoÆc v¨ng dÇu [1, 2006.01] 
9/08 . B«i tr¬n nhá giät [1, 2006.01] 
9/10 . B«i tr¬n c¸c c¬ cÊu van hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô [1, 2006.01] 
9/12 . B«i tr¬n kh«ng ¸p lùc hoÆc b«i tr¬n d¹ng vßng hë, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 

2006.01] 

11/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c nhãm 
F01M 1/00 ®Õn F01M 9/00 [1, 2006.01] 

11/02 . C¬ cÊu dÉn dÇu [1, 2006.01] 
11/03 . L¾p r¸p hoÆc nèi ghÐp c¸c c¬ cÊu lµm s¹ch chÊt b«i tr¬n thuéc m¸y hoÆc ®éng c¬; 

C¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu lµm s¹ch chÊt b«i tr¬n [3, 2006.01] 
11/04 . N¹p hoÆc x¶ chÊt b«i tr¬n trong m¸y hoÆc ®éng c¬ [1, 2006.01] 
11/06 . C¸c c¬ cÊu ®Ó duy tr× møc cè ®Þnh cña chÊt b«i tr¬n hoÆc ®Ó thay ®æi møc tuú theo 

sù chuyÓn ®éng hoÆc vÞ trÝ cña m¸y hoÆc ®éng c¬ [1, 2006.01] 
11/08 . T¸ch chÊt b«i tr¬n ra khái kh«ng khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ tríc khi n¹p vµo 

xi lanh [1, 2006.01] 
11/10 . C¸c c¬ cÊu chØ b¸o; C¸c c¬ cÊu an toµn kh¸c [1, 2006.01] 
11/12 . . cã liªn quan tíi møc chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
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13/00 Thæi hoÆc th«ng giã cacte [2, 2006.01] 
13/02 . nhê nguån bæ sung ¸p suÊt d¬ng hoÆc ©m [2, 2006.01] 
13/04 . víi c¸c ph¬ng tiÖn lµm s¹ch kh«ng khÝ tríc khi ra khái cacte, vÝ dô t¸ch dÇu b«i 

tr¬n [2, 2006.01] 
13/06 . ®Æc biÖt ®îc dïng cho c¸c ®éng c¬ cã thÓ ng©m ch×m, vÝ dô cho ®éng c¬ ®îc bäc 

thÐp [2, 2006.01] 
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F01N Bé tiªu ©m dßng khÝ x¶ hoÆc c¸c c¬ cÊu x¶ dïng cho m¸y 
hoÆc ®éng c¬ nãi chung; Bé tiªu ©m dßng khÝ x¶ hoÆc c¸c 
c¬ cÊu x¶ dïng cho ®éng c¬ ®èt trong (sù bè trÝ trong ghÐp nèi víi 
c¸c côm ®Èy khÝ th¶i trong c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60K 13/00, bé tiªu cöa hót khÝ 
ch¸y ®Æc biÖt dïng cho ®éng c¬ ®èt trong hoÆc ®îc bè trÝ trªn chóng F02M 35/00; 
chèng tiÕng ån hoÆc gi¶m tiÕng ån nãi chung G10K 11/16) 

Ghi chó 

 CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ ghi chó (3) 

 

1/00 Bé gi¶m thanh ®îc ®Æc trng bëi nguyªn lý ho¹t ®éng gi¶m thanh [1, 2006.01] 
1/02 . nhê sö dông hiÖn tîng céng hëng [1, 2006.01] 
1/04 . . cã c¸c vËt liÖu hÊp thô ©m thanh trong c¸c khoang céng hëng [1, 2006.01] 
1/06 . nhê sö dông hiÖu øng giao thoa [1, 2006.01] 
1/08 . b»ng c¸ch gi¶m n¨ng lîng khÝ x¶ nhê sù tiÕt lu hoÆc chuyÓn ®éng xo¸y cña dßng 

khÝ [1, 2006.01] 
1/10 . . kÕt hîp víi c¸c vËt liÖu hÊp thô ©m thanh [1, 2006.01] 
1/12 . . cã sö dông c¸c r·nh d¹ng xo¾n hoÆc d¹ng xo¾n èc (F01N 1/10 ®îc u tiªn, 

buång giã xo¸y B04C) [1, 2006.01] 
1/14 . nhê bæ sung kh«ng khÝ vµo khÝ x¶ [1, 2006.01] 
1/16 . nhê sö dông c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
1/18 . . cã chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
1/20 . . cã chuyÓn ®éng l¾c hoÆc rung (c¸c chi tiÕt lµ c¸c v¸ch ®µn håi F01N 1/22) [1, 

2006.01] 
1/22 . . c¸c chi tiÕt lµ c¸c v¸ch ®µn håi [1, 2006.01] 
1/24 . cã sö dông vËt liÖu hÊp thô ©m thanh (F01N 1/04, 1/06, 1/10, 1/14, 1/16 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ x¶ hoÆc gi¶m thanh cã c¸c c¬ cÊu lµm s¹ch, khö ®éc hoÆc c¸c c¬ cÊu 
xö lý khÝ th¶i kh¸c (§iÒu khiÓn b»ng ®iÖn F01N 9/00; c¸c c¬ cÊu gi¸m s¸t hoÆc 
chÈn ®o¸n thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i F01N 11/00) [1, 4, 2006.01] 

3/01 . nhê c¸c bé t¸ch b»ng ®iÖn hoÆc tÜnh ®iÖn [7, 2006.01] 
3/02 . ®Ó lµm m¸t, hoÆc ®Ó lo¹i bá c¸c phÇn tö chÊt r¾n, cña khÝ th¶i (nhê c¸c bé t¸ch b»ng 

®iÖn hoÆc tÜnh ®iÖn F01N 3/01) [1, 7, 2006.01] 
3/021 . . b»ng c¸c bé läc [7, 2006.01] 
3/022 . . . ®Æc trng bëi kÕt cÊu läc, vÝ dô d¹ng tæ ong, d¹ng líi hoÆc d¹ng sîi [7, 

2006.01] 
3/023 . . . sö dông c¸c c¬ cÊu ®Ó t¸i t¹o bé läc, vÝ dô b»ng c¸ch ®èt ch¸y c¸c h¹t ®· ®îc 

läc [7, 2006.01] 
3/025 . . . . sö dông buång ®èt nhiªn liÖu hoÆc b»ng c¸ch bæ sung nhiªn liÖu vµo khÝ th¶i 

[7, 2006.01] 
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3/027 . . . . sö dông ph¬ng ph¸p gia nhiÖt b»ng ®iÖn hoÆc tõ trêng [7, 2006.01] 
3/028 . . . . . sö dông sãng cùc ng¾n [7, 2006.01] 
3/029 . . . . b»ng c¸ch bæ sung c¸c chÊt kh«ng ph¶i nhiªn liÖu vµo khÝ th¶i [7, 2006.01] 
3/031 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó t¹o ®êng tr¸nh qua bé läc, vÝ dô khi bÞ t¾c nghÏn hoÆc trong 

khi khëi ®éng ®éng c¬ nguéi [7, 2006.01] 
3/032 . . . . chØ trong khi t¸i t¹o bé läc [7, 2006.01] 
3/033 . . . trong tæ hîp víi c¸c c¬ cÊu kh¸c [7, 2006.01] 
3/035 . . . . víi b×nh ph¶n øng xóc t¸c [7, 2006.01] 
3/037 . . b»ng c¸c thiÕt bÞ t¸ch qu¸n tÝnh hoÆc ly t©m, vÝ dô ®îc phèi hîp víi bé kÕt tô [7, 

2006.01] 
3/038 . . b»ng c¸c tÊm ®ôc lç trong c¸c buång gi·n në ®îc phèi hîp víi buång ngng tô 

hoÆc buång gom [7, 2006.01] 
3/04 . . b»ng c¸c c¬ cÊu sö dông chÊt láng [1, 2006.01] 
3/05 . . b»ng c¸c c¬ cÊu sö dông kh«ng khÝ, vÝ dô b»ng c¸ch trén khÝ th¶i víi kh«ng khÝ 

(èng gi¶m thanh ho¹t ®éng b»ng c¸ch bæ sung kh«ng khÝ vµo khÝ th¶i F01N 1/14; 
thiÕt bÞ cung cÊp kh«ng khÝ bæ sung ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c thµnh phÇn ®éc h¹i cña 
khÝ th¶i b»ng nhiÖt hoÆc xóc t¸c F01N 3/30) [7, 2006.01] 

3/06 . ®Ó dËp t¾t c¸c tia löa [1, 2006.01] 
3/08 . ®Ó khö ®éc (sö dông thiÕt bÞ t¸ch b»ng ®iÖn hoÆc tÜnh ®iÖn F01N 3/01; c¸c khÝa 

c¹nh vÒ ho¸ häc B01D 53/92) [1, 7, 2006.01] 
3/10 . . b»ng c¸ch chuyÓn hãa c¸c thµnh phÇn ®éc h¹i cña khÝ th¶i nhê nhiÖt hoÆc xóc t¸c 

[1, 3, 2006.01] 
3/18 . . . ®Æc trng bëi nguyªn lý lµm viÖc; §iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
3/20 . . . . ®Æc biÖt dïng cho viÖc chuyÓn hãa b»ng xóc t¸c (F01N 3/22 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
3/22 . . . . ChØ ®iÒu khiÓn cung cÊp kh«ng khÝ bæ xung, vÝ dô sö dông b¬m kh«ng khÝ 

biÕn ®æi hoÆc thay ®æi [3, 2006.01] 
3/24 . . . ®Æc trng bëi kÕt cÊu cña thiÕt bÞ chuyÓn ho¸ (sù läc trong tæ hîp víi b×nh ph¶n 

øng xóc t¸c F01N 3/035) [3, 7, 2006.01] 
3/26 . . . . KÕt cÊu cña b×nh ph¶n øng nhiÖt [3, 2006.01] 
3/28 . . . . KÕt cÊu cña b×nh ph¶n øng xóc t¸c [3, 2006.01] 
3/30 . . . . C¬ cÊu ®Ó cÊp kh«ng khÝ bæ xung (®iÒu khiÓn, vÝ dô sö dông b¬m kh«ng khÝ 

biÕn ®æi hoÆc thay ®æi F01N3/22) [3, 2006.01] 
3/32 . . . . . sö dông b¬m kh«ng khÝ (sö dông b¬m phun kh«ng khÝ F01N 3/34, b¬m nãi 

chung F04) [3, 2006.01] 
3/34 . . . . . cã c¸c èng dÉn khÝ hoÆc b¬m phun kh«ng khÝ, vÝ dô ë gÇn cöa x¶ cña ®éng 

c¬ [3, 2006.01] 
3/36 . . . . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó cung cÊp nhiªn liÖu bæ sung [3, 2006.01] 
3/38 . . . . C¸c c¬ cÊu ®¸nh löa [3, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ x¶ hoÆc gi¶m thanh ®îc kÕt hîp hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ cÊu sö dông 
n¨ng lîng x¶ (sö dông n¨ng lîng ®éng häc hoÆc n¨ng lîng sãng cña khÝ x¶ ®Ó 

48 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F01N 

n¹p F02B; c¸c vÊn ®Ò cô thÓ h¬n cña c¸c c¬ cÊu nµy, xem ë c¸c líp t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

5/02 . c¸c c¬ cÊu sö dông nhiÖt n¨ng [1, 2006.01] 
5/04 . c¸c c¬ cÊu sö dông ®éng n¨ng [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i ®iÒu khiÓn ®iÖn (c¬ cÊu gi¸m s¸t hoÆc chÈn ®o¸n c¸c 
thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i F01N 11/00; ®iÒu khiÓn giao kÕt b»ng ®iÖn hai hoÆc nhiÒu chøc 
n¨ng cña ®éng c¬ ®èt trong F02D 43/00) [4, 2006.01] 

11/00 C¬ cÊu gi¸m s¸t hoÆc chÈn ®o¸n thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i [7, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ x¶ hoÆc gi¶m thanh ®îc ®Æc trng bëi c¸c ®Æc ®iÓm cÊu kiÖn 
[2010.01] 

13/02 . cã tõ hai thiÕt bÞ gi¶m thanh riªng biÖt trë lªn trong mét bé [2010.01] 
13/04 . cã tõ hai thiÕt bÞ gi¶m thanh trë lªn l¾p song song, vÝ dô cã sù liªn kÕt víi ®éng c¬ 

nhiÒu xi lanh [2010.01] 
13/06 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c xi lanh ®îc bè trÝ theo h×nh sao, vÝ dô èng gãp x¶ [2010.01] 
13/08 . C¸ch bè trÝ hoÆc kÕt hîp kh¸c c¸c èng dÉn x¶ [2010.01] 
13/10 . . cña èng gãp x¶ [2010.01] 
13/12 . ®Æc biÖt dïng ®Ó x¶ nhóng ch×m [2010.01] 
13/14 . cã sù c¸ch nhiÖt [2011.01] 
13/16 . Chän läc c¸c lo¹i vËt liÖu ®Æc biÖt [2010.01] 
13/18 . KÕt cÊu ®Ó gióp dÔ dµng chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ th¸o l¾p chóng [2010.01] 
13/20 . cã èng x¶ miÖng loe, vÝ dô cã d¹ng ®u«i c¸ [2010.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c trong ph©n líp nµy [2010.01] 
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F01P Lµm m¸t m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung; Lµm m¸t ®éng c¬ 
®èt trong (c¸c c¬ cÊu liªn quan ®Õn sù lµm l¹nh trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60K 
11/00; truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc lu tr÷ nhiÖt C09K 5/00, trao ®æi nhiÖt nãi 
chung, bé t¶n nhiÖt F28) 

Ghi chó  

(1) Trong ph©n líp nµy c¸c thuËt ng÷ sö dông cã ý nghÜa nh sau:  
 - "kh«ng khÝ" bao hµm c¶ c¸c lu chÊt lµm m¸t d¹ng khÝ kh¸c; 
 - "lµm m¸t b»ng chÊt láng" bao hµm c¶ c¸c hÖ thèng lµm m¸t trong ®ã chÊt láng ®îc 

sö dông nh lu chÊt trao ®æi nhiÖt gi÷a c¸c phÇn ®îc lµm m¸t vµ kh«ng khÝ lµm 
m¸t, vÝ dô sö dông bé t¶n nhiÖt; 

 - "lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ" cã nghÜa lµ lµm m¸t trùc tiÕp b»ng kh«ng khÝ vµ do ®ã 
kh«ng thuéc lµm m¸t gi¸n tiÕp b»ng kh«ng khÝ x¶y ra trong c¸c hÖ thèng lµm m¸t 
b»ng chÊt láng; 

 - "kh«ng khÝ lµm m¸t" bao hµm c¶ kh«ng khÝ lµm m¸t gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp. 
(2) CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó tríc líp F 01, ®Æc biÖt lµ ghi chó (3). 
(3) C¸c c¬ cÊu lµm m¸t b»ng vËt liÖu b«i tr¬n thuéc vÒ ph©n líp F01M, nÕu cã t¸c dông 

b«i tr¬n, vµ thuéc vÒ ph©n líp F01P nÕu cã t¸c dông lµm m¸t. 

 

Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ; Lµm m¸t b»ng chÊt láng 

1/00 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ (thóc ®Èy kh«ng khÝ lµm m¸t hoÆc chÊt lµm m¸t d¹ng 
láng F01P 5/00; ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cung cÊp hoÆc tuÇn hoµn chÊt lµm m¸t F01P 
7/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c c¬ cÊu ®Ó lµm m¸t xi lanh hoÆc n¾p xi lanh, vÝ dô c¸c èng dÉn dïng ®Ó cung 
cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t tõ nguån ¸p lùc tíi xi lanh hoÆc däc theo c¸c xi lanh [1, 
2006.01] 

1/04 . C¸c c¬ cÊu lµm m¸t pitt«ng [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c c¬ cÊu ®Ó lµm m¸t c¸c bé phËn kh¸c cña ®éng c¬ hoÆc m¸y [1, 2006.01] 
1/08 . . lµm m¸t c¸c van hót vµ van x¶ [1, 2006.01] 
1/10 . . lµm m¸t vßi phun nhiªn liÖu hoÆc buji [1, 2006.01] 

3/00 Lµm m¸t b»ng chÊt láng (thóc ®Èy kh«ng khÝ lµm m¸t hoÆc chÊt lµm m¸t d¹ng láng 
F01P 5/00; ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cung cÊp hoÆc tuÇn hoµn chÊt lµm m¸t F01P 7/00) [1, 
2006.01] 

3/02 . C¸c c¬ cÊu ®Ó lµm m¸t xi lanh hoÆc n¾p xi lanh [1, 2006.01] 
3/04 . . Bé trao ®æi nhiÖt "chÊt láng - kh«ng khÝ" ®îc kÕt hîp hoÆc bè trÝ trªn xi lanh 

hoÆc n¾p xi lanh [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c c¬ cÊu ®Ó lµm m¸t pitt«ng [1, 2006.01] 
3/08 . . Lµm m¸t pitt«ng chØ bªn ngoµi, vÝ dô b»ng c¸ch phun [1, 2006.01] 
3/10 . . Lµm m¸t b»ng dßng chÊt lµm m¸t trong pitt«ng [1, 2006.01] 
3/12 . C¸c c¬ cÊu lµm m¸t c¸c bé phËn kh¸c cña ®éng c¬ hoÆc m¸y [1, 2006.01] 
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3/14 . . lµm m¸t c¸c van hót vµ van x¶ [1, 2006.01] 
3/16 . . lµm m¸t vßi phun nhiªn liÖu hoÆc buji [1, 2006.01] 
3/18 . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p bé trao ®æi nhiÖt "chÊt láng - kh«ng khÝ" (bè trÝ trªn xi lanh hoÆc 

n¾p xi lanh F01P 3/04; liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60K 11/04) [1, 
2006.01] 

3/20 . C¸c hÖ thèng lµm m¸t kh«ng thuéc riªng mét bé phËn ®¬n lÎ cña m¸y hoÆc ®éng c¬ 
(F01P 3/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/22 . ®îc ®Æc trng bëi sù bèc h¬i hoÆc ngng tô cña chÊt lµm m¸t trong mét chu tr×nh 
kÝn (c¸c ph¬ng ph¸p lµm m¸t kh¸c b»ng c¸ch bèc h¬i 9/02); ®Æc trng bëi chÊt 
lµm m¸t ®¹t ®îc nhiÖt ®é cao h¬n so víi nhiÖt ®é s«i ë ¸p suÊt khÝ quyÓn [1, 
2006.01] 

Cung cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t hoÆc chÊt lµm m¸t d¹ng láng; ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cung 
cÊp hoÆc tuÇn hoµn chÊt lµm m¸t 

5/00 Cung cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t hoÆc chÊt lµm m¸t d¹ng láng (®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh 
cung cÊp hoÆc tuÇn hoµn chÊt lµm m¸t nhê c¬ cÊu dÉn ®éng b¬m F01P 7/00) [1, 
2006.01] 

5/02 . Cung cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t; C¬ cÊu b¬m cung cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t, vÝ dô qu¹t 
hoÆc m¸y qu¹t giã [1, 2006.01] 

5/04 . . C¬ cÊu dÉn ®éng cña b¬m nÐn [1, 2006.01] 
5/06 . . C¬ cÊu dÉn híng hoÆc c¸c èng dÉn kh«ng khÝ vµo hoÆc ra khái c¸c ®éng c¬ ph©n 

luång [1, 2006.01] 
5/08 . . Sö dông khÝ x¶ cña ®éng c¬ ®Ó cung cÊp kh«ng khÝ lµm m¸t [1, 2006.01] 
5/10 . Cung cÊp chÊt lµm m¸t d¹ng láng; C¬ cÊu b¬m chÊt lµm m¸t nµy [1, 2006.01] 
5/12 . . C¬ cÊu dÉn ®éng b¬m [1, 2006.01] 
5/14 . C¸c c¬ cÊu an toµn lµm viÖc khi c¬ cÊu dÉn ®éng cña m¸y b¬m chÊt lµm m¸t cã sù 

cè, vÝ dô dõng ®éng c¬; C¸c c¬ cÊu chØ b¸o cña m¸y b¬m chÊt lµm m¸t [1, 2006.01] 

7/00 §iÒu chØnh dßng chÊt lµm m¸t [1, 2006.01] 
7/02 . kh«ng khÝ lµm m¸t [1, 2006.01] 
7/04 . . b»ng c¸ch thay ®æi tèc ®é cña b¬m nÐn khÝ, vÝ dô biÕn ®æi tû sè truyÒn cña b¬m 

[1, 2006.01] 
7/06 . . b»ng c¸ch thay ®æi bíc cña c¸nh b¬m [1, 2006.01] 
7/08 . . b»ng c¸ch ®ãng vµ ng¾t b¬m nÐn khÝ [1, 2006.01] 
7/10 . . b»ng c¸ch thay ®æi tiÕt diÖn th«ng cña dßng kh«ng khÝ ®i qua bé trao ®æi nhiÖt 

"chÊt láng - kh«ng khÝ" [1, 2006.01] 
7/12 . . . nhê bé ®iÒu nhiÖt [1, 2006.01] 
7/14 . chÊt lµm m¸t d¹ng láng [1, 2006.01] 
7/16 . . nhê bé ®iÒu nhiÖt [1, 2006.01] 
 

9/00 C¸c hÖ thèng lµm m¸t kh«ng thuéc c¸c nhãm F01P 1/00 ®Õn F01P 7/00 (tËn dông 
nhiÖt n¨ng hao phÝ cña hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ ®èt trong F02G 5/00) [1, 2006.01] 
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9/02 . Lµm m¸t b»ng c¸ch bay h¬i, vÝ dô khi phun níc lªn xi lanh (bay h¬i vµ ngng tô 
chÊt lµm m¸t d¹ng láng trong c¸c chu tr×nh kÝn F01P 3/22) [1, 2006.01] 

9/04 . b»ng c¸ch sö dông ®ång thêi hoÆc lu©n phiªn qu¸ tr×nh lµm m¸t trùc tiÕp d¹ng khÝ 
vµ d¹ng láng (F01P 9/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

9/06 . cã sö dông thiÕt bÞ lµm l¹nh, vÝ dô d¹ng nÐn hoÆc d¹ng hÊp thô [1, 2006.01] 

11/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng thuéc c¸c nhãm tõ 
F01P 1/00 ®Õn F01P 9/00 [1, 2006.01] 

11/02 . C¸c c¬ cÊu trµn chÊt lµm m¸t, tho¸t khÝ hoÆc tho¸t níc tõ chÊt lµm m¸t d¹ng láng 
(tù ®éng tho¸t níc khi cã ®iÒu kiÖn ®ãng b¨ng F01P 11/20) [1, 2006.01] 

11/04 . C¬ cÊu èng dÉn chÊt láng [1, 2006.01] 
11/06 . Lµm s¹ch (nãi chung B08B); Chèng ¨n mßn (nãi chung C23F) [1, 2006.01] 
11/08 . Bé t¶n nhiÖt dïng vËt liÖu b«i tr¬n (trong c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n F01M) [1, 2006.01] 
11/10 . DÉn híng, èng dÉn kh«ng khÝ lµm m¸t vµo hoÆc ra khái bé trao ®æi nhiÖt "chÊt 

láng - kh«ng khÝ" [1, 2006.01] 
11/12 . C¬ cÊu läc, lµm m¸t hoÆc tiªu ©m kh«ng khÝ lµm m¸t [1, 2006.01] 
11/14 . C¸c c¬ cÊu chØ b¸o; C¸c c¬ cÊu an toµn kh¸c [1, 2006.01] 
11/16 . . cã liªn quan ®Õn nhiÖt ®é cña chÊt lµm m¸t (F01P 11/20 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
11/18 . . cã liªn quan ®Õn ¸p suÊt cña chÊt lµm m¸t, dßng chÊt lµm m¸t hoÆc møc chÊt lµm 

m¸t d¹ng láng [1, 2006.01] 
11/20 . . cã liªn quan ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®ãng b¨ng ë ¸p suÊt khÝ quyÓn, vÝ dô tho¸t níc tù 

®éng hoÆc më c¬ cÊu nung nãng khi cã nguy c¬ ®ãng b¨ng [1, 2006.01] 
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F02 C¸c ®éng c¬ ®èt trong; c¸c ThiÕt bÞ ®éng lùc ho¹t ®éng 
b»ng khÝ nãng hoÆc s¶n phÈm ch¸y 

F02B §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng; §éng c¬ ®èt trong nãi 
chung (c¸c van cña chóng ho¹t ®éng theo chu kú F01L; b«i tr¬n ®éng c¬ ®èt trong 
F01M; thiÕt bÞ tiªu ©m dßng khÝ hoÆc c¸c thiÕt bÞ x¶ cña chóng F01N; lµm m¸t ®éng 
c¬ ®èt trong F01P; tuèc bin ®èt trong F02C; thiÕt bÞ ®éng lùc cã ®éng c¬ ho¹t ®éng 
b»ng s¶n phÈm ch¸y F02C, F02G) 

Ghi chó 

(1) C¸c thuËt ng÷ sö dông trong ph©n líp nµy cã c¸c ý nghÜa sau:  
 - "®¸nh löa cìng bøc" nghÜa lµ ®¸nh löa ®èt ch¸y lu chÊt sinh c«ng tõ nguån bªn 

ngoµi, vÝ dô b»ng tia löa hoÆc nguån nãng s¸ng;  
 - "n¹p" nghÜa lµ Ðp kh«ng khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµo trong xi lanh cña ®éng 

c¬, bao gåm c¶ t¨ng ¸p;  
 - "x¶" nghÜa lµ Ðp c¸c cÆn cña qu¸ tr×nh ch¸y ra khái xi lanh kh«ng ph¶i b»ng chuyÓn 

®éng cña pitt«ng, bao gåm c¶ hÖ thèng x¶.  
(2) CÇn lu ý tíi ghi chó ë tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ ghi chó (1)  
(3) §éng c¬ cã c¸c chu kú hoÆc sè lîng xi lanh ®Æc biÖt ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm 

F02B 75/02 hoÆc F02B 75/16, trõ khi c¸c tÝnh n¨ng ph©n lo¹i kh¸c næi tréi h¬n. 

Néi dung ph©n líp 

§éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu láng 
§Æc trng bëi sù nÐn lu chÊt ch¸y hoÆc b»ng sù ®¸nh 
löa ....................................................................................................................... 1/00 ®Õn 11/00 
§Æc trng bëi sù ch¸y, n¹p hoÆc x¶ khÝ 

sù ch¸y 
trong buång ®èt: ®Ó ®èt ch¸y s¬ bé; ®Ó tÝch 
kh«ng khÝ; ®Ó ®èt ch¸y ..................................................................... 19/00; 21/00; 23/00 
n¹p: theo ph©n tÇng; theo chu kú ................................................................. 17/00; 31/00 

®a nhiªn liÖu vµo .................................................................................. 13/00, 15/00, 49/00 
n¹p hoÆc x¶ 

c¸c ®Æc tÝnh chung; c¸c phÇn tö kÕt cÊu cña 
chóng ........................................................................................... 25/00 ®Õn 29/00; 29/00 
m¸y b¬m; c¸c phÇn tö kÕt cÊu cña chóng .................................... 33/00 ®Õn 37/00, 39/00 

C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó c¶i thiÖn hiÖu qu¶ .......................................................................... 41/00 

C¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu 
kh«ng ph¶i d¹ng láng, tæ hîp chóng víi c¸c 
c¬ cÊu t¹o nhiªn liÖu  ............................................................................................... 43/00, 45/00 
C¸c qu¸ tr×nh vËn hµnh ®îc ®Æc trng bëi 
viÖc xö lý hoÆc xö lý s¬ bé kh«ng khÝ, nhiªn 
liÖu hoÆc hçn hîp ch¸y ...................................................................... 7/00, 47/00, 49/00, 51/00 
C¸c øng dông hoÆc d¹ng ®Æc biÖt 
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C¸c kiÓu ®éng c¬: 
c¸c lo¹i pitt«ng: quay, l¾c; tÞnh tiÕn qua l¹i trong 
®éng c¬ quay hoÆc xi lanh chuyÓn ®éng; pitt«ng tù 
do hoÆc kh«ng cã trôc chÝnh quay ................................... 53/00, 55/00; 57/00, 59/00; 71/00 
cã thÓ chuyÓn ®æi hoÆc cã c¸c bé phËn thay ®æi 
®îc .............................................................................................................................. 69/00 
cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Æc biÖt  ..................................................................................... 67/00 
c¸c kiÓu kh¸c; c¸c phÇn tö kÕt cÊu vµ phô tïng ................................................ 75/00; 77/00 

Tæ hîp tõ hai ®éng c¬ trë lªn, kh«ng thuéc c¸c nhãm 
kh¸c .................................................................................................................................... 73/00 
C¸c ®éng c¬ chuyªn dïng; tæ hîp víi c¸c c¬ cÊu kh¸c ..................................... 61/00 ®Õn 67/00 

Ch¹y rµ ......................................................................................................................................... 79/00 
 

§éng c¬ ®îc ®Æc trng bëi lu chÊt sinh c«ng ®îc nÐn hoÆc bëi ph¬ng ph¸p ®¸nh löa 

1/00 C¸c ®éng c¬ cã sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (cã c¶ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 
vµ sù nÐn kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ sù ®¸nh löa cìng bøc vµ sù tù bèc ch¸y F02B 
11/00; cã c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 19/00; cã c¸c buång tÝch kh«ng khÝ F02B 
21/00; cã c¸c buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 23/00) [1, 
2006.01] 

1/02 . cã ®¸nh löa cìng bøc (cã ®¸nh löa cìng bøc kh«ng ®ång bé F02B 9/06) [1, 
2006.01] 

1/04 . . cã qu¸ tr×nh n¹p hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµo trong xi lanh [1, 2006.01] 
1/06 . . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
1/08 . . cã qu¸ tr×nh n¹p riªng biÖt kh«ng khÝ vµ nhiªn liÖu vµo trong xi lanh [1, 2006.01] 
1/10 . . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
1/12 . cã sù tù bèc ch¸y (cã sù ch¸y cña hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ do sù tù bèc ch¸y cña 

nhiªn liÖu bæ sung F02B 7/00) [1, 2006.01] 
1/14 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 

3/00 C¸c ®éng c¬ cã sù nÐn kh«ng khÝ vµ bæ sung nhiªn liÖu theo sau (cã c¶ sù nÐn 
hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµ sù nÐn kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ sù ®¸nh löa cìng bøc vµ sù 
tù bèc ch¸y F02B 11/00; cã c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 19/00; cã c¸c buång tÝch 
kh«ng khÝ F02B 21/00; cã c¸c buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 
23/00) [1, 2006.01] 

3/02 . cã ®¸nh löa cìng bøc (cã ®¸nh löa cìng bøc kh«ng ®ång bé F02B 9/06) [1, 
2006.01] 

3/04 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
3/06 . cã sù tù bèc ch¸y (F02B 13/02 ®îc u tiªn; cã sù ch¸y cña hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 

do sù tù bèc ch¸y cña nhiªn liÖu bæ sung F02B 7/00) [1, 2006.01] 
3/08 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc (F02B 3/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/10 . . cã sù dÉn nhiªn liÖu vµo gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
3/12 . . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
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5/00 C¸c ®éng c¬ cã ®¸nh löa cìng bøc (F02B 1/02, 3/02 ®îc u tiªn; cã ®¸nh löa 
cìng bøc kh«ng ®ång bé F02B 9/06; cã c¶ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµ sù nÐn 
kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ sù ®¸nh löa cìng bøc vµ sù tù bèc ch¸y F02B 11/00; cã c¸c 
buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 19/00; cã c¸c buång tÝch kh«ng khÝ F02B 21/00; cã c¸c 
buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 23/00) [1, 2006.01] 

5/02 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 

7/00 C¸c ®éng c¬ cã sù ch¸y cña hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ do sù tù bèc ch¸y cña nhiªn 
liÖu bæ sung (cã c¶ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµ sù nÐn kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ sù 
®¸nh löa cìng bøc vµ sù tù bèc ch¸y F02B 11/00; cã c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 
19/00; cã c¸c buång tÝch kh«ng khÝ F02B 21/00; cã c¸c buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc 
cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 23/00) [1, 2006.01] 

7/02 . cã nhiªn liÖu trong hçn hîp ch¸y d¹ng láng [1, 2006.01] 
7/04 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
7/06 . cã nhiªn liÖu trong hçn hîp ch¸y d¹ng khÝ [1, 2006.01] 
7/08 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 

9/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh löa kh¸c (cã c¶ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-
khÝ vµ sù nÐn kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ sù ®¸nh löa cìng bøc vµ sù tù bèc ch¸y F02B 
11/00; cã c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 19/00; cã c¸c buång tÝch kh«ng khÝ F02B 
21/00; cã c¸c buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 23/00) [1, 
2006.01] 

9/02 . cã sù tù bèc ch¸y (F02B 1/12, 3/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/04 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
9/06 . cã ®¸nh löa cìng bøc kh«ng ®ång bé, vÝ dô cã ®¸nh löa nãng s¸ng [1, 2006.01] 
9/08 . . cã c¸c buång nãng s¸ng [1, 2006.01] 
9/10 . . . H×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu cña c¸c buång nãng s¸ng [1, 2006.01] 

11/00 C¸c ®éng c¬ cã c¶ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ vµ sù nÐn kh«ng khÝ, hoÆc cã c¶ 
sù ®¸nh löa cìng bøc vµ sù tù bèc ch¸y, vÝ dô trong c¸c xi lanh kh¸c nhau (cã 
c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé F02B 19/00; cã c¸c buång tÝch kh«ng khÝ F02B 21/00; cã 
c¸c buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt F02B 23/00) [1, 2006.01] 

11/02 . chuyÓn ho¸ tõ sù nÐn hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ sang sù nÐn kh«ng khÝ hoÆc ngîc l¹i 
[1, 2006.01] 

C¸c ®éng c¬ ®îc ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p cÊp nhiªn liÖu vµo trong c¸c xi lanh 

13/00 C¸c ®éng c¬ cã sù cung cÊp nhiªn liÖu vµo xi lanh nhê lu chÊt phô [1, 2006.01] 
13/02 . C¸c ®éng c¬ kiÓu tù bèc ch¸y sö dông kh«ng khÝ hoÆc h¬i ®Ó thæi nhiªn liÖu vµo 

trong xi lanh ®· chøa ®Çy kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/04 . . Bè trÝ c¸c b¬m nÐn [1, 2006.01] 
13/06 . C¸c ®éng c¬ cã kh«ng khÝ thø cÊp ®îc trén lÉn víi nhiªn liÖu vµ ®îc nÐn trong 

b¬m nÐn kh«ng cã sù bèc ch¸y, vµ hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ nµy ®îc phun vµo xi 
lanh ®· chøa ®Çy kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 

13/08 . . Bè trÝ c¸c b¬m nÐn [1, 2006.01] 

55 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F02B 

13/10 . Sö dông c¸c lu chÊt phô ®Æc biÖt, vÝ dô h¬i, cña khÝ ch¸y [1, 2006.01] 

15/00 C¸c ®éng c¬ cã ph¬ng ph¸p cung cÊp nhiªn liÖu láng vµo trong xi lanh kh«ng 
thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

15/02 . cã c¸c c¬ cÊu hót nhiªn liÖu trùc tiÕp vµo trong xi lanh [1, 2006.01] 
 

17/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu n¹p ph©n tÇng trong c¸c xi lanh 

C¸c ®éng c¬ cã c¸c buång ®èt ch¸y s¬ bé hoÆc c¸c buång tÝch kh«ng khÝ, hoÆc cã c¸c 
buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt gióp c¶i thiÖn qu¸ tr×nh lµm viÖc 

19/00 C¸c ®éng c¬ cã buång ®èt ch¸y s¬ bé [1, 2006.01] 
19/02 . c¸c buång ®èt ®îc t¸ch khái xi lanh mét c¸ch cã chu kú [1, 2006.01] 
19/04 . . nhê phÇn gê ë trªn pitt«ng hoÆc ë n¾p xi lanh [1, 2006.01] 
19/06 . cã pitt«ng phô ë trong buång ®èt s¬ bé ®Ó ®a hçn hîp ch¸y vµo xi lanh [1, 

2006.01] 
19/08 . cã c¸c buång xo¸y [1, 2006.01] 
19/10 . cã nhiªn liÖu ®îc cung cÊp mét phÇn vµo buång ®èt s¬ bé vµ mét phÇn vµo xi lanh  

(F02B 19/02 ®Õn F02B 19/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/12 . cã ®¸nh löa cìng bøc (F02B 19/02 ®Õn F02B 19/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/14 . cã sù tù bèc ch¸y (F02B 19/02 ®Õn F02B 19/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/16 . H×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc cña buång ®èt s¬ bé kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 19/02 

®Õn F02B 19/10 [1, 2006.01] 
19/18 . . C¸c r·nh truyÒn gi÷a buång ®èt s¬ bé vµ xi lanh [1, 2006.01] 

21/00 C¸c ®éng c¬ cã buång tÝch kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
21/02 . H×nh d¹ng hoÆc c¬ cÊu cña c¸c buång tÝch kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

23/00 C¸c ®éng c¬ kh¸c cã buång ®èt cã h×nh d¹ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt ®Ó c¶i thiÖn 
qu¸ tr×nh lµm viÖc (®éng c¬ cã c¸c buång ®èt nãng s¸ng F02B 9/08) [1, 2006.01] 

23/02 . cã sù tù bèc ch¸y [1, 2006.01] 
23/04 . . kh«ng gian buång ®èt ®îc chia nhá thµnh hai hay nhiÒu phÇn (cã buång ®èt s¬ 

bé F02B 19/00) [1, 2006.01] 
23/06 . . kh«ng gian buång ®èt ®îc bè trÝ ë trong pitt«ng c«ng t¸c (F02B 23/04 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
23/08 . cã ®¸nh löa cìng bøc [1, 2006.01] 
23/10 . . cã qu¸ tr×nh n¹p riªng biÖt kh«ng khÝ vµ nhiªn liÖu vµo trong xi lanh [1, 2006.01] 

C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu n¹p hoÆc x¶ 

25/00 C¸c ®éng c¬ sö dông qu¸ tr×nh n¹p hçn hîp míi ®Ó x¶ khÝ th¶i trong xi lanh [1, 
2006.01] 

25/02 . sö dông qu¸ tr×nh x¶ mét chiÒu [1, 2006.01] 
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25/04 . . C¸c ®éng c¬ cã c¸c lç cöa ë c¶ n¾p xi lanh vµ ë trong thµnh xi lanh gÇn víi ®iÓm 
díi cña hµnh tr×nh pitt«ng [1, 2006.01] 

25/06 . . . cã c¸c lç cöa ë n¾p xi lanh ®îc ®ãng më nhê pitt«ng c«ng t¸c, vÝ dô nhê 
pitt«ng cã phÇn nèi dµi d¹ng èng [1, 2006.01] 

25/08 . . C¸c ®éng c¬ cã c¸c pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn theo híng ngîc chiÒu nhau 
[1, 2006.01] 

25/10 . . . cã mét pitt«ng cã b¸n kÝnh nhá h¬n hoÆc cã ®é dµi hµnh tr×nh lµm viÖc ng¾n 
h¬n c¸i kh¸c [1, 2006.01] 

25/12 . . C¸c ®éng c¬ cã xi lanh d¹ng ch÷ U vµ c¸c lç cöa ë c¶ hai nh¸nh [1, 2006.01] 
25/14 . cã x¶ ngîc dßng, vÝ dô cã sù bè trÝ c¶ cöa hót vµ cöa x¶ gÇn víi ®iÓm díi cña 

hµnh tr×nh pitt«ng [1, 2006.01] 
25/16 . . cã dßng n¹p híng lªn trªn däc theo thµnh xi lanh ®èi diÖn víi van hót [1, 

2006.01] 
25/18 . . cã dßng n¹p híng lªn trªn däc theo thµnh xi lanh s¸t víi van hót, vÝ dô nhê c¸c 

g©n lµm lÖch trªn pitt«ng [1, 2006.01] 
25/20 . C¸c c¬ cÊu h¹n chÕ viÖc trén lÉn hçn hîp n¹p míi víi c¸c s¶n phÈm ch¸y hoÆc ng¨n 

chÆn viÖc tho¸t hçn hîp n¹p míi qua c¸c cöa x¶, kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 
25/02 ®Õn F02B 25/18 [1, 2006.01] 

25/22 . . b»ng c¸ch t¹o ra ®Öm kh«ng khÝ gi÷a hçn hîp n¹p míi vµ c¸c s¶n phÈm ch¸y [1, 
2006.01] 

25/24 . . C¸c cöa hót vµ cöa x¶ ®ãng më bÊt ®èi xøng so víi ®iÓm chÕt díi [1, 2006.01] 
25/26 . C¸c ®éng c¬ nhiÒu xi lanh kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 25/02 ®Õn F02B 25/24 (c¸c 

®éng c¬ ®èt trong  kiÓu quay cã c¸c xi lanh chuyÓn ®éng F02B 57/00) [1, 2006.01] 
25/28 . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ d¹ng ch÷ V, h×nh dÎ qu¹t hoÆc h×nh sao [1, 2006.01] 

27/00 Sö dông ®éng n¨ng hoÆc n¨ng lîng sãng cña sù n¹p hçn hîp trong c¸c hÖ 
thèng hót hoÆc cña c¸c s¶n phÈm ch¸y trong c¸c hÖ thèng x¶ ®Ó t¨ng ®é n¹p ®Çy 
hoÆc c¶i thiÖn sù th¶i s¶n phÈm ch¸y (c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng c¸c b¬m n¹p hoÆc x¶ 
F02B 33/00 ®Õn F02B F02B 39/00, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi tøc thêi ¸p suÊt cña 
s¶n phÈm ch¸y thµnh ¸p suÊt cña khÝ n¹p míi F02B 33/42) [1, 2006.01] 

27/02 . c¸c hÖ thèng cã thÓ thay ®æi, nghÜa lµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc thiÕt diÖn c¸c r·nh, 
thay ®æi thÓ tÝch c¸c buång ®èt hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù (chØ ë trong c¸c hÖ thèng 
x¶ F02B 27/06) [1, 2006.01] 

27/04 . chØ ë trong c¸c hÖ thèng x¶, vÝ dô ®Ó hót c¸c s¶n phÈm ch¸y ra [1, 2006.01] 
27/06 . . c¸c hÖ thèng cã thÓ thay ®æi, nghÜa lµ cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc thiÕt diÖn cöa x¶, 

thay ®æi thÓ tÝch c¸c buång ®èt hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù [1, 2006.01] 

29/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu n¹p hoÆc x¶ kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 25/00, 27/00 
hoÆc F02B 33/00 ®Õn F02B 39/00; C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña chóng [1, 2006.01] 

29/02 . C¸c ®Æc ®iÓm ®éng lùc häc kh¸c cña c¸c hÖ thèng hót nh»m c¶i thiÖn sù n¹p ®Çy 
(®Ó t¹o chuyÓn ®éng xo¸y hçn hîp n¹p trong xi lanh F02B 31/00; ®Æc ®iÓm kÕt cÊu 
cña c¸c hÖ thèng n¹p F02M) [1, 2006.01] 

29/04 . Lµm m¸t cöa n¹p khÝ [1, 2006.01] 
29/06 . Sù n¹p sau, nghÜa lµ ®a thªm hçn hîp n¹p vµo sau khi x¶ [1, 2006.01] 
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29/08 . Thay ®æi thêi gian lµm viÖc cña c¸c van ph©n phèi nh»m môc ®Ých n¹p ®Çy (F02B 
29/06 ®îc u tiªn; c¸c c¬ cÊu van ph©n phèi F01L) [1, 2006.01] 

 

31/00 BiÕn ®æi hÖ thèng hót ®Ó t¹o chuyÓn ®éng xo¸y hçn hîp n¹p trong xi lanh (®Æc 
®iÓm kÕt cÊu cña c¸c hÖ thèng n¹p F02M) [1, 2006.01] 

31/02 . trong c¸c ®éng c¬ cã c¸c van ®îc bè trÝ lÖch t©m so víi trôc xi lanh (F02B 31/08 
®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 

31/04 . b»ng c¬ cÊu n»m trong r·nh n¹p, vÝ dô c¸c tÊm híng dßng [6, 2006.01] 
31/06 . . C¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng, vÝ dô van bím [6, 2006.01] 
31/08 . cã nhiÒu cöa n¹p khÝ [6, 2006.01] 

C¸c ®éng c¬ víi c¸c m¸y b¬m dÉn ®éng n¹p hoÆc x¶ 

33/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c b¬m nÐn ®Ó n¹p hoÆc x¶ (cã sù cung cÊp nhiªn liÖu láng vµo 
trong xi lanh nhê sö dông lu chÊt phô F02B 13/00; cã sù n¹p sau F02B 29/06; cã c¸c 
b¬m ®Ó hót c¸c s¶n phÈm ch¸y ra khái xi lanh F02B 35/00; cã c¸c b¬m nÐn ®îc dÉn 
®éng nhê qu¸ tr×nh x¶ F02B 37/00) [1, 2006.01] 

33/02 . C¸c ®éng c¬ cã b¬m pitt«ng tÞnh tiÕn qua l¹i; C¸c ®éng c¬ cã b¬m lo¹i buång-
khuûu [1, 2006.01] 

33/04 . . cã c¸c b¬m nÐn lo¹i buång-khuûu ®¬n gi¶n, nghÜa lµ cã phÇn sau cña pitt«ng 
c«ng t¸c lo¹i kh«ng cã bËc ho¹t ®éng nh phÇn ®Õ cña b¬m nÐn trong liªn kÕt víi 
buång khuûu [1, 2006.01] 

33/06 . . cã c¸c b¬m nÐn lo¹i pitt«ng tÞnh tiÕn qua l¹i kh¸c víi lo¹i buång khuûu ®¬n gi¶n 
[1, 2006.01] 

33/08 . . . cã n¾p xi lanh ®îc bè trÝ gi÷a xi lanh cña ®éng c¬ vµ xi lanh b¬m nÐn [1, 
2006.01] 

33/10 . . . cã xi lanh m¸y nÐn ë vÞ trÝ n»m gi÷a xi lanh cña ®éng c¬ vµ buång khuûu hoÆc 
n»m bao quanh xi lanh cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 

33/12 . . . . phÇn sau cña xi lanh cña ®éng c¬ ho¹t ®éng nh mét bé phËn cña b¬m nÐn vµ 
liªn kÕt víi buång b¬m nÐn n»m t¸ch biÖt khái buång khuûu, cÇn pitt«ng ®i 
xuyªn qua buång b¬m vµ liªn kÕt víi bé phËn t¸ch biÖt chuyÓn ®éng [1, 
2006.01] 

33/14 . . . . pitt«ng ®éng c¬ vµ pitt«ng b¬m nÐn ë d¹ng pitt«ng bËc [1, 2006.01] 
33/16 . . . . pitt«ng ®éng c¬ vµ pitt«ng b¬m nÐn cã c¸c chuyÓn ®éng kh¸c nhau [1, 

2006.01] 
33/18 . . . cã trôc khuûu ®îc bè trÝ gi÷a xi lanh ®éng c¬ vµ xi lanh b¬m nÐn [1, 2006.01] 
33/20 . . . cã trôc xi lanh b¬m nÐn ®îc bè trÝ nghiªng gãc víi trôc xi lanh ®éng c¬, vÝ dô 

nghiªng mét gãc 900 [1, 2006.01] 
33/22 . . . cã xi lanh b¬m nÐn ®îc bè trÝ bªn c¹nh xi lanh ®éng c¬, vÝ dô c¸c xi lanh song 

song víi nhau [1, 2006.01] 
33/24 . . cã c¸c b¬m nÐn lo¹i buång khuûu kh«ng hoµn toµn lµ lo¹i pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 

2006.01] 
33/26 . . C¸c ®éng c¬ 4 kú cã c¸c b¬m nÐn lo¹i buång khuûu [1, 2006.01] 
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33/28 . . C¸c phÇn tö kÕt cÊu vµ phô tïng cña b¬m nÐn lo¹i buång khuûu kh«ng thuéc c¸c 
nhãm F02B 33/02 ®Õn F02B 33/26 [1, 2006.01] 

33/30 . . . §iÒu khiÓn c¸c cöa hót hoÆc x¶ (chØ ®iÒu khiÓn sù hót vµo xi lanh c«ng t¸c 
F01L) [1, 2006.01] 

33/32 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c b¬m nÐn kh«ng ph¶i lo¹i pitt«ng tÞnh tiÕn (cã c¸c b¬m nÐn lo¹i 
buång khuûu F02B 33/02) [1, 2006.01] 

33/34 . . cã c¸c b¬m nÐn kiÓu quay (cã bé trao ®æi ¸p suÊt kiÓu khoang nhá hoÆc c¬ cÊu 
t¬ng tù F02B 33/42) [1, 2006.01] 

33/36 . . . lo¹i gi·n në thÓ tÝch [1, 2006.01] 
33/38 . . . . lo¹i Roots [1, 2006.01] 
33/40 . . . lo¹i kh«ng d·n në thÓ tÝch [1, 2006.01] 
33/42 . . cã c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng ®Ó biÕn ®æi tøc thêi ¸p suÊt cña c¸c s¶n phÈm ch¸y thµnh 

¸p suÊt hçn hîp n¹p míi, vÝ dô cã c¸c bé trao ®æi ¸p suÊt kiÓu khoang nhá (bé 
trao ®æi ¸p suÊt xem F04F 13/00) [1, 2006.01] 

33/44 . C¸c r·nh dÉn hçn hîp n¹p tõ b¬m nÐn tíi c¬ cÊu n¹p cña ®éng c¬, vÝ dô c¸c bÓ chøa 
(lµm m¸t hçn hîp n¹p sau khi ra khái b¬m nÐn F02B 29/04) [1, 2006.01] 

35/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c b¬m ®Ó hót s¶n phÈm ch¸y ra khái xi lanh [1, 2006.01] 
35/02 . sö dông c¸c b¬m kiÓu quay [1, 2006.01] 

37/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c m¸y b¬m ®îc dÉn ®éng nhê Ýt nhÊt mét phÇn n¨ng lîng 
x¶ (cã sù cung cÊp nhiªn liÖu láng vµo trong xi lanh nhê sö dông lu chÊt phô F02B 
13/00; cã sù n¹p sau F02B 29/06; cã c¸c r·nh dÉn hçn hîp n¹p tõ b¬m nÐn tíi c¬ cÊu 
n¹p cña ®éng c¬ F02B 33/44) [1, 2006.01] 

37/007 . cã b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng khÝ x¶ ®îc bè trÝ  song song [6, 2006.01] 
37/013 . cã b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng khÝ x¶ ®îc bè trÝ nèi tiÕp [6, 2006.01] 
37/02 . C¸c r·nh dÉn khÝ gi÷a c¸c c¬ cÊu x¶ cña ®éng c¬ vµ c¬ cÊu dÉn ®éng b¬m, vÝ dô c¸c 

bÓ chøa [1, 2006.01] 
37/04 . C¸c ®éng c¬ cã c¬ cÊu x¶ vµ c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng kh¸c cña b¬m, vÝ dô cã mét b¬m 

®îc dÉn ®éng nhê n¨ng lîng khÝ x¶, c¸i thø hai ®îc dÉn ®éng c¬ khÝ [1, 
2006.01] 

37/10 . . cã Ýt nhÊt mét b¬m ®îc dÉn ®éng lÇn lît nhê n¨ng lîng x¶ vµ c¬ cÊu dÉn ®éng 
kh¸c [3, 2006.01] 

37/11 . . . ®îc dÉn ®éng b»ng c¬ cÊu dÉn ®éng kh¸c chØ t¹i thêi ®iÓm khëi ®éng [6, 
2006.01] 

37/12 . §iÒu khiÓn c¸c m¸y b¬m [3, 2006.01] 
37/14 . . lÇn lît gi÷a c¬ cÊu dÉn ®éng nhê n¨ng lîng x¶ vµ c¬ cÊu dÉn ®éng kh¸c cña 

b¬m nÐn, vÝ dô phô thuéc vµo tèc ®é [3, 2006.01] 
37/16 . . b»ng c¸ch chuyÓn dßng khÝ n¹p [6, 2006.01] 
37/18 . . b»ng c¸ch chuyÓn dßng khÝ x¶ [6, 2006.01] 
37/20 . . b»ng c¸ch t¨ng n¨ng lîng khÝ x¶, vÝ dô sö dông c¸c buång ®èt [6, 2006.01] 
37/22 . . b»ng c¸ch thay ®æi tiÕt diÖn ngang cña ®êng dÉn khÝ x¶ hoÆc ®êng dÉn kh«ng 

khÝ [6, 2006.01] 
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37/24 . . b»ng c¸ch sö dông c¸c b¬m hoÆc tuèc bin cã c¸c c¸nh dÉn híng ®iÒu chØnh ®îc 
[6, 2006.01] 

39/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu vµ phô tïng cña c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng n¹p vµ x¶ c¸c b¬m, 
kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 33/00 ®Õn F02B 37/00 [1, 2006.01] 

39/02 . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng m¸y b¬m (c¬ cÊu dÉn ®éng x¶ hoÆc liªn hîp víi c¸c c¬ cÊu 
dÉn ®éng kh¸c F02B 37/00); Thay ®æi tû sè truyÒn cña c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng (®iÒu 
khiÓn tû sè truyÒn cña c¶ ®éng c¬ vµ cña c¬ cÊu dÉn ®éng m¸y b¬m F02D) [1, 
2006.01] 

39/04 . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ khÝ; C¬ cÊu dÉn ®éng cã tû sè truyÒn thay ®æi (c¸c c¬ cÊu 
dÉn ®éng phi c¬ khÝ cña b¬m cã tû sè truyÒn biÕn ®æi F02B 39/08) [1, 2006.01] 

39/06 . . . trong ®ã c«ng suÊt cña ®éng c¬ ®îc ph©n bè bëi c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó dÉn 
®éng m¸y b¬m vµ trôc ra cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 

39/08 . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng phi c¬ khÝ, vÝ dô c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng cã tû sè truyÒn biÕn 
®æi lo¹i thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 

39/10 . . . lo¹i ®iÖn [1, 2006.01] 
39/12 . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng cã khíp nèi hoÆc khíp ly hîp (cã khíp trît thuû lùc ®Ó 

thay ®æi tû sè truyÒn F02B 39/08) [1, 2006.01] 
39/14 . B«i tr¬n c¸c m¸y b¬m; C¸c thiÕt bÞ an toµn dïng cho chóng [1, 2006.01] 
39/16 . C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c cña m¸y b¬m [1, 2006.01] 
 

41/00 C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu ®Ó c¶i thiÖn sù biÕn ®æi n¨ng lîng nhiÖt hoÆc n¨ng 
lîng ¸p lùc thµnh n¨ng lîng c¬ häc [1, 2006.01] 

41/02 . C¸c ®éng c¬ cã sù d·n në kÐo dµi [1, 2006.01] 
41/04 . . trong c¸c xi lanh chÝnh [1, 2006.01] 
41/06 . . trong c¸c xi lanh hçn hîp [1, 2006.01] 
41/08 . . . C¸c ®éng c¬ hai kú hçn hîp [1, 2006.01] 
41/10 . . sö dông c¸c tuèc bin x¶ (sö dông tuèc bin x¶ ®Ó n¹p F02B 37/00; kÕt cÊu tuèc bin 

F01D; c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc tuèc bin khÝ F02C) [1, 2006.01] 

C¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu kh«ng ph¶i d¹ng láng; C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc bao 
hµm c¸c ®éng c¬, nghÜa lµ tæ hîp c¸c ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu t¹o nhiªn liÖu 

43/00 C¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu d¹ng khÝ; C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc bao hµm 
c¸c ®éng c¬ (c¸c ®éng c¬ cã hçn hîp khÝ n¹p ®îc ®èt ch¸y nhê sù tù bèc ch¸y cña 
nhiªn liÖu thªm vµo F02B 7/06; ®éng c¬ chuyÓn ®æi tõ d¹ng tiªu thô nhiªn liÖu d¹ng 
khÝ sang d¹ng tiªu thô nhiªn liÖu kh¸c F02B 69/04) [1, 2006.01] 

43/02 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó t¨ng hiÖu suÊt lµm viÖc [1, 2006.01] 
43/04 . . ®Ó c¶i thiÖn sù ch¸y hoµn toµn [1, 2006.01] 
43/06 . . ®Ó t¨ng ¸p [1, 2006.01] 
43/08 . C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc cã c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu d¹ng khÝ ®îc sinh 

ra tõ nhiªn liÖu d¹ng r¾n, vÝ dô tõ gç [1, 2006.01] 
43/10 . C¸c ®éng c¬ hoÆc thiÕt bÞ ®éng lùc ho¹t ®éng b»ng c¸c lo¹i khÝ ®Æc biÖt kh¸c, vÝ dô 

khÝ Axªtilen, khÝ næ [1, 2006.01] 
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43/12 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 

45/00 C¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu kh«ng láng kh¸c d¹ng khÝ; C¸c thiÕt bÞ 
®éng lùc (c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc cã c¬ cÊu t¹o nhiªn liÖu d¹ng khÝ tõ nhiªn liÖu r¾n 
F02B 43/08; ®éng c¬ chuyÓn ®æi tõ d¹ng tiªu thô nhiªn liÖu d¹ng khÝ sang d¹ng tiªu 
thô nhiªn liÖu kh¸c F02B 69/04) [1, 2006.01] 

45/02 . ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu d¹ng bôi, vÝ dô bôi than (ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu cã 
chøa chÊt «xy ho¸ F02B 45/06) [1, 2006.01] 

45/04 . . C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc, vÝ dô cã c¸c c¬ cÊu nghiÒn than [1, 2006.01] 
45/06 . ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu cã chøa chÊt «xy ho¸ [1, 2006.01] 
45/08 . ho¹t ®éng b»ng c¸c d¹ng nhiªn liÖu r¾n kh¸c [1, 2006.01] 
45/10 . ho¹t ®éng b»ng hçn hîp cña nhiªn liÖu láng vµ nhiªn liÖu kh«ng láng, vÝ dô nhiªn 

liÖu d¹ng nh·o hoÆc d¹ng bät [1, 2006.01] 

C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ liªn quan ®Õn xö lý s¬ bé hoÆc thªm c¸c chÊt ®Æc 
biÖt vµo kh«ng khÝ ch¸y, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc 
kh¸c 

47/00 C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ bao gåm sù thªm c¸c chÊt kh«ng ph¶i nhiªn 
liÖu hoÆc c¸c chÊt chèng kÝch næ vµo kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn 
liÖu-khÝ [1, 2006.01] 

47/02 . níc hoÆc h¬i níc [1, 2006.01] 
47/04 . c¸c chÊt kh«ng chØ cã níc hoÆc h¬i níc [1, 2006.01] 
47/06 . . c¸c chÊt cã chøa «xy kh«ng thu ®îc tõ kh«ng khÝ (F02B 47/10 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
47/08 . . c¸c chÊt cã chøa c¸c khÝ x¶ [1, 2006.01] 
47/10 . . . Sù tuÇn hoµn khÝ x¶ trong vßng kÝn hoÆc vßng nöa kÝn, vÝ dô cã «xy bæ sung 

®ång thêi [1, 2006.01] 

49/00 C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬ cã sù tù bèc ch¸y khÝ nÐn bao gåm viÖc cung 
cÊp mét lîng nhá nhiªn liÖu d¹ng s¬ng mï ®a vµo hÖ thèng n¹p khÝ cña 
®éng c¬ [1, 2006.01] 

51/00 C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc kh¸c cña ®éng c¬ bao gåm viÖc xö lý s¬ bé hoÆc thªm c¸c 
chÊt ®Æc biÖt vµo kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ [1, 2006.01] 

51/02 . sö dông chÊt xóc t¸c [1, 2006.01] 
51/04 . sö dông ®iÖn hoÆc tõ tÝnh [1, 2006.01] 
51/06 . sö dông c¸c tia hoÆc sãng ©m [1, 2006.01] 

C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c 

53/00 C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c (c¸c 
ph¬ng diÖn ®èt trong cña pitt«ng kiÓu quay hoÆc c¸c phÇn tö bªn ngoµi ®Ó kÕt hîp 
víi chóng F02B 55/00) [1, 2006.01] 

53/02 . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc [1, 2006.01] 
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53/04 . Sù n¹p thªm hoÆc x¶ s¶n phÈm ch¸y [1, 2006.01] 
53/06 . . §iÒu khiÓn c¸c van cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
53/08 . . Sù n¹p, vÝ dô nhê c¸c c¬ cÊu cña b¬m nÐn d¹ng pitt«ng quay [1, 2006.01] 
53/10 . Sù cung cÊp nhiªn liÖu; DÉn nhiªn liÖu vµo buång ch¸y [1, 2006.01] 
53/12 . Sù ®¸nh löa [1, 2006.01] 
53/14 . Phèi hîp c¸c ®éng c¬ ®Ó dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu kh¸c hoÆc tæ hîp c¸c ®éng c¬ víi c¸c 

c¬ cÊu nµy (c¸c ph¬ng diÖn râ h¬n cña c¸c c¬ cÊu nµy, xem ë c¸c líp cã liªn quan) 
[1, 2006.01] 

55/00 C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ pitt«ng quay; c¸c chi tiÕt bªn ngoµi ®Ó 
kÕt hîp víi pitt«ng quay [1, 2006.01] 

55/02 . Pitt«ng [1, 2006.01] 
55/04 . . Lµm m¸t pitt«ng [1, 2006.01] 
55/06 . . . b»ng kh«ng khÝ hoÆc c¸c khÝ kh¸c [1, 2006.01] 
55/08 . C¸c chi tiÕt bªn ngoµi ®Ó kÕt hîp víi pitt«ng quay; Vá [1, 2006.01] 
55/10 . . Lµm m¸t chóng [1, 2006.01] 
55/12 . . . b»ng kh«ng khÝ hoÆc c¸c khÝ kh¸c [1, 2006.01] 
55/14 . H×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu cña buång ®èt [1, 2006.01] 
55/16 . C¸c r·nh n¹p vµ x¶ trong pitt«ng hoÆc trong c¸c chi tiÕt bªn ngoµi [1, 2006.01] 

C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ pitt«ng tinh tiÕn cã xi lanh chuyÓn ®éng 

57/00 C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ quay trong ®ã khÝ ®èt di chuyÓn trong 
mét hoÆc nhiÒu pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 

57/02 . Sù cung cÊp nhiªn liÖu hoÆc kh«ng khÝ ch¸y (®iÒu khiÓn n¹p hoÆc x¶ F02B 57/04) 
[1, 2006.01] 

57/04 . §iÒu khiÓn n¹p hoÆc x¶ trong xi lanh (dïng cho ®éng c¬ hai kú hoÆc c¸c ®éng c¬ 
kh¸c cã pitt«ng chÝnh ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh n¹p hoÆc x¶ F02B 57/06) [1, 2006.01] 

57/06 . §éng c¬ hai kú hoÆc c¸c ®éng c¬ kh¸c cã pitt«ng chÝnh ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh n¹p 
hoÆc x¶ (cã kh«ng gian ch¸y n»m ë t©m h×nh sao F02B 57/10) [1, 2006.01] 

57/08 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c xi lanh bè trÝ theo h×nh sao [1, 2006.01] 
57/10 . . cã kh«ng gian ch¸y n»m ë t©m h×nh sao [1, 2006.01] 

59/00 C¸c ph¬ng diÖn ®èt trong cña ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn cã xi lanh chuyÓn ®éng 
d¹ng kh¸c, vÝ dô cã chuyÓn ®éng l¾c (cã thµnh cã tÝnh ch¶y dÎo F02B 75/38) [1, 
2006.01] 

KÕt hîp ®éng c¬ cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt; Tæ hîp c¸c ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu kh«ng 
ph¶i lµ c¸c bé phËn cña ®éng c¬ hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî 

61/00 KÕt hîp ®éng c¬ ®Ó dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Èy; 
Tæ hîp ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng (ph©n phèi c«ng suÊt ®éng c¬ b»ng c¬ 
cÊu truyÒn vi sai ®Ó dÉn ®éng c¸c b¬m nÐn dïng ®Ó n¹p hoÆc x¶ vµ cho trôc ra cña 
®éng c¬ F02B 39/06; kÕt hîp c¸c ®éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c F02B 53/14; 
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bè trÝ c¸c ®éng c¬ trªn ph¬ng tiÖn giao th«ng, xem c¸c líp thuéc c¸c ph¬ng tiÖn 
giao th«ng nµy) [1, 2006.01] 

61/02 . ®Ó dÉn ®éng c¸c lo¹i xe m¸y [1, 2006.01] 
61/04 . ®Ó dÉn ®éng c¸c thiÕt bÞ ®Èy [1, 2006.01] 
61/06 . Tæ hîp ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ khÝ (F02B 61/02, 61/04 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 

63/00 KÕt hîp ®éng c¬ ®Ó dÉn ®éng c¸c b¬m, dông cô cÇm tay hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn; Tæ 
hîp c¸c thiÕt bÞ cÇm tay víi c¸c c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ (c¸c ®éng c¬ 
pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c F02B 53/14) [1, 2006.01] 

63/02 . ®Ó dÉn ®éng c¸c dông cô thñ c«ng [1, 2006.01] 
63/04 . ®Ó dÉn ®éng m¸y ph¸t ®iÖn [1, 2006.01] 
63/06 . ®Ó dÉn ®éng m¸y b¬m [1, 2006.01] 

65/00 KÕt hîp ®éng c¬ cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt kh¸c kh«ng thuéc c¸c nhãm F02B 
61/00 ®Õn F02B 63/00; Tæ hîp ®éng c¬ víi c¸c c¬ cÊu kh¸c, vÝ dô c¸c c¬ cÊu 
kh«ng dÉn ®éng (c¸c ®éng c¬ pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c F02B 53/14; tæ hîp c¸c 
®éng c¬ ph¸t lùc bao gåm c¸c ®éng c¬ ®iÖn vµ ®éng c¬ ®èt trong ®Ó t¹o lùc t¬ng hç 
hoÆc t¹o mét lùc chung B60K 6/20) [1, 2006.01] 

C¸c ®éng c¬ kh¸c kh«ng thuéc c¸c nhãm trªn 

67/00 C¸c ®éng c¬ cã sù bè trÝ c¸c c¬ cÊu phô, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c, vÝ dô c¸c 
c¬ cÊu phô cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau; C¬ cÊu dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu phô cña 
®éng c¬, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

67/04 . c¸c c¬ cÊu phô ®îc dÉn ®éng c¬ khÝ [1, 2006.01] 
67/06 . . ®îc dÉn ®éng b»ng c¸c c¬ cÊu d¹ng xÝch vßng, ®ai truyÒn hoÆc c¸c phÇn tö 

t¬ng tù [1, 2006.01] 
67/08 . c¸c c¬ cÊu phô ®îc dÉn ®éng phi c¬ khÝ [1, 2006.01] 
67/10 . c¸c c¬ cÊu n¹p hoÆc x¶ [5, 2006.01] 

69/00 C¸c ®éng c¬ ®èt trong biÕn ®æi thµnh c¸c ®éng c¬ ®èt ch¸y d¹ng kh¸c, kh«ng 
thuéc nhãm F02B 11/00; C¸c lo¹i kh¸c cña ®éng c¬ ®èt trong cã kÕt cÊu thuËn 
lîi cho viÖc sö dông cïng mét lo¹i chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt gièng nhau [1, 
2006.01] 

69/02 . ho¹t ®éng b»ng c¸c d¹ng nhiªn liÖu kh¸c nhau, vÝ dô c¸c ®éng c¬ cã thÓ chuyÓn tõ 
nhiªn liÖu nhÑ sang nhiªn liÖu nÆng [1, 2006.01] 

69/04 . . ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu d¹ng khÝ vµ kh«ng ph¶i d¹ng khÝ [1, 2006.01] 
69/06 . ho¹t ®éng víi c¸c chu kú kh¸c nhau, vÝ dô c¸c ®éng c¬ cã thÓ chuyÓn ®îc tõ hai 

kú sang bèn kú [1, 2006.01] 

71/00 C¸c ®éng c¬ pitt«ng tù do; C¸c ®éng c¬ kh«ng cã trôc chÝnh quay [1, 2006.01] 
71/02 . Khëi ®éng [1, 2006.01] 
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71/04 . KÕt hîp ®éng c¬ cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt; Tæ hîp c¸c ®éng c¬ ®ã víi c¸c c¬ cÊu 
®îc ®éng c¬ dÉn ®éng (c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng, 
xem trong c¸c líp liªn quan) [1, 2006.01] 

71/06 . . ThiÕt bÞ t¹o khÝ ch¸y d¹ng pitt«ng tù do [1, 2006.01] 

73/00 Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu ®éng c¬, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

75/00 C¸c ®éng c¬ d¹ng kh¸c, vÝ dô c¸c ®éng c¬ mét xi lanh [1, 2006.01] 
75/02 . C¸c ®éng c¬ cã chu tr×nh lµm viÖc ®Æc biÖt, vÝ dô lo¹i s¸u kú [1, 2006.01] 
75/04 . C¸c ®éng c¬ cã kho¶ng c¸ch gi÷a pitt«ng n»m ë ®iÓm chÕt trªn vµ n¾p xi lanh thay 

®æi [1, 2006.01] 
75/06 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu ®Ó c©n b»ng m«ment quay (bï lùc qu¸n tÝnh, triÖt tiªu 

rung ®éng trong hÖ thèng F16F) [1, 2006.01] 
75/08 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu chèng gØ trªn bÒ mÆt ®îc röa b»ng khÝ [1, 2006.01] 
75/10 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c c¬ cÊu khö ®éc khÝ th¶i (c¸c c¬ cÊu khö ®éc khÝ th¶i, xem  

F01N 3/08) [1, 2006.01] 
75/12 . C¸c qu¸ tr×nh lµm viÖc kh¸c [1, 2006.01] 
75/16 . C¸c ®éng c¬ ®Æc trng bëi sè xi lanh, vÝ dô lo¹i mét xi lanh (F02B 75/26 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
75/18 . . §éng c¬ nhiÒu xi lanh (ph¬ng diÖn x¶ khÝ F02B 25/00) [1, 2006.01] 
75/20 . . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ thµnh mét hµng [1, 2006.01] 
75/22 . . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ thµnh h×nh ch÷ V, h×nh rÎ qu¹t hoÆc h×nh sao [1, 

2006.01] 
75/24 . . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ ®èi xøng qua trôc chÝnh vµ c¸c xi lanh lo¹i “dÑt” [1, 

2006.01] 
75/26 . C¸c ®éng c¬ cã c¸c trôc cña xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc nghieeng mét gãc so 

víi trôc chÝnh; C¸c ®éng c¬ cã c¸c trôc xi lanh ®îc bè trÝ däc theo c¸c ®êng tiÕp 
tuyÕn cña ®êng trßn cã t©m trªn trôc cña trôc chÝnh [1, 2006.01] 

75/28 . C¸c ®éng c¬ cã hai hoÆc nhiÒu pitt«ng tÞnh tiÕn trong cïng mét xi lanh hoÆc trong 
c¸c xi lanh ®ång trôc (c¸c pitt«ng ®îc bè trÝ ®èi xøng nhau qua trôc chÝnh F02B 
75/24) [1, 2006.01] 

75/30 . cã pitt«ng c«ng t¸c trît bªn trong mét pitt«ng kh¸c [1, 2006.01] 
75/32 . C¸c ®éng c¬ cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c pitt«ng vµ trôc chÝnh kh«ng thuéc c¸c nhãm kÓ 

trªn [1, 2006.01] 
75/34 . C¸c ®éng c¬ siªu nhá, vÝ dô ®éng c¬ dÉn ®éng c¸c m« h×nh [1, 2006.01] 
75/36 . C¸c ®éng c¬ cã thµnh buång lµm viÖc hoÆc buång ®èt biÕn d¹ng ®µn håi díi t¸c 

dông cña ¸p lùc [1, 2006.01] 
75/38 . . §éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn (F02B 75/04 ®îc u tiªn; cã c¸c pitt«ng ®µn håi phô 

trong buång ®èt s¬ bé F02B 19/06) [1, 2006.01] 
75/40 . C¸c ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn kh¸c [1, 2006.01] 

77/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu vµ phô tïng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 
77/02 . Líp phñ bÒ mÆt cho c¸c bé phËn lµm viÖc trong kh«ng khÝ ch¸y (chØ dïng cho 

pitt«ng hoÆc xi lanh F02F) [1, 2006.01] 
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77/04 . Lµm s¹ch ®éng c¬, chèng gØ, chèng ¨n mßn hoÆc ng¨n ngõa nh÷ng chÊt l¾ng ®äng 
kh«ng mong muèn trong ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 

77/08 . C¸c c¬ cÊu an toµn, chØ b¸o hoÆc gi¸m s¸t (c¸ch nhiÖt F02B 77/11; c¬ cÊu gi¸m s¸t 
hoÆc chÈn ®o¸n cña c¸c thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i F01N 11/00) [1, 2006.01] 

77/10 . . C¸c c¬ cÊu an toµn liªn quan ®Õn viÖc chèng næ trong c¸cte [1, 2006.01] 
77/11 . C¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch ©m [3, 2006.01] 
77/13 . . C¸ch ©m [3, 2006.01] 
77/14 . C¸c c¬ cÊu phô ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®îc ghÐp liÒn khèi [1, 2006.01] 

79/00 Ch¹y rµ ®éng c¬ ®èt trong (b«i tr¬n trong khi ch¹y rµ F01M) [1, 2006.01] 
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F02C C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ; Cöa n¹p kh«ng khÝ cña c¸c thiÕt 
bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc; §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cÊp nhiªn liÖu 
trong c¸c thiÕt bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc (kÕt cÊu tuèc bin F01D; ®éng 
c¬ ph¶n lùc F02K; kÕt cÊu cña m¸y nÐn khÝ hoÆc qu¹t th«ng giã F04; c¸c c¬ cÊu ®èt 
ch¸y trong ®ã qu¸ tr×nh ®èt ch¸y x¶y ra t¹i vÞ trÝ trong líp hãa láng cña nhiªn liÖu 
hoÆc trong c¸c h¹t kh¸c F23C 10/00; c¸c s¶n phÈm ch¸y t¹o ¸p suÊt cao hoÆc vËn tèc 
cao F23R; sö dông tuèc bin khÝ trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh b»ng nÐn F25B 11/00; sö 
dông c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ trong c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xem trong c¸c líp cã liªn 
quan) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c thiÕt bÞ tuèc bin ho¹t ®éng b»ng s¶n phÈm ch¸y hoÆc b»ng khÝ; 
 - tuèc bin hoÆc c¸c thiÕt bÞ tuèc bin ®èt trong;  
 - c¸c thiÕt bÞ tuèc bin trong ®ã lu chÊt sinh c«ng lµ khÝ nÐn cha ®îc nung nãng. 
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm: 
 - thiÕt bÞ tuèc bin h¬i níc ®îc nªu trong ph©n líp F01K;  
 - thiÕt bÞ h¬i ®Æc biÖt ®îc nªu trong ph©n líp F01K.  
(3) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ "thiÕt bÞ tuèc bin khÝ" bao gåm toµn bé c¸c ®èi tîng 

cña ghi chó (1) nªu trªn, ngoµi ra bao gåm c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c ®éng c¬ ph¶n lùc 
chung cho c¶ c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ.  

(4) CÇn lu ý ®Õn phÇn ghi chó ë tríc líp F01. 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ sö dông khÝ nãng hoÆc khÝ nÐn cha ®îc nung nãng 
lµm lu chÊt sinh c«ng (b»ng viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm ch¸y F02C 3/00, 5/00) [1, 
3, 2006.01] 

1/02 . sö dông khÝ nÐn cha ®îc nung nãng [1, 3, 2006.01] 
1/04 . sö dông lu chÊt sinh c«ng ®îc nung nãng gi¸n tiÕp [1, 3, 2006.01] 
1/05 . . ®Æc trng bëi lo¹i nguån nhiÖt, vÝ dô sö dông n¨ng lîng h¹t nh©n hoÆc n¨ng 

lîng mÆt trêi [3, 2006.01] 
1/06 . . . sö dông nhiÖt cña khÝ x¶ ®Ó nung nãng (F02C 1/08 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
1/08 . . C¸c chu tr×nh nöa kÝn [3, 2006.01] 
1/10 . . C¸c chu tr×nh kÝn [3, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ sö dông s¶n phÈm ch¸y lµm lu chÊt sinh c«ng (®îc 
t¹o ra trong qu¸ tr×nh ch¸y ng¾t qu·ng F02C 5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . sö dông ¸p suÊt khÝ x¶ trong bé trao ®æi ¸p suÊt ®Ó nÐn kh«ng khÝ (bé trao ®æi ¸p 
suÊt, xem F04F 13/00) [1, 2006.01] 

3/04 . cã tuèc bin dÉn ®éng m¸y nÐn (thiÕt bÞ trÝ truyÒn lùc F02C 7/36; ®iÒu khiÓn dßng 
lu chÊt sinh c«ng F02C 9/16) [1, 5, 2006.01] 

3/045 . . cã c¸c ®êng dÉn cña m¸y nÐn khÝ vµ tuèc bin trong cïng mét r«to (F02C 3/073 
®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
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3/05 . . . m¸y nÐn khÝ vµ tuèc bin lo¹i híng t©m [3, 2006.01] 
3/055 . . m¸y nÐn khÝ lo¹i d·n në thÓ tÝch [3, 2006.01] 
3/06 . . m¸y nÐn khÝ chØ gåm c¸c bËc däc trôc (F02C 3/10 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/067 . . . cã r«to quay ngîc chiÒu ( F02C 3/073 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/073 . . . c¸c bËc cña m¸y nÐn khÝ vµ tuèc bin ®ång t©m [3, 2006.01] 
3/08 . . m¸y nÐn khÝ cã Ýt nhÊt mét bËc däc trôc (F02C 3/10 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/09 . . . cña m¸y nÐn lo¹i híng t©m [3, 2006.01] 
3/10 . . cã tuèc bin kh¸c dÉn ®éng trôc ra nhng kh«ng dÉn ®éng m¸y nÐn khÝ [1, 

2006.01] 
3/107 . . cã hai hoÆc nhiÒu r«to ®îc ghÐp nèi b»ng c¬ cÊu truyÒn lùc [5, 2006.01] 
3/113 . . . cã c¬ cÊu truyÒn lùc biÕn ®æi gi÷a c¸c r«to [5, 2006.01] 
3/13 . . cã lu chÊt sinh c«ng biÕn ®æi nèi liÒn gi÷a c¸c tuèc bin hoÆc m¸y nÐn hoÆc c¸c 

bËc r«to kh¸c nhau [5, 2006.01] 
3/14 . ®Æc trng bëi sù bè trÝ c¸c buång ®èt trong thiÕt bÞ (c¸c buång ®èt, xem F23R) [1, 

3, 2006.01] 
3/16 . . cã c¸c buång ch¸y Ýt nhÊt ®îc bè trÝ mét phÇn trong r«to tuèc bin [1, 2006.01] 
3/20 . sö dông nhiªn liÖu ®Æc biÖt, chÊt «xy ho¸ hoÆc m«i trêng pha lo·ng ®Ó t¹o c¸c s¶n 

phÈm ch¸y [1, 3, 2006.01] 
3/22 . . nhiªn liÖu vµ chÊt «xy ho¸ cã d¹ng khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt b×nh thêng (F02C 

3/28 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/24 . . nhiªn liÖu vµ chÊt «xy ho¸ cã d¹ng láng ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt b×nh thêng [1, 3, 

2006.01] 
3/26 . . nhiªn liÖu vµ chÊt «xy ho¸ ë d¹ng r¾n hoÆc d¹ng bôi, vÝ dô ë thÓ huyÒn phï hoÆc 

thÓ vÈn [1, 2006.01] 
3/28 . . . sö dông bé t¹o khÝ riªng biÖt ®Ó khÝ ho¸ nhiªn liÖu tríc khi ch¸y [3, 2006.01] 
3/30 . . Bæ sung níc, h¬i níc hoÆc c¸c d¹ng lu chÊt kh¸c vµo c¸c phÇn tö nhiªn liÖu 

hoÆc vµo lu chÊt sinh c«ng tríc khi x¶ ra khái tuèc bin (c¬ cÊu nung nãng 
kh«ng khÝ ë cöa n¹p ®Ó ng¨n chÆn sù ®ãng b¨ng F02C 7/047) [3, 2006.01] 

3/32 . T¹o ra dßng kh«ng khÝ nhê c¸c tia chÊt láng hoÆc khÝ, vÝ dô c¬ cÊu phun [3, 
2006.01] 

3/34 . cã tuÇn hoµn mét phÇn lu chÊt sinh c«ng, nghÜa lµ c¸c chu tr×nh nöa kÝn cã c¸c s¶n 
phÈm ch¸y n»m trong phÇn kÝn cña chu tr×nh [3, 2006.01] 

3/36 . C¸c chu tr×nh më [3, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ trong ®ã lu chÊt sinh c«ng ®îc t¹o ra do qu¸ tr×nh 
ch¸y gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 

5/02 . ®Æc trng bëi sù ph©n bè c¸c buång ®èt trong thiÕt bÞ (c¸c buång ®èt, xem F23R) 
[1, 3, 2006.01] 

5/04 . . c¸c buång ®èt ®îc bè trÝ Ýt nhÊt mét phÇn trong r«to cña tuèc bin [1, 2006.01] 
5/06 . lu chÊt sinh c«ng ®îc t¹o ra trong bé sinh khÝ kiÓu ®èt trong vµ d·n në thÓ tÝch cã 

b¶n chÊt kh«ng t¹o c¬ n¨ng (c¸c ®éng c¬ ®èt trong cã d·n në kÐo dµi sö dông tuèc 
bin khÝ x¶  F02B) [1, 2006.01] 

5/08 . . bé sinh khÝ kiÓu pitt«ng tù do [1, 2006.01] 
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5/10 . lu chÊt sinh c«ng t¹o ra cét khÝ céng hëng hoÆc dao ®éng, nghÜa lµ c¸c buång ®èt 
kh«ng cã van ®iÒu khiÓn cìng bøc, vÝ dô sö dông hiÖu øng Helmholtz [1, 3, 
2006.01] 

5/11 . . sö dông c¸c buång ®èt kh«ng van [3, 2006.01] 
5/12 . c¸c buång ®èt cã van hót hoÆc van x¶, vÝ dô thiÕt bÞ tuèc bin khÝ Holzwarth [1, 

2006.01] 

6/00 C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ nhiÒu tæ m¸y; Tæ hîp c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ víi c¸c 
c¬ cÊu c¸c (c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ vÒ c¸c c¬ cÊu nµy, xem c¸c líp t¬ng øng); KÕt 
hîp c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ dïng cho môc ®Ých ®Æc biÖt [3, 2006.01] 

6/02 . C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ nhiÒu tæ m¸y cã c«ng suÊt ra chung [3, 2006.01] 
6/04 . C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ cung cÊp chÊt sinh c«ng ®îc ®èt nãng hoÆc ®îc nÐn tíi 

c¸c c¬ cÊu kh¸c, vÝ dô c¸c c¬ cÊu ®Çu ra kh«ng t¹o c¬ n¨ng (F02C 6/18 ®îc u 
tiªn) [3, 2006.01] 

6/06 . .  cung cÊp khÝ nÐn (F02C 6/10 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
6/08 . . . khÝ d¹ng bät khÝ ®îc dÉn ra tõ bé nÐn khÝ cña thiÕt bÞ tuèc bin khÝ [3, 2006.01] 
6/10 . . cung cÊp lu chÊt sinh c«ng cho bé phËn tiªu thô, vÝ dô ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh 

hãa häc, tõ ®ã hçn hîp sinh c«ng quay trë l¹i tuèc bin khÝ cña thiÕt bÞ [3, 
2006.01] 

6/12 . . . C¸c m¸y nÐn tuèc bin, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¨ng thªm c«ng suÊt c¬ häc ®Çu ra 
cña c¸c ®éng c¬ pitt«ng ®èt trong b»ng c¸ch t¨ng ¸p suÊt n¹p [3, 2006.01] 

6/14 . C¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ cã c¸c c¬ cÊu ®Ó b¶o qu¶n n¨ng lîng, vÝ dô ®Ó ®¶m b¶o 
c«ng suÊt ®Ønh [3, 2006.01] 

6/16 . . ®Ó b¶o qu¶n kh«ng khÝ nÐn [3, 2006.01] 
6/18 . sö dông nhiÖt lîng ®· sö dông cña c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ ë bªn ngoµi chóng, vÝ 

dô c¸c thiÕt bÞ thu håi nhiÖt tuèc bin khÝ (sö dông nhiÖt lîng ®· sö dông lµm 
nguån n¨ng lîng cho c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh F25B 27/02) [3, 2006.01] 

6/20 . KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ ®Ó dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng [3, 
2006.01] 

7/00 C¸c côm chi tiÕt, c¸c phÇn tö kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô trî kh«ng 
thuéc c¸c nhãm F02C 1/00 ®Õn F02C 6/00; Cöa hót kh«ng khÝ cña c¸c thiÕt bÞ 
®éng c¬ ph¶n lùc (®iÒu khiÓn F02C 9/00) [1, 3, 2006.01] 

7/04 . C¸c cöa hót kh«ng khÝ dïng cho c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ hoÆc thiÕt bÞ ®éng c¬ ph¶n 
lùc [1, 3, 2006.01] 

7/042 . . cã d¹ng h×nh häc biÕn ®æi [3, 2006.01] 
7/045 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶m tiÕng ån [3, 2006.01] 
7/047 . . Nung nãng ®Ó ng¨n chÆn sù ®ãng b¨ng [3, 2006.01] 
7/05 . . cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña c¸c vËt hoÆc c¸c h¹t g©y háng hãc 

[3, 2006.01] 
7/052 . . . cã c¸c c¬ cÊu th¶i bôi [3, 2006.01] 
7/055 . . . cã líi läc, mµng cöa hoÆc c¬ cÊu b¶o vÖ ë cöa hót [3, 2006.01] 
7/057 . . §iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh (liªn kÕt víi viÖc ®iÒu khiÓn cung cÊp nhiªn liÖu 

F02C 9/50, víi viÖc ®iÒu khiÓn thiÕt diÖn vßi phun F02K 1/16) [3, 2006.01] 
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7/06 . Ph©n bè c¸c gèi ®ì (c¸c gèi ®ì xem F16C); B«i tr¬n (b«i tr¬n ®éng c¬ nãi chung  
F01M) [1, 3, 2006.01] 

7/08 . Nung nãng kh«ng khÝ n¹p tríc khi ch¸y, vÝ dô b»ng khÝ x¶ [1, 2006.01] 
7/10 . . b»ng c¸c c¬ cÊu trao ®æi nhiÖt t¸i sinh [1, 2006.01] 
7/105 . . . lo¹i quay (bé trao ®æi nhiÖt lo¹i quay, xem F28D) [3, 2006.01] 
7/12 . Lµm m¸t c¸c thiÕt bÞ (lµm m¸t c¸c phÇn riªng biÖt, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ 

dô F01D; lµm m¸t ®éng c¬ nãi chung F01P) [1, 2006.01] 
7/14 . . lµm m¸t lu chÊt trong thiÕt bÞ [1, 2006.01] 
7/141 . . . lu chÊt sinh c«ng (F02C 3/30 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
7/143 . . . . tríc hoÆc gi÷a c¸c tÇng nÐn khÝ [3, 2006.01] 
7/16 . . ®Æc trng bëi m«i trêng lµm m¸t [1, 2006.01] 
7/18 . . . d¹ng khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
7/20 . L¾p r¸p hoÆc c¸c c¬ cÊu ®ì cña thiÕt bÞ; §iÒu tiÕt ®é d·n në nhiÖt hoÆc ®é d·o v× 

nhiÖt [1, 2006.01] 
7/22 . C¸c hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
7/224 . . Nung nãng nhiªn liÖu tríc khi ®a vµo buång ®èt [3, 2006.01] 
7/228 . . Sù ph©n bè nhiªn liÖu gi÷a c¸c buång ®èt kh¸c nhau [3, 2006.01] 
7/232 . . C¸c van nhiªn liÖu; Van x¶ hoÆc c¸c hÖ thèng x¶ (c¸c van nãi chung F16K) [3, 

2006.01] 
7/236 . . HÖ thèng cÊp nhiªn liÖu bao gåm hai hoÆc nhiÒu b¬m [3, 2006.01] 
7/24 . C¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch ©m (cöa hót kh«ng khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶m tiÕng ån 

F02C 7/045; ®Çu x¶, buång x¶ hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù F01D 25/30; gi¶m ©m c¸c 
vßi phun cña c¸c thiÕt bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc F02K 1/00) [1, 3, 2006.01] 

7/25 . . Phßng vµ chèng ch¸y (nãi chung A62) [3, 2006.01] 

7/26 . Khëi ®éng; §¸nh löa [1, 2006.01] 
7/262 . . Khëi ®éng l¹i sau khi t¾t löa [3, 2006.01] 
7/264 . . §¸nh löa [3, 2006.01] 
7/266 . . . Lo¹i ®iÖn (bu gi ®¸nh löa H01T) [3, 2006.01] 
7/268 . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng khëi ®éng dïng cho r«to [3, 2006.01] 
7/27 . . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng lo¹i thuû lùc (tuèc bin khëi ®éng F02C 7/277) [3, 2006.01] 
7/272 . . . . ®îc t¹o ra nhê c¸c èng [3, 2006.01] 
7/275 . . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ khÝ [3, 2006.01] 
7/277 . . . . c¬ cÊu khëi ®éng lµ tuèc bin [3, 2006.01] 
7/28 . . C¬ cÊu ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
7/30 . Chèng gØ bÒ mÆt tiÕp xóc khÝ [1, 2006.01] 
7/32 . Bè trÝ, l¾p r¸p hoÆc dÉn ®éng c¸c thiÕt bÞ phô [1, 2006.01] 
7/36 . TruyÒn c«ng suÊt gi÷a c¸c trôc kh¸c nhau cña thiÕt bÞ tuèc bin khÝ, hoÆc gi÷a thiÕt 

bÞ tuèc bin khÝ vµ bé phËn tiªu thô c«ng suÊt (F02C 7/32 ®îc u tiªn; khíp truyÒn 
kiÓu quay F16D; truyÒn ®éng nãi chung F16H) [3, 2006.01] 
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9/00 §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ; §iÒu khiÓn sù cÊp nhiªn liÖu trong c¸c thiÕt 
bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc khÝ (®iÒu khiÓn c¸c cöa hót kh«ng khÝ F02C 7/057; ®iÒu khiÓn 
tuèc bin F01D; ®iÒu khiÓn bé nÐn khÝ F04D 27/00) [1, 3, 2006.01] 

9/16 . §iÒu khiÓn dßng lu chÊt sinh c«ng (F02C 9/48 ®îc u tiªn; ®iÒu khiÓn dßng khÝ 
n¹p F02C 7/057) [3, 2006.01] 

9/18 . . b»ng c¸ch x¶, rÏ nh¸nh hoÆc t¸c ®éng lªn lu dÉn chÊt sinh c«ng biÕn ®æi nèi liÒn 
gi÷a c¸c tuèc bin hoÆc m¸y nÐn hoÆc c¸c tÇng cña chóng [3, 5, 2006.01] 

9/20 . . b»ng tiÕt lu; b»ng c¸ch ®iÒu chØnh c¸c c¸nh tuèc bin [3, 2006.01] 
9/22 . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh c¸c c¸nh tuèc bin [3, 2006.01] 
9/24 . . §iÒu khiÓn møc ¸p suÊt trong chu tr×nh kÝn [3, 2006.01] 
9/26 . §iÒu khiÓn cÊp nhiªn liÖu (F02C 9/48 ®îc u tiªn; c¸c van cÊp nhiªn liÖu F02C 

7/232) [3, 2006.01] 
9/28 . . HÖ thèng ®iÒu khiÓn nh¹y c¶m víi c¸c th«ng sè cña thiÕt bÞ hoÆc m«i trêng xung 

quanh, vÝ dô víi nhiÖt ®é, ¸p suÊt, tèc ®é quay cña r«to (F02C 9/30 ®Õn 9/38, 
F02C 9/44 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

9/30 . . ®Æc trng bëi sù thay ®æi c«ng suÊt ra cña m¸y b¬m nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
9/32 . . ®Æc trng bëi sù tiÕt lu nhiªn liÖu (F02C 9/38 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/34 . . . §iÒu khiÓn ®ång thêi c¸c dßng riªng biÖt tíi buång ®èt chÝnh vµ buång  

®èt phô [3, 2006.01] 
9/36 . . ®Æc trng bëi sù ®a nhiªn liÖu vÒ bÓ l¾ng (F02C 9/38 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/38 . . ®Æc trng bëi sù tiÕt lu vµ ®a nhiªn liÖu vÒ bÓ l¾ng [3, 2006.01] 
9/40 . . thÝch hîp víi viÖc sö dông c¸c lo¹i nhiªn liÖu ®Æc biÖt hoÆc sö dông nhiÒu lo¹i 

nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
9/42 . . thÝch hîp víi viÖc ®iÒu khiÓn ®ång thêi hai hay nhiÒu thiÕt bÞ [3, 2006.01] 
9/44 . . nh¹y c¶m víi tèc ®é cña thiÕt bÞ bay, vÝ dô ®iÒu khiÓn theo sè Mach, tèi u ho¸ 

møc tiªu thô nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
9/46 . . §iÒu khiÓn cÊp nhiªn liÖu dù phßng [3, 2006.01] 
9/48 . §iÒu khiÓn kÕt hîp viÖc cÊp nhiªn liÖu víi ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu kh¸c cña thiÕt bÞ 

(kÕt hîp ®iÒu khiÓn vßi phun F02K 1/17) [3, 2006.01] 
9/50 . . cã ®iÒu khiÓn dßng lu chÊt sinh c«ng [3, 2006.01] 
9/52 . . . b»ng c¸ch x¶, rÏ nh¸nh lu chÊt sinh c«ng [3, 2006.01] 
9/54 . . . b»ng c¸ch tiÕt lu chÊt sinh c«ng, b»ng c¸ch ®iÒu chØnh c¸nh tuèc bin [3, 

2006.01] 
9/56 . . cã ®iÒu khiÓn c¬ cÊu truyÒn lùc [3, 2006.01] 
9/58 . . . cã ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®Èy cã bíc biÕn ®æi [3, 2006.01] 
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F02D §iÒu khiÓn ®éng c¬ ®èt trong (phô tïng ph¬ng tiÖn vËn t¶i, t¸c ®éng 
trªn mét ®¬n vÞ phô duy nhÊt, ®Ó ®iÒu khiÓn tù ®éng tèc ®é ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60K 
31/00; ®iÒu khiÓn kÕt hîp c¸c ®¬n vÞ kiÓu kh¸c nhau hoÆc cã chøc n¨ng kh¸c nhau 
cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hÖ thèng ®iÒu khiÓn dÉn ®éng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 
®êng bé cho môc ®Ých kh¸c víi viÖc ®iÒu khiÓn mét ®¬n vÞ phô duy nhÊt B60W; c¸c 
van ph©n phèi theo chu kú dïng cho ®éng c¬ ®èt trong F01L; ®iÒu khiÓn b«i tr¬n 
®éng c¬ ®èt trong F01M; lµm m¸t ®éng c¬ ®èt trong F01P; cung cÊp c¸c hçn hîp 
ch¸y hoÆc nhiªn liÖu cho ®éng c¬ ®èt trong, vÝ dô bé chÕ hoµ khÝ, b¬m phun, F02M; 
Khëi ®éng ®éng c¬ ®èt trong F02N; ®iÒu khiÓn ®¸nh löa F02P; ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ 
tuèc bin khÝ, thiÕt bÞ ph¶n lùc hoÆc thiÕt bÞ ®éng lùc ho¹t ®éng b»ng s¶n phÈm ch¸y, 
xem c¸c ph©n líp t¬ng øng) [4, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

(1) Trong ph©n líp nµy c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc sö dông víi ng÷ nghÜa nh sau:  
 - "phun nhiªn liÖu" nghÜa lµ ®a chÊt ch¸y vµo mét khoang, vÝ dô xi lanh, b»ng c¸c 

nguån ¸p lùc, vÝ dô b¬m nÐn, mét c¸ch liªn tôc hoÆc theo chu kú; 
 - "t¨ng ¸p" nghÜa lµ cung cÊp cho khoang lµm viÖc, vÝ dô xi lanh, kh«ng khÝ ch¸y ®· 

®îc nÐn b»ng c¸c nguån ¸p lùc, vÝ dô b¬m nÐn. 
(2) CÇn lu ý tíi c¸c ghi chó ®øng tríc líp F01. 
(3) Trong ph©n líp nµy, c¸c ph¬ng diÖn vÒ ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®îc ph©n lo¹i 

vµo c¸c nhãm F02D 41/00 ®Õn F02D 45/00. [4] 

Néi dung ph©n líp 

§iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh ®éng c¬ ®èt trong 
nãi chung 

§Æc trng bëi t¸c ®éng lªn sù vËn hµnh cña ®éng c¬: 
t¸c ®éng lªn phun nhiªn liÖu: nãi chung; ¸p suÊt 
thÊp; c¸c c¬ cÊu kh¸c ................................................................................... 1/00; 3/00; 7/00 
b»ng c¸ch tiÕt lu viÖc n¹p hoÆc x¶ kh«ng khÝ hay 
kh«ng khÝ-nhiªn liÖu  ...................................................................................................... 9/00 
t¸c ®éng lªn chu kú ph©n phèi cña van; thay ®æi tØ 
sè nÐn  ............................................................................................................... 13/00; 15/00 
b»ng c¸ch dõng xi lanh, ®a ®éng c¬ trë l¹i tr¹ng 
th¸i kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i ................................................................... 17/00 
t¸c ®éng lªn viÖc cung cÊp nhiªn liÖu hoÆc kh«ng 
khÝ ch¸y kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c ........................................................................ 33/00 
t¸c ®éng lªn hai hoÆc nhiÒu chøc n¨ng kÕt hîp 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c ....................................................................................... 37/00 

§Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu khëi ®éng: 
c¬ cÊu khëi ®éng kh«ng tù ®éng, vÝ dô khëi ®éng 
nhê ngêi vËn hµnh ....................................................................................................... 11/00 
Khëi ®éng b»ng c¶m biÕn tèc ®é cña bé ®iÒu tèc 
hoÆc b»ng c¸c ®iÒu kiÖn bªn trong hoÆc bªn ngoµi, 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c ............................................................................ 31/00, 35/00 

§iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh ............................................................................................. 28/00 
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®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ®Æc biÖt 
®éng c¬: ®Æc trng bëi nhiªn liÖu; ®iÒu khiÓn b»ng 
m«i trêng ch¸y ®îc sö dông; ®iÒu khiÓn b»ng t¨ng 
¸p................................................................................................................. 19/00; 21/00; 23/00 
tæ hîp ®éng c¬; ®éng c¬ ®¶o chiÒu; ®éng c¬ dÉn ®éng 
c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i hoÆc c¸c c¬ cÊu chuyªn dïng 
kh¸c  ............................................................................................................ 25/00; 27/00; 29/00 

Nh÷ng d¹ng ®iÒu khiÓn kh¸c 
§iÒu khiÓn kh«ng ph¶i b»ng ®iÖn ...................................................................................... 39/00 
§iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ........................................................................................ 41/00 ®Õn 45/00 

 

§iÒu khiÓn, vÝ dô ®iÒu chØnh phun nhiªn liÖu 

1/00 §iÒu khiÓn c¸c b¬m phun nhiªn liÖu, vÝ dô c¸c b¬m phun cao ¸p (F02D 3/00 
®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . thêi gian phun ®iÒu chØnh kh«ng h¹n chÕ, vÝ dô, thay ®æi lîng nhiªn liÖu ®îc n¹p 
1/04 . . b»ng c¸c c¬ cÊu c¬ khÝ phô thuéc vµo tèc ®é cña ®éng c¬, vÝ dô, b»ng bé ®iÒu tèc 

ly t©m (F02D 1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/06 . . b»ng c¸c c¬ cÊu phô thuéc vµo ¸p lùc lu chÊt sinh c«ng cña ®éng c¬ (F02D 1/08 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/08 . . TruyÒn c¸c xung ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu khiÓn b¬m, vÝ dô cã c¬ cÊu truyÒn lùc hoÆc 

c¬ cÊu trî lùc [1, 2006.01] 
1/10 . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ [1, 2006.01] 
1/12 . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn phi c¬ khÝ, vÝ dô b»ng thuû lùc [1, 2006.01] 
1/14 . . . . b»ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/16 . §iÒu chØnh thêi gian phun (F02D 1/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/18 . . cã c¸c c¬ cÊu phi c¬ khÝ ®Ó truyÒn c¸c xung ®iÒu khiÓn; cã c¬ cÊu khuyÕch ®¹i 

xung ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

3/00 §iÒu khiÓn phun nhiªn liÖu ¸p suÊt thÊp, nghÜa lµ hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ ®îc 
phun thùc chÊt ®îc nÐn trong kú nÐn cña ®éng c¬, nhê c¸c c¬ cÊu kh¸c víi c¬ 
cÊu chØ ®iÒu khiÓn b¬m phun (c¸c bé chÕ hoµ khÝ F02M) [1, 2, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Khi thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng ®iÒu khiÓn lµ mét bé phËn cña thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ¸p 
suÊt thÊp, th× ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm F02M 69/00. 

3/02 cã sù phun liªn tôc hoÆc dßng lªn liªn tôc cña kim phun [1, 2, 2006.01] 
3/04 §iÒu khiÓn phun nhiªn liÖu vµ chÕ hoµ khÝ, vÝ dô c¸c hÖ thèng t¸c ®éng lu©n phiªn [1, 

2006.01] 

7/00 Nh÷ng d¹ng ®iÒu khiÓn phun nhiªn liÖu kh«ng ph¶i b»ng ®iÖn kh¸c [1, 4, 
2006.01] 

7/02 . §iÒu khiÓn phun nhiªn liÖu b»ng kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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9/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ b»ng tiÕt lu c¸c èng dÉn kh«ng khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn 
liÖu-khÝ hoÆc hoÆc tiÕt lu c¸c èng x¶ [1, 2006.01] 

9/02 . liªn quan ®Õn c¸c èng dÉn hót (c¸c van tiÕt lu hoÆc ph©n bè chóng trong èng dÉn 
F02D 9/08) [1, 2006.01] 

9/04 . liªn quan ®Õn c¸c èng x¶ (c¸c van tiÕt lu hoÆc ph©n bè chóng trong c¸c èng dÉn 
F02D 9/08) [1, 2006.01] 

9/06 . . C¸c phanh b»ng khÝ x¶ (phanh h¬i) [1, 2006.01] 
9/08 . C¸c van tiÕt lu ®Æc biÖt dïng cho viÖc ®iÒu khiÓn; Ph©n bè chóng trong c¸c èng 

dÉn (c¸c van tiÕt lu ®îc biÕn ®æi cho môc ®Ých sö dông hoÆc ®îc bè trÝ trong c¸c 
bé chÕ hoµ khÝ F02M; c¸c van tiÕt lu nãi chung F16K) [1, 2006.01] 

9/10 . . cã c¸c van ®iÒu tiÕt d¹ng l¸ sËp quay [1, 2006.01] 
9/12 . . cã c¸c van ®iÒu tiÕt d¹ng trît; cã c¸c phÇn tö van dÞch chuyÓn däc theo èng dÉn 

[1, 2006.01] 
9/14 . . . c¸c phÇn tö van trît ngang èng dÉn [1, 2006.01] 
9/16 . . . c¸c phÇn tö van quay [1, 2006.01] 
9/18 . . cã c¸c van ®iÒu tiÕt cã thµnh ®µn håi [1, 2006.01] 

11/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng tù ®éng, vÝ dô khëi ®éng nhê ngêi vËn 
hµnh (chuyªn dïng ®Ó ®¶o chiÒu F02D 27/00; bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¬ cÊu ®iÒu khiÓn 
chÝnh trong ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60K 26/00) [1, 2, 5, 2006.01] 

11/02 . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu khëi ®éng b»ng tay, ch©n, hoÆc t¬ng tù [1, 5, 2006.01] 
11/04 . ®Æc trng bëi c¬ cÊu truyÒn ®iÒu khiÓn c¬ khÝ (truyÒn lùc hoÆc trî lùc F02D 11/06) 

[1, 5, 2006.01] 
11/06 . ®Æc trng bëi c¬ cÊu truyÒn ®iÒu khiÓn phi c¬ khÝ, vÝ dô c¬ cÊu truyÒn ®iÒu khiÓn 

thuû lùc hoÆc c¬ cÊu truyÒn ®iÒu khiÓn cã truyÒn lùc hoÆc trî lùc [1, 5, 2006.01] 
11/08 . . lo¹i khÝ nÐn [1, 5, 2006.01] 
11/10 . . lo¹i ®iÖn [1, 5, 2006.01] 

13/00 §iÒu chØnh c«ng suÊt ra cña ®éng c¬ b»ng c¸ch thay ®æi ®Æc tÝnh lµm viÖc cña 
c¸c van hót hoÆc van x¶, vÝ dô thay ®æi c¸c pha ph©n phèi (biÕn ®æi c¬ cÊu van 
F01L) [1, 2006.01] 

13/02 . trong lóc ®éng c¬ ®ang lµm viÖc [1, 2006.01] 
13/04 . . sö dông ®éng c¬ ®Ó h·m [1, 2006.01] 
13/06 . . Ng¾t c¸c xi lanh [1, 2006.01] 
13/08 . ®Ó chuyÓn ®éng c¬ sang chÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i [1, 2006.01] 

15/00 Thay ®æi tû sè nÐn (biÕn ®æi c¸c c¬ cÊu van F01L) [1, 2006.01] 
15/02 . b»ng sù thay ®æi hµnh tr×nh hoÆc dÞch chuyÓn cña pitt«ng [1, 2006.01] 
15/04 . b»ng sù thay ®æi thÓ tÝch cña buång nÐn nhng kh«ng thay ®æi hµnh tr×nh cña 

pitt«ng [1, 2006.01] 

17/00 §iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh c¸c ®éng c¬ b»ng c¸ch ng¾t c¸c xi lanh riªng lÎ; 
ChuyÓn c¸c ®éng c¬ sang chÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i (®iÒu 
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khiÓn hoÆc chuyÓn sang chÕ ®é kh«ng t¶i b»ng c¸ch thay ®æi ®Æc tÝnh lµm viÖc cña 
c¸c van hót hoÆc x¶ F02D 13/00) [1, 2006.01] 

17/02 . Sù ng¾t c¸c xi lanh (ng¾t c¸c ®éng c¬ trong thiÕt bÞ cã nhiÒu ®éng c¬ F02D 25/04) 
[1, 2006.01] 

17/04 . chuyÓn ®éng c¬ sang chÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i, vÝ dô trong 
nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng b×nh thêng (phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn b«i tr¬n 
F01M 1/22; phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn lµm m¸t F01P 5/14) [1, 2006.01] 

C¸c d¹ng ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt cña ®éng c¬ 

19/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu kh«ng ph¶i d¹ng láng, ho¹t 
®éng b»ng nhiÒu lo¹i nhiªn liÖu hoÆc c¸c chÊt kh«ng ph¶i nhiªn liÖu thªm vµo 
hçn hîp ch¸y (víi c¸c chÊt kh«ng ph¶i nhiªn liÖu F02D 21/00) [1, 2006.01] 

19/02 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu ë d¹ng h¬i (c¸c c¬ cÊu, vµ 
®iÒu khiÓn chóng, ®Ó pha trén h¬i vµ kh«ng khÝ F02M) [1, 2006.01] 

19/04 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu d¹ng r¾n, vÝ dô b»ng than 
ë d¹ng bôi [1, 2006.01] 

19/06 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiÒu d¹ng nhiªn liÖu, vÝ dô sö dông 
thay thÕ gi÷a nhiªn liÖu dÇu nhÑ vµ dÇu nÆng [1, 2006.01] 

19/08 . . sö dông ®ång thêi nhiÒu d¹ng nhiªn liÖu (F02D 19/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/10 . . . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ cã sù tù bèc ch¸y, trong ®ã nhiªn liÖu chÝnh ë 

d¹ng khÝ [1, 2006.01] 
19/12 . chuyªn dïng cho ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu cã c¸c chÊt kh«ng ph¶i nhiªn 

liÖu hoÆc c¸c t¸c nh©n chèng kÝch næ, vÝ dô b»ng nhiªn liÖu chèng kÝch næ (c¸c c¬ 
cÊu, ®iÒu khiÓn chóng, ®Ó cung cÊp c¸c chÊt pha hoÆc t¸c nh©n F02M) [1, 2006.01] 

21/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng khÝ «xy kh«ng lÊy tõ kh«ng khÝ hoÆc khÝ 
kh«ng ph¶i nhiªn liÖu kh¸c [1, 2006.01] 

21/02 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng khÝ oxy [1, 2006.01] 
21/04 . . cã tuÇn hoµn khÝ th¶i trong m¹ch kÝn hoÆc nöa kÝn [1, 2006.01] 
21/06 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng nhiªn liÖu ®îc thªm c¸c khÝ kh«ng 

ph¶i nhiªn liÖu kh¸c [1, 2006.01] 
21/08 . . khÝ th¶i cña ®éng c¬ (tuÇn hoµn khÝ th¶i trong c¸c ®éng c¬ sö dông khÝ «xy F02D 

21/04) [1, 2006.01] 
21/10 . . cã kh«ng khÝ thø cÊp ®îc bæ sung vµo hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (c¸c c¬ cÊu, viÖc 

®iÒu khiÓn chóng, ®Ó cÊp khÝ thø cÊp F02M) [1, 2006.01] 

23/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ cã t¨ng ¸p [1, 2006.01] 
23/02 . c¸c ®éng c¬ lo¹i phun nhiªn liÖu [1, 2006.01] 

25/00 §iÒu khiÓn hai hay nhiÒu ®éng c¬ cïng lµm viÖc [1, 2006.01] 
25/02 . ®Ó ®ång bé tèc ®é [1, 2006.01] 
25/04 . b»ng c¸ch dõng c¸c ®éng c¬ [1, 2006.01] 

27/00 §iÒu chØnh c¸c ®éng c¬ ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
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27/02 . b»ng sö dông ch¬ng tr×nh [1, 2006.01] 

28/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ theo ch¬ng tr×nh (®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh c¸c lo¹i 
®éng c¬ hoÆc môc ®Ých x¸c ®Þnh thuéc mét trong c¸c nhãm cña ph©n líp nµy, trõ c¸c 
nhãm F02D 29/00, F02D 39/00, hoÆc mét trong mét nhãm cña ph©n líp kh¸c, vÝ dô 
F01L, xem c¸c nhãm trong ph©n líp nµy) [2, 2006.01] 

29/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu kh¸c kh«ng ph¶i lµ mét phÇn hoÆc 
bé phËn cña ®éng c¬, vÝ dô ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ b»ng c¸c tÝn hiÖu bªn ngoµi 
[1, 2, 2006.01] 

29/02 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng ph¬ng tiÖn vËn t¶i; dÉn ®éng c¸c thiÕt bÞ 
®Èy cã bíc biÕn ®æi [1, 2, 2006.01] 

29/04 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng b¬m hoÆc m¸y nÐn khÝ [1, 2006.01] 
29/06 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng m¸y ph¸t ®iÖn [1, 2006.01] 

Nh÷ng d¹ng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®èt trong kh«ng b»ng ®iÖn 

31/00 Sö dông c¸c bé ®iÒu tèc cã c¶m biÕn tèc ®é ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ®èt trong 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

33/00 §iÒu khiÓn viÖc cÊp nhiªn liÖu hoÆc kh«ng khÝ ch¸y kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc 
kh¸c [1, 2006.01] 

33/02 . cña kh«ng khÝ ch¸y [1, 2006.01] 

35/00 §iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc bªn trong hoÆc bªn 
ngoµi cña ®éng c¬ kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

35/02 . theo c¸c ®iÒu kiÖn bªn trong cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 

37/00 §iÒu khiÓn kÕt hîp hai hay nhiÒu chøc n¨ng ®éng c¬ kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc 
kh¸c [1, 2006.01] 

37/02 . mét trong c¸c chøc n¨ng cña ®éng c¬ lµ ®¸nh löa (®iÒu khiÓn c¬ cÊu ®¸nh löa, xem 
F02P) [1, 2006.01] 

39/00 C¸c ®iÒu khiÓn kh¸c [1, 4, 2006.01] 
39/02 . cho c¸c ®éng c¬ bèn kú [1, 2006.01] 
39/04 . cho c¸c ®éng c¬ cã chu kú kh¸c c¸c ®éng c¬ bèn kú, vÝ dô ®éng c¬ hai kú [1, 

2006.01] 
39/06 . cho c¸c ®éng c¬ cã bæ sung nhiªn liÖu ë cuèi chu kú nÐn [1, 2006.01] 
39/08 . cho c¸c ®éng c¬ cã bæ sung nhiªn liÖu tríc chu kú nÐn [1, 2006.01] 
39/10 . cho c¸c ®éng c¬ pitt«ng tù do; cho c¸c ®éng c¬ kh«ng cã trôc chÝnh quay [1, 

2006.01] 

§iÒu khiÓn b»ng ®iÖn c¸c ®éng c¬ ®èt trong [4] 

Ghi chó [4, 6] 
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(1)  C¸c nhãm F02D 41/00 ®Õn 45/00 bao gåm c¸c ph¬ng diÖn ®iÖn cña c¸c c¬ cÊu ®îc 
®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn. 

(2) C¸c nhãm F02D 41/00 ®Õn 45/00 kh«ng bao gåm: 
 - C¸c ph¬ng diÖn kh«ng ph¶i ®iÖn cña c¸c c¬ cÊu ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn, mµ 

chóng ®îc bao gåm bëi c¸c nhãm F02D 1/00 ®Õn 39/00 hoÆc trong ph©n líp F02M; 
 - C¶ hai ph¬ng diÖn ®iÖn vµ kh«ng ph¶i ®iÖn cña c¸c c¬ cÊu ®îc ®iÒu khiÓn b»ng 

®iÖn, mµ chóng ®îc bao gåm bëi c¸c nhãm F02D 1/00 ®Õn 39/00 hoÆc ph©n líp 
F02M. 

41/00 §iÒu khiÓn cÊp hçn hîp ch¸y hoÆc c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh cña nã (F02D 
43/00 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

41/02 . Bè trÝ s¬ ®å m¹ch ®Ó t¹o c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn [4, 2006.01] 
41/04 . . C¸c tÝn hiÖu hiÖu chØnh cho c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh ®Æc biÖt (F02D 41/14 ®îc u 

tiªn) [4, 2006.01] 
41/06 . . . ®Ó khëi ®éng hoÆc lµm nãng ®éng c¬ [4, 2006.01] 
41/08 . . . ®Ó ch¹y kh«ng t¶i (F02D 41/06, 41/16 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
41/10 . . . ®Ó t¨ng tèc [4, 2006.01] 
41/12 . . . ®Ó gi¶m tèc [4, 2006.01] 
41/14 . . C¸c tÝn hiÖu hiÖu chØnh m¹ch kÝn [4, 2006.01] 
41/16 . . . ®Ó ch¹y kh«ng t¶i [4, 2006.01] 
41/18 . . b»ng c¸ch ®o lu lîng kh«ng khÝ vµo (®o lu lîng nãi chung G01F) [4, 

2006.01] 
41/20 . M¹ch ®Çu ra, vÝ dô ®Ó ®iÓu khiÓn dßng ®iÖn trong c¸c cuén d©y ®iÒu khiÓn (®iÒu 

khiÓn dßng ®iÖn t¶i c¶m øng nãi chung H03K 17/64) [4, 2006.01] 
41/22 . C¸c c¬ cÊu an toµn hoÆc chØ b¸o dïng cho ®iÒu kiÖn bÊt thêng [4, 2006.01] 
41/24 . sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt sè [4, 2006.01] 
41/26 . . sö dông m¸y tÝnh, vÝ dô bé vi xö lý [4, 2006.01] 
41/28 . . . c¸c m¹ch giao diÖn [4, 2006.01] 
41/30 . §iÒu khiÓn phun nhiªn liÖu [4, 2006.01] 
41/32 . . lo¹i ¸p suÊt thÊp [4, 2006.01] 
41/34 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm hoÆc thêi gian phun (thêi ®iÓm ®¸nh löa 

F02P 5/00) [4, 2006.01] 
41/36 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn sù ph©n bè ®iÖn (bè trÝ c¸c bé chia ®iÖn ®¸nh löa  

F02P 7/00) [4, 2006.01] 
41/38 . . lo¹i ¸p suÊt cao [4, 2006.01] 
41/40 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun hoÆc thêi gian phun [4, 2006.01] 

43/00 §iÒu khiÓn kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu chøc n¨ng, vÝ dô sù ®¸nh löa, hçn hîp nhiªn 
liÖu-khÝ, t¸i tuÇn hoµn, t¨ng ¸p, xö lý khÝ th¶i (®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn c¸c thiÕt bÞ xö 
lý khÝ th¶i, xem F01N 9/00) [4, 2006.01] 

43/02 . chØ dïng c¸c c¬ cÊu t¬ng tù [4, 2006.01] 
43/04 . chØ dïng c¸c c¬ cÊu sè [4, 2006.01] 
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45/00 §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn kh«ng thuéc c¸c nhãm F02D 41/00 ®Õn 43/00 (®iÒu khiÓn 
b»ng ®iÖn c¸c thiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i F01N 9/00; ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn mét trong c¸c 
chøc n¨ng ®¸nh löa, b«i tr¬n, lµm m¸t, khëi ®éng, nung nãng khÝ n¹p, xem c¸c ph©n 
líp t¬ng øng víi c¸c chøc n¨ng nµy) [4, 2006.01] 
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F02F Xi lanh, pitt«ng, hoÆc vá ®éng c¬ ®èt trong; C¬ cÊu lµm 
kÝn cña ®éng c¬ ®èt trong (chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong kiÓu 
pitt«ng quay hoÆc l¾c F02B; chuyªn dïng cho c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ F02C; chuyªn 
dïng cho c¸c ®éng c¬ ph¶n lùc F02K) [2] 

Ghi chó 

(1) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó tríc líp F01.  
(2) Líp F16 ®îc u tiªn h¬n ph©n líp nµy, trõ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt liªn quan ®Õn 

®éng c¬ ®èt trong. 

 

1/00 Xi lanh; N¾p xi lanh (nãi chung F16J) [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó lµm m¸t xi lanh (n¾p xi lanh F02F 1/26) [1, 2006.01] 
1/04 . . lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
1/06 . . . H×nh d¹ng hoÆc ph©n bè c¸c c¸nh t¶n nhiÖt; Xi lanh cã g©n [1, 2006.01] 
1/08 . . . . vá ¸o xi lanh vµ nh÷ng bé phËn lµm m¸t xi lanh lµ nh÷ng phÇn kh¸c nhau hoÆc 

®îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/10 . . lµm m¸t b»ng chÊt láng [1, 2006.01] 
1/12 . . . Chèng ¨n mßn c¸c bÒ mÆt ®îc ng©m trong chÊt láng [1, 2006.01] 
1/14 . . . C¸c xi lanh cã c¸c c¬ cÊu ®Ó dÉn, dÉn híng hoÆc ®Ó ph©n phèi dßng chÊt láng 

[1, 2006.01] 
1/16 . . . Vá ¸o xi lanh ®îc ng©m trong chÊt láng [1, 2006.01] 
1/18 . C¸c xi lanh kh¸c [1, 2006.01] 
1/20 . . cã c¸c ®Æc tÝnh kÕt cÊu dïng ®Ó b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/22 . . cã c¸c lç cöa trong thµnh xi lanh ®Ó n¹p hoÆc x¶ [1, 2006.01] 
1/24 . N¾p xi lanh [1, 2006.01] 
1/26 . . cã c¸c c¬ cÊu lµm m¸t [1, 2006.01] 
1/28 . . . lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
1/30 . . . . N¾p xi lanh cã g©n [1, 2006.01] 
1/32 . . . . . n¾p xi lanh lµ kiÓu van treo [1, 2006.01] 
1/34 . . . . . cã c¸c c¬ cÊu dÉn híng vµ ph©n phèi khÝ lµm m¸t (F02F 1/32 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
1/36 . . . lµm m¸t b»ng chÊt láng [1, 2006.01] 
1/38 . . . . n¾p xi lanh lµ van treo [1, 2006.01] 
1/40 . . . . n¾p xi lanh cã c¸c c¬ cÊu dÉn, dÉn híng hoÆc ®Ó ph©n phèi dßng chÊt láng 

(1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/42 . . H×nh d¹ng hoÆc ph©n bè c¸c van n¹p vµ th¶i ë n¾p xi lanh [1, 2006.01] 

3/00 Pitt«ng (nãi chung F16J) [1, 2006.01] 
3/02 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó bï hay ®iÒu chØnh d·n në nhiÖt [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¸c líp ®Öm ®iÒu chØnh d·n në nhiÖt [1, 2006.01] 
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3/06 . . . c¸c líp ®Öm cã hiÖu øng lìng kim [1, 2006.01] 
3/08 . . . c¸c líp ®Öm cã d¹ng vßng [1, 2006.01] 
3/10 . cã líp phñ bÒ mÆt (F02F 3/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/12 . . trªn ®Ønh pitt«ng [1, 2006.01] 
3/14 . . . trong buång ®èt [1, 2006.01] 
3/16 . cã c¸c c¬ cÊu lµm m¸t [1, 2006.01] 
3/18 . . c¸c chÊt lµm m¸t d¹ng láng hay r¾n, vÝ dô natri, trong buång kÝn cña pitt«ng [1, 

2006.01] 
3/20 . . cã dßng lu chÊt ch¶y qua hoÆc däc theo pitt«ng [1, 2006.01] 
3/22 . . . cã dßng chÊt láng [1, 2006.01] 
3/24 . cã c¸c c¬ cÊu dÉn híng khÝ trong c¸c xi lanh, vÝ dô ®Ó dÉn híng hçn hîp x¶ trong 

c¸c ®éng c¬ hai kú [1, 2006.01] 
3/26 . cã buång ®èt ë ®Ønh pitt«ng (®Ønh pitt«ng cã líp phñ bÒ mÆt F02F 3/14) [1, 

2006.01] 
3/28 . Pitt«ng cã ®Ønh pitt«ng d¹ng ®Æc biÖt kh¸c [1, 2006.01] 

5/00 XÐc m¨ng, vÝ dô ®îc ghÐp víi ®Çu pitt«ng [1, 2006.01] 

7/00 Vá, vÝ dô hép trôc khuûu (vá ®éng c¬ nãi chung F16M) [1, 2006.01] 

11/00 C¸c c¬ cÊu bÝt kÝn trong c¸c ®éng c¬ ®èt trong (c¸c xÐc m¨ng F02F 5/00, lµm kÝn 
xem F16J) [1, 2006.01] 
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F02G ThiÕt bÞ ®éng lùc Lo¹i d·n në thÓ tÝch ho¹t ®éng b»ng khÝ 
nãng hoÆc s¶n phÈm ch¸y (c¸c thiÕt bÞ ®éng c¬ h¬i níc, thiÕt bÞ ho¹t 
®éng b»ng h¬i ®Æc biÖt, c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng khÝ nãng hoÆc c¸c s¶n phÈm ch¸y 
d¹ng khÝ cïng víi mét d¹ng lu chÊt kh¸c F01K; thiÕt bÞ tuèc bin khÝ F02C; ®éng c¬ 
ph¶n lùc F02K); Sö dông nhiÖt th¶i cña c¸c ®éng c¬ ®èt trong 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c 

Ghi chó 

 CÇn lu ý c¸c ghi chó tríc líp F01. 

 

1/00 ThiÕt bÞ ®éng lùc lo¹i d·n në thÓ tÝch lµm ho¹t ®éng b»ng khÝ nãng (c¸c thiÕt bÞ 
®éng lùc lo¹i d·n në thÓ tÝch ®Æc trng bëi khÝ sinh c«ng ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®èt 
ch¸y nhiªn liÖu trong thiÕt bÞ F02G 3/00) [1, 3, 2006.01] 

1/02 . kiÓu chu tr×nh hë [1, 2006.01] 
1/04 . kiÓu chu tr×nh kÝn [1, 2006.01] 
1/043 . . c¸c ®éng c¬ ho¹t ®éng nhê sù gi·n vµ co cña khèi khÝ c«ng t¸c khi ®îc ®èt nãng 

hay lµm nguéi ë mét trong c¸c buång gi·n në th«ng víi nhau, vÝ dô c¸c ®éng c¬ 
lµm viÖc theo chu tr×nh Stirling [3, 2006.01] 

1/044 . . . cã Ýt nhÊt hai bé phËn lµm viÖc, vÝ dô c¸c pitt«ng, cÊp c«ng suÊt ®Çu ra [3, 
2006.01] 

1/045 . . . §iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
1/047 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi chÕ ®é nung nãng hay lµm nguéi [3, 2006.01] 
1/05 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi lu lîng hoÆc lîng khÝ c«ng t¸c [3, 2006.01] 
1/053 . . . C¸c côm chi tiÕt hoÆc c¸c chi tiÕt [3, 2006.01] 
1/055 . . . . C¸c thiÕt bÞ nung nãng hoÆc lµm l¹nh [3, 2006.01] 
1/057 . . . . C¸c buång tÝch nhiÖt [3, 2006.01] 
1/06 . §iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ ®éng lùc víi c¸c ®éng c¬ d·n në thÓ tÝch ®îc ®Æc trng bëi khÝ sinh 
c«ng ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®èt ch¸y nhiªn liÖu trong thiÕt bÞ [1, 3, 2006.01] 

3/02 . víi c¸c ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®Ó sö dông nhiÖt th¶i cña c¸c ®éng c¬ ®èt trong kh«ng thuéc 
c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

5/02 . Sö dông nhiÖt lîng cña khÝ th¶i [1, 2006.01] 
5/04 . . kÕt hîp víi viÖc sö dông nhiÖt th¶i kh¸c cña ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
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F02K C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc (bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc trªn c¸c 
ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn mÆt ®Êt hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung B60K; 
bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc trªn c¸c tµu thuû B63H; ®iÒu khiÓn täa ®é, 
híng bay vµ cao ®é m¸y bay b»ng c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc B64C; bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt 
thiÕt bÞ ph¶n lùc trªn m¸y bay B64D; c¸c thiÕt bÞ trong ®ã n¨ng lîng cña chÊt sinh 
c«ng ®îc ph©n bè gi÷a ®éng c¬ ph¶n lùc vµ c¸c ®éng c¬ d¹ng kh¸c, vÝ dô c¸c thiÕt 
bÞ ®Èy, F02B, F02C; ®Æc tÝnh cña ®éng c¬ ph¶n lùc chung víi c¸c thiÕt bÞ tuèc bin 
khÝ, cöa n¹p khÝ hoÆc ®iÒu khiÓn cÊp nhiªn liÖu trong c¸c ®éng c¬ ph¶n lùc F02C) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy thuËt ng÷ "C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc" cã nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ sö dông 
qu¸ tr×nh ch¸y ®Ó t¹o ra dßng lu chÊt sinh ra lùc ®Èy trªn thiÕt bÞ nµy nhê t¸c dông 
ph¶n lùc.  

(2) CÇn lu ý c¸c ghi chó tríc líp F01. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ ph¶n ®Æc trng bëi èng phun 
hoÆc vßi phun.....................................................................................................................1/00, 9/80 
C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc cã M¸y nÐn hoÆc Qu¹t 
giã .............................................................................................................................................3/00, 5/00 
C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc kh«ng cã m¸y nÐn hoÆc 
qu¹t giã .......................................................................................................................................... 7/00 
C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc cã ®éng c¬ tªn löa ................................................................... 9/00 
®iÒu khiÓn .......................................................................................................... 1/15, 1/76, 7/00, 9/00 
C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc kh¸c ................................................................................................ 11/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc cã d¹ng hoÆc cã sù bè trÝ c¸c èng phun hoÆc c¸c vßi phun 
ph¶n lùc; C¸c èng phun hoÆc c¸c vßi phun chuyªn dïng cho chóng (vßi phun cña 
c¸c ®éng c¬ tªn löa F02K 9/97) [1, 2006.01] 

1/04 . L¾p ®Æt nãn x¶ trong èng phun [1, 2006.01] 
1/06 . Thay ®æi tiÕt diÖn hiÖu dông cña èng phun hay vßi phun (F02K 1/30 ®îc u tiªn) 

[1, 3, 2006.01] 
1/08 . . b»ng dÞch chuyÓn däc trôc hoÆc biÕn d¹ng ngang chi tiÕt trong, vÝ dô nãn x¶ [1, 

2006.01] 
1/09 . . b»ng dÞch chuyÓn däc trôc cña chi tiÕt ngoµi, vÝ dô vá b¶o vÖ (F02K 1/12 ®îc u 

tiªn) [3, 2006.01] 
1/10 . . b»ng c¸ch lµm biÕn d¹ng èng phun hay vßi phun [1, 2006.01] 
1/11 . . b»ng c¸nh cöa quay [3, 2006.01] 
1/12 . . b»ng c¸c l¸ sËp quay [1, 2006.01] 
1/15 . . §iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh [3, 2006.01] 
1/16 . . . kÕt hîp víi c¸c d¹ng ®iÒu khiÓn kh¸c [1, 3, 2006.01] 
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1/17 . . . . cã ®iÒu khiÓn n¹p nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
1/18 . . . tù ®éng [1, 3, 2006.01] 
1/28 . sö dông dßng tia lu chÊt ®Ó t¸c ®éng lªn dßng ph¶n lùc [3, 2006.01] 
1/30 . . ®Ó thay ®æi tiÕt diÖn hiÖu dông èng phun hay vßi phun [3, 2006.01] 
1/32 . . ®Ó ®¶o chiÒu lùc ®Èy [3, 2006.01] 
1/34 . . ®Ó lµm gi¶m tiÕng ån [3, 2006.01] 
1/36 . cã b¬m phun [3, 2006.01] 
1/38 . §a kh«ng khÝ vµo trong luång phun (F02K 1/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/40 . Vßi phun víi c¸c c¬ cÊu ®Ó t¸ch c¸c dßng ph¶n lùc thµnh nhiÒu dßng riªng biÖt 

hoÆc cã lç x¶ tiÕt diÖn ngang kÐo dµi [3, 2006.01] 
1/42 . . c¸c c¬ cÊu cã kh¶ n¨ng chuyÓn sang tr¹ng th¸i kh«ng lµm viÖc [3, 2006.01] 

1/44 . èng phun cã c¸c c¬ cÊu, vÝ dô mµn ch¾n, lµm gi¶m truyÒn ©m theo híng x¸c ®Þnh 
(F02K 1/40 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

1/46 . èng phun cã bé phËn n¹p thªm kh«ng khÝ vµo luång ph¶n lùc hay ®Ó t¨ng vïng hçn 
hîp cña luång ph¶n lùc víi kh«ng khÝ bao quanh, vÝ dô ®Ó tiªu ©m (F02K 1/28, 
1/36, 1/38 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

1/48 . . èng phun uèn sãng [3, 2006.01] 
1/50 . . Lµm lÖch phÇn ngoµi cña luång ph¶n lùc nhê bé lµm lÖch d¹ng h×nh phÔu thu l¹i 

®îc [3, 2006.01] 

1/52 . èng phun cã kÕt cÊu ®Æc biÖt ®Ó ®iÒu chØnh kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi èng phun kh¸c 
hoÆc víi bé phËn cè ®Þnh nµo ®ã, vÝ dô chôp th«ng giã [3, 2006.01] 

1/54 . èng phun cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®¶o chiÒu lùc ®Èy (F02K 1/32 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

1/56 . . §¶o chiÒu luång ph¶n lùc chÝnh [3, 2006.01] 
1/58 . . . C¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu ®îc g¾n vµo nãn trong hay th©n èng phun [3, 2006.01] 
1/60 . . . b»ng c¸ch ch¾n tia ph¶n lùc phÝa sau lèi ra cña vßi phun nhê c¸c c¸nh cöa quay 

hoÆc c¸c tÊm c¶n hai c¸nh [3, 2006.01] 
1/62 . . . b»ng c¸ch ch¾n tia ph¶n lùc phÝa sau lèi ra cña vßi phun nhê c¸c l¸ sËp [3, 

2006.01] 
1/64 . . §¶o chiÒu dßng th«ng giã [3, 2006.01] 
1/66 . . . sö dông c¸c c¸nh ®¶o chiÒu [3, 2006.01] 
1/68 . . . C¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu ®îc l¾p ®Æt cè ®Þnh trªn th©n ®éng c¬ phÝa díi dßng cña 

bé phËn x¶ cña m¸y th«ng giã [3, 2006.01] 
1/70 . . . sö dông c¸c cöa sËp cña bé ®¶o chiÒu lùc ®Èy hoÆc c¸c c¸nh cöa l¾p ®Æt trªn 

th©n m¸y th«ng giã [3, 2006.01] 
1/72 . . . . phÇn ®u«i cña th©n m¸y th«ng giã di chuyÓn ®îc ®Ó më cöa ë th©n m¸y 

th«ng giã cho dßng ®¶o chiÒu [3, 2006.01] 
1/74 . . §¶o chiÒu Ýt nhÊt mét dßng so víi Ýt nhÊt mét dßng kh¸c trong ®éng c¬ nhiÒu 

dßng [3, 2006.01] 
1/76 . . §iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®¶o chiÒu lùc ®Èy [3, 2006.01] 
1/78 . Nh÷ng kÕt cÊu kh¸c cña c¸c vßi phun ph¶n lùc [3, 2006.01] 
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1/80 . . Khíp nèi hay mèi ghÐp nèi [3, 2006.01] 
1/82 . . V¸ch ng¨n cña c¸c vßi ph¶n lùc, vÝ dô líp lãt [3, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ bao gåm ®éng c¬ tuèc bin khÝ dÉn ®éng m¸y nÐn hoÆc ®éng c¬ ph©n 
luång [1, 2006.01] 

3/02 . trong ®ã mét phÇn chÊt sinh c«ng rÏ nh¸nh vµo tuèc bin vµ buång ®èt [1, 2006.01] 
3/04 . . thiÕt bÞ bao gåm ®éng c¬ ph©n luång, nghÜa lµ cã c¸c m¸y th«ng giã cã dung tÝch 

lín, ¸p suÊt ®Çu ra thÊp, ®Ó bæ sung lùc ®Èy ph¶n lùc, vÝ dô c¸c ®éng c¬ tuèc bin 
khÝ ph¶n lùc hai dßng [1, 2006.01] 

3/06 . . . cã m¸y th«ng giã ®Æt ë phÝa tríc [1, 2006.01] 
3/062 . . . cã m¸y th«ng giã ®Æt ë phÝa sau [3, 2006.01] 
3/065 . . . cã m¸y th«ng giã ®Æt c¶ ë phÝa tríc vµ sau [3, 2006.01] 
3/068 . . . ®Æc trng bëi ®é dµi cña trôc ng¾n h¬n so víi ®êng kÝnh [3, 2006.01] 
3/072 . . . cã c¸c r«to quay ngîc chiÒu [3, 2006.01] 
3/075 . . . ®iÒu khiÓn tû lÖ lu lîng gi÷a c¸c dßng [3, 2006.01] 
3/077 . . . thiÕt bÞ kiÓu nhiÒu dßng nghÜa lµ cã tõ ba dßng trë lªn [3, 2006.01] 
3/08 . cã nung nãng bæ sung lu chÊt sinh c«ng (c¸c buång ®èt sau, c¸c buång ®èt xem  

F23R); §iÒu chØnh møc nung nãng (®iÒu khiÓn n¹p liÖu F02C 9/26) [1, 3, 2006.01] 
3/10 . . nhê c¸c buång ®èt sau (F02K 3/105 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/105 . . Nung nãng dßng ch¶y rÏ [3, 2006.01] 
3/11 . . . nhê c¸c c¬ cÊu buång ®èt hoÆc buång ®èt [3, 2006.01] 
3/115 . . . nhê c¸c c¬ cÊu trao ®æi nhiÖt gi¸n tiÕp [3, 2006.01] 
3/12 . cã nhiÒu lo¹i tuèc bin khÝ [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ bao gåm ®éng c¬, kh«ng ph¶i lo¹i tuèc bin khÝ, dÉn ®éng m¸y nÐn hoÆc 
®éng c¬ ph©n luång [1, 2006.01] 

5/02 . ®éng c¬ d¹ng pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ trong ®ã chÊt sinh c«ng chØ ®îc sö dông trong tia ph¶n lùc, tøc lµ 
c¸c thiÕt bÞ kh«ng cã tuèc bin hoÆc ®éng c¬ kh¸c ®Ó dÉn ®éng m¸y nÐn hoÆc 
®éng c¬ ph©n luång; §iÒu khiÓn chóng (c¸c ®éng c¬ tªn löa F02K 9/00) [1, 
2006.01] 

7/02 . tia ph¶n lùc lµ c¸c tia gi¸n ®o¹n, nghÜa lµ tia d¹ng xung [1, 2006.01] 
7/04 . . cã c¸c buång ®èt céng hëng [1, 2006.01] 
7/06 . . cã c¸c buång ®èt cã van ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/067 . . . cã c¸c van khÝ ®éng lùc [3, 2006.01] 
7/075 . . cã nhiÒu ®éng c¬ ph¶n lùc d¹ng xung [3, 2006.01] 
7/08 . cã c¸c tia ph¶n lùc lµ c¸c tia liªn tôc [1, 2006.01] 
7/10 . ®Æc trng bëi sù nÐn nhê ¸p suÊt ®éng, nghÜa lµ c¸c ®éng c¬ ph¶n lùc khÝ nhiÖt 

®éng häc hoÆc ®éng c¬ tÜnh ph¶n lùc [1, 2006.01] 
7/12 . . C¸c ®éng c¬ ph¶n lùc víi nhiªn liÖu phun trùc tiÕp [3, 2006.01] 
7/14 . . cã kiÓu ®èt bªn ngoµi, vÝ dô ®éng c¬ ph¶n lùc xung víi sù ch¸y siªu ©m [3, 

2006.01] 
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7/16 . . C¸c ®éng c¬ tÜnh ph¶n lùc-tuèc bin liªn hîp [3, 2006.01] 
7/18 . . C¸c ®éng c¬ tÜnh ph¶n lùc-tªn löa liªn hîp [3, 2006.01] 
7/20 . . C¸c ®éng c¬ tÜnh ph¶n lùc-xung liªn hîp [3, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ chøa c¶ nhiªn liÖu vµ chÊt «xy 
ho¸; §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ nµy (thµnh phÇn ho¸ häc cña nhiªn liÖu tªn löa C06B, 
C06D) [1, 3, 2006.01] 

9/08 . sö dông c¸c nhiªn liÖu tªn löa d¹ng r¾n (F02K 9/72 ®îc u tiªn; sö dông nhiªn 
liÖu tªn löa d¹ng nöa r¾n hoÆc d¹ng bôi F02K 9/70) [3, 2006.01] 

9/10 . . H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu tªn löa d¹ng r¾n [3, 2006.01] 
9/12 . . . ®îc t¹o ra tõ hai hoÆc nhiÒu phÇn ch¸y víi tèc ®é ch¸y kh¸c nhau [3, 2006.01] 
9/14 . . . ®îc t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu d¹ng tÊm, vÝ dô d¹ng cuén, d¹ng líp [3, 2006.01] 
9/16 . . . kÕt cÊu tæ ong [3, 2006.01] 
9/18 . . . lo¹i buång ®èt trong cã d¹ng h×nh sao hoÆc h×nh t¬ng tù [3, 2006.01] 
9/20 . . . lo¹i buång ®èt ngoµi [3, 2006.01] 
9/22 . . . lo¹i buång ®èt tríc [3, 2006.01] 
9/24 . . N¹p nhiªn liÖu tªn löa cho c¸c ®éng c¬ tªn löa; C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ 

chuyªn dïng ®Ó n¹p nhiªn liÖu tªn löa d¹ng r¾n [3, 2006.01] 
9/26 . . §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y [3, 2006.01] 
9/28 . . víi hai hay nhiÒu lÇn n¹p nhiªn liÖu cã khÝ ®Èy tho¸t ra qua vßi phun chung [3, 

2006.01] 
9/30 . . víi dßng khÝ ch¸y tho¸t qua nhiÒu vßi phun [3, 2006.01] 
9/32 . . C¸c bé phËn kÕt cÊu; C¸c chi tiÕt (h×nh d¹ng vµ kÕt cÊu thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu tªn 

löa d¹ng r¾n F02K 9/10; c¬ cÊu khëi ®éng hoÆc ®¸nh löa nhiªn liÖu F02K 9/95; 
c¸c vßi phun tªn löa F02K 9/97) [3, 2006.01] 

9/34 . . . C¸c th©n m¸y; C¸c buång ®èt; C¸c líp lãt cho chóng [3, 2006.01] 
9/36 . . . C¸c trô ®ì thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu tªn löa d¹ng r¾n [3, 2006.01] 
9/38 . . . C¸c c¬ cÊu an toµn, vÝ dô ®Ó ng¨n ngõa trêng hîp ®¸nh löa ngÉu nhiªn [3, 

2006.01] 
9/40 . . . C¸c c¬ cÊu lµm m¸t [3, 2006.01] 
9/42 . sö dông c¸c nhiªn liÖu tªn löa d¹ng láng hoÆc khÝ (F02K 9/72 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
9/44 . . CÊp nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
9/46 . . . sö dông c¸c b¬m (c¸c b¬m, xem F04) [3, 2006.01] 
9/48 . . . . ®îc dÉn ®éng bëi tuèc bin khÝ ho¹t ®éng b»ng s¶n phÈm ch¸y nhiªn liÖu tªn 

löa [3, 2006.01] 
9/50 . . . sö dông lu chÊt ®îc nÐn ®Ó nÐn nhiªn liÖu tªn löa [3, 2006.01] 
9/52 . . . C¸c vßi phun (nãi chung xem B05B) [3, 2006.01] 
9/54 . . . Bé ph¸t hiÖn chç rß rØ; C¸c hÖ thèng thæi s¹ch; C¸c hÖ thèng läc (c¸c bé läc 

xem B01D) [3, 2006.01] 
9/56 . . . §iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
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9/58 . . . . C¸c van cña hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu (c¸c van nãi chung F16K) [3, 
2006.01] 

9/60 . . C¸c bé phËn kÕt cÊu; C¸c chi tiÕt (c¬ cÊu khëi ®éng hoÆc ®¸nh löa F02K 9/95; c¸c 
vßi phun tªn löa F02K 9/97) [3, 2006.01] 

9/62 . . . C¸c buång ®èt hoÆc c¸c buång ®Èy [3, 2006.01] 
9/64 . . . . cã c¬ cÊu lµm m¸t [3, 2006.01] 
9/66 . . . . kiÓu quay [3, 2006.01] 
9/68 . . . C¸c buång ph©n gi¶i nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
9/70 . sö dông c¸c nhiªn liÖu tªn löa d¹ng nöa r¾n hoÆc d¹ng bôi [3, 2006.01] 
9/72 . sö dông nhiªn liÖu tªn löa láng vµ r¾n, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa hçn hîp 

[3, 2006.01] 
9/74 . ®îc kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc kh¸c [3, 2006.01] 
9/76 . . víi thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa kh¸c; C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa nhiÒu tÇng [3, 

2006.01] 
9/78 . . víi thiÕt bÞ ®éng lùc ph¶n lùc kh«ng khÝ (víi thiÕt bÞ ®éng lùc tÜnh ph¶n lùc 7/18) 

[3, 2006.01] 
9/80 . ®Æc trng bëi sù ®iÒu khiÓn trÞ sè vµ híng cña lùc ®Èy (F02K 9/26, 9/56, 9/94 ®îc 

u tiªn) [3, 2006.01] 
9/82 . . b»ng c¸ch phun lu chÊt thø cÊp vµo trong khÝ tho¸t ra cña ®éng c¬ tªn löa [3, 

2006.01] 
9/84 . . sö dông c¸c vßi phun di ®éng [3, 2006.01] 
9/86 . . sö dông c¸c häng vßi phun cã thiÕt diÖn ®iÒu chØnh ®îc [3, 2006.01] 
9/88 . . sö dông c¸c vßi phun tªn löa phô [3, 2006.01] 
9/90 . . sö dông c¬ cÊu lµm lÖch (F02K 9/82 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/92 . . c¸c c¬ cÊu hîp nhÊt ®Ó ®¶o chiÒu hoÆc chÊm døt t¸c ®éng cña lùc ®Èy [3, 

2006.01] 
9/94 . C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa t¸i ®¸nh löa hoÆc t¸i khëi ®éng khëi ®éng lËp l¹i; C¸c 

thiÕt bÞ ®éng lùc tªn löa vËn hµnh gi¸n ®o¹n [3, 2006.01] 
9/95 . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ khëi ®éng vµ ®¸nh löa (c¸c c¬ cÊu an toµn 

F02K 9/38) [3, 2006.01] 
9/96 . ®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra hoÆc ®o lêng [3, 2006.01] 
9/97 . C¸c vßi phun tªn löa (®iÒu khiÓn trÞ sè vµ híng cña lùc ®Èy F02K 9/80) [3, 

2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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F02M Cung cÊp hçn hîp ch¸y hoÆc c¸c thµnh phÇn hçn hîp ch¸y 
cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong nãi chung (n¹p liÖu c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt 
trong nµy F02B) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy c¸c thuËt ng÷ ®îc dïng víi c¸c nghÜa sau:  
 - "bé chÕ hoµ khÝ" lµ c¬ cÊu ®Ó trén nhiªn liÖu víi kh«ng khÝ, trong ®ã nhiªn liÖu 

®îc ®a vµo ®Ó trén tiÕp xóc víi kh«ng khÝ b»ng c¸ch gi¶m ¸p suÊt kh«ng khÝ, vÝ dô 
trong èng khuÕch t¸n; 

 - "c¬ cÊu phun nhiªn liÖu" lµ c¬ cÊu ®a nhiªn liÖu vµo kh«ng gian lµm viÖc, vÝ dô 
vµo xi lanh cña ®éng c¬ b»ng c¸ch nÐn nhiªn liÖu, vÝ dô b»ng c¸ch b¬m, vµ do ®ã bao 
gåm c¶ thuËt ng÷ “phun nhiªn liÖu ®Æc” lµ nhiªn liÖu láng ®îc ®a vµo kh«ng trén 
bÊt kú t¹p chÊt khÝ nµo; 

 - "phun nhiªn liÖu ¸p suÊt thÊp" lµ phun nhiªn liÖu trong ®ã hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 
thùc chÊt ®îc nÐn trong hµnh tr×nh nÐn cña ®éng c¬; 

 - "bé phËn b¬m" lµ côm xi lanh -pitt«ng duy nhÊt trong b¬m nhiªn liÖu kiÓu pitt«ng 
tÞnh tiÕn hoÆc côm t¬ng ®¬ng trong m¸y b¬m nhiªn liÖu kiÓu kh¸c. 

(2) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó tríc líp F01. 

Néi dung ph©n líp 

Cung cÊp nhiªn liÖu láng 
C¸c bé chÕ hoµ khÝ: 

khëi ®éng, ch¹y kh«ng t¶i; ®iÒu khiÓn møc nhiªn 
liÖu kiÓu phao; ®iÒu khiÓn c¸c bé trén; c¸c van tiÕt 
lu, c¸c buång trén  ................................................................... 1/00, 3/00; 5/00; 7/00; 9/00 
nung nãng, lµm m¸t, c¸ch nhiÖt .................................................................................... 15/00 
lo¹i nhiÒu tÇng; tæ hîp c¸c bé chÕ hßa khÝ; kÕt hîp 
víi c¸c c¬ cÊu phun ¸p suÊt thÊp ............................................................ 11/00; 13/00; 71/00 
c¸c ®Æc tÝnh kh¸c; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu vµ phô kiÖn 
kh¸c ................................................................................................................... 17/00; 19/00 

C¸c c¬ cÊu phun: 
c¸c ®Æc tÝnh chung, c¬ cÊu phun kh«ng cã khÝ: 

cã hai hoÆc nhiÒu vßi phun cÊp nhiªn liÖu tuÇn 
tù; cã hai hoÆc nhiÒu lo¹i chÊt láng  ............................................................ 41/00; 43/00 
cã ®Æc tÝnh cÊp nhiªn liÖu theo chu kú; cã van 
thñy lùc  ....................................................................................................... 45/00; 47/00 
cã b¬m hoÆc vßi phun ®îc dÉn ®éng bëi ¸p lùc 
xi lanh hoÆc bëi pitt«ng ........................................................................................... 49/00 
®îc vËn hµnh b»ng ®iÖn ......................................................................................... 51/00 
cã c¬ cÊu nung nãng, lµm m¸t hoÆc c¸ch nhiÖt; 
®îc ®Æc trng bëi èng nhiªn liÖu hoÆc c¬ cÊu 
th«ng khÝ  ..................................................................................................... 53/00; 55/00 
vßi phun ®îc kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu kh¸c.............................................................. 57/00 
bè trÝ trong ®éng c¬, víi c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng 
b¬m .......................................................................................................................... 39/00 
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c¸c ph¬ng thøc kÕt hîp kh¸c cña b¬m; c¸c vßi 
phun kh¸c..................................................................................................... 59/00; 61/00 
c¸c thiÕt bÞ, chi tiÕt, hoÆc phô tïng kh¸c ...................................................... 63/00, 69/00 
thö nghiÖm  .............................................................................................................. 65/00 

sö dông khÝ ¸p suÊt cao  ................................................................................................ 67/00 
thiÕt bÞ ¸p suÊt thÊp ................................................................................ 51/02, 69/00, 71/00 

Cung cÊp nhiªn liÖu kh«ng láng .................................................................................... 21/00 
CÊp hoÆc xö  lý s¬ bé kh«ng khÝ, nhiªn liÖu 
hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 

Xö lý s¬ bé nhiªn liÖu, kh«ng khÝ, hoÆc hçn hîp 
bæ sung kh«ng khÝ thø cÊp; bæ sung c¸c chÊt kh«ng 
ph¶i lµ nhiªn liÖu hoÆc nhiªn liÖu thø cÊp ......................................................... 23/00; 25/00 
b»ng chÊt xóc t¸c, ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ hoÆc tõ 
trêng, hoÆc b»ng ©m thanh hoÆc bøc x¹; nhiÖt ................................................ 27/00; 31/00 
b»ng c¸ch t¸i phun s¬ng hoÆc ®ång nhÊt hãa; lµm 
s¹ch kh«ng khÝ; xö lý kh¸c .................................................................... 29/00; 35/00; 33/00 

Cöa n¹p kh«ng khÝ hoÆc c¬ cÊu gi¶m thanh, hÖ thèng 
dÉn khÝ ............................................................................................................................... 35/00 
TruyÒn nhiªn liÖu tíi bé chÕ hßa khÝ hoÆc c¬ cÊu phun ..................................................... 37/00 

C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
trong ph©n líp nµy ............................................................................................................... 99/00 

 

C¸c bé chÕ hoµ khÝ cho nhiªn liÖu láng 

1/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ cã c¸c c¬ cÊu ®Ó hç trî khëi ®éng ®éng c¬ hoÆc ®Ó ®éng c¬ 
lµm viÖc kh«ng t¶i ë nhiÖt ®é thÊp h¬n nhiÖt ®é vËn hµnh [1, 2006.01] 

1/02 . c¸c bím giã ®Ó lµm giµu hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (c¸c bím giã ho¹t ®éng tù ®éng 
F02M 1/08) [1, 2006.01] 

1/04 . thiÕt bÞ chÕ hßa khÝ phô cã thÓ nèi thªm, vÝ dô c¸c van d¹ng ®Üa ho¹t ®éng tù ®éng 
[1, 2006.01] 

1/06 . . cã c¸c van dÞch chuyÓn däc trôc, vÝ dô d¹ng pitt«ng [1, 2006.01] 
1/08 . c¸c c¬ cÊu ®ãng hoÆc ng¾t tù ®éng (trong liªn kÕt víi c¸c thiÕt bÞ chÕ hoµ khÝ phô 

F02M 1/04) [1, 2006.01] 
1/10 . . phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña ®éng c¬, vÝ dô cã c¸c bé ®iÒu nhiÖt [1, 2006.01] 
1/12 . . . cã c¬ cÊu ®Ó nung nãng bé ®iÒu nhiÖt b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/14 . . phô thuéc vµo ¸p suÊt n¹p kh«ng khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (F02M 1/10 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . C¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó lµm giµu hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ trong khi khëi ®éng; C¸c cèc 

måi; Sö dông c¸c lo¹i nhiªn liÖu kh¸c nhau ®Ó khëi ®éng vµ lµm viÖc b×nh thêng 
1/18 . . Lµm giµu hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ b»ng c¸ch Ên ch×m phao [1, 2006.01] 

3/00 C¸c c¬ cÊu cho bé chÕ hßa khÝ ®Ó lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i (c¸c ph¬ng tiÖn hç 
trî cho ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i khi nhiÖt ®é thÊp h¬n nhiÖt ®é vËn hµnh 
F02M 1/00) [1, 2006.01] 
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3/02 . Ng¨n dßng nhiªn liÖu khi ch¹y kh«ng t¶i [1, 2006.01] 
3/04 . . trong ®iÒu kiÖn khi ®éng c¬ ®îc dÉn ®éng thay thÕ cho viÖc dÉn ®éng, vÝ dô khi 

c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y xuèng dèc [1, 2006.01] 
3/045 . . . §iÒu khiÓn c¸c van ®îc bè trÝ trong hÖ thèng kim phun kh«ng t¶i hoÆc c¸c hÖ 

thèng kªnh dÉn, b»ng c¸c c¬ cÊu ®iÖn hoÆc b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c c¬ cÊu ®iÖn 
víi c¬ cÊu thuû lùc hoÆc c¬ khÝ [4, 2006.01] 

3/05 . . . §iÒu khiÓn b»ng c¬ khÝ hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô cã ®iÒu chØnh tèc ®é [4, 2006.01] 
3/055 . . . Ng¾t dßng nhiªn liÖu b»ng c¸ch ®a kh«ng khÝ, vÝ dô phanh khÝ nÐn, vµo trong 

hÖ thèng nhiªn liÖu kh«ng t¶i [4, 2006.01] 
3/06 . T¨ng tèc ®é hµnh tr×nh kh«ng t¶i [1, 2006.01] 
3/07 . . b»ng c¸c bè trÝ van chÆn hay thay ®æi thiÕt diÖn cña èng dÉn nguyªn liÖu, b»ng 

thiÕt bÞ ®iÖn, c¬ ®iÖn, ®iÖn khÝ nÐn tuú theo tèc ®é ®éng c¬ [4, 2006.01] 
3/08 . C¸c c¬ cÊu hoÆc chi tiÕt kh«ng t¶i kh¸c (ng¨n ngõa sù phñ b¨ng b»ng c¸ch nung 

nãng c¸c cöa kh«ng t¶i F02M 15/02) [1, 2006.01] 
3/09 . . c¸c van nh¹y víi c¸c ®iÒu kiÖn cña ®éng c¬, vÝ dô ¸p suÊt ch©n kh«ng buång gãp 

(F02M 1/00, 5/00 ®Õn 33/00 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/10 . . Kim ®o nhiªn liÖu; C¸c kim phun [4, 2006.01] 
3/12 . . C¸c hÖ thèng c¸c kªnh dÉn [4, 2006.01] 
3/14 . . §Þnh vÞ ®Çu ra cña hÖ thèng ch¹y kh«ng t¶i so víi c¸c van tiÕt lu [4, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng phao ®Ó æn ®Þnh møc nhiªn liÖu trong bé chÕ hßa 
khÝ [1, 2006.01] 

5/02 . duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc khi vÞ trÝ cña bé chÕ hoµ khÝ thay ®æi, vÝ dô khi m¸y bay ë 
vÞ trÝ lËt ngöa [1, 2006.01] 

5/04 . . cã buång phao ®îc l¾p kiÓu b¶n lÒ hoÆc xoay ®îc [1, 4, 2006.01] 
5/06 . cã c¸c bé phËn phao ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô ®Ó ®¸p øng víi c¸c nhiªn liÖu cã tØ 

träng kh¸c nhau [1, 2006.01] 
5/08 . cã c¸c c¬ cÊu th¶i kh«ng khÝ ra khái c¸c buång phao [1, 2006.01] 
5/10 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ng¨n ngõa sù t¹o thµnh c¸c nót h¬i, vÝ dô cã c¸c buång phao c¸ch 

ly hoÆc víi sù tuÇn hoµn cìng bøc nhiªn liÖu qua buång phao khi ®éng c¬ dõng 
5/12 . C¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c, vÝ dô c¸c phao, c¸c van, c¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh hoÆc c«ng 

cô kÌm theo (c¸c phao nãi chung F16K 33/00) [1, 2006.01] 
5/16 . . Phao [4, 2006.01] 

7/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ víi c¸c ph¬ng tiÖn t¸c ®éng vµo tû lÖ nhiªn liÖu/khÝ trong 
hçn hîp khi ®iÒu kiÖn lµm viÖc thay ®æi, vÝ dô ®Ó lµm giµu hçn hîp ch¸y hoÆc 
gi÷ æn ®Þnh thµnh phÇn cña hçn hîp ch¸y (c¸c van tiÕt lu ®Ó khëi ®éng F02M 
1/00) [1, 2006.01] 

7/02 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã c¸c thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ngËm khÝ (cã c¬ cÊu van ®iÒu 
khiÓn lîng kh«ng khÝ trong nhiªn liÖu F02M 7/24) [1, 2006.01] 

7/04 . C¸c c¬ cÊu lµm giµu hçn hîp khÝ n¹p khi dßng kh«ng khÝ cã tèc ®é cao [1, 2006.01] 
7/06 . C¸c c¬ cÊu lµm giµu hçn hîp khÝ n¹p khi van tiÕt lu më ®ét ngét, tøc lµ khi t¨ng 

tèc, vÝ dô c¸c c¬ cÊu b¶o qu¶n trong hÖ thèng kªnh dÉn [1, 2006.01] 
7/08 . . sö dông c¸c b¬m [1, 2006.01] 
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7/087 . . . thay ®æi lu lîng tuú theo nhiÖt ®é cña ®éng c¬ [4, 2006.01] 
7/093 . . . thay ®æi lu lîng tuú theo ®é ch©n kh«ng t¹i cöa n¹p [4, 2006.01] 
7/10 . C¸c thiÕt bÞ kh¸c kh«ng cã c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng, ®Ó t¸c ®éng ®Õn tû lÖ nhiªn 

liÖu/khÝ, vÝ dô thiÕt bÞ ®iÖn (F02M 7/23 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
7/11 . . Thay ®æi ¸p suÊt buång phao (lµm giµu hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ trong qu¸ tr×nh 

khëi ®éng b»ng c¸ch h¹ phao ®Ó nhiªn liÖu ngËp chÕ hoµ khÝ F02M 1/18) [5, 
2006.01] 

7/12 . C¸c thiÕt bÞ kh¸c cã c¸c bé phËn chuyÓn ®éng, ®Ó t¸c ®éng ®Õn tû lÖ nhiªn liÖu/khÝ, 
vÝ dô cã c¸c van (F02M 7/24 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 

7/127 . . Thay ®æi ¸p suÊt buång phao (lµm giµu hçn hîp khÝ - nhiªn liÖu trong qu¸ tr×nh 
khëi ®éng b»ng c¸ch h¹ phao ®Ó nhiªn liÖu ngËp chÕ hoµ khÝ F02M 1/18) [5, 
2006.01] 

7/133 . . C¸c kim phun phô, nghÜa lµ chØ ho¹t ®éng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, vÝ dô 
c«ng suÊt tèi ®a (F02M 7/04, 706 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

7/16 . . . ho¹t ®éng tù ®éng, vÝ dô phôc thuéc vµo sù ph©n tÝch khÝ th¶i [1, 2006.01] 
7/17 . . . . nhê c¸c chi tiÕt d¹ng pitt«ng cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc b»ng khÝ nÐn, vÝ dô bé 

chÕ hoµ khÝ h¹ ¸p [5, 2006.01] 
7/18 . . cã c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thiÕt diÖn cña khÈu ®é c¸c lç nhiªn liÖu (phô thuéc vµo 

vÞ trÝ cña c¸c van tiÕt lu kh«ng khÝ F02M 7/22) [1, 2006.01] 
7/20 . . . ho¹t ®éng tù ®éng, vÝ dô phô thuéc vµo ®é cao [1, 2006.01] 
7/22 . . ®iÒu khiÓn thiÕt diÖn ngang cña èng dÉn nhiªn liÖu phô thuéc vµo vÞ trÝ c¸c van 

tiÕt lu kh«ng khÝ (®èi víi c¸c van tiÕt lu ®îc bè trÝ trît ngang qua kªnh dÉn 
kh«ng khÝ F02M 9/06) [1, 2006.01] 

7/23 . C¸c c¬ cÊu sôc khÝ cho nhiªn liÖu [4, 2006.01] 
7/24 . . §iÒu khiÓn dßng kh«ng khÝ sôc [4, 2006.01] 
7/26 . . . phô thuéc vµo vÞ trÝ c¸c van tiÕt lu ho¹t ®éng ngÉu nhiªn [4, 2006.01] 
7/28 . . . phô thuéc vµo nhiÖt ®é hoÆc ¸p suÊt [4, 2006.01] 

9/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ cã c¸c van tiÕt lu kªnh dÉn khÝ hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ 
kh¸c víi c¸c van tiÕt lu kiÓu "bím" (c¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu ghi F02M 11/00); 
C¸c bé chÕ hoµ khÝ cã c¸c buång trén nhiªn liÖu-khÝ cã h×nh d¹ng hoÆc vÞ trÝ 
thay ®æi [1, 2006.01] 

9/02 . cã c¸c van tiÕt lu, vÝ dô d¹ng pitt«ng, ®îc bè trÝ trît ngang qua kªnh dÉn [1, 
2006.01]  

9/04 . . cã c¸c van tiÕt lu trît trªn mÆt ph¼ng nghiªng víi kªnh dÉn [1, 2006.01] 
9/06 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi thiÕt diÖn ngang cña kim phun phô thuéc vµo vÞ trÝ cña 

van tiÕt lu (F02M 7/17 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
9/08 . cã c¸c van tiÕt lu l¾p kiÓu xoay trong kªnh dÉn [1, 2006.01] 
9/10 . cã c¸c van, hoÆc c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn t¬ng tù, cã c¸c v¸ch ®µn håi ®Ó ®iÒu khiÓn 

kªnh dÉn, hoÆc thay ®æi thiÕt diÖn ngang, cña c¸c buång trén nhiªn liÖu-khÝ [1, 
2006.01] 

9/12 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt kh¸c ®Ó ®iÒu khiÓn kªnh dÉn, hoÆc thay ®æi thiÕt diÖn 
ngang, cña c¸c buång trén nhiªn liÖu-khÝ [1, 2006.01] 
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9/127 . . C¸c van tiÕt lu di chuyÓn däc trôc ®ång t©m víi trôc cña kªnh dÉn nhiªn liÖu [5, 
2006.01] 

9/133 . . . c¸c van tiÕt lu cã th©n d¹ng h×nh nÊm [5, 2006.01] 
9/14 . cã èng khuÕch t¸n vµ kim phun dÞch chuyÓn t¬ng ®èi däc theo trôc èng khuÕch t¸n 

[1, 2006.01] 

11/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ nhiÒu tÇng; C¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu ghi nghÜa lµ c¸c bé chÕ 
hoµ khÝ cã c¸c van tiÕt lu kiÓu trît hoÆc quay trong mét sè kim phun nhiªn 
liÖu, kh¸c víi kim phun kh«ng t¶i vµ kim phun phun chÝnh, liªn tôc ®îc ®a 
vµo dßng khÝ nhê c¸c van tiÕt lu [1, 2006.01] 

11/02 . cã c¸c van tiÕt lu, vÝ dô d¹ng c¸nh cöa hoÆc d¹ng bím, trong tÇng díi më tù 
®éng [1, 2006.01] 

11/04 . . c¸c van tiÕt lu tÇng díi cã ph¬ng tiÖn gi¶m chÊn [1, 2006.01] 
11/06 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ kh¸c cã c¸c van tiÕt lu d¹ng c¸nh cöa hoÆc d¹ng bím [1, 

2006.01] 
11/08 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu ghi cã c¸c van tiÕt lu chuyÓn dÞch ngang qua kªnh dÉn 

kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
11/10 . c¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu ghi cã c¸c van tiÕt lu quay [1, 2006.01] 

13/00 C¸c c¬ cÊu cã hai hay nhiÒu bé chÕ hoµ khÝ riªng biÖt (c¸c c¬ cÊu ®Ó thö nghiÖm, 
®iÒu chØnh vµ ®ång bé ho¸ c¸c bé chÕ hoµ khÝ F02M 19/01; phun bôi nhiªn liÖu c« 
®Æc hoÆc ®ång nhÊt ho¸ hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ F02M 29/00); C¸c bé chÕ hoµ khÝ sö 
dông tõ hai lo¹i nhiªn liÖu (c¸c c¬ cÊu bæ sung thªm mét khèi lîng nhá nhiªn liÖu 
thø cÊp F02M 25/00) [1, 2006.01] 

13/02 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ riªng biÖt [1, 2006.01] 
13/04 . . ®îc liªn kÕt vÒ mÆt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
13/06 . c¸c bé chÕ hoµ khÝ sö dông c¸c d¹ng nhiªn liÖu kh¸c nhau [1, 2006.01] 
13/08 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ thÝch øng víi viÖc sö dông nhiªn liÖu d¹ng láng vµ nhiªn liÖu 

d¹ng khÝ, vÝ dô sö dông lu©n phiªn [1, 2006.01] 

15/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn nung nãng, lµm m¸t hoÆc c¸ch nhiÖt cho 
kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (nung nãng, lµm m¸t hoÆc c¸ch 
nhiÖt c¸c c¬ cÊu phao F02M 5/00; c¸c c¬ cÊu ®Ó xö lý nhiÖt kh«ng khÝ, nhiªn liÖu 
hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ, kh«ng ph¶i lµ bé phËn cÊu thµnh cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ 
F02M 31/00) [1, 2006.01] 

15/02 . cã c¸c c¬ cÊu nung nãng, vÝ dô ®Ó chèng sù ®ãng b¨ng [1, 2006.01] 
15/04 . . b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
15/06 . Sù b¶o vÖ nhiÖt, vÝ dô tõ bøc x¹ nhiÖt cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 

17/00 C¸c bé chÕ hoµ khÝ kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 1/00 ®Õn F02M 15/00 (c¸c c¬ 
cÊu ®Ó xö lý kh«ng khÝ, nhiªn liÖu vµ hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ nhê c¸c chÊt xóc t¸c, 
ph¬ng tiÖn ®iÖn, tõ trêng, c¸c tia, c¸c sãng ©m hoÆc t¬ng tù F02M 27/00; tæ hîp 
c¸c bé chÕ hoµ khÝ vµ c¬ cÊu phun nhiªn liÖu ¸p suÊt thÊp F02M 71/00) [1, 2006.01] 

17/02 . C¸c bé chÕ hßa khÝ kh«ng cã phao [1, 2006.01] 
17/04 . . cã c¸c van n¹p ®îc ®iÒu khiÓn b»ng mµng ng¨n [1, 2006.01] 
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17/06 . . cã c¸c buång trµn x¸c ®Þnh møc nhiªn liÖu kh«ng ®æi [1, 2006.01] 
17/08 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã mét hoÆc nhiÒu khe hë dÉn nhiªn liÖu trong ®Õ van bao 

quanh r·nh kh«ng khÝ, van ®îc më do kh«ng khÝ ®i qua [1, 2006.01] 
17/09 . . van bím ®îc l¾p lÖch t©m [5, 2006.01] 
17/10 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã mét hoÆc nhiÒu khe hë dÉn nhiªn liÖu trong chi tiÕt cña van 

tiÕt lu kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
17/12 . . cã c¸c chi tiÕt van d¹ng bím [1, 2006.01] 
17/14 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã c¸c c¬ cÊu cung cÊp nhiªn liÖu ®îc më vµ ®ãng ®ång bé víi 

hµnh tr×nh cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
17/16 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã c¸c th©n quay liªn tôc, vÝ dô c¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu bèc h¬i 

(phun nhiªn liÖu díi t¸c ®éng cña lùc ly t©m F02M 69/06) [1, 2006.01] 
17/18 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ kiÓu bèc h¬i kh¸c [1, 2006.01] 
17/20 . . cã c¸c bÓ nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
17/22 . . . cã sù sôc khÝ vµo trong bÓ [1, 2006.01] 
17/24 . . cã bÊc [1, 2006.01] 
17/26 . . cã c¸c th©n ®îc thÊm ít kh¸c [1, 2006.01] 
17/28 . . . nhiªn liÖu thÊm qua th©n xèp [1, 2006.01] 
17/30 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã c¸c c¬ cÊu phßng ch¸y, vÝ dô kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu dËp löa 
17/32 . . tù ®éng ®ãng c¸c èng dÉn nhiªn liÖu khi xuÊt hiÖn löa [1, 2006.01] 
17/34 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ kh¸c ®îc kÕt hîp hay liªn kÕt víi c¸c c¬ cÊu kh¸c, vÝ dô víi 

c¸c bé läc khÝ (c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c c¬ cÊu nµy, xem c¸c líp liªn 
quan) [1, 2006.01] 

17/36 . C¸c bé chÕ hßa khÝ cã c¸c c¬ cÊu hç trî lµm s¹ch [1, 2006.01] 
17/38 . §iÒu khiÓn c¸c bé chÕ hoµ khÝ, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (c¸c bé phËn ®iÒu 

khiÓn bªn ngoµi F02M 19/12) [1, 2006.01] 
17/40 . Chän läc c¸c vËt liÖu chuyªn dïng cho c¸c bé chÕ hoµ khÝ, vÝ dô l¸ kim lo¹i, chÊt 

dÎo hoÆc vËt liÖu trong suèt [1, 2006.01] 
17/42 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ ®iÒu chØnh b»ng phao, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 

2006.01] 
17/44 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ ®Æc trng bëi híng cña dßng khÝ vµ kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc 

kh¸c [1, 2006.01] 
17/46 . . víi dßng híng xuèng díi [1, 2006.01] 
17/48 . . víi dßng híng lªn trªn [1, 2006.01] 
17/50 . C¸c bé chÕ hoµ khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa ®ãng b¨ng (cã c¸c ph¬ng tiÖn 

nung nãng F02M 15/02) [1, 2006.01] 
17/52 . Sö dông ®é l¹nh cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ cho c¸c môc ®Ých kh¸c (c¸c c¬ cÊu sö dông 

®é l¹nh, xem ë c¸c líp liªn quan) [1, 2006.01] 

19/00 C¸c chi tiÕt, c¸c côm chi tiÕt vµ c¸c phô kiÖn cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ kh«ng thuéc 
c¸c nhãm F02M 1/00 ®Õn F02M 17/00 (c¸c thiÕt bÞ ®o vµ thö nghiÖm nãi chung 
G01) [1, 2006.01] 

19/01 . C¸c thiÕt bÞ thö nghiÖm, ®iÒu chØnh vµ lµm ®ång bé c¸c bé chÕ hoµ khÝ, vÝ dô gi¸ 
thö lu lîng cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ [3, 2006.01] 
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19/02 . C¸c lç ®Þnh lîng, vÝ dô thay ®æi vÒ ®êng kÝnh (thay ®æi trong qu¸ tr×nh lµm viÖc 
F02M 7/18) [1, 2006.01] 

19/025 . . C¸c lç ®Þnh lîng cã ®êng kÝnh kh«ng thay ®æi [4, 2006.01] 
19/03 . C¸c lo¹i kim phun nhiªn liÖu d¹ng s¬ng; C¸ch bè trÝ ®êng dÉn kh«ng khÝ nhò 

t¬ng hãa (phun s¬ng nãi chung B05B) [4, 2006.01] 
19/035 . . C¸c lo¹i kim phun s¬ng nhiªn liÖu cã d¹ng h×nh nÊm [4, 2006.01] 
19/04 . C¸c kim ®o hoÆc c¸c kim nhiªn liÖu ®Þnh lîng [1, 2006.01] 
19/06 . C¸c chi tiÕt kh¸c cña c¸c èng dÉn nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
19/08 . C¸c èng khuÕch t¸n [1, 2006.01] 
19/10 . . nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
19/12 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn bªn ngoµi, vÝ dô cã c¬ cÊu gi¶m chÊn (c¸c ph¬ng tiÖn 

chèng rung ë c¸c tÇng cuèi cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ nhiÒu tÇng F02M 11/04; c¸c c¬ 
cÊu ®iÒu khiÓn c¸c bé chÕ hoµ khÝ kh«ng ph¶i lµ chñ ®¹o, xem c¸c líp liªn quan) [1, 
2006.01] 

 

21/00 C¸c thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu kh«ng ph¶i d¹ng láng cho ®éng c¬, vÝ dô nhiªn liÖu 
khÝ ®îc b¶o qu¶n ë thÓ láng [1, 2006.01] 

21/02 . nhiªn liÖu d¹ng khÝ (c¸c thiÕt bÞ ®Ó bèc h¬i nhiªn liÖu láng b»ng c¸ch nung nãng 
F02M 31/00; c¸c ®éng c¬ cã c¬ cÊu t¹o khÝ tõ nhiªn liÖu r¾n, vÝ dô tõ gç, F02B 
43/08) [1, 2006.01] 

21/04 . . C¸c c¬ cÊu trén khÝ víi kh«ng khÝ (c¸c bé chÕ hoµ khÝ thÝch hîp ®Ó sö dông nhiªn 
liÖu láng vµ khÝ F02M 13/08; sù chÕ hoµ c¸c chÊt khÝ nãi chung C10J) [1, 
2006.01] 

21/06 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó chuyÓn khÝ tõ thÓ láng sang thÓ khÝ, vÝ dô b»ng c¸ch nung nãng (x¶ 
khÝ ho¸ láng nãi chung F17C) [1, 2006.01] 

21/08 . nhiªn liÖu kh«ng ë d¹ng khÝ (®èi víi c¸c ®éng c¬ lµm viÖc b»ng nhiªn liÖu cã chÊt 
«xy ho¸ F02B) [1, 2006.01] 

21/10 . . cho c¸c nhiªn liÖu cã ®iÓm nãng ch¶y thÊp, vÝ dô thiÕt bÞ cã c¬ cÊu ®un nãng [1, 
2006.01] 

21/12 . nhiªn liÖu d¹ng bôi (c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc cã c¸c c¬ cÊu nghiÒn t¸n F02B) [1, 
2006.01] 

C¸c c¬ cÊu cÊp hoÆc xö lý kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ tríc khi 
n¹p chóng vµo ®éng c¬ 

23/00 C¸c c¬ cÊu bæ sung kh«ng khÝ thø cÊp vµo hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ [1, 2006.01] 
23/02 . ®îc ®iÒu khiÓn riªng [1, 2006.01] 
23/03 . . van khÝ thø cÊp ®îc ®iÒu khiÓn b»ng van tiÕt lu khÝ chÝnh [5, 2006.01] 
23/04 . ®îc ®iÒu khiÓn tù ®éng [1, 2006.01] 
23/06 . . phô thuéc vµo tèc ®é ®éng c¬ [1, 2006.01] 
23/08 . . phô thuéc vµo ¸p lùc trong hÖ thèng hót kh«ng khÝ chÝnh [1, 2006.01] 
23/09 . . . sö dông van ®îc më trùc tiÕp nhê ¸p suÊt thÊp [6, 2006.01] 
23/10 . . phô thuéc vµo nhiÖt ®é, vÝ dô nhiÖt ®é ®éng c¬ [1, 2006.01] 
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23/12 . ®îc kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu phun nhiªn liÖu ngng tô hoÆc víi c¸c c¬ cÊu phun nhê 
kh«ng khÝ thø cÊp [1, 2006.01] 

23/14 . cho thªm kh«ng khÝ nãng [1, 2006.01] 

25/00 C¸c c¬ cÊu thÝch hîp víi ®éng c¬ ®Ó cho thªm c¸c chÊt kh«ng ph¶i lµ nhiªn liÖu 
hoÆc mét Ýt nhiªn liÖu bæ sung vµo khÝ ch¸y, vµo nhiªn liÖu chÝnh hoÆc vµo hçn 
hîp nhiªn liÖu-khÝ (F02M 43/00 ®îc u tiªn; cho thªm kh«ng khÝ thø cÊp vµo hçn 
hîp nhiªn liÖu F02M 23/00; cho thªm khÝ th¶i F02M 26/00) [1, 2006.01] 

25/022 . Bæ sung nhò t¬ng níc vµ nhiªn liÖu, níc hoÆc h¬i níc [6, 2006.01] 
25/025 . . Bæ sung níc [6, 2006.01] 
25/028 . . . vµo trong cöa n¹p [6, 2006.01] 
25/03 . . . vµo trong xi lanh [6, 2006.01] 
25/032 . . S¶n xuÊt vµ bæ sung h¬i níc [6, 2006.01] 
25/035 . . . vµo trong cöa n¹p [6, 2006.01] 
25/038 . . . vµo trong xi lanh [6, 2006.01] 
25/06 . cho thªm h¬i cña chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01, 2016.01] 
25/08 . bæ sung h¬i nhiªn liÖu hót ra tõ bÓ nhiªn liÖu cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
25/10 . bæ sung khÝ axetylen, khÝ hydro (kh«ng lÊy tõ níc), khÝ «xy (kh«ng lÊy tõ kh«ng 

khÝ), hoÆc khÝ «z«n [1, 2006.01] 
25/12 . . c¸c c¬ cÊu cã ph¬ng tiÖn t¹o c¸c khÝ trªn (sö dông tia vµ ®ång thêi thu ®îc «z«n 

F02M 27/06) [1, 2006.01] 
25/14 . bæ sung c¸c chÊt chèng kÝch næ, kh«ng thuéc c¸c ph©n nhãm F02M 25/022 ®Õn 

F02M 25/10 [1, 2006.01] 

26/00 C¸c c¬ cÊu thÝch hîp víi ®éng c¬ ®Ó cho thªm khÝ th¶i vµo khÝ ch¸y, vµo nhiªn 
liÖu chÝnh hoÆc vµo hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ, vÝ dô. b»ng hÖ thèng tuÇn hoµn khÝ 
th¶i [EGR] [2016.01] 

26/01 . TuÇn hoµn khÝ th¶i trong, nghÜa lµ c¸c khÝ th¶i cßn l¹i bÞ gi÷ l¹i trong xi lanh hoÆc 
®îc ®Èy trë l¹i tõ èng hót hoÆc èng x¶ vµo buång ®èt mµ kh«ng cÇn sö dông thªm 
c¸c ®êng dÉn bæ sung [2016.01] 

26/02 . C¸c hÖ thèng EGR ®Æc biÖt thÝch hîp víi ®éng c¬ t¨ng ¸p [2016.01] 
26/03 . . víi chØ mét m¸y nÐn khÝ n¹p b»ng c¬ häc hoÆc b»ng ®iÖn [2016.01] 
26/04 . . víi chØ mét tua bin t¨ng ¸p [2016.01] 
26/05 . . . C¸c vßng ¸p suÊt cao, nghÜa lµ khÝ th¶i tuÇn hoµn ®îc lÊy ra tõ hÖ thèng x¶ 

ngîc dßng cña tua bin vµ ®îc ®a trë l¹i vµo hÖ thèng hót thuËn dßng cña 
m¸y nÐn [2016.01] 

26/06 . . . C¸c vßng ¸p suÊt thÊp, nghÜa lµ khÝ th¶i tuÇn hoµn ®îc lÊy ra tõ èng x¶ thuËn 
dßng cña tua bin t¨ng ¸p vµ ®îc ®a trë l¹i vµo hÖ thèng n¹p ngîc dßng cña 
m¸y nÐn [2016.01] 

26/07 . . . C¸c vßng ¸p suÊt hçn hîp, nghÜa lµ khÝ th¶i th¶i tuÇn hoµn hoÆc ®îc lÊy ra 
ngîc dßng cña tuabin vµ ®îc ®a trë l¹i ngîc dßng cña m¸y nÐn, hoÆc ®îc 
lÊy ra thuËn dßng cña tua bin vµ ®îc ®a trë l¹i thuËn dßng cña m¸y nÐn 
[2016.01] 
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26/08 . . cho ®éng c¬ cã hai hoÆc nhiÒu m¸y nÐn khÝ n¹p hoÆc tua bin khÝ th¶i, vÝ dô: mét 
tua bin t¨ng ¸p kÕt hîp víi mét m¸y nÐn bæ sung [2016.01] 

26/09 . . Chi tiÕt vÒ kÕt cÊu, vÝ dô sù kÕt hîp kÕt cÊu cña hÖ thèng EGR vµ hÖ thèng t¨ng 
¸p; Bè trÝ hÖ thèng EGR vµ hÖ thèng siªu t¨ng ¸p ®èi víi ®éng c¬ [2016.01] 

26/10 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng ¸p suÊt chªnh lÖch gi÷a hÖ thèng x¶ vµ n¹p, vÝ dô bé chÕ 
hßa khÝ, tua bin vÒ mÆt h×nh häc cã thÓ thay ®æi, van kiÓm tra sö dông ¸p suÊt va 
®Ëp hoÆc van tiÕt lu trong hÖ thèng hót hoÆc x¶ [2016.01] 

26/11 . S¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p hÖ thèng EGR; VËt liÖu hoÆc líp phñ ®Æc biÖt thÝch hîp cho 
c¸c hÖ thèng EGR [2016.01] 

26/12 . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó g¾n chÆt c¸c bé phËn cña hÖ thèng EGR víi nhau 
hoÆc víi c¸c bé phËn ®éng c¬ [2016.01] 

26/13 . S¾p xÕp hoÆc bè trÝ c¸c ®êng dÉn vµo hÖ thèng EGR, vÝ dô liªn quan ®Õn c¸c bé 
phËn ®éng c¬ cô thÓ hoÆc ®Ó kÕt hîp c¸c phô kiÖn [2016.01] 

26/14 . . liªn quan ®Õn hÖ thèng x¶ [2016.01] 
26/15 . . . liªn quan ®Õn c¬ cÊu läc khÝ th¶i ®éng c¬ [2016.01] 
26/16 . . . víi van cña hÖ thèng EGR n»m t¹i hoÆc gÇn chç liªn kÕt víi hÖ thèng x¶ 

[2016.01] 
26/17 . . liªn quan ®Õn hÖ thèng n¹p [2016.01] 
26/18 . . . C¸ch nhiÖt hoÆc b¶o vÖ nhiÖt [2016.01] 
26/19 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng cêng viÖc trén kh«ng khÝ vµ khÝ th¶i tuÇn hoµn, vÝ dô: 

bé chÕ hßa khÝ hoÆc nhiÒu lç cho hÖ thèng n¹p [2016.01] 
26/20 . . . CÊp khÝ th¶i tuÇn hoµn trùc tiÕp vµo buång ®èt hoÆc vµo bé phËn n¹p [2016.01] 
26/21 . . . víi van cña hÖ thèng EGR n»m t¹i hoÆc gÇn chç liªn kÕt víi hÖ thèng n¹p 

[2016.01] 
26/22 . . víi bé lµm m¸t trong ®êng dÉn tuÇn hoµn [2016.01] 
26/23 . . . Sù bè trÝ, vÝ dô lîc ®å [2016.01] 
26/24 . . . . víi hai hoÆc nhiÒu bé lµm m¸t [2016.01] 
26/25 . . . . víi lµm m¸t cã ®êng tr¸nh [2016.01] 
26/26 . . . . . ®Æc trng bëi c¸c chi tiÕt cña van ®êng tr¸nh [2016.01] 
26/27 . . . . víi bé trao ®æi nhiÖt lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [2016.01] 
26/28 . . . . víi bé trao ®æi nhiÖt lµm m¸t b»ng chÊt láng [2016.01] 
26/29 . . . Chi tiÕt vÒ kÕt cÊu cña bé lµm m¸t, vÝ dô èng, tÊm, g©n, c¸ch ly hoÆc vËt liÖu 

[2016.01] 
26/30 . . . . Liªn kÕt bé lµm m¸t víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c, vÝ dô víi van, bé lµm nãng, m¸y nÐn 

hoÆc bé läc; M¸y lµm m¸t ®îc ®Æc trng bëi vÞ trÝ cña chóng trªn ®éng c¬ 
[2016.01] 

26/31 . . . . Bé trao ®æi nhiÖt lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [2016.01] 
26/32 . . . . Bé trao ®æi nhiÖt lµm m¸t b»ng chÊt láng [2016.01] 
26/33 . . . ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cña khÝ tuÇn hoµn [2016.01] 
26/34 . . víi m¸y nÐn, tua bin hoÆc t¬ng tù trong ®êng dÉn tuÇn hoµn [2016.01] 
26/35 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm s¹ch hoÆc xö lý khÝ tuÇn hoµn, vÝ dô chÊt xóc t¸c, bé 

ngng tô, bé läc h¹t hoÆc bé lµm nãng [2016.01] 
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26/36 . . víi ph¬ng tiÖn ®Ó thªm chÊt láng kh«ng ph¶i lµ khÝ th¶i vµo ®êng dÉn tuÇn 
hoµn; víi bé c¶i t¹o khÝ [2016.01] 

26/37 . . víi buång chøa t¹m thêi khÝ th¶i tuÇn hoµn (tuÇn hoµn khÝ th¶i trong F02M 26/01) 
[2016.01] 

26/38 . . víi hai hoÆc nhiÒu van EGR bè trÝ song song [2016.01] 
26/39 . . víi hai hoÆc nhiÒu van EGR bè trÝ nèi tiÕp [2016.01] 
26/40 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn thêi gian trong ®êng dÉn tuÇn hoµn, vÝ dô van hoÆc bé t¸i 

sinh ho¹t ®éng theo chu kú; víi sù s¾p xÕp liªn quan ®Õn ¸p suÊt va ®Ëp [2016.01] 
26/41 . . ®Æc trng bëi sù s¾p xÕp cña ®êng dÉn tuÇn hoµn liªn quan ®Õn ®éng c¬, vÝ dô 

®Õn ®Çu xi lanh, èng lãt, bugi hoÆc èng gãp; ®Æc trng bëi sù s¾p xÕp cña ®êng 
dÉn tuÇn hoµn ®Æc biÖt thÝch hîp víi buång ®èt [2016.01] 

26/42 . . cã hai hoÆc nhiÒu ®êng dÉn EGR; HÖ thèng EGR ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®éng c¬ 
cã hai hoÆc nhiÒu xi lanh [2016.01] 

26/43 . . . trong ®ã khÝ th¶i tõ chØ mét xi lanh hoÆc chØ mét nhãm xi lanh ®îc ®a trùc 
tiÕp vµo cöa n¹p cña ®éng c¬ [2016.01] 

26/44 . . . trong ®ã mét ®êng dÉn EGR chÝnh ®îc chia thµnh nhiÒu ®êng [2016.01] 
26/45 . C¶m biÕn chuyªn dïng cho c¸c hÖ thèng EGR [2016.01] 
26/46 . . ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña khÝ, vÝ dô thµnh phÇn [2016.01] 
26/47 . . . c¸c ®Æc tÝnh lµ nhiÖt ®é, ¸p suÊt hoÆc tèc ®é dßng khÝ [2016.01] 
26/48 . . C¶m biÕn vÞ trÝ van EGR (chi tiÕt vÒ l¾p ®Æt c¶m biÕn trong vá van F02M 26/71) 

[2016.01] 
26/49 . Ph¸t hiÖn, chÈn ®o¸n hoÆc chØ b¸o mét chøc n¨ng bÊt thêng cña hÖ thèng EGR 

[2016.01] 
26/50 . S¾p xÕp hoÆc ph¬ng ph¸p ®Ó ng¨n ngõa hoÆc gi¶m l¾ng cÆn, ¨n mßn hoÆc mµi 

mßn do t¹p chÊt g©y ra (F02M 26/35, F02M 26/74 ®îc u tiªn) [2016.01] 
26/51 . Van EGR kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c, vÝ dô víi van n¹p hoÆc m¸y nÐn (kÕt hîp 

víi van tiÕt lu khÝ n¹p F02M 26/64) [2016.01] 
26/52 . C¸c hÖ thèng ®Ó kÝch ho¹t c¸c van EGR [2016.01] 
26/53 . . Sö dông thiÕt bÞ truyÒn ®éng ®iÖn, vÝ dô solenoid [2016.01] 
26/54 . . . ThiÕt bÞ truyÒn ®éng quay, vÝ dô: §éng c¬ bíc [2016.01] 
26/55 . . sö dông thiÕt bÞ truyÒn ®éng ch©n kh«ng [2016.01] 
26/56 . . . cã van ®iÒu biÕn ¸p suÊt [2016.01] 
26/57 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö, vÝ dô van ®iÖn tõ [2016.01] 
26/58 . . . Chi tiÕt vÒ kÕt cÊu cña bé truyÒn ®éng; L¾p ®Æt chóng [2016.01] 
26/59 . . sö dông bé truyÒn ®éng ¸p suÊt d¬ng; Van kiÓm tra cho chóng [2016.01] 
26/60 . . . ®¸p øng víi ¸p suÊt khÝ n¹p [2016.01] 
26/61 . . . ®¸p øng víi ¸p suÊt khÝ th¶i [2016.01] 
26/62 . . . ®¸p øng víi ¸p suÊt nhiªn liÖu [2016.01] 
26/63 . . van EGR ®îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp bëi mét ngêi ®iÒu khiÓn (F02M 26/64 ®îc 

u tiªn) [2016.01] 
26/64 . . van EGR ®ang ®îc vËn hµnh cïng víi van tiÕt lu khÝ n¹p [2016.01] 
26/65 . Chi tiÕt vÒ kÕt cÊu cña van EGR [2016.01] 
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26/66 . . Van n©ng, vÝ dô van ®Üa [2016.01] 
26/67 . . . Chèt; Trôc quay; Lß xo; Vßng bi; §Öm lãt; Liªn kÕt víi bé truyÒn ®éng 

[2016.01] 
26/68 . . . C¸c bé phËn lµm kÝn; §Öm ch©n van; C¸c ®êng dÉn [2016.01] 
26/69 . . . cã hai hoÆc nhiÒu bé phËn lµm kÝn van [2016.01] 
26/70 . . Van lËt; Van quay; Van trît; Van ®µn håi [2016.01] 
26/71 . . Van nhiÒu chiÒu [2016.01] 
26/72 . . Vá [2016.01] 
26/73 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm nãng hoÆc lµm m¸t van EGR [2016.01] 
26/74 . . Sù b¶o vÖ tr¸nh h háng, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn che ch¾n [2016.01] 

27/00 C¸c c¬ cÊu xö lý kh«ng khÝ ch¸y, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ b»ng 
c¸c chÊt xóc t¸c, c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn, tõ trêng, c¸c tia, c¸c sãng ©m hoÆc 
t¬ng tù [1, 2006.01] 

27/02 . b»ng c¸c chÊt xóc t¸c [1, 2006.01] 
27/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ trêng [1, 2006.01] 
27/06 . b»ng chiÕu tia [1, 2006.01] 
27/08 . b»ng sãng ©m hoÆc siªu ©m [1, 2006.01] 

29/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó t¸i phun s¬ng nhiªn liÖu ngng tô hoÆc ®ång nhÊt ho¸ hçn hîp 
nhiªn liÖu-khÝ (kÕt hîp víi viÖc cÊp kh«ng khÝ thø cÊp F02M 23/12) [1, 2006.01] 

29/02 . cã c¸c bé phËn quay [1, 2006.01] 
29/04 . cã c¸c tÊm ch¾n, c¸c mµng, c¸c v¸ch ng¨n hoÆc t¬ng tù (cã c¸c bé phËn quay 

F02M 29/02) [1, 2006.01] 
29/06 . . t¹o ra dßng xo¸y hçn hîp [1, 2006.01] 
29/08 . . cã d©y quÊn xo¾n èc [1, 2006.01] 
29/10 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
29/12 . cã c¸c van ®ång nhÊt ho¸ ®îc gi÷ ë vÞ trÝ më nhê dßng hçn hîp [1, 2006.01] 
29/14 . t¸i phun s¬ng hoÆc ®ång nhÊt ho¸ ®îc thùc hiÖn do ®é nh¸m mÆt trong cña èng 

n¹p [1, 2006.01] 

31/00 C¸c c¬ cÊu xö lý nhiÖt kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (F02M 
21/06, 21/10 ®îc u tiªn; c¸c c¬ cÊu lµ bé phËn cña c¸c bé chÕ hoµ khÝ hoÆc thiÕt bÞ 
phun nhiªn liÖu F02M 15/00, 53/00; bæ sung kh«ng khÝ nãng thø cÊp vµo hçn hîp 
nhiªn liÖu-khÝ F02M 23/14) [1, 2006.01] 

31/02 . ®Ó nung nãng [1, 2006.01] 
31/04 . . hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ hoÆc kh«ng khÝ ch¸y (b»ng ®iÖn F02M 31/12; b»ng c¸ch 

sö dông nhiÖt cña c¸c xi lanh c«ng t¸c hoÆc n¾p xi lanh F02M 31/14; nung nãng 
kh«ng khÝ ch¸y ®Ó hç trî khëi ®éng ®éng c¬ F02N 19/04) [1, 4, 2006.01] 

31/06 . . . b»ng c¸c khÝ nãng, vÝ dô b»ng c¸ch trén kh«ng khÝ l¹nh vµ kh«ng khÝ nãng [1, 
2006.01] 

31/07 . . . . §iÒu khiÓn theo nhiÖt ®é, vÝ dô, sö dông van æn nhiÖt (F02M 31/083 ®îc u 
tiªn) [6, 2006.01] 
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31/08 . . . . khÝ th¶i [1, 2006.01] 
31/083 . . . . . §iÒu khiÓn theo nhiÖt ®é lîng khÝ th¶i hoÆc kh«ng khÝ ch¸y trùc tiÕp tíi bÒ 

mÆt trao ®æi nhiÖt [6, 2006.01] 
31/087 . . . . . ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt gi÷a c¸c èng dÉn kh«ng khÝ n¹p vµ c¸c ®êng èng dÉn 

khÝ th¶i, vÝ dô b»ng c¸ch tiÕp xóc gi÷a c¸c ®êng èng dÉn [5, 2006.01] 
31/093 . . . . . . §êng èng n¹p kh«ng khÝ vµo bao quanh ®êng èng dÉn khÝ th¶i; §êng 

èng dÉn khÝ th¶i bao quanh ®êng èng n¹p kh«ng khÝ [5, 2006.01] 
31/10 . . . b»ng chÊt láng nãng, vÝ dô chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
31/12 . . b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
31/125 . . . Nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
31/13 . . . Kh«ng khÝ ch¸y [5, 2006.01] 
31/135 . . . Hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ [5, 2006.01] 
31/14 . . sö dông nhiÖt cña c¸c xi lanh chÝnh hoÆc c¸c n¾p xi lanh [1, 2006.01] 
31/16 . . C¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó nung nãng nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
31/18 . . . ®Ó bèc h¬i nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
31/20 . ®Ó lµm m¸t (lµm m¸t khÝ n¹p hoÆc khÝ th¶i F02B) [1, 2006.01] 

33/00 C¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó xö lý kh«ng khÝ, nhiªn liÖu hoÆc hçn hîp nhiªn liÖu-khÝ (c¸c 
thiÕt bÞ lµm s¹ch kh«ng khÝ F02M 35/00, c¸c c¬ cÊu läc s¹ch nhiªn liÖu láng F02M 
37/02) [1, 2006.01] 

33/02 . ®Ó thu håi nhiªn liÖu ngng tô [1, 2006.01] 
33/04 . . t¸i dÉn trë l¹i vµo ®êng èng dÉn n¹p [5, 2006.01] 
33/06 . . . cã cÊp nhiÖt tøc thêi [5, 2006.01] 
33/08 . . t¸i dÉn trë l¹i b×nh chøa nhiªn liÖu [5, 2006.01] 

35/00 C¸c m¸y lµm s¹ch kh«ng khÝ, c¸c c¬ cÊu n¹p kh«ng khÝ, c¸c bé tiªu ©m cña c¸c 
hÖ thèng hót cña ®éng c¬ ®èt trong (c¸c m¸y lµm s¹ch kh«ng khÝ nãi chung B01D) 
[1, 2006.01] 

35/02 . C¸c m¸y lµm s¹ch kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
35/022 . . lµm viÖc díi t¸c ®éng cña träng lùc, lùc ly t©m hoÆc c¸c lùc qu¸n tÝnh kh¸c, vÝ 

dô cã c¸c v¸ch ®îc lµm Èm [2, 2006.01] 
35/024 . . sö dông c¸c bé läc, vÝ dô ®îc lµm Èm (F02M 35/026 ®îc u tiªn; lµm s¹ch c¸c 

vËt liÖu läc F02M 35/08) [2, 2006.01] 
35/026 . . ho¹t ®éng b»ng c¸ch dÉn híng kh«ng khÝ ®i qua hoÆc xuyªn qua bÓ dÇu hoÆc bÓ 

chÊt láng kh¸c, vÝ dô ®îc kÕt hîp víi c¸c bé läc [2, 2006.01] 
35/04 . . ®îc bè trÝ ®Æc biÖt so víi ®éng c¬; l¾p r¸p c¸c bé phËn lµm s¹ch kh«ng khÝ trªn 

®éng c¬ [1, 2006.01] 
35/06 . . . kÕt hîp hoÆc liªn kÕt víi c¸c qu¹t giã hoÆc c¸c c¸nh qu¹t cña ®éng c¬, hoÆc víi 

c¸c b¸nh ®µ cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
35/08 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch bôi tõ c¸c m¸y lµm s¹ch; cã c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o t¾c 

nghÏn; cã ph¬ng tiÖn ph©n nh¸nh dßng [1, 2006.01] 
35/09 . . . C¸c c¬ cÊu chØ b¸o t¾c nghÏn [6, 2006.01] 
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35/10 . C¸c c¬ cÊu n¹p kh«ng khÝ; C¸c hÖ thèng hót (sö dông ®éng n¨ng vµ n¨ng lîng 
sãng trong c¸c hÖ chèng hót ®Ó c¶i thiÖn viÖc n¹p kh«ng khÝ F02B) [1, 2006.01] 

35/104 . . C¸c èng n¹p [6, 2006.01] 
35/108 . . . cã c¸c èng n¹p s¬ cÊp vµ thø cÊp [6, 2006.01] 
35/112 . . . dïng cho c¸c ®éng c¬ cã tÊt c¶ xi lanh ®îc bè trÝ th¼ng hµng (F02M 35/108 

®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
35/116 . . . dïng cho c¸c ®éng c¬ cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ h×nh ch÷ V hoÆc ®èi xøng so 

víi trôc chÝnh (F02M 35/108 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
35/12 . C¸c bé tiªu ©m cho c¸c hÖ thèng n¹p [1, 2006.01] 
35/14 . KÕt hîp c¸c m¸y lµm s¹ch kh«ng khÝ víi c¸c bé tiªu ©m [1, 2006.01] 
35/16 . sö dông trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i (c¸c ph¬ng diÖn vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xem 

c¸c líp liªn quan) [1, 2006.01] 

37/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c hÖ thèng cÊp nhiªn liÖu láng tõ c¸c b×nh chøa tíi c¸c bé 
chÕ hoµ khÝ hoÆc thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu (F02M 69/00 ®îc u tiªn; cÊp c¸c nhiªn 
liÖu láng tíi thiÕt bÞ ®èt ch¸y, nãi chung F23K 5/00; cÊp nhiªn liÖu cho c¸c thiÕt bÞ 
t¹o c¸c s¶n phÈm ch¸y ¸p lùc cao hoÆc tèc ®é cao F23R 3/28); C¸c c¬ cÊu lµm s¹ch 
nhiªn liÖu láng chuyªn dïng cho, hoÆc ®îc bè trÝ trªn c¸c ®éng c¬ ®èt trong 
(c¸c thiÕt bÞ t¸ch, läc xem B01D; c¸c m¸y ly t©m B04B) [1, 5, 2006.01] 

37/02 . CÊp nhiªn liÖu b»ng c¸ch hót, vÝ dô b»ng dßng kh«ng khÝ qua bé chÕ hoµ khÝ (b»ng 
c¸c b¬m F02M 37/04) [1, 2006.01] 

37/04 . CÊp nhiªn liÖu b»ng c¸c b¬m (kÕt cÊu cña c¸c b¬m F04) [1, 2006.01] 
37/06 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
37/08 . . ®îc dÉn ®éng ®iÖn [1, 2006.01] 
37/10 . . . ®îc nhóng ch×m trong nhiªn liÖu, vÝ dô trong b×nh chøa [1, 2006.01] 
37/12 . . cã dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn hoÆc dÉn ®éng thuû lùc, vÝ dô nhê kh«ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
37/14 . . c¸c b¬m ®îc kÕt hîp víi c¬ cÊu kh¸c [1, 2006.01] 
37/16 . . c¸c b¬m ®îc vËn hµnh riªng, vÝ dô vËn hµnh b»ng tay [1, 2006.01] 
37/18 . . cã b¬m chÝnh vµ phô [1, 2006.01] 
37/20 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa hiÖn tîng khÝ x©m thùc [1, 2006.01] 
37/22 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch nhiªn liÖu láng chuyªn dïng cho, hoÆc ®îc bè trÝ trªn c¸c ®éng 

c¬ ®èt trong, vÝ dô bè trÝ trong hÖ thèng cÊp nhiªn liÖu [3, 2006.01] 

ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu 

Ghi chó [2009.01] 

 Sù phun nhiªn liÖu ¸p suÊt thÊp ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm F02M 51/00, F02M 
69/00 hoÆc F02M 71/00. 
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39/00 Ph©n bè thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu liªn quan ®Õn c¸c ®éng c¬; C¸c c¬ cÊu dÉn 
®éng b¬m cho sù ph©n bè nµy (F02M 49/00 ®îc u tiªn; ph©n bè vßi phun F02M 
61/14) [1, 2006.01] 

39/02 . Ph©n bè thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu t¹o thuËn lîi cho viÖc dÉn ®éng b¬m; Ph©n bè b¬m 
nhiªn liÖu; C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng b¬m [1, 2006.01] 

41/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã hai hay nhiÒu vßi phun ®îc cÊp nhiªn liÖu tõ nguån 
¸p lùc chung nhê bé ph©n phèi [1, 2006.01] 

41/02 . bé ph©n phèi ®Æt gÇn c¸c bé phËn cña b¬m [1, 2006.01] 
41/04 . . víi bé phËn lµm viÖc cña bé ph©n phèi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 
41/06 . . víi bé phËn lµm viÖc cña bé ph©n phèi chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
41/08 . c¸c bé ph©n phèi ®îc kÕt hîp víi c¸c bé phËn cña b¬m [1, 2006.01] 
41/10 . . c¸c pitt«ng cña b¬m thùc hiÖn chøc n¨ng cña bé ph©n phèi [1, 2006.01] 
41/12 . . . c¸c pitt«ng quay cña b¬m thùc hiÖn chøc n¨ng cña bé ph©n phèi [1, 2006.01] 
41/14 . . bé ph©n phèi quay tùa c¸c pitt«ng cña b¬m [1, 2006.01] 
41/16 . c¸c bé ph©n phèi ®îc cÊp nhiªn liÖu tõ nguån ¸p lùc cè ®Þnh, vÝ dô bé tÝch [1, 

2006.01] 

43/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu lµm viÖc ®ång thêi b»ng hai hay nhiÒu d¹ng nhiªn liÖu 
hoÆc b»ng nhiªn liÖu láng vµ chÊt láng kh¸c, vÝ dô chÊt láng thªm chÊt chèng 
kÝch næ [1, 2006.01] 

43/02 . C¸c b¬m chuyªn dïng [1, 2006.01] 
43/04 . C¸c vßi phun chuyªn dïng [1, 2006.01] 

45/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã viÖc cÊp nhiªn liÖu theo chu kú theo mèi quan hÖ ®Æc 
biÖt gi÷a thêi gian phun/¸p suÊt hoÆc gi÷a thêi gian phun/lîng nhiªn liÖu (c¸c 
vßi phun nhiªn liÖu cã sù n¹p nhiªn liÖu nµy ®îc thùc hiÖn nhê c¸c van mµ ë cuèi ®Õ 
van cã phÇn kÐo dµi d¹ng trôc F02M 61/06) [1, 2006.01] 

45/02 . víi mçi chu kú cÊp nhiªn liÖu ®îc chia ra thµnh hai hay nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
45/04 . . cã phÇn ban ®Çu nhá [1, 2006.01] 
45/06 . . . C¸c b¬m chuyªn dïng [1, 2006.01] 
45/08 . . . C¸c vßi phun chuyªn dïng [1, 2006.01] 
45/10 . . C¸c vßi phun kh¸c cã sù n¹p nhiªn liÖu ph©n cÊp, vÝ dô cã c¸c van dao ®éng [1, 

2006.01] 
45/12 . thùc hiÖn viÖc n¹p nhiªn liÖu liªn tôc víi ¸p lùc thay ®æi [1, 2006.01] 

47/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ho¹t ®éng theo chu kú cã c¸c van phun nhiªn liÖu ®îc 
dÉn ®éng b»ng ¸p lùc lu chÊt (F02M 49/00 ®îc u tiªn; thiÕt bÞ cã c¸c van phun 
®îc më b»ng ¸p lùc nhiªn liÖu vµ ®îc ®ãng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i lu 
chÊt, xem c¸c nhãm cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c) [1, 2006.01] 

47/02 . d¹ng "vßi phun - bé tÝch", nghÜa lµ ¸p lùc nhiªn liÖu trong bé tÝch cã t¸c ®éng më, 
vµ ¸p lùc nhiªn liÖu trong buång kh¸c cã t¸c ®éng ®ãng c¸c van phun vµ cã c¸c 
ph¬ng tiÖn lµm h¹ ¸p lùc theo chu kú ë buång nµy [1, 2006.01] 

47/04 . sö dông lu chÊt, c¸c d¹ng kh¸c nhiªn liÖu, ®Ó dÉn ®éng van phun [1, 2006.01] 
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47/06 . C¸c vßi phun nhiªn liÖu chuyªn dïng kh¸c [1, 2006.01] 

49/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã dÉn ®éng b¬m nhiªn liÖu hoÆc vßi phun nhê ¸p lùc 
trong xi lanh chÝnh cña ®éng c¬ hoÆc do sù va ®Ëp cña pitt«ng chÝnh cña ®éng 
c¬ [1, 2006.01] 

49/02 . sö dông ¸p lùc trong xi lanh, vÝ dô nhê ¸p lùc ë cuèi hµnh tr×nh nÐn [1, 2006.01] 
49/04 . sö dông sù va ®Ëp cña pitt«ng [1, 2006.01] 

51/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
51/02 . ®Æc biÖt dïng cho sù phun nhiªn liÖu ¸p lùc thÊp (c¸c b¬m, xem F02M 51/04; c¸c 

vßi phun, xem F02M 51/08) [1, 2006.01] 
51/04 . C¸c b¬m chuyªn dïng [1, 2006.01] 
51/06 . C¸c vßi phun chuyªn dïng [1, 2006.01] 
51/08 . . ®Ó phun nhiªn liÖu ¸p lùc thÊp [1, 2006.01] 

53/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nung nãng, lµm m¸t hoÆc c¸ch 
nhiÖt [1, 2006.01] 

53/02 . cã ph¬ng tiÖn nung nãng nhiªn liÖu, vÝ dô ®Ó bèc h¬i nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
53/04 . C¸c vßi phun cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nung nãng, lµm m¸t hoÆc c¸ch nhiÖt [1, 

2006.01] 
53/06 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn nung nãng nhiªn liÖu, vÝ dô ®Ó bèc h¬i nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
53/08 . . lµm m¸t kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

55/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ®Æc trng bëi c¸c èng dÉn nhiªn liÖu hoÆc c¸c ph¬ng 
tiÖn x¶ kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

55/02 . C¸c èng dÉn nhiªn liÖu gi÷a c¸c b¬m vµ c¸c vßi phun [1, 2006.01] 
55/04 . C¸c ph¬ng tiÖn gi¶m rung ®éng trong c¸c c¬ cÊu n¹p cña c¸c b¬m phun [1, 

2006.01] 

57/00 C¸c vßi phun nhiªn liÖu kÕt hîp hoÆc ghÐp nèi víi c¸c c¬ cÊu kh¸c [1, 2006.01] 
57/02 . Vßi phun ®îc kÕt hîp vÒ mÆt cÊu tróc víi c¸c b¬m phun nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
57/04 . víi c¸c van n¹p kh«ng khÝ hoÆc c¸c van x¶ [1, 2006.01] 
57/06 . víi c¸c bugi ®¸nh löa [1, 2006.01] 

59/00 C¸c b¬m phun nhiªn liÖu kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 39/00 ®Õn F02M 57/00 
(c¸c ®Æc ®iÓm chung cña b¬m F04) [1, 2006.01] 

59/02 . kiÓu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 
59/04 . . ®Æc trng bëi c¸ch bè trÝ ®Æc biÖt c¸c xi lanh liªn quan ®Õn trôc dÉn ®éng pitt«ng, 

vÝ dô ®îc bè trÝ song song víi trôc [1, 2006.01] 
59/06 . . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ híng t©m so víi trôc dÉn ®éng, vÝ dô cã bè trÝ c¸c xi 

lanh theo h×nh ch÷ V hoÆc h×nh sao [1, 2006.01] 
59/08 . . víi hai hay nhiÒu bé phËn cña c¸c b¬m cã cöa ra kÕt hîp [1, 2006.01] 
59/10 . . ®Æc trng bëi sù dÉn ®éng c¸c pitt«ng [1, 2006.01] 
59/12 . cã c¸c bé phËn b¬m gi·n në thÓ tÝch kh¸c, vÝ dô c¸c bé phËn quay [1, 2006.01] 
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59/14 . . cã thµnh biÕn d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
59/16 . cã sù nÐn nhiªn liÖu nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
59/18 . cã t¸c ®éng b¬m ®¹t ®îc b»ng c¸ch nh¶ lß xo bÞ nÐn tríc [1, 2006.01] 
59/20 . Thay ®æi viÖc cÊp nhiªn liÖu theo lîng hoÆc thêi gian [1, 2006.01] 
59/22 . . Thay ®æi lîng nhiªn liÖu b»ng c¸ch thay ®æi thÓ tÝch buång nÐn [1, 2006.01] 
59/24 . . cã hµnh tr×nh pitt«ng kh«ng ®æi, nhng cã mét phÇn hµnh tr×nh t¸c dông ®îc 

thay ®æi [1, 2006.01] 
59/26 . . . b»ng c¸ch thay ®æi chuyÓn ®éng cña pitt«ng so víi xi lanh [1, 2006.01] 
59/28 . . . . C¸c c¬ cÊu cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
59/30 . . cã hµnh tr×nh pitt«ng thay ®æi [1, 2006.01] 
59/32 . . viÖc cÊp nhiªn liÖu ®îc ®iÒu khiÓn bëi c¸c pitt«ng phô dÞch chuyÓn nhiªn liÖu t¹o 

hiÖu øng phun [1, 2006.01] 
59/34 . . b»ng c¸ch tiÕt lu c¸c èng dÉn nhiªn liÖu tíi c¸c bé phËn b¬m hoÆc c¸c èng 

nh¸nh dÉn nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
59/36 . . b»ng c¸c van cã thêi gian ®ãng më thay ®æi ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c èng dÉn nhiªn liÖu 

[1, 2006.01] 
59/38 . C¸c b¬m dïng cho c¸c môc ®Ých sö dông hoÆc ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
59/40 . . cho c¸c ®éng c¬ ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
59/42 . . ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ [1, 2006.01] 
59/44 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ c¸c phô kiÖn kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 59/02 ®Õn 

F02M 59/42 [1, 2006.01] 
59/46 . . C¸c van (c¸c van nãi chung F16K) [1, 2006.01] 
59/48 . . Sù l¾p r¸p; Sù th¸o gì; Sù thay thÕ c¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 

61/00 C¸c vßi phun nhiªn liÖu kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 39/00 ®Õn F02M 57/00 
hoÆc F02M 67/00 [1, 2006.01] 

61/02 . d¹ng kh«ng cã van [1, 2006.01] 
61/04 . d¹ng cã van (c¸c van nãi chung F16K) [1, 2006.01] 
61/06 . . ë phÝa ®Õ van cã c¸c phÇn kÐo dµi d¹ng trôc [1, 2006.01] 
61/08 . . më híng dßng nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
61/10 . . C¸c vßi phun kh¸c cã th©n van kÐo dµi, nghÜa lµ c¸c van d¹ng h×nh kim [1, 

2006.01] 
61/12 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng vµ ®Þnh t©m cho th©n van [1, 2006.01] 
61/14 . Sù ph©n bè c¸c vßi phun liªn quan ®Õn ®éng c¬; L¾p r¸p c¸c vßi phun [1, 2006.01] 
61/16 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 61/02 ®Õn F02M 61/14 [1, 

2006.01] 
61/18 . . C¸c vßi phun, vÝ dô cã c¸c ®Õ van [1, 2006.01] 
61/20 . . Sù ®ãng c¬ häc c¸c van, vÝ dô bè trÝ c¸c cã lß xo hoÆc t¶i träng [1, 2006.01] 

63/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu kh¸c cã c¸c ®Æc tÝnh kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 
39/00 ®Õn F02M 57/00 hoÆc F02M 67/00; C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ c¸c phô 
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kiÖn cña nã, kh«ng thuéc c¸c nhãm F02M 39/00 ®Õn F02M 57/00 hoÆc F02M 
67/00 [1, 2006.01] 

63/02 . ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã mét vµi vßi phun ®îc cÊp nhiªn liÖu bëi mét bé phËn 
chung cña b¬m hoÆc cã mét vµi bé phËn b¬m cÊp cho mét vßi phun chung; ThiÕt bÞ 
phun nhiªn liÖu cã c¸c c¬ cÊu ng¾t b¬m, c¸c bé phËn cña b¬m hoÆc c¸c vßi phun; 
ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã sù ghÐp nèi lu©n phiªn c¸c bé phËn cña c¸c b¬m vµ c¸c 
vßi phun [1, 2006.01] 

63/04 . ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã van phun ®îc ®ãng trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh 
nhê c¬ cÊu ho¹t ®éng tuÇn hoµn vµ ®îc më tù ®éng nhê ¸p lùc cña nhiªn liÖu, vÝ 
dô nhê b¬m cã ¸p lùc cè ®Þnh hoÆc bé tÝch, khi c¬ cÊu nh¶ c¸c van [1, 2006.01] 

63/06 . Sö dông sãng nÐn ®îc t¹o bëi qu¸n tÝnh cña nhiªn liÖu ®Ó më c¸c van phun [1, 
2006.01] 

65/00 Thö nghiÖm thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu, vÝ dô thö nghiÖm phun theo thêi gian [1, 
2006.01] 

 

67/00 ThiÕt bÞ thùc hiÖn viÖc phun nhiªn liÖu nhê khÝ cã ¸p lùc cao, khÝ nµy mang 
nhiªn liÖu vµo trong c¸c xi lanh c«ng t¸c cña ®éng c¬, vÝ dô kiÓu phun b»ng khÝ 
(sö dông kh«ng khÝ ®îc nÐn cho thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu cã ¸p lùc thÊp F02M 69/08) 
[1, 2006.01] 

67/02 . kh«ng khÝ ®îc nÐn, vÝ dô nÐn trong m¸y nÐn (bè trÝ hoÆc kÕt hîp m¸y nÐn nµy  
F02B) [1, 2006.01] 

67/04 . . tõ c¸c xi lanh c«ng t¸c cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
67/06 . khÝ kh«ng ph¶i kh«ng khÝ, vÝ dô h¬i níc, s¶n phÈm ch¸y [1, 2006.01] 
67/08 . . ®îc t¹o ra nhê sù ch¸y mét phÇn nhiªn liÖu ë bªn ngoµi c¸c xi lanh c«ng t¸c cña 

®éng c¬ [1, 2006.01] 
67/10 . C¸c vßi phun chuyªn dïng, vÝ dô d¹ng kh«ng cã van [1, 2006.01] 
67/12 . . d¹ng cã van [1, 2006.01] 
67/14 . ®Ó phun c¸c lo¹i nhiªn liÖu kh¸c nhau, vÝ dô nhiªn liÖu chÝnh vµ nhiªn liÖu khëi 

®éng dÔ tù bèc ch¸y [1, 2006.01] 

69/00 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ¸p lùc thÊp (dÉn ®éng b»ng ®iÖn F02M 51/00) [1, 
2006.01] 

69/02 . C¸c b¬m chuyªn dïng [1, 2006.01] 
69/04 . C¸c vßi phun chuyªn dïng [1, 2006.01] 
69/06 . cã nÐn nhiªn liÖu b»ng lùc ly t©m [1, 2006.01] 
69/08 . cã n¹p nhiªn liÖu b»ng kh«ng khÝ nÐn vµo dßng chÝnh cña kh«ng khÝ ch¸y [1, 

2006.01] 
69/10 . chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ hai kú, vÝ dô phun trong buång trôc khuûu [1, 

2006.01] 
69/12 . gåm mét pitt«ng di chuyÓn tù do nhê nhiªn liÖu ®Ó ®o ®Æc tÝnh gi¸n ®o¹n vµ cÊp 

nhiªn liÖu cho c¸c vßi phun [5, 2006.01] 
69/14 . cã c¸c van ho¹t ®éng theo chu kú liªn kÕt c¸c vßi phun víi nguån nhiªn liÖu chÞu ¸p 

trong thêi gian phun [5, 2006.01] 
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69/16 . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®o liªn tôc lu lîng nhiªn liÖu tíi c¸c vßi phun 
hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi ¸p lùc nhiªn liÖu ®i vµo c¸c vßi phun [5, 2006.01] 

69/18 . . c¸c van ®Þnh lîng tiÕt lu qua èng dÉn nhiªn liÖu tíi vßi phun hoÆc c¸c van rÏ 
nh¸nh tiÕt lu nhiªn liÖu qua c¸c kªnh trµn, c¸c van ®Þnh lîng ®îc dÉn ®éng bëi 
c¸c c¬ cÊu phô thuéc c¸c th«ng sè vËn hµnh cña m¸y, vÝ dô t¶i träng ®éng c¬, tèc 
®é, nhiÖt ®é hay lîng khÝ (F02M 69/26 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

69/20 . . . thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lo¹i ®éng c¬ servo, vÝ dô sö dông ¸p lùc khÝ hót hoÆc ch©n 
kh«ng cña ®éng c¬ (F02M 69/22 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

69/22 . . . c¬ cÊu gåm mét bé phËn di chuyÓn ®îc n»m trong èng dÉn hót khÝ vµ dÞch 
chuyÓn theo lîng kh«ng khÝ hót vµo trong ®éng c¬ [5, 2006.01] 

69/24 . . . c¬ cÊu gåm cã mét bé phËn ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng cña van tiÕt lu ®îc dÉn 
®éng nhê ngêi ®iÒu khiÓn tíi c¸c van ®iÒu khiÓn ®êng èng dÉn nhiªn liÖu [5, 
2006.01] 

69/26 . . c¸c ph¬ng tiÖn biÕn ®æi ¸p lùc ®êng dÉn nhiªn liÖu ph©n nh¸nh, ¸p lùc nµy t¸c 
®éng lªn van tiÕt lu chèng l¹i t¸c ®éng cña ¸p lùc ®o ®îc hay ¸p lùc nhiªn liÖu 
®îc tiÕt lu ®Ó thay ®æi lu lîng dßng nhiªn liÖu tiÕt lu tíi c¸c vßi phun, vÝ dô 
gi÷ cho ®é chªnh ¸p suÊt kh«ng ®æi ë t¹i van ®Þnh lîng [5, 2006.01] 

69/28 . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ®Ó ng¾t viÖc cÊp liÖu cho ®éng c¬ hoÆc cho c¸c vßi phun 
chÝnh trong thêi gian vËn hµnh nhÊt ®Þnh vÝ dô khi gi¶m tèc [5, 2006.01] 

69/30 . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn gióp ®éng c¬ khëi ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i mét c¸ch dÔ 
dµng hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm giÇu nhiªn liÖu n¹p, vÝ dô díi møc nhiÖt 
®é vËn hµnh hoÆc ®ßi hái c«ng suÊt kh¸ lín (khi t¨ng tèc F02M 69/44) [5, 2006.01] 

69/32 . . . cã dßng kh«ng khÝ ®i vßng qua van tiÕt lu khÝ hoÆc cã mét ®êng dÉn khÝ phô, 
vÝ dô cã van ®iÒu chØnh lu lîng ë ®ã [5, 2006.01] 

69/34 . . . cã mét vßng phô trî cung cÊp nhiªn liÖu cho ®éng c¬, vÝ dô ®Çu ra cña b¬m 
nhiªn liÖu nèi trùc tiÕp nèi víi c¸c vßi phun [5, 2006.01] 

69/36 . . cã mét thiÕt bÞ lµm giµu nh»m thay ®æi dßng nhiªn liÖu tíi c¸c vßi phun, vÝ dô 
b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn c¸c c¬ cÊu ®o nhiªn liÖu hoÆc t¸c ®éng lªn c¸c van tiÕt lu 
nhiªn liÖu tíi c¸c vßi phun hoÆc tíi c¸c kªnh trµn [5, 2006.01] 

69/38 . . . sö dông ¸p lùc nhiªn liÖu, vÝ dô b»ng c¸ch thay ®æi ¸p lùc nhiªn liÖu trong c¸c 
buång ®iÒu khiÓn cña c¬ cÊu ®o nhiªn liÖu (F02M 69/26 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

69/40 . . . sö dông ¸p suÊt kh«ng khÝ ®îc ®iÒu khiÓn kh¸c nhau, vÝ dô biÕn ®æi c¸c tÝn 
hiÖu ®é ch©n kh«ng cöa hót t¸c ®éng tíi thiÕt bÞ ®o nhiªn liÖu [5, 2006.01] 

69/42 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ngoµi viÖc thay ®æi ¸p lùc chÊt láng, vÝ dô t¸c 
®éng tíi thiÕt bÞ ®o nhiªn liÖu b»ng c¬ häc hoÆc b»ng ®iÖn [5, 2006.01] 

69/44 . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn cÊp nhiªn liÖu ®Æc biÖt cho ®éng c¬ khi më ®ét ngét 
cöa van tiÕt lu khÝ, vÝ dô trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc [5, 2006.01] 

69/46 . C¸c chi tiÕt, c¸c thµnh phÇn cÊu kiÖn hoÆc c¸c phô tïng kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo, 
hoÆc kh«ng liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm F02M 69/02 ®Õn F02M 
69/44 [5, 2006.01] 

69/48 . . Bè trÝ c¸c c¶m biÕn kh«ng khÝ [5, 2006.01] 
69/50 . . Bè trÝ c¸c bé ph©n phèi nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
69/52 . . Bè trÝ c¸c c¬ cÊu ®o nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
69/54 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
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F02M 

71/00 Liªn hîp c¸c bé chÕ hoµ khÝ víi thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu ¸p lùc thÊp (c¸c ph¬ng 
tiÖn ®Ó lµm giµu hçn hîp khÝ n¹p khi më ®ét ngét van ®iÒu tiÕt khÝ cña bé chÕ hoµ khÝ 
F02M 7/06) [1, 2006.01] 

71/02 . cã hçn hîp nhiªn liÖu - khÝ ®îc t¹o ra bëi bé chÕ hoµ khÝ vµ ®îc nÐn nhê b¬m 
nÐn ®Ó phun tiÕp sau vµo dßng khÝ chÝnh (bè trÝ vµ kÕt hîp c¸c lo¹i b¬m nµy F02B) 
[1, 2006.01] 

71/04 . cã bé chÕ hoµ khÝ chØ ®îc sö dông khi khëi ®éng hoÆc ch¹y kh«ng t¶i vµ thiÕt bÞ 
phun nhiªn liÖu ®îc sö dông khi ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh thêng [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng ®îc xÕp vµo c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01]  
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F02N 

F02N Khëi ®éng c¸c ®éng c¬ ®èt trong (khëi ®éng ®éng c¬ ®èt trong kiÓu 
pitt«ng tù do F02B 71/02; Khëi ®éng thiÕt bÞ tuèc bin khÝ F02C 7/26); Ph¬ng 
tiÖn hç trî ®Ó khëi ®éng c¸c ®éng c¬, kh«ng thuéc c¸c 
®Ò môc kh¸c 

Ghi chó 

(1) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó tríc líp F01.  
(2) Khëi ®éng c¸c ®éng c¬ mµ kh«ng quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng lµ ®éng c¬ ®èt trong, 

trong mét chõng mùc nµo ®ã viÖc khëi ®éng chóng t¬ng tù víi khëi ®éng c¸c ®éng 
c¬ ®èt trong, còng thuéc ph©n líp nµy. 

Néi dung ph©n líp 

Khëi ®éng b»ng lùc c¬ b¾p ............................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
Khëi ®éng d¹ng kh¸c 

Cã thiÕt bÞ tÝch luü n¨ng lîng c¬ häc  ................................................................................ 5/00 
B»ng c¸c ®éng c¬ thuû lùc; b»ng c¸c ®éng c¬ ®iÖn ................................................. 7/00; 11/00 
B»ng t¸c ®éng trùc tiÕp trong c¸c buång lµm viÖc cña 
®éng c¬: b»ng ¸p lùc lu chÊt; b»ng sù kÝch næ ....................................................... 9/00; 13/00 
B»ng c¸c c¬ cÊu, c¸c thµnh phÇn kÕt cÊu hoÆc c¸c phô 
kiÖn kh¸c ............................................................................................................................ 15/00 

C¸c ph¬ng tiÖn hç trî kh¸c ®Ó khëi ®éng .................................................. 19/00, 99/00 
 

C¸c c¬ cÊu khëi ®éng ®îc vËn hµnh b»ng lùc c¬ b¾p 

1/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng cã tay quay (cã tÝch lòy n¨ng lîng trung gian F02N 15/00) 
[1, 2006.01] 

1/02 . cã c¸c ph¬ng tiÖn an toµn, h¹n chÕ sù ph¸ ho¹i do sù quay ngîc chiÒu [1, 
2006.01] 

3/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng ®îc vËn hµnh b»ng lùc c¬ b¾p kh¸c (cã tÝch lòy n¨ng 
lîng trung gian F02N 15/00) [1, 2006.01] 

3/02 . cã d©y kÐo khëi ®éng [1, 2006.01] 
3/04 . cã c¸c cÇn g¹t dïng ch©n (bµn ®¹p) [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu khëi ®éng cã dÉn ®éng ®éng lùc; C¸c c¬ cÊu khëi ®éng ®îc truyÒn ®éng 
b»ng lùc c¬ b¾p cã tÝch luü n¨ng lîng trung gian 

5/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng cã tÝch luü n¨ng lîng c¬ häc [1, 2006.01] 
5/02 . d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
5/04 . d¹ng qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
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F02N 

7/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng cã c¸c ®éng c¬ hay thiÕt bÞ khÝ nÐn hoÆc thuû lùc phô [1, 
2006.01] 

7/02 . c¬ cÊu khëi ®éng d¹ng pitt«ng mét bíc, vÝ dô c¸c pitt«ng t¸c ®éng lªn thanh r¨ng 
hoÆc d©y kÐo khëi ®éng [1, 2006.01] 

7/04 . . c¸c pitt«ng t¸c ®éng vµo c¸c bé phËn cã ren xo¾n vÝt ®Ó t¹o chuyÓn ®éng quay [1, 
2006.01] 

7/06 . c¸c ®éng c¬ d¹ng pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i (cña c¸c ®éng c¬ ®èt trong 
F02N 7/10) [1, 2006.01] 

7/08 . c¸c ®éng c¬ d¹ng quay [1, 2006.01] 
7/10 . ®Æc trng bëi sö dông c¸c ®éng c¬ hoÆc thiÕt bÞ phô d¹ng ®èt ch¸y (b»ng c¸ch sö 

dông ®¹n næ F02N 13/00) [1, 2006.01] 
7/12 . . c¸c ®éng c¬ d¹ng quay, vÝ dô c¸c tuèc bin (F02N 7/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/14 . . c¸c ®éng c¬ khëi ®éng dÔ dµng th¸o khái c¸c ®éng c¬ chÝnh, vÝ dô d¹ng cÇm tay 

[1, 2006.01] 

9/00 Khëi ®éng c¸c ®éng c¬ b»ng c¸ch cÊp lu chÊt phô díi ¸p lùc cho c¸c buång 
lµm viÖc [1, 2006.01] 

9/02 . ¸p lùc lu chÊt ®îc t¹o trùc tiÕp b»ng sù ch¸y (b»ng c¸ch sö dông ®¹n næ F02N 
13/00) [1, 2006.01] 

9/04 . ¸p lùc lu chÊt ®îc t¹o ra b»ng c¸ch kh¸c, vÝ dô b»ng c¸ch nÐn kh«ng khÝ [1, 
2006.01] 

11/00 Khëi ®éng c¸c ®éng c¬ b»ng c¸c ®éng c¬ ®iÖn (bè trÝ vµ l¾p ®Æt c¸c nguån ®éng lùc 
chÝnh gåm cã ®éng c¬ ®iÖn vµ ®éng c¬ ®èt trong ®Ó t¸c ®éng t¬ng hç hoÆc t¸c ®éng 
chung B60K 6/20) [1, 2006.01] 

11/02 . ®éng c¬ cã r« to chuyÓn dÞch däc [1, 2006.01] 
11/04 . ®éng c¬ ®îc nèi víi c¸c nguån ®iÖn [1, 2006.01] 
11/06 . . vµ cã c¬ cÊu ®¸nh löa [1, 2006.01] 
11/08 . C¸c m¹ch ®iÖn chuyªn dïng cho viÖc khëi ®éng c¸c ®éng c¬ [1, 2006.01] 
11/10 . C¸c c¬ cÊu an toµn (F02N 11/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/12 . Khëi ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn di ®éng, vÝ dô c¬ cÊu khëi ®éng cÇm tay [1, 

2006.01] 
11/14 . Khëi ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn khëi ®éng ®iÖn cã cÊp ®iÖn tõ bªn ngoµi (F02N 

11/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/00 Khëi ®éng c¸c ®éng c¬ hoÆc dÉn ®éng c¸c c¬ cÊu khëi ®éng b»ng viÖc sö dông 
c¸c chÊt næ, vÝ dô chøa trong ®¹n [1, 2006.01] 

13/02 . §¹n cho môc ®Ých nµy (c¸c ®¹n khÝ nãi chung F42B 3/04) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng cã dÉn ®éng ®éng lùc kh¸c; C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ 
phô kiÖn kh«ng thuéc nhãm F02N 5/00 ®Õn F02N 13/00 [1, 2006.01] 

15/02 . C¬ cÊu truyÒn ®éng gi÷a c¸c ®éng c¬ khëi ®éng vµ ®éng c¬ ®îc khëi ®éng; Sù ¨n 
khíp vµ nh¶ khíp gi÷a chóng [1, 2006.01] 

15/04 . . c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã c¸c b¸nh r¨ng nh¶ khíp [1, 2006.01] 
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F02N 

15/06 . . . c¸c b¸nh r¨ng di chuyÓn chiÒu trôc [1, 2006.01] 
15/08 . . c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng d¹ng ma s¸t [1, 2006.01] 
15/10 . C¸c thiÕt bÞ an toµn kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 
 

19/00 C¸c c¬ cÊu hç trî ®Ó khëi ®éng c¸c ®éng c¬, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c 
[2010.01] 

19/02 . Hç trî khëi ®éng ®éng c¬ nhê c¸c ph¬ng tiÖn nhiÖt, vÝ dô sö dông c¸c bÊc löa (sö 
dông nhiÖt cña bu gi nãng s¸ng b»ng ®iÖn F02P 19/02) [2010.01] 

19/04 . . b»ng c¸ch nung nãng lu chÊt ®îc sö dông trong c¸c ®éng c¬ (nung nãng dÇu 
b«i tr¬n F01M 5/02) [2010.01] 

19/06 . . . b»ng c¸ch nung nãng kh«ng khÝ ch¸y nhê c¸c ph¬ng tiÖn sinh löa, vÝ dô c¸c 
lo¹i bu gi nãng s¸ng [2010.01] 

19/08 . . . . C¸ch bè trÝ cña nã [2010.01] 
19/10 . . . b»ng nhiÖt cña c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t ®éng c¬ [2010.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng liªn quan kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2010.01] 
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F02P 

F02P §¸nh löa c¸c ®éng c¬ ®èt trong, kh¸c d¹ng tù bèc ch¸y 
do nÐn; thö nghiÖm thêi ®iÓm ®¸nh löa trong c¸c ®éng c¬ 
tù bèc ch¸y do nÐn (thÝch hîp trong c¸c ®éng c¬ pitt«ng quay vµ trong c¸c 
®éng c¬ pitt«ng l¾c F02B 53/12; ®¸nh löa c¸c c¬ cÊu lµm ch¸y nhiªn liÖu nãi chung, 
c¸c bu gi nãng s¸ng F23Q; §o sù biÕn ®æi vËt lý häc nãi chung G01; §iÒu khiÓn nãi 
chung G05; qu¸ tr×nh xö lý nãi chung G06; c¸c cÊu kiÖn ®iÖn nãi chung, xem phÇn 
H; c¸c bugi ®¸nh löa ®iÖn H01T) 

Néi dung ph©n líp 

®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn 
trùc tiÕp tõ m¸y ph¸t ®iÖn; c¸c thiÕt bÞ kh¸c .............................................................. 1/00; 3/00 
C¸c buji ®¸nh löa ®îc kÕt hîp vÒ mÆt cÊu tróc víi c¸c 
bé phËn kh¸c cña ®éng c¬ .................................................................................................. 13/00 
§iÒu khiÓn: thêi ®iÓm ®¸nh löa, ph©n phèi; c¸c d¹ng 
®iÒu khiÓn kh¸c ................................................................................................. 5/00, 7/00; 9/00 
C¸c ph¬ng tiÖn an toµn ..................................................................................................... 11/00 
C¸c chøc n¨ng kh¸c ........................................................................................................... 15/00 
Thö nghiÖm ........................................................................................................................ 17/00 

C¸c ph¬ng tiÖn ®¸nh löa kh¸c: B»ng vËt 
nãng s¸ng; b»ng ngän löa; b»ng c¸c ph¬ng 
tiÖn kh¸c .............................................................................................................. 19/00; 21/00; 23/00 

 

C¸c hÖ thèng ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o hoÆc tÝch 
n¨ng lîng 

1/00 C¸c hÖ thèng cã n¨ng lîng ®iÖn ®Ó ®¸nh löa ®îc t¹o ra nhê c¸c ë c¸c m¸y 
ph¸t ®iÖn tõ hoÆc c¸c m¸y ph¸t ®iÖn dynamo kh«ng cã tÝch ®iÖn n¨ng [1, 
2006.01] 

1/02 . r« to cña m¸y ph¸t ®iÖn lµ mét phÇn cña b¸nh ®µ ®éng c¬ [1, 2006.01] 
1/04 . cã m¸y ph¸t ®iÖn ®îc dïng cho c¸c d¹ng ®éng c¬ ®Æc biÖt, vÝ dô cho ®éng c¬ cã 

c¸c xi lanh ®îc ph©n bè kiÓu ch÷ V [1, 2006.01] 
1/06 . C¬ cÊu dÉn ®éng m¸y ph¸t ®iÖn, vÝ dô cã khíp ly hîp [1, 2006.01] 
1/08 . S¬ ®å m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c hÖ thèng ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p t¹o hoÆc 
tÝch n¨ng lîng d¹ng kh¸c [1, 2006.01] 

3/01 . C¸c hÖ thèng ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn kh«ng tÝch n¨ng lîng, nghÜa n¨ng lîng 
®îc cung cÊp bëi bé t¹o sãng dao ®éng ®iÖn (cã m¸y ph¸t ®iÖn tõ hoÆc m¸y ph¸t 
®iÖn ®ynamo F02P 1/00; ®¸nh löa kiÓu ¸p ®iÖn F02P 3/12; cã c¸c tia löa ®iÖn ph¸t 
liªn tôc F02P 15/10) [4, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c bé tÝch n¨ng lîng c¶m øng, vÝ dô bè trÝ c¸c cuén c¶m øng [1, 2006.01] 
3/04 . . S¬ ®å m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
3/045 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn thêi gian ®ãng hoÆc më [4, 2006.01] 
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F02P 

3/05 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn cêng ®é dßng ®iÖn trong cuén ®¸nh löa (trong qu¸ tr×nh khëi 
®éng F02P 15/12) [4, 2006.01] 

3/055 . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ tr¸nh c¸c háng hãc ë c¸c m¹ch ®iÖn hoÆc ë c¸c cuén 
®¸nh löa [4, 2006.01] 

3/06 . cã tÝch lòy n¨ng lîng ®iÖn dung (®¸nh löa kiÓu ¸p ®iÖn hoÆc ®¸nh löa tÜnh ®iÖn 
F02P 3/12) [1, 2006.01] 

3/08 . . S¬ ®å m¹ch ®iÖn ( cho ®iÖn ¸p thÊp F02P 3/10) [1, 2006.01] 
3/09 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn n¹p c¸c tô ®iÖn (F02P 15/12 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/10 . . C¸c hÖ thèng ®iÖn ¸p thÊp, vÝ dô sö dông c¸c bugi ®¸nh löa phãng ®iÖn bÒ mÆt [1, 

2006.01] 
3/12 . §¸nh löa ¸p ®iÖn; §¸nh löa tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 

ThiÕt bÞ ®¸nh löa sím hoÆc ®¸nh löa trÔ b»ng tia löa ®iÖn; Ph©n bè c¸c bé ph©n phèi 
hoÆc ®ãng ng¾t m¹ch ®Ó ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn; §iÒu khiÓn ®¸nh löa b»ng tia löa 
®iÖn hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn an toµn, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 

5/00 ThiÕt bÞ ®¸nh löa sím hoÆc ®¸nh löa trÔ b»ng tia löa ®iÖn; §iÒu khiÓn thiÕt bÞ 
nµy [1, 6, 2006.01] 

5/02 . kh«ng tù ®éng; phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÒu khiÓn riªng ®éng c¬, vÝ dô vÞ trÝ cña c¸c 
van tiÕt lu [1, 2006.01] 

5/04 . tù ®éng, nh chøc n¨ng cña ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®éng c¬ hoÆc ph¬ng tiÖn vËn 
t¶i hoÆc cña ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn (phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÒu khiÓn riªng ®éng c¬ 
F02P 5/02) [1, 2006.01] 

5/05 . . sö dông ph¬ng tiÖn c¬ khÝ [4, 2006.01] 
5/06 . . . phô thuéc vµo tèc ®é ®éng c¬ [1, 4, 2006.01] 
5/07 . . . . thiÕt bÞ ®Æt thêi gian ly t©m [6, 2006.01] 
5/10 . . . phô thuéc vµo ¸p suÊt lu chÊt trong ®éng c¬, vÝ dô ¸p suÊt kh«ng khÝ ch¸y [1, 

4, 2006.01] 
5/12 . . . . phô thuéc vµo mét ¸p suÊt ®Æc biÖt kh¸c ¸p suÊt kh«ng khÝ ch¸y, vÝ dô ¸p suÊt 

cña khÝ th¶i, lu chÊt lµm m¸t, dÇu b«i tr¬n [1, 4, 2006.01] 
5/14 . . . phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt kh¸c ngoµi tèc ®é cña ®éng c¬ hoÆc ¸p suÊt 

lu chÊt, vÝ dô nhiÖt ®é [1, 4, 2006.01] 
5/145 . . sö dông ph¬ng tiÖn ®iÖn [4, 2006.01] 
5/15 . . . Qu¸ tr×nh xö lý d÷ liÖu sè [4, 2006.01] 
5/152 . . . . phô thuéc tiÕng gâ cña ®éng c¬ (ph¸t hiÖn hoÆc chØ b¸o hiÖn tîng gâ m¸y 

trong c¸c ®éng c¬ ®èt trong G01L 23/22) [6, 2006.01] 
5/153 . . . . phô thuéc vµo ¸p lùc ®èt ch¸y [6, 2006.01] 
5/155 . . . Qu¸ tr×nh xö lý d÷ liÖu t¬ng tù [4, 2006.01] 
5/16 . ®Æc trng bëi c¸c d¹ng truyÒn ®éng c¬ khÝ gi÷a bé c¶m biÕn hoÆc c¬ cÊu ®iÒu khiÓn 

riªng vµ c¬ cÊu thõa hµnh cuèi [1, 2006.01] 

7/00 Bè trÝ c¸c bé ph©n phèi, c¸c c¬ cÊu ®ãng, ng¾t m¹ch hoÆc c¸c c¶m biÕn ®Ó ®¸nh 
löa b»ng tia löa ®iÖn (®¸nh löa sím hoÆc trÔ vµ ®iÒu khiÓn chóng F02P 5/00; c¸c c¬ 
cÊu trªn, xem c¸c líp t¬ng øng cña phÇn H, vÝ dô bé chuyÓn m¹ch quay H01H 
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19/00, c«ng t¾c ng¾t tiÕp xóc, bé ph©n phèi H01R 39/00, m¸y ph¸t ®iÖn H02K) [1, 
2006.01] 

7/02 . cña c¸c bé ph©n phèi [1, 2006.01] 
7/03 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn (sù ®¸nh löa x¶y ra ®ång thêi ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau 

trong mét xi lanh hay trong hai hay nhiÒu xi lanh riªng biÖt F02P 15/08) [4, 
2006.01] 

7/04 . . cã c¸c vá kh«ng lät kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
7/06 . cña c¬ cÊu ®ãng hoÆc ng¾t m¹ch, hoÆc bé c¶m biÕn thÝch nghi víi viÖc ph¸t hiÖn ra 

c¸c ®iÓm ®Æc biÖt cña chu kú thêi gian [1, 4, 2006.01] 
7/063 . . Bé c¶m biÕn c¬ khÝ, bé ®ãng hoÆc ng¾t m¹ch, vÝ dô bé ng¾t tiÕp xóc [4, 2006.01] 
7/067 . . Bé c¶m biÕn ®iÖn tõ [4, 2006.01] 
7/07 . . . Bé c¶m biÕn hiÖu øng Hall [4, 2006.01] 
7/073 . . Bé c¶m biÕn quang häc [4, 2006.01] 
7/077 . . M¹ch dïng ë ®©y, vÝ dô m¸y ph¸t xung [4, 2006.01] 
7/08 . . cã c¸c vá kh«ng lät kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
7/10 . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng cña c¸c bé ph©n phèi hoÆc c¸c bé ®ãng hoÆc ng¾t m¹ch [1, 

2006.01] 

9/00 §iÒu khiÓn ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 
2006.01] 

11/00 C¸c ph¬ng tiÖn an toµn cho viÖc ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn, kh«ng thuéc c¸c ®Ò 
môc kh¸c [1, 2006.01] 

11/02 . Ng¨n ngõa háng hãc c¸c ®éng c¬ hoÆc c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
11/04 . Ng¨n ngõa viÖc sö dông kh«ng ®îc phÐp c¸c ®éng c¬ (trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i 

B60R 25/04; kho¸ ®¸nh löa H01H 27/00) [1, 2006.01] 
11/06 . ChØ b¸o c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng an toµn [1, 2006.01] 
 

13/00 C¸c bugi ®¸nh löa ®îc ghÐp nèi vÒ mÆt cÊu tróc víi c¸c bé phËn kh¸c cña c¸c 
®éng c¬ ®èt trong (víi vßi phun nhiªn liÖu F02M 57/06; c¸c ph¬ng diÖn râ h¬n cña 
c¸c c¬ cÊu nµy, xem trong c¸c ph©n líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn kh«ng thuéc c¸c nhãm F02P 1/00 ®Õn 
F02P 13/00 [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c c¬ cÊu cã hai hay nhiÒu bugi ®¸nh löa [1, 2006.01] 
15/04 . mét trong nh÷ng ®iÖn cùc ®¸nh löa ®iÖn ®îc ®Æt trong pitt«ng chÝnh cña ®éng c¬ 

[1, 2006.01] 
15/06 . tia löa ®iÖn ®îc kÝch ho¹t b»ng ¸p lùc trong xi lanh c«ng t¸c cña ®éng c¬ [1, 

2006.01] 
15/08 . cã ®¸nh löa b»ng nhiÒu tia löa ®iÖn tøc lµ sù ®¸nh löa ®îc x¶y ra ®ång thêi ë c¸c vÞ 

trÝ kh¸c nhau trong mét xi lanh hoÆc trong tõ hai  xi lanh riªng biÖt cña ®éng c¬ [1, 
2006.01] 

15/10 . cã sù ®¸nh löa ®iÖn liªn tôc [1, 2006.01] 
15/12 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng cêng tia löa ®iÖn khi khëi ®éng [1, 2006.01] 
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17/00 Thö nghiÖm thiÕt bÞ ®¸nh löa, vÝ dô cã kÕt hîp víi ®iÒu chØnh ®¸nh löa (thö 
nghiÖm c¸c thiÕt bÞ phun nhiªn liÖu F02M 65/00; Thö nghiÖm thiÕt bÞ ®¸nh löa nãi 
chung F23Q 23/00); Thö nghiÖm thêi ®iÓm ®¸nh löa trong c¸c ®éng c¬ tù bèc 
ch¸y do nÐn [1, 4, 2006.01] 

17/02 . KiÓm tra hoÆc ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa [6, 2006.01] 
17/04 . . b»ng ®éng häc [6, 2006.01] 
17/06 . . . sö dông ®Ìn ho¹t nghiÖm [6, 2006.01] 
17/08 . . . sö dông m¸y hiÖn sãng tia ©m cùc (F02P 17/06 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
17/10 . §o thêi gian ®¸nh löa hoÆc kh«ng ®¸nh löa [6, 2006.01] 
17/12 . Thö nghiÖm ®Æc tÝnh cña tia löa, ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®¸nh löa (kiÓm tra c¸c bugi 

G01M 19/02) [6, 2006.01] 

C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh löa kh¸c 

19/00 §¸nh löa b»ng thiÕt bÞ nãng s¸ng, vÝ dô trong khi khëi ®éng c¸c ®éng c¬ ®èt 
trong; Sù kÕt hîp thiÕt bÞ nãng s¸ng vµ ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn [1, 4, 2006.01] 

19/02 . b»ng ®iÖn, vÝ dô s¬ ®å m¹ch cña c¸c c¬ cÊu cã c¸c bugi nãng s¸ng [1, 2006.01] 
19/04 . kh«ng b»ng ®iÖn, vÝ dô nung nãng c¸c ®iÓm nãng s¸ng b»ng c¸c má ®èt (sö dông 

c¸c má ®èt ®Ó ®¸nh löa trùc tiÕp F02P 21/00) [1, 2006.01] 

21/00 Sö dông trùc tiÕp ngän löa hoÆc c¸c má ®èt ®Ó ®¸nh löa [1, 2006.01] 
21/02 . ngän löa ch¸y ngoµi buång lµm viÖc cña ®éng c¬ [1, 2006.01] 
21/04 . C¸c ®¹n ch¸y hoÆc t¬ng tù ®îc ®Æt trong buång lµm viÖc cña ®éng c¬ (nh hç trî 

khëi ®éng F02N 19/02) [1, 2006.01] 

23/00 C¸c hÖ thèng ®¸nh löa kh¸c [1, 2006.01] 
23/02 . §¸nh löa b»ng ma s¸t, tù bèc ch¸y hoÆc xóc t¸c [1, 2006.01] 
23/04 . C¸c ph¬ng tiÖn ®¸nh löa vËt lý kh¸c, vÝ dô sö dông tia laze [1, 2006.01] 
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F03 M¸y vµ ®éng c¬ thuû lùc; C¸c ®éng c¬ giã, ®éng c¬ lß xo 
hoÆc ®éng c¬ träng lùc; C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó 
t¹o n¨ng lîng c¬ häc hoÆc lùc ®Èy ph¶n lùc, kh«ng 
thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c 

F03B M¸y vµ ®éng c¬ thuû lùc (m¸y vµ ®éng c¬ ho¹t ®éng b»ng chÊt láng vµ 
lu chÊt nÐn ®îc F01; ®éng c¬ thuû lùc d·n në thÓ tÝch F03C; m¸y thuû lùc d·n në 
thÓ tÝch F04) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - C¸c ®éng c¬ thuû lùc, kh«ng ph¶i lo¹i d·n në thÓ tÝch  
 - C¸c m¸y thuû lùc, kh«ng ph¶i lo¹i d·n në thÓ tÝch  
(2) Chó ý tíi c¸c ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt tíi thuËt ng÷ "ph¶n lùc" 

Néi dung ph©n líp 

Tuèc bin: xung lùc; ph¶n lùc .................................................................................... 1/00; 3/00 
M¸y hoÆc ®éng c¬: Lo¹i r«to kh«ng c¸nh; 
b¸nh guång; d¹ng xÝch vßng .......................................................................... 5/00; 7/00; 9/00 
Chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt cña c¸c lo¹i trªn ....................................... 1/00, 3/00, 11/00 
Tæ hîp hoÆc kÕt hîp M¸y hoÆc ®éng c¬  .................................................................... 13/00 
§iÒu khiÓn m¸y hoÆc ®éng c¬ .......................................................................................... 15/00 
M¸y hoÆc ®éng c¬ kh¸c  ..................................................................................................... 17/00 

 

1/00 §éng c¬ kiÓu xung lùc, nghÜa lµ tuèc bin cã c¸c tia chÊt láng cã tèc ®é cao va 
®Ëp vµo c¸c c¸nh hoÆc bé phËn t¬ng tù cña r«to, vÝ dô b¸nh guång Pelton; C¸c 
chi tiÕt hoÆc c¸c côm chi tiÕt cña chóng [1, 2006.01] 

1/02 . Gµu; R«to cã gµu [1, 2006.01] 
1/04 . Vßi phun (vßi phun nãi chung B05B); C¸c bé phËn mang vßi phun [1, 2006.01] 

3/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ kiÓu ph¶n lùc; C¸c chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt cña chóng [1, 
2006.01] 

3/02 . cã dßng híng t©m víi ¸p suÊt mÆt bªn cao vµ dßng híng trôc cã ¸p suÊt mÆt bªn 
thÊp, vÝ dô tuèc bin Francis [1, 2006.01] 

3/04 . cã dßng däc trôc xuyªn suèt qua r«to, vÝ dô tuèc bin ®Èy [1, 2006.01] 
3/06 . . cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô tuèc bin Kaplan [1, 2006.01] 
3/08 . cã biÕn ®æi ¸p suÊt/tèc ®é chØ trong r«to [1, 2006.01] 
3/10 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng lu©n phiªn nh lµ m¸y b¬m hoÆc nh lµ 

tuèc bin [1, 2006.01] 
3/12 . C¸nh; R«to mang c¸nh [1, 2006.01] 
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3/14 . . R«to cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/16 . Stato [1, 2006.01] 
3/18 . . C¸nh cña stato; C¸nh dÉn híng, vÝ dô ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 

5/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã r«to kh«ng c¸nh vÝ dô r«to ®îc c¾t r¨ng ca, sö dông ma 
s¸t [1, 2006.01] 

7/00 B¸nh guång [1, 2006.01] 

9/00 M¸y hoÆc ®éng c¬ cã c¬ cÊu lµm viÖc d¹ng xÝch vßng [1, 2006.01] 

11/00 C¸c chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt kh«ng thuéc c¸c nhãm F03B 1/00 ®Õn F03B 9/00 
(®iÒu khiÓn c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ F03B 15/00) [1, 2006.01] 

11/02 . Vá m¸y [1, 2006.01] 
11/04 . dïng ®Ó gi¶m bít khÝ x©m thùc hoÆc rung ®éng, vÝ dô c©n b»ng [1, 2006.01] 
11/06 . C¸c c¬ cÊu cña æ trôc [1, 2006.01] 
11/08 . dïng ®Ó lo¹i bá c¸c vËt ngo¹i lai, vÝ dô bïn ®Êt [1, 2006.01] 

13/00 Sö dông c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt; Tæ hîp c¸c m¸y hoÆc 
®éng c¬ víi c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng (c¸c ph¬ng diÖn râ h¬n 
cña c¸c thiÕt bÞ nµy, xem ë c¸c vÞ trÝ liªn quan c¸c thiÕt bÞ nµy, vÝ dô H02K 7/18); 
tr¹m ®iÖn hoÆc c¸c tæ hîp m¸y (c¸c ph¬ng diÖn trang bÞ kü thuËt thñy lîi E02B; 
chØ cã c¸c m¸y hoÆc ®éng c¬ d·n në thÓ tÝch F03C) [1, 2006.01] 

13/02 . Sö dông ®Ó khoan giÕng [1, 2006.01] 
13/04 . Sö dông trong nha khoa [1, 2006.01] 
13/06 . C¸c tr¹m hoÆc c¸c tæ hîp m¸y cña bÓ chøa níc (tuèc bin cã c¸c ph¬ng tiÖn b¶o 

®¶m ho¹t ®éng nh lµ m¸y b¬m F03B 3/10) [1, 2006.01] 

13/08 . Tæ hîp m¸y hoÆc ®éng c¬ trong c¸c ®Ëp níc hoÆc t¬ng tù; èng dÉn níc cho 
chóng [1, 2006.01] 

13/10 . C¸c côm thiÕt bÞ ngÇm cã m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
13/12 . sö dông n¨ng lîng sãng hoÆc thuû triÒu [1, 2006.01] 
13/14 . . sö dông n¨ng lîng sãng [4, 2006.01] 
13/16 . . . sö dông c¸c chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn ®îc dÉn ®éng b»ng sãng 

vµ c¸c bé phËn kh¸c [4, 2006.01] 
13/18 . . . . trong ®ã bé phËn kh¸c ®îc cè ®Þnh, Ýt nhÊt mét ®iÓm víi ®¸y biÓn hoÆc bê 

biÓn [4, 2006.01] 
13/20 . . . . trong ®ã c¶ hai bé phËn ®îc chuyÓn ®éng t¬ng ®èi so víi ®¸y biÓn hoÆc bê 

biÓn [4, 2006.01] 
13/22 . . . sö dông c¸c dßng níc ®îc t¹o ra bëi c¸c chuyÓn ®éng sãng, vÝ dô ®Ó dÉn 

®éng mét ®éng c¬ thuû lùc hay mét tuèc bin [4, 2006.01] 
13/24 . . . nh»m t¹o ra mét dßng kh«ng khÝ, vÝ dô ®Ó dÉn ®éng mét tuèc bin khÝ [4, 

2006.01] 
13/26 . . sö dông n¨ng lîng thuû triÒu [4, 2006.01] 
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15/00 §iÒu khiÓn m¸y hoÆc ®éng c¬ (®iÒu khiÓn nãi chung G05) [1, 2006.01] 
15/02 . b»ng c¸ch thay ®æi lu lîng chÊt láng [1, 2006.01] 
15/04 . . qua tuèc bin (r« to cã c¸nh ®iÒu chØnh ®îc F03B 3/06, 3/14; c¸c c¸nh dÉn híng 

®iÒu chØnh ®îc F03B 3/18; thÝch hîp víi c¸c tuèc bin cã tia chÊt láng cã tèc ®é 
cao va ®Ëp vµo c¸c c¸nh hoÆc bé phËn t¬ng tù cña r«to F03B 15/20) [1, 2006.01] 

15/06 . . . §iÒu chØnh, nghÜa lµ t¸c ®éng mét c¸ch tù ®éng [1, 2006.01] 
15/08 . . . . nhê tèc ®é, vÝ dô b»ng c¸ch ®o tÇn sè ®iÖn hoÆc lu lîng chÊt láng [1, 

2006.01] 
15/10 . . . . . kh«ng cã t¸c ®éng ngîc [1, 2006.01] 
15/12 . . . . . cã t¸c ®éng ngîc [1, 2006.01] 
15/14 . . . . nhê vµo møc níc [1, 2006.01] 
15/16 . . . . nhê vµo c«ng suÊt ®Çu ra [1, 2006.01] 
15/18 . . . . nh»m môc ®Ých an toµn, vÝ dô ng¨n ngõa t¨ng qu¸ tèc ®é [1, 2006.01] 
15/20 . . thÝch hîp víi c¸c tuèc bin cã tia chÊt láng cã tèc ®é cao va ®Ëp vµo c¸c c¸nh hoÆc 

bé phËn t¬ng tù cña r«to (vßi phun F03B 1/04) [1, 2006.01] 
15/22 . . . nh»m môc ®Ých an toµn [1, 2006.01] 

17/00 C¸c m¸y vµ ®éng c¬ kh¸c [1, 2006.01] 
17/02 . sö dông lùc ®Èy thuû tÜnh [1, 2006.01] 
17/04 . . §îc coi nh lµ ®éng c¬ vÜnh cöu (perpetual mobile) [1, 2006.01] 
17/06 . sö dông dßng chÊt láng, vÝ dô cña lo¹i cã n¾p lËt l¾c dao ®éng [1, 2006.01] 
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F03C C¸c ®éng c¬ thuû lùc d·n në thÓ tÝch (®éng c¬ d·n në thÓ tÝch ho¹t 
®éng b»ng chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc F01; m¸y thuû lùc d·n në thÓ tÝch F04; c¸c 
c¬ cÊu thõa hµnh kiÓu khÝ nÐn vµ thuû lùc F15B; truyÒn ®éng thuû lùc F16H) 

Ghi chó 

 CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt lµ sù gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷: "d·n 
në thÓ tÝch", "m¸y pitt«ng quay", “m¸y pitt«ng l¾c”, “pitt«ng quay”, "c¸c thµnh phÇn 
t¸c ®éng t¬ng hç", "chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng hç", “r¨ng hoÆc 
vËt t¬ng ®¬ng" vµ "trôc trong" 

 

1/00 C¸c ®éng c¬ thñy lùc pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 
1/007 . cã duy nhÊt mét xi lanh, pitt«ng t¸c ®éng hai chiÒu [5, 2006.01] 
1/013 . cã duy nhÊt mét xi lanh, pitt«ng t¸c ®éng mét chiÒu [5, 2006.01] 
1/02 . cã nhiÒu xi lanh, ®Æc trng bëi sè lîng xi lanh hoÆc sù bè trÝ xi lanh (cã xi lanh 

dÞch chuyÓn F03B 1/22; lo¹i cã thµnh biÕn d¹ng ®îc F03B 7/00) [1, 2006.01] 
1/03 . . cã chuyÓn ®éng theo hai híng ®îc t¹o nªn bëi hai pitt«ng t¸c ®éng mét chiÒu, 

trong ®ã mçi pitt«ng t¸c ®éng theo mét híng [5, 2006.01] 
1/04 . . cã bè trÝ c¸c xi lanh theo h×nh sao hoÆc h×nh rÎ qu¹t [1, 2006.01] 
1/047 . . . c¸c pitt«ng cïng ho¹t ®éng chung víi mét bé phËn ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi 

bªn ngoµi cña xi lanh [5, 2006.01] 
1/053 . . . c¸c pitt«ng cïng ho¹t ®éng chung víi mét bé phËn ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi 

bªn trong xi lanh [5, 2006.01] 
1/06 . . cã c¸c trôc xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc chÝnh [1, 

2006.01] 
1/08 . C¸c c¬ cÊu ph©n phèi cña chóng (cho c¸c ®éng c¬ nhiÒu xi lanh F03C 1/34; cho c¸c 

®éng c¬ gi·n në thÓ tÝch nãi chung F01L) [1, 2006.01] 
1/10 . . ®îc dÉn ®éng b»ng pitt«ng hoÆc cÇn pitt«ng [1, 2006.01] 
1/12 . . . b»ng c¬ häc [1, 5, 2006.01] 
1/14 . . ®îc dÉn ®éng b»ng chÊt láng truyÒn ®éng cña ®éng c¬ [1, 5, 2006.01] 
1/16 . . §iÒu khiÓn, c©n b»ng hoÆc lµm gi¶m tèc ®é ®éng c¬ [1, 5, 2006.01] 
1/20 . . thÝch hîp cho c¸c ®éng c¬ t¹o rung [1, 2006.01] 
1/22 . cã xi lanh chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
1/24 . . trong ®ã chÊt láng chØ dÞch chuyÓn mét hoÆc nhiÒu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

qua l¹i trong c¸c xi lanh quay [1, 2006.01] 
1/247 . . . cã c¸c xi lanh bè trÝ h×nh sao hoÆc h×nh dÎ qu¹t [5, 2006.01] 
1/253 . . . cã c¸c trôc xi lanh nãi chung ®ång trôc hoÆc song song víi trôc ®éng lùc chÝnh 

[5, 2006.01] 
1/26 . sö dông cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt hoÆc kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu do ®éng c¬ dÉn 

®éng (c¸c ph¬ng diÖn râ h¬n cña c¸c thiÕt bÞ truyÒn ®éng, xem c¸c líp liªn quan) 
1/28 . Pitt«ng chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
1/30 . C¬ cÊu cam chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
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1/32 . Xi lanh chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
1/34 . Bé phËn ph©n phèi chuyªn dïng cho c¸c ®éng c¬ cã nhiÒu xi lanh [5, 2006.01] 
1/36 . . C¸c bé phËn ph©n phèi d¹ng xi lanh [5, 2006.01] 
1/38 . . C¸c bé phËn ph©n phèi d¹ng tÊm [5, 2006.01] 
1/40 . Sù ®iÒu khiÓn chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 

2/00 §éng c¬ pitt«ng quay (trong ®ã chÊt láng chØ dÞch chuyÓn mét hoÆc nhiÒu pitt«ng 
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trong c¸c xi lanh quay F03C 1/24) [3, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Nhãm 2/30 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F03C 2/02 ®Õn F03C 2/24. 
2/02 . cã sù ¨n khíp h×nh cung, tøc lµ cã sù chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn theo h×nh trßn cña c¸c 

thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng hç, mçi thµnh phÇn cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng nh 
nhau [3, 2006.01] 

2/08 . cã sù ¨n khíp lÉn nhau, nghÜa lµ cã sù ¨n khíp cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng 
hç t¬ng tù kiÓu b¸nh r¨ng [3, 2006.01] 

2/22 . cã trôc bªn trong cã chuyÓn ®éng theo mét híng cña thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng 
hç chuyÓn ®éng ë c¸c ®iÓm ¨n khíp hoÆc cã mét trong c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng 
t¬ng hç ®øng yªn, thµnh phÇn bªn trong cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng nhiÒu 
h¬n so víi thµnh phÇn bªn ngoµi [3, 2006.01] 

2/24 . cã sù ¨n khíp ngîc chiÒu, tøc lµ sù chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng 
t¬ng hç t¹i nh÷ng ®iÓm ¨n khíp ngîc chiÒu nhau [3, 2006.01] 

2/30 . víi nh÷ng ®Æc tÝnh ®îc bao gåm trong hai hoÆc nhiÒu nhãm F03C 2/02, 2/08, 
2/22, 2/24, hoÆc trong nh÷ng nhãm cã mét sè d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c gi÷a c¸c 
thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 

4/00 §éng c¬ pitt«ng l¾c [3, 2006.01] 

7/00 C¸c ®éng c¬ cã thµnh ®µn håi ®îc [2010.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n nhãm nµy [2010.01] 
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F03D C¸c ®éng c¬ giã 

Ghi chó 

1.  Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ®éng c¬ giã, tøc lµ thiÕt bÞ ®Ó biÕn n¨ng lîng giã thµnh 
n¨ng lîng c¬ häc h÷u Ých vµ truyÒn n¨ng lîng nµy tíi n¬i sö dông nã. 

2. Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn nhµ 
m¸y ®iÖn giã, ®îc ®Ò cËp trong phÇn H, vÝ dô H02J hoÆc H02P. 

3. Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa:   
 - "r« to" lµ bé phËn quay cña ®éng c¬ mang c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç víi giã;  
 - "trôc quay" lµ trôc quay cña r«to. 

 

1/00 §éng c¬ giã cã trôc quay cña r«to t¬ng ®èi song song víi luång kh«ng khÝ ®i 
vµo roto (®iÒu chØnh chóng F03D 7/02) [1, 2006.01] 

1/02 . cã nhiÒu r«to [1, 2006.01] 
1/04 . Cã ph¬ng tiÖn dÉn híng giã cè ®Þnh, vÝ dô: cã vá hoÆc r·nh (F03D 9/35 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c r«to [1, 2006.01] 

3/00 §éng c¬ giã cã trôc quay r«to t¬ng ®èi vu«ng gãc víi luång kh«ng khÝ ®i vµo 
roto (®iÒu chØnh chóng F03D 7/06) [1, 2006.01] 

3/02 . cã nhiÒu r«to [1, 2006.01] 
3/04 . cã ph¬ng tiÖn dÉn híng giã cè ®Þnh, vÝ dô: cã vá hoÆc r·nh (F03D 9/35 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c r«to [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ®éng c¬ giã kh¸c (®iÒu chØnh chóng F03D 7/00) [1, 2006.01] 
5/02 . nh÷ng bé phËn lµm viÖc g¾n trªn xÝch vßng hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/04 . nh÷ng bé phËn lµm viÖc g¾n trªn bµn trît ch¹y trªn ray hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
5/06 . nh÷ng bé phËn lµm viÖc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i nhng kh«ng quay [1, 

2006.01] 

7/00 §iÒu khiÓn ®éng c¬ giã (cung cÊp hoÆc ph©n phèi ®iÖn H02J, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu 
chØnh, khö hoÆc bï c«ng suÊt v« c«ng trong líi ®iÖn H02J 3/18, ®iÒu khiÓn m¸y ph¸t 
®iÖn H02P, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y ph¸t ®iÖn ®Ó ®¹t ®îc s¶n lîng ®iÖn 
mong muèn H02P 9/00) [1, 2006.01] 

7/02 . ®éng c¬ giã cã trôc quay cña r«to t¬ng ®èi song song víi luång kh«ng khÝ ®i vµo 
roto [1, 2006.01] 

7/04 . . §iÒu khiÓn tù ®éng; §iÒu chØnh [1, 2006.01] 
7/06 . ®éng c¬ giã cã trôc quay r«to t¬ng ®èi vu«ng gãc víi luång kh«ng khÝ ®i vµo roto 

[1, 2006.01] 
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9/00 Sö dông c¸c ®éng c¬ giã cho nh÷ng môc ®Ých ®Æc biÖt; Sù tæ hîp c¸c ®éng c¬ giã 
víi c¸c thiÕt bÞ ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ giã; §éng c¬ giã ®Æc biÖt thÝch hîp 
®Ó l¾p ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt (hÖ thèng lai n¨ng lîng quang ®iÖn-giã ®Ó t¹o ra 
®iÖn n¨ng H02S 10/12) [1, 2006.01, 2016.01] 

9/10 . Sù tæ hîp ®éng c¬ giã víi thiÕt bÞ tÝch tr÷ n¨ng lîng [2016.01] 
9/11 . . tÝch tr÷ n¨ng lîng ®iÖn [2016.01] 
9/12 . . tÝch tr÷ ®éng n¨ng, vÝ dô sö dông b¸nh ®µ [2016.01] 
9/13 . . tÝch tr÷ thÕ n¨ng [2016.01] 
9/14 . . . sö dông chÊt láng [2016.01] 
9/16 . . . sö dông vËt nÆng [2016.01] 
9/17 . . tÝch tr÷ n¨ng lîng trong dung dÞch láng cã ¸p suÊt [2016.01] 
9/18 . . tÝch tr÷ nhiÖt [2016.01] 
9/19 . . tÝch tr÷ n¨ng lîng hãa häc, vÝ dô sö dông ®iÖn ph©n [2016.01] 
9/20 . §éng c¬ giã ®Æc trng bëi thiÕt bÞ dÉn ®éng (F03D 9/10 ®îc u tiªn) [2016.01] 
9/22 . . thiÕt bÞ sinh nhiÖt [2016.01] 
9/25 . . lµ m¸y ph¸t ®iÖn (F03D 9/22 ®îc u tiªn) [2016.01] 
9/28 . . lµ m¸y b¬m hoÆc m¸y nÐn [2016.01] 
9/30 . §éng c¬ giã ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó l¾p ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ ®Æc biÖt (ph¬ng tiÖn ®Ó 

g¾n chÆt hoÆc ®Ó ®ì ®éng c¬ giã F03D 13/20) [2016.01] 
9/32 . . trªn c¸c vËt chuyÓn ®éng, vÝ dô xe cé [2016.01] 
9/34 . . trªn c¸c vËt thÓ tÜnh hoÆc trªn c¸c kÕt cÊu nh©n t¹o cè ®Þnh [2016.01] 
9/35 . . . bªn trong th¸p, vÝ dô sö dông hiÖu øng èng khãi [2016.01] 
9/37 . . . . víi ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng cêng luång khÝ bªn trong th¸p, vÝ dô b»ng c¸ch lµm 

nãng [2016.01] 
9/39 . . . . . b»ng c¸ch tuÇn hoµn hoÆc sù h×nh thµnh xo¸y [2016.01] 
9/41 . . . . . b»ng c¸ch sö dông giã bªn ngoµi th¸p, vÝ dô sö dông m¸y phun [2016.01] 
9/43 . . . sö dông c¬ së h¹ tÇng chñ yÕu ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c, vÝ dô: cét 

cho ®êng d©y ®iÖn cña tµu ®iÖn trªn cao [2016.01] 
9/45 . . . . d¹ng c«ng tr×nh x©y dùng [2016.01] 
9/46 . . . . §êng hÇm hoÆc ®êng [2016.01] 
9/48 . . sö dông ®Þa thÕ c¶nh quan, vÝ dô thung lòng [2016.01] 

13/00 L¾p r¸p, l¾p ®Æt hoÆc vËn hµnh ®éng c¬ giã; S¾p xÕp ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó vËn 
chuyÓn c¸c cÊu kiÖn cña ®éng c¬ giã [2016.01] 

13/10 . L¾p ®éng c¬ giã; S¾p xÕp ®Ó l¾p ®éng c¬ giã [2016.01] 
13/20 . S¾p xÕp ®Ó l¾p ®Æt hoÆc ®ì ®éng c¬ giã; Cét hoÆc th¸p cho ®éng c¬ giã [2016.01] 
13/25 . . chuyªn dïng ®Ó l¾p ®Æt ngoµi biÓn [2016.01] 
13/30 . VËn hµnh, vÝ dô xem xÐt, kiÓm tra hoÆc ®iÒu chØnh cuèi cïng tríc khi ®a ra s¶n 

xuÊt [2016.01] 
13/35 . . C©n b»ng sù mÊt c©n b»ng tÜnh hoÆc ®éng [2016.01] 
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13/40 . S¾p xÕp hoÆc ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn cña ®éng 
c¬ giã [2016.01] 

15/00 TruyÒn c«ng suÊt c¬ häc [2016.01] 
15/10 . sö dông truyÒn ®éng b¸nh r¨ng kh«ng giíi h¹n chuyÓn ®éng quay, vÝ dô víi c¸c bé 

phËn chuyÓn ®éng l¾c hoÆc chuyÓn ®éng qua l¹i [2016.01] 
15/20 . TruyÒn dÉn sö dông truyÒn ®éng b¸nh r¨ng, nghÜa lµ dÉn ®éng trùc tiÕp [2016.01] 

17/00 Gi¸m s¸t hoÆc kiÓm tra ®éng c¬ giã, vÝ dô chÈn ®o¸n (thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh 
vËn hµnh ®éng c¬ giã F03D 13/30) [2016.01] 

80/00 C¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hoÆc c¸c phô tïng cha ®îc ®a vµo trong c¸c nhãm 
F03D1/00-F03D17/00 [2006.01] 

80/10 . S¾p xÕp ®Ó c¶nh b¸o giao th«ng hµng kh«ng [2016.01] 
80/20 . S¾p xÕp ®Ó tr¸nh hiÖn tîng bãng nhÊp nh¸y cña c¸nh qu¹t ®éng c¬ giã [2016.01] 
80/30 . B¶o vÖ chèng sÐt [2016.01] 
80/40 . Ph¸t hiÖn sù ®ãng b¨ng; Ph¬ng tiÖn chèng ®ãng b¨ng [2016.01] 
80/50 . B¶o tr× hoÆc söa ch÷a [2016.01] 
80/55 . . Lµm s¹ch (F03D 80/40 ®îc u tiªn) [2016.01] 
80/60 . Lµm m¸t hoÆc sëi Êm ®éng c¬ giã [2016.01] 
80/70 . Vßng bi hoÆc s¾p xÕp b«i tr¬n [2016.01] 
80/80 . S¾p xÕp c¸c bé phËn bªn trong vá hoÆc th¸p [2016.01] 
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F03G C¸c ®éng c¬ lß xo, träng lùc, qu¸n tÝnh hoÆc c¸c ®éng c¬ 
t¬ng tù kh¸c; C¸c thiÕt bÞ vµ c¬ cÊu ®Ó t¹o n¨ng lîng 
c¬ häc, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c hoÆc sö dông c¸c 
nguån n¨ng lîng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (c¸c thiÕt bÞ 
ghÐp nèi víi cung cÊp n¨ng lîng trong giao th«ng tõ tù nhiªn B60K 16/00; ®éng lùc 
®iÖn cÊp n¨ng lîng tõ tù nhiªn B60L 8/00) 

Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ "®éng c¬" nghÜa lµ thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu dïng ®Ó t¹o 
n¨ng lîng c¬ häc tõ thÕ n¨ng cña c¸c vËt thÓ cøng. 

 

1/00 §éng c¬ lß xo (®å ch¬i ®îc dÉn ®éng b»ng lß xo A63H; lß xo nãi chung F16F; c¸c 
c¬ cÊu ®Ó ®o chÝnh x¸c thêi gian, vÝ dô ®ång hå G04B) [1, 2006.01] 

1/02 . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc vËt liÖu cña lß xo, vÝ dô d¹ng xo¸y èc, d¹ng xo¾n vÝt, 
d¹ng cuén [1, 2006.01] 

1/04 . . sö dông lß xo lµm b»ng cao su [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt kh¸c [1, 2006.01] 
1/08 . . dïng ®Ó cuén lß xo [1, 2006.01] 
1/10 . . dïng ®Ó t¹o chuyÓn ®éng kh¸c chuyÓn ®éng quay, vÝ dô chuyÓn ®éng rung [1, 

2006.01] 

3/00 C¸c ®éng c¬ kh¸c, vÝ dô ®éng c¬ träng trêng hoÆc ®éng c¬ qu¸n tÝnh [1, 
2006.01] 

3/02 . sö dông c¸c b¸nh xe víi c¸c khoang cã c¸c h¹t r¬i r¾n bªn trong ®îc bè trÝ theo 
vßng trßn (F03G 3/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/04 . ®îc dÉn ®éng nhê cã c¸t hoÆc c¸c vËt liÖu d¹ng h¹t t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/06 . sö dông qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
3/08 . sö dông b¸nh ®µ [1, 2006.01] 

4/00 C¸c c¬ cÊu nh»m t¹o ra n¨ng lîng c¬ häc tõ c¸c nguån ®Þa nhiÖt [5, 2006.01] 
4/02 . cã tiÕp xóc lu chÊt trùc tiÕp [5, 2006.01] 
4/04 . cã lo¹i b¬m turb« giÕng s©u [5, 2006.01] 
4/06 . cã lu chÊt nãng lªn tõng ®ît [5, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó t¹o ra n¨ng lîng c¬ häc tõ nguån n¨ng lîng c¬ b¾p (dÉn ®éng xe 
®¹p B62M) [1, 2006.01] 

5/02 . d¹ng ®êng vßng kÝn, vÝ dô cèi xay guång [1, 2006.01] 
5/04 . . B¸nh xe víi sù truyÒn ®éng søc ngùa hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/06 . c¸c d¹ng kh¸c d¹ng ®êng vßng kÝn [1, 2006.01] 
5/08 . . dïng ®Ó t¸c ®éng kÕt hîp b»ng c¸c chi kh¸c nhau, vÝ dô b»ng ch©n vµ tay [1, 

2006.01] 
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6/00 C¸c c¬ cÊu t¹o ra n¨ng lîng c¬ häc tõ n¨ng lîng mÆt trêi (c¸c nåi h¬i ®îc ®èt 
nãng b»ng mÆt trêi F24) [5, 2006.01] 

6/02 . sö dông lu chÊt ho¹t ®éng tr¹ng th¸i ®¬n [5, 2006.01] 
6/04 . . thÓ khÝ [5, 2006.01] 
6/06 . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm giµu nguån n¨ng lîng mÆt trêi [5, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o c¬ n¨ng cha, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c hoÆc sö dông c¸c 
nguån n¨ng lîng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

7/04 . sö dông sù chªnh lÖch ¸p suÊt hoÆc nhiÖt ®é x¶y ra trong tù nhiªn (F03G 7/06 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

7/05 . . biÕn ®æi nguån nhiÖt n¨ng cña ®¹i d¬ng, nghÜa lµ OTEC [5, 2006.01] 
7/06 . sö dông sù gi·n në hoÆc co l¹i cña c¸c vËt thÓ do nung nãng, lµm m¸t, lµm Èm, lµm 

kh« hoÆc t¬ng tù (sö dông d·n në nhiÖt cña c¸c chÊt láng kh«ng bèc h¬i F01K) [1, 
2006.01] 

7/08 . sù thu håi n¨ng lîng tõ c¸c chuyÓn ®éng dao ®éng, l¨n, l¾c däc hoÆc c¸c chuyÓn 
®éng t¬ng tù, vÝ dô rung ®éng cña m¸y [1, 2006.01] 

7/10 . §îc coi nh lµ ®éng c¬ vÜnh cöu (perpetual mobile) ( sö dông lùc ®Èy thuû tÜnh 
F03B 17/04) [1, 2006.01] 
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F03H C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt BÞ ®Ó t¹o lùc ®Èy ph¶n lùc, 
kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (tõ c¸c s¶n phÈm ch¸y F02K) 

1/00 Sö dông c¸c chÊt plasma ®Ó t¹o ra lùc ®Èy ph¶n lùc (t¹o plasma H05H 1/00) [1, 
2006.01] 

3/00 Sö dông c¸c h¹t photon ®Ó t¹o lùc ®Èy ph¶n lùc [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra lùc kÐo ph¶n lùc kh«ng thuéc c¸c nhãm 
kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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F04 M¸y thuû lùc d·n në thÓ tÝch; M¸y b¬m chÊt láng hoÆc 
lu chÊt ®µn håi 

F04B M¸y gi·n në thÓ tÝch dïng cho chÊt láng; C¸c lo¹i m¸y 
b¬m (m¸y b¬m phun nhiªn liÖu ®éng c¬ F02M; c¸c m¸y cho chÊt láng, hoÆc b¬m, 
cña lo¹i pitt«ng quay hoÆc pitt«ng dao ®éng F04C; c¸c b¬m kh«ng d·n në thÓ tÝch 
F04D; b¬m dung dÞch b»ng c¸ch tiÕp xóc trùc tiÕp víi dung dÞch kh¸c hoÆc b»ng 
c¸ch sö dông lùc qu¸n tÝnh cña dung dÞch ®îc b¬m F04F; trôc khuûu, con trît, 
thanh truyÒn F16C; b¸nh ®µ F16F; c¬ cÊu ®Ó chuyÓn ®æi qua l¹i gi÷a chuyÓn ®éng 
quay vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn nãi chung F16H; pitt«ng, cÇn pitt«ng, xi lanh, nãi 
chung F16J; m¸y b¬m ion H01J 41/12; m¸y b¬m ®iÖn ®éng H02K 44/02) 

Ghi chó [7, 2009.01] 
1. Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 

 - “pitt«ng” còng bao gåm c¶ pitt«ng d¹ng trôc. 

2. CÇn lu ý tíi Ghi chó díi tiªu ®Ò cña líp B81 vµ ph©n líp B81B liªn quan ®Õn “thiÕt 
bÞ vi cÊu tróc” vµ “hÖ thèng vi cÊu tróc”. 

3. M¸y, b¬m hoÆc hÖ thèng m¸y b¬m cã c¸c bé phËn ho¹t ®éng ®îc ph©n lo¹i trong 
c¸c nhãm F04B43/00 hoÆc F04B45/00. 

Néi dung ph©n líp 

M¸y thuû lùc d·n në thÓ tÝch, b¬m nãi  chung 
C¸c ®Æc tÝnh chung cña m¸y vµ b¬m thuû lùc 

lo¹i nhiÒu xi lanh; lo¹i mét xi lanh, c¸c pitt«ng t¸c 
dông ®ång thêi trong xy lanh; cã c¸c pitt«ng vi sai; 
cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®µn håi ....................................................... 1/00; 3/00; 5/00; 43/00 
c¸c bé phËn ph©n phèi ®îc dÉn ®éng cìng bøc; 
c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng tõ 
bé phËn lµm viÖc ................................................................................................... 7/00; 9/00 
sù c©n b»ng xung, sù ng¨n ngõa hiÖn tîng khÝ 
x©m thùc ....................................................................................................................... 11/00 
C¸c ®Æc tÝnh kh¸c .......................................................................................................... 19/00 

C¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña b¬m, sù kÕt hîp hoÆc tæ hîp 
chóng 

khèi lîng n¹p ®Þnh lîng; xö lý c¸c lu chÊt ®Æc 
biÖt; b¬m tõ ®é s©u lín .......................................................................... 13/00; 15/00; 47/00 
®îc kÕt hîp víi c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng ®Æc biÖt .......................................................... 17/00 

C¸c ®Æc tÝnh kh¸c ............................................................................................................... 19/00 
C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m ................................................................... 23/00, 43/00, 47/00 
Thµnh phÇn cÊu kiÖn, chi tiÕt hoÆc bé phô tïng ................................................................. 53/00 

b¬m cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 
C¸c ®Æc tÝnh chung 

d¹ng nhiÒu tÇng; d¹ng nhiÒu xi lanh ................................................................. 25/00; 27/00 
d¹ng pitt«ng tù do; cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®µn 
håi; ho¹t ®éng nhê lùc c¬ b¾p ................................................................ 31/00; 45/00; 33/00 
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c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng ............................................................................................. 35/00 
§Ó b¬m c¸c lu chÊt tõ ®é s©u lín ..................................................................................... 47/00 
C¸c ®Æc tÝnh kh¸c; chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c ........................................... 37/00; 39/00 
ThiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m ........................................................................ 41/00, 45/00, 47/00 

C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, an toµn; thö nghiÖm ................................................ 49/00; 51/00 
Thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc phô tïng ........................................................... 53/00 

 

M¸y b¬m dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt láng vµ c¸c lu chÊt nÐn ®îc; C¸c m¸y thuû lùc 
d·n në thÓ tÝch 

1/00 M¸y hoÆc m¸y b¬m lo¹i nhiÒu xi lanh ®îc ®Æc trng bëi sè lîng hoÆc c¸ch bè 
trÝ c¸c xi lanh (F04B 3/00 ®îc u tiªn; m¸y b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng lu chÊt 
F04B 9/08; ®iÒu khiÓn c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng tÞnh tiÕn nãi chung F04B 
49/00) [1, 2006.01] 

1/02 . cã hai xi lanh (víi c¸ch bè trÝ xi lanh h×nh ch÷ V F04B 1/04) [1, 2006.01] 
1/04 . cã c¸c xi lanh bè trÝ kiÓu h×nh sao hoÆc h×nh dÎ qu¹t [1, 6, 2006.01] 
1/047 . . cã mét bé phËn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi bªn ngoµi c¸c xi lanh 

[6, 2006.01] 
1/053 . . cã mét bé phËn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi bªn trong c¸c xi lanh 

[6, 2006.01] 
1/06 . . Sù ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
1/07 . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é lÖch t©m t¬ng ®èi gi÷a hai bé phËn, vÝ dô gi÷a bé cam 

vµ trôc dÉn ®éng [6, 2006.01] 
1/08 . . . ®îc ®iÒu chØnh nhê ¸p suÊt dßng cÊp [1, 2006.01] 
1/10 . . c¸c xi lanh chuyÓn ®éng, vÝ dô chuyÓn ®éng quay [1, 6, 2006.01] 
1/107 . . . cã mét bé phËn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi bªn ngoµi c¸c xi lanh 

[6, 2006.01] 
1/113 . . . cã mét bé phËn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn ®éng ë phÇn cuèi bªn trong c¸c xi lanh 

[6, 2006.01] 
1/12 . cã c¸c trôc xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc chÝnh [1, 

2006.01] 
1/14 . . cã c¸c xi lanh cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/16 . . . cã hai hoÆc nhiÒu côm c¸c xi lanh hoÆc c¸c pitt«ng [1, 2006.01] 
1/18 . . . cã c¸c bé phËn ph©n phèi tù ®éng, nghÜa lµ ®îc dÉn ®éng nhê lu chÊt sinh 

c«ng [1, 2006.01] 
1/20 . . cã côm xi lanh quay [1, 2006.01] 
1/22 . . . cã hai hoÆc nhiÒu côm c¸c xi lanh hoÆc c¸c pitt«ng [1, 2006.01] 
1/24 . . . . ®îc ®Æt nghiªng so víi trôc chÝnh [1, 2006.01] 
1/26 . . Sù ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
1/28 . . . dïng cho c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã c¸c xi lanh cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/29 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®Üa l¾c rung vµ côm xi lanh [6, 

2006.01] 
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1/30 . . . dïng cho c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã côm xi lanh quay [1, 2006.01] 
1/32 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®Üa l¾c rung vµ côm xi lanh [6, 

2006.01] 
1/34 . Sù ®iÒu khiÓn, kh«ng thuéc mét trong c¸c nhãm F04B 1/02 ®Õn F04B 1/32 [6, 

2006.01] 

3/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã c¸c pitt«ng t¸c dông ®ång thêi trong mét xi lanh, vÝ 
dô d¹ng nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 

5/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã c¸c pitt«ng vi sai [1, 2006.01] 
5/02 . cã c¸c pitt«ng t¸c ®éng hai chiÒu [6, 2006.01] 

7/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã c¸c bé phËn ph©n phèi ®îc dÉn ®éng cìng bøc (cã 
c¸c xi lanh ®îc bè trÝ theo h×nh sao hoÆc h×nh dÎ qu¹t F04B 1/04; cã trôc xi lanh 
®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc chÝnh F04B 1/12) [1, 2006.01] 

7/02 . bé phËn ph©n phèi ®îc dÉn ®éng nhê lu chÊt [1, 2006.01] 
7/04 . trong ®ã bé phËn ph©n phèi ®îc thùc hiÖn c¸c pitt«ng vµ xi lanh t¸c dông ®éng 

thêi më hoÆc ®ãng c¸c cöa hót hoÆc x¶ [1, 3, 2006.01] 
7/06 . . c¸c pitt«ng vµ c¸c xi lanh võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i võa chuyÓn ®éng 

quay t¬ng ®èi víi nhau [1, 3, 2006.01] 

9/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng hoÆc ®îc dÉn 
®éng tõ c¸c bé phËn lµm viÖc cña chóng [1, 2006.01] 

9/02 . c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ [1, 2006.01] 
9/04 . . lµ cam, b¸nh lÖch t©m, c¸c thiÕt bÞ cã r·nh ¨n theo - “pin-and-slot” (cã trôc xi lanh 

®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc c«ng t¸c F04B 1/12) [1, 2006.01] 
9/06 . . c¸c ph¬ng tiÖn gåm c¸c c¬ cÊu ch¹y kh«ng t¶i chÞu t¶i b»ng lß xo hoÆc b»ng 

träng lùc [1, 2006.01] 
9/08 . c¸c ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
9/10 . . thuû lùc [1, 2006.01] 
9/103 . . . chØ cã duy nhÊt mét buång b¬m [6, 2006.01] 
9/105 . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña bé phËn b¬m thùc hiÖn ®îc nhê cã ®éng c¬ 

thñy lùc t¸c ®éng 2 chiÒu [6, 2006.01] 
9/107 . . . . chuyÓn ®éng theo ®êng th¼ng cña bé phËn b¬m theo híng sinh c«ng ®îc 

thùc hiÖn nhê c¸c ®éng c¬ thñy lùc t¸c ®éng mét chiÒu, vÝ dô ®îc dÉn ®éng 
sang híng kh¸c nhê lùc träng trêng hoÆc nhê lß xo [6, 2006.01] 

9/109 . . . cã nhiÒu buång b¬m [6, 2006.01] 
9/111 . . . . cã hai bé phËn b¬m ®îc nèi c¬ häc víi nhau [6, 2006.01] 
9/113 . . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña c¸c bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê c¸c 

®éng c¬ thñy lùc t¸c ®éng hai chiÒu [6, 2006.01] 
9/115 . . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña c¸c bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê hai 

®éng c¬ thuû lùc t¸c ®éng mét chiÒu, mçi ®éng c¬ t¸c ®éng theo mét híng 
[6, 2006.01] 

9/117 . . . . c¸c bé phËn cña b¬m kh«ng ®îc nèi c¬ häc víi nhau [6, 2006.01] 
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9/12 . . lu chÊt nÐn ®îc, vÝ dô h¬i hoÆc kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
9/123 . . . chØ cã mét buång b¬m duy nhÊt [6, 2006.01] 
9/125 . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê ®éng c¬ sö 

dông lu chÊt nÐn ®îc t¸c ®éng hai chiÒu [6, 2006.01] 
9/127 . . . . chuyÓn ®éng theo ®êng th¼ng cña bé phËn b¬m theo híng sinh c«ng ®îc 

thùc hiÖn nhê ®éng c¬ sö dông lu chÊt nÐn ®îc t¸c ®éng mét chiÒu, vÝ dô 
®îc dÉn ®éng theo híng kh¸c nhê lùc träng trêng hoÆc nhê lß xo [6, 
2006.01] 

9/129 . . . cã nhiÒu buång b¬m [6, 2006.01] 
9/131 . . . . cã hai bé phËn b¬m ®îc nèi c¬ häc víi nhau [6, 2006.01] 
9/133 . . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña c¸c bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê ®éng 

c¬ sö dông lu chÊt nÐn ®îc t¸c ®éng hai chiÒu [6, 2006.01] 
9/135 . . . . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña c¸c bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê hai 

®éng c¬ sö dông lu chÊt nÐn ®îc t¸c ®éng mét chiÒu, mçi ®éng c¬ t¸c 
®éng theo mét híng [6, 2006.01] 

9/137 . . . . C¸c bé phËn b¬m kh«ng ®îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¬ häc [6, 2006.01] 
9/14 . M¸y b¬m ®îc vËn hµnh nhê lùc c¬ b¾p [1, 2006.01] 

11/00 C©n b»ng xung, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông c¸c b×nh chøa kh«ng khÝ; Chèng hiÖn 
tîng khÝ x©m thùc [1, 2006.01] 

13/00 M¸y b¬m ®îc biÕn ®æi ®Æc biÖt ®Ó n¹p lîng kh«ng ®æi hoÆc thay ®æi (dïng ®Ó 
truyÒn chÊt láng tõ c¸c b×nh, c¸c bÓ hoÆc thïng vµo c¸c bÓ chøa trªn c¸c ph¬ng tiÖn 
vËn t¶i hoÆc c¸c thïng chøa cÇm tay B67D 7/58) [1, 2006.01] 

13/02 . cña hai hoÆc nhiÒu lu chÊt ®ång thêi [1, 2006.01] 

15/00 M¸y b¬m sö dông c¸c lu chÊt ®Æc biÖt, vÝ dô b»ng c¸ch lùa chän nh÷ng vËt liÖu 
®Æc biÖt cho m¸y b¬m hoÆc c¸c bé phËn b¬m [1, 2006.01] 

15/02 . c¸c lu chÊt kh«ng ®ång nhÊt hoÆc cã tÝnh nhít [1, 2006.01] 
15/04 . c¸c lu chÊt nãng hoÆc g©y ¨n mßn (F04B 15/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/06 . c¸c chÊt láng ë tr¹ng th¸i gÇn ®iÓm s«i, vÝ dô khi ¸p suÊt thÊp h¬n b×nh thêng [1, 

2006.01] 
15/08 . . c¸c chÊt láng cã ®iÓm s«i thÊp [1, 2006.01] 

17/00 M¸y b¬m ®îc tæ hîp víi ®éng c¬ dÉn ®éng ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
17/02 . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ giã [1, 2006.01] 
17/03 . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn [6, 2006.01] 
17/04 . . sö dông èng nam ch©m ®iÖn [1, 6, 2006.01] 
17/05 . ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®èt trong [6, 2006.01] 
17/06 . Tæ hîp m¸y b¬m víi c¸c thiÕt bÞ di ®éng [1, 2006.01] 

19/00 M¸y hoÆc m¸y b¬m kh«ng thuéc c¸c nhãm F04B 1/00 ®Õn F04B 17/00 [1, 
2006.01] 

19/02 . cã c¸c xi lanh chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
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19/04 . M¸y b¬m dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt (dïng ®Ó truyÒn c¸c chÊt láng tõ c¸c 
b×nh,thïng, bÓ chøa vµo c¸c thïng chøa ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i hoÆc c¸c 
thïng chøa cÇm tay B67D 7/58) [1, 2006.01] 

19/06 . . M¸y b¬m dïng ®Ó cÊp c¶ chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc cïng mét lóc (b¬m khÝ 
ít F04B 37/20) [1, 6, 2006.01] 

19/08 . C¸c c¬ cÊu kiÓu gµu [1, 2006.01] 
19/10 . . cña d¹ng b¸nh xe [1, 2006.01] 
19/12 . . cña d¹ng xo¾n èc hoÆc d¹ng vÝt [1, 2006.01] 
19/14 . . cña d¹ng xÝch vßng, vÝ dô cã d©y xÝch t¶i pitt«ng mµ c¸c pitt«ng nµy t¸c ®éng 

t¬ng hç víi xi lanh hë hai ®Çu [1, 2006.01] 
19/16 . C¸c c¬ cÊu ®Ó n©ng chÊt láng kiÓu dÝnh b¸m [1, 2006.01] 
19/18 . . C¸c bé phËn dÝnh b¸m ®èi víi chóng [1, 2006.01] 
19/20 . C¸c m¸y b¬m gi·n në thÓ tÝch kh¸c [1, 2006.01] 
19/22 . . d¹ng pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 
19/24 . . B¬m do d·n në nhiÖt cña lu chÊt ®îc b¬m [1, 2006.01] 

23/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m (F04B 17/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/02 . cã thïng chøa [1, 2006.01] 
23/04 . C¸c tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y b¬m [1, 2006.01] 
23/06 . . c¸c m¸y b¬m ®Òu lµ m¸y b¬m gi·n në thÓ tÝch kiÓu pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 
23/08 . . c¸c m¸y b¬m d¹ng kh¸c nhau [1, 2006.01] 
23/10 . . . trong ®ã cã Ýt nhÊt mét m¸y b¬m gi·n në thÓ tÝch kiÓu pitt«ng tÞnh tiÕn [1, 

2006.01] 
23/12 . . . trong ®ã cã Ýt nhÊt mét m¸y b¬m gi·n në thÓ tÝch pitt«ng quay (F04B 23/10 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/14 . . . trong ®ã cã Ýt nhÊt mét m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch (F04B 23/10, 23/12 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

M¸y b¬m ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 

25/00 M¸y b¬m nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
25/02 . d¹ng pitt«ng bíc [1, 2006.01] 
25/04 . cã c¸c xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc c«ng t¸c [1, 2006.01] 

27/00 M¸y b¬m nhiÒu xi lanh ®Æc trng bëi sè lîng vµ c¸ch bè trÝ c¸c xi lanh (F04B 
25/00 ®îc u tiªn; ®iÒu khiÓn c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng tÞnh tiÕn nãi chung 
F04B 49/00) [1, 2006.01] 

27/02 . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ ®èi xøng qua trôc chÝnh [1, 2006.01] 
27/04 . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ theo h×nh sao hoÆc h×nh dÎ qu¹t [1, 6, 2006.01] 
27/047 . . cïng víi bé phËn dÉn ®éng ë ®o¹n cuèi phÝa ngoµi cña c¸c xi lanh [6, 2006.01] 
27/053 . . cïng víi bé phËn dÉn ®éng ë ®o¹n cuèi phÝa trong cña c¸c xi lanh [6, 2006.01] 
27/06 . . cã c¸c xi lanh chuyÓn ®éng, vÝ dô chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
27/067 . . §iÒu khiÓn [6, 2006.01] 
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27/073 . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®é lÖch t©m gi÷a hai bé phËn, vÝ dô cam vµ trôc dÉn ®éng 
[6, 2006.01] 

27/08 . cã c¸c xi lanh ®ång trôc, song song hoÆc nghiªng so víi trôc c«ng t¸c chÝnh 
27/10 . . cã c¸c xi lanh ®îc ®Æt cè ®Þnh [6, 2006.01] 
27/12 . . . cã nhiÒu bé ghÐp cña xi lanh hoÆc pitt«ng [6, 2006.01] 
27/14 . . §iÒu khiÓn [6, 2006.01] 
27/16 . . . cña c¸c lo¹i b¬m cã c¸c xi lanh cè ®Þnh [6, 2006.01] 
27/18 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®Üa l¾c rung vµ côm xi lanh [6, 

2006.01] 
27/20 . . . cña c¸c m¸y b¬m cã mét côm xi lanh [6, 2006.01] 
27/22 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña ®Üa l¾c rung vµ côm xi lanh [6, 

2006.01] 
27/24 . §iÒu khiÓn, kh«ng thuéc mét trong c¸c nhãm F04B 27/02 ®Õn 27/22 [6, 2006.01] 

31/00 M¸y b¬m d¹ng pitt«ng tù do dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc; c¸c hÖ thèng bao 
gåm c¸c m¸y b¬m nµy (m¸y b¬m ®îc dÉn ®éng nhê lùc c¬ b¾p, trong ®ã hµnh 
tr×nh pitt«ng kh«ng giíi h¹n bëi c¬ cÊu truyÒn ®éng F04B 33/00; ®éng c¬ ®èt trong 
pitt«ng tù do, m¸y sinh khÝ pitt«ng tù do F02B 71/00; c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña 
c¸c ®éng c¬ s¬ cÊp, xem c¸c líp liªn quan) [1, 2006.01] 

33/00 M¸y b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, ®îc vËn hµnh nhê lùc c¬ b¾p, vÝ dô 
dïng ®Ó b¬m kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

33/02 . cã c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trung gian [1, 2006.01] 

35/00 C¸c m¸y b¬m ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc vµ ®Æc trng bëi c¸c 
ph¬ng tiÖn dÉn ®éng c¸c bé phËn lµm viÖc, hoÆc kÕt hîp víi c¸c ®éng c¬ dÉn 
®éng ®Æc biÖt, kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c (c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c 
®éng c¬ nµy, xem c¸c líp liªn quan) [1, 2006.01] 

35/01 . c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ [6, 2006.01] 
35/02 . c¸c ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
35/04 . c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
35/06 . KÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ di ®éng [1, 2006.01] 

37/00 C¸c m¸y b¬m ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc vµ cã c¸c ®Æc tÝnh kh«ng 
thuéc c¸c nhãm F04B 25/00 ®Òn F04B 35/00 [1, 2006.01] 

37/02 . dïng ®Ó t¹o ra ch©n kh«ng b»ng c¸ch hÊp thô (hót thu) hoÆc hót b¸m (sù hÊp thô 
hoÆc hót b¸m nãi chung B01J) [1, 2006.01] 

37/04 . . Lùa chän c¸c vËt liÖu hót thu hoÆc hót b¸m [1, 2006.01] 
37/06 . dïng ®Ó t¹o ra ch©n kh«ng b»ng ph¬ng tiÖn nhiÖt [1, 2006.01] 
37/08 . . b»ng c¸ch ngng tô hoÆc ®ãng b¨ng, vÝ dô m¸y b¬m lµm l¹nh s©u (bé läc l¹nh 

xem B01D 8/00) [1, 2006.01] 
37/10 . dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt (F04B 37/02, 37/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
37/12 . . dïng ®Ó ®¹t tíi ¸p suÊt cao [1, 2006.01] 
37/14 . . dïng ®Ó ®¹t tíi ®é ch©n kh«ng cao [1, 2006.01] 
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37/16 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i bá kho¶ng trèng v« Ých [1, 2006.01] 
37/18 . . dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
37/20 . . . dïng cho c¸c khÝ Èm, vÝ dô kh«ng khÝ Èm [1, 2006.01] 

39/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ phô cña m¸y hoÆc hÖ thèng b¬m dïng  
cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, kh«ng thuéc c¸c nhãm F04B 25/00 ®Õn F04B 37/00 
(®Ó ®iÒu khiÓn F04B 49/00) [1, 2006.01] 

39/02 . B«i tr¬n (b«i tr¬n m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung F01M) [1, 2006.01] 
39/04 . C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa chÊt b«i tr¬n nhiÔm bÈn c¸c lu chÊt ®îc b¬m [1, 

2006.01] 
39/06 . Sù lµm m¸t (sù lµm m¸t m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung F01P); Sù nung nãng; Sù 

ng¨n ngõa ®ãng b¨ng [1, 2006.01] 
39/08 . DÉn ®éng c¸c bé phËn ph©n phèi [1, 2006.01] 
39/10 . KÕt hîp hoÆc bè trÝ c¸c bé phËn ph©n phèi [1, 2006.01] 

39/12 . Vá (vá m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung F16M); Xi lanh; N¾p xi lanh; èng dÉn vµ nèi 
c¸c èng dÉn lu chÊt [1, 2006.01] 

39/14 . C¸c ph¬ng tiÖn th¸o hoÆc l¾p r¸p [1, 2006.01] 
39/16 . Sù läc; T¸ch Èm [1, 2006.01] 

41/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m dïng cho lu chÊt nÐn ®îc (F04B 31/00, 35/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

41/02 . cã bÓ chøa (b×nh chøa) [1, 2006.01] 
41/04 . BiÕn ®æi c¸c côm xi lanh cña ®éng c¬ ®èt trong thµnh m¸y b¬m [1, 2006.01] 
41/06 . Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y b¬m [1, 2006.01] 

C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®µn håi 

43/00 M¸y, m¸y b¬m hoÆc c¸c thiÕt bÞ b¬m cã c¸c bé phËn lµm viÖc ®µn håi (m¸y b¬m 
hoÆc thiÕt bÞ b¬m dïng cho lu chÊt nÐn ®îc F04B 45/00) [1, 2006.01] 

43/02 . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng tÊm, vÝ dô mµng ng¨n (F04B 43/14 ®îc u tiªn) [1, 3, 
2006.01] 

43/04 . . C¸c b¬m cã c¬ cÊu truyÒn ®éng ®iÖn [1, 2006.01] 
43/06 . . C¸c b¬m cã c¬ cÊu truyÒn ®éng (lu chÊt) thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
43/067 . . . lu chÊt ®îc dÉn ®éng trùc tiÕp b»ng pitt«ng [6, 2006.01] 
43/073 . . . lu chÊt dÉn ®éng ®îc ®iÒu khiÓn b»ng Ýt nhÊt mét van [6, 2006.01] 
43/08 . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng èng (F04B 43/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
43/09 . . C¸c b¬m cã c¬ cÊu truyÒn ®éng ®iÖn [6, 2006.01] 
43/10 . . C¸c b¬m cã c¬ cÊu truyÒn ®éng (lu chÊt) thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
43/107 . . . lu chÊt ®îc dÉn ®éng trùc tiÕp b»ng pitt«ng [6, 2006.01] 
43/113 . . . lu chÊt dÉn ®éng ®îc ®iÒu khiÓn b»ng Ýt nhÊt mét van [6, 2006.01] 
43/12 . cã t¸c ®éng nhu ®éng [1, 2006.01] 
43/14 . . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng tÊm [3, 2006.01] 
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45/00 C¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc vµ cã c¸c bé phËn 
lµm viÖc ®µn håi [1, 2006.01] 

45/02 . cã bÔ thæi (èng thæi) [1, 2006.01] 
45/027 . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn [6, 2006.01] 
45/033 . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng (lu chÊt) thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
45/04 . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng tÊm, vÝ dô mµng ng¨n (F04B 45/10 ®îc u tiªn) [1, 3, 

2006.01] 
45/047 . . B¬m cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn [6, 2006.01] 
45/053 . . B¬m cã c¬ cÊu dÉn ®éng (lu chÊt) thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
45/06 . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng èng (F04B 45/02, 45/08 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
45/067 . . B¬m cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn [6, 2006.01] 
45/073 . . B¬m cã c¬ cÊu dÉn ®éng (lu chÊt) thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
45/08 . cã t¸c ®éng nhu ®éng [1, 3, 2006.01] 
45/10 . . cã c¸c bé phËn ®µn håi d¹ng tÊm [3, 2006.01] 
 

47/00 M¸y b¬m hoÆc thiÕt bÞ b¬m dïng ®Ó hót c¸c lu chÊt tõ ®é s©u lín, vÝ dô c¸c 
b¬m giÕng khoan (b»ng c¸ch sö dông m«i trêng lu chÊt cã ¸p lùc hoÆc ch©n 
kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp vµo chÊt láng bÞ hót lªn F04F 1/00) [1, 2006.01] 

47/02 . c¸c thiÕt bÞ truyÒn ®éng ®Æt trªn mÆt ®Êt (F04B 47/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
47/04 . . ®îc g¾n víi ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
47/06 . cã c¸c tæ hîp ®éng c¬ - m¸y b¬m ®Æt ë ®é s©u lín [1, 2006.01] 
47/08 . . c¸c ®éng c¬ ®îc dÉn ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
47/10 . . . c¸c tæ hîp hoÆc c¸c thµnh phÇn cña chóng ®îc n©ng lªn mÆt ®Êt b»ng ¸p suÊt 

thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
47/12 . cã c¸c pitt«ng tù do n©ng c¸c lu chÊt lªn bÒ mÆt [1, 2006.01] 
47/14 . Sù lµm th¨ng b»ng [1, 2006.01] 

49/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c thiÕt bÞ an toµn dïng cho c¸c m¸y, m¸y 
b¬m hoÆc thiÕt bÞ b¬m, kh«ng thuéc c¸c nhãm F04B 1/00 ®Õn F04B 47/00 [1, 
2006.01] 

49/02 . §iÒu khiÓn dõng, khëi ®éng, x¶ t¶i hoÆc ch¹y kh«ng t¶i (®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn F04B 
49/06) [1, 6, 2006.01] 

49/025 . . b»ng c¸c phao [6, 2006.01] 
49/03 . . b»ng c¸c van [6, 2006.01] 
49/035 . . . RÏ nh¸nh [6, 2006.01] 
49/04 . §iÒu chØnh b»ng c¸c phao (F04B 49/025 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
49/06 . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn (®iÒu chØnh nhê phao t¸c ®éng lªn c¸c c¬ cÊu chuyÓn m¹ch 

®iÖn F04B 49/04) [1, 2006.01] 
49/08 . §iÒu chØnh b»ng ¸p suÊt cÊp [1, 2006.01] 
49/10 . C¸c thiÕt bÞ an toµn kh¸c [1, 2006.01] 
49/12 . b»ng c¸ch thay ®æi ®é dµi hµnh tr×nh cña c¸c bé phËn lµm viÖc [6, 2006.01] 
49/14 . . §iÒu chØnh c¸c trô ®ì trªn lé tr×nh cña chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [6, 2006.01] 
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49/16 . b»ng c¸ch dung tÝch kh«ng gian chÕt cña buång lµm viÖc [6, 2006.01] 
49/18 . b»ng c¸ch thay ®æi thiÕt diÖn ngang h÷u dông cña bÒ mÆt lµm viÖc cña pitt«ng [6, 

2006.01] 
49/20 . b»ng c¸ch thay ®æi tèc ®é dÉn ®éng (®îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn F04B 49/06) [6, 

2006.01] 
49/22 . b»ng c¸c van (F04B 49/03 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
49/24 . . RÏ nh¸nh [6, 2006.01] 

51/00 Thö nghiÖm m¸y, m¸y b¬m hoÆc c¸c thiÕt bÞ b¬m [1, 2006.01] 

53/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt hoÆc c¸c phô tïng, kh«ng thuéc c¸c nhãm 
F04B 1/00 ®Õn 23/00 hoÆc tõ F04B 39/00 ®Õn 47/00 [6, 2006.01] 

53/02 . Bao bäc kh«ng gian tù do n»m gi÷a xi lanh vµ pitt«ng [6, 2006.01] 
53/04 . X¶ níc tho¸t ra [6, 2006.01] 
53/06 . Th«ng giã [6, 2006.01] 
53/08 . Lµm m¸t (lµm m¸t m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung F01P); Nung nãng; Ng¨n ngõa sù 

®ãng b¨ng [6, 2006.01] 
53/10 . C¸c lo¹i van; Bè trÝ c¸c van [6, 2006.01] 
53/12 . . bè trÝ ë trong hoÆc trªn pitt«ng [6, 2006.01] 
53/14 . C¸c pitt«ng, cÇn pitt«ng hoÆc c¸c khíp nèi cÇn pitt«ng [6, 2006.01] 
53/16 . Vá; Xi lanh; §Öm lãt xi lanh hoÆc n¾p xi lanh; Nèi dßng [6, 2006.01] 
53/18 . B«i tr¬n (b«i tr¬n m¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung F01M) [6, 2006.01] 
53/20 . Läc s¹ch [6, 2006.01] 
53/22 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó cho phÐp th¸o hoÆc l¾p r¸p [6, 2006.01] 
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F04C M¸y thñy lùc gi·n në thÓ tÝch cã pitt«ng quay hoÆc 
pitt«ng l¾c (c¸c ®éng c¬ ®îc dÉn ®éng b»ng chÊt láng hoÆc khÝ nÐn F03C); 
B¬m gi·n në thÓ tÝch cã pitt«ng quay hoÆc c¸c pitt«ng 
l¾c (c¸c b¬m phun nhiªn liÖu cña ®éng c¬ F02M) 

Ghi chó 

 CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt tíi phÇn gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ 
"m¸y", "m¸y b¬m", "gi·n në thÓ tÝch", "m¸y pitt«ng quay", "m¸y pitt«ng l¾c". 
"pitt«ng quay", "c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç", "chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn t¸c 
®éng t¬ng hç", "r¨ng hoÆc c¸c vËt t¬ng ®¬ng" vµ "trôc trong" 

Néi dung ph©n líp 

M¸y thñy lùc; b¬m chÊt láng hoÆc b¬m dïng 
cho chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc 

Pitt«ng quay 
c¸c ®Æc ®iÓm chung; cã c¸c trôc quay kh«ng song 
song cña c¸c bé phËn lµm viÖc t¸c ®éng t¬ng hç ................................................ 2/00; 3/00 
buång lµm viÖc cã thµnh biÕn d¹ng ®µn håi; cã 
vßng chÊt láng ....................................................................................................... 5/00; 7/00 

Pitt«ng l¾c ............................................................................................................................ 9/00 
Tæ hîp c¸c m¸y hoÆc c¸c m¸y b¬m ........................................................................ 11/00, 13/00 
C¸c thiÕt bÞ b¬m ................................................................................................................. 11/00 
§iÒu khiÓn; gi¸m s¸t; c¸c c¬ cÊu an toµn ........................................................................... 14/00 
C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô 
kh¸c .................................................................................................................................... 15/00 

M¸y b¬m ®Æc biÖt dïng cho lu chÊt nÐn ®îc 
M¸y b¬m pitt«ng quay ....................................................................................................... 18/00 
M¸y b¬m pitt«ng quay cã vßng chÊt láng hoÆc c¸c c¬ 
cÊu t¬ng tù ........................................................................................................................ 19/00 
M¸y b¬m pitt«ng l¾c .......................................................................................................... 21/00 
Tæ hîp hai hay nhiÒu m¸y b¬m, mçi m¸y lµ d¹ng 
pitt«ng quay hoÆc pitt«ng l¾c; C¸c thiÕt bÞ b¬m; C¸c 
b¬m nhiÒu tÇng .................................................................................................................. 23/00 
KÕt hîp c¸c b¬m cho môc ®Ých sö dông ®Æc biÖt ............................................................... 25/00 
C¸c c¬ cÊu lµm kÝn trong m¸y b¬m pitt«ng quay............................................................... 27/00 
§iÒu khiÓn; gi¸m s¸t; c¸c c¬ cÊu an toµn ........................................................................... 28/00 
C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô 
kh¸c .................................................................................................................................... 29/00 
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M¸y thuû lùc; C¸c m¸y b¬m chÊt láng hoÆc dïng cho chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc 
[2011.01] 

2/00 M¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng quay (cã c¸c trôc kh«ng song song cña c¸c bé phËn 
lµm viÖc t¸c ®éng t¬ng hç F04C 3/00; cã c¸c thµnh cña buång lµm viÖc Ýt nhÊt mét 
phÇn biÕn d¹ng ®µn håi F04C 5/00; cã vßng chÊt láng hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù F04C 
7/00; m¸y b¬m pitt«ng quay ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc F04C 18/00, 
19/00; c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng quay trong ®ã chÊt sinh c«ng chuyÓn dÞch 
díi t¸c ®éng cña mét hoÆc nhiÒu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc lµm cho 
mét hoÆc nhiÒu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i F04B) [3, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Nhãm 2/30 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F04C 2/02 ®Õn F04C 2/24. 
 
2/02 . lo¹i tiÕp xóc d¹ng h×nh cung, nghÜa lµ cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn theo h×nh cung cña 

c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng hç cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng nh nhau [3, 
2006.01] 

2/04 . . lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
2/06 . . lo¹i kh¸c víi lo¹i trôc trong (F04C 2/063 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
2/063 . . cã c¸c bé phËn ®Æt ®ång trôc mµ kho¶ng kh«ng gian gi÷a chóng thay ®æi mét 

c¸ch ®Òu ®Æn [3, 2006.01] 
2/067 . . . víi sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu cam tuú ®éng [3, 2006.01] 
2/07 . . . víi sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu trôc khuûu-thanh truyÒn [3, 2006.01] 
2/073 . . . víi sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu b¸nh cãc [3, 2006.01] 
2/077 . . . víi sù truyÒn ®éng d¹ng b¸nh r¨ng [3, 2006.01] 
2/08 . lo¹i ¨n khíp nhau, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng hç gièng 

kiÓu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [3, 2006.01] 
2/10 . . lo¹i trôc trong cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng cña bé phËn bªn ngoµi, vÝ dô trôc 

l¨n, lín h¬n so víi cña bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
2/107 . . . cã r¨ng xo¾n [3, 2006.01] 
2/113 . . . bé phËn bªn trong mang c¸c con l¨n ¨n khíp víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
2/12 . . lo¹i kh¸c víi lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
2/14 . . . cã pitt«ng quay h×nh r¨ng [3, 2006.01] 
2/16 . . . . cã r¨ng xo¾n, vÝ dô h×nh ch÷ V hoÆc d¹ng vÝt [3, 2006.01] 
2/18 . . . . cã d¹ng r¨ng gièng nhau (F04C 2/16 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
2/20 . . . . cã d¹ng r¨ng kh¸c nhau (F04C 2/16 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
2/22 . lo¹i trôc cã chuyÓn ®éng ®¼ng híng cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç ë nh÷ng 

®iÓm ¨n khíp, hoÆc mét trong nh÷ng bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç ®îc cè ®Þnh, bé 
phËn bªn trong cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng lín cña bé phËn bªn ngoµi [3, 
2006.01] 

2/24 . lo¹i ¨n khíp ngîc chiÒu, nghÜa lµ chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng 
hç ë c¸c ®iÓm ¨n khíp theo chiÒu ngîc nhau [3, 2006.01] 

2/26 . . lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
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2/28 . . lo¹i kh¸c víi lo¹i trôc ngoµi [3, 2006.01] 
2/30 . cã nh÷ng ®Æc tÝnh ®îc bao gåm trong hai hoÆc nhiÒu nhãm F04C 2/02, 2/08, 2/22, 

2/24 hoÆc trong mét trong c¸c nhãm trªn cã c¸c d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c gi÷a c¸c 
bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 

2/32 . . cã c¶ hai chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 2/02 vµ chuyÓn ®éng tÞnh 
tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 

2/324 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn trong vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
qua l¹i t¬ng ®èi víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 

2/328 . . . . vµ liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
2/332 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn ngoµi vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

qua l¹i t¬ng ®èi víi bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
2/336 . . . . vµ liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
2/34 . . cã chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 2/08 hoÆc 2/22 vµ chuyÓn ®éng 

tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 
2/344 . . . cã c¸c c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi víi bé phËn bªn trong [3, 

2006.01] 
2/348 . . . . c¸c c¸nh ¨n khíp cìng bøc víi bé phËn quay bªn ngoµi theo khe hë ®êng 

trßn [3, 2006.01] 
2/352 . . . . cã c¸nh ®îc xoay trªn trôc cña bé phËn ngoµi [3, 2006.01] 
2/356 . . . cã c¸c c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi víi bé phËn bªn trong [3, 

2006.01] 
2/36 . . cã c¶ hai chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 2/22 vµ F04C 2/24 [3, 2006.01] 
2/38 . . cã chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 2/02 vµ cã bé phËn ®îc liªn kÕt d¹ng 

b¶n lÒ (F04C 2/32 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
2/39 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi c¶ bé phËn bªn trong vµ bé phËn bªn ngoµi 

[3, 2006.01] 
2/40 . . cã chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 2/02 hoÆc 2/22 vµ cã bé phËn 

®îc liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ [3, 2006.01] 
2/44 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
2/46 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 

3/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng quay, cã trôc quay cña c¸c bé phËn t¸c ®éng 
t¬ng hç kh«ng song song, vÝ dô d¹ng vÝt (cã c¸c thµnh cña buång lµm viÖc Ýt nhÊt 
mét phÇn biÕn d¹ng ®µn håi F04C 5/00; m¸y b¬m pitt«ng quay cã trôc quay cña c¸c 
bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç kh«ng song song, thÝch hîp dïng cho c¸c lu chÊt nÐn 
®îc F04C 18/48) [1, 2006.01] 

3/02 . c¸c trôc ®îc bè trÝ vu«ng gãc víi nhau [5, 2006.01] 
3/04 . . lo¹i ¨n khíp víi nhau, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç 

t¬ng tù c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [5, 2006.01] 
3/06 . c¸c trôc ®îc bè trÝ kh«ng vu«ng gãc víi nhau [5, 2006.01] 
3/08 . . lo¹i ¨n khíp víi nhau, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç 

t¬ng tù c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [5, 2006.01] 
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5/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng quay cã c¸c thµnh cña buång lµm viÖc Ýt nhÊt 
mét phÇn biÕn d¹ng ®µn håi (c¸c m¸y b¬m nµy dïng cho lu chÊt nÐn ®îc F04C 
18/00) [1, 2006.01] 

7/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng quay cã vßng chÊt láng hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù 
(c¸c m¸y b¬m nµy dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc F04C 19/00) [1, 2006.01] 

9/00 C¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m pitt«ng l¾c (c¸c m¸y b¬m nµy dïng cho c¸c lu chÊt nÐn 
®îc F04C 21/00) [1, 2006.01] 

11/00 Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y hoÆc m¸y b¬m, mçi m¸y cã d¹ng pitt«ng quay hoÆc 
pitt«ng l¾c (Tæ hîp c¸c m¸y b¬m nµy dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc F04C 23/00); 
C¸c thiÕt bÞ b¬m (F04C 13/00 ®îc u tiªn; ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 
F04C 23/00; truyÒn ®éng thuû lùc F16H 39/00 ®Õn F16H 47/00) [1, 2006.01] 

13/00 Sö dông c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt, vÝ dô dïng cho 
¸p suÊt siªu cao (cña c¸c m¸y b¬m dïng cho lu chÊt nÐn ®îc F04C 25/00) [1, 
2006.01] 

14/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, hoÆc an toµn dïng cho c¸c m¸y, m¸y b¬m hoÆc 
c¸c thiÕt bÞ b¬m (cña c¸c m¸y b¬m hoÆc hÖ thèng b¬m ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu 
chÊt nÐn ®îc F04C 28/00) [2006.01] 

14/02 . dïng cho mét sè m¸y hoÆc m¸y b¬m ®îc ghÐp nèi tiÕp hoÆc song song [2006.01] 
14/04 . dïng cho c¸c m¸y hoÆc m¸y b¬m ®¶o chiÒu [2006.01] 
14/06 . dïng cho c¸c hÖ thèng dõng, khëi ®éng, ch¹y kh«ng t¶i hoÆc x¶ t¶i [2006.01] 
14/08 . ®Æc trng bëi viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é quay [2006.01] 
14/10 . ®Æc trng bëi thay ®æi vÞ trÝ ®é më cöa n¹p hoÆc cöa x¶ cña buång lµm viÖc 

[2006.01] 
14/12 . . sö dông c¸c van trît [2006.01] 
14/14 . . sö dông c¸c van quay [2006.01] 
14/16 . . sö dông c¸c van n©ng [2006.01] 
14/18 . ®Æc trng bëi viÖc ®iÒu chØnh dung tÝch cña buång lµm viÖc (b»ng c¸ch thay ®æi vÞ 

trÝ ®é më cöa n¹p hoÆc cöa x¶ F04C 14/10) [2006.01] 
14/20 . . b»ng c¸ch thay ®æi biªn d¹ng bªn trong hoÆc bªn ngoµi cña buång lµm viÖc 

[2006.01] 
14/22 . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é lÖch t©m gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [2006.01] 
14/24 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c van ®iÒu khiÓn ¸p suÊt hoÆc lu lîng, vi dô c¸c van 

x¶ (F04C14/10 ®îc u tiªn) [2006.01] 
14/26 . . sö dông c¸c kªnh rÏ nh¸nh [2006.01] 
14/28 . C¸c c¬ cÊu an toµn; Gi¸m s¸t [2006.01] 

15/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô cña m¸y, m¸y b¬m hoÆc 
c¸c thiÕt bÞ b¬m, kh«ng thuéc c¸c nhãm F04C 2/00 ®Õn F04C 14/00 (cña c¸c m¸y 
b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc F04C 18/00 ®Õn F04C 29/00) [1, 2006.01] 
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15/06 . C¸c c¬ cÊu ®Ó n¹p hoÆc x¶ lu chÊt sinh c«ng, vÝ dô c¸c ®Æc ®iÓm cÊu tróc cña cöa 
n¹p hoÆc cöa x¶ [2006.01] 

C¸c m¸y b¬m ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 

18/00 B¬m pitt«ng quay dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc (cã vßng chÊt láng hoÆc t¬ng 
tù F04C 19/00; m¸y b¬m pitt«ng quay trong ®ã lu chÊt sinh c«ng ®îc dÞch chuyÓn 
díi t¸c ®éng cña mét hoÆc nhiÒu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i F04B) [3, 
2006.01] 

Ghi chó [3, 5] 

 Nhãm F04C 18/30 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F04C 18/02 ®Õn F04C 18/24. 
18/02 . lo¹i tiÕp xóc d¹ng h×nh cung, nghÜa lµ cã sù chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn quay trßn cña 

c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç cã sè r¨ng vµ vËt t¬ng ®¬ng nh nhau [3, 
2006.01] 

18/04 . . lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
18/06 . . lo¹i kh¸c lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
18/063 . . cã c¸c bé phËn ®Æt ®ång trôc mµ khe vßng gi÷a chóng thay ®æi liªn tôc [3, 

2006.01] 
18/067 . . . cã sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu cam tuú ®éng [3, 2006.01] 
18/07 . . . cã sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu trôc khuûu - thanh truyÒn [3, 2006.01] 
18/073 . . . cã sù truyÒn ®éng d¹ng c¬ cÊu b¸nh cãc [3, 2006.01] 
18/077 . . . cã sù truyÒn ®éng d¹ng r¨ng [3, 2006.01] 
18/08 . lo¹i ¨n khíp, tøc lµ sù ¨n khíp cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç t¬ng tù kiÓu 

truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [3, 2006.01] 
18/10 . . lo¹i trôc trong cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng cña bé phËn bªn ngoµi, vÝ dô con 

l¨n, lín h¬n cña bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
18/107 . . . cã b¸nh r¨ng d¹ng xo¾n [3, 2006.01] 
18/113 . . . bé phËn bªn trong mang con l¨n ¨n khíp víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
18/12 . . lo¹i kh¸c lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
18/14 . . . cã pitt«ng quay d¹ng r¨ng [3, 2006.01] 
18/16 . . . . cã r¨ng d¹ng xo¾n, vÝ dô d¹ng ch÷ V, d¹ng vÝt [3, 2006.01] 
18/18 . . . . cã d¹ng r¨ng nh nhau (F04C 18/16 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
18/20 . . . . cã d¹ng r¨ng kh¸c nhau (F04C 18/16 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
18/22 . lo¹i trôc trong cã chuyÓn ®éng ®¼ng híng cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç ë 

c¸c ®iÓm ¨n khíp, hoÆc cã mét trong nh÷ng bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç ®îc cè 
®Þnh, bé phËn bªn trong cã sè r¨ng hoÆc vËt t¬ng ®¬ng nhiÒu h¬n so víi cña bé 
phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 

18/24 . lo¹i ¨n khíp ngîc nhau, nghÜa lµ chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn t¸c ®éng t¬ng 
hç ë c¸c ®iÓm ¨n khíp theo c¸c híng ngîc nhau [3, 2006.01] 

18/26 . . lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
18/28 . . lo¹i kh¸c lo¹i trôc trong [3, 2006.01] 
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18/30 . cã nh÷ng ®Æc tÝnh ®îc bao gåm trong hai hoÆc nhiÒu nhãm F04C 18/02, 18/08, 
18/22, 18/24, 18/48, hoÆc bao gåm trong mét trong sè nh÷ng nhãm cã mét sè d¹ng 
chuyÓn ®éng gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 

18/32 . . cã c¶ hai chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 18/02 vµ chuyÓn ®éng 
tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 2006.01] 

18/324 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn trong vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
qua l¹i t¬ng ®èi so víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 

18/328 . . . . vµ liªn kÕt kiÓu b¶n lÒ víi bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
18/332 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi bé phËn bªn ngoµi vµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

qua l¹i t¬ng ®èi so víi bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
18/336 . . . . vµ liªn kÕt kiÓu b¶n lÒ víi bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
18/34 . . cã chuyÓn ®éng ®îc x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 18/02 hoÆc F04C 18/22 vµ 

chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [3, 
2006.01] 

18/344 . . . cã c¸c c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi so víi bé phËn bªn trong [3, 
2006.01] 

18/348 . . . . cã c¸c c¸nh ¨n khíp cìng bøc víi bé phËn quay bªn ngoµi theo khe hë 
®êng trßn [3, 2006.01] 

18/352 . . . . cã c¸c c¸nh quay quanh trôc cña bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
18/356 . . . cã c¸c c¸nh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i t¬ng ®èi víi bé phËn bªn ngoµi [3, 

2006.01] 
18/36 . . cã c¶ hai chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 18/22 vµ F04C 18/24 [3, 

2006.01] 
18/38 . . cã chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 18/02 vµ cã bé phËn liªn kÕt kiÓu b¶n 

lÒ (F04C 18/32 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
18/39 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi c¶ bé phËn bªn trong vµ bªn ngoµi [3, 

2006.01] 
18/40 . . cã chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh trong nhãm F04C 18/08 hoÆc 18/22 vµ cã bé phËn liªn 

kÕt kiÓu b¶n lÒ [3, 2006.01] 
18/44 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi c¸c bé phËn bªn trong [3, 2006.01] 
18/46 . . . cã c¸c c¸nh liªn kÕt d¹ng b¶n lÒ víi c¸c bé phËn bªn ngoµi [3, 2006.01] 
18/48 . C¸c b¬m pitt«ng quay cã c¸c trôc kh«ng song song nhau cña c¸c bé phËn chuyÓn 

®éng t¸c ®éng t¬ng hç [5, 2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Nhãm F04C 18/30 ®îc u tiªn h¬n nhãm F04C 18/48. 
18/50 . . c¸c trôc ®îc bè trÝ vu«ng gãc víi nhau [5, 2006.01] 
18/52 . . . lo¹i ¨n khíp, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç t¬ng tù 

kiÓu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [5, 2006.01] 
18/54 . . c¸c trôc ®îc bè trÝ kh«ng vu«ng gãc víi nhau [5, 2006.01] 
18/56 . . . lo¹i ¨n khíp, nghÜa lµ sù ¨n khíp cña c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç t¬ng tù 

kiÓu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [5, 2006.01] 
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19/00 C¸c m¸y b¬m pitt«ng quay cã vßng chÊt láng hoÆc t¬ng tù, dïng cho c¸c lu 
chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 

21/00 C¸c m¸y b¬m pitt«ng l¾c dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 

23/00 Tæ hîp hai vµ nhiÒu m¸y b¬m, mçi m¸y b¬m d¹ng pitt«ng quay hoÆc pitt«ng 
l¾c, ®Æc biÖt dïng c¸c lu chÊt nÐn ®îc; C¸c thiÕt bÞ b¬m dïng cho lu chÊt 
nÐn ®îc; C¸c m¸y b¬m nhiÒu tÇng dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc (F04C 25/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

23/02 . C¸c m¸yb¬m ®Æc trng bëi viÖc tæ hîp hoÆc kÕt hîp víi c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng ®Æc 
biÖt (c¸c ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c ®éng c¬ nµy, xem c¸c líp liªn quan) [1, 
2006.01] 

25/00 Sö dông c¸c m¸y b¬m, dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, cho c¸c môc ®Ých ®Æc 
biÖt [1, 2006.01] 

25/02 . ®Ó t¹o ®é ch©n kh«ng cao (c¬ cÊu lµm kÝn F04C 27/00; sù gi¶m thanh F04C 29/06) 
[1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ bÞt kÝn trong m¸y b¬m pitt«ng quay dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 
[1, 2006.01] 

27/02 . sù bÞt kÝn chÊt láng cho c¸c m¸y b¬m ch©n kh«ng cao [1, 2006.01] 

28/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, hoÆc an toµn cña c¸c m¸y b¬m hoÆc c¸c thiÕt bÞ 
b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc [2006.01] 

28/02 . dïng cho mét sè m¸y b¬m ®îc ghÐp nèi tiÕp hoÆc song song [2006.01] 
28/04 . dïng cho c¸c m¸y b¬m ®¶o chiÒu [2006.01] 
28/06 . dïng cho c¸c hÖ thèng dõng, khëi ®éng, ch¹y kh«ng t¶i hoÆc x¶ t¶i [2006.01] 
28/08 . ®Æc trng bëi viÖc ®iÒu chØnh tèc ®é quay [2006.01] 
28/10 . ®Æc trng bëi thay ®æi vÞ trÝ ®é më cöa n¹p hoÆc cöa x¶ cña buång lµm viÖc 

[2006.01] 
28/12 . . sö dông c¸c van trît [2006.01] 
28/14 . . sö dông c¸c van quay [2006.01] 
28/16 . . sö dông c¸c van n©ng [2006.01] 
28/18 . ®Æc trng bëi viÖc ®iÒu chØnh dung tÝch cña buång lµm viÖc (b»ng c¸ch thay ®æi vÞ 

trÝ ®é më cöa n¹p hoÆc cöa x¶ F04C 28/10) [2006.01] 
28/20 . . b»ng c¸ch thay ®æi biªn d¹ng bªn trong hoÆc bªn ngoµi cña buång lµm viÖc 

[2006.01] 
28/22 . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é lÖch t©m gi÷a c¸c bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç [2006.01] 
28/24 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c van ®iÒu khiÓn ¸p suÊt hoÆc lu lîng, vÝ dô c¸c van 

x¶ (F04C28/10 ®îc u tiªn) [2006.01] 
28/26 . . sö dông c¸c kªnh rÏ nh¸nh [2006.01] 
28/28 . C¸c c¬ cÊu an toµn; Gi¸m s¸t [2006.01] 
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29/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô cña m¸y b¬m hoÆc c¸c 
thiÕt bÞ b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, kh«ng thuéc c¸c nhãm F04C 18/00 
®Õn F04C 28/00 [1, 2006.01] 

29/02 . B«i tr¬n; T¸ch c¸c chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
29/04 . Nung nãng; Lµm m¸t; C¸ch nhiÖt [1, 2006.01] 
29/06 . Sù gi¶m thanh [1, 2006.01] 
29/12 . C¸c c¬ cÊu ®Ó n¹p hoÆc x¶ lu chÊt sinh c«ng, vÝ dô c¸c ®Æc ®iÓm cÊu tróc cña cöa 

n¹p hoÆc cöa x¶ [2006.01] 
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F04D M¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch (m¸y b¬m phun nhiªn liÖu ®éng c¬ 
F02M; m¸y b¬m ion H01J 41/12; m¸y b¬m ®iÖn ®éng lùc häc H02K 44/02) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch dïng cho chÊt láng, lu 
chÊt nÐn ®îc hoÆc dïng cho chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc, cã chuyÓn ®éng quay 
hoÆc kh«ng cã chuyÓn ®éng quay ®¬n thuÇn.  

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm tæ hîp c¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch víi c¸c 
m¸y b¬m kh¸c thuéc ph©n líp F04B, trõ c¸c trêng hîp sö dông chóng ®Ó måi hoÆc 
t¨ng ¸p kh«ng gi·n në thÓ tÝch thuéc ph©n líp nµy.  

(3) CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó tríc líp F01, ®Æc biÖt sù gi¶i thÝch thuËt ng÷ "m¸y b¬m". 

Néi dung ph©n líp 

M¸y b¬m kiÓu quay dïng cho chÊt láng vµ 
c¸c lu chÊt nÐn ®îc hoÆc chØ dïng cho 
chÊt láng 

KiÓu dßng: híng t©m hoÆc ly t©m xo¾n; híng trôc; 
trßn hoÆc ngang; d¹ng kh¸c ................................................................... 1/00; 3/00; 5/00; 11/00 
Dïng ®Ó b¬m c¸c lu chÊt ®Æc biÖt ...................................................................................... 7/00 
Måi, ng¨n ngõa sù x©m thùc khÝ .......................................................................................... 9/00 
C¸c thiÕt bÞ b¬m hoÆc hÖ thèng b¬m; ®iÒu khiÓn ................................................... 13/00; 15/00 

b¬m kiÓu quay dïng cho lu chÊt nÐn ®îc 
KiÓu dßng: híng t©m hoÆc ly t©m xo¾n, híng trôc; 
d¹ng kh¸c .................................................................................................... 17/00; 19/00; 23/00 
Sö dông vËn tèc siªu ©m cña dßng ..................................................................................... 21/00 
C¸c thiÕt bÞ b¬m; ®iÒu khiÓn .................................................................................. 25/00; 27/00 

C¸c chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô ................................................................................. 29/00 
c¸c d¹ng m¸y b¬m kh¸c 

B¬m ®ång thêi chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc .................................................................. 31/00 
M¸y b¬m kh¸c d¹ng chuyÓn ®éng quay ®¬n thuÇn............................................................ 33/00 
M¸y t¹o sãng ...................................................................................................................... 35/00 

 

1/00 M¸y b¬m cã dßng híng t©m, vÝ dô m¸y b¬m ly t©m; M¸y b¬m ly t©m xo¾n 
(dïng ®Ó b¬m c¸c lu chÊt ®Æc biÖt F04D 7/00; måi hoÆc t¨ng ¸p F04D 9/00; b¬m 
®ång thêi c¸c chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc F04D 31/00) [1, 2006.01] 

1/02 . cã c¸c tÇng kh«ng ly t©m, vÝ dô híng t©m [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c m¸y b¬m ly t©m xo¸y [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c m¸y b¬m nhiÒu tÇng (F04D 1/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/08 . . c¸c tÇng bè trÝ ®ång t©m [1, 2006.01] 
1/10 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi ®êng dÉn cña dßng ch¶y qua c¸c tÇng, vÝ dô dßng 

ch¶y song song hoÆc nèi tiÕp [1, 2006.01] 
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1/12 . M¸y b¬m cã gÇu móc hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù nh« ra trong lu chÊt lu©n chuyÓn 
trong th©n m¸y b¬m [1, 2006.01] 

1/14 . M¸y b¬m n©ng c¸c lu chÊt nhê lùc ly t©m trong th©n m¸y b¬m quay h×nh nãn cã 
trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 

3/00 C¸c m¸y b¬m cã dßng híng trôc (måi hoÆc t¨ng ¸p F04D 9/00; b¬m ®ång thêi 
chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc F04D 31/00) [1, 2006.01] 

3/02 . d¹ng xo¾n vÝt [1, 2006.01] 

5/00 M¸y b¬m cã dßng trßn hoÆc dßng ngang (b¬m ®ång thêi chÊt láng vµ lu chÊt nÐn 
®îc F04D 31/00) [1, 2006.01] 

7/00 M¸y b¬m dïng ®Ó b¬m c¸c lu chÊt dÆc biÖt, vÝ dô b»ng c¸ch chän läc c¸c vËt 
liÖu ®Æc biÖt cho m¸y b¬m hoÆc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m (b¬m ®ång thêi chÊt 
láng vµ lu chÊt nÐn ®îc F04D 31/00) [1, 2006.01] 

7/02 . d¹ng ly t©m [1, 2006.01] 
7/04 . . lu chÊt d¹ng nhít hoÆc d¹ng kh«ng ®ång nhÊt [1, 2006.01] 
7/06 . . lu chÊt d¹ng nãng hoÆc g©y ¨n mßn, vÝ dô kim lo¹i láng [1, 2006.01] 
7/08 . . lu chÊt d¹ng chÊt phãng x¹ [1, 2006.01] 

9/00 Måi; Sù ng¨n ngõa hiÖn tîng x©m thùc khÝ [1, 2006.01] 
9/02 . M¸y b¬m tù måi [1, 2006.01] 
9/04 . sö dông m¸y b¬m måi; sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p dïng ®Ó ng¨n ngõa hiÖn tîng 

x©m thùc khÝ [1, 2006.01] 
9/06 . . d¹ng tia [1, 2006.01] 

11/00 C¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch chuyÓn déng quay kh¸c (thiÕt bÞ b¬m hoÆc 
hÖ thèng b¬m F04D 13/00; b¬m ®ång thêi chÊt láng vµ lu chÊt nÐn ®îc F04D 
31/00) [1, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ b¬m hoÆc hÖ thèng b¬m (®iÒu khiÓn F04D 15/00; b¬m ®ång thêi chÊt láng 
vµ lu chÊt nÐn ®îc F04D 31/00) [1, 2006.01] 

13/02 . Côm thiÕt bÞ bao gåm c¸c m¸y b¬m vµ c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng chóng (c¸c 
ph¬ng diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng nµy, xem c¸c líp liªn quan) 
[1, 2006.01] 

13/04 . . c¸c b¬m ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/06 . . c¸c b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
13/08 . . . dïng ®Ó sö dông trong tr¹ng th¸i ngËp [1, 2006.01] 
13/10 . . . . dïng ®Ó sö dông trong giÕng khoan khai má [1, 2006.01] 
13/12 . Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y b¬m (tæ hîp cã m¸y b¬m måi hoÆc b¬m t¨ng ¸p dïng 

®Ó ng¨n ngõa hiÖn tîng x©m thùc khÝ F04D 9/04) [1, 2006.01] 
13/14 . . tÊt c¶ c¸c m¸y b¬m ®Òu lµ m¸y b¬m ly t©m [1, 2006.01] 
13/16 . cã bÓ chøa [1, 2006.01] 

15/00 §iÒu khiÓn, vÝ dô, ®iÒu chØnh m¸y b¬m, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m [1, 2006.01] 
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15/02 . Ngõng lµm viÖc cña m¸y b¬m hoÆc vËn hµnh c¸c van khi xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn 
lµm viÖc kh«ng mong muèn [1, 2006.01] 

M¸y b¬m kiÓu quay ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc 

17/00 M¸y b¬m cã dßng híng t©m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, vÝ dô m¸y b¬m ly 
t©m; M¸y b¬m ly t©m xo¾n dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc (F04D 21/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

17/02 . cã c¸c tÇng kh«ng ly t©m, vÝ dô d¹ng híng t©m [1, 2006.01] 
17/04 . . lo¹i cã dßng ngang [1, 2006.01] 
17/06 . c¸c b¬m ly t©m xo¾n [1, 2006.01] 
17/08 . c¸c b¬m ly t©m [1, 2006.01] 
17/10 . . dïng ®Ó nÐn hoÆc hót [1, 2006.01] 
17/12 . . . C¸c b¬m nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
17/14 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi ®êng dÉn cña c¸c dßng qua c¸c tÇng, dßng 

ch¶y song song hoÆc nèi tiÕp (®iÒu khiÓn sù mÊt æn ®Þnh cña m¸y b¬m F04D 
27/02) [1, 2006.01] 

17/16 . . dïng ®Ó dÞch chuyÓn lu chÊt mµ kh«ng cã sù nÐn ®¸ng kÓ nµo [1, 2006.01] 
17/18 . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông lùc ly t©m cña chÊt láng dÉn vµo trong m¸y b¬m [1, 

2006.01] 

19/00 C¸c m¸y b¬m cã dßng híng trôc dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc (F04D 21/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

19/02 . C¸c m¸y b¬m d¹ng nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
19/04 . . dïng ®Ó t¹o ®é ch©n kh«ng cao, vÝ dô m¸y b¬m ph©n tö [1, 2006.01] 

21/00 C¸c m¸y b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc, trong ®ã ®¹t ®îc vËn tèc siªu 
©m cña lu chÊt ®îc b¬m [1, 2006.01] 

23/00 C¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch cã chuyÓn ®éng quay kh¸c dïng cho c¸c 
lu chÊt nÐn ®îc (c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m F04D 25/00) [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc (®iÒu khiÓn F04D 
27/00) [1, 2006.01] 

25/02 . Côm thiÕt bÞ bao gåm c¸c m¸y b¬m vµ c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng chóng (ph¬ng 
diÖn cô thÓ h¬n cña c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng nµy, xem c¸c líp cã liªn quan) [1, 
2006.01] 

25/04 . . c¸c b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
25/06 . . c¸c b¬m ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn (F04D 25/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/08 . . c¸c lu chÊt sinh c«ng d¹ng kh«ng khÝ, vÝ dô ®Ó th«ng giã [1, 2006.01] 
25/10 . . . côm thiÕt bÞ cã c¸c c¬ cÊu ®Ó thay ®æi tù ®éng híng cña kh«ng khÝ ra [1, 

2006.01] 
25/12 . . . côm thiÕt bÞ thÝch hîp cho viÖc l¾p ®Æt trong lç cöa [1, 2006.01] 
25/14 . . . . cã c¸c cöa ch¾n, vÝ dô tù ®éng ®ãng l¹i khi kh«ng sö dông [1, 2006.01] 
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25/16 . Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y b¬m [1, 2006.01] 

27/00 Sù ®iÒu khiÓn, vÝ dô ®iÒu chØnh, cña m¸y b¬m, c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c hÖ thèng 
b¬m dïng cho c¸c lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 

27/02 . §iÒu khiÓn hiÖn tîng mÊt æn ®Þnh trong m¸y b¬m [1, 2006.01] 
 

29/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, c¸c côm chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô (c¸c chi tiÕt m¸y 
nãi chung F16) [1, 2006.01] 

29/02 . Sù chän läc c¸c vËt liÖu chuyªn dïng (dïng cho viÖc b¬m c¸c chÊt láng ®Æc biÖt 
F04D 7/00) [1, 2006.01] 

29/04 . C¸c trôc hoÆc æ ®ì, hoÆc c¸c côm chi tiÕt cña chóng (dïng cho c¸c m¸y b¬m lu 
chÊt nÐn ®îc F04D 29/05) [1, 2006.01] 

29/041 . . C©n b»ng lùc ®Èy däc trôc [2006.01] 
29/042 . . C¸c r«to cã thÓ di chuyÓn däc trôc (F04D 29/041 ®îc u tiªn) [2006.01] 
29/043 . . C¸c trôc [2006.01] 
29/044 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó l¾p r¸p c¸c trôc [2006.01] 
29/046 . . C¸c æ ®ì [2006.01] 
29/047 . . . d¹ngthñy tÜnh; d¹ng thñy ®éng [2006.01] 
29/048 . . . d¹ng tõ trêng; d¹ng ®iÖn tõ [2006.01] 
29/049 . . . C¸c æ trôc l¨n [2006.01] 
29/05 . Trôc hoÆc vßng bi, hoÆc côm l¾p r¸p cña chóng, ®Æc biÖt thÝch hîp cho m¸y b¬m 

chÊt láng ®µn håi [2006.01] 
29/051 . . C©n b»ng lùc ®Èy däc trôc [2006.01] 
29/052 . . C¸c r«to cã thÓ di chuyÓn däc trôc (F04D 29/051 ®îc u tiªn) [2006.01] 
29/053 . . C¸c trôc [2006.01] 
29/054 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó l¾p r¸p c¸c trôc [2006.01] 
29/056 . . C¸c æ ®ì [2006.01] 
29/057 . . . d¹ng thñy tÜnh; d¹ng thñy ®éng [2006.01] 
29/058 . . . d¹ng tõ trêng; d¹ng ®iÖn tõ [2006.01] 
29/059 . . . C¸c æ trôc l¨n [2006.01] 
29/06 . Sù b«i tr¬n [1, 2006.01] 
29/063 . . dïng cho c¸c m¸y b¬m lu chÊt nÐn ®îc [2006.01] 
29/08 . Sù bÞt kÝn [1, 2006.01] 
29/10 . . BÞt kÝn trôc [1, 2006.01] 
29/12 . . . sö dông c¸c vµnh ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
29/14 . . . chØ ho¹t ®éng khi m¸y b¬m ngõng lµm viÖc [1, 2006.01] 
29/16 . . gi÷a c¸c khoang nÐn vµ khoang hót [1, 2006.01] 
29/18 . C¸c r«to (dïng cho m¸y b¬m lu chÊt nÐn ®îc F04D 29/26) [1, 2006.01] 
29/20 . . Sù ®Þnh vÞ c¸c r«to trªn trôc [1, 2006.01] 
29/22 . . dïng cho m¸y b¬m ly t©m [1, 2006.01] 
29/24 . . . C¸c c¸nh b¬m [1, 2006.01] 
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29/26 . R«to dïng cho c¸c m¸y b¬m lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 
29/28 . . cña c¸c m¸y b¬m d¹ng ly t©m hoÆc ly t©m xo¾n [1, 2006.01] 
29/30 . . . C¸c c¸nh b¬m [1, 2006.01] 
29/32 . . cña c¸c m¸y b¬m cã dßng híng trôc [1, 2006.01] 
29/34 . . . Sù g¾n chÆt cña c¸c c¸nh [1, 2006.01] 
29/36 . . . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
29/38 . . . C¸c c¸nh b¬m [1, 2006.01] 

29/40 . Vá m¸y; èng dÉn cho c¸c lu chÊt sinh c«ng [1, 2006.01] 
29/42 . . dïng cho c¸c m¸y b¬m d¹ng híng t©m hoÆc ly t©m xo¾n [1, 2006.01] 
29/44 . . . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng lu chÊt, vÝ dô èng khuÕch t¸n [1, 2006.01] 
29/46 . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
29/48 . . . . . dïng cho dßng lu chÊt mét chiÒu trong c¸c b¬m thuËn nghÞch [1, 2006.01] 
29/50 . . . . . dïng cho dßng lu chÊt thuËn nghÞch [1, 2006.01] 
29/52 . . dïng cho m¸y b¬m híng trôc [1, 2006.01] 
29/54 . . . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng lu chÊt, vÝ dô èng khuÕch t¸n [1, 2006.01] 
29/56 . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
29/58 . Lµm m¸t (lµm m¸t m¸y vµ ®éng c¬ nãi chung F01P); Nung nãng; Lµm gi¶m sù 

truyÒn nhiÖt [1, 2006.01] 
29/60 . Sù g¾n chÆt; L¾p r¸p; Th¸o rêi [1, 2006.01] 
29/62 . . cña c¸c m¸y b¬m d¹ng híng t©m hoÆc ly t©m xo¾n [1, 2006.01] 
29/64 . . c¸c m¸y b¬m d¹ng híng trôc [1, 2006.01] 
29/66 . Sù ng¨n ngõa hiÖn tîng x©m thùc khÝ, chuyÓn ®éng xo¸y, tiÕng ån, rung ®éng 

hoÆc c¸c hiÖn tîng t¬ng tù (bé gi¶m thanh dßng khÝ cña m¸y vµ ®éng c¬ nãi 
chung F01N); Sù c©n b»ng (®iÒu khiÓn hiÖn tîng mÊt æn ®Þnh trong m¸y b¬m 
F04D 27/02) [1, 2006.01] 

29/68 . . nhê t¸c ®éng lªn líp biªn [1, 2006.01] 
29/70 . Líi hót; Líi läc; T¸ch bôi; Sù lµm s¹ch [1, 2006.01] 

C¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch kh¸c 

31/00 C¸c m¸y b¬m ®ång thêi chÊt láng vµ c¸c lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 

33/00 C¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch kh¸c cã chuyÓn ®éng kh¸c chuyÓn ®éng 
quay ®¬n thuÇn, vÝ dô chuyÓn ®éng l¾c (F04D 35/00 ®îc u tiªn; qu¹t cÇm tay 
A45B) [1, 2, 2006.01] 

35/00 M¸y b¬m t¹o sãng trong chÊt láng, nghÜa lµ m¸y t¹o sãng (sù t¹o sãng trong bÓ 
t¾m A47K 3/10) [2, 2006.01] 
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F04F B¬m lu chÊt b»ng c¸ch tiÕp xóc trùc tiÕp cña lu chÊt 
kh¸c hoÆc b»ng c¸ch sö dông qu¸n tÝnh cña lu chÊt 
®îc b¬m (bÓ chøa hoÆc thïng chøa cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó rãt lîng chÊt 
láng hoÆc chÊt nöa láng b»ng ¸p lùc khÝ bªn trong B65D 83/14); c¸c èng 
Siphons [2] 

Ghi chó 

(1) CÇn ph¶i chó ý tíi c¸c ghi chó tríc líp F01.  
(2) Tæ hîp c¸c m¸y b¬m thuéc ph©n líp nµy víi c¸c m¸y b¬m kh¸c chØ ®îc ph©n lo¹i 

trong ph©n líp nµy nÕu nh c¸c m¸y b¬m kh¸c cã môc ®Ých dïng ®Ó b¬m s¬ bé cho 
c¸c b¬m khuÕch t¸n 

Néi dung ph©n líp 

m¸y b¬m sñ dông ¸p suÊt hoÆc dßng cña c¸c 
lu chÊt kh¸c ....................................................................................................................1/00, 5/00 
m¸y b¬m sö dông ¸p suÊt ©m; b¬m sö dông 
qu¸n tÝnh cña lu chÊt ...................................................................................... 1/00, 3/00; 7/00 
m¸y b¬m khuÕch t¸n, vÝ dô cã c¸c m¸y b¬m s¬ 
cÊp ..................................................................................................................................................... 9/00 
c¸c èng siphons; c¸c m¸y b¬m kh¸c ................................................................ 10/00; 99/00 
c¸c thiÕt bÞ b¬m phun ............................................................................................................. 5/54 

 

1/00 M¸y b¬m sö dông ¸p suÊt ©m hoÆc ¸p suÊt d¬ng cña m«i trêng lu chÊt t¸c 
®éng trùc tiÕp lªn lu chÊt ®îc b¬m (chØ sö dông ¸p suÊt ©m F04F 3/00; m¸y b¬m 
phun F04F 5/00; c¸c èng siphons F04F 10/00) [1, 2006.01] 

1/02 . sö dông c¶ ¸p suÊt ©m vµ ¸p suÊt d¬ng cña m«i trêng lu chÊt t¸c ®éng, vÝ dô sö 
dông lu©n phiªn nhau [1, 2006.01] 

1/04 . . ®îc t¹o ra bëi sù bèc h¬i vµ ngng tô [1, 2006.01] 
1/06 . m«i trêng lu chÊt t¸c ®éng lªn bÒ mÆt cña chÊt láng ®îc b¬m (F04F 1/02 ®îc 

u tiªn) [1, 2006.01] 
1/08 . . dïng ®Ó hót c¸c chÊt láng tõ ®é s©u lín, vÝ dô trong giÕng khoan [1, 2006.01] 
1/10 . . d¹ng nhiÒu tæ hîp, vÝ dô cã hai vµ nhiÒu tæ hîp m¸y ghÐp nèi song song (F04F 

1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/12 . . . ghÐp nèi nèi tiÕp [1, 2006.01] 
1/14 . . dïng ®Ó b¬m c¸c chÊt láng ®Æc biÖt, vÝ dô chÊt láng nãng hoÆc g©y ¨n mßn [1, 

2006.01] 
1/16 . . ®Æc trng bëi sù nÐn ®ét ngét cña m«i trêng lu chÊt t¸c ®éng, vÝ dô b»ng c¸ch 

næ [1, 2006.01] 
1/18 . m«i trêng lu chÊt t¸c ®éng ®îc trén lÉn víi, hoÆc ®îc t¹o ra tõ, chÊt láng ®îc 

b¬m [1, 2006.01] 
1/20 . . dïng ®Ó hót chÊt láng tõ ®é s©u lín, vÝ dô trong giÕng khoan [1, 2006.01] 
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3/00 M¸y b¬m sö dông ¸p suÊt ©m t¸c ®éng trùc tiÕp lªn chÊt láng ®îc b¬m (c¸c èng 
siphons F04F 10/00) [1, 2006.01] 

5/00 M¸y b¬m phun, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu trong ®ã dßng lu chÊt ®îc c¶m øng nhê 
sù gi¶m ¸p suÊt do tèc ®é ch¶y cña dßng lu chÊt kh¸c (m¸y b¬m khuÕch t¸n 
F04F 9/00; tæ hîp c¸c m¸y b¬m phun víi c¸c d¹ng phun kh¸c F04B; sö dông c¸c 
m¸y b¬m phun ®Ó måi hoÆc t¨ng ¸p cho c¸c m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch F04D) 
[1, 2006.01] 

5/02 . dßng c¶m øng lµ dßng chÊt láng [1, 2006.01] 
5/04 . . dÞch chuyÓn c¸c lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 
5/06 . . . cña c¸c m¸y b¬m kiÓu quay [1, 2006.01] 
5/08 . . . lu chÊt nÐn ®îc bÞ cuèn vµo trong cét chÊt láng r¬i tù do [1, 2006.01] 
5/10 . . dÞch chuyÓn chÊt láng, vÝ dô cã chøa c¸c chÊt r¾n, láng hoÆc lu chÊt nÐn ®îc [1, 

2006.01] 
5/12 . . . cña lo¹i m¸y b¬m nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
5/14 . dßng c¶m øng lµ dßng lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 
5/16 . . dÞch chuyÓn c¸c lu chÊt nÐn ®îc [1, 2006.01] 
5/18 . . . dïng ®Ó nÐn [1, 2006.01] 
5/20 . . . dïng ®Ó t¹o ®é ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
5/22 . . . . cña lo¹i m¸y b¬m nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
5/24 . . dÞch chuyÓn chÊt láng, vÝ dô chøa c¸c chÊt r¾n, láng hoÆc lu chÊt nÐn ®îc [1, 

2006.01] 
5/26 . . . cña c¸c m¸y b¬m nhiÒu tÇng (F04F 5/28 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/28 . . . Khëi ®éng l¹i t¸c ®éng c¶m øng [1, 2006.01] 
5/30 . . . . cã èng phun liªn hîp chuyÓn ®éng trît däc trôc [1, 2006.01] 
5/32 . . . . cã èng phun liªn hîp trong van lËt liªn kÕt kiÓu b¶n lÒ [1, 2006.01] 
5/34 . . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi nguån cña lu chÊt c¶m øng [1, 2006.01] 
5/36 . . ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c lu chÊt c¶m øng ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
5/38 . . . lu chÊt c¶m øng lµ h¬i thñy ng©n [1, 2006.01] 
5/40 . . . lu chÊt c¶m øng lµ h¬i dÇu [1, 2006.01] 
5/42 . ®Æc trng bëi dßng vµo cña m«i trêng lu chÊt c¶m øng híng t©m hoÆc theo 

ph¬ng tiÕp tuyÕn víi dßng ra (buång giã xo¸y B04C) [1, 2006.01] 
5/44 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc phô tïng, kh«ng thuéc c¸c nhãm F04F 5/02 

®Õn F04F 5/42 [1, 2006.01] 
5/46 . . Sù ph©n bè c¸c èng phun [1, 2006.01] 
5/48 . . §iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
5/50 . . . m¸y b¬m nÐn [1, 2006.01] 
5/52 . . . m¸y b¬m hót [1, 2006.01] 
5/54 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c m¸y b¬m phun, vÝ dô tæ hîp hai hoÆc 

nhiÒu m¸y b¬m phun d¹ng kh¸c nhau [1, 2006.01] 
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7/00 M¸y b¬m chuyÓn c¸c lu chÊt b»ng c¸ch sö dông qu¸n tÝnh cña nã, vÝ dô b»ng 
c¸ch t¹o sù rung ®éng trong chóng [1, 2006.01] 

7/02 . Bóa thñy ®éng [1, 2006.01] 

9/00 M¸y b¬m khuÕch t¸n [1, 2006.01] 
9/02 . d¹ng nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
9/04 . trong tæ hîp víi c¸c m¸y b¬m s¬ cÊp, vÝ dô sö dông c¸c van ng¾t [1, 2006.01] 
9/06 . Sù ph©n bè c¸c c¬ cÊu t¸ch h¬i [1, 2006.01] 
9/08 . §iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

10/00 C¸c èng siphons [1, 2006.01] 
10/02 . C¸c èng siphons ho¹t ®éng nhê lùc träng trêng [1, 2006.01] 

13/00 C¸c m¸y trao ®æi ¸p suÊt [2009.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n nhãm nµy [2009.01] 
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tiÓu phÇn: chÕ t¹o m¸y ®¹i c¬ng 

F15 C¸c c¬ cÊu thõa hµnh d¹ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn; C¸c hÖ 
thèng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn nãi chung 

F15B C¸c hÖ thèng thñy lùc-khÝ nÐn cã c«ng dông chung; C¸c 
c¬ cÊu thõa hµnh d¹ng thñy lùc vµ khÝ nÐn, vÝ dô c¸c c¬ 
cÊu trî ®éng; C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu vµ c¸c phô tïng 
cña c¸c hÖ thèng thñy lùc-khÝ nÐn kh«ng thuéc c¸c ®Ò 
môc kh¸c (®éng c¬, tuèc-bin, m¸y nÐn, m¸y n¹p khÝ, m¸y qu¹t, m¸y b¬m F01-
F04; thuû ®éng lùc häc  F15D; ly hîp hoÆc bé phanh d¹ng thñy lùc vµ khÝ nÐn F16D; 
lß xo vµ bé gi¶m xãc d¹ng thñy lùc vµ khÝ nÐn F16F; truyÒn ®éng thñy lùc vµ khÝ nÐn 
F16H; pitt«ng, xy lanh, bÞt kÝn F16J; van, chèt, khãa, van kiÓu phao, van b¶o hiÓm 
F16K; van b¶o hiÓm cã t¸c dông trî ®éng F16K17/00; c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn 
van cã c¸c trî ®éng d¹ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16K31/12; c¸c èng, liªn kÕt c¸c èng 
F16L; b«i tr¬n F16N) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ ®îc sö dông víi c¸c nghÜa nh sau:  
 - "viÔn ®éng c¬" lµ c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c thiÕt bÞ, trong ®ã lîng lu chÊt kh«ng ®æi 

bÞ t¸ch ra gi÷a bé phËn vµo vµ c¸c bé phËn ®Ó t¸c ®éng nh mét ®êng truyÒn thuû 
lùc hoÆc khÝ nÐn  

 - "®éng c¬ trî ®éng" lµ c¸c c¬ cÊu thõa hµnh d¹ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô 
pitt«ng vµ xi lanh, ®îc van hoÆc c¬ cÊu kh¸c ®iÒu khiÓn trùc tiÕp mµ van hoÆc c¬ 
cÊu nµy nh¹y c¶m víi ho¹t ®éng cña bé phËn ®iÒu khiÓn ban ®Çu; "§éng c¬ trî ®éng" 
kh«ng bao hµm "viÔn ®éng c¬". Bé phËn ®iÒu khiÓn ban ®Çu cã thÓ bè trÝ s¸t hoÆc 
c¸ch ®éng c¬ trî ®éng, vµ cã thÓ lµ, vÝ dô, cÇn tay kÐo. 

Néi dung ph©n líp 

Sù cÊp lu chÊt díi t¸c dông cña ¸p suÊt ................................................................. 1/00 
Bé khuyÕch ®¹i hoÆc bé biÕn ®æi ¸p suÊt lu 
chÊt; bé c¶m biÕn ............................................................................................................ 3/00; 5/00 
C¸c hÖ thèng thõa hµnh d¹ng thñy lùc vµ khÝ 
nÐn 

ViÔn ®éng c¬ hoÆc c¸c hÖ thèng liªn kÕt víi ®Çu ra 
cña m¸y b¬m ........................................................................................................................ 7/00 
§éng c¬ trî ®éng ............................................................................................ 9/00,11/00,13/00 
C¸c c¬ cÊu ®Ó dÞch chuyÓn bé phËn tõ vÞ trÝ nµy sang 
vÞ trÝ kh¸c ........................................................................................................................... 15/00 
Tæ hîp c¸c viÔn ®éng c¬ vµ ®éng c¬ trî ®éng; c¸c hÖ 
thèng kh¸c; c¸c chi tiÕt ............................................................................... 17/00; 18/00; 21/00 

Thö nghiÖm; c¸c c¬ cÊu an toµn ......................................................................... 19/00; 20/00 
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1/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng cã c¸c bé tÝch n¨ng; Cung cÊp cho c¸c b×nh chøa 
hoÆc c¸c tæ hîp bÓ l¾ng [1, 2006.01] 

1/02 . ThiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng cã c¸c bé tÝch n¨ng (c¸c c¬ cÊu triÖt tiªu va ®Ëp hoÆc rung 
®éng cña c¸c lu chÊt ®îc sö dông trong, hoÆc liªn kÕt víi, c¸c èng hoÆc c¸c hÖ 
thèng èng F16L 55/04) [1, 2006.01] 

1/027 . . cã c¸c c¬ cÊu dïng ®Ó n¹p bé tÝch n¨ng (®iÒu khiÓn ¸p lùc lu chÊt nãi chung 
G05D 16/00) [6, 2006.01] 

1/033 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [6, 2006.01] 
1/04 . . C¸c bé tÝch n¨ng (liªn kÕt c¸c van víi c¸c vËt thÓ ®µn håi cã thÓ b¬m phång ®îc 

B60C 29/00) [1, 2006.01] 
1/08 . . . sö dông ®Öm khÝ; C¬ cÊu n¹p khÝ; C¸c bé chØ b¸o hoÆc c¸c lo¹i phao cña chóng 

[6, 2006.01] 
1/10 . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch läc mÒm dÎo [6, 2006.01] 
1/12 . . . . . ®îc cè ®Þnh ë ngo¹i vi cña chóng (F15B 1/16 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/14 . . . . . . b»ng bé phËn ®ì h×nh vµnh khuyªn cøng [6, 2006.01] 
1/16 . . . . . theo d¹ng h×nh èng [6, 2006.01] 
1/18 . . . . . C¸c ph¬ng tiÖn chèng ®ïn [6, 2006.01] 
1/20 . . . . . . ®îc cè ®Þnh vµo c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch läc [6, 2006.01] 
1/22 . . . . KÕt cÊu cæng truyÒn chÊt láng [6, 2006.01] 
1/24 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch läc cøng, vÝ dô c¸c lo¹i pitt«ng [6, 2006.01] 
1/26 . Cung cÊp cho c¸c bÓ chøa hoÆc c¸c tæ hîp bÓ l¾ng [6, 2006.01] 

3/00 Bé khuÕch ®¹i hoÆc bé biÕn ®æi ¸p lùc thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô bé trao ®æi 
¸p suÊt; TruyÒn ¸p suÊt lu chÊt tõ hÖ thèng nµy tíi hÖ thèng kh¸c, kh«ng cã sù 
tiÕp xóc gi÷a c¸c lu chÊt [1, 2006.01] 

5/00 Bé c¶m biÕn biÕn ®æi c¸c ®¹i lîng vËt lý, vÝ dô lµm thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c bé 
phËn phô thuéc vµo ¸p suÊt lu chÊt hoÆc ngîc l¹i; Thay ®æi ¸p suÊt cña m«i 
trêng theo sù thay ®æi ¸p suÊt cña mét vµi m«i trêng hoÆc c¸c ®¹i lîng kh¸c 
(F15B 9/00 ®îc u tiªn; dïng ®Ó ®o hoÆc ®iÒu khiÓn G01, G05) [1, 2006.01] 

C¸c hÖ thèng cã c¸c c¬ cÊu thõa hµnh d¹ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn 

Ghi chó 

(1) Nhãm F15B 7/00 ®Õn F15B 21/00 bao gåm c¸c hÖ thèng trong ®ã c¸c bé phËn ®îc 
di chuyÓn tíi mét hoÆc nhiÒu vÞ trÝ x¸c ®Þnh díi sù t¸c ®éng cña ¸p suÊt lu chÊt.  

(2) C¸c ®Æc ®iÓm cña m¸y b¬m, ®éng c¬ vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nÕu chóng kh«ng 
®îc sö dông cho môc ®Ých nµy, ®îc ph©n lo¹i trong c¸c líp t¬ng øng. 

7/00 C¸c hÖ thèng cã c¬ cÊu thõa hµnh thñy lùc hoÆc khÝ nÐn, trong ®ã sù chuyÓn 
®éng dÉn ®îc x¸c ®Þnh bëi c«ng suÊt ®Çu ra cña m¸y b¬m thÓ tÝch; C¸c viÔn 
®éng c¬ [1, 2006.01] 

7/02 . c¸c hÖ thèng cã c¸c thiÕt bÞ ®Çu ra vµ ®Çu vµo ho¹t ®éng liªn tôc [1, 2006.01] 

150 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F15B 

7/04 . trong ®ã tû lÖ gi÷a hµnh tr×nh cña m¸y b¬m vµ hµnh tr×nh ®éng c¬ thay ®æi phô 
thuéc vµo lùc c¶n chuyÓn ®éng cña ®éng c¬ (trong c¸c hÖ thèng t¸c ®éng phanh 
dïng cho ®éng c¬ cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60T) [1, 2006.01] 

7/06 . c¸c chi tiÕt (F15B 15/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/08 . . C¸c côm ®Çu vµo; C¸c côm chÝnh [1, 2006.01] 
7/10 . . Bï lîng chÊt láng trong hÖ thèng (F15B 7/08 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ duy tr× ¸p 

lùc ®èi víi c¸c xi lanh chÝnh cña phanh B60T 11/228) [1, 5, 2006.01] 

9/00 C¸c ®éng c¬ trî ®éng cã t¸c ®éng tïy ®éng, nghÜa lµ c¸c hÖ thèng, trong ®ã vÞ trÝ 
cña c¸c bé phËn ®îc dÉn ®éng t¬ng øng víi vÞ trÝ cña bé phËn ®iÒu khiÓn [1, 
2006.01] 

9/02 . cã ®éng c¬ trî ®éng kiÓu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc chuyÓn ®éng l¾c [1, 
2006.01] 

9/03 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
9/04 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng sù thay ®æi hiÖu suÊt ®Çu ra cña m¸y b¬m cã c«ng suÊt thay 

®æi [1, 2006.01] 
9/06 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng sö dông m¸y b¬m phun [1, 2006.01] 
9/07 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
9/08 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng van t¸c ®éng vµo viÖc n¹p hoÆc x¶ chÊt láng (9/06 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
9/09 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
9/10 . . . trong ®ã mçi thµnh phÇn ®iÒu khiÓn vµ ®éng c¬ trî ®éng ®iÒu khiÓn mét bé 

phËn riªng biÖt, mµ bé phËn riªng biÖt nµy t¸c ®éng lªn c¸c kªnh dÉn kh¸c nhau 
hoÆc lªn cïng mét kªnh dÉn lu chÊt [1, 2006.01] 

9/12 . . . trong ®ã c¶ thµnh phÇn ®iÒu khiÓn vµ ®éng c¬ trî ®éng ®iÒu khiÓn cïng mét bé 
phËn mµ bé phËn ®ã t¸c ®éng lªn kªnh dÉn lu chÊt vµ ®îc liªn kÕt víi bé phËn 
nµy b»ng c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn ®éng kh¸c nhau [1, 2006.01] 

9/14 . cã ®éng c¬ trî ®éng kiÓu quay [1, 2006.01] 
9/16 . C¸c hÖ thèng cã hai hoÆc nhiÒu c¸c ®éng c¬ trî ®éng t¸c ®éng t¬ng hç [1, 

2006.01] 
9/17 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 

11/00 C¸c hÖ thèng cã c¸c ®éng c¬ trî ®éng, kh«ng cã t¸c ®éng tïy ®éng (F15B 3/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/02 . HÖ thèng vÒ c¬ b¶n cã kÕt hîp víi c¸c tÝnh n¨ng ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é hoÆc t¸c ®éng 
lªn c«ng suÊt cña bé phËn ®Çu ra [6, 2006.01] 

11/024 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi vi sai cña c¸c tuyÕn ®êng èng cã ®éng c¬ trî 
®éng, vÝ dô m¹ch håi [6, 2006.01] 

11/028 . . dïng ®Ó ®iÒu khiÓn lùc t¸c ®éng (F15B 11/024 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
11/032 . . . b»ng c¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi ¸p lùc lu chÊt (thiÕt bÞ biÕn ®æi ¸p lùc lu chÊt, xem 

F15B 3/00) [6, 2006.01] 
11/036 . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cña c¸c ®éng c¬ trî ®éng cã nhiÒu buång lµm viÖc (c¸c 

®éng c¬ trî ®éng xem F15B 15/00) [6, 2006.01] 
11/04 . . ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é (F15B11/024 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
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11/042 . . . b»ng ph¬ng tiÖn trong ®êng dÉn [6, 2006.01] 
11/044 . . . b»ng ph¬ng tiÖn trong ®êng håi [6, 2006.01] 
11/046 . . . phô thuéc vµo vÞ trÝ cña bé phËn ho¹t ®éng [6, 2006.01] 
11/048 . . . . cã ®iÒu khiÓn gi¶m tèc [6, 2006.01] 
11/05 . . . thÝch hîp ®Ó duy tr× tèc ®é æn ®Þnh, vÝ dô bï ¸p suÊt, ®¸p øng t¶i träng [1, 

2006.01] 
11/06 . cã c¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt ®Ó sö dông m«i trêng nÐn ®îc, vÝ dô kh«ng khÝ, h¬i [1, 

2006.01] 
11/064 . . víi c¸c c¬ cÊu dïng ®Ó tiÕt kiÖm m«i trêng nÐn ®îc [6, 2006.01] 
11/068 . . víi c¸c van dïng ®Ó ®a dÇn dÇn vµo c¸c hÖ thèng khÝ nÐn díi t¸c dông cña ¸p 

suÊt [6, 2006.01] 
11/072 . . Tæ hîp c¸c hÖ thèng thuû lùc-khÝ nÐn [6, 2006.01] 
11/076 . . . víi c¬ cÊu dÉn ®éng khÝ nÐn hoÆc ®iÒu khiÓn dÞch chuyÓn vµ tèc ®é hoÆc dõng 

nhê phanh thuû lùc [6, 2006.01] 
11/08 . chØ cã mét ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 
11/10 . . trong ®ã vÞ trÝ cña ®éng c¬ trî ®éng lµ ®Æc trng cña ¸p suÊt [1, 2006.01] 
11/12 . . cã c¸c vÞ trÝ trung gian râ rµng; t¸c ®éng theo bíc [1, 2006.01] 
11/13 . . . sö dông c¸c buång lµm viÖc cã dung tÝch ®îc x¸c ®Þnh tríc [6, 2006.01] 
11/15 . . cã c¬ cÊu dù phßng ®Æc biÖt ®Ó ph¶n håi tù ®éng [1, 2006.01] 
11/16 . cã hai hoÆc nhiÒu ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 
11/17 . . sö dông hai hoÆc nhiÒu b¬m [6, 2006.01] 
11/18 . . ®îc sö dông trong tæ hîp ®Ó t¹o sù vËn hµnh tõng cÊp cña bé phËn ®îc ®iÒu 

khiÓn duy nhÊt [1, 2006.01] 
11/20 . . ®iÒu khiÓn mét vµi bé phËn t¸c ®éng t¬ng hç hoÆc ®îc vËn hµnh mét c¸ch liªn 

tiÕp [1, 2006.01] 
11/22 . . §ång bé chuyÓn ®éng cña hai hoÆc nhiÒu ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 

13/00 C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng cã c¸c ®éng c¬ trî ®éng (F15B 15/00 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

13/01 . Van khãa hoÆc c¸c c¬ cÊu khãa h·m kh¸c (®îc nèi víi c¬ cÊu dÉn ®éng F15B 
15/26) [1, 2006.01] 

13/02 . C¬ cÊu ph©n phèi hoÆc cÊp liÖu ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông chóng ®Ó ®iÒu 
khiÓn c¸c ®éng c¬ trî ®éng (c¸c van cã nhiÒu ®êng F16K 11/00) [1, 2006.01] 

13/04 . . dïng cho hÖ thèng cã mét ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 
13/042 . . . ho¹t ®éng nhê ¸p suÊt cña lu chÊt [1, 2006.01] 
13/043 . . . . cã c¸c van dÉn híng ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
13/044 . . . ho¹t ®éng nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn, vÝ dô do cuén d©y t¹o tõ 

trêng, ®éng c¬ m«men [1, 2006.01] 
13/06 . . dïng cho hÖ thèng cã hai hoÆc nhiÒu ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 
13/07 . . . trong mét thø tù râ rµng [1, 2006.01] 
13/08 . . . Tæ hîp c¸c côm chi tiÕt trong ®ã mçi côm chi tiÕt chØ ®iÒu khiÓn mét ®éng c¬ 

trî ®éng duy nhÊt [1, 2006.01] 
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13/10 . ThiÕt bÞ ®Æc biÖt t¸c ®éng lªn c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng kh«ng sö dông ¸p suÊt lu chÊt, 
vÝ dô sö dông trong c¸c trêng hîp khÈn cÊp [1, 2006.01] 

13/12 . C¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt lµm t¨ng ®é nh¹y c¶m cña hÖ thèng [1, 2006.01] 
13/14 . C¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt cho phÐp ngêi vËn hµnh c¶m nhËn ®îc c¸c ph¶n øng ngay 

lËp tøc cña c¸c c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng [1, 2006.01] 
13/16 . C¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o ph¶n håi [1, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu ®îc dÉn ®éng b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn dïng ®Ó chuyÓn dÞch c¸c 
bé phËn tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c (®éng c¬ chuyÓn ®éng liªn tôc F01 ®Õn F03); 
C¬ cÊu truyÒn ®éng ®îc tæ hîp víi chóng [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c s¬ ®å hÖ thèng c¬ häc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn chuyÓn ®éng cña 
thµnh phÇn ®îc dÉn ®éng b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn thµnh chuyÓn ®éng cña bé 
phËn thõa hµnh cuèi [1, 2006.01] 

15/04 . . cã xi lanh l¾c [1, 2006.01] 
15/06 . . dïng ®Ó biÕn ®æi c¬ häc chuyÓn ®éng th¼ng thµnh chuyÓn ®éng kh«ng th¼ng [1, 

2006.01] 
15/08 . ®Æc trng bëi kÕt cÊu cña côm ®éng c¬ (pitt«ng, xi lanh, ®Öm kÝn F16J) [1, 2006.01] 
15/10 . . cã ®éng c¬ kiÓu diafam (®éng c¬ mµng ng¨n) (ghÐp nèi víi c¸c van ®Ó b¬m  

phång c¸c vËt ®µn håi B60C 29/00; c¸c mµng ng¨n, èng thæi F16J 3/00) [1, 
2006.01] 

15/12 . . cã c¸c c¸nh l¾c hoÆc xi lanh cong [1, 2006.01] 
15/14 . . cã xi lanh th¼ng [1, 2006.01] 
15/16 . . . kiÓu èng lång [1, 2006.01] 
15/17 . . . kiÓu pitt«ng vi sai [1, 2006.01] 
15/18 . Tæ hîp c¸c côm thiÕt bÞ bao gåm c¶ ®éng c¬ vµ m¸y b¬m [1, 2006.01] 
15/19 . C¸c c¬ cÊu thõa hµnh kiÓu ph¸o hoa [3, 2006.01] 
15/20 . C¸c chi tiÕt kh¸c [1, 2006.01] 
15/22 . . dïng ®Ó t¨ng tèc hoÆc gi¶m tèc ®é hµnh tr×nh [1, 2006.01] 
15/24 . . dïng ®Ó thu hÑp ®é dµi hµnh tr×nh [1, 2006.01] 
15/26 . . C¸c thiÕt bÞ kho¸ [1, 2006.01] 
15/28 . . Ph¬ng tiÖn chØ b¸o vÞ trÝ, vÝ dô cuèi cña hµnh tr×nh [4, 2006.01] 

17/00 Tæ hîp c¸c hÖ thèng cã viÔn ®éng c¬ vµ ®éng c¬ trî ®éng [1, 2006.01] 
17/02 . trong ®ã viÔn ®éng c¬ t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn cña ®éng c¬ trî ®éng [1, 

2006.01] 

18/00 GhÐp nèi song song c¸c hÖ thèng cã c¸c ®éng c¬ trî ®éng ®éc lËp [1, 2006.01] 

19/00 Thö nghiÖm c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c c¬ cÊu thõa hµnh thuû lùc hoÆc khÝ nÐn cha 
nªu trong c¸c ®Ò môc kh¸c [1, 2006.01] 

20/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm cho c¸c hÖ thèng cã c¸c c¬ cÊu thõa hµnh thñy lùc hoÆc 
khÝ nÐn; ¸p dông c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm cho c¸c hÖ thèng nµy; C¸c ph¬ng ph¸p 
®Ò phßng háng hãc cho c¸c hÖ thèng nµy [1, 2006.01] 
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21/00 C¸c ®Æc tÝnh chung cña hÖ thèng cã c¸c c¬ cÊu thõa hµnh thuû lùc hoÆc khÝ nÐn; 
C¸c hÖ thèng thõa hµnh thñy lùc hoÆc khÝ nÐn hoÆc thµnh phÇn kÕt cÊu cña 
chóng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n nhãm nµy [1, 2006.01] 

21/02 . C¸c hÖ thèng ®éng c¬ trî ®éng cã ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh lÊy ra tõ bé nhí 
hoÆc c¬ cÊu ®Þnh thêi; §iÒu khiÓn chóng [1, 2006.01] 

21/04 . C¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt t¸c ®éng lªn thuéc tÝnh cña lu chÊt, vÝ dô dïng ®Ó th«ng 
giã, ®iÒu tiÕt sù thay ®æi ®é nhít, lµm l¹nh, läc, ng¨n ngõa sù khuÊy [1, 2006.01] 

21/06 . Sö dông c¸c lu chÊt ®Æc biÖt, vÝ dô kim lo¹i láng; C¸c hÖ thèng hoÆc c¸c c¬ cÊu 
®iÒu khiÓn hÖ thèng ®Æc biÖt dïng cho c¸c lu chÊt nµy [1, 2006.01] 

21/08 . C¸c hÖ thèng cã c¸c ®éng c¬ trî ®éng chøa c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn 
(F15B 21/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

21/10 . C¬ cÊu hoÆc thiÕt bÞ lµm chËm (®îc liªn kÕt víi c¸c ®éng c¬ hoÆc c¸c c¬ cÊu thõa 
hµnh thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F15B 15/22) [1, 2006.01] 

21/12 . M¸y dao ®éng hoÆc m¸y t¹o xung thuû lùc hoÆc khÝ nÐn (m¸y dao ®éng d¹ng thuû 
lùc hoÆc khÝ nÐn u tiªn dïng cho c¸c môc ®Ých tÝnh to¸n hoÆc ®iÒu khiÓn F15C 
1/22, F15C 3/16) [1, 2006.01] 

21/14 . C¸c ph¬ng tiÖn hoµn nguyªn n¨ng lîng (dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 
v©n t¶i B60T 1/10) [6, 2006.01] 
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F15C C¸c thµnh phÇn cña m¹ch khÝ nÐn hoÆc thuû lùc chñ yÕu 
dïng cho môc ®Ých tÝnh to¸n hoÆc ®iÒu khiÓn (Bé c¶m biÕn 
F15B 5/00; ®éng lùc häc chÊt láng nãi chung F15D; m¸y tÝnh bao gåm c¸c thµnh 
phÇn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn G06D, G06G) 

Ghi chó [7] 

 CÇn lu ý tíi c¸c ghi chó tiÕp sau c¸c tªn gäi cña líp B81 vµ cña ph©n líp B81B liªn 
quan ®Õn "thiÕt bÞ vi-cÊu tróc" vµ "hÖ thèng vi-cÊu tróc". 

 

1/00 C¸c thµnh phÇn m¹ch kh«ng cã c¸c phÇn chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
1/02 . C¸c thµnh phÇn chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn dßng lu chÊt vµo c¸c c¬ cÊu thuû lùc hoÆc khÝ 

nÐn, vÝ dô nhê tÝn hiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
1/06 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; Lùa chän c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt [1, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 Nhãm F15C 1/22 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F15C 1/08 ®Õn F15C 1/20. 
 
1/08 . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó t¸c ®éng lªn c¸c líp biªn, vÝ dô bé khuyÕch ®¹i g¾n liÒn trªn 

têng [1, 2, 2006.01] 

1/10 . . dïng ®Ó ®iÒu khiÓn sè, vÝ dô dïng cho m¹ch lËt logic, cæng "hoÆc", cæng 
"kh«ng" - "hoÆc" [1, 2006.01] 

1/12 . . . C¸c m¹ch gåm nhiÒu thiÕt bÞ dïng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c gièng nhau, vÝ 
dô c¸c cæng chñ yÕu, c¸c cæng ®ång nhÊt [1, 2006.01] 

1/14 . C¸c c¬ cÊu cã c¸c dßng lu chÊt t¸c ®éng t¬ng hç; C¸c c¬ cÊu chuyÓn ®æi ®éng 
lîng, vÝ dô t¸c ®éng b»ng c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a hai dßng tia lu chÊt vu«ng gãc 
víi nhau [1, 2006.01] 

1/16 . C¸c c¬ cÊu t¹o xo¸y, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu trong ®ã sö dông sù gi¶m ¸p suÊt ®îc kÕt 
hîp víi chuyÓn ®éng xo¸y cña dßng lu chÊt [1, 2006.01] 

1/18 . C¸c c¬ cÊu t¹o chuyÓn ®éng rèi, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu trong ®ã dßng ®iÒu khiÓn sÏ 
lµm cho dßng ch¶y tÇng trë lªn chuyÓn ®éng rèi [1, 2006.01] 

1/20 . C¸c c¬ cÊu va ®Ëp th¼ng, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu trong ®ã cã dßng ch¶y ®ång trôc 
ngîc híng va ®Ëp vµo nhau [1, 2006.01] 

1/22 . C¸c m¸y dao ®éng [2, 2006.01] 

3/00 C¸c thµnh phÇn m¹ch cã c¸c phÇn chuyÓn ®éng (c¸c van, kÕt cÊu van F16K) [1, 
2006.01] 

Ghi chó [2] 

 Nhãm F15C 3/16 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F15C 3/02 ®Õn F15C 3/10. 
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3/02 . sö dông van cuén [1, 2006.01] 
3/04 . sö dông mµng ng¨n (liªn kÕt víi c¸c van ®Ó b¬m phång c¸c vËt ®µn håi B60C 

29/00) [1, 2006.01] 
3/06 . sö dông bi trßn [1, 2006.01] 
3/08 . sö dông lìi gµ [1, 2006.01] 
3/10 . sö dông c¸c èng phun hoÆc vßi phun [1, 2006.01] 
3/12 . . èng phun hoÆc vßi phun di ®éng [1, 2006.01] 
3/14 . . dßng tia tõ vßi phun ®îc chÆn nhê c¸c van lËt [1, 2006.01] 
3/16 . C¸c m¸y dao ®éng [2, 2006.01] 

4/00 C¸c thµnh phÇn m¹ch ®Æc trng bëi tÝnh n¨ng ®Æc biÖt cña chóng [1, 2006.01] 

5/00 S¶n xuÊt c¸c thµnh phÇn m¹ch vµ c¸c côm chi tiÕt c¸c thµnh phÇn nµy [1, 
2006.01] 

7/00 C¸c thµnh phÇn m¹ch lai, nghÜa lµ c¸c thµnh phÇn m¹ch cã c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc 
trng cho c¸c nhãm F15C 1/00 vµ F15C 3/00 [2, 2006.01] 
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F15D §éng lùc häc chÊt láng, nghÜa lµ C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc 
c¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó t¸c ®éng lªn dßng chÊt láng 
hoÆc khÝ (c¸c thµnh phÇn m¹ch thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F15C) 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy gåm cã c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn líp biªn vµ c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c ph¬ng 
ph¸p kh¸c, cha ®îc liÖt kª trong c¸c líp kh¸c, dïng ®Ó t¸c ®éng lªn dßng lu chÊt, 
liªn quan ®Õn c¸c bÒ mÆt rµng buéc vµ sau ®ã rêi khái bÒ mÆt nµy, vÝ dô dïng ®Ó t¹o 
ra hoÆc triÖt tiªu c¸c luång xo¸y, lµm lÖch dßng tia, dÉn híng dßng qua c¸c chç 
ngoÆt cña c¸c èng dÉn, t¸c dông ph©n dßng trong èng dÉn, gi¶m ma s¸t lu chÊt. 

 

1/00 T¸c ®éng lªn dßng lu chÊt [1, 2006.01] 
1/02 . trong c¸c èng hoÆc èng dÉn [1, 2006.01] 
1/04 . . Bè trÝ c¸c van dÉn híng trong c¸c khuûu èng hoÆc ë chç ngoÆt cña èng dÉn; KÕt 

cÊu cña c¸c thµnh phÇn èng dÉn hoÆc khuûu èng, ®Ó gi¶m sù thÊt tho¸t dßng ch¶y 
[1, 2006.01] 

1/06 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn líp biªn [1, 2006.01] 
1/08 . cña dßng phun ra tõ c¸c lç (vßi phun hoÆc c¸c lç phun cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm 

gi¸n ®o¹n c¬ häc hoÆc lµm lÖch dßng B05B, vÝ dô B05B 1/26) [1, 2006.01] 
1/10 . ch¶y vßng quanh th©n lµm b»ng vËt liÖu cøng [1, 2006.01] 
1/12 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn líp biªn [1, 2006.01] 
1/14 . Lµm lÖch dßng vµo trong c¸c kªnh thay thÕ (trong c¸c c«ng tr×nh kü thuËt thuû lùc 

E02B) [1, 2006.01] 
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F16 c¸c Côm chi tiÕt m¸y; Ph¬ng ph¸p chung ®Ó s¶n xuÊt vµ 
duy tr× ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ vµ m¸y mãc; sù C¸ch nhiÖt 
nãi chung 

F16B C¸c c¬ cÊu nh»m b¾t chÆt hoÆc kÑp chÆt c¸c chi tiÕt 
hoÆc côm chi tiÕt m¸y víi nhau, vÝ dô ®inh, bu l«ng, vßng 
h·m, má kÑp, kÑp hoÆc nªm; Khíp nèi hoÆc c¸c mèi nèi (khíp 
nèi ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay F16D) 

Ghi chó [5, 2006.01] 

 CÇn lu ý tíi: 
(a) ghi chó thuéc nhãm E04B 1/38; 
(b) c¸c vÞ trÝ sau ®©y: 

A44B   - Kho¸ mãc, xiÕt trît  
A47G  3 /00 - §Çu trang trÝ ®inh, vÝt hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù  
B42F  3 /00 - Ph¬ng tiÖn, kh«ng sö dông mãc cµi, g¾n c¸c tÊm víi nhau t¹m 

thêi  
E01B  9 /10  - Lu l«ng hoÆc vÝt hoÆc cè ®Þnh c¸c giêng ngñ tµu ho¶  
E01B  11 /00  - Mèi nèi ®êng ray 
E04    - C¸c mèi nèi dïng cho x©y dùng  
E04D  13 /08  - Ph¬ng tiÖn kÑp chÆt dïng cho èng m¸ng tho¸t níc 
E04F 13 /21 -  Ph¬ng tiÖn b¾t vÆn chÆt v¸n sµn c«ng tr×nh 
E04G  5 /04  -  B¾t chÆt giµn gi¸o vµo c¸c c«ng tr×nh  
E04G  7 /00  - Khíp nèi giµn gi¸o 
E05C    - §ãng chèt hoÆc b¾t chÆt c¸c c¸nh cöa, cöa sæ  

F16C  29 /10  - æ kho¸ dïng cho bé phËn chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh  
F16G  17 /00  - C¸c mãc lµ bé phËn tÝch hîp cña xÝch 
F16L    - Mèi nèi ®êng èng  
F16L  3 /00  - Gi¸ ®ì ®êng èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ, vÝ dô dµn treo, gi¸ gi÷, 

mãc, mÊu ®ì, kÑp, gi¸ ch×a 
F16L 33 /02 - KÑp dïng ®Ó nèi èng mÒm vµo mét bé phËn cøng 
H01F 7 /00 - ThiÕt bÞ kÑp tõ tÝnh 
H02N 13 /00 - ThiÕt bÞ kÑp gi÷ tÜnh ®iÖn. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c lo¹i b¾t chÆt 
B»ng: kÑp chÆt; nªm ................................................................................................... 2/00; 3/00 
B»ng: l¾p ghÐp nãng hoÆc b»ng lùc; d¸n hoÆc Ðp c¸c 
vËt víi nhau; xuyªn s©u vËt nµy qua vËt kia .................................................. 4/00; 11/00; 17/00 
B¾t chÆt c¸c b¶n, d¶i, thanh hoÆc èng víi nhau hoÆc 
víi bÒ mÆt ph¼ng ............................................................................................... 5/00, 7/00, 9/00 
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Cho c¸c øng dông ®Æc biÖt 
dïng cho ®å gç.............................................................................................................. 12/00 
dïng ®Ó cè ®Þnh vµo têng ............................................................................................ 13/00 
b»ng c¬ cÊu ren vÝt ®îc biÕn ®æi ®Ó chÞu lùc kÐo ........................................................ 31/00 

Ph¬ng tiÖn b¾t chÆt 
Nãi chung 

Má kÑp; kÑp; nªm, chèt kho¸ ................................................................................ 2/00; 3/00 
Chèt ®Þnh vÞ................................................................................................................... 13/00 
C¸c ph¬ng tiÖn b¾t chÆt kh¸c ................................................................. 1/00, 45/00, 47/00 

Kh«ng ren: 
®inh, mãc cµi, chèt, chèt chÎ hoÆc ®inh t¸n ...................................................... 15/00; 19/00 
kÑp chÆt cã lç vµ chèt khãa chèng chuyÓn ®éng 
däc trôc ......................................................................................................................... 21/00 

Cã ren: 
®inh vÝt; bu l«ng; bu l«ng bÞ ph¸ háng khi cã t¶i 
x¸c ®Þnh; ®ai èc .......................................... 25/00, 15/06, 27/00; 27/00, 31/00, 35/00, 37/00 
c¸c ®Æc ®iÓm chung cña bu l«ng vµ ®inh vÝt  ......................................... 23/00, 27/00, 33/00 
sù biÕn d¹ng cña ®ai èc hay nh÷ng vËt t¬ng tù 
trong khi siÕt chÆt; h·m bu l«ng, ®inh vÝt hoÆc ®ai 
èc ...................................................................................................................... 29/00; 39/00 

C¸c phô tïng dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn b¾t chÆt .................................................... 41/00, 43/00 

 

1/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó kÑp chÆt, hoÆc ®Ó chèng c¸c chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a c¸c chi 
tiÕt m¸y hoÆc c¸c phÇn tö kÕt cÊu [1, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 C¸c nhãm F16B 2/00 ®Õn F16B 47/00 ®îc u tiªn h¬n nhãm F16B 1/00. 
 
1/02 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kÑp chÆt c¸c chi tiÕt m¸y sau khi vËn hµnh (c¸c ph¬ng tiÖn 

mang theo c¸c bé phËn ®Ó dõng m¸y F16D) [1, 2006.01] 
1/04 . . th¸o rêi ®îc nhê chuyÓn ®éng cña c¸c chi tiÕt m¸y chÝnh cña m¸y (kho¸ bé dÉn 

®éng G05G, vÝ dô G05G 5/00) [1, 2006.01] 

GhÐp nèi c¸c phÇn tö kÕt cÊu hay c¸c chi tiÕt m¸y nãi chung 

2/00 GhÐp nèi b»ng kÑp cã thÓ th¸o rêi (®Ó nèi c¸p, vÝ dô b¶n gi»ng, F16G 11/00; gi¸ ®ì 
èng, c¸p hoÆc c¸c èng b¶o vÖ F16L 3/00) [1, 2006.01] 

2/02 . C¸c má kÑp, nghÜa lµ cã t¸c ®éng kÑp ®îc thùc hiÖn bëi c¸c ph¬ng tiÖn cìng 
bøc kh¸c víi ph¶n lùc b¶n th©n do sù biÕn d¹ng cña vËt liÖu chi tiÕt kÑp [1, 
2006.01] 

2/04 . . kÑp bªn trong, nghÜa lµ cã t¸c ®éng më réng (F16B 2/14 ®Õn 2/18 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

2/06 . . kÑp bªn ngoµi, nghÜa lµ cã t¸c ®éng co rót (F16B 2/14 ®Õn 2/18 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 
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2/08 . . . sö dông c¸c b¨ng (kÑp ®Ó nèi èng mÒm vµo chi tiÕt cøng F16L 33/02) [1, 
2006.01] 

2/10 . . . sö dông c¸c ngµm quay [1, 2006.01] 
2/12 . . . sö dông c¸c ngµm trît [1, 2006.01] 
2/14 . . sö dông c¸c nªm [1, 2006.01] 
2/16 . . sö dông c¸c bi ®òa hoÆc bi trßn [1, 2006.01] 
2/18 . . sö dông cam, ®ßn, b¸nh lÖch t©m hoÆc ®ßn khuûu [1, 2006.01] 
2/20 . C¬ cÊu kÑp, nghÜa lµ cã t¸c ®éng kÑp chØ ®îc thùc hiÖn nhê ph¶n lùc b¶n th©n do 

sù biÕn d¹ng cña vËt liÖu chi tiÕt kÑp [1, 2006.01] 
2/22 . . vËt liÖu ®µn håi, vÝ dô vËt liÖu cao su [1, 2006.01] 
2/24 . . . kim lo¹i [1, 2006.01] 
2/26 . . vËt liÖu mÒm kh«ng ®µn håi, nh d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 

3/00 GhÐp nèi kiÓu then; C¸c then (F16B 2/00 ®îc u tiªn; nèi d©y hay èng F16B 7/00) 
[1, 2006.01] 

3/04 . sö dông then lµm b»ng d©y hay nh÷ng vËt liÖu mÒm kh¸c, ®îc l¾p xuyªn qua mét 
khe hë nh mét r·nh soi trong c¸c bÒ mÆt tiÕp gi¸p cña c¸c bé phËn ®îc nèi [1, 
2006.01] 

3/06 . sö dông èng kÑp d¹ng c«n [1, 2006.01] 

4/00 GhÐp nèi nhê ®é co ngãt, vÝ dô ghÐp nèi c¸c chi tiÕt t¹i nhiÖt ®é kh¸c nhau; L¾p 
ghÐp b»ng lùc (ghÐp nèi b»ng Ðp chi tiÕt kim lo¹i B23P 11/02); GhÐp nèi b»ng c¬ 
cÊu kÑp kh«ng th¸o rêi (F16B 2/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/00 GhÐp nèi c¸c tÊm hoÆc b¶n víi nhau hoÆc víi c¸c l¸ hay thanh song song víi 
chóng (b»ng c¸ch d¸n víi nhau F16B 11/00; ghÐp nèi b»ng chèt ®Þnh vÞ F16B 13/00; 
chèt, bao gåm c¸c chi tiÕt biÕn d¹ng ®îc F16B 19/00; g¾n têng E04F 13/00; GhÐp 
nèi nh·n hiÖu, b¶n, panen, hoÆc v¸n víi c¬ cÊu ®ì, ghÐp nèi c¸c chi tiÕt th¸o rêi 
nhanh vÝ dô ghÐp ch÷ trªn nh·n hiÖu, panen hay v¸n G09F 7/00) [1, 2006.01] 

5/01 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi c¸c chi tiÕt chuyªn dïng cho c¸c tÊm panen kiÓu tæ 
ong [1, 2006.01] 

5/02 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi cã ren (cÊu tróc mèi ghÐp cã ren F16B 25/00 ®Õn 
39/00) [1, 2006.01] 

5/04 . b»ng ®inh t¸n (®inh t¸n F16B 19/04) [1, 2006.01] 
5/06 . b»ng c¬ cÊu kÑp (mèi ghÐp b»ng kÑp th¸o rêi ®îc F16B 2/00) [1, 2006.01] 
5/07 . b»ng nhiÒu vÊu låi g¾n víi nhau ë bÒ mÆt cÇn ghÐp nèi, vÝ dô mãc, èng xo¾n [1, 

2006.01] 
5/08 . b»ng c¸ch hµn hoÆc t¬ng tù (hµn B23K) [1, 2006.01] 
5/10 . b»ng chèt cµi (c¬ cÊu ghÐp nèi kho¸ chi tiÕt b»ng chuyÓn ®éng quay F16B 21/02) 

[1, 2006.01] 
5/12 . GhÐp nèi c¸c l¸ hay thanh víi nh÷ng tÊm hoÆc b¶n, vÝ dô l¸ cao su, nh·n trang trÝ 

cho xe m¸y, b»ng c¸ch kÑp (ghÐp nèi b»ng kÑp th¸o rêi ®îc nãi chung F16B 2/00; 
l¾p xiÕt d©y hoÆc c¸c chi tiÕt h×nh èng vµo c¸c mÆt ph¼ng ë mét gãc nhÊt ®Þnh F16B 
9/00; kÑp nèi c¸c èng mÒm vµo c¸c chi tiÕt cøng F16L 33/02) [1, 2006.01] 
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7/00 GhÐp nèi c¸c d©y hoÆc c¸c èng, vÝ dô ghÐp nèi c¸c mÆt c¾t kh«ng trßn, bao gåm 
c¸c ghÐp nèi ®µn håi (khung « A45B 25/02, mèi hµn B23K; ghÐp nèi ph¬ng tiÖn 
vËn t¶i nãi chung B60D; ghÐp nèi ®êng ray B61G; khung xe ®¹p B62K, ghÐp nèi ®Ó 
truyÒn chuyÓn ®éng quay F16D; ghÐp nèi c¸c èng truyÒn lu chÊt F16L) [1, 2006.01] 

7/02 . cã c¸c chi tiÕt h×nh c«n [1, 2006.01] 
7/04 . GhÐp nèi b»ng kÑp (ghÐp nèi b»ng kÑp th¸o rêi ®îc nãi chung F16B 2/00) [1, 

2006.01] 
7/06 . §ai c¨ng (dïng cho c¸p hoÆc d©y kim lo¹i F16G 11/12) [1, 2006.01] 
7/08 . Bµn kÑp èng (ghÐp nèi b»ng kÑp th¸o rêi ®îc nãi chung F16B 2/00) [1, 2006.01] 
7/10 . C¸c hÖ thèng lång vµo nhau (®Ó lµm dµn gi¸o E04G 25/04; cét chèng lång nhau 

dïng trong má E21D 15/14 ®Õn 15/46; gi¸ vµ trô ®Ó ®ì cho c¸c thiÕt bÞ hay nh÷ng 
vËt ®Æt trªn nã F16M 11/00) [1, 2006.01] 

7/12 . . chØ kho¸ ë vÞ trÝ kÐo dµi giíi h¹n [1, 2006.01] 
7/14 . . kho¸ ë vÞ trÝ trung gian [1, 2006.01] 
7/16 . . . chØ kho¸ víi nh÷ng chuyÓn ®éng cïng mét híng [1, 2006.01] 
7/18 . sö dông c¸c chi tiÕt cã ren [1, 2006.01] 
7/20 . sö dông ghÐp nèi kiÓu chèt cµi [1, 2006.01] 
7/22 . sö dông mãc hoÆc c¸c chi tiÕt t¬ng tù [1, 2006.01] 

9/00 GhÐp nèi c¸c d©y hoÆc c¸c chi tiÕt h×nh èng vµo bÒ mÆt ph¼ng víi mét gãc nhÊt 
®Þnh (ghÐp nèi b»ng kÑp th¸o rêi ®îc nãi chung F16B 2/00; ghÐp nèi b»ng lùc B23P 
11/00, B23P 19/00; ghÐp nèi kÝn èng víi bÓ chøa, ®¸y, hoÆc t¬ng tù F16L, vÝ dô nèi 
èng víi têng F16L 41/00; gi¸ ®ì èng, c¸p, hoÆc c¸c èng b¶o vÖ F16L 3/00) [1, 
2006.01] 

9/02 . GhÐp nèi th¸o ®îc [1, 2006.01] 
 

11/00 GhÐp nèi c¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc c¸c chi tiÕt m¸y b»ng ph¬ng ph¸p d¸n hay 
Ðp chóng víi nhau, vÝ dô hµn ¸p lùc nguéi (hµn kh«ng dïng ®iÖn nãi chung B23K, 
c¸c ph¬ng ph¸p sö dông chÊt kÕt dÝnh kh«ng phô thuéc vµo h×nh d¹ng cña c¸c bÒ 
mÆt ghÐp nèi C09J 5/00) [1, 2006.01] 

12/00 Mèi nèi ®å gç hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù, vÝ dô mèi nèi che khuÊt (F16B 2/00 ®Õn 
F16B 11/00 ®îc u tiªn; c¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi, xem F16B 13/00 ®Õn 47/00; chÕ 
biÕn gç B27) [1, 2006.01] 

12/02 . Mèi nèi gi÷a panen vµ cét gãc [1, 2006.01] 
12/04 . Mèi nèi kh«ng níi láng c¸c chi tiÕt phi kim lo¹i cña ®å gç, vÝ dô, ®îc d¸n [1, 

2006.01] 
12/06 . Mèi nèi kh«ng níi láng c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña ®å gç [1, 2006.01] 
12/08 . . kh«ng sö dông nh÷ng chi tiÕt ghÐp nèi riªng biÖt [1, 2006.01] 
12/10 . sö dông chèt, bu l«ng, chèt gç, má kÑp, kÑp, hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù (d¸n F16B 

12/04; c¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi, xem F16B 15/00 ®Õn F16B 47/00) [1, 2006.01] 
12/12 . . dïng cho c¸c chi tiÕt phi kim lo¹i, vÝ dô lµm b»ng gç hoÆc chÊt dÎo [1, 2006.01] 
12/14 . . . sö dông bu l«ng hoÆc ®inh vÝt [1, 2006.01] 
12/16 . . . . sö dông ®inh vÝt tù ®éng ta r« [1, 2006.01] 
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12/18 . . . . sö dông thanh gi»ng [1, 2006.01] 
12/20 . . . sö dông má kÑp, kÑp, nªm, bu l«ng trît hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
12/22 . . . sö dông r·nh soi cã lç khãa vµ chèt [1, 2006.01] 
12/24 . . . sö dông chèt riªng biÖt, chªm hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
12/26 . . . sö dông nh÷ng chi tiÕt t¸c ®éng tøc thêi [1, 2006.01] 
12/28 . . cho c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña ®å gç [1, 2006.01] 
12/30 . . . sö dông bu l«ng [1, 2006.01] 
12/32 . . . sö dông má kÑp, kÑp, nªm, bu l«ng trît hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
12/34 . . . sö dông r·nh soi cã lç khãa vµ chèt [1, 2006.01] 
12/36 . . . sö dông chèt riªng biÖt, chªm hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
12/38 . . . sö dông nh÷ng chi tiÕt t¸c ®éng tøc thêi [1, 2006.01] 
12/40 . GhÐp nèi c¸c chi tiÕt d¹ng èng cña ®å gç [1, 2006.01] 
12/42 . . víi chi tiÕt kh«ng ph¶i d¹ng èng kh¸c [1, 2006.01] 
12/44 . GhÐp nèi ch©n; GhÐp nèi gãc [1, 2006.01] 
12/46 . . ghÐp nèi gãc c¸c chi tiÕt kh«ng ph¶i kim lo¹i [1, 2006.01] 
12/48 . . GhÐp nèi ch©n c¸c chi tiÕt kh«ng ph¶i kim lo¹i (F16B 12/46 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
12/50 . . GhÐp nèi gãc c¸c chi tiÕt kim lo¹i [1, 2006.01] 
12/52 . . GhÐp nèi ch©n c¸c chi tiÕt kim lo¹i (F16B 12/50 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
12/54 . L¾p khung giêng vµ c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
12/56 . . Vai giêng; Khíp nèi b»ng nh÷ng bu l«ng hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù; chèt khãa 

dïng cho ghÐp nèi ®ã [1, 2006.01] 
12/58 . . Mèi nèi h×nh c«n dïng cho thanh ngang giêng [1, 2006.01] 
12/60 . . C¬ cÊu nèi thµnh giêng th¸o ®îc [1, 2006.01] 

13/00 Chªm hoÆc c¸c c¬ cÊu kh¸c ®îc g¾n vµo têng hoÆc t¬ng tù b»ng c¸ch ®Æt 
chóng trong c¸c lç ®îc t¹o ra cho môc ®Ých ghÐp nèi (®inh F16B 15/00; c¸c chèt 
hoÆc bul«ng tù h·m nãi chung, ghÐp nèi b»ng lç-chèt kho¸ th¸o rêi ®îc F16B 
21/00; chªm hay bul«ng dïng cho giêng ngñ trong toa xe löa E01B 9/00; ph¬ng 
tiÖn ®Ó neo gi÷ c¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc c¸c v¸ch ng¨n chuyªn dïng cho kü thuËt nÒn 
mãng E02D 5/74; c¸c chªm hoÆc bu l«ng ®îc dïng trong qu¸ tr×nh x©y têng g¹ch 
hoÆc ®óc bª t«ng E04B 1/38; ®Æt c¸c bu l«ng neo gi÷ vµo c¸c trôc hoÆc c¸c ®êng 
ngÇm hoÆc lß ngang E20D 20/00; C¸c bu l«ng neo dïng cho c¸c giÕng, c¸c ®êng 
ngÇm hoÆc lß ngang E21D 21/00) [1, 5, 2006.01] 

13/02 . cã vÊu hoÆc gê ë mét ®o¹n nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
13/04 . cã c¸c bé phËn mãc vµo lç hay mãc vµo mÆt sau têng sau khi ®· ®ãng vµo tõ mÆt 

tríc (c¬ cÊu kÑp th¸o ra ®îc nãi chung F16B 2/00) [1, 2006.01] 
13/06 . . kÕt hîp víi èng lång kÐo dµi [1, 2006.01] 
13/08 . . víi nh÷ng bé phËn cã mãc riªng rÏ ®îc ®a vµo vÞ trÝ cuèi cïng phï hîp víi th©n 

cña chi tiÕt kh«ng cÇn thao t¸c b»ng tay [1, 2006.01] 
13/10 . . víi nh÷ng bé phËn cã mãc riªng rÏ ®îc ®a vµo vÞ trÝ cuèi cïng phï hîp víi th©n 

cña chi tiÕt b»ng mét thao t¸c riªng rÏ (F16B 13/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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13/12 . Tõng èng bäc chèt kim lo¹i ®îc l¾p chÆt b»ng vÝt, ®inh hay nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 
2006.01] 

13/13 . . tù c¾t [2, 2006.01] 
13/14 . C¸c èng lång hoÆc èng nèi phi kim lo¹i; Sö dông chÊt láng, chÊt r¾n láng hoÆc vËt 

liÖu cã thÓ nhµo trén ®îc cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 

C¸c ph¬ng tiÖn l¾p xiÕt kh«ng cã ren 

15/00 §inh, ®inh kÑp (®inh kÑp phÉu thuËt A61B 17/064; s¶n xuÊt ®inh hoÆc ®inh kÑp 
B21G; ®inh ®Çu bÑt dïng cho ®êng ray E01B 9/06) [1, 2006.01] 

15/02 . víi ®Çu cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt, vÝ dô ®inh cã ®Çu t¸n réng (®Ó lµm trang trÝ cho ®å 
gç A47B 95/04; ®Çu ®inh trang trÝ th¸o ra ®îc A47G 3/00) [1, 2006.01] 

15/04 . cã th©n ®Ëp bÑp [1, 2006.01] 
15/06 . cã ng¹nh, vÝ dô dïng cho c¸c bé phËn b»ng kim lo¹i; VÝt me (vÝt truyÒn ®éng) [1, 

2006.01] 
15/08 . ®inh d¹ng tÊm liÒn nhau nhng dÔ dµng t¸ch rêi [1, 2006.01] 

17/00 C¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi kh«ng cã ren dïng cho c¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc c¸c 
chi tiÕt m¸y sö dông mét phÇn hoÆc c¶ bé phËn cña vËt nµy ¨n s©u vµo lç cña 
vËt kia (cÊu t¹o mét bu l«ng, chèt hoÆc ®inh t¸n F16B 19/00; t¸n ®inh F16B 19/04; 
c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa viÖc rót ra mét chèt, mét ®Çu vßi hoÆc vËt t¬ng tù 
khái vÞ trÝ lµm viÖc, l¾p xiÕt èc kho¸ th¸o rêi ®îc F16B 21/00) [1, 2006.01] 

19/00 Bu l«ng kh«ng ren, chèt cã chi tiÕt biÕn d¹ng (mèi nèi ren F16B 29/00); §inh t¸n 
ri vª (c¸c ph¬ng tiÖn chèng rót ra F16B 21/00) [1, 2006.01] 

19/02 . Bu l«ng hay èng lång ®Ó ®Þnh vÞ c¸c chi tiÕt m¸y, vÝ dô c¸c chèt d¹ng c«n ®îc c¾t 
khÊc, chèt l¾p r¸p, èng lång, vßng ®Þnh vÞ lÖch t©m [1, 2006.01] 

19/04 . §inh t¸n, ®Çu vßi hay vËt t¬ng tù ®îc l¾p chÆt b»ng c¸ch t¸n ®inh (lµm kÝn b»ng 
ch× G09F 3/00) [1, 2006.01] 

19/05 . . Bu l«ng l¾p chÆt b»ng vßng dËp nãng (F16B 19/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/06 . . ®inh t¸n lµm ®Æc mét phÇn [1, 2006.01] 
19/08 . . ®inh t¸n rçng; ®inh t¸n nhiÒu ®Çu [1, 2006.01] 
19/10 . . . l¾p xiÕt b»ng d·n në c¬ häc [1, 2006.01] 
19/12 . . . l¾p xiÕt b»ng ¸p lùc thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, kÓ c¶ b»ng ph¬ng ph¸p næ (b¾n bu 

l«ng vµo kÕt cÊu bª t«ng hoÆc têng kim lo¹i b»ng dông cô b¾n ®inh F16B 
19/14) [1, 2006.01] 

19/14 . Bu l«ng hay nh÷ng vËt t¬ng tù ®îc b¾n vµo cÊu kiÖn bª t«ng, têng kim lo¹i, hay 
nh÷ng n¬i t¬ng tù b»ng dông cô b¾n ®inh (dông cô dïng vµo viÖc ®ã B25C, B27F) 
[1, 2006.01] 

21/00 Ph¬ng tiÖn kh«ng cã ren dïng ®Ó chèng dÞch chuyÓn däc trôc t¬ng ®èi cña 
chèt, ®Çu èng, trôc hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù vµ c¸c chi tiÕt bao quanh chóng 
(®Çu èng ®îc t¸n hoÆc biÕn d¹ng F16B 19/04; chèt trôc F16J 1/18); L¾p xiÕt kh«ng 
cã ren b»ng æ kho¸ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
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21/02 . C¬ cÊu kÑp chÆt th¸o rêi ®îc khãa b»ng c¸ch quay (cã t¸c ®éng tøc thêi F16B 
21/06; nóm vÆn hay chèt mãc nèi víi vÊu ®µn håi F16B 21/08) [1, 2006.01] 

21/04 . . cã mãc cµi [1, 2006.01] 
21/06 . C¬ cÊu kÑp chÆt th¸o rêi ®îc cã t¸c ®éng tøc thêi [1, 2006.01] 
21/07 . . trong ®ã æ kho¸ cã mét bé phËn ®µn håi [1, 2006.01] 
21/08 . . trong ®ã nóm vÆn, chèt hoÆc ®Çu nèi cã mét bé phËn ®µn håi (chèt têng F16B 

13/00) [1, 2006.01] 
21/09 . C¬ cÊu l¾p xiÕt th¸o rêi ®îc cã nóm vÆn l¾p vµo æ kho¸ [1, 2006.01] 
21/10 . b»ng bé phËn riªng rÏ (mèi nèi kiÓu kho¸ F16B 3/00; vÝt kho¸ hoÆc ®ai èc chèng 

quay b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kho¸ F16B 39/04) [1, 2006.01] 
21/12 . . cã chèt khãa hoÆc cã lùc Ên chèt chÎ hµm vµo trong lç [1, 2006.01] 
21/14 . . . chi tiÕt chèt khãa hay chèt chÎ hµm [1, 2006.01] 
21/16 . . cã khÝa hay c¾t khÊc chèt hay trôc [1, 2006.01] 
21/18 . . . cã vßng kÑp trßn hoÆc c¸c c¬ cÊu ®µn håi ®Ó gi÷; C¸c chi tiÕt (vßng ®Öm lß xo 

®Ó kho¸ ®ai èc F16B 39/24; c¸c vßng ®iÒu chØnh ®îc F16B 43/00) [1, 2006.01] 
21/20 . . dïng cho bu l«ng hay trôc kh«ng cã lç, khÝa r·nh hoÆc c¾t khÊc ®Ó kho¸ c¸c bé 

phËn [1, 2006.01] 

C¸c ph¬ng tiÖn l¾p xiÕt sö dông ren 

23/00 §Çu bu l«ng hay ®inh vÝt cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt ®Ó vÆn b»ng mét dông cô [1, 
2006.01] 

25/00 §inh vÝt cã ren ë th©n vµ ®îc l¾p chÆt b»ng c¸c ren ®ã, vÝ dô c¸c lo¹i vÝt gç, c¸c 
vÝt tù ren [1, 4, 2006.01] 

25/02 . b»ng c¸ch c¾t vµ cã t¸c dông t¸ch bá vËt liÖu vÝ dô c¸c vÝt tù ren ®îc khÝa r·nh [4, 
2006.01] 

25/04 . b»ng c¸ch c¾t l¸t máng vµ t¸c dông dÞch chuyÓn vËt liÖu, vÝ dô c¸c vÝt gç cã ®Ønh 
ren s¾c c¹nh [4, 2006.01] 

25/06 . b»ng c¸ch dËp nãng, nghÜa lµ cã t¸c ®éng ®Þnh h×nh vËt liÖu [4, 2006.01] 
25/08 . b»ng c¸ch kÕt hîp bÊt kú hai hoÆc tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng thuéc c¸c nhãm F16B 25/02 

®Õn F16B 25/06 [4, 2006.01] 
25/10 . c¸c vÝt cã chøc n¨ng phô, vÝ dô c¸c vÝt khoan [4, 2006.01] 

27/00 Bu l«ng, ®inh vÝt hoÆc ®ai èc ®îc chÕ t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt nhng dÔ 
dµng th¸o rêi ®îc, ®Æc biÖt ®Ó sö dông trong m¸y tù ®éng [1, 2006.01] 

29/00 GhÐp nèi b»ng ®inh vÝt víi ®ai èc hay c¸c bé phËn phô bÞ biÕn d¹ng (chèt têng 
F16B 13/00; c¸c bé phËn biÕn d¹ng ®Ó h·m bu l«ng, vÝt hoÆc ®ai èc F16B 39/22) [1, 
2006.01] 

31/00 GhÐp nèi b»ng ®inh vÝt ®îc biÕn ®æi ®Æc biÖt ®Ó chÞu t¶i kÐo; bu l«ng gÉy ë t¶i 
nhÊt ®Þnh (h×nh d¹ng ren F16B 33/04) [1, 2006.01] 

31/02 . ®Ó chØ b¸o hoÆc giíi h¹n lùc kÐo [1, 2006.01] 
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31/04 . ®Ó gi÷ æn ®Þnh lùc kÐo [1, 2006.01] 
31/06 . chó ý ®Õn kh¶ n¨ng bÞ gÉy do ®é mái cña vËt liÖu [1, 2006.01] 

33/00 C¸c ®Æc ®iÓm chung cña bu l«ng vµ ®ai èc (chèt têng F16B 13/00) [1, 2006.01] 
33/02 . H×nh d¹ng ren; c¸c d¹ng ren ®Æc biÖt (®îc sö dông nh c¸c chi tiÕt h·m ®inh vÝt 

F16B 39/30) [1, 2006.01] 
33/04 . . chó ý tíi lùc kÐo [1, 2006.01] 
33/06 . Xö lý bÒ mÆt ®îc l¾p ghÐp víi ren, vÝ dô ®Ó chèng kÑt dÝnh [1, 2006.01] 

35/00 Bu l«ng cã ren; Bu l«ng t¨ng ®¬; §inh mò lín cã ren; §inh vÝt; VÝt ®Þnh vÞ (chèt 
têng F16B 13/00; ®inh vÝt c¾t ren F16B 25/00) [1, 2006.01] 

35/02 . ®îc chia c¾t theo chiÒu däc [1, 2006.01] 
35/04 . cã ®Çu hay trôc h×nh d¹ng ®Æc biÖt ®Ó cè ®Þnh bu l«ng bªn trªn hoÆc bªn trong bÒ 

mÆt mét vËt (h·m bu l«ng chèng l¹i sù vÆn s©u vµo vËt b»ng c¸ch dïng nh÷ng phÇn 
phô trî F16B 39/00) [1, 2006.01] 

35/06 . . §Çu cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt (®Ó quay bu l«ng F16B 23/00) [1, 2006.01] 

37/00 §ai èc hay nh÷ng vËt ¨n khíp b»ng ren t¬ng tù (chèt têng F16B 13/00) [1, 
2006.01] 

37/02 . lµm b»ng vËt liÖu tÊm máng (l¾p xiÕt lªn bÒ mÆt F16B 37/04) [1, 2006.01] 
37/04 . C¬ cÊu xiÕt chÆt ®ai èc lªn c¸c bÒ mÆt, vÝ dô c¸c tÊm, b¶n [1, 2006.01] 
37/06 . b»ng ph¬ng ph¸p hµn hay t¸n ®inh [1, 2006.01] 
37/08 . §ai èc th¸o rêi nhanh, vÝ dô bao gåm hai hay nhiÒu phÇn nhá; §ai èc chuyÓn ®éng 

®îc däc theo bu l«ng sau khi vÆn sang mét gãc nµo ®ã [1, 2006.01] 
37/10 . . ®îc chia c¾t song song hay gÇn nh song song víi trôc bu l«ng [1, 2006.01] 
37/12 . cã mÆt ren ®îc t¹o thµnh bëi lß xo xo¾n èc, ®Üa hay nh÷ng vËt t¬ng tù; C¸c ®o¹n 

d©y xo¾n èc riªng biÖt sö dông lµm ®ai èc; TÊm ®Öm cã ren trong lç [1, 2006.01] 
37/14 . §ai èc mò, mò ®ai èc hay mò bu l«ng [1, 2006.01] 
37/16 . §ai èc cã c¸nh (F16B 37/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

39/00 H·m vÝt, bu l«ng hoÆc ®ai èc (chèt têng F16B 13/00; kÑp nót chai B65D; khãa bu 
l«ng ®êng ray E01B 9/12; khãa tÊm nÑp nèi ®êng ray E01B 11/38; thiÕt bÞ khãa 
dïng cho van hoÆc vßi F16K) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Trong nhãm nµy, Ph¬ng ph¸p h·m ®Çu ®inh vÝt hoÆc bu l«ng, tham kh¶o c¸c ®Ò môc 
t¬ng øng vÒ bu l«ng hoÆc ª - cu; §èi víi c¸c chi tiÕt cã ren trong xem ë c¸c ®Ò môc 
vÒ ª - cu. 

 
39/01 . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó chèng líi láng khi nhiÖt ®é cao [1, 2006.01] 
39/02 . trong ®ã h·m sau khi siÕt chÆt (F16B 39/01 ®îc u tiªn; chèt chÎ ngµm, vßng h·m 

hoÆc vËt t¬ng tù ®Ó chèng chuyÓn ®éng t¬ng ®èi híng trôc F16B 21/10; b¾t chÆt 
®ai èc b»ng hµn hoÆc t¸n F16B 37/06) [1, 2006.01] 
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39/04 . . cã bé phËn ®îc xuyªn vµo bÒ mÆt c¸c bé phËn cã ren, vÝ dô chèt, nªm, chèt h·m, 
vÝt [1, 2006.01] 

39/06 . . . cã chèt hay ®inh kÑp song song víi trôc bu l«ng [1, 2006.01] 
39/08 . . cã mò t¬ng t¸c víi ®ai èc, ®îc nèi víi bu l«ng b»ng chèt hoÆc chèt h·m [1, 

2006.01] 
39/10 . . b»ng tÊm hoÆc vßng ®Öm cè ®Þnh víi bu l«ng hoÆc vËt thÓ (F16B 39/08 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
39/12 . . b»ng c¸c ®ai èc h·m [1, 2006.01] 
39/14 . . . lµm b»ng vËt liÖu tÊm máng hoÆc cã d¹ng vßng ®Öm lß xo (®ai èc h·m lµm b»ng 

c¸c vËt liÖu tÊm máng F16B 37/12) [1, 2006.01] 
39/16 . . . trong ®ã ren cña ®ai èc h·m kh¸c víi ren cña ®ai èc [1, 2006.01] 
39/18 . . . . trong ®ã ®ai èc h·m ®îc vÆn vµo ®ai èc còng nh bu l«ng [1, 2006.01] 
39/20 . . b»ng d©y thÐp hoÆc t¬ng tù (F16B 39/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
39/22 . trong ®ã h·m trong khi xiÕt chÆt hoÆc vÆn ren (F16B 39/01 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
39/24 . . b»ng vßng ®Öm, vßng ®Öm ®µn håi hoÆc tÊm ®µn håi (h·m ren F16B 39/14, 39/36) 

[1, 2006.01] 
39/26 . . . cã vßng ®Öm ®µn håi ®îc b¾t chÆt vµo ®ai èc hoÆc ®Çu bu l«ng [1, 2006.01] 
39/28 . b»ng h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña ®ai èc hoÆc bu l«ng (F16B 39/26 ®îc u tiªn; ®ai èc 

h·m F16B 39/12) [1, 2006.01] 
39/282 . . . H·m nhê h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña c¸c bÒ mÆt ¨n khíp, vÝ dô ®ai èc cã khÝa r·nh 

hoÆc khÝa r¨ng ca [1, 2006.01] 
39/284 . . . H·m nhê biÕn d¹ng ®µn håi (F16B 39/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
39/286 . . . . b»ng vÊu kiÓu r¨ng ca [1, 2006.01] 
39/30 . . . H·m chuyªn biÖt nhê h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña ren [1, 2006.01] 
39/32 . . . H·m b»ng c¬ cÊu b¸nh cãc hoÆc c¸c chi tiÕt cã d¹ng b¸nh cãc [1, 2006.01] 
39/34 . . . H·m b»ng c¸c chi tiÕt biÕn d¹ng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
39/36 . . . cã chi tiÕt h·m d¹ng c«n, bao gåm sö dông c¸c vßng ®Öm riªng rÏ t¸c ®éng 

t¬ng hç víi chóng [1, 2006.01] 
39/38 . . . cã phÇn ren thø hai ®îc l¾p ®Æt ®µn håi (F16B 39/30 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
 

41/00 C¸c ph¬ng ph¸p chèng mÊt bu l«ng, ®ai èc hoÆc chèt; C¸c ph¬ng ph¸p chèng 
sù líi láng ra kh«ng mong muèn cña bu l«ng, ®ai èc hoÆc chèt (bÝt kÝn G09F 
3/00) [1, 2006.01] 

43/00 Vßng ®Öm hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù; C¬ cÊu kh¸c ®Ó ®ì ®Çu bu l«ng hoÆc ®ai èc 
(vßng h·m F16B 21/18; cã ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó h·m bu l«ng hoÆc ®ai èc F16B 
39/10, 39/24) [1, 2006.01] 

43/02 . cã mÆt tiÕp gi¸p ¨n khíp kh«ng th¼ng gãc víi trôc cña bu l«ng hoÆc kh«ng bao 
quanh bu l«ng [1, 2006.01] 

45/00 Mãc; Vßng mãc (ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn ghÐp nèi thuéc c¸c nhãm F16B 13/00, 
15/00, 19/00, 25/00, 35/00, 47/00 ®îc u tiªn; ®Ó treo tranh ¶nh hoÆc t¬ng tù A47G 
1/16; mãc kÐo dïng cho tµu thñy B63B 21/58; dïng cho môc ®Ých n©ng hoÆc kÐo 
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B66C; mãc hoÆc vßng treo cã phÇn nguyªn khèi ®îc thiÕt kÕ ®Ó gióp dÔ dµng nèi 
nhanh c¸p tíi bÊt kú ®iÓm nµo F16G 11/14) [1, 2006.01] 

45/02 . Mãc cã chèt kho¸ quay [1, 2006.01] 
45/04 . Mãc cã chèt kho¸ trît [1, 2006.01] 
45/06 . Mãc cã hai bé phËn mãc ®èi xøng [1, 2006.01] 

47/00 Gi¸c hót dïng cho môc ®Ých ghÐp nèi; thiÕt bÞ t¬ng tù sö dông sù b¸m dÝnh [1, 
2006.01] 
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F16C Trôc; trôc mÒm; c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó truyÒn chuyÓn 
®éng trong èng bäc ngoµi; chi tiÕt cña c¬ cÊu trôc 
khuûu; khíp quay; ghÐp nèi khíp quay; bé phËn kü thuËt 
quay kh¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng, khíp nèi, khíp ly hîp 
hoÆc c¸c bé phËn h·m; æ trôc [5] 

Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c kh¸i niÖm sau ®©y ®îc dïng víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "bé phËn quay kh¸c víi c¬ cÊu truyÒn ®éng, khíp nèi, khíp ly hîp hoÆc c¸c bé 

phËn h·m” bao gåm bÊt kú bé phËn kü thuËt nµo kh¸c víi c¬ cÊu truyÒn ®éng, khíp 
nèi, khíp ly hîp hoÆc c¸c bé phËn h·m mµ nã quay tíi mét chõng mùc mµ c¸c ®Æc 
®iÓm cña nã chØ chÞu ¶nh hëng bëi thùc tÕ lµ nã quay. 

Néi dung ph©n líp 

TruyÒn ®éng mÒm, trôc, trôc ®ì, trôc khuûu, 
b¸nh lÖch t©m ...................................................................................................................1/00, 3/00 
Ch¹c ch÷ thËp, thanh truyÒn .......................................................................... 5/00, 7/00, 9/00 
Khíp quay ................................................................................................................................... 11/00 
Trôc l¨n, tang trèng, ®Üa æ trôc .................................................................................. 13/00 
æ trôc 

Dïng cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng quay.............................................. 13/00, 17/00 ®Õn 27/00 
Dïng cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th¼ng ........................................................................ 29/00 
Dïng cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th¼ng vµ quay ........................................................... 31/00 
Dïng cho trôc khuûu hoÆc thanh truyÒn .............................................................................. 9/00 
Kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c ........................................................................................... 32/00 
Gi¸ ®ì; Chi tiÕt, phô tïng ................................................................. 27/00, 35/00; 33/00, 41/00 
Lµm m¸t; gi¶m t¶i träng ë trôc .............................................................................. 37/00; 39/00 

ChÕ t¹o, l¾p r¸p ............................................................................................................ 33/00, 43/00 
CÊu tróc cña c¸c vËt thÓ quay ®Ó khö  lùc ly 
t©m .................................................................................................................................................. 15/00 

 

1/00 Trôc mÒm (trôc mÒm trong m¸y nha khoa ®Ó khoan hoÆc c¾t A61C 1/18); Ph¬ng 
tiÖn c¬ häc ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng trong èng mÒm [1, 2006.01] 

1/02 . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
1/04 . . Trôc khíp [1, 2006.01] 
1/06 . . cã èng bäc ngoµi dÉn híng, trôc hoÆc hép (F16C 1/04 ®îc u tiªn; èng bäc 

ngoµi dÉn híng F16C 1/26) [1, 2006.01] 
1/08 . . Mèi nèi mót [1, 2006.01] 
1/10 . Ph¬ng tiÖn ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng th¼ng trong èng bäc ngoµi mÒm, vÝ dô “thiÕt bÞ 

Bowden” (èng bäc dÉn híng F16C 1/26) [1, 2006.01] 
1/12 . . Bè trÝ ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng ®Õn hoÆc tõ mét bé phËn mÒm [1, 2006.01] 
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1/14 . . . Cêu tróc ®Çu mót cña bé phËn mÒm; ghÐp nèi chóng víi bé phËn mÒm [1, 
2006.01] 

1/16 . . . trong ®ã ®Çu mót ®îc dÉn th¼ng [1, 2006.01] 
1/18 . . . trong ®ã phÇn cuèi cña bé phËn mÒm n»m däc theo mÆt cong cña bé phËn quay 
1/20 . . CÊu tróc cña bé phËn mÒm chuyÓn ®éng qua l¹i trong èng bäc ngoµi [1, 2006.01] 
1/22 . . §iÒu chØnh; Bï chiÒu dµi [1, 2006.01] 
1/24 . B«i tr¬n; ThiÕt bÞ b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/26 . CÊu tróc cña èng bäc dÉn híng hoÆc èng dÉn híng [1, 2006.01] 
1/28 . . cã æ trôc g¾n liÒn [1, 2006.01] 

3/00 Trôc (trôc mÒm F16C 1/00; Trôc ch©n vÞt, trôc guång m¹n B63H 23/34); Trôc ®ì; 
Trôc khuûu; B¸nh lÖch t©m [1, 2006.01] 

3/02 . Trôc; trôc ®ì [1, 2006.01] 
3/03 . . d¹ng èng lång [1, 2006.01] 
3/035 . . . cã æ trôc g¾n liÒn [1, 2006.01] 
3/04 . Trôc khuûu, trôc b¸nh lÖch t©m; khuûu, b¸nh lÖch t©m [1, 2006.01] 
3/06 . . Trôc khuûu [1, 2006.01] 
3/08 . . . lµm tõ mét chi tiÕt (c¸c ®Æc ®iÓm b«i tr¬n F16C 3/14, lµm m¸t F16C 3/16) [1, 

2006.01] 
3/10 . . . lµm tõ nhiÒu bé phËn hîp thµnh, vÝ dô, b»ng c¸ch hµn [1, 2006.01] 
3/12 . . . . ghÐp nèi cã thÓ th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
3/14 . . . §Æc ®iÓm vÒ b«i tr¬n [1, 2006.01] 
3/16 . . . §Æc ®iÓm vÒ lµm m¸t [1, 2006.01] 
3/18 . . Trôc cam [1, 2006.01] 
3/20 . . H×nh d¹ng cña trôc khuûu hoÆc trôc cam cã liªn quan ®Õn sù c©n b»ng [1, 

2006.01] 
3/22 . . Khuûu; B¸nh cam (®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña chèt khuûu F16C 11/02) [1, 2006.01] 
3/24 . . . khuûu ®«i, nghÜa lµ khuûu thø hai ®îc g¾n vµo chèt khuûu thø nhÊt [1, 

2006.01] 
3/26 . . . M¸ khuûu ®µn håi; Chèt khuûu ®îc ®Þnh vÞ ®µn håi [1, 2006.01] 
3/28 . . . Khuûu hoÆc b¸nh lÖch t©m ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/30 . . . cã c¬ cÊu ®Ó gióp viÖc vît qua ®iÓm chÕt [1, 2006.01] 

5/00 Ch¹c ch÷ thËp; CÊu tróc cña mèi ghÐp cøng gi÷a ch¹c ch÷ thËp víi ®Çu thanh 
truyÒn hoÆc cÇn pitt«ng (cÇn pitt«ng, nghÜa lµ thanh ®îc nèi cøng víi pitt«ng, 
F16J 7/00) [1, 2006.01] 

7/00 Thanh truyÒn hoÆc thanh nèi t¬ng tù cã khíp quay ë c¶ hai ®Çu mót (khíp nèi 
dïng cho b¸nh xe chñ ®éng cña tµu háa B61C 17/10); CÊu tróc cña ®Çu thanh 
truyÒn (®Çu thanh truyÒn ®îc nèi cøng víi ch¹c ch÷ thËp F16C 5/00) [1, 2006.01] 

7/02 . CÊu tróc cña thanh truyÒn cã ®é dµi kh«ng ®æi [1, 2006.01] 
7/04 . cã bé phËn trung gian ®µn håi hoÆc gèi ®Öm thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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7/06 . Thanh truyÒn ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
7/08 . b»ng kim lo¹i d¹ng tÊm [1, 2006.01] 

9/00 æ trôc cho trôc khuûu hoÆc thanh truyÒn; GhÐp nèi thanh truyÒn (b«i tr¬n cho 
thanh truyÒn trong ghÐp nèi víi trôc khuûu F16C 3/14; ghÐp nèi víi c¸c ch¹c ch÷ 
thËp F16C 5/00, víi pitt«ng F16J 1/14) [1, 2006.01] 

9/02 . æ trôc khuûu [1, 2006.01] 
9/03 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh ®é hë [1, 2006.01] 

9/04 . æ trôc thanh truyÒn; GhÐp nèi chóng [1, 2006.01] 
9/06 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh ®é hë ë æ trôc, ®îc vËn hµnh tù ®éng hoÆc kh«ng tù 

®éng [1, 2006.01] 

11/00 Khíp quay; GhÐp nèi khíp quay (ph©n bè c¸c mèi nèi liªn kÕt B62D 7/16) [1, 
2006.01] 

11/02 . Ngçng trôc; Chèt khuûu (l¾p chÆt chèt khuûu vµo m¸ khuûu, c¸c chèt khuûu ®îc 
lµm liÒn víi khuûu F16C 3/06, 3/22) [1, 2006.01] 

11/04 . GhÐp nèi kiÓu khíp quay (kiÓu b¶n lÒ cho cöa, cöa sæ hoÆc c¸c c¸nh) [1, 2006.01] 
11/06 . . Khíp quay cÇu; Khíp quay kh¸c cã nhiÒu h¬n mét gãc quay tù do, nghÜa lµ khíp 

quay v¹n n¨ng (khíp c¸c ®¨ng) (khíp v¹n n¨ng trong ®ã chuyÓn ®éng mÒm ®îc 
sinh ra nhê c¸c bé phËn ghÐp nèi chuyÓn ®éng quay, trît hoÆc l¨n F16D 3/16) 
[1, 2006.01] 

11/08 . . . cã c¸c æ trôc ®µn håi [1, 2006.01] 
11/10 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó kho¸ [1, 2006.01] 
11/12 . . kÕt hîp víi c¸c mèi nèi mÒm, vÝ dô lß xo l¸ (nhÝp) [1, 2006.01] 

13/00 Con l¨n, tang quay, ®Üa quay hoÆc t¬ng tù (trôc l¨n dÉn híng trong viÖc n¹p vËt 
liÖu cuén B65H27/00 ; trôc c¸n, æ ®ì dïng cho chóng D21G1/02 ; thïng hoÆc trôc 
quay cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F5/02 ; Sù ®iÒu chØnh ®Æc biÖt, xem c¸c líp 
t¬ng øng); C¸c æ ®ì hay gèi tùa cña chóng [1, 2006.01] 

13/02 . æ trôc [1, 2006.01] 

13/04 . . æ ®ì tõng chi tiÕt; æ trôc ®ì t¹i hai hoÆc nhiÒu ®iÓm [1, 2006.01] 
13/06 . . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

15/00 CÊu tróc cña c¸c chi tiÕt quay ®Ó chèng lùc ly t©m (b¸nh ®µ, ®èi träng F16F 
15/30, F16F 15/32) [1, 2006.01] 

æ trôc cho c¸c chi tiÕt quay (F16C 9/00, F16C 13/02 ®îc u tiªn; dïng cho c¶ chuyÓn ®éng 
th¼ng F16C 31/00) 

17/00 æ trît (F16C 32/06 ®îc u tiªn; æ trôc ®iÒu chØnh ®îc F16C 23/00, 25/00) [1, 2, 
2006.01] 

17/02 . chØ dïng cho t¶i träng híng t©m [1, 2006.01] 
17/03 . . cã c¸c ®o¹n ®ì nghiªng, vÝ dô æ trît Michell [1, 2006.01] 
17/04 . chØ dïng cho t¶i träng híng trôc [1, 2006.01] 
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17/06 . . cã c¸c ®o¹n ®ì nghiªng, vÝ dô æ trît Michell [1, 2006.01] 
17/08 . . dïng ®Ó ®ì mÆt mót cña trôc hoÆc c¸c bé phËn kh¸c, vÝ dô æ ®øng (æ chÆn) [1, 

2006.01] 
17/10 . dïng cho c¶ t¶i träng híng t©m vµ híng trôc [1, 2006.01] 
17/12 . ®Æc trng bëi c¸c ®Æc ®iÓm kh«ng phô thuéc vµo híng t¸c ®éng cña t¶i träng [1, 

2006.01] 
17/14 . . ®Æc biÖt dïng ®Ó sö dông díi níc [1, 2006.01] 
17/18 . . cã b¹c lãt hoÆc èng lãt tù lùa, cã thÓ quay víi tèc ®é thÊp [1, 2006.01] 
17/20 . . cã æ trôc hoÆc gèi tùa dù phßng [1, 2006.01] 
17/22 . . cã c¬ cÊu bï sù d·n në nhiÖt [1, 2006.01] 
17/24 . . cã c¬ cÊu chèng c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng b×nh thêng, vÝ dô chèng sù qu¸ nhiÖt, ®Ó 

®¶m b¶o an toµn [1, 2006.01] 
17/26 . HÖ thèng bao gåm nhiÒu æ trît [1, 2006.01] 

19/00 æ l¨n (æ trôc ®iÒu chØnh ®îc F16C 23/00, 25/00) [1, 2006.01] 
19/02 . cã c¸c bi cã ®é lín nh nhau n»m trong mét hoÆc nhiÒu vßng [1, 2006.01] 
19/04 . . chÞu t¶i träng chÝnh lµ t¶i träng híng t©m [1, 2006.01] 
19/06 . . . cã mét vßng bi [1, 2006.01] 
19/08 . . . cã nhiÒu vßng bi [1, 2006.01] 
19/10 . . chÞu t¶i träng chÝnh lµ t¶i träng híng trôc [1, 2006.01] 
19/12 . . . ®Ó ®ì mÆt mót cña trôc hoÆc cña c¸c bé phËn kh¸c, vÝ dô æ chÆn (æ ®øng) [1, 

2006.01] 
19/14 . . chÞu c¶ t¶i träng híng t©m vµ híng trôc [1, 2006.01] 
19/16 . . . cã mét vßng bi [1, 2006.01] 
19/18 . . . cã nhiÒu vßng bi [1, 2006.01] 
19/20 . . cã c¸c chi tiÕt ®Þnh c÷ gi÷a c¸c bi [1, 2006.01] 
19/22 . cã c¸c bi ®òa cã ®é lín nh nhau n»m trong mét hoÆc nhiÒu vßng, vÝ dô æ kim [1, 

2006.01] 
19/24 . . chÞu t¶i träng chÝnh lµ t¶i träng híng t©m [1, 2006.01] 
19/26 . . . cã mét vßng bi ®òa [1, 2006.01] 
19/28 . . . cã nhiÒu vßng bi ®òa [1, 2006.01] 
19/30 . . chÞu t¶i träng chÝnh lµ t¶i träng híng trôc [1, 2006.01] 
19/32 . . . ®Ó ®ì mÆt ®Çu cña trôc hoÆc cña c¸c bé phËn kh¸c, vÝ dô æ chÆn [1, 2006.01] 
19/34 . . chÞu c¶ t¶i träng híng t©m vµ híng trôc [1, 2006.01] 
19/36 . . . cã mét vßng bi ®òa [1, 2006.01] 
19/38 . . . cã nhiÒu vßng bi ®òa [1, 2006.01] 
19/40 . . cã c¸c chi tiÕt ®Þnh c÷ gi÷a c¸c bi ®òa [1, 2006.01] 

19/44 . . æ kim [1, 2006.01] 
19/46 . . . cã mét vßng ®òa kim [1, 2006.01] 
19/48 . . . cã nhiÒu vßng ®òa kim [1, 2006.01] 
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19/49 . æ l¨n cã c¶ bi ®òa vµ bi trßn [1, 2006.01] 
19/50 . C¸c lo¹i æ l¨n kh¸c [1, 2006.01] 
19/52 . cã c¬ cÊu b¶o vÖ chèng c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng b×nh thêng [1, 2006.01] 
19/54 . HÖ thèng bao gåm nhiÒu æ l¨n (æ trôc chÝnh F16C 35/08) [1, 2006.01] 
19/55 . . cã c¸c vßng tù lùa trung gian quay víi tèc ®é thÊp [1, 2006.01] 
19/56 . . trong ®ã vËt thÓ l¨n cña æ l¨n nµy cã ®êng kÝnh kh¸c víi ®êng kÝnh cña vËt thÓ 

l¨n cña æ trôc kh¸c [1, 2006.01] 

21/00 Tæ hîp æ trît víi æ l¨n (F16C 17/24, F16C 19/52 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

23/00 æ trôc ®iÒu chØnh theo sù ®ång trôc hoÆc vÞ trÝ cña trôc (F16C 27/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

23/02 . æ trît [1, 2006.01] 
23/04 . . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

23/06 . æ l¨n [1, 2006.01] 
23/08 . . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

23/10 . æ trôc ®iÒu chØnh lÖch t©m [1, 2006.01] 

25/00 æ trôc ®iÓu chØnh ®îc theo ®é gi¬ vµ ®é mßn (F16C 27/00 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

25/02 . æ trît [1, 2006.01] 
25/04 . . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

25/06 . æ l¨n [1, 2006.01] 
25/08 . . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

27/00 æ trôc ®µn håi hoÆc gèi tùa cho chóng (æ trôc gi¶m chÊn dïng cho ®ång hå  
G04B 31/02) [1, 2006.01] 

27/02 . æ trît [1, 2006.01] 

27/04 . æ l¨n, vÝ dô cã c¸c vËt thÓ l¨n ®µn håi [1, 2006.01] 
27/06 . cã c¸c bé phËn b»ng cao su hoÆc vËt liÖu t¬ng tù (F16C 27/08 ®îc u tiªn; cã bÒ 

mÆt trît b»ng cao su hoÆc cao su nh©n t¹o F16C 33/22) [1, 2006.01] 
27/08 . t¶i träng chñ yÕu híng trôc, vÝ dô ®îc bè trÝ däc theo trôc [1, 2006.01] 

29/00 æ trôc chØ dïng cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng th¼ng (F16C 32/06 ®îc u tiªn; 
liªn kÕt víi trôc mÒm F16C 1/28) [1, 2, 2006.01] 

29/02 . æ trît [1, 2006.01] 

29/04 . æ l¨n [1, 2006.01] 
29/06 . . trong ®ã vËt thÓ l¨n tõng phÇn kh«ng chÞu t¶i [1, 2006.01] 
29/08 . C¬ cÊu ®Ó bao bäc hoÆc b¶o vÖ ®êng hµnh tr×nh [1, 2006.01] 
29/10 . C¬ cÊu kho¸ æ trôc [1, 2006.01] 
29/12 . C¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh ®é gi¬ [1, 2006.01] 
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31/00 æ trôc dïng cho c¸c bé phËn cã c¶ chuyÓn ®éng th¼ng vµ chuyÓn ®éng quay [1, 
2006.01] 

31/02 . æ trît [1, 2006.01] 

31/04 . æ l¨n [1, 2006.01] 
31/06 . . trong ®ã vËt thÓ l¨n tõng phÇn kh«ng chÞu t¶i [1, 2006.01] 

32/00 æ trôc kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

32/02 . æ ®ì l¨ng trô [1, 2006.01] 
32/04 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®ì trôc b»ng tõ tÝnh hoÆc ®iÖn [2, 2006.01] 
32/06 . cã bé phËn quay ®îc ®ì b»ng ®Öm thñy lùc hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô gèi ®Öm khÝ thñy 

tÜnh [2, 2006.01] 

Chi tiÕt hoÆc phô tïng cña æ trôc 

33/00 Chi tiÕt cña æ trôc; ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt ®Ó chÕ t¹o æ trôc hoÆc c¸c chi tiÕt cña 
chóng (gia c«ng kim lo¹i hoÆc t¬ng tù, xem c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

33/02 . C¸c chi tiÕt cña æ trît [1, 2006.01] 

33/04 . . B¹c lãt; èng lãt; Líp ¸o [1, 2006.01] 
33/06 . . . BÒ mÆt trît lµm b»ng kim lo¹i (F16C 33/24 ®Õn 33/28 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
33/08 . . . . B¾t chÆt b¹c lãt, èng lãt hoÆc líp ¸o vµo vá æ trôc [1, 2006.01] 
33/10 . . . . CÊu tróc liªn quan ®Õn viÖc b«i tr¬n [1, 2006.01] 
33/12 . . . . Thµnh phÇn cÊu trôc vËt liÖu; Sö dông vËt liÖu ®Æc biÖt hoÆc ph¬ng ph¸p gia 

c«ng bÒ mÆt, vÝ dô chèng ¨n mßn [1, 2006.01] 
33/14 . . . . C¸c ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ®Æc biÖt; Ch¹y rµ [1, 2006.01] 
33/16 . . . MÆt trît b»ng grafit [1, 2006.01] 
33/18 . . . MÆt trît b»ng gç hay b»ng vËt liÖu d¹ng sîi [1, 2006.01] 
33/20 . . . MÆt trît b»ng chÊt dÎo nh©n t¹o (F16C 33/22 ®Õn 33/28 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
33/22 . . . MÆt trît b»ng cao su tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o (F16C 33/24 ®Õn 33/28 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
33/24 . . . cã c¸c phÇn kh¸c nhau cña mÆt trît ®îc lµm tõ nh÷ng vËt liÖu kh¸c nhau [1, 

2006.01] 
33/26 . . . lµm b»ng cuén d©y thÐp; lµm tõ mét sè lîng lín c¸c ®Üa, vßng, thanh hoÆc c¸c 

chi tiÕt kh¸c [1, 2006.01] 
33/28 . . . cã cèt gia cè d¹ng khung hoÆc líi [1, 2006.01] 
33/30 . C¸c chi tiÕt cña æ l¨n [1, 2006.01] 
33/32 . . Bi [1, 2006.01] 
33/34 . . §òa l¨n; §òa kim [1, 2006.01] 
33/36 . . . cã bÒ mÆt l¨n kh«ng ph¶i d¹ng trô, vÝ dô d¹ng h×nh c«n; cã khÝa r·nh trªn bÒ 

mÆt l¨n [1, 2006.01] 
33/37 . . C¸c chi tiÕt ®Þnh c÷ [1, 2006.01] 
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33/372 . . . cøng [1, 2006.01] 
33/374 . . . ®µn håi [1, 2006.01] 
33/38 . . Vßng c¸ch bi [1, 2006.01] 
33/40 . . . cho nhiÒu vßng bi [1, 2006.01] 
33/41 . . . d¹ng r¨ng lîc [1, 2006.01] 
33/42 . . . lµm b»ng d©y thÐp hoÆc d¶i thÐp tÊm (F16C 33/40, 33/41 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
33/44 . . . Chän vËt liÖu (F16C 33/40, 33/41 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/46 . . Vßng c¸ch con l¨n hoÆc ®òa kim [1, 2006.01] 
33/48 . . . cho nhiÒu vßng con l¨n hoÆc ®òa kim [1, 2006.01] 
33/49 . . . kiÓu r¨ng lîc [1, 2006.01] 
33/50 . . . cã d¹ng tõ c¸c bé phËn liªn kÕt víi nhau, vÝ dô xÝch [1, 2006.01] 
33/51 . . . cã d¹ng tõ c¸c bé phËn kh«ng liªn kÕt víi nhau [1, 2006.01] 
33/52 . . . kh«ng cã c¸c phÇn tö n»m gi÷a hoÆc tiÕp xóc víi bÒ mÆt cña con l¨n (F16C 

33/50 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/54 . . . lµm b»ng d©y, d¶i hoÆc tÊm thÐp (F16C 33/48, 33/49 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/56 . . . Chän vËt liÖu (F16C 33/48, 33/49 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/58 . . MÆt l¨n; Vßng l¨n [1, 2006.01] 
33/60 . . . ®îc ph©n chia [1, 2006.01] 
33/61 . . . . lµm b»ng d©y thÐp [1, 2006.01] 
33/62 . . . Chän vËt liÖu [1, 2006.01] 
33/64 . . . C¸c ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
33/66 . . C¸c bé phËn hoÆc chi tiÕt ®Æc biÖt liªn quan ®Õn b«i tr¬n [1, 2006.01] 
33/72 . §Öm kÝn [1, 2006.01] 
33/74 . . cho æ trît [1, 2006.01] 
33/76 . . cho æ l¨n [1, 2006.01] 
33/78 . . . cã mµng ch¾n, ®Üa hoÆc vßng cã hoÆc kh«ng cã c¸c bé phËn ®µn håi [1, 

2006.01] 
33/80 . . . §Öm kÝn khuÊt khóc (®Öm kÝn kiÓu mª lé) [1, 2006.01] 
33/82 . . . C¬ cÊu dïng ph¬ng ph¸p tÜnh ®iÖn hoÆc tõ trêng ®Ó chèng bôi bÈn [1, 

2006.01] 

35/00 C¸c côm gèi ®ì cøng; Vá æ ®ì, vÝ dô n¾p ®Ëy, ¸o bäc (F16C 23/00 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

35/02 . cho æ trît [1, 2006.01] 
35/04 . cho æ l¨n [1, 2006.01] 
35/06 . . L¾p r¸p æ l¨n; Cè ®Þnh chóng vµo trôc hoÆc th©n m¸y [1, 2006.01] 
35/063 . . . Cè ®Þnh vµo trôc (cã sö dông phÇn tö trung gian F16C 35/07) [3, 2006.01] 
35/067 . . . Cè ®Þnh vµo th©n m¸y (cã sö dông phÇn tö trung gian F16C 35/07) [3, 2006.01] 
35/07 . . . Cè ®Þnh vµo th©n m¸y hoÆc trôc cã sö dông phÇn tö trung gian [3, 2006.01] 
35/073 . . . . gi÷a trôc vµ vßng trong cña æ trôc [3, 2006.01] 
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35/077 . . . . gi÷a th©n vµ vßng ngoµi æ trôc [3, 2006.01] 
35/078 . . . sö dông ¸p lùc chÊt láng hoÆc khÝ nÐn ®Ó dÔ dµng l¾p r¸p [3, 2006.01] 
35/08 . cho trôc chÝnh [1, 2006.01] 
35/10 . . cã æ trît [1, 2006.01] 
35/12 . . cã æ l¨n [1, 2006.01] 

37/00 Lµm m¸t æ trôc [1, 2006.01] 

39/00 Gi¶m t¶i träng cho æ trôc [1, 2006.01] 
39/02 . sö dông ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
39/04 . sö dông ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
39/06 . sö dông ph¬ng tiÖn tõ tÝnh [1, 2006.01] 

41/00 Phô tïng kh¸c cña æ trôc [1, 2006.01] 
41/02 . C¬ cÊu ®Ó c©n b»ng t¶i träng trªn c¸c æ trôc hoÆc c¸c chi tiÕt cña nã [1, 2006.01] 
41/04 . Ng¨n ngõa sù háng hãc æ trôc trong khi b¶o qu¶n, vËn chuyÓn hoÆc trong c¸c môc 

®Ých sö dông kh¸c [1, 2006.01] 

43/00 L¾p r¸p æ trôc [1, 2006.01] 
43/02 . L¾p r¸p æ trît [1, 2006.01] 
43/04 . L¾p r¸p æ l¨n [1, 2006.01] 
43/06 . . §Æt vËt thÓ l¨n vµo vßng c¸ch hoÆc æ trôc [1, 2006.01] 
43/08 . . . b»ng c¸ch lµm biÕn d¹ng vßng c¸ch hoÆc mÆt trît [1, 2006.01] 
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F16D Khíp nèi ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay (c¬ cÊu truyÒn ®éng truyÒn 
chuyÓn ®éng quay F16H, vÝ dô truyÒn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16H 39/00 ®Õn 
F16H 47/00); khíp ly hîp (khíp ly hîp ®iÖn-®inam« H02K 49/00; khíp ly hîp 
sö dông lùc hót tÜnh ®iÖn H02N 13/00); phanh (hÖ thèng phanh ®iÖn ®éng lùc 
dïng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung B60L 7/00; phanh ®iÖn-®inam« H02K 49/00) 
[2] 

Néi dung ph©n líp 

Khíp nèi 
Nãi chung ............................................................................................................................. 1/00 
Khíp nèi mÒm; khíp nèi xung; khíp nèi trît ................................................. 3/00; 5/00; 7/00 
Cã bé phËn an toµn .............................................................................................................. 9/00 
Sö dông lu chÊt lµm ph¬ng tiÖn truyÒn lùc .............................................. 31/00, 33/00, 39/00 

Khíp ly hîp 
DÉn ®éng c¬ häc 

c¸c bé phËn tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhau .................................................. 11/00, 13/00, 17/00 
cã c¸c bé phËn riªng biÖt .............................................................................................. 15/00 
c¸c lo¹i kh¸c; tæ hîp c¸c khíp ly hîp ............................................................... 19/00; 21/00 
côm chi tiÕt vµ chi tiÕt ................................................................................................... 23/00 

DÉn ®éng kh«ng ph¶i c¬ häc 
b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn ................................................................................ 25/00, 29/00 
®îc dÉn ®éng tõ tÝnh ........................................................................................ 27/00, 29/00 
®îc dÉn ®éng ®iÖn ............................................................................................ 28/00, 29/00 

Sö dông lu chÊt lµm ph¬ng tiÖn truyÒn lùc .................................................... 31/00 ®Õn 37/00 
Khíp ly hîp tù do, tù ®éng ......................................................................... 41/00, 43/00, 45/00 
Tæ hîp c¸c khíp ly hîp ........................................................................................... 45/00, 47/00 
§iÒu khiÓn bªn ngoµi cña khíp ly hîp ............................................................................... 48/00 

Khíp ly hîp tù do ......................................................................................................... 41/00, 45/00 
Phanh 

§Æc trng bëi chøc n¨ng cña chóng .................................................................. 49/00 ®Õn 55/00 
Sö dông lùc c¶n cña chÊt láng hoÆc khÝ ............................................................................. 57/00 
Tù ®éng .............................................................................................................................. 59/00 
Cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó sö dông n¨ng lîng bªn ngoµi ....................................................... 61/00 
C¸c d¹ng kh¸c .................................................................................................................... 63/00 
Chi tiÕt vµ côm chi tiÕt ................................................................................ 65/00, 69/00, 71/00 
C¬ cÊu gi¸m s¸t ®iÒu kiÖn lµm viÖc .................................................................................... 66/00 

Tæ hîp c¸c c¬ cÊu kh¸c nhau ................................................................................ 47/00, 67/00 
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Khíp nèi 

1/00 Khíp nèi ®Ó liªn kÕt cøng hai trôc ®ång trôc hoÆc c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng kh¸c 
cña m¸y (®Ó b¾t chÆt khuûu vµo trôc cña chóng F16C 3/10) [1, 2006.01] 

1/02 . ®Ó nèi hai ®Çu mót trôc ®ång trôc hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/027 . . kh«ng t¸ch rêi nhau, vÝ dô d¸n vµo nhau, hµn vµo nhau hoÆc t¬ng tù [6, 2006.01] 
1/033 . . b»ng c¸ch kÑp hai mÆt vu«ng gãc víi trôc quay víi nhau, vÝ dô mÆt bÝch ®îc 

ghÐp bul«ng [6, 2006.01] 
1/04 . . cã may¬ kÑp; cã may¬ vµ khãa däc [1, 2006.01] 
1/05 . . . víi sù kÑp híng t©m do t¶i träng däc trôc cña Ýt nhÊt mét cÆp mÆt h×nh c«n [5, 

2006.01] 
1/06 . ®Ó b¾t chÆt c¸c bé phËn lªn trôc hoÆc lªn mÆt mót cña trôc (b¾t chÆt ch©n vÞt lªn 

trôc B63H 23/34) [1, 2006.01] 
1/064 . . kh«ng t¸ch rêi nhau [6, 2006.01] 
1/068 . . . d¸n vµo nhau, hµn vµo nhau hoÆc t¬ng tù [6, 2006.01] 
1/072 . . . bao hµm c¶ biÕn d¹ng chÊt dÎo (hµn chÊt dÎo 1/068) [6, 2006.01] 
1/076 . . b»ng c¸ch kÑp hai mÆt vu«ng gãc víi trôc quay víi nhau, vÝ dô mÆt bÝch ®îc 

ghÐp bul«ng [6, 2006.01] 
1/08 . . cã may¬ kÑp; cã may¬ vµ khãa däc [1, 2006.01] 
1/09 . . . víi sù kÑp híng t©m do t¶i träng däc trôc cña Ýt nhÊt mét cÆp mÆt h×nh c«n [5, 

2006.01] 
1/091 . . . . vµ bao gåm mét khoang chøa mét pitt«ng h×nh c«n chuyÓn ®éng däc trôc nhê 

¸p lùc lu chÊt cã t¸c dông kÑp chÆt [2006.01] 
1/092 . . . . mét cÆp mÆt ph¼ng ¨n khíp h×nh c«n n»m trªn trôc vµ may¬ [2006.01] 
1/093 . . . . sö dông mét hoÆc nhiÒu vßng chÊt dÎo h×nh c«n cã Ýt nhÊt mét mÆt c«n, c¸c 

vßng nµy ®îc co hoÆc gi·n nh»m t¸c dông kÑp chÆt (F16D 1/091 ®îc u 
tiªn) [2006.01] 

1/094 . . . . . sö dông mét hoÆc nhiÒu cÆp vßng chÊt dÎo cã c¸c bÒ mÆt h×nh c«n ¨n khíp 
víi nhau, trong ®ã mét vßng ®îc co rót cßn vßng kia ®îc gi·n në 
[2006.01]   

1/095 . . . . . chØ cã t¸c dông kÑp chÆt nhê sù co rót cña vßng chÊt dÎo [2006.01] 
1/096 . . . . . . c¸c vßng chÊt dÎo ®îc ®Æt gi÷a trôc vµ may¬ [2006.01] 
1/097 . . . . . chØ cã t¸c dông kÑp chÆt nhê sù gi·n në cña c¸c vßng chÊt dÎo, vÝ dô c¸c 

vßng gi·n në ®îc ®Æt gi÷a trôc vµ may¬ [2006.01] 
1/10 . Khíp nèi t¸c ®éng nhanh trong ®ã c¸c phÇn cña khíp ®îc nèi víi nhau nhê sù 

dÞch chuyÓn däc trôc cña chóng [1, 2006.01] 
1/104 . . cã ph¬ng tiÖn gi÷ quay cã khíp nèi vµ chØ t¸c ®éng nhê lùc ma s¸t [6, 2006.01] 
1/108 . . cã ph¬ng tiÖn gi÷ quay cã khíp nèi vµ t¸c ®éng bëi c¸c bé phËn ®îc ¨n khíp 

vµo nhau, nghÜa lµ c¸c khíp nèi tÝch cùc [6, 2006.01] 
1/112 . . . c¸c bé phËn ®îc ¨n khíp vµo nhau bao gåm c¸c bÒ mÆt truyÒn m«men, vÝ dô 

c¸c khíp cµi lìi lª [6, 2006.01] 
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1/116 . . . cã c¸c bé phËn ®îc ¨n khíp vµo nhau chøa c¸c r·nh vßng liªn tôc hoÆc ng¾t 
qu·ng trªn bÒ mÆt cña mét trong c¸c bé phËn cña nèi (kÑp trßn ®Ó gi÷ may¬ trªn 
trôc F16B 21/18) [6, 2006.01] 

1/12 . cho phÐp ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña c¸c bé phËn cña khíp nèi t¬ng øng víi trôc (trong 
khi chuyÓn ®éng F16D 3/10) [1, 2006.01] 

3/00 Khíp nèi mÒm, nghÜa lµ cã ph¬ng tiÖn cho phÐp chuyÓn ®éng gi÷a c¸c chi tiÕt 
ghÐp nèi trong khi ho¹t ®éng (c¸c khíp nèi t¸ch rêi nhê dÞch chuyÓn däc trôc cña 
c¸c nöa khíp F16D 1/10; khíp trît F16D 7/00; khíp nèi b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn 
F16D 31/00 ®Õn F16D 39/00) [1, 2006.01] 

3/02 . dïng cho c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt (khíp nèi v¹n n¨ng, xem nhãm t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

3/04 . . ®Æc biÖt cho phÐp sù chuyÓn dÞch híng t©m, vÝ dô khíp nèi Oldham [1, 2006.01] 
3/06 . . ®Æc biÖt cho phÐp sù chuyÓn dÞch däc trôc [1, 2006.01] 
3/08 . . C¸c khíp nèi dïng cho c¸c trôc giao nhau, cã c¸c thanh trung gian ®îc uèn cong 

mét gãc ®ång vÞ víi gãc giao nhau [1, 2006.01] 
3/10 . . C¸c khíp nèi cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi gãc quay cña 2 trôc ®ång t©m trong 

lóc chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
3/12 . . ®Æc biÖt dïng ®Ó tÝch lòy n¨ng lîng nh»m hÊp thô lùc va ®Ëp hoÆc rung ®éng 

(b»ng c¸ch sö dông c¸c chi tiÕt thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F16D 3/80) [1, 2006.01] 
3/14 . . ®îc liªn kÕt víi khíp nèi ma s¸t ®Ó gi¶m rung ®éng hoÆc ®Ó hÊp thô va ®Ëp [1, 

2006.01] 
3/16 . C¸c khíp nèi v¹n n¨ng trong ®ã ®é mÒm dÎo ®îc t¹o ra nhê sù quay, trît hoÆc 

l¨n cña c¸c phÇn tö liªn kÕt [1, 2006.01] 
3/18 . . c¸c phÇn tö cña khíp nèi cã c¸c r¨ng trît ¨n khíp vµo nhau [1, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 Trong nhãm nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc sö dông víi ý nghÜa nh sau: 
 "C¸c chi tiÕt khíp nèi" nghÜa lµ bé phËn truyÒn ®éng vµ bé phËn ®îc dÉn ®éng cña 

khíp nèi, ®îc ®Æt trªn, vµ quay nh mét côm chi tiÕt víi, c¸c trôc hoÆc c¸c bé phËn 
t¬ng ®¬ng cña chóng n»m gi÷a khíp nèi. Bé phËn trung gian nèi liÒn c¸c phÇn nµy 
®îc coi nh lµ mét bé phËn t¬ng ®¬ng. 

 
3/19 . . . lµm b»ng vËt liÖu ®µn håi hoÆc cÊu tróc ®µn håi [1, 2006.01] 
3/20 . . mét nöa khíp lång vµo nöa khíp kh¸c vµ nèi víi nã b»ng c¸c bé phËn trît hoÆc 

l¨n (F16D 3/18, 3/24 ®îc u tiªn) [1, 4, 5, 2006.01] 
3/202 . . . mét nöa khíp cã chèt nh« ra híng kÝnh, vÝ dô khíp nèi gi¸ ba ch©n [5, 

2006.01] 
3/205 . . . . c¸c chèt kÐo nh« ra ngoµi theo ph¬ng híng kÝnh cña nöa khíp [5, 2006.01] 
3/207 . . . . c¸c chèt kÐo nh« vµo trong theo ph¬ng híng kÝnh cña nöa khíp [5, 

2006.01] 
3/22 . . . c¸c bé phËn l¨n d¹ng bi, con l¨n hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù, ®îc dÉn híng vµo 

c¸c r·nh hoÆc c¸c lç cña c¶ hai nöa khíp [1, 3, 5, 2006.01] 
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3/221 . . . . c¸c bé phËn l¨n ®îc ®Æt n»m trong c¸c lç cña mét trong c¸c nöa khíp [5, 
2006.01] 

3/223 . . . . c¸c bé phËn l¨n ®îc dÉn vµo c¸c r·nh cña c¶ hai nöa khíp [5, 2006.01, 
2011.01] 

3/2233 . . . . . n¬i mµ r·nh t¹o thµnh hai ®êng cong víi mét ®iÓm uèn cong n»m ë gi÷a, 
nghÜa lµ khíp nèi r·nh ch÷ S [2011.01] 

3/2237 . . . . . n¬i mµ c¸c r·nh ®îc hîp thµnh gi÷a ®êng lîn vßng vµ tiÕp gi¸p víi 
®êng th¼ng, nghÜa lµ khíp nèi kiÓu r·nh c¾t s©u tù do (UF) [2011.01] 

3/224 . . . . . c¸c ®êng t©m r·nh cña mçi nöa khíp n»m trªn mÆt cÇu [5, 2006.01, 
2011.01] 

3/2245 . . . . . . n¬i mµ c¸c ®êng t©m r·nh ®îc bï lÖch tõ t©m khíp nèi [2011.01] 
3/226 . . . . . c¸c ®êng t©m r·nh cña mçi nöa khíp n»m trªn mét xi lanh ®ång trôc víi 

nöa khíp t¬ng øng [5, 2006.01] 
3/227 . . . . . . c¸c khíp nèi cã d¹ng èng lång nhau [5, 2006.01] 
3/229 . . . . . c¸c lo¹i khíp nèi d¹ng l¨ng trô, mµ trong ®ã mçi ®êng t©m r·nh n»m trong 

mÆt ph¼ng song song víi trôc cña nöa khíp t¬ng øng (F16D 3/224, 3226 
®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

3/24 . . bao gåm c¸c bi, con l¨n hoÆc t¬ng tù, gi÷a c¸c bÒ mÆt dÉn ®éng ®îc ®Æt gèi lªn 
nhau, vÝ dô c¸c r¨ng vÊu ë c¶ hai nöa khíp [1, 3, 5, 2006.01] 

3/26 . . Khíp kiÓu Hooke hoÆc lo¹i khíp kh¸c cã bé phËn trung gian t¬ng ®¬ng ®Ó mçi 
nöa khíp ®îc nèi víi chóng d¹ng quay hoÆc trît (F16D 3/18, 3/20 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

3/27 . . . cã hai hoÆc nhiÒu bé phËn trung gian ghÐp nèi kiÓu quay hoÆc trît víi nhau, vÝ 
dô c¸c khíp nèi kiÓu méng trît [5, 2006.01] 

3/28 . . . trong ®ã khíp quay cã c¸c chi tiÕt ®µn håi [1, 2006.01] 
3/30 . . . trong ®ã khíp nèi cÊu t¹o ®Æc biÖt cho tèc ®é tØ ®èi kh«ng ®æi [1, 2006.01] 
3/32 . . . . nhê hai bé phËn trung gian, mçi bé phËn cã hai ngâng hoÆc æ trôc vu«ng gãc 

víi nhau [1, 2006.01] 
3/33 . . . . . cã c¸c æ l¨n hoÆc æ bi [1, 2006.01] 
3/34 . . . . cã c¸c phÇn ®îc ghÐp nèi b»ng vÊu, chèt, bi hoÆc t¬ng tù ®îc dÉn vµo 

trong c¸c r·nh hoÆc gi÷a c¸c r¨ng vÊu [1, 2006.01] 
3/36 . . . trong ®ã mçi chèt quay gi÷a c¸c nöa khíp vµ bé phËn trung gian bao gåm mét 

bi [1, 2006.01] 
3/38 . . . cã mét bé phËn trung gian duy nhÊt víi æ trôc hoÆc ngâng trôc ®îc bè trÝ trªn 

hai trôc vu«ng gãc víi nhau (F16D 3/36 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/40 . . . . cã mét bé phËn trung gian cã hai cÆp ngâng trôc híng ra ngoµi trªn c¸c trôc 

giao nhau [1, 2006.01] 
3/41 . . . . . cã æ l¨n hoÆc æ bi [1, 2006.01] 
3/42 . . . . cã bé phËn trung gian d¹ng vßng cã c¸c æ trôc hoÆc ngâng trôc híng vµo 

trong [1, 2006.01] 
3/43 . . . . . cã æ l¨n hoÆc æ bi [1, 2006.01] 
3/44 . . . bé phËn trung gian ®îc nèi víi c¸c nöa khíp b»ng vÊu, chèt, bi hoÆc t¬ng tù 

®îc dÉn vµo trong c¸c r·nh hoÆc gi÷a c¸c r¨ng vÊu [1, 2006.01] 
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3/46 . . . . mçi nöa khíp g¾n víi chi tiÕt trung gian b»ng vÊu hoÆc r·nh [1, 2006.01] 
3/48 . . mét nöa khíp cã c¸c chèt song song víi trôc vµ l¾p vµo lç cña nöa khíp kia [1, 

2006.01] 
3/50 . cã c¸c nöa khíp ®îc nèi b»ng mét hoÆc nhiÒu bé phËn trung gian (F16D 3/16 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/52 . . bao gåm d¶i v« tËn, lß xo hoÆc t¬ng tù ghÐp vµo c¸c nöa khíp ë mét sè vÞ trÝ [1, 

2006.01] 
3/54 . . Khíp nèi bao gåm xÝch hoÆc d¶i bao quanh hai b¸nh ®îc bè trÝ kÒ s¸t nhau vµ cã 

r¨ng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/56 . . bao gåm c¸c l¸ thÐp máng ®µn håi, thanh ®µn håi hoÆc t¬ng tù, vÝ dô ®îc ghÐp 

híng t©m hoÆc song song víi trôc ®Ó cïng chÞu lùc c¾t [1, 2006.01] 
3/58 . . . c¸c bé phËn trung gian ®îc lµm b»ng cao su hoÆc vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/60 . . bao gåm c¸c cÇn ®Èy hoÆc cÇn kÐo ®îc b¾t chÆt gi÷a c¸c phÇn khíp nèi (F16D 

3/64 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/62 . . . c¸c thanh dÉn hoÆc sù ghÐp nèi cña chóng d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
3/64 . . bao gåm c¸c chi tiÕt ®µn håi ®îc bè trÝ gi÷a mÆt híng t©m ë c¶ c¸c phÇn khíp 

nèi [1, 2006.01] 
3/66 . . . c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i, vÝ dô ë d¹ng lß xo xo¾n [1, 2006.01] 
3/68 . . . c¸c chi tiÕt b»ng cao su hoÆc vËt liÖu t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/70 . . bao gåm c¸c chi tiÕt ®µn håi ®îc bè trÝ trong c¸c lç cña nöa khíp nèi nµy vµ bao 

quanh chèt cña nöa khíp nèi kh¸c [1, 2006.01] 
3/72 . . cã sù b¾t chÆt cã kho¶ng c¸ch híng trôc tíi c¸c nöa khíp nèi (F16D 3/56 ®îc 

u tiªn) [1, 2006.01] 
3/74 . . . mét hoÆc nhiÒu bé phËn trung gian lµm b»ng cao su hoÆc vËt liÖu mÒm kh¸c [1, 

2006.01] 
3/76 . . cã h×nh d¹ng nh mét vßng ®µn håi ë trung t©m cña trôc, bao quanh mét phÇn cña 

mét nöa khíp vµ ®îc bao quanh bëi mét èng bäc cña nöa khíp nèi kh¸c [1, 
2006.01] 

3/77 . . . vßng lµm b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
3/78 . . cã h×nh d¹ng nh ®Üa ®µn håi hoÆc vßng ®Üa ®µn håi, ®îc bè trÝ vu«ng gãc víi 

trôc c¸c nöa khíp nèi, c¸c ®iÓm kh¸c nhau trªn ®Üa hoÆc vßng ®îc b¾t chÆt vµo 
mçi nöa khíp nèi, vÝ dô khíp nèi Hardy [1, 2006.01] 

3/79 . . . ®Üa hoÆc vßng b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
3/80 . trong ®ã sö dông lu chÊt dÉn ¸p lùc (khíp nèi thuû lùc hoÆc khÝ nÐn cho phÐp trît 

liªn tôc F16D 31/00 ®Õn 35/00) [1, 2006.01] 
3/82 . . cã mét chi tiÕt khíp nèi ë d¹ng èng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
3/84 . Vá bäc, vÝ dô th©n, n¾p ®Ëy; Ph¬ng tiÖn ®Öm kÝn dïng cho chóng [1, 2006.01] 

5/00 Khíp nèi xung, nghÜa lµ khíp nèi cã bé phËn ®îc dÉn ®éng lµm nhanh dÇn vµ 
chËm dÇn tèc ®é lÇn lît (khíp nèi thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16D 31/00 ®Õn 39/00) 
[1, 2006.01] 
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7/00 Khíp nèi trît, vÝ dô trît khi qu¸ t¶i, ®Ó hÊp thô va ®Ëp (®îc tæ hîp víi khíp 
nèi trôc mÒm F16D 3/14; khíp nèi trît thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F16D 31/00 ®Õn 
35/00) [1, 2006.01] 

7/02 . khíp nèi trît kiÓu ma s¸t (khíp nèi trong ®ã sù qu¸ t¶i lµm gi¶m ¸p lùc hoÆc lµm 
khíp bÞ t¸ch ra, xem nhãm liªn quan ®Õn khíp ly hîp) [1, 2006.01] 

7/04 . khíp nèi trît kiÓu b¸nh cãc (c¸c c¬ cÊu t¬ng tù ho¹t ®éng trªn c¬ së tÝch vµ cÊp 
®éng n¨ng theo chu kú F 16 H 33/08) [1, 2006.01] 

7/06 . . cã c¸c bi hoÆc con l¨n trung gian [1, 2006.01] 
7/08 . . . chuyÓn ®éng híng trôc khi khíp ®ãng vµ khíp nh¶ [5, 2006.01] 
7/10 . . . chuyÓn ®éng híng t©m khi khíp ®ãng vµ khíp nh¶ [5, 2006.01] 

9/00 Khíp nèi cã bé phËn b¶o vÖ ®Ó ng¾t kÕt nèi [1, 2006.01] 
9/02 . nhê c¸c ph¬ng tiÖn nhiÖt, vÝ dô bé phËn nung ch¶y [6, 2006.01] 
9/04 . nhê qu¸ tr×nh ®øt do kÐo c¨ng [6, 2006.01] 
9/06 . bëi qu¸ tr×nh ®øt do øng suÊt c¾t [6, 2006.01] 
9/08 . . trªn mét vïng duy nhÊt bao quanh trôc quay, vÝ dô c¸c cæ c¾t trªn trôc (F16D 

9/10 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
9/10 . . cã mét bé phËn chuyÓn ®éng sau khi nh¶ ly hîp gièng nh ®ãng ly hîp l¹i, vÝ dô 

c¸c chèt cµi c¾t tríc [6, 2006.01] 

Khíp ly hîp cã c¸c bé phËn ly hîp ®îc dÉn ®éng c¬ häc; C¸c c¬ cÊu ®ång bé hãa cña 
khíp ly hîp 

11/00 Khíp ly hîp trong ®ã c¸c bé phËn cã c¸c phÇn ¨n khíp vµo nhau (c¸c c¬ cÊu 
®ång bé ho¸ F16D 23/02; khíp ly hîp tù ®éng F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn 
ngoµi F16D 48/00) [1, 2006.01] 

11/02 . ®îc t¸ch nhê sù tiÕp xóc cña c¸c chi tiÕt cña khíp ly hîp víi bé phËn ®îc ®Æt cè 
®Þnh [1, 2006.01] 

11/04 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chØ chuyÓn ®éng däc trôc [1, 2006.01] 
11/06 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng kh¸c däc trôc, vÝ dô cã then quay [1, 2006.01] 
11/08 . ho¹t ®éng nhê sù dÞch chuyÓn däc trôc cña c¸c chi tiÕt kh«ng quay (c¸c c¬ cÊu thõa 

hµnh xem c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 2006.01] 
11/10 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chØ chuyÓn ®éng däc trôc [1, 2006.01] 
11/12 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng kh¸c däc trôc [1, 2006.01] 
11/14 . cã c¸c bé phËn ly hîp chØ chuyÓn ®éng däc trôc (F16D 11/02, 11/08 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
11/16 . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng kh¸c däc trôc (F16D 11/02, 11/08 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 

13/00 Khíp ly hîp ma s¸t (c¸c c¬ cÊu ®ång bé ho¸ F16D 23/02; khíp ly hîp tù ®éng 
F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [1, 2006.01] 

13/02 . ®îc t¸ch nhê tiÕp xóc cña c¸c chi tiÕt cña khíp ly hîp víi bé phËn ®îc ®Æt cè 
®Þnh [1, 2006.01] 
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13/04 . cã ph¬ng tiÖn ®Ó dÉn ®éng hoÆc gi÷ sù ¨n khíp nhê sö dông Ýt nhÊt mét phÇn lùc 
m«men quay cña mét trong c¸c trôc sinh ra (khíp ly hîp tù ®éng 43/00) [1, 
2006.01] 

13/06 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng kh¸c däc trôc (F16D 13/08, 13/12 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

13/08 . cã mét ®ai xo¾n hoÆc bé phËn t¬ng tù ®îc t¹o ra tõ c¸c chi tiÕt ®îc nèi liÒn, bao 
quanh tang trèng h¬n mét vßng, cã hoÆc kh«ng cã khíp ly hîp phô dÉn ®éng ë ®Çu 
mót cña ®ai (F16D 13/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/10 . cã c¸c bé phËn ly hîp t¸c ®éng t¬ng hç víi mÆt ngoµi cña tang trèng, vµnh b¸nh 
xe hoÆc t¬ng tù (F16D 13/02 ®Õn 13/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/12 . cã ®ai hoÆc cuén gi·n në ®îc t¸c ®éng t¬ng hç víi mÆt trong cña tang trèng hoÆc 
t¬ng tù (F16D 13/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/14 . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng híng ra ngoµi t¸c ®éng t¬ng hç víi mÆt trong 
cña tang trèng hoÆc t¬ng tù (F16D 13/02, 13/06, 13/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/16 . . cã d¹ng dÎ qu¹t chuyÓn ®éng híng t©m [1, 2006.01] 
13/18 . . cã d¹ng dÎ qu¹t ®îc quay nèi tiÕp hoÆc riªng rÏ [1, 2006.01] 
13/20 . cã c¸c bé phËn ly hîp ®ång thêi t¸c ®éng t¬ng hç víi c¶ mÆt ngoµi vµ mÆt trong 

cña tang trèng hoÆc vµnh b¸nh xe [1, 2006.01] 
13/22 . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng däc trôc (phanh t¬ng tù 55/00) [1, 2006.01] 
13/24 . . cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t h×nh c«n [1, 2006.01] 
13/26 . . . trong ®ã mçi bé phËn chuyÓn ®éng híng trôc bÞ Ðp lªn bé phËn ®Þnh vÞ híng 

trôc [1, 2006.01] 
13/28 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng lùc Ðp b¸m gi÷a nöa khíp nèi dÉn ®éng hoÆc c¬ 

cÊu t¬ng ®¬ng vµ bé phËn nÐn [1, 2006.01] 
13/30 . . . . . trong ®ã lùc Ðp chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/32 . . . trong ®ã hai hoÆc nhiÒu chi tiÕt chuyÓn ®éng híng trôc bÞ Ðp tõ mét phÝa tíi bé 

phËn ®Þnh vÞ híng trôc [1, 2006.01] 
13/34 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng lùc Ðp b¸m gi÷a nöa khíp nèi dÉn ®éng hoÆc c¬ 

cÊu t¬ng ®¬ng vµ bé phËn nÐn [1, 2006.01] 
13/36 . . . . . trong ®ã lùc Ðp chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/38 . . cã bÒ mÆt ly hîp ph¼ng, vÝ dô mÆt ®Üa [1, 2006.01] 
13/40 . . . trong ®ã mçi bé phËn chuyÓn ®éng híng trôc bÞ Ðp lªn bé phËn ®Þnh vÞ híng 

trôc [1, 2006.01] 
13/42 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng lùc Ðp b¸m gi÷a nöa khíp nèi dÉn ®éng hoÆc c¬ 

cÊu t¬ng ®¬ng vµ bé phËn nÐn [1, 2006.01] 
13/44 . . . . . trong ®ã lùc Ðp chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/46 . . . trong ®ã cã hai bé phËn chuyÓn ®éng híng trôc, mét ®îc b¾t chÆt víi mÆt dÉn 

®éng, cßn l¹i víi mÆt bÞ dÉn ®éng, cïng bÞ Ðp tõ mét phÝa tíi bé phËn ®Þnh vÞ 
híng trôc [1, 2006.01] 

13/48 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng lùc Ðp b¸m gi÷a nöa khíp nèi dÉn ®éng hoÆc c¬ 
cÊu t¬ng ®¬ng vµ bé phËn nÐn [1, 2006.01] 

13/50 . . . . . trong ®ã lùc Ðp nÐn chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/52 . . . Khíp ly hîp cã nhiÒu l¸ máng [1, 2006.01] 
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13/54 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng lùc Ðp b¸m gi÷a nöa khíp nèi dÉn ®éng hoÆc c¬ 
cÊu t¬ng ®¬ng vµ bé phËn nÐn [1, 2006.01] 

13/56 . . . . . trong ®ã lùc Ðp nÐn chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/58 . C¸c chi tiÕt vµ côm chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/60 . . C¸c chi tiÕt khíp nèi (tÊm ®Öm ma s¸t hoÆc c¬ cÊu b¾t chÆt chóng F16D 69/00) 

[1, 2006.01] 
13/62 . . . §ai khíp; M¸ khíp; Tang khíp (®ai h·m, m¸ h·m, tang h·m F16D 65/00) [1, 

2006.01] 
13/64 . . . §Üa khíp; L¸ khíp (®Üa phanh; l¸ h·m F16D 65/12) [1, 2006.01] 
13/66 . . . . d¹ng h×nh c«n [1, 2006.01] 
13/68 . . . . Cè ®Þnh c¸c ®Üa hoÆc l¸ vµo gi¸ ®ì cña chóng [1, 2006.01] 
13/69 . . . . C¬ cÊu ®Ó tr¶i ®Òu c¸c l¸ máng trong tr¹ng th¸i t¸ch ly [1, 2006.01] 
13/70 . . C¸c bé phËn Ðp, vÝ dô c¸c tÊm Ðp dïng cho c¸c ®Üa khíp hoÆc l¸ khíp; C¬ cÊu 

®Þnh híng cho c¸c bé phËn Ðp [1, 2006.01] 
13/71 . . . trong ®ã lùc Ðp nÐn chØ ®îc t¹o bëi lùc lß xo [1, 2006.01] 
13/72 . . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn lµm m¸t [1, 2006.01] 
13/74 . . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn b«i tr¬n [1, 2006.01] 
13/75 . . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn ®iÒu chØnh, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh ®é d¬ [1, 

2006.01] 
13/76 . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó liªn kÕt víi c¸c phÇn tö truyÒn ®éng kh¸c, nghÜa lµ Ýt nhÊt mét 

trong c¸c nöa khíp thùc hiÖn thªm mét chøc n¨ng kh¸c, vÝ dô b¸nh ®ai [1, 2006.01] 

15/00 Khíp ly hîp cã bi, con l¨n ®Ó chªm hoÆc cã c¸c bé phËn chªm riªng biÖt kh¸c 
(khíp ly hîp tù do F16D 41/00; khíp ly hîp tù ®éng F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu 
khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [1, 2006.01] 

17/00 Khíp ly hîp trong ®ã c¬ cÊu dÉn ®éng ®îc truyÒn nhê sù lÖch t©m cña c¸c mÆt 
tiÕp xóc cña c¸c c¬ cÊu khíp nèi víi nhau (khíp ly hîp tù ®éng F16D 43/00 ®Õn 
45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [1, 2006.01] 

19/00 Khíp ly hîp cã c¸c bé phËn ly hîp ®îc dÉn ®éng c¬ häc kh«ng ®îc nªu trong 
c¸c ®Ò môc kh¸c (khíp ly hîp tù ®éng F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi 
F16D 48/00) [1, 2006.01] 

21/00 HÖ thèng gåm nhiÒu khíp ly hîp ®îc dÉn ®éng c¬ häc (®Ó ®ång bé ho¸ F16D 
23/04; khíp ly hîp tù ®éng F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 
48/00) [1, 2006.01] 

21/02 . ®Ó nèi ba hoÆc nhiÒu trôc hoÆc c¸c bé phËn truyÒn ®éng kh¸c b»ng c¸c ph¬ng thøc 
kh¸c nhau [1, 2006.01] 

21/04 . . cã mét trôc mang nhiÒu bé phËn thùc hiÖn truyÒn chuyÓn ®éng quay, vÝ dô c¸c 
b¸nh r¨ng, trong ®ã mçi b¸nh r¨ng ®îc liªn kÕt víi trôc b»ng mét hoÆc nhiÒu bé 
phËn ly hîp n»m gi÷a trôc vµ may¬ cña bé phËn truyÒn ®éng [1, 2006.01] 

21/06 . . Ýt nhÊt cã hai trôc dÉn ®éng hoÆc hai trôc bÞ dÉn ®ång t©m [1, 2006.01] 
21/08 . C¸c khíp ly hîp ®îc bè trÝ nèi tiÕp nhau chØ nèi liÒn hai trôc khi tÊt c¶ c¸c khíp ly 

hîp ¨n khíp víi nhau (F16D 13/08, 13/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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23/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña khíp ly hîp ®îc dÉn ®éng c¬ häc kh«ng thuéc d¹ng 
cÊu tróc nhÊt ®Þnh nµo; C¬ cÊu ®ång bé hãa cña khíp ly hîp [1, 2006.01] 

23/02 . C¬ cÊu ®ång bé ho¸ (h×nh d¹ng hoÆc c¸ch bè trÝ c¸c phÇn ¨n khíp cña bé phËn ly 
hîp ®Ó t¹o sù dÔ dµng khi khíp nèi F16D 11/08) [1, 2006.01] 

23/04 . . cã khíp ly hîp ma s¸t phô [1, 2006.01] 
23/06 . . . vµ cã c¬ cÊu chÆn sù ¨n khíp cña khíp ly hîp chÝnh tríc khi ®ång bé hãa [1, 

2006.01] 
23/08 . . cã c¬ cÊu kho¸ dïng ®Ó t¸ch c¸c bé phËn ly hîp khi ®ång bé hãa (trong tæ hîp víi 

khíp ly hîp ma s¸t phô F16D 23/06) [1, 2006.01] 
23/10 . . tù ®éng ¨n khíp khi c¸c bé phËn khíp ly hîp chuyÓn ®éng víi cïng tèc ®é; C¬ 

cÊu chØ b¸o ®ång bé hãa [1, 2006.01] 
23/12 . C¬ cÊu thõa hµnh cña khíp ly hîp c¬ häc ®îc bè trÝ ngoµi khíp (®Æc biÖt dïng cho 

khíp ly hîp tæ hîp F16D 21/00; c¬ cÊu ®Æc biÖt dïng ®Ó ®ång bé ho¸ F16D 23/06) 
[1, 2006.01] 

23/14 . . C¸c èng lãt dÉn ®éng khíp ly hîp; C¸c bé phËn thõa hµnh ®îc nèi trùc tiÕp lªn 
c¸c èng lãt dÉn ®éng khíp [1, 2006.01] 

Khíp ly hîp kh«ng ®îc dÉn ®éng c¬ häc [3] 

25/00 Khíp ly hîp ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn (c¬ cÊu ®ång bé hãa F16D 
23/02; khíp ly hîp thñy lùc hoÆc khÝ nÐn F16D 31/00 ®Õn 39/00; khíp ly hîp tù ®éng 
F16D 43/00 ®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [1, 2006.01] 

25/02 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng ng¾t khíp nhê lùc Ðp mét phÇn do m«men quay cña 
mét hoÆc nhiÒu trôc ®îc liªn kÕt [1, 2006.01] 

25/04 . trong ®ã lu chÊt t¸c ®éng lªn bé phËn ly hîp ®µn håi, vÝ dô mµng hoÆc èng khÝ nÐn 
(F16D 25/02 ®îc u tiªn; khíp nèi sö dông èng khÝ nÐn F16D 3/82) [1, 2006.01] 

25/06 . trong ®ã lu chÊt t¸c ®éng vµo pitt«ng l¾p ë khíp (F16D 25/02 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

25/061 . . khíp ly hîp cã c¸c bé phËn ly hîp ¨n khíp vµo nhau [1, 2006.01] 
25/062 . . khíp ly hîp cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t [1, 2006.01] 
25/063 . . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng híng trôc [1, 2006.01] 
25/0632 . . . . cã c¸c mÆt ma s¸t h×nh c«n, vÝ dô khíp ly hîp h×nh c«n [5, 2006.01] 
25/0635 . . . . cã c¸c mÆt ma s¸t ph¼ng, vÝ dô c¸c ®Üa [5, 2006.01] 
25/0638 . . . . . cã nhiÒu h¬n hai ®Üa, vÝ dô nhiÒu l¸ máng [5, 2006.01] 
25/064 . . . . mÆt ma s¸t ®îc khÝa r·nh [1, 2006.01] 
25/065 . . . cã c¸c bé phËn ly hîp cã Ýt nhÊt mét thµnh phÇn chuyÓn ®éng híng t©m [1, 

2006.01] 
25/08 . cã bé phËn ®îc dÉn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn kh«ng cïng quay víi bé phËn ly 

hîp (F16D 25/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/10 . HÖ thèng ly hîp cã nhiÒu khíp ®îc dÉn ®éng b»ng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
25/12 . C¸c chi tiÕt mµ kh«ng ®Æc biÖt dïng cho mét hoÆc nhiÒu d¹ng ®· nªu ë trªn [1, 

2006.01] 

184 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16D 

27/00 Khíp ly hîp tõ tÝnh: §iÒu khiÓn hoÆc m¹ch ®iÖn cña chóng (c¬ cÊu ®ång bé hãa 
F16D 23/02; khíp ly hîp cã c¸c phÇn tö nhiÔm tõ F16D 37/02; khíp ly hîp tù ®éng 
F16D 43/00 ®Õn 45/00; m¹ch ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [1, 2, 2006.01] 

27/01 . cã nam ch©m vÜnh cöu [1, 2006.01] 
27/02 . cã nam ch©m ®iÖn ®îc l¾p vµo trong khíp ly hîp, nghÜa lµ cã vßng gãp [1, 

2006.01] 
27/04 . . cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t chuyÓn ®éng híng trôc [1, 2006.01] 
27/06 . . . cã bÒ mÆt ma s¸t bè trÝ theo dßng tõ trêng [1, 2006.01] 
27/07 . . . . §Æc ®iÓm cÊu tróc cña tÊm hoÆc phiÕn ly hîp [1, 2006.01] 
27/08 . . . cã bÒ mÆt ma s¸t bè trÝ ngoµi ph¹m vi dßng tõ trêng [1, 2006.01] 
27/09 . . vµ cã hµm hoÆc r¨ng ¨n khíp víi nhau [1, 2006.01] 
27/10 . cã nam ch©m ®iÖn kh«ng quay cïng bé phËn ly hîp, nghÜa lµ kh«ng cã vßng gãp 
27/102 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng híng t©m (F16D 27/105 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
27/105 . . cã mét b¨ng xo¾n hoÆc mét c¬ cÊu t¬ng tù t¸c ®éng t¬ng hç víi mét bÒ mÆt 

khíp nèi h×nh trô [5, 2006.01] 
27/108 . . cã c¸c bé phËn ly hîp chuyÓn ®éng theo híng trôc [5, 2006.01] 
27/11 . . . cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t h×nh c«n, vÝ dô khíp ly hîp ma s¸t h×nh nãn [5, 2006.01] 
27/112 . . . cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t ph¼ng, vÝ dô c¸c ®Üa [5, 2006.01] 
27/115 . . . . cã nhiÒu h¬n hai ®Üa, vÝ dô c¸c l¸ máng nhiÒu líp [5, 2006.01] 
27/118 . . víi c¸c hµm hoÆc r¨ng ®îc cµi vµo nhau [5, 2006.01] 
27/12 . HÖ thèng cã nhiÒu khíp ly hîp tõ tÝnh [1, 2006.01] 
27/14 . Chi tiÕt vµ côm chi tiÕt [1, 2006.01] 

28/00 Khíp ly hîp dÉn ®éng b»ng ®iÖn (c¬ cÊu ®ång bé hãa F16D 23/02; c¸c ly hîp ®îc 
dÉn ®éng trùc tiÕp b»ng c¸c nam ch©m ®iÖn F16D 27/00; khíp tù ®éng F16D 43/00 
®Õn 45/00; ®iÒu khiÓn bªn ngoµi F16D 48/00) [6, 2006.01] 

29/00 Khíp ly hîp hoÆc c¸c hÖ thèng c¸c khíp ly hîp cã c¬ cÊu dÉn ®éng b»ng c¶ lu 
chÊt vµ tõ tÝnh hoÆc c¶ lu chÊt vµ ®iÖn [1, 6, 2006.01] 

Khíp nèi hoÆc khíp ly hîp sö dông lu chÊt hoÆc b¸n lu lµm ph¬ng tiÖn truyÒn c«ng 
suÊt 

31/00 Khíp nèi hoÆc khíp ly hîp thuû lùc hoÆc khÝ nÐn cã c¸c b¬m thÓ tÝch, nghÜa lµ 
th©n cña ®êng dÉn chÊt láng cã thÓ tÝch x¸c ®Þnh tríc trong mçi vßng håi quy 
[1, 2006.01] 

31/02 . sö dông b¬m pitt«ng [1, 2006.01] 
31/04 . sö dông b¬m b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
31/06 . sö dông b¬m kh¸c víi c¸c lo¹i nªu trªn [1, 2006.01] 
31/08 . §iÒu khiÓn ®é trît cña c¸c khíp nèi [1, 2006.01] 

33/00 Khíp nèi vµ khíp ly hîp thuû lùc hoÆc khÝ nÐn tuÇn hoµn [1, 2006.01] 
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33/02 . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi dßng chÊt láng trong vßng c«ng t¸c, trong khi 
mµ vßng nµy lu«n ®îc ®iÒn ®Çy [1, 2006.01] 

33/04 . . b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ c¸nh [1, 2006.01] 
33/06 . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi lîng chÊt láng trong vßng c«ng t¸c [1, 

2006.01] 
33/08 . . nhê c¸c c¬ cÊu g¾n vµo trong khíp nèi thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, cã hoÆc kh«ng cã 

®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
33/10 . . . gåm c¸c cöa n¹p vµ x¶ cã thÓ ®iÒu khiÓn ®îc [1, 2006.01] 
33/12 . . . . ®îc ®iÒu khiÓn tù ®éng b»ng van tù hµnh [1, 2006.01] 
33/14 . . . gåm cã c¸c gµu cã thÓ dÞch chuyÓn ®îc hoÆc ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
33/16 . . nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®îc bè trÝ bªn ngoµi khíp nèi hoÆc khíp ly hîp [1, 

2006.01] 
33/18 . C¸c chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt [1, 2006.01] 
33/20 . . H×nh d¹ng b¸nh xe, c¸nh hoÆc r·nh tuú thuéc vµo chøc n¨ng liªn quan [1, 

2006.01] 

35/00 Khíp ly hîp thñy lùc trong ®ã sù ly hîp ®îc thùc hiÖn chñ yÕu nhê tÝnh dÝnh 
b¸m cña chÊt láng (F16D 37/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

35/02 . cã c¸c buång c«ng t¸c quay vµ c¸c bÓ chøa quay, vÝ dô trong mét nöa khíp nèi [5, 
2006.01] 

37/00 Khíp ly hîp, trong ®ã c¬ cÊu dÉn ®éng ®îc truyÒn qua m«i trêng gåm c¸c h¹t 
nhá, vÝ dô chÞu t¸c ®éng cña lùc ly t©m [1, 2006.01] 

37/02 . cã c¸c h¹t nhá cã kh¶ n¨ng bÞ nhiÔm tõ [1, 2006.01] 

39/00 Tæ hîp hai hay nhiÒu khíp nèi thuéc c¸c nhãm F16D 31/00 ®Õn F16D 37/00 [1, 
2006.01] 

Khíp ly hîp tù do; Khíp ly hîp tù ®éng 

Ghi chó [2009.01] 

 C¸c nhãm F16D 31/00 ®Õn F16D 39/00 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm F16D 41/00 ®Õn 
F16D 45/00. 

 

41/00 Khíp ly hîp tù do (chu tr×nh h·m ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu bµn ®¹p ngîc B62L 
5/00) [1, 2006.01] 

41/02 . ®îc t¸ch rêi nhê sù tiÕp xóc cña mét phÇn hoÆc mét chi tiÕt n»m trªn khíp nèi víi 
bé phËn cè ®Þnh [1, 2006.01] 

41/04 . ®îc tæ hîp víi khíp ly hîp ®Ó kho¸ c¸c bé phËn dÉn ®éng vµ bÞ dÉn ®éng (F16D 
41/02, 41/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

41/06 . cã c¸c bé phËn khíp nèi kiÓu nªm trung gian gi÷a mÆt trong vµ mÆt ngoµi (F16D 
41/02, 41/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

41/061 . . c¸c bé phËn trung gian nªm nhê chuyÓn ®éng cã bé phËn híng trôc [6, 2006.01] 
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41/063 . . c¸c bé phËn trung gian nªm nhê chuyÓn ®éng ch¹y däc theo mÆt ngoµi vµ mÆt 
kh«ng quay hoÆc l¨n, vÝ dô c¸c nªm trît (F16D 41/061 ®îc u tiªn) [6, 
2006.01] 

41/064 . . c¸c bé phËn trung gian nªm b»ng c¸ch quay vµ cã tiÕt diÖn ngang h×nh trßn, vÝ dô 
c¸c viªn bi (F16D 41/061 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

41/066 . . . tÊt c¶ c¸c bé phËn cã cïng kÝch cì vµ chØ cã mét trong hai bÒ mÆt lµ d¹ng h×nh 
trô [6, 2006.01] 

41/067 . . . . vµ c¸c bé phËn ®îc ph©n phèi b»ng mét hép riªng bao quanh mét trôc  
quay [6, 2006.01] 

41/069 . . c¸c bé phËn trung gian nªm b»ng c¸ch quay hoÆc l¾c däc, vÝ dô c¸c thanh chèng 
(F16D 41/061 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

41/07 . . . gi÷a hai mÆt h×nh trô [1, 6, 2006.01] 
41/08 . . cã thiÕt bÞ ®Ó thay ®æi híng hµnh tr×nh tù do [1, 2006.01] 
41/10 . . . cã ®¶o chiÒu tù hµnh [1, 2006.01] 
41/12 . cã lÉy lËt ®îc t¸c ®éng t¬ng hç víi r¨ng, hay nh÷ng c¬ cÊu t¬ng tù (F16D 41/02, 

41/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
41/14 . . hµnh tr×nh cña lÉy ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
41/16 . . chuyÓn ®éng ®æi chiÒu ®îc [1, 2006.01] 
41/18 . cã lÉy kh«ng lËt ®îc (F16D 41/02, 41/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
41/20 . cã vßng kÑp hay ®ai kÑp co gi·n ®îc (F16D 41/02, 41/24 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
41/22 . cã vßng hay ®Üa kÑp dÞch chuyÓn däc trôc khi tèc ®é quay cña c¸c bé phËn dÉn 

®éng gi¶m xuèng (F16D 41/02, 41/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
41/24 . dïng cho xe ®¹p [1, 2006.01] 
41/26 . . cã thiÕt bÞ ®Ó thay ®æi híng t¸c ®éng [1, 2006.01] 
41/28 . . cã c¸c bé phËn khíp nèi kiÓu nªm trung gian [1, 2006.01] 
41/30 . . cã lÉy lËt ®îc t¸c ®éng t¬ng hç víi r¨ng, gê hay nh÷ng phÇn tö t¬ng tù [1, 

2006.01] 
41/32 . . cã lÉy kh«ng lËt ®îc [1, 2006.01] 
41/34 . . cã vßng kÑp hoÆc ®ai kÑp co gi·n ®îc [1, 2006.01] 
41/36 . . cã vßng hoÆc ®Üa kÑp dÞch chuyÓn däc trôc khi vËn tèc cña c¸c bé phËn dÉn ®éng 

gi¶m xuèng [1, 2006.01] 

43/00 Khíp ly hîp tù ®éng ®îc ®iÒu khiÓn bªn trong (khíp ly hîp tù do F16D 41/00; 
®iÒu khiÓn bªn ngoµi c¸c khíp ly hîp F16D 48/00) [1, 6, 2006.01] 

43/02 . lo¹i c¬ häc [1, 2006.01] 
43/04 . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê vËn tèc gãc (F16D 43/24 ®îc u tiªn; khíp ly hîp trong ®ã 

c¬ cÊu dÉn ®éng ®îc truyÒn qua m«i trêng gåm c¸c h¹t nhá F16D 37/00) [1, 
2006.01] 

43/06 . . . cã khèi ly t©m dÉn ®éng vßng Ðp di ®éng hoÆc vËt t¬ng tù theo híng trôc [1, 
2006.01] 

43/08 . . . . c¸c vßng Ðp dÉn ®éng c¸c tÊm ma s¸t, mÆt c«n ma s¸t hoÆc c¸c phÇn tö t¬ng 
tù theo híng trôc [1, 2006.01] 
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43/09 . . . . . trong ®ã bé phËn gi÷ cña c¸c khèi ly t©m cã thÓ ngõng chuyÓn ®éng [1, 
2006.01] 

43/10 . . . . . c¸c khèi ly t©m t¸c ®éng trùc tiÕp lªn vßng Ðp vµ kh«ng cã c¬ cÊu nµo kh¸c 
liªn kÕt víi vßng [1, 2006.01] 

43/12 . . . . . c¸c khèi ly t©m t¸c ®éng gi¸n tiÕp lªn vßng kÑp [1, 2006.01] 
43/14 . . . cã c¸c khèi ly t©m t¸c ®éng trùc tiÕp lªn c¸c bé phËn ly hîp theo híng cã Ýt 

nhÊt mét phÇn tö híng t©m; cã c¸c khèi ly t©m b¶n th©n nã lµ c¸c bé phËn ly 
hîp [1, 2006.01] 

43/16 . . . . cã c¸c bé phËn ly hîp cã c¸c phÇn tö ¨n khíp vµo nhau [1, 2006.01] 
43/18 . . . . cã c¸c bé phËn ly hîp ma s¸t [1, 2006.01] 
43/20 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng lùc m«men quay,[ vÝ dô khíp nèi nh¶ khi qu¸ t¶i, khíp ly 

hîp trît t¬ng øng víi m«men quay nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
43/202 . . . kiÓu b¸nh cãc (khíp nèi trît kiÓu b¸nh cãc F16D 7/04) [5, 2006.01] 
43/204 . . . cã c¸c bi hoÆc c¸c trôc l¨n trung gian [5, 2006.01] 
43/206 . . . . . chuyÓn ®éng híng trôc gi÷a khíp ®ãng vµ khíp nh¶ [5, 2006.01] 
43/208 . . . . . chuyÓn ®éng híng t©m gi÷a khíp ®ãng vµ khíp nh¶ [5, 2006.01] 
43/21 . . . cã c¸c bé phËn ma s¸t [1, 2006.01] 
43/22 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¶ tèc ®é vµ moomen quay [1, 2006.01] 
43/24 . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê thay ®æi vËn tèc gãc [1, 2006.01] 
43/25 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c phÇn tö nh¹y c¶m nhiÖt [1, 2006.01] 
43/26 . . t¸c ®éng ë vÞ trÝ gãc nhÊt ®Þnh hoÆc nh¶ khíp sau khi ®¹t ®îc mét sè vßng quay 

nhÊt ®Þnh (ho¹t ®éng nhê c¸c trô ®ì cè ®Þnh F16D 11/02, 13/02, 15/00) [1, 
2006.01] 

43/28 . ®îc dÉn ®éng nhê ¸p suÊt lu chÊt [1, 2006.01] 
43/284 . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê vËn tèc gãc [1, 2006.01] 
43/286 . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê m«men quay [1, 2006.01] 
43/30 . HÖ thèng gåm c¸c khíp tù ®éng [1, 2006.01] 

45/00 Khíp ly hîp tù do tæ hîp víi khíp ly hîp tù ®éng [1, 2006.01] 
 

47/00 HÖ thèng c¸c khíp ly hîp hoÆc khíp ly hîp vµ khíp nèi bao gåm c¸c c¬ cÊu 
thuéc lo¹i ®îc nªu trong Ýt nhÊt hai tËp hîp nhãm: F16D 1/00 ®Õn 9/00; F16D 
11/00 ®Õn 23/00; F16D 25/00 ®Õn 29/00; F16D 31/00 ®Õn 39/00; F16D 41/00 ®Õn 
45/00 (khíp ly hîp tù do tæ hîp víi khíp ly hîp ®Ó khãa c¸c bé phËn dÉn ®éng vµ bÞ 
dÉn cña khíp ly hîp tù do F16D 41/04, 41/26) [1, 2006.01] 

47/02 . trong ®ã Ýt nhÊt cã mét khíp nèi (phÇn tö ghÐp nèi ®µn håi cña c¸c nöa khíp, xem 
c¸c nhãm cã ®Ò cËp ®Õn khíp ly hîp) [1, 2006.01] 

47/04 . trong ®ã Ýt nhÊt cã mét khíp nèi tù do (F16D 47/02, 47/06 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

47/06 . trong ®ã, Ýt nhÊt cã mét khíp ly hîp dïng lu chÊt hoÆc b¸n lu lµm ph¬ng tiÖn 
truyÒn lùc [1, 2006.01] 

48/00 §iÒu khiÓn c¸c ly hîp tõ bªn ngoµi [6, 2006.01] 
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Ghi chó [6] 

 Nhãm nµy kh«ng bao gåm phÇn dÉn ®éng, nã ®· ®îc n»m trong c¸c nhãm F16D 
11/00 ®Õn 29/00. 

 
48/02 . §iÒu khiÓn b»ng ¸p lùc chÊt láng hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
48/04 . . t¹o ra c«ng suÊt phô [6, 2006.01] 
48/06 . §iÒu khiÓn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc ®iÖn tö vÝ dô dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p lùc 

chÊt láng [6, 2006.01] 
48/08 . . §iÒu chØnh nh¶ ly hîp trong qu¸ tr×nh khëi ®éng [6, 2006.01] 
48/10 . . Ng¨n chÆn viÖc khíp ®ãng ngoµi ý muèn hoÆc kh«ng an toµn [6, 2006.01] 
48/12 . . §iÒu khiÓn truyÒn m«men gi÷a c¸c trôc bÞ dÉn [6, 2006.01] 

Phanh 

49/00 Phanh cã bé phËn h·m t¸c ®éng t¬ng hç víi mÆt ngoµi cña tang trèng, vµnh 
b¸nh xe, hoÆc nh÷ng vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 

49/02 . cã d¹ng ®ai xo¾n hoÆc cuén d©y xo¾n nhiÒu h¬n mét vßng, cã hoÆc kh«ng cã c¸c 
c¬ cÊu ®Ó t¨ng lùc h·m [1, 2006.01] 

49/04 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
49/06 . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
49/08 . cã d¹ng ®ai bao quanh tang trèng mét gãc gÇn b»ng 360o [1, 2006.01] 
49/10 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc (tù ®éng kÑp chÆt F16D 49/20) [1, 2006.01] 
49/12 . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
49/14 . cã d¹ng nh mét bé phËn ®µn håi n¹p ®Çy chÊt láng hoÆc khÝ ®îc dÉn ®éng nhê sù 

thay ®æi ¸p lùc chÊt láng hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
49/16 . Phanh cã hai m¸ h·m (tù ®éng kÑp chÆt F16D 49/20) [1, 2006.01] 
49/18 . Phanh cã nhiÒu tõ ba m¸ h·m trë lªn (tù ®éng kÑp chÆt F16D 49/20) [1, 2006.01] 
49/20 . Phanh tù ®éng kÑp chÆt (cã ®ai xo¾n hay cuén d©y xo¾n Ýt nhÊt mét vßng F16D 

49/02) [1, 2006.01] 
49/22 . . cã mét bé phËn ma s¸t phô lµm t¨ng t¸c ®éng cña phanh [1, 2006.01] 

51/00 Phanh cã c¸c bé phËn h·m më ®îc ra phÝa ngoµi t¬ng hç t¸c ®éng mÆt trong 
cña tang trèng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 

51/02 . cã d¹ng mét hay nhiÒu b¨ng vßng (c¸c khíp nèi t¬ng tù 13/12) [1, 2006.01] 
51/04 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/06 . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/08 . cã d¹ng nh mét bé phËn biÕn d¹ng ®µn håi ®îc n¹p ®Çy chÊt láng hay chÊt khÝ [1, 

2006.01] 
51/10 . cã d¹ng nh c¸c m¸ h·m dÞch chuyÓn híng t©m [1, 2006.01] 
51/12 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/14 . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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51/16 . cã d¹ng m¸ h·m quay xung quanh mét trôc cè ®Þnh hay b¸n cè ®Þnh (tù ®éng kÑp 
chÆt F16D 51/46) [1, 2006.01] 

51/18 . . cã hai m¸ h·m [1, 2006.01] 
51/20 . . . bè trÝ ®èi diÖn so víi trôc quay cña chóng [1, 2006.01] 
51/22 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/24 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/26 . . . bè trÝ cïng mét phÝa so víi trôc quay cña chóng [1, 2006.01] 
51/28 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/30 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/32 . . cã ba hoÆc nhiÒu m¸ h·m [1, 2006.01] 
51/34 . . . bè trÝ ®èi xøng qua trôc cña chóng [1, 2006.01] 
51/36 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/38 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/40 . . . bè trÝ cïng mét phÝa so víi trôc quay cña chóng [1, 2006.01] 
51/42 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/44 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/46 . Phanh tù ®éng kÑp chÆt víi m¸ h·m quay ®îc [1, 2006.01] 
51/48 . . cã hai m¸ phanh nèi víi nhau hoÆc trùc tiÕp t¬ng t¸c víi nhau [1, 2006.01] 
51/50 . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/52 . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/54 . . cã ba hay nhiÒu m¸ h·m, trong ®ã Ýt nhÊt cã hai c¸i nèi víi nhau hoÆc trùc tiÕp 

t¬ng t¸c víi nhau [1, 2006.01] 
51/56 . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/58 . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/60 . . cã m¸ phanh cã t¸c ®éng nªm, vÝ dô m¸ h·m l¾p vµo nh mét c¸i nªm gi÷a mÆt 

tang trèng phanh vµ bé phËn ®øng yªn [1, 2006.01] 
51/62 . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/64 . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
51/66 . . cã mét m¸ phanh ¨n khíp trong khi chuyÓn ®éng víi c¬ cÊu dÉn ®éng m¸ phanh 

kia [1, 2006.01] 
51/68 . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
51/70 . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 

53/00 Phanh cã c¸c bé phËn h·m t¸c ®éng t¬ng hç víi c¶ mÆt ngoµi vµ mÆt trong cña 
tang trèng, vµnh b¸nh xe hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 

55/00 Phanh cã mÆt h·m ®îc bè trÝ híng t©m ®îc Ðp víi nhau theo chiÒu híng 
trôc, vÝ dô phanh ®Üa [1, 2006.01] 

55/02 . cã ®Üa hay m¸ phanh chuyÓn ®éng däc trôc vµ Ðp víi bé phËn quay chèng chuyÓn 
®éng däc trôc [1, 2006.01] 

55/04 . . b»ng c¸ch chuyÓn rêi ®Üa hoÆc m¸ ra xa phÝa c¸c mÆt híng t©m cña tang trèng 
[1, 2006.01] 
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55/06 . . . kh«ng cã t¸c ®éng tù kÑp chÆt [1, 2006.01] 
55/08 . . . . Phanh ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
55/10 . . . . Phanh ®îc dÉn ®éng thuû lùc hay khÝ nÐn bè trÝ bªn trong hay trªn phanh [1, 

2006.01] 
55/12 . . . . . gåm cã bé phËn biÕn d¹ng ®µn håi ®îc n¹p ®Çy chÊt láng hoÆc khÝ vµ ®îc 

bè trÝ ®ång trôc víi phanh [1, 2006.01] 
55/14 . . . cã t¸c ®éng tù kÑp chÆt, vÝ dô b»ng c¸ch t¬ng t¸c gi÷a c¸c mÆt xo¾n èc hoÆc bi 

vµ mÆt nghiªng [1, 2006.01] 
55/15 . . . . ®îc dÉn ®éng b»ng b¨ng h·m hay m¸ h·m [1, 2006.01] 
55/16 . . . . Phanh ®îc dÉn ®éng c¬ khÝ [1, 2006.01] 
55/18 . . . . Ph¹n ®îc dÉn ®éng thuû lùc hay khÝ nÐn, ®îc bè trÝ trong hoÆc trªn phanh 

[1, 2006.01] 
55/20 . . . . . cã bé phËn biÕn d¹ng ®µn håi ®îc n¹p ®Çy chÊt láng hoÆc khÝ vµ ®îc bè trÝ 

®ång trôc víi phanh [1, 2006.01] 
55/22 . . b»ng c¸ch kÑp chÆt mét ®Üa quay ®îc ®Þnh vÞ däc trôc gi÷a c¸c m¸ h·m chuyÓn 

®éng ®îc, vÝ dô c¸c ®Üa phanh ®éng hoÆc c¸c m¸ phanh ®éng [1, 5, 2006.01] 
55/224 . . . cã bé phËn dÉn ®éng chung ®èi víi c¸c bé phËn h·m [1, 5, 2006.01] 
55/225 . . . . c¸c bé phËn h·m lµ c¸c m¸ phanh [5, 2006.01] 
55/2255 . . . . . trong ®ã bé phËn dÉn ®éng chung quay ®îc [5, 2006.01] 
55/226 . . . . . trong ®ã bé phËn dÉn ®éng chung di chuyÓn däc trôc [5, 2006.01] 
55/2265 . . . . . . trong ®ã chuyÓn ®éng däc trôc ®îc dÉn híng bëi mét hoÆc nhiÒu chèt 

cµi [5, 2006.01] 
55/227 . . . . . . . bëi hai chèt cµi [5, 2006.01] 
55/228 . . . cã bé phËn dÉn ®éng riªng biÖt cho mçi bªn [1, 2006.01] 
55/24 . cã nhiÒu ®Üa, l¸ hay m¸ phanh chuyÓn ®éng däc trôc, ®îc Ðp tõ mét bªn mÆt cña 

bé phËn ®îc ®Þnh vÞ däc trôc [1, 2006.01] 
55/26 . . kh«ng cã t¸c ®éng tù kÑp chÆt [1, 2006.01] 
55/28 . . . Phanh chØ cã mét ®Üa quay [1, 2006.01] 
55/30 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
55/31 . . . . . b»ng mét hÖ thèng tay ®ßn trung gian [1, 2006.01] 
55/32 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn bè trÝ trong hay trªn phanh [1, 2006.01] 
55/33 . . . . . b»ng mét hÖ thèng tay ®ßn trung gian [1, 2006.01] 
55/34 . . . . . gåm cã bé phËn biÕn d¹ng ®µn håi ®îc n¹p ®Çy chÊt láng hoÆc khÝ vµ ®îc 

bè trÝ ®ång trôc víi phanh [1, 2006.01] 
55/36 . . . Phanh cã nhiÒu ®Üa quay ®îc ®Æt c¹nh nhau [1, 2006.01] 
55/38 . . . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
55/39 . . . . . b»ng mét hÖ thèng tay ®ßn trung gian [1, 2006.01] 
55/40 . . . . ®îc dÉn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
55/41 . . . . . b»ng mét hÖ thèng tay ®ßn trung gian [1, 2006.01] 
55/42 . . . . . gåm cã bé phËn biÕn d¹ng ®µn håi ®îc n¹p ®Çy chÊt láng hoÆc khÝ vµ ®îc 

bè trÝ ®ång trôc víi phanh [1, 2006.01] 
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55/44 . . . cã bé phËn quay gåm cã c¸c tÊm chÝnh gi÷a vµ c¸c tÊm d¹ng vßng trßn ®îc bè 
trÝ ®ång t©m quanh c¸c l¸ chÝnh gi÷a [1, 2006.01] 

55/46 . . cã t¸c ®éng tù kÑp chÆt [1, 2006.01] 
55/48 . . . cã c¸c ®Üa vµ m¸ cã kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn mét gãc tù do nhá t¬ng ®èi so víi 

gi¸ ®ì chóng ®Ó t¹o t¸c ®éng tù kÑp chÆt [1, 2006.01] 
55/50 . . . cã c¸c bé phËn ma s¸t phô trî kh¸c nhau ®Ó t¹o t¸c ®éng tù kÑp chÆt [1, 

2006.01] 

57/00 Phanh b»ng lùc c¶n thuû lùc; Phanh b»ng lùc c¶n khÝ ®éng häc [1, 2006.01] 
57/02 . cã c¸c c¸nh hay bé phËn t¬ng tù h·m b»ng chÊt láng hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
57/04 . cã c¸nh t¹o dßng ®Þnh híng, kiÓu Pöttinger [1, 2006.01] 
57/06 . gåm cã b¬m ®Ó b¬m chÊt láng tuÇn hoµn, t¸c ®éng h·m b»ng c¸ch tiÕt lu dßng 

chÊt láng tuÇn hoµn [1, 2006.01] 

59/00 Phanh tù hµnh, vÝ dô ho¹t ®éng khi ®¹t ®îc tèc ®é nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
59/02 . ®îc nÐn b»ng lß xo vµ nh¶ nhê c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, thuû lùc hay ®iÖn tõ [1, 

2006.01] 

61/00 Phanh cã ph¬ng tiÖn hÊp thu n¨ng ®îc ®Ó h·m (F16D 57/00 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

63/00 Phanh kh«ng nªu trong c¸c ®Ò môc kh¸c; Phanh tæ hîp bëi nhiÒu lo¹i nªu ë c¸c 
nhãm F16D 49/00 ®Õn 61/00 (phanh cã c¸c bé phËn phô trî ®Ó tù kÑp chÆt F16D 
49/22, 51/66, 55/50) [1, 2006.01] 

65/00 Nh÷ng bé phËn hoÆc nh÷ng chi tiÕt cña phanh [1, 2006.01] 
65/02 . C¸c bé phËn phanh; L¾p r¸p chóng (líp ®Öm ma s¸t hoÆc b¾t chÆt chóng F16D 

69/00) [1, 2006.01] 
65/04 . . §ai h·m, guèc h·m hoÆc m¸ h·m; C¸c bé phËn quay hoÆc ®ì dïng cho chóng [1, 

5, 2006.01] 
65/06 . . . dïng cho phanh cã mÆt c«ng t¸c bªn ngoµi [1, 2006.01] 
65/08 . . . dïng cho phanh cã mÆt c«ng t¸c bªn trong [1, 2006.01] 
65/09 . . . . C¸c bé phËn quay hoÆc ®ì dïng cho chóng [2, 2006.01] 
65/092 . . . dïng cho c¸c lo¹i phanh h·m cã t¸c ®éng híng trôc, vÝ dô phanh ®Üa [5, 

2006.01] 
65/095 . . . . C¸c bé phËn quay hoÆc ®ì dïng cho chóng [5, 2006.01] 
65/097 . . . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®µn håi ®Æt gi÷a c¸c m¸ phanh vµ c¸c bé phËn ®ì [5, 

2006.01] 
65/10 . . Tang trèng dïng cho phanh ngoµi hoÆc trong [1, 2006.01] 
65/12 . . §Üa; Tang trèng cho phanh ®Üa [1, 2006.01] 
65/14 . C¬ cÊu dÉn ®éng cña phanh; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng phanh ë mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh 

(hÖ thèng ®iÒu khiÓn phanh, c¸c chi tiÕt cña chóng B60T) [1, 2006.01] 
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Ghi chó [2012.01] 

 Trong nhãm nµy, cÇn thªm c¸c m· chØ môc cña c¸c nhãm F16D 121/00-F16D 131/00 
liªn quan ®Õn thiÕt bÞ truyÒn ®éng. 

 
65/16 . . ®îc bè trÝ bªn trong hoÆc trªn phanh [1, 2006.01] 
65/18 . . . thÝch hîp cho viÖc kÐo c¨ng c¸c bé phËn cña phanh [1, 2006.01] 
65/22 . . . thÝch hîp cho viÖc Ðp mét bªn bé phËn phanh [1, 2006.01] 
65/28 . . ®îc bè trÝ t¸ch khái phanh [1, 2006.01] 
65/38 . C¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é d¬ [1, 2006.01] 
65/40 . . c¬ häc [1, 2006.01] 
65/42 . . . kh«ng tù ®éng [1, 2006.01] 
65/44 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tuyÕn tÝnh trùc tiÕp (F16D 65/46, 65/48 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
65/46 . . . . cã chi tiÕt cã ren vµ ®ai èc [1, 2006.01] 
65/48 . . . . cã bé phËn lÖch t©m hoÆc xo¾n èc [1, 2006.01] 
65/50 . . . . ®Ó ®iÒu chØnh gãc cña hai bé phËn ®ång t©m trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn phanh 

[1, 2006.01] 
65/52 . . . tù t¸c ®éng lªn mét híng ®Ó ®iÒu chØnh ®é d¬ thõa [1, 2006.01] 
65/54 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tuyÕn tÝnh trùc tiÕp (F16D 65/56, 65/58 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
65/56 . . . . cã chi tiÕt cã ren vµ ®ai èc [1, 2006.01] 
65/58 . . . . cã bé phËn lÖch t©m hoÆc xo¾n èc [1, 2006.01] 
65/60 . . . . ®Ó ®iÒu chØnh gãc cña hai bé phËn ®ång t©m trong hÖ thèng ®iÓu khiÓn phanh 

[1, 2006.01] 
65/62 . . . tù t¸c ®éng lªn hai híng ®Ó giíi h¹n ®é d¬ thõa vµ thiÕu [1, 2006.01] 
65/64 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tuyÕn tÝnh trùc tiÕp (F16D 65/66, 65/68 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
65/66 . . . . cã chi tiÕt cã ren vµ ®ai èc [1, 2006.01] 
65/68 . . . . cã bé phËn lÖch t©m hoÆc xo¾n èc [1, 2006.01] 
65/70 . . . . ®Ó ®iÒu chØnh gãc cña hai bé phËn ®ång t©m trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn phanh 

[1, 2006.01] 
65/72 . . thuû lùc [1, 2006.01] 
65/74 . . . tù t¸c ®éng lªn mét híng [1, 2006.01] 
65/76 . . . tù t¸c ®éng lªn hai híng [1, 2006.01] 
65/78 . Nh÷ng ®Æc tÝnh cã liªn quan ®Õn lµm m¸t [1, 2006.01] 
65/80 . . dïng cho phanh ngoµi [1, 2006.01] 
65/807 . . . cã hÖ thèng lµm m¸t hë, vÝ dô lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [2, 2006.01] 
65/813 . . . víi hÖ thèng lµm m¸t kÝn [2, 2006.01] 
65/82 . . dïng cho phanh trong [1, 2006.01] 
65/827 . . . víi hÖ thèng lµm m¸t hë, vÝ dô lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [2, 2006.01] 
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65/833 . . . víi hÖ thèng lµm m¸t kÝn [2, 2006.01] 
65/84 . . dïng cho phanh ®Üa [1, 2006.01] 
65/847 . . . víi hÖ thèng lµm m¸t hë, vÝ dô lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ [2, 2006.01] 
65/853 . . . víi hÖ thèng lµm m¸t kÝn [2, 2006.01] 

66/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó gi¸m s¸t tr¹ng th¸i lµm viÖc, vÝ dô ®é mµi mßn hoÆc nhiÖt ®é [1, 
2006.01] 

66/02 . ThiÕt bÞ chØ b¸o ®é mµi mßn [1, 2006.01] 
 

67/00 Tæ hîp khíp nèi vµ phanh; Tæ hîp khíp ly hîp vµ phanh (F16D 71/00 ®îc u 
tiªn; ®iÒu khiÓn ghÐp nèi gi÷a c¸c hÖ thèng phanh vµ khíp ly hîp truyÒn lùc trong 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60W 10/02, 10/18) [1, 2, 2006.01] 

67/02 . Tæ hîp gi÷a khíp ly hîp - phanh [1, 2006.01] 
67/04 . . ®îc dÉn ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
67/06 . . ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 

69/00 Líp ma s¸t; GhÐp nèi chóng; Chän chÊt ma s¸t hoÆc bÒ mÆt ma s¸t (c¸c bé phËn 
cña phanh F16D 65/02) [1, 2006.01] 

69/02 . CÊu t¹o vËt liÖu cña líp ma s¸t (ph¬ng diÖn ho¸ häc, xem c¸c líp cã liªn quan) [1, 
2006.01] 

69/04 . GhÐp nèi c¸c líp ma s¸t [1, 2006.01] 

71/00 C¬ cÊu ®Ó dõng c¸c bé phËn quay ë mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh (kÕt hîp víi, hoÆc ®iÒu 
khiÓn, khíp nèi F16D 43/26; c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng phanh ë vÞ trÝ x¸c ®Þnh F16D 
65/14) [1, 2006.01] 

71/02 . gåm cã c¸c ph¬ng tiÖn phô trî ®Ó t¹o chuyÓn ®éng sau cïng [1, 2006.01] 
71/04 . cho phÐp lùa chän gi÷a nhiÒu vÞ trÝ (F16D 71/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
 

S¬ ®å chØ môc liªn kÕt víi c¸c nhãm F16D 65/14-F16D 65/28 liªn quan ®Õn bé truyÒn 
®éng [2012.01] 

121/00 Bé truyÒn ®éng kiÓu lùc t¸c ®éng [2012.01] 
121/02 . ¸p suÊt lu chÊt [2012.01] 
121/04 . . t¸c ®éng lªn bé truyÒn ®éng kiÓu pitt«ng, vÝ dô ¸p suÊt chÊt láng [2012.01] 
121/06 . . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/08 . . t¸c ®éng lªn bé truyÒn ®éng kiÓu mµng, vÝ dô ¸p suÊt khÝ [2012.01] 
121/10 . . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/12 . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng, lo¹i ®éng c¬ kh«ng phï hîp hoÆc kh«ng 

®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F16D 121/04-F16D 121/10 [2012.01] 
121/14 . C¬ khÝ [2012.01] 
121/16 . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/18 . §iÖn hoÆc tõ [2012.01] 
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121/20 . . sö dông nam ch©m ®iÖn [2012.01] 
121/22 . . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/24 . . sö dông ®éng c¬ [2012.01] 
121/26 . . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/28 . . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn gi¶o hoÆc tõ gi¶o, vÝ dô c¸c phÇn tö ¸p ®iÖn [2012.01] 
121/30 . . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 
121/32 . sö dông c¸c phÇn tö bé nhí h×nh [2012.01] 
121/34 . . ®Ó ng¾t phanh mét c¸ch th«ng thêng [2012.01] 

123/00 Lo¹i ®a lùc t¸c ®éng [2012.01] 

125/00 CÊu kiÖn cña bé truyÒn ®éng [2012.01] 
125/02 . C¸c c¬ cÊu ¸p suÊt lu chÊt [2012.01] 
125/04 . . Xi lanh [2012.01] 
125/06 . . Pitt«ng [2012.01] 
125/08 . . §Öm kÝn, vÝ dô vßng ®Öm pitt«ng [2012.01] 
125/10 . . NhiÒu piston t¸c ®éng qua l¹i nhê ¸p suÊt lu chÊt, vÝ dô bé khuÕch ®¹i lùc thñy 

lùc sö dông c¸c pitt«ng cã kÝch thíc kh¸c nhau [2012.01] 
125/12 . . Lo¹i mµng hoÆc mµn ch¾n [2012.01] 
125/14 . . C¸c bé phËn mÒm dÎo chøa ®Çy lu chÊt, vÝ dô bãng kh«ng khÝ kÝn [2012.01] 
125/16 . . ThiÕt bÞ ®Ó x¶ hoÆc lµm ®Çy [2012.01] 
125/18 . C¸c c¬ cÊu c¬ khÝ [2012.01] 
125/20 . . BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay sang chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh hoÆc ngîc l¹i 

[2012.01] 
125/22 . . . t¸c ®éng ngang so víi trôc quay [2012.01] 
125/24 . . . . c¬ cÊu truyÒn ®éng thanh r¨ng [2012.01] 
125/26 . . . . Khuûu [2012.01] 
125/28 . . . . Cam; §ßn bÈy víi cam [2012.01] 
125/30 . . . . . t¸c ®éng lªn hai hoÆc nhiÒu con ®éi, vÝ dô cam h×nh ch÷ S [2012.01] 
125/32 . . . . . t¸c ®éng lªn mét con ®éi [2012.01] 
125/34 . . . t¸c ®éng theo híng trôc quay [2012.01] 
125/36 . . . . Cam xo¾n; C¸c ®êng dèc l¨n trßn [2012.01] 
125/38 . . . . . víi nhiÒu cam hoÆc ®îc dèc l¨n ®îc bè trÝ ®ång t©m víi trôc roto h·m 

[2012.01] 
125/40 . . . . Lo¹i bul«ng-®ai èc [2012.01] 
125/42 . . . . Lo¹i thanh r¨ng-b¸nh vÝt [2012.01] 
125/44 . . TruyÒn chuyÓn ®éng quay [2012.01] 
125/46 . . . C¸c bé phËn quay ¨n khíp víi nhau [2012.01] 
125/48 . . . . víi c¸c trôc cè ®Þnh song song, vÝ dô b¸nh r¨ng trô [2012.01] 
125/50 . . . . víi c¸c trôc kh«ng cè ®Þnh song song, vÝ dô b¸nh r¨ng hµnh tinh [2012.01] 
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125/52 . . . . víi c¸c trôc cè ®Þnh kh«ng song song, vÝ dô b¸nh r¨ng vÝt hoÆc b¸nh r¨ng c«n 
[2012.01] 

125/54 . . . . víi c¸c trôc kh«ng cè ®Þnh kh«ng song song [2012.01] 
125/56 . . . C¸c trôc truyÒn trùc tiÕp m«-men xo¾n [2012.01] 
125/58 . . truyÒn chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh [2012.01] 
125/60 . . . C¸p hoÆc xÝch, vÝ dô c¸p Bowden [2012.01] 
125/62 . . . . C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh chóng, vÝ dô thiÕt bÞ kÑp chÆt ®Çu mót c¸p [2012.01] 
125/64 . . . §ßn bÈy [2012.01] 
125/66 . . . C¸i chÌn [2012.01] 
125/68 . . . C¸c c¬ cÊu liªn kÕt ®ßn bÈy, vÝ dô ®ßn khuûu víi thay ®æi tû lÖ lùc [2012.01] 
125/70 . . . Thanh [2012.01] 

127/00 C¸c c¬ cÊu phô trî [2012.01] 
127/02 . C¬ cÊu gi¶i phãng [2012.01] 
127/04 . . cho thao t¸c b»ng tay [2012.01] 
127/06 . C¬ cÊu khãa, vÝ dô t¸c ®éng lªn bé truyÒn ®éng, lªn c¬ cÊu gi¶i phãng hoÆc lªn c¬ 

cÊu truyÒn lùc [2012.01] 
127/08 . C¬ cÊu tù khuÕch ®¹i hoÆc khö khuÕch ®¹i [2012.01] 
127/10 . . cã c¸c phÇn tö chÌn [2012.01] 
127/12 . . cã c¸c phÇn tö ma s¸t phô [2012.01] 

129/00 Lo¹i nguån ho¹t ®éng cho c¸c c¬ cÊu phô trî [2012.01] 
129/02 . ¸p suÊt lu chÊt [2012.01] 
129/04 . C¬ khÝ [2012.01] 
129/06 . §iÖn hoÆc ®iÖn tõ [2012.01] 
129/08 . . Nam ch©m ®iÖn [2012.01] 
129/10 . . §éng c¬ [2012.01] 
129/12 . . C¸c phÇn tö ®iÖn gi¶o hoÆc tõ gi¶o, vÝ dô c¸c phÇn tö ¸p ®iÖn [2012.01] 
129/14 . C¸c phÇn tö bé nhí h×nh [2012.01] 

131/00 Sù bè trÝ chung cña bé truyÒn ®éng hoÆc c¸c phÇn tö cña chóng, vÝ dô cÊu tróc 
m« ®un [2012.01] 

131/02 . cña bé ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ truyÒn ®éng [2012.01] 
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F16F Lß xo; Bé gi¶m xãc; Ph¬ng tiÖn ®Ó triÖt tiªu rung ®éng 

Ghi chó [5] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm 
 - lß xo, bé gi¶m xãc hoÆc gi¶m rung; 
 - bè trÝ hoÆc lµm thÝch øng chung trong c¸c thiÕt bÞ, nÕu kh«ng ®îc ®a vµo c¸c ph©n 

líp cã c¸c thiÕt bÞ nµy. 
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm viÖc bè trÝ hoÆc lµm thÝch øng c¸c lß xo, bé gi¶m xãc 

hoÆc bé gi¶m rung trong hoÆc dïng cho c¸c thiÕt bÞ nÕu kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo 
c¸c ph©n líp liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ nµy, vÝ dô 
A47C  23 /00  - §Öm lß xo 
A47C 27 /00 
A63C  5 /075  - Bé gi¶m rung cho giµy trît tuyÕt 
B60G    - HÖ thèng treo cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 
B60R  19 /24  - L¾p ®Æt thanh ch¾n b¶o hiÓm lªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 
B61F    - HÖ thèng treo dïng trong ph¬ng tiÖn ®êng s¾t 
B61G  11 /00  - §Öm gi¶m xãc cho tµu ho¶ hoÆc tµu ®iÖn 
B62D  21 /15  - C¸c khung ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã c¸c ph¬ng tiÖn gi¶m va ®Ëp 
B62J  1 /02  - Yªn xe ®îc l¾p ®Æt mét c¸ch ®µn håi trªn xe ®¹p 
B62K  21 /08  - Gi¶m xãc cho c¬ cÊu l¸i 
B63H  1 /15  - C¸c ch©n vÞt tÇu biÓn cã ph¬ng tiÖn gi¶m rung 
B63H  21 /30  - L¾p ®Æt bé chèng rung cña thiÕt bÞ truyÒn lùc trªn tµu biÓn 
B64C  25 /58  - Bè trÝ bé gi¶m xãc hoÆc lß xo trong c¬ cÊu h¹ c¸nh cña thiÕt bÞ 

bay 
B65D  81 /02  - C«ngten¬, c¸c thiÕt bÞ ®ãng gãi hoÆc bao gãi cã c¸c ph¬ng 

tiÖn gi¶m xãc 
D06F  37 /20  - L¾p ®Æt thiÕt bÞ cã tÝnh ®µn håi trong m¸y giÆt 
D06F  49 /06  - L¾p ®Æt thiÕt bÞ cã tÝnh ®µn håi trong m¸y v¾t sÊy gia dông 
F03G  1 /00  - §éng c¬ lß xo 
F21V  15 /04 - L¾p ®Æt thiÕt bÞ cã tÝnh ®µn håi cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng 
F41A  25 /00  - Gi¸ sóng cho phÐp giËt lïi l¹i 
F41B  5 /20  - Bé gi¶m rung cho cung ná 
G01D  11 /00  - ChØ b¸o hoÆc ghi kÕt hîp víi ®o ®¹c 
G01G  21 /10  - ThiÕt bÞ c©n, vÝ dô bè trÝ bé gi¶m xãc trong thiÕt bÞ c©n 
G04B    - C¸c lo¹i ®ång hå 
G12B  3 /08  - Gi¶m rung cña chuyÓn ®éng trong c¸c dông cô 
G21C  7 /20  - Sù l¾p ®Æt c¸c bé gi¶m xãc cho c¸c m¸y ®iÒu khiÓn cã kh¶ 

n¨ng dÞch chuyÓn cña lß ph¶n øng h¹t nh©n 

Néi dung ph©n líp 

C¸c d¹ng lß xo 
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KiÓu ma s¸t; kiÓu thñy lùc hoÆc khÝ nÐn; kiÓu tõ 
trêng .............................................................................................. 1/00, 3/00; 5/00, 9/00; 6/00 

C¸c d¹ng thiÕt bÞ gi¶m chÊn hoÆc gi¶m xãc 
KiÓu ma s¸t; kiÓu thñy lùc hoÆc khÝ nÐn .............................................. 7/00, 11/00; 9/00, 11/00 

C¸c tæ hîp lß xo vµ c¸c bé gi¶m chÊn hoÆc 
gi¶m xãc ....................................................................................................................................... 13/00 
TriÖt tiªu rung ®éng; c©n b»ng ...................................................................................... 15/00 

 

1/00 Lß xo (thuû lùc hay khÝ nÐn F16F 5/00, 9/00) [1, 2006.01] 
1/02 . s¶n xuÊt tõ thÐp hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c cã ®é ma s¸t trong thÊp (F16F 1/36 ®îc u 

tiªn); Lß xo d¹ng cuén, xo¾n, l¸, n¾p, vßng hoÆc t¬ng tù, vËt liÖu cña lß xo kh«ng 
ph¶i lµ t¬ng ®¬ng [1, 6, 2006.01] 

1/04 . . Lß xo cuén [1, 2006.01] 
1/06 . . . c¸c vßng xo¾n n»m trong c¸c mÆt h×nh trô [1, 2006.01] 
1/08 . . . c¸c vßng xo¾n n»m chñ yÕu trong mÆt h×nh nãn [1, 2006.01] 
1/10 . . . C¸c lß xo xo¾n èc cã c¸c vßng xo¾n n»m trªn mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
1/12 . . . Cè ®Þnh hoÆc l¾p ®Æt [1, 2006.01] 
1/13 . . . . gåm c¸c èng lãt hoÆc ®Öm ë gi÷a c¸c cuén d©y ®Ó thay ®æi ®Æc tÝnh c¬ häc 

hoÆc vËt lý cña lß xo [6, 2006.01] 
1/14 . . Lß xo xo¾n cã c¸c thanh hoÆc èng [1, 2006.01] 
1/16 . . . Cè ®Þnh hoÆc l¾p ®Æt [1, 2006.01] 
1/18 . . Lß xo l¸ [1, 2006.01] 
1/20 . . . cã nhiÒu líp, vÝ dô cã c¸c líp chèng ma s¸t hoÆc cã c¸c con l¨n gi÷a c¸c l¸ [1, 

2006.01] 
1/22 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi ®Æc tÝnh cña lß xo [1, 2006.01] 
1/24 . . . B«i tr¬n; C¸c líp vá, vÝ dô ®Ó gi÷ dÇu b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/26 . . . Cè ®Þnh hoÆc g¾n vµo (B60G11/10 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
1/28 . . . . gåm cã c¸c chèt kim lo¹i h×nh trô, xoay trong èng lãt l¾p kÝn [1, 2006.01] 
1/30 . . . . gåm cã c¸c chi tiÕt ®Öm b»ng cao su hoÆc b»ng vËt liÖu ®µn håi t¬ng tù [1, 

2006.01] 
1/32 . . Lß xo d¹ng c¸i cèc; Lß xo ®Üa (mµng ng¨n F16J 3/00) [1, 2006.01] 
1/34 . . Lß xo vßng, nghÜa lµ c¸c vËt thÓ h×nh vßng bÞ biÕn d¹ng híng kÝnh do t¶i träng 

theo chiÒu däc trôc [1, 2006.01] 
1/36 . ®îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu ®µn håi, vÝ dô cao su; ®îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu cã néi 

ma s¸t cao [1, 2006.01] 
1/362 . . lµm tõ sîi thÐp hoÆc tãc ®îc nÐn Ðp [6, 2006.01] 
1/364 . . lµm tõ lie, gç hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng tù [6, 2006.01] 
1/366 . . lµm tõ sîi ®îc gia cêng b»ng chÊt dÎo [6, 2006.01] 
1/368 . . . Lß xo l¸ [6, 2006.01] 
1/37 . . vËt liÖu d¹ng bät xèp, vÝ dô cao su xèp [1, 2006.01] 

198 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16F 

1/371 . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c èng lãt hoÆc chi tiÕt gi·n në phô, vÝ dô lµm cøng (F16F 
1/366, 1/387 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

1/373 . . ®îc ®Æc trng bëi cã d¹ng ®Æc biÖt [6, 2006.01] 
1/374 . . . cã d¹ng h×nh cÇu hoÆc t¬ng tù [6, 2006.01] 
1/376 . . . cã Ýt nhÊt trªn mét bÒ mÆt cã mÊu låi, chèt, ®êng r¨ng ca hoÆc t¬ng tù (F16F 

1/387 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/377 . . . cã c¸c lç hoÆc khe hë (F16F 1/387 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/379 . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña thÐp lß xo, vÝ dô b»ng c¸ch 

lµm l¹nh [6, 2006.01] 
1/38 . . cã c¸c èng lãt b»ng vËt liÖu ®µn håi gi÷a èng lãt cøng bªn ngoµi vµ èng lãt cøng 

bªn trong hoÆc chèt [1, 2006.01] 
1/387 . . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi ®é cøng theo nh÷ng ®Þnh híng ®Æc biÖt 

[6, 2006.01] 
1/393 . . . cã c¸c èng lãt h×nh cÇu hoÆc h×nh nãn [6, 2006.01] 
1/40 . . tõ mét côm c¸c chi tiÕt gièng nhau, ®îc ph©n chia bëi c¸c líp ®Öm trung gian 

lµm tõ vËt liÖu kh«ng ®µn håi [1, 2006.01] 
1/41 . . . lß xo cã c¸c chi tiÕt ®îc bè trÝ nãi chung theo d¹ng h×nh nãn [6, 2006.01] 
1/42 . . ®Æc trng bëi d¹ng t¶i träng [1, 2006.01] 
1/44 . . . t¶i träng chÝnh lµ chÞu t¶i Ðp nÐn [1, 2006.01] 
1/46 . . . t¶i träng chÝnh lµ chÞu t¶i kÐo d·n [1, 2006.01] 
1/48 . . . t¶i träng chÝnh lµ chÞu t¶i xo¾n [1, 2006.01] 
1/50 . . . t¶i träng chÝnh lµ chÞu t¶i xÐ [1, 2006.01] 
1/52 . . . t¶i träng chÝnh lµ chÞu t¶i tæ hîp [1, 2006.01] 
1/54 . . . . chÞu t¶i Ðp nÐn vµ c¾t [1, 2006.01] 

3/00 C¸c côm lß xo, ®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu lß xo, vÝ dô ®Ó thu ®îc ®Æc tÝnh ®µn håi 
cÇn thiÕt (tæ hîp víi c¸c lß xo thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F16F 5/00, 13/00) [1, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c lß xo ®îc chÕ t¹o tõ thÐp hay vËt liÖu cã néi ma s¸t thÊp [1, 2006.01] 
3/04 . . chØ ®îc t¹o thµnh c¸c lß xo cuén [1, 2006.01] 
3/06 . . . trong ®ã c¸i nµy ®îc s¾p xÕp vßng quanh c¸i kia sao cho lß xo nµy lµm gi¶m 

rung ®éng cña lß xo kh¸c do ma s¸t t¬ng hç cña chóng [1, 2006.01] 
3/07 . . tæ hîp víi c¸c buång n¹p ®Çy khÝ hoÆc chÊt láng [1, 2006.01] 
3/08 . cã c¸c lß xo ®îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu cã néi ma s¸t lín, vÝ dô tõ cao su [1, 2006.01] 
3/087 . . c¸c côm bao gåm mét vµi lß xo ®îc chÕ t¹o tõ chÊt dÎo hoÆc c¸c vËt liÖu t¬ng 

tù (F16F 1/40 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
3/093 . . . c¸c lß xo lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau, vÝ dô c¸c lo¹i lß xo cao su kh¸c nhau 

[6, 2006.01] 
3/10 . . tæ hîp víi c¸c lß xo lµm tõ thÐp hoÆc c¸c vËt liÖu cã néi ma s¸t thÊp kh¸c [1, 

2006.01] 
3/12 . . . lß xo thÐp cã sù tiÕp xóc víi lß xo cao su, vÝ dô ®îc g¾n vµo trong ®ã [6, 

2006.01] 
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5/00 C¸c lß xo thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, trong ®ã lu chÊt ho¹t ®éng nh lß xo nhê ¸p 
suÊt nÐn, vÝ dô tæ hîp víi c¬ cÊu tiÕt lu; Tæ hîp c¸c thiÕt bÞ cã c¸c lß xo thuû 
lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 

6/00 Lß xo tõ trêng; Lß xo tõ trêng - thuû lùc [1, 2006.01] 

7/00 C¸c bé gi¶m chÊn; C¸c bé gi¶m xãc (thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F16F 5/00, 9/00; ®Æc 
biÖt dïng cho c¸c hÖ thèng quay F16F 15/10) [1, 2006.01] 

7/01 . sö dông ma s¸t gi÷a c¸c h¹t t¬i, vÝ dô c¸t [6, 2006.01] 
7/02 . cã c¸c mÆt ma s¸t xoay t¬ng ®èi ®îc Ðp vµo nhau (F16F 7/01 ®îc u tiªn; mét 

trong c¸c bé phËn lµ lß xo F16F 13/02) [1, 6, 2006.01] 
7/04 . . bÞ nÐn theo híng trôc quay [1, 2006.01] 
7/06 . . bÞ nÐn theo híng vu«ng gãc hay nghiªng so víi trôc quay [1, 2006.01] 
7/08 . cã c¸c bÒ mÆt ma s¸t dÞch chuyÓn th¼ng so víi nhau (F16F 7/01 ®îc u tiªn) [6, 

2006.01] 
7/09 . . trong bé gi¶m chÊn kiÓu pitt«ng-xi lanh [6, 2006.01] 
7/10 . sö dông hiÖu øng qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
7/104 . . bé phËn qu¸n tÝnh ®îc l¾p ®Æt mét c¸ch ®µn håi [6, 2006.01] 
7/108 . . . trªn c¸c lo¹i lß xo chÊt dÎo [6, 2006.01] 
7/112 . . . trªn c¸c lo¹i lß xo thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
7/116 . . . trªn c¸c lo¹i lß xo kim lo¹i [6, 2006.01] 
7/12 . sö dông sù biÕn d¹ng dÎo cña c¸c bé phËn [1, 2006.01] 
7/14 . d¹ng d©y c¸p chÞu t¶i, nghÜa lµ c¸c vßng d©y c¸p cã c¸i kÑp ma s¸t [1, 2006.01] 

9/00 C¸c lß xo, bé gi¶m chÊn, bé gi¶m xãc sö dông chÊt láng hoÆc khÝ lµm m«i 
trêng hÊp thô ®Ó gi¶m chÊn ®éng (F16F 5/00 ®îc u tiªn; van b¬m lèp B60C 
29/00; c¸c thiÕt bÞ vËn hµnh cöa cã c¸c hÖ thèng h·m thuû lùc hoÆc khÝ nÐn E05F) [1, 
2006.01] 

9/02 . chØ sö dông khÝ [1, 2006.01] 
9/04 . . trong buång cã v¸ch ng¨n ®µn håi [1, 2006.01] 
9/05 . . . v¸ch ng¨n ®µn håi d¹ng mµng cuèn [5, 2006.01] 
9/06 . sö dông c¶ khÝ vµ chÊt láng [1, 2006.01] 
9/08 . . trong buång cã v¸ch ng¨n ®µn håi [1, 2006.01] 
9/084 . . . bao gåm lß xo khÝ n»m trong v¸ch ng¨n ®µn håi, v¸ch nµy kh«ng tiÕp xóc víi 

lu chÊt gi¶m chÊn, nghÜa lµ ®îc l¾p ®Æt bªn ngoµi trªn xi lanh gi¶m chÊn [6, 
2006.01] 

9/088 . . . bao gåm lß xo khÝ cã v¸ch ng¨n ®µn håi trong xi lanh trªn cÇn pitt«ng cña bé 
gi¶m chÊn mét èng hoÆc n»m trong èng trong cña bé gi¶m chÊn d¹ng hai èng 
[6, 2006.01] 

9/092 . . . gåm cã mét lß xo khÝ cã v¸ch ng¨n ®µn håi n»m gi÷a c¸c èng cña bé gi¶m chÊn 
hai èng [6, 2006.01] 

9/096 . . . gåm cã mét bé tÝch thuû khÝ kiÓu mµng n»m trªn ®Çu trªn cïng hoÆc ®Çu díi 
cïng cña mét bé gi¶m chÊn hoÆc t¸ch khái hoÆc vµo bªn c¹nh bé gi¶m chÊn [6, 
2006.01] 
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9/10 . chØ sö dông chÊt láng; sö dông chÊt láng phi vËt chÊt [1, 2006.01] 
9/12 . . C¸c c¬ cÊu cã mét hay nhiÒu c¸nh quay trong m«i trêng láng, trong ®ã hiÖu øng 

tiÕt lu kh«ng cã t¸c dông [1, 2006.01] 
9/14 . . C¸c c¬ cÊu cã mét hay nhiÒu bé phËn, vÝ dô pitt«ng, c¸nh, chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

tíi lui trong khoang vµ sö dông hiÖu øng tiÕt lu [1, 2006.01] 
9/16 . . . chØ cã c¸c bé phËn c«ng t¸c chuyÓn ®éng th¼ng [1, 2006.01] 
9/18 . . . . cã xi lanh kÝn vµ pitt«ng chia xi lanh thµnh hai hay nhiÒu khoang c«ng t¸c [1, 

2006.01] 
9/19 . . . . . cã mét xi lanh [1, 2006.01] 
9/20 . . . . . cã cÇn pitt«ng xuyªn qua c¶ hai ®Çu cña xi lanh [1, 2006.01] 
9/22 . . . . cã mét hay nhiÒu xi lanh, mçi xi lanh cã mét kho¶ng c«ng t¸c ®îc ®ãng kÝn 

b»ng pitt«ng [1, 2006.01] 
9/24 . . . . . cã mét xi lanh vµ mét pitt«ng [1, 2006.01] 
9/26 . . . . . cã hai xi lanh ®ång trôc vµ hai pitt«ng ghÐp víi nhau [1, 2006.01] 
9/28 . . . . . cã hai xi lanh song song vµ hai pitt«ng ghÐp víi nhau [1, 2006.01] 
9/30 . cã vËt liÖu d¹ng r¾n hoÆc nöa r¾n, vÝ dô khèi nh·o dïng lµm m«i trêng gi¶m chÊn 

[1, 2006.01] 
9/32 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu [1, 2006.01] 
9/34 . . CÊu tróc cña van ®Æc biÖt (van nãi chung F16K); H×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu cña c¸c 

r·nh tiÕt lu [1, 2006.01] 
9/342 . . . C¸c r·nh tiÕt lu cã chèt ®Þnh lîng [1, 2006.01] 
9/344 . . . c¸c r·nh tho¸t cho c¸c dßng ch¶y xo¸y [6, 2006.01] 
9/346 . . . C¸c r·nh tiÕt lu d¹ng khe trong thµnh xi lanh [1, 2006.01] 
9/348 . . . C¸c r·nh tiÕt lu d¹ng ®Üa vµnh khuyªn ho¹t ®éng theo c¸c híng ®èi nhau [1, 

2006.01] 
9/36 . . §Öm kÝn ®Æc biÖt, kÓ c¶ ®Öm kÝn hoÆc dÉn híng cho cÇn pitt«ng [1, 2006.01] 
9/38 . . Líp vá b¶o vÖ hoÆc trang trÝ [1, 2006.01] 
9/40 . . C¸c c¬ cÊu chèng t¹o bät [1, 2006.01] 
9/42 . . C¸c c¬ cÊu lµm m¸t [1, 2006.01] 
9/43 . . C¸c c¬ cÊu n¹p ®Çy, vÝ dô ®Ó b¬m khÝ [1, 2006.01] 
9/44 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ë trªn hoÆc ë trong bé gi¶m chÊn dïng ®Ó ®iÒu chØnh b»ng tay 

hoÆc phi tù ®éng; c¸c ph¬ng tiÖn nµy ®îc kÕt hîp víi viÖc hiÖu chØnh nhiÖt ®é 
(F16F 9/53, 9/56 ®îc u tiªn; chØ hiÖu chØnh nhiÖt ®é F16F 9/52) [1, 5, 6, 
2006.01] 

9/46 . . . cho phÐp ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
9/48 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®¹t c¸c t¸c dông gi¶m chÊn kh¸c nhau t¹i c¸c phÇn kh¸c nhau cña 

hµnh tr×nh (F16F 9/53, 9/56 ®îc u tiªn) [1, 5, 6, 2006.01] 
9/49 . . . C¬ cÊu giíi h¹n chÊt láng ®i qua, vÝ dô bé khèng chÕ thuû lùc [1, 2006.01] 
9/50 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó tù ®iÒu chØnh gi¶m chÊn (F16F 9/53, 9/56 ®îc u 

tiªn) [1, 5, 6, 2006.01] 
9/504 . . . C¸c ph¬ng tiÖn nh¹y c¶m víi qu¸n tÝnh [6, 2006.01] 
9/508 . . . C¸c ph¬ng tiÖn nh¹y c¶m víi tèc ®é chuyÓn ®éng cña pitt«ng [6, 2006.01] 
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9/512 . . . c¸c ph¬ng tiÖn nh¹y c¶m víi t¸c ®éng cña t¶i träng lªn bé gi¶m chÊn hoÆc ¸p 
suÊt cña chÊt láng hoÆc khÝ nÐn trong bé gi¶m chÊn [6, 2006.01] 

9/516 . . . kÕt qu¶ cña t¸c dông gi¶m chÊn trong qu¸ tr×nh nÐn kh¸c víi t¸c dông gi¶m 
chÊn trong qu¸ tr×nh gi·n në [6, 2006.01] 

9/52 . . . trong trêng hîp cã sù thay ®æi nhiÖt ®é (kÕt hîp víi sù ®iÒu chØnh bªn ngoµi 
F16F 9/44) [1, 2006.01] 

9/53 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ®Æc tÝnh gi¶m chÊn nhê thay ®æi ®é nhít cña 
chÊt láng, vÝ dô sö dông ®iÖn tõ [5, 2006.01] 

9/54 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó l¾p ghÐp [1, 2006.01] 
9/56 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh ®é dµi cña hoÆc ®Ó kho¸ lß xo hoÆc bé gi¶m chÊn, 

vÝ dô ë ®o¹n cuèi cña hµnh tr×nh [6, 2006.01] 
9/58 . . §iÓm chÕt trªn vµ ®iÓm chÕt díi, vÝ dô ®îc bè trÝ trªn cÇn pitt«ng phÝa ngoµi xi 

lanh (F16F 9/49 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

11/00 C¸c bé gi¶m chÊn hoÆc gi¶m xãc ho¹t ®éng võa theo nguyªn lý ma s¸t võa sö 
dông chÊt láng hay chÊt khÝ [1, 2006.01] 

13/00 C¸c côm bao gåm c¸c lß xo kh«ng ph¶i d¹ng thñy lùc nh lµ c¸c gi¶m chÊn, 
gi¶m xãc, hoÆc c¸c lß xo thñy lùc (F16F 5/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/02 . gi¶m chÊn nhê ma s¸t gi÷a lß xo vµ c¸c ph¬ng tiÖn h·m (ma s¸t t¬ng hç trong 
c¸c lß xo cuén F16F 3/06) [1, 2006.01] 

13/04 . gåm c¶ lß xo chÊt dÎo vµ bé gi¶m chÊn, vÝ dô bé gi¶m chÊn ma s¸t [6, 2006.01] 
13/06 . . bé gi¶m chÊn lµ bé gi¶m chÊn thñy lùc, vÝ dô lo¹i lß xo chÊt dÎo kh«ng ph¶i lµ bé 

phËn cÊu thµnh thµnh buång chøa chÊt láng cña bé gi¶m chÊn (F16F 13/26 ®îc 
u tiªn) [6, 2006.01] 

13/08 . . . lß xo chÊt dÎo cã d¹ng Ýt nhÊt lµ mét phÇn thµnh buång chøa chÊt láng cña bé 
gi¶m chÊn (F16F 13/20 ®Õn 13/24 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

13/10 . . . . thµnh cã Ýt nhÊt mét phÇn ®îc t¹o ra bëi mét mµng ®µn håi hoÆc t¬ng tù 
(F16F 13/12 ®Õn 13/18 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

13/12 . . . . Bé gi¶m chÊn cã buång ®¬n (F16F 13/14 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
13/14 . . . . Côm c¬ cÊu d¹ng èng lãt [6, 2006.01] 
13/16 . . . . . chuyªn dïng ®Ó chÞu t¶i däc trôc [6, 2006.01] 
13/18 . . . . ®Æc trng bëi c¸c vÞ trÝ hoÆc h×nh d¹ng cña buång c©n b»ng, vÝ dô buång c©n 

b»ng bao xung quanh lß xo chÊt dÎo hoÆc d¹ng h×nh vµnh khuyªn (F16F 
13/14 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

13/20 . . . ®Æc trng bëi gåm cã lß xo khÝ nÐn (F16F 13/22 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
13/22 . . . ®Æc trng bëi gåm cã bé gi¶m chÊn ®éng häc (bé gi¶m chÊn sö dông hiÖu øng 

qu¸n tÝnh, xem F16F 7/10) [6, 2006.01] 
13/24 . . . phÇn gi÷a cña côm c¬ cÊu ®îc mét chi tiÕt ®ì, mçi ®Çu mót cña nã ®îc mét 

vËt kh¸c nhau ®ì, nghÜa lµ l¾p ®Æt t¸c ®éng kÐp [6, 2006.01] 
13/26 . . ®Æc trng bëi viÖc söa hoÆc ®iÒu chØnh thiÕt bÞ theo ®iÒu kiÖn bªn ngoµi [6, 

2006.01] 
13/28 . . . chuyªn dïng cho c¬ cÊu d¹ng èng lãt (F16F 13/30 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
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13/30 . . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn thay ®æi ®é nhít cña chÊt láng, vÝ dô ®é nhít cña dßng 
tõ trêng hoÆc dßng lu biÕn ®iÖn tö [6, 2006.01] 

15/00 TriÖt tiªu rung ®éng trong c¸c hÖ thèng (hÖ thèng treo ghÕ ngåi trªn ph¬ng tiÖn 
giao th«ng vËn t¶i B60N 2/50); C¸c ph¬ng tiÖn hoÆc c¸c c¬ cÊu ®Ó kh¾c phôc hay 
gi¶m bít c¸c lùc kh«ng c©n b»ng, vÝ dô do chuyÓn ®éng (thö nghiÖm c©n b»ng 
®éng hoÆc tÜnh cña c¸c m¸y hoÆc kÕt cÊu G01M 1/00) [1, 2006.01] 

15/02 . TriÖt tiªu c¸c rung ®éng cña c¸c hÖ thèng kh«ng quay, vÝ dô hÖ thèng chuyÓn ®éng 
tÞnh tiÕn qua l¹i; TriÖt tiªu c¸c rung ®éng cña c¸c hÖ thèng quay nhê sö dông c¸c 
phÇn tö kh«ng chuyÓn ®éng víi hÖ thèng quay (c¸c s¶n phÈm nhiÒu líp B32B; triÖt 
tiªu rung ®éng trªn tµu thuyÒn B63) [1, 2006.01] 

15/023 . . sö dông ph¬ng tiÖn thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [6, 2006.01] 
15/027 . . . bao gåm c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn [6, 2006.01] 
15/03 . . sö dông ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ (F16F 9/53 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
15/04 . . sö dông ph¬ng tiÖn ®µn håi (c¸c phÇn tö riªng biÖt vµ ghÐp nèi chóng F16F 1/00 

®Õn 13/00) [1, 2, 2006.01] 
15/06 . . . cã c¸c lß xo kim lo¹i (cã c¸c bé gi¶m xãc cao su F16F 15/08) [1, 2006.01] 
15/067 . . . . chØ sö dông lß xo cuén [6, 2006.01] 
15/073 . . . . chØ sö dông lß xo l¸ [6, 2006.01] 
15/08 . . . cã c¸c bé gi¶m xãc cao su [1, 2006.01] 
15/10 . TriÖt tiªu rung ®éng trong c¸c hÖ thèng quay nhê c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng víi hÖ 

thèng (nhê c©n b»ng F16F 15/22; c¸c b¸nh ®µ t¸c ®éng thay ®æi hoÆc gi¸n ®o¹n 
F16H) [1, 2006.01] 

15/12 . . sö dông c¸c bé phËn ®µn håi hoÆc c¸c bé phËn gi¶m chÊn b»ng ma s¸t, vÝ dô gi÷a 
trôc quay vµ khèi lîng quay trßn ®îc l¾p trªn trôc (F16F 15/16 ®îc u tiªn) 
[1, 6, 2006.01] 

15/121 . . . sö dông lß xo nh lµ c¸c bé phËn ®µn håi, vÝ dô lß xo kim lo¹i (F16F 15/13 ®îc 
u tiªn) [6, 2006.01] 

15/123 . . . . lß xo cuén [6, 2006.01] 
15/124 . . . . lß xo dÎo, vÝ dô lµm tõ cao su (F16F 15/123 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
15/126 . . . . . bao gåm Ýt nhÊt mét phÇn tö d¹ng vµnh khuyªn bao quanh trôc quay [6, 

2006.01] 
15/127 . . . . sö dông c¸c lo¹i lß xo dÎo kÕt hîp víi c¸c kiÓu lß xo kh¸c [6, 2006.01] 
15/129 . . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn gi¶m chÊn b»ng ma s¸t (F16F 15/131 ®îc 

u tiªn) [6] 
15/131 . . . hÖ thèng quay gåm cã hai hoÆc nhiÒu khèi lîng quay trßn [6, 2006.01] 
15/133 . . . . sö dông c¸c lß xo nh lµ c¸c bé phËn ®µn håi, vÝ dô c¸c lß xo kim lo¹i [6, 

2006.01] 
15/134 . . . . . lß xo cuén [6, 2006.01] 
15/136 . . . . . lß xo dÎo, vÝ dô lµm tõ cao su (F16F 15/134 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
15/137 . . . . . c¸c bé phËn ®µn håi bao gåm hai hoÆc nhiÒu lß xo kh¸c lo¹i [6, 2006.01] 
15/139 . . . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn gi¶m chÊn b»ng ma s¸t [6, 2006.01] 
15/14 . . sö dông c¸c khèi l¾c tù do quay cïng víi hÖ thèng [1, 2006.01] 
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15/16 . . sö dông chÊt láng hay khÝ (c¸c c¬ cÊu ghÐp nèi c¸c bé phËn dÉn ®éng vµ bÞ dÉn 
®éng F16D) [1, 2006.01] 

15/167 . . . cã bé phËn mang tÝnh chÊt qu¸n tÝnh, vÝ dô vßng trßn [6, 2006.01] 
15/173 . . . . trong vá m¸y kÝn [6, 2006.01] 
15/18 . . nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn (c¸c m¸y ®iÖn H02K) [1, 2006.01] 
15/20 . TriÖt tiªu rung ®éng cña c¸c hÖ thèng quay nhê sù ph©n nhãm thÝch hîp hoÆc bè trÝ 

t¬ng ®èi c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña mét hay nhiÒu hÖ thèng [1, 2006.01] 
15/22 . C©n b»ng c¸c lùc qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
15/24 . . trong c¸c hÖ thèng thanh truyÒn trôc khuûu b»ng c¸ch bè trÝ ®Æc biÖt c¸c trôc 

khuûu, pitt«ng hoÆc c¸c chi tiÕt t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/26 . . trong c¸c hÖ thèng thanh truyÒn trôc khuûu sö dông c¸c khèi cøng, kh«ng ph¶i 

pitt«ng phô, chuyÓn ®éng cïng víi hÖ thèng [1, 2006.01] 
15/28 . C¸c ®èi träng; GhÐp nèi hoÆc l¾p r¸p chóng (dïng cho c¸c cöa ®Ëp kiÓu l¨n cuèn 

E06B 9/62) [1, 2006.01] 
15/30 . C¸c b¸nh ®µ (15/16 ®îc u tiªn; triÖt tiªu rung ®éng cña hÖ thèng quay sö dông 

c¸c bé phËn ®µn håi hoÆc c¸c bé phËn gi¶m chÊn b»ng ma s¸t chuyÓn ®éng cïng 
víi hÖ thèng F16F 15/12; ph¬ng diÖn vÒ th©n quay nãi chung F16C 13/00, 15/00) 
[1, 6, 2006.01] 

15/305 . . lµm tõ chÊt dÎo, vÝ dô chÊt dÎo cã cèt sîi (FRP) [6, 2006.01] 
15/31 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi m«men qu¸n tÝnh [6, 2006.01] 
15/315 . . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu gi¸ ®ì cña chóng vÝ dô c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt, khung, kÑp 

chÆt c¸c bé phËn qu¸n tÝnh ®èi víi trôc (F16F 15/31 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
15/32 . träng lîng hiÖu chØnh hoÆc träng lîng c©n b»ng hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn t¬ng 

®¬ng nh»m c©n b»ng th©n quay, vÝ dô cña c¸c b¸nh xe « t« [1, 2, 5, 2006.01] 
15/34 . . C¸c thiÕt bÞ kÑp chÆt dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
15/36 . . tù ho¹t ®éng [5, 2006.01] 
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F16G §ai, c¸p hoÆc d©y ch·o sö dông cho môc ®Ých dÉn ®éng; 
D©y xÝch; C¸c bé ghÐp sö dông cho môc ®Ých trªn 

Néi dung ph©n líp 

§ai; ghÐp nèi ®ai .............................................................................................. 100, 5/00; 3/00, 7/00 
D©y hoÆc c¸p; ghÐp nèi chóng ............................................................................... 9/00; 11/00 
XÝch, mãc nèi xÝch ............................................................................................ 13/00, 15/00, 17/00 

 

1/00 §ai dÉn ®éng (®ai h×nh thang F16G 5/00; b¨ng truyÒn B65G) [1, 2006.01] 
1/02 . lµm tõ da (F16G 1/28 ®îc u tiªn; chÕ t¹o chóng C14B 9/00) [1, 2006.01] 
1/04 . lµm tõ vËt liÖu d¹ng sîi, vÝ dô tõ sîi dÖt cã hoÆc kh«ng cã líp phñ cao su (F16G 

1/28 ®îc u tiªn; chÕ t¹o chóng D03D) [1, 2006.01] 
1/06 . lµm tõ cao su (F16G 1/28 ®îc u tiªn; s¶n xuÊt ®ai tõ chÊt dÎo hoÆc chÊt liÖu cã 

tÝnh chÊt dÎo B29D 29/00) [1, 2006.01] 
1/08 . . cã líp cèt t¨ng ®é bÒn ®îc g¾n víi nhau b»ng cao su [1, 2006.01] 
1/10 . . . cã sù gia cè b»ng sîi dÖt [1, 2006.01] 
1/12 . . . cã sù gia cè b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/14 . lµm tõ chÊt dÎo (F16G 1/28 ®îc u tiªn; s¶n xuÊt ®ai tõ chÊt dÎo hoÆc chÊt liÖu cã 

tÝnh chÊt dÎo B29D 29/00) [1, 2006.01] 
1/16 . . cã líp cèt t¨ng bÒn g¾n víi nhau b»ng vËt liÖu dÎo [1, 2006.01] 
1/18 . lµm tõ d©y thÐp (chÕ t¹o chóng B21F 43/00) [1, 2006.01] 
1/20 . lµm tõ mét d¶i kim lo¹i liÒn (chÕ t¹o chóng B21D 53/14) [1, 2006.01] 
1/21 . ®îc t¹o nªn tõ c¸c líp xÕp chång lªn nhau, vÝ dô c¸c líp uèn nÕp d¹ng dÝch d¾c [1, 

2006.01] 
1/22 . bao gåm nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
1/24 . . ë d¹ng c¸c mèi nèi (ë d¹ng c¸c m¾t xÝch F16G 13/08) [1, 2006.01] 
1/26 . . ë d¹ng d¶i hoÆc tÊm [1, 2006.01] 
1/28 . cã bÒ mÆt tiÕp xóc cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt, vÝ dô d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 

3/00 GhÐp nèi ®ai truyÒn, kÓ c¶ ghÐp nèi b¨ng t¶i (ghÐp nèi ®ai h×nh thang F16G 7/00) 
[1, 2006.01] 

3/02 . cã d·y c¸c m¾t hoÆc t¬ng tù, xÕp lªn nhau hoÆc mãc nèi víi nhau b»ng c¸c chèt ®Ó 
t¹o ra khíp b¶n lÒ (F16G 3/09 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/04 . . trong ®ã c¸c ®Çu mót d¹ng ch÷ U vµ c¸c mÊu t¬ng tù ®îc g¾n víi ®ai truyÒn 
nhê c¸c phÇn tö xuyªn qua nã [1, 2006.01] 

3/06 . cã c¸c ®Çu mót cña ®ai truyÒn nèi víi nhau vµ bÞ uèn cong ra phÝa ngoµi [1, 
2006.01] 

3/07 . C¬ cÊu kÑp ma s¸t, vÝ dô kiÓu vßng Ðp chÆt m¨ng s«ng [1, 2006.01] 
3/08 . gåm c¸c tÊm vµ ®inh èc hay ®inh t¸n (F16G 3/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/09 . . cã c¸c tÊm t¹o thµnh d¹ng b¶n lÒ [1, 2006.01] 
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3/10 . GhÐp nèi ®ai b»ng kh©u nèi, d¸n keo, lu ho¸ hoÆc b»ng c¸ch t¬ng tù; CÊu tróc 
c¸c ®Çu mót ®ai dïng cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 

3/12 . GhÐp nèi ®ai b»ng c¸ch bÖn, buéc [1, 2006.01] 
3/14 . cã c¸c bé phËn kÐo c¨ng; cã c¸c bé phËn ®µn håi [1, 2006.01] 
3/16 . C¸c c¬ cÊu hoÆc m¸y dïng ®Ó ghÐp nèi c¸c ®ai hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ®ai h×nh ch÷ V, nghÜa lµ ®ai cã tiÕt diÖn d¹ng nªm [1, 2006.01] 
5/02 . lµm tõ da (F16G 5/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/04 . lµm tõ cao su (F16G 5/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/06 . . cã cèt t¨ng ®é bÒn ®îc g¾n b»ng cao su [1, 2006.01] 
5/08 . . . cèt sîi dÖt [1, 2006.01] 
5/10 . . . cèt kim lo¹i [1, 2006.01] 
5/12 . lµm tõ chÊt dÎo (F16G 5/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/14 . . cã cèt t¨ng ®é bÒn ®îc g¾n b»ng cao su [1, 2006.01] 
5/16 . gåm nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
5/18 . . ë d¹ng c¸c mèi nèi [1, 2006.01] 
5/20 . cã bÒ mÆt tiÕp xóc ®Æc biÖt, vÝ dô d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 
5/22 . t¹o nªn tõ c¸c líp xÕp chång lªn nhau [1, 2006.01] 
5/24 . . bÞ uèn nÕp d¹ng dÝch d¾c [1, 2006.01] 

7/00 GhÐp nèi c¸c ®ai ch÷ V [1, 2006.01] 
7/02 . khãa cøng, vÝ dô ®îc t¸n ®inh [1, 2006.01] 
7/04 . th¸o rêi nhanh [1, 2006.01] 
7/06 . ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô ®Ó thay ®æi søc c¨ng [1, 2006.01] 

9/00 C¸c d©y ch·o hoÆc c¸p sö dông ®Ó truyÒn ®éng nhê c¸c puli hay c¸c bé phËn 
truyÒn dÉn kh¸c [1, 2006.01] 

9/02 . lµm tõ da; cã líp vá bäc b»ng da [1, 2006.01] 
9/04 . lµm tõ cao su hoÆc chÊt dÎo (F16G 9/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/00 C¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi c¸p hoÆc d©y ch·o víi nhau hoÆc víi c¸c bé phËn 
kh¸c (kÑp chÆt c¸p dïng cho c¸p treo cÇu E01D 19/16); C¸c ®Çu nèi hay c¸c èng 
lãt ®Ó cè ®Þnh c¸p vµ d©y ch·o (ghÐp nèi c¸p hay d©y ch·o ®Ó n©ng xe hoÆc c¸c 
khung bÖ B66B 7/08, cuèn têi tang quay B66D 1/34; kÑp chÆt d©y ch·o trong viÖc 
khoan lßng ®Êt E21B 19/12) [1, 2006.01] 

11/02 . cã c¸c bé phËn cã thÓ biÕn d¹ng ®Ó kÑp gi÷ c¸p hoÆc d©y ch·o; Ph¬ng tiÖn ghÐp 
nèi èng lãt hoÆc vËt t¬ng tù ®îc cè ®Þnh trªn d©y c¸p [1, 2006.01] 

11/03 . c¸c bé phËn ®µn håi ®îc l¾p ®Æt ®Ó cè ®Þnh c¸c ®Çu mót cña d©y c¸p [1, 2006.01] 
11/04 . cã t¸c dông nªm, vÝ dô c¬ cÊu kÑp ma s¸t ®Ó bÞt c¸c vßng cèt (F16G 11/02 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
11/05 . . b»ng c¸ch sö dông miÕng ®Öm h×nh nãn gi÷a c¸c côm d©y c¸p [1, 2006.01] 
11/06 . cã c¸c ®inh vÝt bè trÝ theo chiÒu ngang (F16G 11/02, 11/04 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
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11/08 . C¸c mèi ghÐp dïng ®Ó kÑp chÆt ®Çu mót cña c¸p dÉn ®éng víi ®Çu c¸p kh¸c cã 
®êng kÝnh gÇn b»ng nhau [1, 2006.01] 

11/09 . . c¸c mèi ghÐp kiÓu b¶n lÒ ®Ó cè ®Þnh c¸c ®Çu mót cña d©y c¸p [1, 2006.01] 
11/10 . GhÐp nèi nhanh; C¬ cÊu kÑp chØ gi÷ theo mét phÝa [1, 2006.01] 
11/12 . C¸c ph¬ng tiÖn c¨ng c¸p, d©y ch·o hoÆc d©y thÐp, vÝ dô c¸c ®ai èc c¨ng [1, 

2006.01] 
11/14 . C¸c thiÕt bÞ hay c¸c bé phËn l¾p ghÐp ®îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ dµng t¹o ra c¸c vßng mãc 

®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô c¸c mãc kÑp; C¸c mãc hoÆc c¸c m¾t cã c¸c bé phËn hîp 
thµnh ®îc thiÕt kÕ ®Ó dÔ dµng cè ®Þnh nhanh víi c¸p hoÆc d©y ch·o ë mäi ®iÓm, vÝ 
dô nhê c¸c vßng mãc [1, 2006.01] 

13/00 D©y xÝch (chÕ t¹o d©y xÝch B21L) [1, 2006.01] 
13/02 . XÝch dÉn ®éng [1, 2006.01] 
13/04 . . xÝch d¹ng r¨ng [1, 2006.01] 
13/06 . . víi c¸c m¾t xÝch ®îc liªn kÕt b»ng c¸c chèt dÉn ®éng song song, cã hay kh«ng 

cã con l¨n [1, 2006.01] 
13/07 . . . víi c¸c m¾t xÝch cã h×nh d¹ng nh nhau, vÝ dô d¹ng khuûu nh nhau [1, 

2006.01] 
13/08 . . cã c¸c m¾t xÝch cè ®Þnh trªn c¸c chèt liªn kÕt (F16G 13/04 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
13/10 . . cã c¸c khíp v¹n n¨ng [1, 2006.01] 
13/12 . C¸c xÝch kÐo [1, 2006.01] 
13/14 . . lµm tõ c¸c m¾t xÝch cã thÓ th¸o rêi dÔ dµng [1, 2006.01] 
13/16 . . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó gi÷ c¸p ®iÖn, c¸c èng mÒm hoÆc chi tiÕt t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/18 . C¸c d©y xÝch cã nh÷ng ®Æc tÝnh ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
13/20 . . ngµm; XÝch kÐo-®Èy [1, 2006.01] 
13/22 . . c¨ng d·n [1, 2006.01] 
13/24 . . . ®µn håi [1, 2006.01] 

15/00 C¸c mèi nèi xÝch; Vßng mãc; Liªn kÕt xÝch; M¾t xÝch; B¹c lãt xÝch (chÕ t¹o c¸c 
bé phËn cña xÝch B21L) [1, 2006.01] 

15/02 . ®Ó nèi cè ®Þnh [1, 2006.01] 
15/04 . C¸c mèi nèi xÝch cã thÓ th¸o rêi nhanh; Vßng mãc [1, 2006.01] 
15/06 . . C¸c vßng mãc ®îc thiÕt kÕ ®Ó liªn kÕt c¸c ®o¹n xÝch nhê c¸c chèt ghÐp, vÝ dô 

c¸c vßng mãc h×nh ch÷ D [1, 2006.01] 
15/08 . C¸c khíp b¶n lÒ [1, 2006.01] 
15/10 . Mèi nèi hoÆc liªn kÕt dù phßng [1, 2006.01] 
15/12 . C¸c m¾t xÝch [1, 2006.01] 
15/14 . . lµm tõ vËt liÖu d¹ng tÊm, vÝ dô thÐp h×nh [1, 2006.01] 

17/00 C¸c mãc nh c¸c bé phËn hîp thµnh cña xÝch (c¸c mãc dïng cho cÇn cÈu n©ng 
B66C 1/34) [1, 2006.01] 
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F16H C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng 

Ghi chó  [5, 2009.01] 

(1) Tæ hîp bao gåm c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm 
F16H 37/00 hoÆc F16H 47/00, trõ khi chóng ®îc nªu trong c¸c nhãm F16H 1/00 
®Õn F16H 35/00. 

(2) Trong ph©n líp nµy, mét hÖ thèng c¸c bé phËn ghÐp nèi cøng ®îc coi lµ c¸c bé phËn 
riªng rÏ. 

(3) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 
 - "c¬ cÊu truyÒn ®éng r¨ng" bao gåm c¬ cÊu truyÒn ®éng trôc vÝt vµ c¬ cÊu truyÒn 

®éng kh¸c cã Ýt nhÊt mét b¸nh xe hay mét bé phËn cã r¨ng hoÆc t¬ng tù, trõ c¸c c¬ 
cÊu truyÒn ®éng b»ng xÝch hoÆc ®ai cã r¨ng thuéc lo¹i c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng ma 
s¸t; 

 - "truyÒn t¶i" gåm c¶ truyÒn n¨ng lîng, trong ®ã chuyÓn ®éng ban ®Çu vµ chuyÓn 
®éng hîp thµnh ®îc coi lµ cïng lo¹i, tuy nhiªn chóng cã thÓ kh¸c nhau, vÝ dô vÒ vËn 
tèc, híng hoÆc ®é lín; 

 - "quay" cã nghÜa lµ chuyÓn ®éng cã thÓ tiÕp diÔn kh«ng x¸c ®Þnh; 
 - "dao ®éng" cã nghÜa lµ chuyÓn ®éng quanh mét trôc víi mét kho¶ng ch¹y giíi h¹n 

bëi cÊu tróc cña c¬ cÊu truyÒn ®éng vµ cã thÓ vît qu¸ mét vßng, chuyÓn ®éng lÇn 
lît tiÕn vµ lïi khi khi c¬ cÊu truyÒn ®éng ho¹t ®éng liªn tôc; 

 - "chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn" lµ chuyÓn ®éng theo mét ®êng th¼ng, lÇn lît tiÕn vµ lïi 
khi c¬ cÊu truyÒn ®éng ho¹t ®éng liªn tôc; 

 - "®¶o chiÒu" hoÆc "ngîc chiÒu" cã nghÜa lµ c¸c chuyÓn ®éng ban ®Çu theo mét 
híng vµ cã thÓ g©y ra chuyÓn ®éng hîp thµnh theo hoÆc lµ mét híng hoÆc hai 
híng ngîc nhau theo ý muèn; 

 - "bé b¸nh r¨ng trung t©m" gåm bÊt kú b¸nh r¨ng mµ trôc cña chóng lµ trôc chÝnh cña 
c¬ cÊu truyÒn ®éng. 

(4) CÇn chó ý tíi c¸c vÞ trÝ díi ®©y: 
A01D  69 /06  C¬ cÊu truyÒn ®éng trong m¸y thu ho¹ch 
A63H  31 /00  C¬ cÊu truyÒn ®éng dµnh cho ®å ch¬i 
B21B  35 /12  Bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng chuyªn dïng cho c¸c m¸y c¸n kim 

lo¹i 
B60K    Bè trÝ hÖ thèng truyÒn ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
B61C  9 /00  HÖ thèng truyÒn ®éng cho c¸c ®Çu m¸y xe löa 
B62D  3 /00  C¬ cÊu l¸i cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
B62M    HÖ thèng truyÒn ®éng dïng cho xe ®¹p 
B63H  23 /00  HÖ thèng truyÒn ®éng dïng cho ch©n vÞt tµu thñy 
B63H  25 /00  C¬ cÊu l¸i tµu thñy 
F01     M¸y, ®éng c¬, m¸y b¬m 
tíi F04 
F15B  15 /00  C¬ cÊu truyÒn ®éng ®îc tæ hîp víi c¸c thiÕt bÞ thuû lùc hoÆc 

khÝ nÐn 
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G01D  5 /04  C¬ cÊu truyÒn ®éng ®îc dïng trong c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc 
ghi l¹i kÕt hîp víi c¸c dông cô ®o 

H03J  1 /00  C¬ cÊu dÉn ®éng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c m¹ch céng hëng 
H04L  13 /04  C¬ cÊu dÉn ®éng dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®Ó truyÒn th«ng tin m· 

sè. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng kh«ng giíi h¹n ë 
chuyÓn ®éng quay 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc 
sö dông c¸c tay ®ßn, thanh kÐo hoÆc cam .................................................... 21/00 ®Õn 25/00 
sö dông c¸c bé phËn dÉn ®éng kiÓu gi¸n ®o¹n ............................................ 27/00 ®Õn 31/00 
c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng kh¸c; tæ hîp c¸c c¬ cÊu 
truyÒn ®éng ................................................................................. 19/00, 33/00, 35/00; 37/00 
c¸c côm chi tiÕt vµ chi tiÕt ........................................................................... 51/00 ®Õn 57/00 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn .................................................................. 43/00 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn 
®éng quay 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng d¹ng r¨ng ..............................................................................1/00, 3/00 
Sö dông c¸c bé phËn truyÒn mÒm d¹ng khÐp kÝn ........................................................7/00, 9/00 
C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng d¹ng ma s¸t kh¸c ......................................................................... 13/00 
C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ........................................... 39/00, 41/00, 45/00 

§iÒu khiÓn 
cña c¬ cÊu truyÒn ®éng ®¶o chiÒu hoÆc thay ®æi tèc ®é 
®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay ............................................................................. 59/00 ®Õn 63/00 

Tæ hîp c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng; c¸c c¬ cÊu 
truyÒn ®éng vi sai; c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng 
kh¸c ........................................................................................................................ 47/00; 48/00; 49/00 
c¸c chi tiÕt nãi chung.......................................................................................................... 57/00 

 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay 

1/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay (®Æc biÖt dïng 
®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay cã tû sè truyÒn thay ®æi hoÆc ®Ó ®¶o chiÒu quay F16H 
3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . kh«ng cã c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh [1, 2006.01] 
1/04 . . cã hai b¸nh r¨ng ¨n khíp víi nhau [1, 2006.01] 
1/06 . . . cã c¸c trôc song song [1, 2006.01] 
1/08 . . . . cã c¸c r¨ng xo¾n, r¨ng h×nh ch÷ V hay c¸c d¹ng r¨ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/10 . . . . mét trong c¸c b¸nh r¨ng cã r¨ng trong [1, 2006.01] 
1/12 . . . cã c¸c trôc kh«ng song song [1, 2006.01] 
1/14 . . . . chØ gåm c¸c b¸nh r¨ng h×nh c«n [1, 2006.01] 
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1/16 . . . . cã trôc vÝt vµ b¸nh vÝt [1, 2006.01] 
1/18 . . . . cã c¸c r¨ng xo¾n, r¨ng h×nh ch÷ V hay c¸c d¹ng t¬ng tù (F16H 1/14 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/20 . . cã hai b¸nh r¨ng trë lªn ¨n khíp víi nhau [1, 2006.01] 
1/22 . . . víi nhiÒu trôc dÉn hoÆc trôc bÞ dÉn; cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ph©n bè m«men quay gi÷a 

hai hay nhiÒu trôc trung gian [1, 2006.01] 
1/24 . . gåm c¸c b¸nh r¨ng cã d¹ng r¨ng kh¸c víi d¹ng profin th©n khai hay profin 

xycloit (F16H 1/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/26 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó bï sù lÖch cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
1/28 . cã c¸c b¸nh r¨ng cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
1/30 . . trong ®ã b¸nh r¨ng hµnh tinh cã trôc giao c¾t víi trôc chÝnh cña c¬ cÊu truyÒn 

®éng vµ cã c¸c r¨ng xo¾n hoÆc lµ d¹ng trôc vÝt [1, 2006.01] 
1/32 . . trong ®ã trôc trung t©m cña c¬ cÊu truyÒn ®éng n»m trong chu vi ngo¹i biªn cña 

b¸nh hµnh tinh [1, 2006.01] 
1/34 . . cã c¸c r¨ng cã bé phËn ¨n khíp kh¸c víi d¹ng profin th©n khai hay profin xycloit 

(trong c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trôc vÝt F16H 1/30) [1, 2006.01] 
1/36 . . cã hai b¸nh r¨ng trung t©m liªn kÕt nhê c¸c b¸nh hµnh tinh khíp víi nhau [1, 

2006.01] 
1/46 . . HÖ thèng bao gåm nhiÒu côm b¸nh r¨ng, mçi côm cã c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh [1, 

2006.01] 
1/48 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Ó bï sù lÖch cña c¸c trôc [1, 2006.01] 

3/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi tû sè truyÒn 
thay ®æi hoÆc ®Ó ®æi chiÒu quay (c¸c c¬ cÊu thay ®æi tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu F16H 
59/00 ®Õn 63/00) [1, 2006.01] 

3/02 . kh«ng cã c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¸c b¸nh r¨ng cã r¨ng trong [1, 2006.01] 
3/06 . . cã trôc vÝt vµ b¸nh trôc vÝt hoÆc c¸c b¸nh r¨ng cã r¨ng xo¾n hay r¨ng h×nh ch÷ V 

[1, 2006.01] 
3/08 . . cã c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp mét c¸ch liªn tôc, cã thÓ nh¶ khíp tõ c¸c trôc cña 

chóng [1, 2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Trong nhãm nµy, c¸c b¸nh r¨ng mµ cã thÓ nh¶ khíp, kh«ng ®îc xÐt ®Õn nÕu chóng 
chØ ®îc sö dông ®Ó ®¶o chiÒu. 

 
3/083 . . . cã c¸c bé phËn cña khíp ly hîp t¸c ®éng híng kÝnh vµ ®îc ®iÒu khiÓn híng 

trôc, vÝ dô khãa trît [5, 2006.01] 
3/085 . . . cã nhiÒu h¬n mét trôc ®Çu ra [5, 2006.01] 
3/087 . . . ®îc ®Æc trng bëi sù bè trÝ cña c¸c b¸nh r¨ng (F16H 3/083, 3/085 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 
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 Khi tÝnh c¸c trôc truyÒn chung, trôc truyÒn quay ngîc kh«ng ®îc xÐt ®Õn nÕu nã 
chØ ®îc sö dông ®Ó ®¶o chiÒu. 

 
3/089 . . . . tÊt c¶ c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp n»m trªn mét cÆp trôc song song, mét trôc lµ trôc 

dÉn vµ trôc kia lµ trôc bÞ dÉn, kh«ng cã trôc truyÒn ë ®©y [5, 2006.01] 
3/091 . . . . bao gåm mét trôc truyÒn duy nhÊt [5, 2006.01] 
3/093 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu trôc truyÒn [5, 2006.01] 
3/095 . . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn nh»m b¶o ®¶m mét sù ph©n bè ®ång ®Òu m«men quay 

gi÷a c¸c trôc truyÒn [5, 2006.01] 
3/097 . . . . . trôc dÉn vµ trôc bÞ dÉn n»m trªn cïng mét trôc [5, 2006.01] 
3/10 . . . cã mét hoÆc nhiÒu ly hîp mét chiÒu nh lµ ®Æc tÝnh c¬ b¶n [1, 2006.01] 
3/12 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ång bé ho¸ nhng kh«ng hîp nhÊt trong c¸c khíp ly hîp 

(c¸c khíp trôc ®ång bé F16D 23/02) [1, 2006.01] 
3/14 . . . C¸c  c¬ cÊu truyÒn ®éng chØ ®Ó ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
3/16 . . cã c¶ c¸c b¸nh r¨ng cã thÓ t¸ch ra khái khíp vµ c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp liªn tôc 

mµ chóng cã thÓ ®îc nh¶ khíp tõ trôc cña m×nh [1, 2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Trong nhãm nµy, c¸c b¸nh r¨ng mµ cã thÓ t¸ch ra khái khíp kh«ng ®îc xÐt ®Õn nÕu 
chóng chØ ®îc sö dông ®Ó ®¶o chiÒu quay. 

 
3/18 . . . C¬ cÊu truyÒn ®éng chØ ®Ó ®¶o chiÒu quay [1, 2006.01] 
3/20 . . sö dông c¸c b¸nh r¨ng cã thÓ t¸ch ra khái khíp [1, 2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Trong nhãm nµy, c¸c b¸nh r¨ng mµ cã thÓ t¸ch ra khái khíp kh«ng ®îc xÐt ®Õn nÕu 
chóng chØ ®îc sö dông ®Ó ®¶o chiÒu quay. 

 
3/22 . . . cã c¸c b¸nh r¨ng chØ cã thÓ di chuyÓn theo chiÒu trôc [1, 2006.01] 
3/24 . . . . cã c¸c trôc dÉn ®éng vµ trôc bÞ dÉn ®ång trôc víi nhau [1, 2006.01] 
3/26 . . . . . vµ hai hoÆc nhiÒu trôc phô [1, 2006.01] 
3/28 . . . . . . mét trôc phô ®ång trôc víi c¸c trôc chÝnh [1, 2006.01] 
3/30 . . . . cã c¸c trôc dÉn ®éng vµ trôc bÞ dÉn kh«ng ®ång trôc víi nhau [1, 2006.01] 
3/32 . . . . . . vµ mét trôc phô [1, 2006.01] 
3/34 . . . cã c¸c b¸nh r¨ng cã thÓ di chuyÓn kh«ng chØ theo chiÒu trôc [1, 2006.01] 
3/36 . . . cã mét b¸nh r¨ng ¨n khíp víi c¸c b¸nh r¨ng bÊt kú trong sè c¸c b¸nh r¨ng ®ång 

trôc cã ®êng kÝnh kh¸c nhau [1, 2006.01] 
3/38 . . . cã sù ¨n khíp ®ång bé [1, 2006.01] 
3/40 . . . C¬ cÊu truyÒn ®éng chØ ®Ó ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
3/42 . . cã c¸c r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh mµ h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ cña chóng cho 

phÐp nhËn ®îc tû sè truyÒn trong mét giíi h¹n réng, vÝ dô gÇn nh thay ®æi liªn 
tôc [1, 2006.01] 
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3/44 . cã c¸c b¸nh r¨ng thùc hiÖn chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
3/46 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng chØ cã hai b¸nh r¨ng trung t©m, ®îc liªn kÕt nhê c¸c 

b¸nh hµnh tinh (F16H 3/68 ®Õn 3/78 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/48 . . . cã c¸c b¸nh hµnh tinh ®¬n hoÆc cã c¸c b¸nh hµnh tinh kÐp ®îc liªn kÕt cøng 
3/50 . . . . bao gåm c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh h×nh nãn [1, 2006.01] 
3/52 . . . . bao gåm c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh cã r¨ng th¼ng [1, 2006.01] 
3/54 . . . . . mét trong c¸c b¸nh r¨ng trung t©m cã r¨ng trong vµ b¸nh r¨ng kh¸c cã r¨ng 

ngoµi [1, 2006.01] 
3/56 . . . . . c¶ hai b¸nh r¨ng trung t©m lµ c¸c b¸nh r¨ng mÆt trêi cña c¬ cÊu truyÒn ®éng  

hµnh tinh [1, 2006.01] 
3/58 . . . cã côm c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh, mçi mét côm gåm hai hay nhiÒu b¸nh r¨ng 

hµnh tinh ¨n khíp víi nhau [1, 2006.01] 
3/60 . . . C¬ cÊu truyÒn ®éng chØ ®Ó ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 
3/62 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã ba hay nhiÒu b¸nh r¨ng trung t©m (F16H 3/68 ®Õn 

3/78 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/64 . . . gåm nhiÒu tæ hîp b¸nh r¨ng truyÒn c«ng suÊt xuyªn qua tÊt c¶ c¸c tæ hîp nµy, 

trong ®ã mçi tæ hîp cã kh«ng h¬n mét liªn kÕt ®Ó dÉn ®éng tæ hîp b¸nh r¨ng 
kh¸c [1, 2006.01] 

3/66 . . . gåm nhiÒu tæ hîp b¸nh r¨ng kh«ng truyÒn dÉn c«ng suÊt tõ tæ hîp nµy ®Õn tæ 
hîp kh¸c [1, 2006.01] 

3/68 . . trong ®ã b¸nh r¨ng hµnh tinh n»m cã trôc c¾t trôc chÝnh cña c¬ cÊu truyÒn ®éng 
vµ cã c¸c r¨ng xo¾n èc hoÆc lµ trôc vÝt [1, 2006.01] 

3/70 . . trong ®ã cã trôc trung t©m cña c¬ cÊu truyÒn ®éng bè trÝ bªn trong chu vi ®êng 
bao cña b¸nh r¨ng hµnh tinh [1, 2006.01] 

3/72 . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng thø cÊp, vÝ dô cã ®éng c¬ ®iÒu chØnh ®Ó thay ®æi tèc ®é mét 
c¸ch liªn tôc [1, 2006.01] 

3/74 . . C¸c tæ hîp kh«ng sö dông c¸c bé phËn thõa hµnh ®Ó thay ®æi tèc ®é hoÆc ®Ó ®iÒu 
chØnh, vÝ dô cã tû sè truyÒn ®îc x¸c ®Þnh bëi sù thay ®æi tù do c¸c lùc ma s¸t 
hoÆc c¸c lùc kh¸c [1, 2006.01] 

3/76 . . cã c¸c r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh mµ h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ cña chóng cho 
phÐp nhËn ®îc tû sè truyÒn trong mét giíi h¹n réng, vÝ dô gÇn nh thay ®æi liªn 
tôc [1, 2006.01] 

3/78 . . ¸p dông c¸c thiÕt bÞ ®ång bé cho c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng nµy [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay nhê c¸c bé phËn mÒm chuyÓn ®éng 
khÐp kÝn 

7/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn truyÒn ®éng quay nhê c¸c bé phËn mÒm 
chuyÓn ®éng khÐp kÝn (®Æc biÖt dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi tû sè truyÒn 
thay ®æi hoÆc ®Ó ®¶o chiÒu chuyÓn ®éng quay F16H 9/00; c¸c bé phËn mÒm chuyÓn 
®éng khÐp kÝn, vÝ dô ®ai hoÆc xÝch, xem F16G) [1, 2006.01] 

7/02 . cã ®ai; cã ®ai h×nh ch÷ V [1, 2006.01] 
7/04 . cã d©y ch·o [1, 2006.01] 
7/06 . cã xÝch [1, 2006.01] 

213 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16H 

7/08 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi søc c¨ng cña ®ai, d©y ch·o hoÆc xÝch (kÕt cÊu ®iÒu 
chØnh ®îc cña c¸c puli F16H 55/52) [1, 2006.01] 

7/10 . . nhê ®iÒu chØnh trôc cña puli [1, 2006.01] 
7/12 . . . cña puli c¨ng [1, 2006.01] 
7/14 . . . cña puli dÉn ®éng hoÆc bÞ dÉn [1, 2006.01] 
7/16 . . . . kh«ng ®iÒu chØnh trôc dÉn ®éng hoÆc trôc bÞ dÉn [1, 2006.01] 
7/18 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó dÉn híng hay ®ì gi÷ ®ai, d©y ch·o hoÆc xÝch (cÊu t¹o cña c¸c 

puli F16H 55/36) [1, 2006.01] 
7/20 . . Gi¸ ®ì cho con l¨n hoÆc puli [1, 2006.01] 
7/22 . C¸c bé dÞch chuyÓn ®ai, d©y ch·o hoÆc xÝch [1, 2006.01] 
7/24 . C¸c ph¬ng tiÖn l¾p r¸p ®ai, d©y ch·o hoÆc xÝch [1, 2006.01] 

9/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi tû sè truyÒn thay ®æi 
hoÆc ®Ó ®¶o chiÒu quay, nhê c¸c bé phËn mÒm chuyÓn ®éng khÐp kÝn (®iÒu khiÓn 
viÖc thay ®æi tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu cña c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng 
quay F16H 59/00 ®Õn 63/00; c¸c bé phËn mÒm chuyÓn ®éng khÐp kÝn, vÝ dô ®ai hoÆc 
xÝch, xem F16G) [1, 2006.01] 

9/02 . kh«ng cã c¸c chi tiÕt cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
9/04 . . sö dông ®ai, ®ai h×nh ch÷ V hoÆc d©y ch·o (®ai r¨ng F16H 9/24; kÕt cÊu ®iÒu 

chØnh ®îc cña c¸c puli F16H 55/52) [1, 2006.01] 
9/06 . . . ¨n khíp víi puli nhiÒu bËc [1, 2006.01] 
9/08 . . . ¨n khíp víi tang trèng h×nh nãn (F16H 9/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/10 . . . ¨n khíp víi puli cã c¸c bé phËn thõa hµnh mang ®ai chÞu t¶i híng t©m [1, 

2006.01] 
9/12 . . . ¨n khíp víi puli ®îc t¹o ra gåm c¸c bé phËn dÞch chuyÓn t¬ng ®èi theo híng 

trôc, trong ®ã ®ai ¨n khíp trùc tiÕp víi c¸c bÝch puli ®èi ngîc mµ kh«ng ®Æt 
vµo c¸c bé phËn ®ì ®ai [1, 2006.01] 

9/14 . . . . chØ sö dông mét puli gåm c¸c bÝch h×nh nãn cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [1, 
2006.01] 

9/16 . . . . sö dông hai puli, c¶ hai ®Òu gåm c¸c bÝch h×nh nãn cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [1, 
2006.01] 

9/18 . . . . . chØ cã mét bÝch cña mçi puli ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
9/20 . . . . . c¶ hai bÝch puli ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
9/22 . . . thÝch hîp víi d©y ch·o [1, 2006.01] 
9/24 . . sö dông c¸c xÝch hoÆc ®ai r¨ng, ®ai cã d¹ng nhiÒu mèi nèi; C¸c xÝch hoÆc ®ai 

dïng cho c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trªn (®ai r¨ng F16G 1/28; ®ai h×nh ch÷ V cã 
d¹ng nhiÒu liªn kÕt F16G 5/18; ®ai ch÷ V cã r¨ng F16G 5/20) [1, 2006.01] 

9/26 . víi c¸c bé phËn cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
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C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng ma s¸t kh¸c ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay 

13/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi tû sè truyÒn kh«ng ®æi 
nhê ma s¸t gi÷a c¸c bé phËn quay (®Æc biÖt dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi 
tû sè truyÒn thay ®æi hoÆc ®Ó ®¶o chiÒu quay F16H 15/00) [1, 2006.01] 

13/02 . kh«ng cã c¸c bé phËn cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
13/04 . . víi bi hoÆc con l¨n cã kiÓu t¸c ®éng t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/06 . cã c¸c bé phËn cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
13/08 . . víi bi hoÆc con l¨n cã kiÓu t¸c ®éng t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/10 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¹o ra ¸p lùc gi÷a c¸c bé phËn ma s¸t [1, 2006.01] 
13/12 . . nhê lùc tõ [1, 2006.01] 
13/14 . . dïng ®Ó biÕn ®æi tù ®éng ¸p lùc c¬ khÝ [1, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay víi tû sè truyÒn thay ®æi 
hoÆc ®Ó ®¶o chiÒu quay, nhê ma s¸t gi÷a c¸c bé phËn quay (®iÒu khiÓn thay ®æi 
tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu cña c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay F16H 
59/00 ®Õn 63/00) [1, 2006.01] 

15/01 . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông bét nhiÔm tõ hay chÊt láng nh lµ m«i trêng ma s¸t 
gi÷a c¸c bé phËn quay [2, 2006.01] 

15/02 . kh«ng cã c¸c bé phËn cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
15/04 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã d¶i tû sè truyÒn thay ®æi liªn tôc [1, 2006.01] 
15/06 . . . trong ®ã phÇn tö A cã ®êng kÝnh hiÖu dông kh«ng ®æi ®îc l¾p trªn trôc, cã 

thÓ t¬ng t¸c víi c¸c phÇn kh¸c nhau cña phÇn tö B [1, 2006.01] 
15/08 . . . . trong ®ã phÇn tö B lµ ®Üa cã bÒ mÆt ma s¸t ph¼ng hoÆc gÇn nh ph¼ng [1, 

2006.01] 
15/10 . . . . . trong ®ã trôc cña c¸c phÇn tö c¾t hoÆc giao nhau [1, 2006.01] 
15/12 . . . . . . trong ®ã mét hoÆc mçi phÇn tö ®îc nh©n ®«i, vÝ dô ®Ó t¹o nªn sù truyÒn 

®éng hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m bít ph¶n lùc trªn c¸c æ ®ì [1, 2006.01] 
15/14 . . . . . trong ®ã trôc cña c¸c phÇn tö song song hoÆc gÇn nh song song víi nhau 
15/16 . . . . trong ®ã phÇn tö B cã bÒ mÆt ma s¸t h×nh nãn [1, 2006.01] 
15/18 . . . . . ë phÝa ngoµi [1, 2006.01] 
15/20 . . . . . . t¬ng t¸c víi mÐp ngoµi cña phÇn tö A ®îc bè trÝ vu«ng gãc hoÆc gÇn nh 

vu«ng gãc víi bÒ mÆt ma s¸t cña phÇn tö B [1, 2006.01] 
15/22 . . . . . . cã trôc cña c¸c phÇn tö song song hoÆc gÇn nh song song víi nhau [1, 

2006.01] 
15/24 . . . . . ë phÝa trong [1, 2006.01] 
15/26 . . . . trong ®ã phÇn tö B cã bÒ mÆt ma s¸t h×nh cÇu ®îc ®Þnh t©m trªn trôc quay 

cña nã [1, 2006.01] 
15/28 . . . . . cã bÒ mÆt ma s¸t bªn ngoµi [1, 2006.01] 
15/30 . . . . . cã bÒ mÆt ma s¸t bªn trong [1, 2006.01] 
15/32 . . . . trong ®ã phÇn tö B cã bÒ mÆt ma s¸t cong cã d¹ng nh bÒ mÆt cña vËt trßn 

xoay ®îc t¹o bëi ®êng cong kh«ng ph¶i lµ cung cña ®êng trßn ®îc ®Þnh 
t©m trªn trôc quay cña nã, còng kh«ng ph¶i lµ ®êng th¼ng [1, 2006.01] 
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15/34 . . . . . cã bÒ mÆt ma s¸t låi [1, 2006.01] 
15/36 . . . . . cã bÒ mÆt ma s¸t lâm, vÝ dô bÒ mÆt h×nh xuyÕn rçng [1, 2006.01] 
15/38 . . . . . . cã hai phÇn tö B cã c¸c bÒ mÆt h×nh xuyÕn rçng bè trÝ ®èi nhau, trong ®ã 

phÇn tö hay phÇn tö A ®Æt gi÷a c¸c bÒ mÆt nµy cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh [1, 
2006.01] 

15/40 . . . trong ®ã hai phÇn tö t¬ng t¸c víi nhau nhê c¸c bi hoÆc con l¨n cã ®êng kÝnh 
hiÖu dông kh«ng ®æi nhng kh«ng ®îc g¸ ®Æt trªn c¸c trôc [1, 2006.01] 

15/42 . . . trong ®ã hai phÇn tö t¬ng t¸c víi nhau nhê c¸c vßng hoÆc c¸c bé phËn mÒm 
chuyÓn ®éng khÐp kÝn, bÞ Ðp gi÷a hai phÇn tö kÓ trªn [1, 2006.01] 

15/44 . . . trong ®ã hai phÇn tö cã ®êng kÝnh hiÖu dông kh¸c nhau, trùc tiÕp t¬ng t¸c víi 
nhau [1, 2006.01] 

15/46 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã d¶i tû sè truyÒn biÕn ®æi gi¸n ®o¹n hoÆc theo cÊp [1, 
2006.01] 

15/48 . víi c¸c phÇn tö cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
15/50 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã d¶i tû sè truyÒn thay ®æi liªn tôc [1, 2006.01] 
15/52 . . . trong ®ã phÇn tö cã ®êng kÝnh hiÖu dông kh«ng ®æi ®îc ®Æt trªn trôc, cã thÓ 

t¬ng t¸c víi c¸c phÇn kh¸c nhau cña phÇn tö kh¸c [1, 2006.01] 
15/54 . . . trong ®ã hai phÇn tö t¬ng t¸c víi nhau nhê c¸c vßng hoÆc c¸c bé phËn mÒm 

chuyÓn ®éng khÐp kÝn, bÞ Ðp gi÷a c¸c phÇn tö kÓ trªn [1, 2006.01] 
15/56 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã d¶i tû sè truyÒn thay ®æi gi¸n ®o¹n hoÆc theo cÊp [1, 

2006.01] 
 

19/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng chØ cã c¸c b¸nh r¨ng hoÆc c¸c phÇn tö ma s¸t vµ kh«ng 
dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay kh«ng ngõng (cã c¸c bé phËn dÉn ®éng ho¹t 
®éng kh«ng liªn tôc F16H 27/00 ®Õn 31/00; d©y ch·o hoÆc d©y t¬ng tù ®Ó n©ng hay 
truyÒn t¶i B66D 3/00) [1, 2006.01] 

19/02 . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui vµ ngîc l¹i [1, 
2006.01] 

19/04 . . cã thanh r¨ng [1, 2006.01] 
19/06 . . cã bé phËn mÒm chuyÓn ®éng khÐp kÝn [1, 2006.01] 
19/08 . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh dao ®éng vµ ngîc l¹i [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng hoÆc biÕn ®æi d¹ng chuyÓn ®éng nhê c¸c 
tay ®ßn, thanh dÉn, cam hoÆc c¸c c¬ cÊu d¹ng vÝt-®ai èc 

21/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng chØ chøa chñ yÕu c¸c c¬ cÊu tay ®ßn hoÆc thanh dÉn, cã 
hoÆc kh«ng cã con trît (F16H 23/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

21/02 . c¸c chuyÓn ®éng cña hai hay nhiÒu c¸c bé phËn chuyÓn ®éng ®éc lËp ®îc tæ hîp 
thµnh mét chuyÓn ®éng chung [1, 2006.01] 

21/04 . C¸c c¬ cÊu ®Þnh híng, vÝ dô ®Ó ®Þnh híng chuyÓn ®éng th¼ng (cho c¸c m¸y ®å 
ho¹ B43L) [1, 2006.01] 

21/06 . chóng cã thÓ v« hiÖu khi mong muèn [1, 2006.01] 
21/08 . . b»ng c¸ch ®Èy thanh ®ßn cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui ra khái vÞ trÝ lµm viÖc 

cña nã [1, 2006.01] 
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21/10 . tÊt c¶ chuyÓn ®éng trong mét mÆt ph¼ng hoÆc song song víi nã [1, 2006.01] 
21/12 . . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
21/14 . . . nhê c¸c khuûu, b¸nh lÖch t©m hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù b¾t chÆt víi bé phËn 

quay nµy vµ ®îc ®Þnh híng theo bé phËn kh¸c [1, 2006.01] 
21/16 . . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui vµ ngîc l¹i [1, 

2006.01] 
21/18 . . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trôc khuûu; c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng b¸nh lÖch t©m 

[1, 2006.01] 
21/20 . . . . víi hµnh tr×nh ®iÒu chØnh ®îc (c¸c trôc khuûu hoÆc b¸nh lÖch t©m ®iÒu chØnh 

®îc F16C 3/28; c¸c thanh truyÒn ®iÒu chØnh ®îc F16C 7/06) [1, 2006.01] 
21/22 . . . . víi mét thanh truyÒn vµ mét c¬ cÊu dÉn híng con trît cho mçi mét trôc 

khuûu hoÆc b¸nh lÖch t©m [1, 2006.01] 
21/24 . . . . . kh«ng cã c¸c thanh trît hay c¸c c¬ cÊu dÉn híng bæ sung [1, 2006.01] 
21/26 . . . . . cã c¬ cÊu khuûu [1, 2006.01] 
21/28 . . . . . cã c¸c cam hay c¸c c¬ cÊu dÉn híng phô [1, 2006.01] 
21/30 . . . . . cã c¸c phÇn tö l¨n [1, 2006.01] 
21/32 . . . . . cã c¸c phÇn tö phô cã c¸c tay ®ßn hoÆc thanh trît quay [1, 2006.01] 
21/34 . . . . cã hai hay nhiÒu thanh truyÒn g¾n víi mçi trôc khuûu hoÆc b¸nh lÖch t©m [1, 

2006.01] 
21/36 . . . . kh«ng cã thanh truyÒn l¾c, vÝ dô cã thanh truyÒn thùc hiÖn chuyÓn ®éng song 

song theo vßng trßn ngo¹i lu©n hoÆc víi c¬ cÊu thanh trît dïng cho thanh 
truyÒn [1, 2006.01] 

21/38 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tÝch n¨ng lîng tøc thêi, vÝ dô ®Ó vît qua ®iÓm chÕt [1, 
2006.01] 

21/40 . . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh dao ®éng hay ngîc l¹i [1, 2006.01] 
21/42 . . . víi hµnh tr×nh ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
21/44 . . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng l¾c (dao ®éng) hoÆc chuyÓn ®éng ®Þnh tiÕn tíi lui hay biÕn 

®æi chóng víi nhau [1, 2006.01] 
21/46 . víi chuyÓn ®éng theo ba chiÒu [1, 2006.01] 
21/48 . . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
21/50 . . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hay ngîc l¹i 

[1, 2006.01] 
21/52 . . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh dao ®éng hay ngîc l¹i [1, 2006.01] 
21/54 . . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng l¾c (dao ®éng) hoÆc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hoÆc 

biÕn ®æi chóng víi nhau [1, 2006.01] 

23/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã ®Üa l¾c; C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã tay quay xiªn [1, 
2006.01] 

23/02 . cã ®iÒu chØnh hµnh tr×nh b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ cña phÇn tö l¾c (F16H 29/04, 
33/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

23/04 . cã c¸c phÇn tö l¾c kh«ng quay [1, 2006.01] 
23/06 . . cã c¸c phÇn tö trît liªn kÕt khíp víi c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui [1, 

2006.01] 
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23/08 . . ®îc liªn kÕt víi c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui nhê c¸c thanh truyÒn 
[1, 2006.01] 

23/10 . víi c¸c ®Üa l¾c quay cã bÒ mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 

25/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng gåm chñ yÕu c¸c cam vµ c¸c c¬ cÊu ®Èy chóng hoÆc c¸c 
c¬ cÊu d¹ng vÝt-®ai èc [1, 2006.01] 

25/02 . c¸c chuyÓn déng cña hai hoÆc nhiÒu phÇn tö chuyÓn ®éng ®éc lËp ®îc tæ hîp 
thµnh mét chuyÓn ®éng duy nhÊt [1, 2006.01] 

25/04 . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
25/06 . . cã c¸c phÇn tö trung gian ®îc dÉn híng theo c¶ hai phÇn tö quay [1, 2006.01] 
25/08 . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hay ngîc l¹i 

(F16H 23/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/10 . . cã hµnh tr×nh thay ®æi ®îc (c¸c cam ®iÒu chØnh ®îc F16H 53/04) [1, 2006.01] 
25/12 . . cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui däc theo trôc quay, vÝ dô c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng 

cã c¸c r·nh xo¾n èc vµ ®¶o chiÒu tù ®éng (c¸c c¬ cÊu d¹ng vÝt kh«ng ®¶o chiÒu tù 
®éng F16H 25/20) [1, 2006.01] 

25/14 . . cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui vu«ng gãc víi trôc quay (F16H 21/36 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

25/16 . ®Ó biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh dao ®éng (chuyÓn ®éng l¾c) hay ngîc l¹i [1, 
2006.01] 

25/18 . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng l¾c hay chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hoÆc biÕn ®æi chóng 
víi nhau [1, 2006.01] 

25/20 . . C¸c c¬ cÊu xo¾n èc d¹ng vÝt ( cã ®¶o chiÒu tù ®éng F16H 25/12) [1, 2006.01] 
25/22 . . . cã bi, trôc l¨n hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù gi÷a c¸c phÇn t¸c ®éng t¬ng hç; C¸c 

chi tiÕt cÇn thiÕt ®Ó sö dông c¸c bé phËn nµy [1, 2006.01] 
25/24 . . . C¸c chi tiÕt phô tïng cña c¸c c¬ cÊu nµy, vÝ dô ®inh vÝt, ®ai èc (F16H 25/22 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã c¸c phÇn tö dÉn ®éng ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc 

27/00 C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng theo bíc kh«ng cã c¸c æ lÝp, vÝ dô c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng 
Geneva (Man-t¬) (c¸c c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng quay cã vËn tèc thay ®æi tuÇn 
hoµn F16H 35/02; Khíp xung lùc F16D 5/00; C¸c c¬ cÊu neo ®ång hå G04B 15/00) 
[1, 2006.01] 

27/02 . cã Ýt nhÊt mét bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hoÆc chuyÓn ®éng l¾c 
[1, 2006.01] 

27/04 . ®Ó biÕn ®æi sù quay liªn tôc thµnh chuyÓn ®éng quay theo bíc [1, 2006.01] 
27/06 . . C¸c c¬ cÊu cã c¸c chèt dÉn ®éng trong r·nh cña phÇn tö bÞ dÉn, vÝ dô c¸c c¬ cÊu 

mant¬ (c¬ cÊu Geneva) [1, 2006.01] 
27/08 . . cã c¸c b¸nh r¨ng dÉn ®éng cã khíp r¨ng gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
27/10 . . nhê c¸c bé phËn truyÒn ®éng cã thÓ c¸ch ly, ®îc tæ hîp hoÆc kh«ng tæ hîp víi 

c¸c c¬ cÊu ®îc ®Ò cËp tíi ë nhãm F16H 27/06 hoÆc F16H 27/08 [1, 2006.01] 
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29/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng quay cã c¸c bé phËn dÉn ®éng ho¹t ®éng gi¸n 
®o¹n, vÝ dô cã æ lÝp (c¸c khíp ly hîp tù do F16D 41/00) [1, 2006.01] 

29/02 . gi÷a mét trong c¸c trôc vµ mét bé phËn trung gian chuyÓn ®éng l¾c hoÆc chuyÓn 
®éng tÞnh tiÕn, kh«ng cïng quay víi bÊt kú trôc nµo (F16H 29/20, 29/22 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

29/04 . . trong ®ã tû sè truyÒn ®îc thay ®æi nhê ®iÒu chØnh khuûu, b¸nh lÖch t©m, ®Üa l¾c 
hoÆc cam trªn mét trong c¸c trôc [1, 2006.01] 

29/06 . . . cã c¸c trôc ®ång t©m, mét bé phËn trung gian h×nh khuyªn dÞch chuyÓn xung 
quanh chóng vµ ®îc ®ì trªn khuûu hoÆc b¸nh lÖch t©m ®iÒu chØnh ®îc [1, 
2006.01] 

29/08 . . trong ®ã tû sè truyÒn ®îc thay ®æi nhê ®iÒu chØnh ®êng chuyÓn ®éng, vÞ trÝ cña 
khíp hoÆc ®é dµi lµm viÖc cña bé phËn liªn kÕt chuyÓn ®éng l¾c [1, 2006.01] 

29/10 . . trong ®ã tû sè truyÒn ®îc thay ®æi nhê t¸c ®éng trùc tiÕp lªn c¸c phÇn tö dÉn 
®éng ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 

29/12 . gi÷a c¸c phÇn tö quay chñ ®éng vµ bÞ ®éng (F16H 29/20, 29/22 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

29/14 . . trong ®ã tû sè truyÒn ®îc thay ®æi nhê ®iÒu chØnh bé phËn dÉn híng cè ®Þnh 
cña c¸c bé phËn dÉn ®éng gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 

29/16 . . trong ®ã tû sè truyÒn ®îc thay ®æi nhê ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña 
c¸c phÇn tö quay [1, 2006.01] 

29/18 . . . trong ®ã c¸c bé phËn dÉn ®éng gi¸n ®o¹n, trît däc theo c¬ cÊu dÉn híng t©m 
trong khi quay víi mét trong c¸c bé phËn quay [1, 2006.01] 

29/20 . c¸c bé phËn t¸c ®éng gi¸n ®o¹n cã d¹ng nh trôc vÝt, vÝt hoÆc thanh r¨ng [1, 
2006.01] 

29/22 . cã thay ®æi vËn tèc tù ®éng [1, 2006.01] 

31/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng kh¸c cã c¸c bé phËn tù do hoÆc c¸c bé phËn dÉn ®éng 
ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n (F16H 21/00, 23/00, 25/00 ®îc u tiªn; C¸c c¬ cÊu truyÒn 
®éng cã c¬ cÊu biÕn ®æi tù ®éng, vÝ dô c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®¶o chiÒu theo chu kú, 
xem trong c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 2006.01] 

 

33/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng dùa trªn viÖc lÆp l¹i nhiÒu lÇn viÖc tÝch luü vµ cÊp n¨ng 
lîng [1, 2006.01] 

33/02 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng quay cã bé tÝch c¬ n¨ng, vÝ dô cã c¸c qu¶ nÆng, lß xo, c¸c 
b¸nh ®µ ®îc liªn kÕt gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 

33/04 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay cã vËn tèc thay ®æi, trong ®ã 
cã sù tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

33/06 . . . chñ yÕu dùa trªn t¸c ®éng cña lß xo (c¸c khíp b¸nh cãc trît F16D 7/04) [1, 
2006.01] 

33/08 . . . chñ yÕu dùa trªn lùc qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
33/10 . . . . cã t¸c ®éng håi chuyÓn, vÝ dô chøa c¸c ®Üa l¾c, tay quay xiªn [1, 2006.01] 
33/12 . . . . cã bé phËn dÉn ®éng ®îc nèi vi sai c¶ víi bé phËn bÞ dÉn vµ bé phËn l¾c cã 

søc c¶n chuyÓn ®éng lín, vÝ dô c¬ cÊu Constantinesco [1, 2006.01] 
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33/14 . . . . cã c¸c phÇn tö hµnh tinh cã c¸c khèi lîng ®iÒu chØnh t¸c dông lªn nã [1, 
2006.01] 

33/16 . . . . . c¸c khèi lîng ®iÒu chØnh cã chuyÓn ®éng tù do riªng hoÆc ë d¹ng m«i 
trêng láng [1, 2006.01] 

33/18 . . . . . chuyÓn ®éng cña khèi lîng ®iÒu chØnh bÞ h¹n chÕ [1, 2006.01] 
33/20 . ®Ó biÕn ®æi t¬ng hç, chñ yÕu dùa trªn lùc qu¸n tÝnh cña chuyÓn ®éng quay vµ 

chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui hoÆc chuyÓn ®éng l¾c [1, 2006.01] 

35/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng hay c¬ cÊu cã c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt kh¸c [1, 2006.01] 
35/02 . ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay cã tû sè truyÒn thay ®æi theo chu kú (c¸c c¬ cÊu thay 

®æi vËn tèc ho¹t ®éng theo chu kú, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 2006.01] 
35/06 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ®îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a 

chóng so víi gi¸ ®ì mµ kh«ng g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi qu¸ tr×nh truyÒn ®éng 
(F16H 1/26, 1/48 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

35/08 . ®Ó ®iÒu chØnh c¸c bé phËn ®éng tõ vÞ trÝ cè ®Þnh [1, 2006.01] 
35/10 . C¸c thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn hÊp thô qu¸ t¶i hay ng¨n ngõa h háng khi qu¸ t¶i (c¸c 

khíp ly hîp ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay F16D) [1, 2006.01] 
35/12 . C¸c thiÕt bÞ truyÒn t¶i cã t¸c ®éng trÔ (c¸c bé gi¶m chÊn ®Ó triÖt tiªu rung ®éng vµ 

va ®Ëp nãi chung F16F) [1, 2006.01] 
35/14 . C¸c c¬ cÊu chØ cã hai vÞ trÝ æn ®Þnh, vÝ dô ho¹t ®éng víi vÞ trÝ gãc x¸c ®Þnh [1, 

2006.01] 
35/16 . C¸c c¬ cÊu t¹o ra c¸c chuyÓn ®éng hoÆc c¸c mèi quan chuyÓn ®éng dùa theo c¸c 

c«ng thøc to¸n häc (c¸c c¬ cÊu c¬ häc ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n G06G 3/00) [1, 
2006.01] 

35/18 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó xoay c¸c bé phËn quay, vÝ dô xoay c¸c trôc (c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng 
dïng cho ®éng c¬ ®èt trong F02N) [1, 2006.01] 

37/00 Tæ hîp c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc kh«ng thuéc c¸c nhãm F16H 1/00 ®Õn 
35/00 (tæ hîp c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc víi c¸c khíp ly hîp thñy lùc hoÆc khÝ 
nÐn F16H 47/00; ¸p dông c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng gi¶m tèc hay t¨ng tèc trong « t«, 
c¸c tæ hîp cã c¬ cÊu truyÒn ®éng vi sai trong « t« B60K) [1, 2006.01] 

37/02 . chØ chøa c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng hoÆc ma s¸t [1, 2006.01] 
37/04 . . C¸c tæ hîp chØ gåm c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng (F16H 37/06 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
37/06 . . cã vµi trôc chñ ®éng hoÆc bÞ ®éng; cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ph©n bè m«men xo¾n gi÷a 

hai hoÆc nhiÒu trôc trung gian [1, 2006.01] 
37/08 . . . cã c¬ cÊu truyÒn ®éng vi sai [1, 2006.01] 
37/10 . . . . trªn c¶ hai ®Çu mót cña c¸c trôc trung gian [1, 2006.01] 
37/12 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng gåm chñ yÕu c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng hoÆc ma 

s¸t, c¸c thanh trît hoÆc tay ®ßn, cam hoÆc c¸c bé phËn gåm Ýt nhÊt hai trong sè ba 
lo¹i trªn (F16H 21/14, 21/28, 21/30 ®îc u tiªn; c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng 
hoÆc ma s¸t hoÆc c¸c c¬ cÊu cam chØ cã c¸c tay ®ßn hay tranh trît phô, xem trong 
c¸c nhãm t¬ng øng ®Ò cËp tíi c¬ cÊu truyÒn ®éng chÝnh) [1, 2006.01] 

37/14 . . c¸c chuyÓn ®éng cña hai hay nhiÒu phÇn tö chuyÓn ®éng ®éc lËp ®îc tæ hîp 
thµnh mét chuyÓn ®éng duy nhÊt [1, 2006.01] 
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37/16 . . cã phÇn tö chñ ®éng hoÆc bÞ ®éng, trong ®ã c¶ hai quay hoÆc l¾c trªn trôc cña 
m×nh vµ thùc hiÖn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui [1, 2006.01] 

C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [3] 

39/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn sö dông b¬m vµ ®éng c¬ d¹ng thÓ 
tÝch, nghÜa lµ chuyÓn t¶i mét thÓ tÝch chÊt láng ®· x¸c ®Þnh tríc trªn mét vßng 
quay (®iÒu khiÓn c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc F16H 61/38; c¸c khíp ly hîp thñy lùc 
hoÆc khÝ nÐn cã c¸c bé m¸y b¬m d¹ng thÓ tÝch F16D 31/00; øng dông ®Ó n©ng hoÆc 
®Èy thiÕt bÞ B66F) [1, 5, 2006.01] 

39/01 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng khÝ nÐn; C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ho¹t ®éng díi ¸p suÊt 
nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn (bóa khÝ nÐn B25D 9/00) [2, 2006.01] 

39/02 . víi c¸c ®éng c¬ vµ b¬m thñy lùc bè trÝ riªng rÏ [1, 2006.01] 
39/04 . víi ®éng c¬ vµ b¬m thuû lùc ®îc liªn hîp trong mét tæ m¸y [1, 2006.01] 
39/06 . . b¬m vµ ®éng c¬ cïng kiÓu [1, 2006.01] 
39/08 . . . mçi mét trong sè ®ã cã mét trôc chÝnh vµ ®îc trang bÞ víi c¸c pitt«ng chuyÓn 

®éng tÞnh tiÕn tíi lui trong xi lanh [1, 2006.01] 
39/10 . . . . cã c¸c xi lanh, ®îc bè trÝ xung quanh, song song hoÆc gÇn nh song song víi 

trôc chuyÓn ®éng chÝnh [1, 2006.01] 
39/12 . . . . . cã c¸c xi lanh cè ®Þnh [1, 2006.01] 
39/14 . . . . . cã c¸c xi lanh ®îc l¾p ®Æt trong khèi xi lanh xoay hay trong c¸c bé phËn æ 

®ì xi lanh [1, 2006.01] 
39/16 . . . . cã c¸c xi lanh ®îc bè trÝ vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña c¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 

2006.01] 
39/18 . . . . . c¸c liªn kÕt cña c¸c pitt«ng trªn c¸c ®Çu mót ngoµi cña xi lanh [1, 2006.01] 
39/20 . . . . . c¸c liªn kÕt cña c¸c pitt«ng trªn c¸c ®Çu mót trong cña xi lanh [1, 2006.01] 
39/22 . . . cã khoang chøa chÊt láng cã h×nh d¹ng nh vËt thÓ quay, ®ång t©m víi trôc 

chÝnh cña c¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
39/24 . . . . cã c¸c bé phËn dÞch chuyÓn xoay, vÝ dô ®îc trang bÞ víi c¸c c¸nh di ®éng 

híng trôc hoÆc híng t©m qua c¸c bé phËn lµm kÝn di ®éng [1, 2006.01] 
39/26 . . . cã c¸c khoang chøa chÊt láng kh«ng cã h×nh d¹ng cña vËt thÓ quay hay cã h×nh 

d¹ng cña vËt thÓ xoay lÖch t©m so víi trôc chuyÓn ®éng chÝnh [1, 2006.01] 
39/28 . . . . cã c¸c khoang chøa chÊt láng ®îc t¹o thµnh trong c¸c bé phËn quay [1, 

2006.01] 
39/30 . . . . cã c¸c khoang chøa chÊt láng ®îc t¹o thµnh trong c¸c bé phËn cè ®Þnh [1, 

2006.01] 
39/32 . . . . . cã c¸c c¸nh trît ®îc l¾p trªn r«to [1, 2006.01] 
39/34 . . . trong ®ã r«to l¾p trªn trôc nµy t¸c ®éng t¬ng hç víi r«to l¾p trªn trôc kh¸c [1, 

2006.01] 
39/36 . . . . C¸c r«to d¹ng b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
39/38 . . . . C¸c b¬m gi·n në thÓ tÝch kiÓu xo¾n vÝt [1, 2006.01] 
39/40 . . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc vi sai, vÝ dô cã buång xoay ®Ó dÉn chÊt láng 

víi c¸c khoang liªn kÕt víi nhau dïng cho hai èng th¸o chÊt láng [1, 2006.01] 
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39/42 . . b¬m vµ ®éng c¬ kh¸c kiÓu [1, 2006.01] 

41/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn cã d¹ng thuû ®éng häc (®iÒu khiÓn c¬ 
cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn F16H 61/38; c¸c khíp ly hîp thñy lùc hoÆc 
khÝ nÐn cã d¹ng thñy ®éng häc F16D 33/00) [1, 5, 2006.01] 

41/02 . cã b¬m vµ tuèc bin ®îc nèi víi nhau nhê c¸c èng dÉn hay ®êng dÉn [1, 2006.01] 
41/04 . C¸c tæ m¸y liªn hîp gåm c¸c b¬m vµ tuèc bin liªn kÕt víi nhau [1, 2006.01] 
41/22 . . C¸c hÖ thèng truyÒn ®éng gåm nhiÒu c¸c tæ hîp m¸y thuû ®éng lùc ho¹t ®éng 

lu©n phiªn, vÝ dô ®îc ®ãng hay ng¾t nhê n¹p ®Çy hoÆc th¸o hÕt chÊt láng hoÆc 
nhê c¸c khíp ly hîp c¬ häc [1, 2006.01] 

41/24 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
41/26 . . H×nh d¹ng c¸c c¸nh cña b¸nh xe c«ng t¸c hoÆc c¸c kªnh dÉn phô thuéc vµo tÝnh 

n¨ng cña chóng [1, 2006.01] 
41/28 . . phô thuéc vµo sù chÕ t¹o, vÝ dô phô thuéc vµo sù gia cè c¸nh quay [1, 2006.01] 
41/30 . . liªn quan tíi sù th«ng giã, b«i tr¬n, lµm m¸t, tuÇn hoµn m«i trêng lµm m¸t [1, 

2006.01] 
41/32 . Lùa chän c¸c chÊt láng sinh c«ng (vÒ ph¬ng diÖn ho¸ häc cña chóng, xem trong 

c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

43/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hay khÝ nÐn kh¸c, vÝ dô cã c¬ cÊu cÊp hoÆc 
th¸o m«i trêng sinh c«ng xung ®éng [1, 2, 2006.01] 

43/02 . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, ®îc dÉn ®éng b»ng c¸c sãng ¸p lùc 
[2, 2006.01] 

45/00 Tæ hîp c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hay khÝ nÐn víi c¸c khíp ly hîp ®Ó 
truyÒn chuyÓn ®éng quay (F16H 41/22 ®îc u tiªn; ®iÒu khiÓn ®ång thêi c¸c khíp 
ly hîp truyÒn lùc vµ c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thay ®æi tèc ®é trong ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
B60W 10/02, 10/10) [1, 2, 2006.01] 

Ghi chó 

 C¸c khíp ly hîp ®Ó thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc trong c¸c bé biÕn tèc thuû lùc ®îc xem 
nh mét bé phËn cña nã. 

 
45/02 . cã c¸c khíp ly hîp c¬ häc ®Ó nèi b¾c cÊu víi c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng d¹ng thuû 

®éng häc (®iÒu khiÓn khíp ly hîp kiÓu khãa cøng cña bé biÕn ®æi m«men F16H 
61/14) [1, 2006.01] 

47/00 Tæ hîp gåm c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc víi khíp ly hîp thuû lùc hoÆc c¬ cÊu 
truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn (®iÒu khiÓn ®ång thêi c¸c khíp ly hîp truyÒn 
lùc vµ c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thay ®æi tèc ®é trong ph¬ng tiÖn vËn t¶i B60W 10/02, 
10/10) [1, 2, 2006.01] 

47/02 . c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn d¹ng thÓ tÝch [1, 2006.01] 
47/04 . . c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc cã c¸c bé phËn d¹ng hµnh tinh [1, 2006.01] 
47/06 . c¬ cÊu truyÒn ®éng thñy lùc d¹ng thuû ®éng häc [1, 2006.01] 
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47/07 . . sö dông hai hay nhiÒu m¹ng dÉn truyÒn n¨ng lîng (F16H 47/10 ®îc u tiªn) [2, 
2006.01] 

47/08 . . c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc cã c¸c bé phËn d¹ng hµnh tinh [1, 2006.01] 
47/10 . . . sö dông hai hay nhiÒu m¹ng dÉn truyÒn n¨ng lîng [2, 2006.01] 
47/12 . . . c¸c bé phËn d¹ng hµnh tinh cã c¸c c¸nh quay t¸c ®éng t¬ng hç víi chÊt láng 

hoÆc chÊt khÝ [2, 2006.01] 
 

48/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng vi sai (lµm m¸t hoÆc b«i tr¬n c¬ cÊu truyÒn ®éng vi sai F16H 
57/04) [6, 2012.01] 

Ghi chó [2012.01] 

 Khi ph©n lo¹i trong nhãm nµy, nÕu kh«ng cã chØ dÉn ngîc l¹i, ph©n lo¹i ®îc thùc 
hiÖn ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ thÝch hîp. 

 
48/05 . Bé vi sai ®a liªn kÕt [2012.01] 
48/06 . cã c¸c b¸nh r¨ng cã chuyÓn ®éng hµnh tinh [6, 2006.01] 
48/08 . . víi c¸c b¸nh r¨ng c«n hµnh tinh [6, 2006.01] 
48/10 . . víi c¸c b¸nh r¨ng trô chuyÓn ®éng theo quü ®¹o [6, 2006.01, 2012.01] 
48/11 . . . cã c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh ¨n khíp nhau [2012.01] 
48/12 . kh«ng cã c¸c b¸nh r¨ng cã chuyÓn ®éng theo quü ®¹o [6, 2006.01, 2012.01] 
48/14 . . cã cam [6, 2006.01] 
48/16 . . cã c¸c b¸nh xe tù do [6, 2006.01] 
48/18 . . cã c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc [6, 2006.01] 
48/19 . . gåm hai ly hîp ®îc liªn kÕt [2012.01] 
48/20 . ThiÕt bÞ nh»m ng¨n chÆn hoÆc lµm ¶nh hëng ®Õn t¸c ®éng vi sai, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ 

kho¸ [6, 2006.01, 2012.01] 
48/22 . . sö dông khíp ly hîp hoÆc phanh ma s¸t [6, 2006.01] 
48/24 . . sö dông khíp ly hîp hoÆc phanh cøng [6, 2006.01] 
48/26 . . sö dông t¸c ®éng cña chÊt láng, vÝ dô khíp ly hîp nhít [6, 2006.01] 
48/27 . . sö dông ¸p suÊt lu chÊt cã thÓ ho¹t ®éng ®îc bªn trong, vÝ dô lo¹i b¬m bªn 

trong [2012.01] 
48/28 . . cã sö dông c¸c b¸nh r¨ng tù kho¸ hoÆc tù h·m [6, 2006.01, 2012.01] 
48/285 . . . víi c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp tù h·m cã trôc song song vµ cã r¨ng vÝt hoÆc r¨ng 

xo¾n [2012.01] 
48/29 . . . víi c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp tù h·m cã trôc vu«ng gãc vµ cã r¨ng vÝt hoÆc r¨ng 

xo¾n [2012.01] 
48/295 . . sö dông nhiÒu ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng cêng lùc [2012.01] 
48/30 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn cã thÓ t¸c ®éng tõ bªn ngoµi [6, 2006.01, 2012.01] 
48/32 . . . sö dông bé truyÒn ®éng ¸p suÊt lu chÊt [2012.01] 
48/34 . . . sö dông bé truyÒn ®éng ®iÖn tõ hoÆc ®iÖn [2012.01] 
48/36 . ®Æc trng bëi sù kh¸c biÖt tèc ®é t¹o ra gi÷a c¸c ®Çu ra [2012.01] 
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48/38 . Chi tiÕt kÕt cÊu (vá ngoµi bao gåm c¸c trôc vi sai vµ trôc ®ì ®Çu vµo vµ ®Çu ra F16H 
57/037) [2012.01] 

48/40 . . ®Æc trng bëi tÝnh n¨ng cña vá quay [2012.01] 
48/42 . . ®Æc trng bëi c¸c ®Æc tÝnh cña trôc ®Çu vµo, vÝ dô g¾n vµo c¸c b¸nh r¨ng chñ ®éng 

[2012.01] 

49/00 C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng kh¸c [1, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng 

51/00 C¸c tay ®ßn (c¸c trôc, thiÕt bÞ Bowden, khuûu, b¸nh lÖch t©m, æ ®ì, liªn kÕt quay, 
ch¹c ch÷ thËp, thanh truyÒn F16C; tay ®ßn thao t¸c G05G) [1, 2006.01] 

51/02 . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 

53/00 C¸c cam hoÆc thiÕt bÞ ®Èy cña c¬ cÊu cam, vÝ dô c¸c con l¨n (c¸c trôc, thiÕt bÞ 
Bowden, khuûu, b¸nh lÖch t©m, æ ®ì, liªn kÕt quay, ch¹c ch÷ thËp, thanh truyÒn 
F16C; c¸c cam dïng cho ®éng c¬ thñy lùc kiÓu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn F03C 
1/30) [1, 2006.01] 

53/02 . C¸c cam cã mét biªn d¹ng cho c¸c chu tr×nh quay mét vßng; C¸c trôc cam cña c¸c 
cam nµy [1, 2006.01] 

53/04 . . C¸c cam ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
53/06 . C¸c thiÕt bÞ ®Èy cña c¬ cÊu cam (F16H 53/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
53/08 . C¸c cam cã nhiÒu biªn d¹ng, vÝ dô dïng cho c¸c chu tr×nh thùc hiÖn nhiÒu vßng 

quay; C¸c thiÕt bÞ ®Èy dïng cho c¸c cam nµy [1, 2006.01] 

55/00 C¸c bé phËn cã r¨ng hay c¸c bÒ mÆt ma s¸t ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng; C¸c trôc 
vÝt, puli hoÆc rßng räc dïng cho c¬ cÊu truyÒn ®éng (cña c¬ cÊu truyÒn ®éng kiÓu 
xo¾n vÝt-®ai èc; c¸c trôc, thiÕt bÞ Bowden, khuûu, b¸nh lÖch t©m, æ ®ì, liªn kÕt quay, 
ch¹c ch÷ thËp, thanh truyÒn F16C; xÝch, ®ai F16G; c¸c khèi puli ®Ó n©ng hoÆc truyÒn 
t¶i c¸c thiÕt bÞ B66D 3/04) [1, 4, 2006.01] 

55/02 . C¸c bé phËn cã r¨ng; C¸c trôc vÝt [1, 2006.01] 
55/06 . . Chän vËt liÖu; xö lý c¸c bé phËn cã r¨ng hoÆc c¸c trôc vÝt ¶nh hëng ®Õn ®Æc tÝnh 

cña vËt liÖu chÕ t¹o [1, 3, 2006.01] 
55/08 . . gia c«ng ®Þnh h×nh [1, 3, 2006.01] 
55/10 . . C¸c d¹ng r¨ng ®¬n gi¶n, vÝ dô cã d¹ng nh chèt, nh d¹ng bi [1, 3, 2006.01] 
55/12 . . Cã th©n hoÆc vµnh cÊu t¹o tõ c¸c bé phËn rêi [1, 3, 2006.01] 
55/14 . . C¸c kÕt cÊu b¶o ®¶m tÝnh ®µn håi hay triÖt tiªu rung ®éng (F16H 55/06 ®îc u 

tiªn; nèi ®µn håi c¸c b¸nh hoÆc vµnh b¸nh víi trôc F16D 3/50, 3/80) [1, 3, 
2006.01] 

55/16 . . . chØ cã liªn quan tíi r¨ng [1, 3, 2006.01] 
55/17 . . C¸c b¸nh r¨ng (c¸c b¸nh vÝt F16H 55/22; c¸c b¸nh xÝch F16H 55/30) [3, 2006.01] 
55/18 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c r¨ng cña b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
55/20 . . . . cho c¸c b¸nh r¨ng h×nh nãn [1, 2006.01] 
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55/22 . . dïng ®Ó truyÒn ®éng cã c¸c trôc giao nhau, c¸c trôc vÝt, c¸c b¸nh vÝt (c¸c b¸nh 
r¨ng nãn, c¸c b¸nh r¨ng vµnh kh¨n, c¸c b¸nh r¨ng nghiªng F16H 55/17) [1, 
2006.01] 

55/24 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c r¨ng cña b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
55/26 . . C¸c thanh r¨ng [1, 2006.01] 
55/28 . . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c¸c r¨ng cña b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
55/30 . . C¸c b¸nh xÝch (dïng cho xe ®¹p B62M) [1, 2006.01] 
55/32 . C¸c bé phËn ma s¸t (c¸c bÒ mÆt ma s¸t F16D 69/00) [1, 2006.01] 
55/34 . . C¸c ®Üa ma s¸t kh«ng ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
55/36 . . C¸c puli (cã c¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Ó ®iÒu chØnh F16H 55/52) [1, 2006.01] 
55/38 . . . C¸c ph¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p ®Ó t¨ng ®é b¸m (nãi chung F16D 69/00) [1, 

2006.01] 
55/40 . . . cã c¸c nan hoa (F16H 55/48 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
55/42 . . . C¸c puli ch¹y ªm [1, 2006.01] 
55/44 . . . C¸c puli ®îc chÕ t¹o tõ l¸ kim lo¹i [1, 2006.01] 
55/46 . . . C¸c puli ghÐp [1, 2006.01] 
55/48 . . . ®îc chÕ t¹o toµn bé hay tõng phÇn tõ vËt liÖu kh«ng ph¶i kim lo¹i, vÝ dô nhùa 

(F16H 55/38, 55/42, 55/46 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
55/49 . . . C¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña puli dïng ®ai h×nh ch÷ V [2, 2006.01] 
55/50 . . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña puli dïng d©y ch·o [1, 2006.01] 
55/52 . . C¸c puli hoÆc c¸c ®Üa ma s¸t cã kÕt cÊu ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
55/54 . . . c¸c æ ®ì ®iÒu chØnh ®îc theo chiÒu híng t©m [1, 2006.01] 
55/56 . . . c¸c æ ®ì ®iÒu chØnh ®îc theo chiÒu híng trôc [1, 2006.01] 

57/00 C¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu truyÒn ®éng nãi chung (c¬ cÊu truyÒn ®éng ®inh vÝt 
F16H25/00 ; c¬ cÊu truyÒn ®éng thñy lùc hay khÝ nÐn F16H39/00-F16H43/00) [1, 
2006.01, 2012.01] 

57/01 . Gi¸m s¸t sù hao mßn hoÆc øng suÊt cña c¸c bé phËn b¸nh r¨ng, vÝ dô ®Ó kÝch ho¹t 
b¶o tr× [2012.01] 

57/02 . C¸c hép sè; L¾p ®Æt c¸c b¸nh r¨ng vµo hép sè [1, 2006.01, 2012.01] 

Ghi chó [2012.01] 

 Khi ph©n lo¹i trong nhãm nµy, nÕu kh«ng cã chØ dÉn ngîc l¹i, ph©n lo¹i ®îc thùc 
hiÖn trong tÊt c¶ c¸c ph©n nhãm phï hîp. 

 
57/021 . . KÕt cÊu ®ì trôc, vÝ dô v¸ch ng¨n, b¹c ®ì cÇu, thµnh vá bäc víi vßng bi [2012.01] 
57/022 . . . §iÒu chØnh trôc hoÆc æ trôc b¸nh r¨ng (®Ó bï sù lÖch trôc cña c¸c b¸nh r¨ng 

r¨ng kh«ng chuyÓn ®éng theo quü ®¹o F16H 1/26; ®Ó bï sù lÖch trôc cña c¸c 
b¸nh r¨ng hµnh tinh F16H 1/48) [2012.01] 

57/023 . . . G¾n hoÆc l¾p ®Æt b¸nh r¨ng hoÆc trôc trong hép sè, vÝ dô ph¬ng ph¸p hoÆc 
ph¬ng tiÖn l¾p r¸p [2012.01] 
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57/025 . . Hç trî hép sè, vÝ dô tay ®ßn m« men xo¾n, hoÆc g¾n vµo c¸c thiÕt bÞ kh¸c (l¾p r¸p 
c¬ cÊu truyÒn ®éng trong xe B60K 17/00) [2012.01] 

57/027 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó th«ng h¬i hép sè, vÝ dô lç th«ng giã [2012.01] 
57/028 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶m rung ®éng hoÆc tiÕng ån [2012.01] 
57/029 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó bÞt kÝn hép sè, vÝ dô ®Ó c¶i thiÖn tÝnh kh«ng 

thÊm khÝ [2012.01] 
57/03 . . ®Æc trng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn gia cè hép sè, vÝ dô g©n t¨ng cøng [2012.01] 
57/031 . . ®Æc trng bëi n¾p ®Ëy hoÆc n¾p hép sè [2012.01] 
57/032 . . ®Æc trng bëi c¸c vËt liÖu ®îc sö dông [2012.01] 
57/033 . . Bé hép sè, vÝ dô c¸c hép sè dùa trªn cïng mét thiÕt kÕ cã s½n cã c¸c kÝch cì kh¸c 

nhau hoÆc c¸c hép sè sö dông kÕt hîp mét sè côm chi tiÕt tiªu chuÈn [2012.01] 
57/035 . . Hép sè cho c¸c b¸nh r¨ng cã c¸c bé phËn linh ho¹t v« tËn [2012.01] 
57/037 . . Hép sè phï hîp víi c¬ cÊu truyÒn ®éng vi sai (vá quay cho c¬ cÊu truyÒn ®éng vi 

sai F16H 48/40) [2012.01] 
57/038 . . Hép sè phï hîp víi b¸nh r¨ng c«n (F16H 57/037 ®îc u tiªn) [2012.01] 
57/039 . . Hép sè phï hîp víi b¸nh vÝt [2012.01] 
57/04 . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn viÖc b«i tr¬n vµ lµm m¸t (®iÒu khiÓn viÖc b«i tr¬n vµ 

lµm m¸t trong c¬ cÊu truyÒn ®éng thñy tÜnh F16H 61/4165) [1, 2006.01, 2010.01] 
57/05 . . cña xÝch (cho c¸c b¨ng t¶i B65G 45/08) [1, 2006.01] 
57/08 . cña c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã c¸c bé phËn chuyÓn ®éng hµnh tinh [1, 2006.01] 
57/10 . . C¸c c¬ cÊu h·m [1, 2006.01] 
57/12 . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh khe r¨ng, cha ®îc ®Ó cËp trong c¸c ®Ò môc trªn [2, 

2006.01] 

§iÒu khiÓn c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [5] 

Ghi chó [5, 2006.01] 

(1) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó trong ®Ò môc cña ph©n líp B60W. 

(2) Trong c¸c nhãm F16H 59/00 ®Õn 63/00, c¸c khíp ly hîp bè trÝ trong hép sè ®îc 
xem nh lµ bé phËn cña c¬ cÊu truyÒn ®éng. 

(3) Trong c¸c nhãm F16H 59/00 ®Õn 63/00, c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc sö dông víi 
nghÜa lµ: 

 - "chi tiÕt ®Çu ra cuèi cïng" lµ chi tiÕt cuèi cïng ®îc di chuyÓn nh»m thiÕt lËp mét tØ 
sè truyÒn, nghÜa lµ ®Ó ®¹t ®îc sù liªn kÕt gi÷a hai ph¬ng tiÖn truyÒn lùc, vÝ dô b¸nh 
r¨ng ®Öm ®¶o chiÒu, khèi b¸nh r¨ng, èng kÑp, pitt«ng øng dông cña khíp li hîp thuû 
lùc; 

 - "c¬ cÊu" lµ mét chuçi ®éng gåm hoÆc mét chi tiÕt ®¬n hoÆc mét lo¹t chi tiÕt xen kÏ, 
vÞ trÝ cña mçi ®iÓm trªn chuçi ®éng ®îc b¾t nguån tõ vÞ trÝ cña bÊt kú ®iÓm nµo trªn 
chuçi vµ do ®ã ®èi víi mét vÞ trÝ ®Þnh tríc cña mét ®iÓm trªn mét chi tiÕt t¹o nªn 
chuçi ®éng chØ cã mét vÞ trÝ ®èi víi tõng ®iÓm kh¸c trªn chi tiÕt hoÆc lo¹t chi tiÕt t¹o 
thµnh chuçi ®éng; 

 - "c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng" lµ c¬ cÊu bao gåm chi tiÕt ®Çu ra cuèi cïng; 
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 - "c¬ cÊu dÉn ®éng" lµ c¬ cÊu mµ chuyÓn ®éng cña nã g©y ra chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu 
kh¸c nhê tiÕp xóc t¬ng hç; 

 - "c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng" lµ c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng. 
(4) Tæ hîp c¸c ®Æc ®iÓm riªng thuéc nhãm F16H 61/00 vµ mét hoÆc c¶ hai nhãm F16H 

59/00 vµ 63/00 ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm F16H 61/00. 
(5) Tæ hîp c¸c ®Æc ®iÓm riªng thuéc nhãm F16H 59/00 vµ 63/00 ®îc ph©n lo¹i vµo 

nhãm F16H 63/00. 
(6) Khi ph©n lo¹i c¸c nhãm F16H 59/00 ®Õn 63/00, sù ®iÒu khiÓn ®Çu vµo hoÆc d¹ng cña 

c¬ cÊu truyÒn ®éng kh«ng ®îc x¸c ®Þnh nhê ph©n lo¹i theo ghi chó (4) vµ (5), vµ nã 
®îc xem nh viÖc miªu t¶ c¸c th«ng tin ®îc chó ý ®Ó t×m kiÕm, còng cã thÓ ®îc 
ph©n lo¹i. Ph©n lo¹i kh«ng b¾t buéc nµy nªn ®îc cho lµ “th«ng tin bæ sung”, vÝ dô 
®îc chän tõ ph©n nhãm F16H 61/66 liªn quan tíi d¹ng cña c¬ cÊu truyÒn ®éng ®îc 
®iÒu khiÓn, hoÆc tõ nhãm F16H 59/00 liªn quan tíi viÖc ®iÒu khiÓn ®Çu vµo. 

59/00 §iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®Çu vµo nh»m thay ®æi tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu c¬ cÊu truyÒn 
®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [5, 2006.01] 

59/02 . M¸y chän [5, 2006.01] 
59/04 . . M¸y chän tØ sè [5, 2006.01] 
59/06 . . tØ sè ®îc biÕn ®æi kh«ng x¸c ®Þnh [5, 2006.01] 
59/08 . . M¸y chän miÒn tû sè [5, 2006.01] 
59/10 . . . gåm c¸c tay ®ßn [5, 2006.01] 
59/12 . . . gåm c¸c thiÕt bÞ dïng nót Ên [5, 2006.01] 
59/14 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm cña c¸c m«men quay hoÆc nhu cÇu m«men quay [5, 

2006.01] 
59/16 . . §o lùc cña m«men quay [5, 2006.01] 
59/18 . . phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ch©n ga [5, 2006.01] 
59/20 . . . vÞ trÝ chÞu t¶i hoµn toµn [5, 2006.01] 
59/22 . . . vÞ trÝ kh«ng t¶i [5, 2006.01] 
59/24 . . phô thuéc vµo ®é më cña c¸c van tiÕt lu [5, 2006.01] 
59/26 . . phô thuéc vµo ¸p lùc [5, 2006.01] 

59/28 . . . ¸p suÊt cña bé khÝ ho¸ trong tuèc bin khÝ [5, 2006.01] 
59/30 . . . §é ch©n kh«ng cña côm èng n¹p [5, 2006.01] 

59/32 . . . ¸p lùc qu¸ t¶i trong c¸c ®éng c¬ ®èt trong [5, 2006.01] 
59/34 . . phô thuéc vµo viÖc cÊp liÖu [5, 2006.01] 
59/36 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm tèc ®é [5, 2006.01] 
59/38 . . cña c¸c bé phËn cña c¬ cÊu truyÒn ®éng [5, 2006.01] 
59/40 . . . Tèc ®é cña trôc ®Çu ra [5, 2006.01] 
59/42 . . . Tèc ®é cña trôc ®Çu vµo [5, 2006.01] 
59/44 . . phô thuéc vµo tèc ®é cña m¸y (F16H 59/46 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
59/46 . . phô thuéc vµo sù so s¸nh tèc ®é [5, 2006.01] 
59/48 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm t¨ng tèc [5, 2006.01] 
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59/50 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm sè cña tr¹ng th¸i cña m¸y vÝ dô vÞ trÝ c¸c cöa hoÆc ®ai 
an toµn [5, 2006.01] 

59/52 . . phô thuéc vµo träng lîng cña m¸y, vÝ dô sù thay ®æi träng lîng th«ng qua 
lîng hµnh kh¸ch trªn xe buýt [5, 2006.01] 

59/54 . . phô thuéc vµo c¸c tÝn hiÖu phanh, vÝ dô c¸c lo¹i phanh dõng [5, 2006.01] 
59/56 . . phô thuéc vµo c¸c tÝn hiÖu cña bé ly hîp chÝnh [5, 2006.01] 
59/58 . . phô thuéc vµo c¸c tÝn hiÖu cña tay l¸i [5, 2006.01] 
59/60 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i trêng xung quanh [5, 2006.01] 

59/62 . . ¸p suÊt khÝ quyÓn [5, 2006.01] 
59/64 . . NhiÖt ®é khÝ quyÓn [5, 2006.01] 
59/66 . . Tr×nh tr¹ng ®êng s¸, vÝ dô ®é dèc, ®é trît [5, 2006.01] 
59/68 . C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm cña tr¹ng th¸i c¬ cÊu truyÒn ®éng [5, 2006.01] 
59/70 . . phô thuéc vµo tØ sè truyÒn ®· ®îc t¹o s½n [5, 2006.01] 
59/72 . . phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña dÇu, vÝ dô nhiÖt ®é, ®é nhít [5, 2006.01] 
59/74 . TÝn hiÖu ®Çu vµo lµ hµm c¸c th«ng sè ®éng c¬ (F16H 59/14 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
59/76 . . Sè lîng cña c¸c xi lanh ho¹t ®éng [5, 2006.01] 
59/78 . . NhiÖt ®é [5, 2006.01] 

61/00 §iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng thay ®æi tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu cña c¬ cÊu truyÒn ®éng 
®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [5, 2006.01] 

61/02 . ®Æc trng bëi c¸c tÝn hiÖu ®îc sö dông [5, 2006.01] 
61/04 . DÞch chuyÓn tr¬n tØ sè truyÒn [5, 2006.01] 
61/06 . . nhê ®iÒu khiÓn hÖ sè thay ®æi ¸p lùc chÊt láng [5, 2006.01] 
61/08 . . §iÒu khiÓn thêi ®iÓm [5, 2006.01] 
61/10 . §iÒu chØnh tÝnh trÔ cña sù thay ®æi tèc ®é [5, 2006.01] 
61/12 . Ph¸t hiÖn sù cè hoÆc nguy c¬ sù cè, vÝ dô thiÕt bÞ b¶o vÖ sù háng (trong ®iÒu khiÓn 

c¬ cÊu truyÒn ®éng thñy tÜnh F16H 61/4192) [5, 2006.01, 2010.01] 
61/14 . §iÒu khiÓn khíp ly hîp kho¸ cña bé biÕn ®æi m«men [5, 2006.01] 
61/16 . Ng¨n c¶n viÖc thay ®æi tèc ®é trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi (F16H 61/18 

®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
61/18 . Ng¨n chÆn viÖc thay ®æi tèc ®é kh«ng an toµn hoÆc kh«ng mong muèn (c¸c ®Æc 

®iÓm kÕt cÊu cña c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng F16H 63/30) [5, 2006.01] 
61/20 . Ng¨n chÆn sù r·o cña c¬ cÊu truyÒn ®éng [5, 2006.01] 
61/21 . §iÒu khiÓn thiÕt bÞ h·m ®éng c¬ [7, 2006.01] 
61/22 . Kho¸ (F16H 63/34 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
61/24 . T¹o ra vÞ trÝ vÝ dô ®Ó cã thÓ lùa chän [5, 2006.01] 
61/26 . T¹o ra hoÆc truyÒn c¸c chuyÓn ®éng cho c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 
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(1) Sù t¹o ra hoÆc truyÒn c¸c chuyÓn ®éng chØ bao gåm c¸c thiÕt bÞ lùa chän, ®îc ph©n 
lo¹i vµo nhãm F16H 59/00. 

(2) Sù t¹o ra hoÆc truyÒn c¸c chuyÓn ®éng nÕu nã lµ mét bé phËn cña c¬ cÊu ®Çu ra cuèi 
cïng th× ®îc ph©n vµo nhãm F16H 63/00. 

 
61/28 . . cã Ýt nhÊt mét chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng ®îc g©y ra bëi mét 

lùc kh«ng ph¶i c¬ häc vÝ dô ®îc trî lùc [5, 2006.01] 
61/30 . . . dïng c¸c ®éng c¬ thuû lùc [5, 2006.01] 
61/32 . . . dïng c¸c ®éng c¬ ®iÖn [5, 2006.01] 
61/34 . . bao gåm hai c¬ cÊu, mét dïng cho chuyÓn ®éng ban ®Çu vµ mét dïng ®Ó sang sè 

(F16H 61/36 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
61/36 . . víi Ýt nhÊt mét chuyÓn ®éng ®îc truyÒn b»ng c¸p [5, 2006.01] 
61/38 . Sù ®iÒu khiÓn chñ yÕu b»ng c¬ cÊu truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 2006.01] 
61/40 . . thuû tÜnh (víi sù biÕn d¹ng cña c¬ cÊu truyÒn ®éng F16H 39/02, 39/04) [5, 

2006.01, 2010.01] 
61/4008 . . . §iÒu khiÓn ¸p lùc dßng [2010.01] 
61/4017 . . . . §iÒu khiÓn ¸p lùc cao, vÝ dô tr¸nh qu¸ ¸p nhê van gi¶m ¸p [2010.01] 
61/4026 . . . . §iÒu khiÓn ¸p lùc thÊp [2010.01] 
61/4035 . . . §iÒu khiÓn luång dßng [2010.01] 
61/4043 . . . §iÒu khiÓn van nh¸nh [2010.01] 
61/4052 . . . . b»ng c¸ch sö dông giíi h¹n biÕn ®æi, vÝ dô van cöa [2010.01] 
61/4061 . . . §iÒu khiÓn b»ng c¸c van ®iÒu khiÓn trùc tiÕp, vÝ dô c¸c van chuyÓn dßng, dïng 

®Ó giao c¾t víi ®êng cÊp (thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®¶o chiÒu tiÕn nhê ®Üa l¾c rung 
F16H 61/438) [2010.01] 

61/4069 . . . C¸c van liªn quan ®Õn sù ®iÒu khiÓn trung gian, vÝ dô c¸c van ng¾t (c¸c ph¬ng 
tiÖn gi÷ kh«ng quay lËt F16H 61/439) [2010.01] 

61/4078 . . . ChuyÓn ®æi chÊt láng gi÷a vßng thñy tÜnh vµ c¸c nguån hoÆc tiªu thô bªn ngoµi 
[2010.01] 

61/4096 . . . . cã c¸c bé tÝch ¸p [2010.01] 
61/4104 . . . . Sù phun xÞt, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông c¸c van phun hoÆc b»ng c¸ch liªn kÕt víi 

hÖ thèng x¶ [2010.01] 
61/4131 . . . . ChuyÓn ®æi chÊt láng nhê hót tõ c¸c bÓ chøa, vÝ dô, bÓ l¾ng [2010.01] 
61/4139 . . . . C¸c b¬m lµm ®Çy l¹i hoÆc b¬m hót, vÝ dô b¬m n¹p bæ sung  [2010.01] 
61/4148 . . . Më m¹ch vßng [2010.01] 
61/4157 . . . §iÒu khiÓn h·m, vÝ dô ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ tèc ®é cña b¬m khi b¬m ®éng c¬ 

ho¹t ®éng nh lµ b¬m [2010.01] 
61/4165 . . . §iÒu khiÓn lµm m¸t hoÆc b«i tr¬n [2010.01] 
61/4174 . . . §iÒu khiÓn th«ng giã, vÝ dô lo¹i bá c¸c khÝ bÞ t¸ch [2010.01] 
61/4183 . . . Ng¨n ngõa hoÆc gi¶m rung ®éng hoÆc tiÕng ån, vÝ dô lo¹i bá hiÖn tîng khÝ 

x©m thùc [2010.01] 
61/4192 . . . Ph¸t hiÖn c¸c sù cè hoÆc nguy c¬ x¶y ra sù cè, vÝ dô thiÕt bÞ b¶o vÖ h háng 

[2010.01] 
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61/42 . . . gåm viÖc ®iÒu chØnh cña b¬m hoÆc cña ®éng c¬ cã dung tÝch hoÆc c«ng suÊt ®Çu 
ra ®iÒu chØnh ®îc [5,2010.01] 

61/421 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®iÖn-thñy lùc, 
vÝ dô sö dông van ®iÖn tõ [2010.01] 

61/423 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ¸p lùc chÊt láng 
hoÆc khÝ nÐn [2010.01] 

61/425 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c c¬ cÊu thõa hµnh sö dông ®iÖn 
[2010.01] 

61/427 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn c¬ häc, vÝ dô 
b»ng tay ®ßn hoÆc bµn ®¹p [2010.01] 

61/431 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®iÖn-thñy lùc, 
vÝ dô sö dông van ®iÖn tõ [2010.01] 

61/433 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ¸p lùc chÊt láng 
hoÆc khÝ nÐn [2010.01] 

61/435 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c c¬ cÊu thõa hµnh sö dông ®iÖn 
[2010.01] 

61/437 . . . . §iÒu khiÓn dung tÝch ®éng c¬ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn c¬ häc, vÝ dô 
b»ng tay ®ßn hoÆc bµn ®¹p [2010.01] 

61/438 . . . . §iÒu khiÓn thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®¶o chiÒu tiÕn, vÝ dô ®iÒu khiÓn ®Üa l¾c rung 
do dßng x¶ hai híng (sö dông van ®iÒu khiÓn trùc tiÕp F16H 61/4061) 
[2010.01] 

61/439 . . . . §iÒu khiÓn vÞ trÝ trung gian, vÝ dô nhê c¸c ph¬ng tiÖn gi÷ kh«ng quay lËt (sö 
dông c¸c van trung gian hoÆc c¸c van ng¾t F16H 61/4069) [2010.01] 

61/44 . . . cã nhiÒu h¬n mét côm b¬m hoÆc ®éng c¬ ho¹t ®éng [5, 2006.01] 
61/444 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi sè lîng côm b¬m hoÆc ®éng c¬ ho¹t ®éng [2010.01] 
61/448 . . . . M¹ch ®iÒu khiÓn dïng cho b¬m hoÆc ®éng c¬ tiÕp ®«i [2010.01] 
61/452 . . . . §iÒu khiÓn mét c¸ch chän läc nhiÒu b¬m hoÆc ®éng c¬, vÝ dô chuyÓn ®æi gi÷a 

m¹ch song song vµ nèi tiÕp [2010.01] 

61/456 . . . . §iÒu khiÓn c©n b»ng lùc m«men hoÆc tèc ®é gi÷a c¸c b¬m hoÆc ®éng c¬ (si 
sai thñy tÜnh F16H 48/18) [2010.01] 

61/46 . . . ®iÒu chØnh tù ®éng theo yªu cÇu ®Çu ra [5, 2006.01, 2010.01] 
61/462 . . . . ®Ó ®¹t ®îc tû sè tèc ®é môc tiªu [2010.01] 
61/465 . . . . ®Ó ®¹t ®îc tèc ®é ®Çu vµo môc tiªu [2010.01] 
61/468 . . . . ®Ó ®¹t ®îc m«men ®Çu vµo môc tiªu [2010.01] 
61/47 . . . . ®Ó ®¹t ®îc tèc ®é ®Çu ra môc tiªu [2010.01] 
61/472 . . . . ®Ó ®¹t ®îc m«men ®Çu ra môc tiªu [2010.01] 
61/475 . . . . ®Ó ®¹t ®îc c«ng suÊt môc tiªu, vÝ dô c«ng suÊt ®Çu vµo hoÆc c«ng suÊt ®Çu ra 

[2010.01] 
61/478 . . . . ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ t¶i, vÝ dô giíi h¹n ¸p lùc cao [2010.01] 
61/48 . . thuû ®éng lùc häc [5, 2006.01] 
61/50 . . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê sù thay ®æi dßng ch¶y, ¸p lùc hoÆc ph¶n lùc cña chÊt láng 

trong vßng c«ng t¸c trong khi duy tr× vßng c«ng t¸c lu«n ®îc ®iÒn ®Çy [5, 
2006.01] 
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61/52 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ c¸c c¸nh [5, 2006.01] 
61/54 . . . . . b»ng c¸ch di ®éng c¸c b¸nh xe cã g¾n c¸nh híng däc trôc [5, 2006.01] 
61/56 . . . . . b»ng c¸ch thay ®æi gãc c¸nh [5, 2006.01] 
61/58 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi c¸c liªn kÕt c¬ häc gi÷a c¸c b¸nh xe dÉn [5, 2006.01] 
61/60 . . . . . chØ sö dông c¸c bé ly hîp tù do [5, 2006.01] 
61/62 . . . . . víi viÖc sö dông c¬ cÊu truyÒn ®éng thay ®æi tèc ®é hoÆc sö dông khíp ly 

hîp trong liªn kÕt gi÷a c¸c b¸nh xe dÉn (F16H 45/02, 61/60 ®îc u tiªn) 
[5, 2006.01] 

61/64 . . . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch thay ®æi lîng chÊt láng trong vßng c«ng t¸c [5, 
2006.01] 

61/66 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng thay ®æi liªn tôc (F16H 61/38 ®îc u 
tiªn; c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b¸nh r¨ng hµnh tinh cã dÉn ®éng thø cÊp ®Ó thay ®æi 
tèc ®é mét c¸ch liªn tôc F16H 3/72) [2006.01] 

61/662 . . cã c¸c bé phËn mÒm chuyÓn ®éng khÐp kÝn [2006.01] 
61/664 . . C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ma s¸t [2006.01] 
61/68 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng theo bíc [2006.01] 
61/682 . . cã dÉn ®éng gi¸n ®o¹n [2006.01] 
61/684 . . kh«ng cã dÉn ®éng gi¸n ®o¹n [2006.01] 
61/686 . . . cã c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh [2006.01] 
61/688 . . . cã hai tÝn hiÖu ®Çu vµo, vÝ dô lùa chän mét trong hai ®êng dÉn m«men nhê c¸c 

khíp ly hîp [2006.01] 
61/70 . ®Æc biÖt dïng cho c¬ cÊu truyÒn ®éng thay ®æi tèc ®é trong mét nhãm thiÕt bÞ, 

nghÜa lµ víi c¸c bé c¬ cÊu truyÒn ®éng riªng lÎ ®îc bè trÝ nèi tiÕp nhau, vÝ dô 
nhãm thiÕt bÞ cã c¬ cÊu truyÒn ®éng giíi h¹n biªn ®é hoÆc truyÒn ®éng nhanh 
[2006.01] 

63/00 §iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra ®Ó thay ®æi tèc ®é hoÆc ®¶o chiÒu c¬ cÊu truyÒn 
®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay [5, 2006.01] 

63/02 . c¸c c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng dïng ë ®©y; C¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng dïng cho c¬ cÊu 
®Çu ra cuèi cïng [5, 2006.01] 

63/04 . . mét c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc dÞch chuyÓn nhê mét c¬ cÊu dÉn ®éng ®¬n cuèi 
cïng [5, 2006.01] 

63/06 . . . c¬ cÊu ë ®Çu ra cuèi cïng cã sè vÞ trÝ kh«ng x¸c ®Þnh [5, 2006.01] 
63/08 . . nhiÒu c¬ cÊu ë ®Çu ra cuèi cïng ®îc dÞch chuyÓn nhê mét c¬ cÊu dÉn ®éng ®¬n 

cuèi cïng [5, 2006.01] 
63/10 . . . c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng cã mét lo¹t chuyÓn ®éng ®éc lËp, mçi kiÓu chuyÓn 

®éng ®îc kÕt hîp chØ víi mét c¬ cÊu ra cuèi cïng [5, 2006.01] 
63/12 . . . . hai hoÆc nhiÒu kiÓu chuyÓn ®éng xuÊt hiÖn ®ång thêi [5, 2006.01] 
63/14 . . . c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc dÉn ®éng tuÇn tù nhê sù chuyÓn ®éng ®îc lÆp l¹i 

cña c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng [5, 2006.01] 
63/16 . . . c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc dÉn ®éng tuÇn tù b»ng chuyÓn ®éng kh«ng ®æi cña 

c¬ cÊu ho¹t ®éng cuèi cïng [5, 2006.01] 
63/18 . . . . c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng cã c¸c cam [5, 2006.01] 
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63/20 . . . víi chuyÓn ®éng ®Çu tiªn vµ tiÕp theo cña mçi c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng nhê 
chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng theo hai kiÓu kh¸c nhau, vÝ dô 
®îc dÉn híng b»ng van di chuyÓn [5, 2006.01] 

63/22 . . . . c¸c c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc di chuyÓn ®ång thêi nhê c¬ cÊu dÉn ®éng 
cuèi cïng [5, 2006.01] 

63/24 . . mçi c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc di chuyÓn chØ do mét trong c¸c c¬ cÊu dÉn 
®éng cuèi cïng [5, 2006.01] 

63/26 . . . mét sè chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng ®îc g©y ra bëi c¬ cÊu ®Çu ra 
cuèi cïng kh¸c [5, 2006.01] 

63/28 . . hai hoÆc nhiÒu c¬ cÊu dÉn ®éng cuèi cïng dÞch chuyÓn cïng mét c¬ cÊu ®Çu ra 
cuèi cïng [5, 2006.01] 

63/30 . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng [5, 2006.01] 
63/32 . . . §Üa sang sè [5, 2006.01] 
63/34 . . . C¬ cÊu kho¸ hoÆc më [5, 2006.01] 
63/36 . . . . thiÕt bÞ kho¸ liªn ®éng [5, 2006.01] 
63/38 . . . C¸c chèt kho¸ [5, 2006.01] 
63/40 . gåm c¸c tÝn hiÖu kh¸c víi c¸c tÝn hiÖu ®Ó dÉn ®éng c¬ cÊu ®Çu ra cuèi cïng [5, 

2006.01] 
63/42 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o tèc ®é [5, 2006.01] 
63/44 . . C¸c tÝn hiÖu ®Ó ®iÒu khiÓn c¬ cÊu truyÒn ®éng [5, 2006.01] 
63/46 . . C¸c tÝn hiÖu cho khíp ly hîp n»m ngoµi hép sè [5, 2006.01] 
63/48 . . C¸c tÝn hiÖu ®èi víi lo¹i phanh dõng [5, 2006.01] 
63/50 . . C¸c tÝn hiÖu tíi ®éng c¬ hoÆc m«t¬ [7, 2006.01] 

 

 

232 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16J 

F16J Pitt«ng; Xi lanh; B×nh chÞu ¸p lùc nãi chung; Sù bÞt kÝn 

Ghi chó 

 CÇn lu ý ®Õn c¸c vÞ trÝ sau ®©y: 
A47J  27 /08  - Nåi ¸p suÊt 
E04B  1 /68  - Mèi nèi ®îc bÞt kÝn 
E05C  9 /00  - Sù gia cè nhiÒu ®iÓm cña c¸nh nãi chung 
F01B    - M¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung hoÆc kiÓu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

qua l¹i, vÝ dô c¸c lo¹i xi lanh ®Æc thï cho c¸c ®éng c¬ h¬i níc 
F01B 31/28 

F02F  1 /00  - C¸c xi lanh cho ®éng c¬ ®èt trong 
F02F  3 /00  - Pitt«ng dïng cho ®éng c¬ ®èt trong 
F04D  29 /08  - Sù bÞt kÝn cña m¸y b¬m kh«ng gi·n në thÓ tÝch 
F17B  1 /04  - C¸c thiÕt bÞ ®Öm kÝn cho c¸c chi tiÕt di ®éng cña b×nh chøa khÝ 

cã dung tÝch thay ®æi 
F28F  9 /04  - C¸c c¬ cÊu ®Ó bÞt kÝn c¸c chi tiÕt trong hép ®¶o chiÒu hoÆc c¸c 

tÊm ®¸y cña bé trao ®æi nhiÖt. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c pitt«ng, pitt«ng kiÓu èng hoÆc pitt«ng 
kiÓu trô trît; cÇn pitt«ng ...................................................................................... 1/00; 7/00 
C¸c mµng ng¨n, hép giã, c¸c pitt«ng èng giã; 
xÐc m¨ng .............................................................................................................................. 3/00; 9/00 
C¸c xi lanh, c¸c th©n rçng ............................................................................................... 10/00 
C¸c b×nh chÞu ¸p suÊt; Vá bäc ............................................................................... 12/00; 13/00 
Sù bÞt kÝn ...................................................................................................................................... 15/00 

 

1/00 C¸c pitt«ng; Pitt«ng kiÓu èng; Pitt«ng trô (pitt«ng èng giã F16J 3/06; xÐc m¨ng 
vµ r·nh cho chóng F16J 9/00; c¸c pitt«ng quay, vÝ dô cho c¸c ®éng c¬ “Wankel”, 
F01C; dïng cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong, nghÜa lµ ®îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu ®îc nhiÖt ®é 
cao hoÆc cã thÓ biÕn d¹ng ®Ó dÉn híng, ®¸nh löa, sù bèc h¬i hoÆc c¸c t¸c ®éng kh¸c 
lªn sù n¹p c¸c hçn hîp sinh c«ng F02F; c¸c pitt«ng ®Æc biÖt dïng cho c¸c ®éng c¬ 
chÊt láng cã pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i F03C 1/28; dïng cho c¸c m¸y b¬m 
F04B; c¸c phao F16K 33/00) [1, 2006.01] 

1/01 . ®Æc trng bëi sö dông c¸c vËt liÖu ®Æc thï (F16J 1/02 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/02 . C¸c bÒ mÆt æ ®ì [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c bé phËn dÉn híng ®µn håi, vÝ dô c¸c èng bäc, ®Æc biÖt dïng cho c¸c pitt«ng 

èng [1, 2006.01] 
1/06 . . cã c¸c bé phËn gi·n në riªng; C¸c bé phËn d·n në [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu ®îc tÝnh to¸n tríc ®Ó b«i tr¬n [1, 2006.01] 
1/09 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng chÊt láng (F16J 1/08 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
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1/10 . Liªn kÕt víi c¸c bé phËn dÉn ®éng [1, 2006.01] 
1/12 . . víi cÇn pitt«ng, vÝ dô nèi cøng [1, 2006.01] 
1/14 . . víi thanh truyÒn, nghÜa lµ nèi khíp quay [1, 2006.01] 
1/16 . . . nhê chèt pitt«ng; c¸c chèt pitt«ng [1, 2006.01] 
1/18 . . . . Cè ®Þnh chèt pitt«ng [1, 2006.01] 
1/20 . . . cã tiÕp xóc l¨n, kh¸c víi c¸c æ trôc bi hay æ trôc l¨n [1, 2006.01] 
1/22 . . . nhê khíp v¹n n¨ng, vÝ dô khíp cÇu [1, 2006.01] 
1/24 . . ®îc thiÕt kÕ ®Ó truyÒn cho pitt«ng mét chuyÓn ®éng quay nµo ®ã quanh trôc cña 

nã [1, 2006.01] 

3/00 C¸c mµng ng¨n; Hép giã; Pitt«ng hép giã (liªn kÕt cña c¸c van víi vËt thÓ mÒm cã 
thÓ b¬m phång B60C 29/00; hép giã hoÆc t¬ng tù ®îc sö dông trong c¸c dông cô 
G12B 1/04; mµng ng¨n dïng cho c¸c bé biÕn ®æi ®iÖn c¬ H04R 7/00) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c mµng ng¨n [2, 2006.01] 
3/04 . C¸c hép giã [2, 2006.01] 
3/06 . C¸c pitt«ng hép giã [2, 2006.01] 

7/00 C¸c cÇn pitt«ng, nghÜa lµ c¸c thanh ®Èy ®îc nèi cøng víi pitt«ng (cÇn pitt«ng 
hoÆc c¸c thanh ®Èy t¬ng tù xoay ®îc c¶ hai ®Çu mót F16C 7/00) [1, 2006.01] 

9/00 C¸c xÐc m¨ng, r·nh cho xÐc m¨ng; c¸c xÐc m¨ng ®Öm kÝn cã kÕt cÊu t¬ng tù 
nãi chung (c¸c kiÓu ®Öm kÝn kh¸c gi÷a pitt«ng vµ xi lanh F16J 3/06, 15/16; c¸c 
ph¬ng tiÖn ®Ó g¸ l¾p hoÆc th¸o gì c¸c xÐc m¨ng hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù B25B; c¸c c¬ 
cÊu bÞt kÝn trªn c¸c xi lanh chÝnh cña phanh B60T 11/236) [1, 2, 5, 2006.01] 

9/02 . C¸c xÐc m¨ng cã tiÕt diÖn d¹ng L [1, 2006.01] 
9/04 . C¸c xÐc m¨ng xo¾n [1, 2006.01] 
9/06 . sö dông c¸c lß xo ®Ó kÐo d·n xÐc m¨ng; C¸c lß xo cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
9/08 . cã d·n në nhê ¸p suÊt cña m«i trêng [1, 2006.01] 
9/10 . C¸c bé phËn ®Æc biÖt ®Ó ®iÒu chØnh xÐc m¨ng [1, 2006.01] 
9/12 . C¸c thµnh phÇn cÊu t¹o [1, 2006.01] 
9/14 . . kho¸ chèt xÐc m¨ng [1, 2006.01] 
9/16 . . . ®îc t¹o ra khi xÕp chång xÐc m¨ng [1, 2006.01] 
9/18 . . . cã c¸c tÊm nèi riªng [1, 2006.01] 
9/20 . . C¸c xÐc m¨ng cã tiÕt diÖn ®Æc biÖt (c¸c xÐc m¨ng cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ L F16J 

9/08); XÐc m¨ng g¹t dÇu [1, 2006.01] 
9/22 . . C¸c xÐc m¨ng ng¨n ngõa mßn r·nh hay c¸c æ hèc t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/24 . . C¸c bé phËn ng¨n ngõa xÐc m¨ng xoay trong r·nh [1, 2006.01] 
9/26 . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông c¸c vËt liÖu ®Æc thï [3, 2006.01] 
9/28 . . kh«ng ph¶i kim lo¹i [3, 2006.01] 

10/00 C¸c xi lanh m¸y vµ xi lanh t¬ng tù (c¸c b×nh chÞu ¸p suÊt nãi chung F16J 12/00; 
c¸c xi lanh ®éng c¬ hoÆc c¸c c¬ cÊu kh¸c cho tõng lo¹i riªng, xem c¸c ph©n líp 
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t¬ng øng, vÝ dô cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong F02F); C¸c ®Æc ®iÓm cña vËt thÓ rçng 
nãi chung, vÝ dô h×nh trô [3, 2006.01] 

10/02 . C¸c xi lanh ®îc thiÕt kÕ cho c¸c pitt«ng hoÆc pitt«ng trô trît chuyÓn ®éng trong 
nã [3, 2006.01] 

10/04 . . C¸c bÒ mÆt lµm viÖc; c¸c líp lãt [3, 2006.01] 

12/00 C¸c b×nh cao ¸p nãi chung (n¾p cho chóng F16J 13/00; ®îc sö dông cho c¸c øng 
dông ®Æc thï, xem trong c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô B01J, F17C; G21C) [3, 
2006.01] 

13/00 N¾p hoÆc c¸c bé phËn ®Ëy kÝn cho c¸c b×nh cao ¸p nãi chung (cho c¸c ®éng c¬ 
hoÆc xi lanh t¬ng tù F16J 10/00; bÞt kÝn F16J 15/02; n¾p cho c¸c thïng chøa d¹ng 
hép B65D 43/00; c¸c thiÕt bÞ ®Ó kÑp chÆt gi÷ kÝn c¸c bé phËn B65D 45/00; ®ãng kÝn 
dïng cho c¸c thïng chøa kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c B65D 51/00; cöa n¾p, n¾p 
dïng cho c¸c thïng chøa lo¹i lín B65D 90/54; dïng cho c¸c b×nh chøa ®Ó gi÷ vµ b¶o 
qu¶n khÝ ë tr¹ng th¸i nÐn, ho¸ láng hoÆc hãa r¾n F17C 13/06; buång h¬i F22B) [1, 
2006.01] 

13/02 . C¸c bé phËn ®ãng kÝn th¸o rêi ®îc; c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng kÝn chÆt (F16J 13/16, 
13/22 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 

13/04 . . ®îc kÑp gi÷ nhê mét thanh ngang [1, 2006.01] 
13/06 . . ®îc kÑp gi÷ chØ b»ng bé kÑp theo ®êng trßn [1, 2006.01] 
13/08 . . ®îc kÑp gi÷ nhê mét hay nhiÒu bé phËn ®îc dÉn ®éng phÝa sau cña khung (cÊu 

tróc t¬ng tù dïng cho cöa hay cöa sæ E05C 9/00) [1, 2006.01] 
13/10 . . ®îc kÑp gi÷ nhê vßng chia [1, 2006.01] 
13/12 . . ®îc kÑp gi÷ bëi t¸c dông chªm nhê ren vÝt, ren vÝt gi¸n ®o¹n, ®ãng cã chèt cµi 

hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/14 . . ®îc kÑp gi÷ chØ nhê t¸c ®éng lß xo hoÆc c¸c bé phËn ®µn håi [1, 2006.01] 
13/16 . C¸c cöa ®ãng xoay (F16J 13/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/18 . . xoay trùc tiÕp trªn khung [1, 2006.01] 
13/20 . . ®îc g¸ ®Æt nhê má kÑp di ®éng trªn c¸c cÇn quay [1, 2006.01] 
13/22 . cã chuyÓn ®éng song song víi mÆt ph¼ng cña cöa miÖng [3, 2006.01] 
13/24 . cã c¸c thiÕt bÞ an toµn, vÝ dô ®Ó chèng më tríc khi lo¹i trõ ¸p suÊt [3, 2006.01] 

15/00 C¸c vËt ®Öm kÝn [1, 5, 2006.01] 
15/02 . gi÷a c¸c mÆt cè ®Þnh t¬ng ®èi víi nhau(F16J 15/46, 15/48 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
15/04 . . kh«ng cã tÊm ®Öm gi÷a c¸c bÒ mÆt,vÝ dô víi c¸c bÒ mÆt mµi, lìi c¾t [1, 2006.01] 
15/06 . . víi tÊm ®Öm cøng, bÞ Ðp gi÷a c¸c mÆt ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
15/08 . . . b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
15/10 . . . kh«ng b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
15/12 . . . . cã cèt hay líp phñ b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
15/14 . . nhê c¸c chÊt d¹ng h¹t hoÆc vËt liÖu dÎo, chÊt láng hay khÝ [1, 2006.01] 

235 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16J 

15/16 . gi÷a c¸c mÆt dÞch chuyÓn so víi nhau (F16J 15/50, F16J 15/52 ®îc u tiªn; c¸c 
pitt«ng hép giã F16J 3/06; xÐc m¨ng pit t«ng hay c¸c vßng ®Öm hoÆc cã cÊu tróc 
t¬ng tù F16J 9/00) [1, 2, 2006.01] 

15/18 . . cã c¸c côm n¾p bÝt cho ®Öm ®µn håi hoÆc ®Öm b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
15/20 . . . vËt liÖu ®Öm cho chóng [1, 2006.01] 
15/22 . . . . cã d¹ng bã, c¸p, sîi, d¶i b¨ng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/24 . . . cã ®Öm Ðp nÐn híng t©m hoÆc tiÕp tuyÕn [1, 2006.01] 
15/26 . . cã c¸c côm n¾p bÝt cho c¸c vßng ®Öm cøng [1, 2006.01] 
15/28 . . . cã c¸c vßng ®Öm kim lo¹i [1, 2006.01] 
15/30 . . . cã c¸c vßng ®Öm b»ng cacbon [1, 2006.01] 
15/32 . . cã vËt ®Öm kÝn ®µn håi, vÝ dô vßng ®Öm ch÷ O [1, 2006.01, 2016.01] 
15/3204 . . . víi Ýt nhÊt mét mÐp ®Öm [2016.01] 
15/3208 . . . . ®îc cung cÊp víi c¸c chi tiÕt c¨ng, vÝ dô: vßng ®µn håi [2016.01] 
15/3212 . . . . . víi lß xo kim lo¹i [2016.01] 
15/3216 . . . . ®îc ®ì theo híng song song víi bÒ mÆt [2016.01] 
15/322 . . . . ®îc ®ì theo híng vu«ng gãc víi bÒ mÆt [2016.01] 
15/3224 . . . . Cã kh¶ n¨ng thÝch øng thay ®æi kho¶ng c¸ch hoÆc ®é lÖch gi÷a c¸c bÒ mÆt, vÝ 

dô cã thÓ bï ®¾p ®é lÖch t©m hoÆc ®é lÖch gãc [2016.01] 
15/3228 . . . . ®îc t¹o ra b»ng c¸ch biÕn d¹ng mét vßng ph¼ng [2016.01] 
15/3232 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu mÐp ®Öm [2016.01] 
15/3236 . . . . . víi Ýt nhÊt mét mÐp cho mçi bÒ mÆt, vÝ dô: ®Öm kÝn h×nh ch÷ U [2016.01] 
15/324 . . . Bè trÝ vËt ®Öm kÝn tù b«i tr¬n hoÆc tù lµm m¸t [2016.01] 
15/3244 . . . víi ho¹t ®éng b¬m thñy ®éng lùc häc [2016.01] 
15/3248 . . . ®îc cung cÊp víi vá bäc hoÆc gi¸ ®ì [2016.01] 
15/3252 . . . . víi vá bäc hoÆc gi¸ ®ì cøng [2016.01] 
15/3256 . . . . . gåm hai vá bäc hoÆc gi¸ ®ì, mét phÇn g¾n liÒn víi mçi bÒ mÆt, vÝ dô: ®Öm 

kÝn cuén phim chôp ¶nh hoÆc b¨ng c¸t-sÐt [2016.01] 
15/326 . . . . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ph¸t hiÖn hoÆc ®o vßng quay t¬ng ®èi cña hai bé 

phËn [2016.01] 
15/3264 . . . . . . C¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng t¸ch rêi nhau [2016.01] 
15/3268 . . . L¾p ®Æt vßng ®Öm kÝn [2016.01] 
15/3272 . . . . vßng cã chç g·y hoÆc khe hë, vÝ dô ®Ó cho phÐp l¾p ®Æt trªn trôc kh«ng ph¶i lµ 

tõ ®Çu trôc [2016.01] 
15/3276 . . . . víi vËt ®Öm kÝn tÜnh bæ sung gi÷a c¸c vËt ®Öm kÝn, hoÆc vá hoÆc gi¸ ®ì cña 

chóng, vµ c¸c bÒ mÆt mµ chóng ®îc l¾p vµo [2016.01] 
15/328 . . . C¸c ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ®Æc biÖt thÝch hîp cho vËt ®Öm kÝn ®µn håi (®óc B29C) 

[2016.01] 
15/3284 . . . ®Æc trng bëi cÊu tróc cña chóng; Lùa chän vËt liÖu [2016.01] 
15/3288 . . . . CÊu tróc sîi, vÝ dô ®Öm kÝn bµn ch¶i [2016.01] 
15/3292 . . . . CÊu tróc Lamellar [2016.01] 
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15/3296 . . S¾p xÕp ®Ó gi¸m s¸t ®iÒu kiÖn hoÆc ho¹t ®éng cña vËt ®Öm kÝn ®µn håi (F16J 
15/326 ®îc u tiªn); S¾p xÕp ®Ó kiÓm so¸t vËt ®Öm kÝn ®µn håi, vÝ dô h×nh häc 
hoÆc ®é cøng cña chóng [2016.01] 

15/34 . . cã vµnh trît ®îc Ðp l¹i víi bÒ mÆt gÇn nh vu«ng gãc [1, 2006.01] 
15/36 . . . ®îc nèi b»ng c¸c mµng ng¨n víi bé phËn kh¸c [1, 2006.01] 
15/38 . . . ®îc bÞt kÝn nhê vËt liÖu ®Öm [1, 2, 2006.01] 
15/40 . . nhê chÊt láng hay chÊt khÝ [1, 2006.01] 
15/42 . . . ®îc gi÷ trong vÞ trÝ bÞt kÝn nhê c¸c lùc híng t©m [1, 2006.01] 
15/43 . . . ®îc gi÷ ë vÞ trÝ bÞt kÝn nhê lùc tõ tÝnh [6, 2006.01] 
15/44 . §Öm khe hë [1, 2006.01] 
15/447 . . §Öm kÝn kiÓu mª lé [3, 2006.01] 
15/453 . . . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông c¸c vËt liÖu ®Æc thï [3, 2006.01] 
15/46 . cã vßng ®Öm d·n në hay Ðp nÐn b»ng ¸p lùc cña chÊt láng hay chÊt khÝ, vÝ dô ®Öm 

kÝn kiÓu tr¬ng (liªn kÕt cña van tíi c¸c bé phËn ®µn håi cã thÓ b¬m phång B60C 
29/00; dïng ®Ó nèi èng F16L) [1, 2006.01] 

15/48 . . ®îc t¸c ®éng nhê ¸p suÊt bªn trong c¸c bé phËn ®îc bÞt kÝn [1, 2006.01] 
15/50 . gi÷a c¸c phÇn tö dÞch chuyÓn t¬ng ®èi víi nhau, nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®Öm kÝn 

kh«ng cã c¸c mÆt dÞch chuyÓn t¬ng ®èi víi nhau, vÝ dô ®Öm kÝn kh«ng thÊm níc, 
kh«ng thÊm khÝ ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng qua thµnh [1, 2006.01] 

15/52 . . nhê ®Öm hép giã hay mµng ng¨n (liªn kÕt cña c¸c van tíi bé phËn ®µn håi cã thÓ 
b¬m phång B60C 29/00) [1, 2006.01] 

15/53 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tõ tÝnh [6, 2006.01] 
15/54 . C¸c kiÓu ®Öm kÝn trôc quay kh¸c [1, 2006.01] 
15/56 . C¸c kiÓu ®Öm kÝn kh¸c cho c¸c cÇn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn tíi lui [1, 2006.01] 
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F16K Van; vßi; Khãa vßi; C¸c phao dÉn ®éng; C¸c thiÕt bÞ th«ng 
khÝ hoÆc th«ng giã 

Ghi chó [2, 5, 7, 2006.01] 

1. CÇn lu ý ®Õn c¸c Ghi chó díi tiªu ®Ò cña líp B81 vµ ph©n líp B81B liªn quan ®Õn 
“thiÕt bÞ vi cÊu tróc” vµ “hÖ thèng vi cÊu tróc”. 

2. CÇn lu ý tíi Ghi chó (2) díi tiªu ®Ò cña líp G05D còng nh c¸c tiÓu phÇn cña ph©n 
líp nµy, theo thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ thiÕt bÞ ®iÒu chØnh lu lîng, vÝ dô van 
®iÒu chØnh lu lîng cã c¬ cÊu bï ¸p suÊt, thËm chÝ cã hÖ thèng ®iÒu chØnh toµn bé 
®îc ®Æt trong van ho¹t ®éng cã hoÆc kh«ng cã nguån n¨ng lîng phô trî thuéc c¸c 
nhãm G05D16/00 hoÆc G05D7/00 t¬ng øng. Tuy nhiªn, c¸c chi tiÕt cña c¸c bé phËn 
cña van ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm thÝch hîp cña ph©n líp nµy. 

3. CÇn lu ý tíi c¸c vÞ trÝ díi ®©y: 
A47J27/09    ThiÕt bÞ an toµn cho nèi hÇm  

A47J 31/46    Vßi ®Þnh lưîng, van x¶ hoÆc c¸c thiÕt bÞ tư¬ng tù ®Ó rãt ®å uèng  
A61B5/0235  Van ®Æc biÖt phï hîp ®Ó ®o ¸p lùc trong tim hoÆc m¹ch m¸u  
A61F2/24      Van tim  
A61M16/20  Van ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c thiÕt bÞ thë y tÕ  

A61M39/00 èng nèi, èng liªn hîp, van hoÆc c¸c ®Çu ®ưa vµo ®Æc biÖt thÝch 
hîp cho y tÕ nãi chung  

A62B9/02     Van dïng cho c¸c thiÕt bÞ thë  
A62B18/10   Van dïng cho mÆt n¹ vµ mò chôp ®Ó thë  
A62C      B×nh dËp löa  
B05B    Vßi phun, ®Çu phun hoÆc c¸c thiÕt bÞ phun kh¸c ®Ó phun hoÆc 

phun mï  
B60C29 /00  L¾p ®Æt van b¬m h¬i lèp xe t¬ng ®èi so víi lèp xe hoÆc vµnh 

b¸nh xe; L¾p van vµo vµnh b¸nh xe, lèp xe hoÆc c¸c vËt ®µn håi 
b¬m phång ®îc  

B60G17/048 Van ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ®Æc tÝnh cña lß xo thuû 
lùc  

B60T             Van ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®iÒu khiÓn phanh cña c¸c ph¬ng tiÖn 
vËn t¶i  

B62D5/08      Tay l¸i cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc ®Æc trng bëi kiÓu van sö 
dông  

B63B7/00,     L¾p ®Æt c¸c van b¬m h¬i cho thiÕt bÞ cøu sinh næi  
B63C9 /00  
B65D47/04   N¾p ®Ëy ®å chøa cã van rãt  
B65D83/28,  Vßi phun hoÆc c¸c van ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c thïng son khÝ 
B65D83/44  
B65D90/32    Van an toµn dïng cho ®å chøa lín  
B65D90/54   N¾p ®Ëy hoÆc n¾p che ®å chøa lín  
B67C3/28   C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh dßng ch¶y dïng ®Ó rãt chÊt láng  
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B67D                ThiÕt bÞ ®Ó th¸o, rãt hoÆc truyÒn chÊt láng  
E02B8/00   C¸c chi tiÕt, vÝ dô, van cña ®Ëp d©ng níc hoÆc ®Ëp trµn  
E02B13/02   Cöa ch¾n cña èng dÉn níc 
E03B9/02   L¾p ®Æt van trong vßi lÊy níc   
E03D   Van x¶ níc dïng cho chËu xÝ cã bé phËn x¶ níc hoÆc chËu 

tiÓu treo 
E05F3/12   ThiÕt bÞ van trong thiÕt bÞ ®ãng cöa  
E21B21/10    ThiÕt bÞ van trong hÖ thèng tuÇn hoµn dung dÞch khoan 
E21B34/00   ThiÕt bÞ van cho lç khoan hoÆc giÕng khoan  
F01B25/10   Van hót hoÆc van x¶ chÊt láng dïng ®Ó ®iÒu khiÓn cho c¸c m¸y 

hoÆc ®éng c¬ nãi chung hoÆc ®éng c¬ gi·n në thÓ tÝch  
F01D17/10   C¬ cÊu thõa hµnh ë cuèi hµnh tr×nh ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y hoÆc 

®éng c¬ kh«ng gi·n në thÓ tÝch  
F01L    Van ph©n phèi theo chu kú dïng cho m¸y hoÆc ®éng c¬  
F02D9/08    Van tiÕt lu ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ®èt trong  
F02K9/58    Van cÊp nhiªn liÖu dïng cho ®éng c¬ tªn löa  
F02M    Bé chÕ hßa khÝ, b¬m phun nhiªn liÖu  
F02M59/46  Van dïng cho c¸c m¸y b¬m phun nhiªn liÖu  
F04     M¸y b¬m  
F16F9/34   Van dïng cho bé gi¶m sãc  
F16 L29/00,  Mèi nèi èng hoÆc khíp nèi th¸o nhanh cã c¬ cÊu kho¸ chÊt láng 
F16L37/28 
F16L55/00    L¾p ®Æt van trong ®êng èng   
F16L55/055  Van ®Æc biÖt thÝch hîp nh»m ng¨n chÆn hoÆc lµm gi¶m tèi thiÓu 

t¸c ®éng cña va ch¹m thuû lùc  
F16L55/46   ThiÕt bÞ khëi ®éng bé phËn nèi èng trong èng 
F16N23/00   Van mét chiÒu cho hÖ thèng b«i tr¬n  
F17C13/04   L¾p r¸p van trong c¸c b×nh cao ¸p  
F22B37/44    L¾p r¸p van an toµn trªn nåi h¬i  
F22D5/24   Sö dông van ®Ó cÊp níc tù ®éng trong nåi h¬i  
F23L13/00   Van ®iÒu chØnh lîng kh«ng khÝ vµo buång ®èt  
F23Q2/173   Van dïng cho bËt löa sö dông nhiªn liÖu khi cã ngän löa ®iÒu 

chØnh ®îc  
F24C3/12,    L¾p r¸p van ë lß hoÆc bÕp 
F24C5/16   
F24F   §iÒu hoµ kh«ng khÝ; Th«ng giã  
F25F41/04    Bè trÝ c¸c van lu©n chuyÓn chÊt láng trong m¸y l¹nh  
G05D    §iÒu khiÓn c¸c biÕn thiªn kh«ng thuéc ®iÖn  
G01B3/06   Van dïng cho ®µn organ  
G10D9/04    Van dïng cho c¸c nh¹c cô thæi kh¸c 
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Néi dung ph©n líp 

C¸c d¹ng kÕt cÊu 
C¸c van n©ng, van cöa ch¾n hoÆc van trît, khãa vßi, 
c¸c thiÕt bÞ mµng ng¨n .......................................................................................... 1/00 ®Õn 7/00 
C¸c van nhiÒu ®êng; c¸c d¹ng kh¸c ................................................................................. 11/00 
C¸c d¹ng kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ ng¾t kh¸c, c¬ cÊu ®Ó 
ng¾t .................................................................................................................................... 13/00 

C¸c d¹ng chøc n¨ng 
C¸c van mét chiÒu; c¸c van an toµn hoÆc c¸c van lµm 
c©n b»ng; c¸c c¬ cÊu ®Ó trén lu chÊt ......................................................... 15/00; 17/00; 11/00 
C¸c van cÊp lu chÊt; c¸c van ng¨n ngõa nhá giät tõ 
vßi phun ................................................................................................................. 21/00; 23/00 
§Ó th«ng khÝ hoÆc th«ng giã c¸c khoang kÝn ..................................................................... 24/00 

C¸c chi tiÕt cÊu t¹o hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn nãi 
chung 

§iÒu khiÓn ........................................................................................ 29/00, 31/00, 39/00, 43/00 
C¸c thiÕt bÞ phô trî .................................................................................................. 47/00, 49/00 
B¶o hiÓm ................................................................................................................. 35/00, 37/00 
C¸c chi tiÕt: tiÕp xóc gi÷a c¸c bé phËn cña van vµ ®Õ 
van, vá, phao, vËt ®Öm kÝn ............................................................... 25/00, 27/00, 33/00, 41/00 
C¸c chi tiÕt kh¸c ................................................................................................................. 51/00 

C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
trong ph©n líp nµy ............................................................................................................... 99/00 

 

C¸c d¹ng kÕt cÊu 

Ghi chó [2] 

 Trong c¸c nhãm F16K 1/00 ®Õn 13/00, sù ph¸ vì bÞt kÝn ban ®Çu hoÆc chuyÓn ®éng 
bÞt kÝn cuèi cïng lµ kh¸c nhau tõ chuyÓn ®éng ®ãng hoÆc më cña van kh«ng ®îc 
cho lµ chuyÓn ®éng x¸c ®Þnh ®îc ph©n lo¹i. 

1/00 C¸c van n©ng, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu ng¾t cã c¸c bé phËn kho¸ chÆn, cã Ýt nhÊt mét 
bé phËn cña chóng chuyÓn ®éng ®ãng hoÆc më vu«ng gãc víi bÒ mÆt ®ãng (c¸c 
van mµng ng¨n F16K 7/00) [1, 2006.01] 

1/02 . cã trôc vÝt (F16K 1/12 ®Õn 1/28 ®îc u tiªn; c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng cã trôc vÝt F16K 
31/50) [1, 2006.01] 

1/04 . . cã bé phËn ng¾t liªn kÕt cøng víi trôc, vÝ dô c¸c van chÝnh [1, 2006.01] 
1/06 . . C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt dïng ®Ó c¶i thiÖn dßng ch¶y, vÝ dô h×nh d¹ng ®Æc biÖt cña c¸c 

®êng èng hoÆc c¸c khoang [1, 2006.01] 
1/08 . . . trong ®ã trôc ®îc bè trÝ vu«ng gãc víi híng chÝnh cña dßng [1, 2006.01] 
1/10 . . . trong ®ã trôc cã vÞ trÝ nghiªng so híng chÝnh cña dßng [1, 2006.01] 
1/12 . cã bé phËn cña van khÝ ®éng häc bÞ bao bäc bëi dßng ch¶y khi më van [1, 2006.01] 
1/14 . cã bé phËn van d¹ng bi (c¸c van mét chiÒu F16K 15/04) [1, 2006.01] 
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1/16 . cã bé phËn chèt kho¸ xoay ®îc [1, 2006.01] 
1/18 . . cã c¸c tÊm hay ®Üa xoay ®îc [1, 2006.01] 
1/20 . . . víi trôc xoay ®îc bè trÝ bªn ngoµi bé phËn van [1, 2006.01] 
1/22 . . . víi trôc xoay giao c¾t víi bé phËn van, vÝ dô c¸c van bím [1, 2006.01] 
1/226 . . . . H×nh d¸ng hoÆc c¸ch bè trÝ vËt ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
1/228 . . . . . C¸c vËt thÓ ®Öm di ®éng ®îc [1, 2006.01] 
1/24 . cã c¸c bé phËn van mµ khi më van, ®îc n©ng lªn khái ®Õ vµ sau ®ã xoay quanh 

trôc song song víi ®Õ [1, 2006.01] 
1/26 . . H×nh d¹ng vµ c¸ch bè trÝ c¸c vËt ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
1/28 . . . C¸c bé phËn ®Öm di ®éng ®îc [1, 2006.01] 
1/30 . dïng cho c¸c thïng chøa chÞu ¸p suÊt cao [1, 2006.01] 
1/32 . Thµnh phÇn cÊu t¹o (c¸c chi tiÕt øng dông nãi chung F16K 25/00 ®Õn 51/00) [1, 

2006.01] 
1/34 . . C¸c bé chèt kho¸ (F16K 1/06, 1/12, 1/14, 1/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/36 . . . C¸c bé phËn van (dïng cho van hai ®Õ F16K 1/44) [1, 2006.01] 
1/38 . . . . d¹ng nãn [1, 2006.01] 
1/40 . . . . d¹ng xo¾n èc [1, 2006.01] 
1/42 . . . C¸c ®Õ van (dïng cho c¸c van hai ®Õ F16K 1/44) [1, 2006.01] 
1/44 . . . C¸c chi tiÕt cña ®Õ hoÆc c¸c bé phËn van cña van hai ®Õ [1, 2006.01] 
1/46 . . . Cè ®Þnh c¸c vßng ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
1/48 . . Cè ®Þnh c¸c bé phËn van víi c¸c trôc van [1, 4, 2006.01] 
1/50 . . Ng¨n ngõa sù xoay c¸c bé phËn van [1, 2006.01] 
1/52 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh bæ sung lu lîng cña dßng ch¶y [1, 2006.01] 
1/54 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó biÕn ®æi d¹ng cña kªnh dÉn víi môc ®Ých biÕn ®æi lu lîng trong 

qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña van [1, 2006.01] 

3/00 C¸c cöa ch¾n hoÆc van trît, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu ng¾t cã bé phËn chèt kho¸ 
thùc hiÖn chuyÓn ®éng trît däc theo bÒ mÆt ®Õ ®Ó ®ãng hoÆc ng¾t (F16K 5/00 
®îc u tiªn; trong c¸c ®Ëp hoÆc ®Ëp trµn E02B 8/04) [1, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c bÒ mÆt ®Õ ph¼ng; C¸c vËt ®Öm kÝn cho chóng [1, 2006.01] 
3/03 . . cã c¸c bé phËn chèt kho¸ ë d¹ng mµng ng¨n kiÓu con ng¬i [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¸c bé phËn chèt kho¸ xoay [1, 2006.01] 
3/06 . . . ë d¹ng c¸c tÊm chèt bè trÝ gi÷a c¸c kªnh vµo vµ kªnh ra (F16K 3/10 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/08 . . . . cã c¸c tÊm chèt khãa trßn xoay quanh t©m cña m×nh [1, 2006.01] 
3/10 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó t¸ch c¸c mÆt ®Öm kÝn hoÆc ®Ó Ðp nÐn chóng víi nhau 

[1, 2006.01] 
3/12 . . cã c¬ cÊu cña mÆt ®Öm kÝn cã d¹ng h×nh nªm [1, 2006.01] 
3/14 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó t¸ch c¸c mÆt ®Öm kÝn hoÆc ®Ó Ðp nÐn chóng víi nhau 

[1, 2006.01] 
3/16 . . cã c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó t¸ch c¸c mÆt ®Öm kÝn hoÆc ®Ó Ðp nÐn chóng víi nhau 

[(F16K 3/10, 3/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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3/18 . . . nhê chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
3/20 . . . nhê chuyÓn ®éng cña c¸c ®Õ [1, 2006.01] 
3/22 . cã bÒ mÆt ®Öm kÝn cã d¹ng nh bÒ mÆt cña c¸c vËt thÓ quay (F16K 13/02 ®îc u 

tiªn; cã c¸c bé phËn van ®µn håi F16K 3/28) [1, 2006.01] 
3/24 . . cã c¸c bé phËn van h×nh trô [1, 2006.01] 
3/26 . . . cã c¸c kªnh dÉn chÊt láng hay khÝ trong c¸c bé phËn van [1, 2006.01] 
3/28 . cã c¸c bé phËn van ®µn håi [1, 2006.01] 
3/30 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
3/312 . . C¸c tÊm ch¾n dßng [1, 2006.01] 
3/314 . . D¹ng hoÆc kÕt cÊu cña c¸c van trît; cè ®Þnh chóng víi trôc [1, 2006.01] 
3/316 . . C¸c c¬ cÊu dÉn híng cña van trît [1, 2006.01] 
3/32 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh bæ sung lu lîng dßng ch¶y [1, 2006.01] 
3/34 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó biÕn ®æi d¹ng cña kªnh dÉn víi môc ®Ých biÕn ®æi lu lîng trong 

qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña van [1, 2006.01] 
3/36 . . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan ®Õn b«i tr¬n [1, 2006.01] 

5/00 C¸c van chØ víi c¸c c¬ cÊu ng¾t cã Ýt nhÊt mét mÆt ®Öm kÝn cã d¹ng bÒ mÆt cña 
vËt thÓ quay trßn, chuyÓn ®éng ®ãng vµ më chñ yÕu lµ chuyÓn ®éng quay (c¸c 
van d¹ng van n©ng F16K 1/00) [1, 2006.01] 

5/02 . víi c÷ nót cã bÒ mÆt nãn; c¸c vËt ®Öm kÝn cho chóng [1, 2006.01] 
5/04 . víi c÷ nót cã bÒ mÆt trô; c¸c vËt ®Öm kÝn cho chóng [1, 2006.01] 
5/06 . víi c÷ nót cã bÒ mÆt cÇu; c¸c vËt ®Öm kÝn cho chóng [1, 2006.01] 
5/08 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
5/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh bæ sung lu lîng dßng ch¶y [1, 2006.01] 
5/12 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó biÕn ®æi d¹ng cña kªnh dÉn víi môc ®Ých biÕn ®æi lu lîng trong 

qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña van [1, 2006.01] 
5/14 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸ch c¸c bÒ mÆt ®Öm kÝn hoÆc Ðp nÐn chóng víi nhau [1, 

2006.01] 
5/16 . . . dïng cho c¸c c÷ nót cã bÒ mÆt nãn [1, 2006.01] 
5/18 . . . dïng cho c¸c c÷ nót cã bÒ mÆt trô [1, 2006.01] 
5/20 . . . dïng cho c¸c c÷ nót cã bÒ mÆt cÇu [1, 2006.01] 
5/22 . . C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan tíi b«i tr¬n [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ng¾t kiÓu mµng ng¨n, vÝ dô cã c¸c bé phËn bÞ biÕn d¹ng, nhng 
kh«ng ph¶i c¶ thiÕt bÞ, ®Ó ng¾t kªnh dÉn (cöa hoÆc n¾p thïng chøa më nhê c¸ch 
biÕn d¹ng cña thµnh chÊt dÎo B65D 90/56; c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nèi èng hoÆc èng mÒm 
F16L 55/10) [1, 2006.01] 

7/02 . cã mµng ng¨n d¹ng èng [1, 2006.01] 
7/04 . . cã thÓ ®îc Ðp nÐn b»ng c¸c lùc híng t©m bªn ngoµi [1, 2006.01] 
7/06 . . . nhê trôc vÝt, cam hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc kh¸c [1, 2006.01] 
7/07 . . . nhê ¸p lùc cña chÊt láng hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
7/08 . . cã thÓ ®îc Ðp nÐn nhê lùc xo¾n [1, 2006.01] 
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7/10 . cã bé phËn cã thÓ b¬m phång [1, 2006.01] 
7/12 . cã mµng ng¨n d¹ng ph¼ng, d¹ng ®Üa hoÆc d¹ng vßm [1, 2006.01] 
7/14 . . Ðp vµo mÆt ph¼ng tùa khi bÞ biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
7/16 . . . c¸c mµng ng¨n ®îc dÉn ®éng c¬ häc, vÝ dô nhê trôc vÝt hay cam [1, 2006.01] 
7/17 . . . c¸c mµng ng¨n ®îc dÉn ®éng nhê ¸p lùc chÊt láng hay khÝ [1, 2006.01] 
7/18 . cã mµng ng¨n chØ ®îc cè ®Þnh mét phÝa, vÝ dô ®îc l¾p trªn ®Õ nhê t¸c ®éng c¸n 

l¨n [1, 2006.01] 
7/20 . cã bé phËn kho¸ chèt Ðp liÒn [1, 2006.01] 

11/00 Van nhiÒu ®êng, vÝ dô c¸c lo¹i van hçn hîp; C¸c cót èng dïng cho c¸c lo¹i van 
nµy; Bè trÝ c¸c van vµ c¸c ®êng èng dïng ®Ó hoµ trén chÊt láng hoÆc khÝ [1, 4, 
2006.01] 

11/02 . cã tÊt c¶ c¸c bé phËn kho¸ ®éng, dÞch chuyÓn nh mét vËt thÓ [1, 2006.01] 
11/04 . . chØ cã c¸c van n©ng [1, 2006.01] 
11/044 . . . cã c¸c bé phËn ®éng cña van n»m gi÷a c¸c ®Õ van [4, 2006.01] 
11/048 . . . cã c¸c ®Õ van n»m gi÷a c¸c bé phËn ®éng cña van [4, 2006.01] 
11/052 . . . cã c¸c bé phËn ®ãng kÝn xoay, vÝ dô van bím [4, 2006.01] 
11/056 . . . cã c¸c chi tiÕt van d¹ng bi [4, 2006.01] 
11/06 . . chØ cã c¸c van trît [1, 2006.01] 
11/065 . . . cã c¸c bé phËn ®ãng kÝn trît theo ®êng tuyÕn tÝnh [4, 2006.01] 
11/07 . . . . cã c¸c ®êng trît h×nh trô [1, 4, 2006.01] 
11/072 . . . cã c¸c bé phËn ®ãng kÝn xoay [4, 2006.01] 
11/074 . . . . cã bÒ mÆt ®Öm kÝn ph¼ng [4, 2006.01] 
11/076 . . . . cã bÒ mÆt chÌn kÝn d¹ng bÒ mÆt cña vËt thÓ quay [4, 2006.01] 
11/078 . . . cã c¸c bé phËn ®ãng kÝn di chuyÓn tuyÕn tÝnh vµ chuyÓn ®éng xoay [4, 2006.01] 
11/08 . . chØ cã c¸c van kho¸ [1, 2006.01] 
11/083 . . . cã c÷ nót h×nh nãn [2, 2006.01] 
11/085 . . . cã c÷ nót h×nh trô [2, 2006.01] 
11/087 . . . cã c÷ nót h×nh cÇu [2, 2006.01] 
11/10 . cã hai hay nhiÒu bé phËn chèt kho¸ kh«ng di chuyÓn nh mét vËt thÓ [1, 2006.01] 
11/12 . . cã mét c÷ nót xoay trong c÷ nót kh¸c [1, 2006.01] 
11/14 . . ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé phËn dÉn ®éng, vÝ dô tay quay (cã c÷ nót xoay trong 

c÷ nót kh¸c F16K 11/12) [1, 2006.01] 
11/16 . . . chØ trît, hoÆc chØ xoay, hoÆc chØ l¾c trong mét mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
11/18 . . . cã c¸c chuyÓn ®éng ®iÒu khiÓn riªng rÏ cho c¸c bé phËn kho¸ chèt riªng biÖt [1, 

2006.01] 
11/20 . . ®îc ®iÒu khiÓn bëi c¸c bé phËn dÉn ®éng riªng rÏ (cã mét c÷ nót xoay trong c÷ 

nót kh¸c F16K 11/12) [1, 2006.01] 
11/22 . . . cã mét bé phËn dÉn ®éng cho mçi van, ®îc ghÐp nèi víi nhau ®Ó t¹o thµnh c¬ 

cÊu van nhiÒu ®êng [1, 2006.01] 
11/24 . . . cã c¸c van ®iÖn tõ, vÝ dô dïng cho c¸c m¸y giÆt [1, 2006.01] 
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13/00 C¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c cña c¬ cÊu kho¸ ng¾t (c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nèi èng hoÆc èng 
mÒm F16L 55/10); C¸c c¬ cÊu ®Ó khãa ng¾t [1, 4, 2006.01] 

13/02 . cã c¶ c¸c bÒ mÆt ®Öm kÝn cã d¹ng nh lµ c¸c mÆt chèt kho¸ d¹ng h×nh trô nhá vµ bé 
phËn ®éng ®îc l¾p r¸p xoay [1, 2006.01] 

13/08 . C¸c c¬ cÊu ®Ó ng¾t kho¸ [4, 2006.01] 
13/10 . . nhê m«i trêng d¹ng láng hoÆc h¹t [4, 2006.01] 

C¸c d¹ng chøc n¨ng cña van 

15/00 C¸c van mét chiÒu (c¸c van dïng cho bãng h¬i A63B 41/00) [1, 2006.01] 
15/02 . cã c¸c bé phËn van nèi cøng ®îc dÉn híng [1, 2006.01] 
15/03 . . cã bé phËn chèt khãa kiÓu b¶n lÒ [1, 2006.01] 
15/04 . . d¹ng cÇu [1, 2006.01] 
15/06 . . cã cÇn ®îc dÉn híng [1, 2006.01] 
15/08 . . d¹ng vßng [1, 2006.01] 
15/10 . . . kÕt hîp víi, hoÆc nèi cøng víi ®Üa van thêng [1, 2006.01] 
15/12 . . . Lß xo cho c¸c van d¹ng vßng [1, 3, 2006.01] 
15/14 . cã c¸c bé phËn van mÒm [1, 2006.01] 
15/16 . . cã c¸c tÊm d¹ng lìi gµ [1, 2006.01] 
15/18 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng; Tæ hîp víi c¸c van mét chiÒu vµ c¸c van ®îc dÉn [1, 2006.01] 
15/20 . chuyªn dïng cho c¸c vËt thÓ cã thÓ b¬m phång, vÝ dô lèp (liªn kÕt c¸c van víi c¸c 

vËt thÓ ®µn håi cã thÓ b¬m phång B60C 29/00) [1, 2006.01] 

17/00 C¸c van an toµn; c¸c van c©n b»ng ¸p suÊt (c¸c thiÕt bÞ gi¶m ¸p dïng cho c¸c 
thïng chøa son khÝ B65D 83/70) [1, 2006.01] 

17/02 . tù më theo mét chiÒu khi cã ¸p suÊt thõa, tù ®éng ®ãng theo mét chiÒu khi cha ®ñ 
¸p suÊt (c¸c van mét chiÒu F16K 15/00) [1, 2006.01] 

17/04 . . chÞu lùc b»ng lß xo [1, 2006.01] 
17/06 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt më [1, 2006.01] 
17/08 . . . cã c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt ®Ó t¹o ra kªnh x¶ lín [1, 2006.01] 
17/10 . . . cã van phô ®Ó ®iÒu khiÓn trî ®éng van chÝnh [1, 2006.01] 
17/12 . . chÞu lùc b»ng t¶i träng cña qu¶ nÆng [1, 2006.01] 
17/14 . . cã bé phËn nøt [1, 2006.01] 
17/16 . . . cã mµng ng¨n nøt [1, 2006.01] 
17/164 . . vµ gi÷ sù ®ãng sau khi trë vÒ ¸p suÊt b×nh thêng [1, 2006.01] 
17/168 . . tæ hîp víi c¸c van ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay, vÝ dô c¸c van kho¸ tæ hîp víi c¸c 

van an toµn [1, 2006.01] 
17/18 . tù më khi cã ¸p suÊt d tõ phÝa nµy hoÆc phÝa kia [1, 2006.01] 
17/19 . . C¸c van c©n b»ng ¸p suÊt chñ yÕu dïng cho c¸c b×nh chøa [1, 2006.01] 
17/192 . . . cã bé phËn ®ãng kÝn ë d¹ng cét chÊt láng dÞch chuyÓn ®îc [1, 2006.01] 
17/194 . . . chÞu lùc b»ng t¶i träng qu¶ nÆng [1, 2006.01] 
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17/196 . . . chÞu lùc b»ng lß xo [1, 2006.01] 
17/20 . C¸c van th¶ (ho¹t ®éng do hÖ qu¶ cña c¸c t¸c ®éng va ®Ëp hoÆc c¸c t¸c ®éng ngo¹i 

lai t¬ng tù F16K 17/36) [1, 2006.01] 
17/22 . . ho¹t ®éng khi cã sù chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a hai ®o¹n dßng ch¶y [1, 2006.01] 
17/24 . . . t¸c dông trùc tiÕp lªn bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
17/26 . . . . ho¹t ®éng theo c¶ hai chiÒu [1, 2006.01] 
17/28 . . . . chØ ho¹t ®éng theo mét chiÒu [1, 2006.01] 
17/30 . . . . . chÞu lùc b»ng lß xo [1, 2006.01] 
17/32 . . . t¸c dông lªn c¬ cÊu trî ®éng hay lªn c¬ cÊu ng¾t [1, 2006.01] 
17/34 . . trong ®ã n¨ng lîng dßng ch¶y t¸c ®éng lªn bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
17/36 . ho¹t ®éng nhê hÖ qu¶ cña c¸c t¸c ®éng ngo¹i lai, vÝ dô va ®Ëp, thay ®æi vÞ trÝ [1, 

2006.01] 
17/38 . . qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
17/40 . cã bé phËn nøt, vÝ dô mµng nøt, nèi nèi dÔ nãng ch¶y (c¸c van cã c¸c bé phËn nøt 

më khi cã ¸p suÊt d theo mét híng F16K 17/14) [1, 2006.01] 
17/42 . C¸c van ng¨n khÝ lät vµo thïng chøa chÊt láng [1, 2006.01] 

21/00 C¸c van cÊp chÊt láng hay khÝ (dïng cho c¸c thïng chøa  son khÝ B65D 83/44; ®Ó 
rãt chÊt láng B67D; dïng cho c¸c c¬ cÊu ®Ó röa nhµ vÖ sinh hoÆc t¬ng tù E03D) [1, 
2006.01] 

21/02 . ®Ó t¹o dßng ch¶y nhá liªn tôc [1, 2006.01] 
21/04 . C¸c van tù kho¸, nghÜa lµ kho¸ tù ®éng sau khi thùc hiÖn thao t¸c [1, 2006.01] 
21/06 . . trong ®ã viÖc chuyÓn ®éng chèt kho¸, kÓ c¶ ®îc lµm chËm hay kh«ng, khëi ®éng 

tøc kh¾c ngay sau khi më [1, 2006.01] 
21/08 . . . cã c¸c bé phËn chèt khãa d¹ng cÇu [1, 2006.01] 
21/10 . . . cã xi lanh h·m thñy lùc t¸c dông lªn bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
21/12 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn më ho¹t ®éng b»ng thñy lùc; cã c¸c c¬ cÊu dïng ®Ó gi¶m ¸p 

suÊt tríc khi më [1, 2006.01] 
21/14 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt dïng ®Ó ng¨n ngõa sù tù khãa [1, 2006.01] 
21/16 . . ®ãng l¹i sau khi ®· cho mét lîng chÊt láng x¸c ®Þnh ®îc cung cÊp (F16K 21/10 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/18 . . ®ãng l¹i khi chÊt láng d©ng lªn ®ñ møc x¸c ®Þnh (c¸c van ho¹t ®éng nhê phao 

F16K 31/18) [1, 2006.01] 
21/20 . . . nhê sö dông c¸c ph¬ng tiÖn hót kh«ng khÝ xuyªn qua lç bÞ ®ãng bëi chÊt láng 

d©ng lªn [1, 2006.01] 

23/00 C¸c van ng¨n ngõa nhá giät tõ vßi phun [1, 2006.01] 

24/00 C¸c thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c van, ®Ó th«ng khÝ hoÆc th«ng giã cho c¸c khoang kÝn (c¸c 
van c©n b»ng ¸p suÊt F16K 17/00; bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt trong c¸c èng hay hÖ thèng èng 
dÉn F16L 55/07; th«ng giã nh chøc n¨ng phô trî cña c¸c bé phËn th¸o h¬i níc 
hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù F16T; th«ng giã c¸c buång, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, xem 
trong c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô F24F) [2, 2006.01] 

24/02 . khoang kÝn chÝnh lµ van, van kho¸ [2, 2006.01] 
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24/04 . chØ ®Ó th«ng giã (F16K 24/02 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
24/06 . chØ ®Ó th«ng khÝ (F16K 24/06 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c van 

Ghi chó 

 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh«ng ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F16K 25/00 ®Õn 51/00 ®îc 
ph©n lo¹i trong c¸c nhãm F16K 1/00 ®Õn 24/00. 

 

25/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu liªn quan víi vÞ trÝ tiÕp xóc gi÷a c¸c bé phËn van vµ ®Õ 
(chuyÓn ®éng cña bé phËn van kh¸c víi chuyÓn ®éng ®ãng vµ më F16K 29/00; cÊu 
tróc cña vËt ®Öm kÝn, xem trong c¸c nhãm ph©n lo¹i theo d¹ng cña van) [1, 2006.01] 

25/02 . C¸c c¬ cÊu sö dông chÊt láng vµ khÝ tho¸t ra tõ c¸c bé phËn van hoÆc tõ c¸c ®Õ van 
[1, 2006.01] 

25/04 . C¸c c¬ cÊu ng¨n ngõa sù ¨n mßn, kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c nhãm kh¸c [1, 
2006.01] 

27/00 KÕt cÊu th©n vá (c¸c ph¬ng ph¸p hµn th©n vá B23K); Sö dông c¸c vËt liÖu lµm 
th©n vá [1, 2006.01] 

27/02 . cña c¸c van n©ng (b¶o ®¶m gi¶m søc c¶n cña dßng trong c¸c van n©ng trôc vÝt 
F16K 1/06) [1, 2006.01] 

27/04 . cña van trît [1, 2006.01] 
27/06 . cña van kho¸ [1, 2006.01] 
27/07 . cña c¸c bé phËn kho¸ cña c¸c bÓ chøa, vÝ dô c¸c xe chë xitÐc [4, 2006.01] 
27/08 . DÉn híng ®Çu ch¹c cho trôc vÝt; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng kÝn th©n vá; C¸c n¾p 

chèng bôi, vÝ dô dïng c¸c van s¨m lèp [1, 2006.01] 
27/10 . C¸c th©n vá hµn [1, 2006.01] 
27/12 . N¾p ®Ëy cho th©n vá [1, 2006.01] 

29/00 C¸c c¬ cÊu dïng cho chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn van kh¸c víi chuyÓn ®éng 
më hoÆc ®ãng van, vÝ dô ®Ó mµi rµ, ®Ó chèng b¸m dÝnh [1, 2006.01] 

29/02 . t¹o ra chuyÓn ®éng liªn tôc [1, 2006.01] 

31/00 C¸c ph¬ng tiÖn vËn hµnh; C¸c thiÕt bÞ më [1, 2006.01] 
31/02 . ®iÖn; tõ trêng [1, 2006.01] 
31/04 . . sö dông ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
31/05 . . . dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c van ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc ®Ó tæ hîp víi ®éng c¬ vµ 

®iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
31/06 . . sö dông nam ch©m [1, 2006.01] 
31/08 . . . sö dông nam ch©m vÜnh cöu [1, 2006.01] 
31/10 . . . cã c¬ cÊu phô gi÷a bé phËn c¶m øng vµ bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
31/11 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn phô b»ng tay [2, 2006.01] 
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31/12 . ®îc dÉn ®éng nhê chÊt láng hay khÝ (c¸c van mét chiÒu ®îc dÉn ®éng b»ng chÊt 
láng hay khÝ F16K 15/00; c¸c van an toµn ®îc dÉn ®éng b»ng chÊt láng hay khÝ 
F16K 17/00) [1, 2006.01] 

31/122 . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn pitt«ng (F16K 31/143, 31/163, 31/363, 
31/383 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

31/124 . . . ®îc dÉn ®éng b»ng c¸c c¬ cÊu trî lùc [2, 2006.01] 
31/126 . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn mµng ng¨n, hép xÕp hoÆc t¬ng tù (F16K 

31/145, 31/165, 31/365, 31/385 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
31/128 . . . ®îc dÉn ®éng b»ng c¸c c¬ cÊu trî lùc [2, 2006.01] 
31/14 . . dïng ®Ó l¾p trªn, hoÆc trong tæ hîp víi c¸c van tay [1, 2006.01] 
31/143 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng vµ khÝ lªn pitt«ng [1, 2006.01] 
31/145 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng vµ khÝ lªn mµng ng¨n [1, 2006.01] 
31/16 . . cã c¸c thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c thiÕt bÞ kÐo hoÆc ®Èy, ®îc l¾p gi÷a ®éng c¬ thñy lùc 

hay khÝ nÐn vµ bé phËn chèt kho¸ (cã phao F16K 31/18) [1, 2006.01] 
31/163 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng vµ khÝ nÐn pitt«ng [1, 2006.01] 
31/165 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng vµ khÝ lªn mµng ng¨n [1, 2006.01] 
31/18 . . ®îc dÉn ®éng nhê phao (c¸c phao F16K 33/00; c¸c van dÉn ®éng b»ng phao 

trong c¸c bé phËn th¸o h¬i níc F16T 1/20, trong nåi h¬i F22D 5/08) [1, 
2006.01] 

31/20 . . . t¸c ®éng lªn van n©ng [1, 2006.01] 
31/22 . . . . cã phao nèi cøng víi van [1, 2006.01] 
31/24 . . . . cã c¬ cÊu trung gian nèi phao víi van [1, 2006.01] 
31/26 . . . . . cã van ®îc dÉn híng chuyÓn ®éng th¼ng vµ phao ®îc cè ®Þnh víi tay ®ßn 

xoay [1, 2006.01] 
31/28 . . . . cã hai hay nhiÒu phao dÉn ®éng mét van [1, 2006.01] 
31/30 . . . dÉn ®éng van cöa ch¾n hoÆc van trît [1, 2006.01] 
31/32 . . . dÉn ®éng van kho¸ [1, 2006.01] 
31/34 . . . dÉn ®éng van trî ®éng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ chèt kho¸ [1, 2006.01] 
31/36 . . trong ®ã chÊt láng hay khÝ tõ èng dÉn ®îc cung cÊp kh«ng ngõng cho ®éng c¬ 

thñy lùc hay khÝ nÐn [1, 2006.01] 
31/363 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn pitt«ng (F16K 31/38 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
31/365 . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn mµng ng¨n [1, 2006.01] 
31/38 . . . trong ®ã chÊt láng hay khÝ lµm viÖc trùc tiÕp ë c¶ hai phÝa cña ®éng c¬ thñy lùc 

hay khÝ nÐn, mét phÝa ®îc ghÐp nèi víi mét kªnh bÞ thu hÑp vµ ®éng c¬ ®îc 
dÉn ®éng nhê t¸c ®éng x¶ tõ phÝa bªn kia (F16K 31/40 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

31/383 . . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn pitt«ng [1, 2006.01] 
31/385 . . . . cã t¸c ®éng cña chÊt láng hay khÝ lªn mµng ng¨n [1, 2006.01] 
31/40 . . . cã c¸c bé phËn ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn trong èng dÉn n¹p hoÆc x¶ cña ®éng 

c¬ thñy lùc hay khÝ nÐn [1, 2006.01] 
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31/42 . . nhê c¸c bé phËn ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn trong èng dÉn n¹p hoÆc x¶ cña ®éng c¬ 
thñy lùc hay khÝ nÐn (F16K 31/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

31/44 . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
31/46 . . ®Ó ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
31/48 . . ho¹t ®éng nhê c¸c thiÕt bÞ ®Þnh thêi c¬ häc, vÝ dô gi¶m xãc (c¸c van tù ®ãng 

F16K 21/16) [1, 2006.01] 
31/50 . . cã trôc vÝt [1, 2006.01] 
31/52 . . Cã khuûu, b¸nh lÖch t©m hoÆc cam [1, 2006.01] 
31/524 . . . cã cam [1, 2006.01] 
31/528 . . . cã chèt hoÆc r·nh [1, 2006.01] 
31/53 . . b»ng c¬ cÊu truyÒn ®éng r¨ng [1, 2006.01] 
31/54 . . . cã b¸nh r¨ng vµ thanh r¨ng [1, 2006.01] 
31/56 . . kh«ng cã vÞ trÝ trung gian bÒn, vÝ dô cã t¸c ®éng tøc thêi [1, 2006.01] 
31/58 . . cã vßi phun ®éng [1, 2006.01] 
31/60 . . Tay quay [1, 2006.01] 
31/62 . . bµn ®¹p hoÆc c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn t¬ng tù, vÝ dô ®îc dÉn ®éng b»ng ®Çu gèi 

hoÆc ®ïi [1, 2006.01] 
31/64 . nh¹y víi sù thay ®æi nhiÖt ®é (phô thuéc vµo sù qu¸ nhiÖt F16K 17/38; ®iÒu khiÓn 

c¸c thiÕt bÞ chèng ch¸y A62C 37/00; c¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa sù nøt c¸c èng dÉn 
níc do b¨ng gi¸ E03B 7/10) [4, 2006.01] 

31/66 . . ho¹t ®éng b»ng ®iÖn hoÆc tõ trêng, vÝ dô nhê c¸c nam ch©m cã tõ tÝnh biÕn thiªn 
[4, 2006.01] 

31/68 . . ho¹t ®éng nhê ¸p lùc chÊt láng hoÆc khÝ hoÆc sù thay ®æi thÓ tÝch trong mét 
kh«ng gian giíi h¹n [4, 2006.01] 

31/70 . . ®îc dÉn ®éng c¬ häc, vÝ dô nhê c¸c gi¶i kim lo¹i lìng kim [4, 2006.01] 
31/72 . C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng hoÆc thiÕt bÞ ng¾t chuyªn dông ®Ó c¶i thiÖn tèc ®é ®¸p øng 

cña c¸c van [4, 2006.01] 

33/00 C¸c phao ®Ó dÉn ®éng van hay c¸c thiÕt bÞ kh¸c [1, 2006.01] 

35/00 C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa t¸c ®éng ngÉu nhiªn hay kh«ng mong muèn [1, 
2006.01] 

35/02 . ®îc chèt kho¸ hoÆc ng¾t kÕt nèi nhê c¸c ph¬ng tiÖn ®Èy hoÆc kÐo [1, 2006.01] 
35/04 . t¸c ®éng chèng uèn [1, 2006.01] 
35/06 . sö dông bé phËn t¸c ®éng hoÆc khãa th¸o l¾p ®îc, vÝ dô ch×a kho¸ (F16K 35/10, 

35/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
35/08 . ®ßi hái ph¶i chØnh theo m·, vÝ dô c¸c kho¸ ho¸n vÞ [1, 2006.01] 
35/10 . cã c¸c n¾p khãa hoÆc thanh khãa [1, 2006.01] 
35/12 . cã c¸c d©y kim lo¹i bÞt kÝn [1, 2006.01] 
35/14 . khãa liªn ®éng hai hoÆc nhiÒu van [1, 2006.01] 
35/16 . cã bé phËn kho¸ ho¹t ®éng b»ng nam ch©m [1, 2006.01] 
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37/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt ®Æt trong hoÆc trªn van hoÆc c¸c thiÕt bÞ chèt kho¸ 
kh¸c ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi nhËn sù ho¹t ®éng cña chóng, hoÆc ®Ó b¸o hiÖu [1, 
2006.01] 

39/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi¶m ¸p lùc lªn bÒ mÆt ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
39/02 . dïng cho van n©ng [1, 2006.01] 
39/04 . dïng cho van trît [1, 2006.01] 
39/06 . dïng cho van kho¸ [1, 2006.01] 

41/00 C¸c vËt ®Öm kÝn cho trôc [1, 2006.01] 
41/02 . cã hép n¾p bÝt [1, 2006.01] 
41/04 . . cã Ýt nhÊt mét vßng b»ng cao su hoÆc vËt liÖu t¬ng tù gi÷a trôc vµ th©n vá [1, 

2006.01] 
41/06 . . cã Ýt nhÊt mét vßng cè ®Þnh víi c¶ trôc vµ th©n [1, 2006.01] 
41/08 . . cã Ýt nhÊt mét vßng cã mÐp ®Öm ngo¹i biªn nh« ra theo híng trôc [1, 2006.01] 
41/10 . cã mµng ng¨n, vÝ dô cã d¹ng èng hay èng xÕp [1, 2006.01] 
41/12 . . cã mµng ng¨n gÇn nh ph¼ng [1, 2006.01] 
41/14 . cã bÝch h×nh nãn l¾p trªn trôc t¬ng t¸c víi bÒ mÆt nãn trong líp vá [1, 2006.01] 
41/16 . cã bÝch l¾p trªn trôc tùa vµo vßng ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
41/18 . . chØ ®îc ®Öm khi bé phËn kho¸ n»m ë vÞ trÝ më [1, 2006.01] 

43/00 C¸c ph¬ng tiÖn chèt kho¸ phô trî trong van trong trêng hîp söa ch÷a van, vÝ 
dô lµm s¹ch, cã thÓ sö dông c¸c chøc n¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn chèt kho¸ b×nh 
thêng; C¸c thiÕt bÞ thay thÕ t¹m thêi c¸c bé phËn cña van cã cïng môc ®Ých [1, 
2006.01] 

47/00 C¸c ph¬ng tiÖn trong van ®Ó hÊp thô c¸c va ®Ëp thñy lùc (dïng cho c¸c èng  
F16L 55/00) [1, 2006.01] 

47/02 . ®Ó ng¨n ngõa va ®Ëp vµ tiÕng ån thñy lùc [1, 2006.01] 
47/04 . ®Ó gi¶m ¸p lùc nhê van tiÕt lu ®îc l¾p trong bé phËn chèt kho¸ [1, 2006.01] 
47/06 . . víi c¸c van tiÕt lu cã d¹ng ®êng xo¾n èc [1, 2006.01] 
47/08 . ®Ó gi¶m ¸p lùc nhê van tiÕt lu bè trÝ riªng rÏ víi bé phËn chèt khãa [1, 2006.01] 
47/10 . . trong ®ã m«i trêng ch¶y qua van tiÕt lu theo mét híng vµ qua kªnh dÉn song 

song vµ réng h¬n theo híng ngîc l¹i [1, 2006.01] 
47/12 . . víi van tiÕt lu cã d¹ng xo¾n èc [1, 2006.01] 
47/14 . . víi van tiÕt lu cã h×nh d¹ng phiÕn ®ôc lç [1, 2006.01] 
47/16 . . víi van tiÕt lu cã d¹ng h×nh c«n [1, 2006.01] 

49/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Æt trong hoÆc trªn van ®Ó nung nãng hay lµm m¸t (cho c¸c 
èng F16L 53/00; c¸ch nhiÖt trong liªn kÕt víi c¸c èng hoÆc hÖ thèng èng dÉn F16L 
59/16) [1, 2006.01] 

51/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh¸c kh«ng ®Æc trng cho c¸c d¹ng van hoÆc van kho¸ ®Æc 
thï [1, 2006.01] 
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51/02 . chuyªn dïng cho c¸c thiÕt bÞ cã ®é ch©n kh«ng cao [2, 2006.01] 
 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c trong ph©n líp nµy [2006.01] 
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F16L C¸c èng; C¸c mèi nèi hay c¸c chi tiÕt nèi èng; C¸c gi¸ ®ì 
èng; c¸p hoÆc èng b¶o vÖ; C¸c ph¬ng tiÖn c¸ch nhiÖt nãi 
chung 

Ghi chó [5, 7] 

(1) Trong ph©n líp nµy c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc dïng víi c¸c ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "èng" cã nghÜa lµ c¸c kªnh dÉn cã tiÕt diÖn ngang kÝn, dïng ®Ó vËn chuyÓn chÊt lu, 

vËt liÖu hoÆc c¸c vËt thÓ; 
 - "èng mÒm" cã nghÜa lµ èng, nh ®Þnh nghÜa trªn, cã ®Æc tÝnh mÒm dÎo nh lµ ®Æc 

tÝnh chÝnh. 
(2) CÇn lu ý tíi c¸c vÞ trÝ sau ®©y: 

A61M  39 /00  - Bé nèi èng, khíp nèi èng hoÆc côm ph©n nh¸nh, ®Æc biÖt dïng 
cho y tÕ 

B05B  1 /20   - èng ®ôc lç 
B63B  35 /03  - §Æt ®êng èng cho c¸c thïng bÓ chøa 
B64D  39 /04  - Sö dông c¸c cÊu tróc èng mÒm dïng chho viÖc tiÕp liÖu trong 

khi bay 
B67D  7 /38  - Bè trÝ èng mÒm trong c¸c m¸y truyÒn chÊt láng, vÝ dô nhiªn 

liÖu, tõ khèi nhiªn liÖu tíi ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc c¸c 
thïng chøa lu ®éng 

E01D  19 /10  - Cè ®Þnh c¸c ®êng èng hoÆc d©y c¸p vµo cÇu 
E03B     - C¸c thiÕt bÞ cung cÊp níc 
E03D  11 /17  - C¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó nèi bÇu níc vÖ sinh víi èng ch¶y x¶ 
E03D  11 /18  - C¸c èng siph«ng dïng cho thiÕt bÞ vÖ sinh 
E03F  3 /04  - C¸c ®êng èng hoÆc bé phËn nèi èng chuyªn dïng cho èng 

níc th¶i 

E04D  13 /08  - èng tho¸t níc ma; C¸c ph¬ng tiÖn b¾t chÆt chóng 
E04F  17 /00  - §êng èng ®øng, kªnh dÉn trong x©y dùng, vÝ dô èng khãi 
E21F  1 /04  - C¸c ®êng èng th«ng khÝ cho hÇm má hoÆc hÇm lß; GhÐp nèi 

chóng 
E21F  17 /02  - C¸c thiÕt bÞ treo èng hoÆc t¬ng tù trong hÇm má hoÆc hÇm lß 
F01N    - Bé tiªu ©m dßng khÝ hoÆc thiÕt bÞ x¶ cho m¸y hoÆc c¸c ®éng c¬ 
F16N  21 /00  - C¸c èng dÉn, c¸c mèi mèi dïng cho hÖ thèng b«i tr¬n 
F17C  3 /02  - C¸ch nhiÖt c¸c lo¹i thïng bÓ chøa kh«ng chÞu ¸p lùc ®Ó b¶o 

qu¶n c¸c khÝ ®îc ho¸ láng hoÆc ho¸ r¾n, vÝ dô b×nh Dewar 

F22B  37 /10  - èng níc cña nåi h¬i 
F23J  13 /04  - GhÐp nèi, liªn kÕt dïng cho èng khãi hoÆc èng x¶ 
F24H  9 /12  - Nèi c¸c èng tuÇn hoµn víi thiÕt bÞ nung nãng 
F28F  9 /04  - C¬ cÊu bÝt kÝn c¸c chi tiÕt trong buång gãp hoÆc c¸c tÊm mÆt 

mót cña bé trao ®æi nhiÖt 
G21C  15 /22  - Liªn kÕt kÕt cÊu cña c¸c èng lµm l¹nh víi èng ph©n phèi hoÆc 

c¸c èng kh¸c trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n 
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H02G  3 /04  - §êng èng hoÆc èng dÉn b¶o vÖ dïng cho c¸p ®iÖn 
H02G  3 /30 L¾p ®Æt c¸p hoÆc d©y ®iÖn trªn têng, sµn hoÆc trÇn nhµ 
H02G  3 /36 L¾p ®Æt c¸p hoÆc d©y ®iÖn trong têng, sµn hoÆc trÇn nhµ. 

Néi dung ph©n líp 

L¾p ®Æt hay thay èng ............................................................................................................. 1/00 
C¸c gi¸ ®ì ................................................................................................................... 3/00, 5/00, 7/00 
C¸c èng ................................................................................................................................9/00, 11/00 
C¸c mèi nèi èng 

C¸c d¹ng kÕt cÊu 
liÒn khèi ........................................................................................................................ 13/00 
ren vÝt ............................................................................................................................ 15/00 
cã c¸c mèi nèi riªng biÖt:cã c¸c bé phËn Ðp nÐn; 
nhê c¸c èng lãt vµ èng lång; c¸c mèi nèi cã mÆt 
bÝch ........................................................................................................ 19/00; 21/00; 23/00 
C¸c èng nèi khuûu hoÆc c¸c èng xi ph«ng ................................................................... 43/00 
C¸c mèi nèi kh¸c .......................................................................................................... 25/00 

C¸c d¹ng tÝnh n¨ng 
cã c¸c vËt ®Öm tù bÞt kÝn ............................................................................................... 17/00 
chuyÓn ®éng cÊp ph¸t hoÆc ®iÒu chØnh ®îc ................................................................ 27/00 
cã c¸c ph¬ng tiÖn ®ãng ng¾t ....................................................................................... 29/00 
lo¹i t¸c ®éng nhanh ....................................................................................................... 37/00 
cho c¸c èng hai v¸ch ng¨n hay c¸c èng nhiÒu kªnh ..................................................... 39/00 
ph©n nh¸nh c¸c èng, nèi c¸c èng víi v¸ch ng¨n ........................................................... 41/00 
c¸c mèi nèi ®Æc biÖt cho èng mÒm ........................................................ 31/00, 33/00, 35/00 
c¸c mèi nèi ®Æc biÖt cho c¸c èng: b»ng chÊt dÎo; 
b»ng c¸c vËt liÖu gißn ....................................................................................... 47/00; 49/00 

C¸c c¬ cÊu phô trî cho c¸c èng dÉn 
C¸c ®Æc ®iÓm lµm s¹ch ....................................................................................................... 45/00 
C¸c thiÕt bÞ hiÖu chØnh ....................................................................................................... 51/00 
§Ó nung nãng vµ lµm l¹nh ................................................................................................. 53/00 
C¸c chi tiÕt phô tïng .......................................................................................................... 55/00 

C¸c thiÕt bÞ B¶o vÖ: chèng h háng; ¨n mßn 
hoÆc ®ãng cÆn; c¸ch nhiÖt ........................................................................ 57/00; 58/00; 59/00 

 

1/00 L¾p ®Æt hoÆc thay thÕ c¸c èng; Söa ch÷a hoÆc ghÐp nèi èng trªn mÆt níc hoÆc 
díi níc (hµn v¶y hoÆc hµn ®iÖn B23K; C¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ hoÆc c¸c thiÕt bÞ vËn 
chuyÓn B66; C¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c hÖ thèng tho¸t níc cho ®Êt ®ai E02B; c¸c 
c«ng tr×nh hÇm hoÆc c¸c c«ng tr×nh díi níc E02D; C¸c m¸y ®µo hµo kÕt hîp l¾p 
®Æt èng E02F; l¾p ®Æt c¸c ®êng èng níc th¶i E03F 3/06; trong giÕng hoÆc giÕng 
khoan E21B; ®µo hÇm E21D; §Æt c¸c c¸p ®iÖn hoÆc kÕt hîp c¶ c¸p ®iÖn vµ c¸p quang 
H02G; s¶n xuÊt c¸c mèi nèi èng ®Æc biÖt, xem c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 2, 5, 6, 
2006.01] 
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1/024 . L¾p ®Æt hoÆc thay thÕ c¸c ®êng èng trªn ®Êt liÒn, vÝ dô trªn mÆt ®Êt (1/12 ®îc u 
tiªn) [5, 2006.01] 

1/026 . . trong hoÆc trªn bÒ mÆt ®ãng b¨ng [6, 2006.01] 
1/028 . . trªn mÆt ®Êt (F16L 1/026 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/032 . . . ®êng èng l¾p ch¹y liªn tôc (F16L 1/038 ®îc u tiªn) [5, 6, 2006.01] 
1/036 . . . c¸c ®êng èng bao gåm nhiÒu ®o¹n èng ng¾n ghÐp víi nhau (F16L 1/038 ®îc 

u tiªn) [5, 6, 2006.01] 
1/038 . . . c¸c ®êng èng ®îc s¶n xuÊt t¹i chç [6, 2006.01] 
1/06 . . C¸c phô tïng kÌm theo, vÝ dô má neo [5, 2006.01] 
1/09 . . . ®Ó chuyÓn hai bé phËn èng s¸t vµo víi nhau [6, 2006.01] 
1/10 . . . dïng ®Ó n¾n th¼ng hµng [5, 2006.01] 
1/11 . . . ®Ó ph¸t hiÖn hoÆc b¶o vÖ ®êng èng trªn mÆt ®Êt [6, 2006.01] 
1/12 . L¾p ®Æt hay thay thÕ c¸c ®êng èng trªn hoÆc díi níc (c¸c èng mÒm næi F16L 

11/133) [5, 2006.01] 
1/14 . . ë gi÷a bÒ mÆt vµ ®¸y [5, 2006.01] 
1/15 . . . theo ph¬ng th¼ng ®øng [6, 2006.01] 
1/16 . . ë díi ®¸y [5, 2006.01] 
1/18 . . . èng cã d¹ng ch÷ S hoÆc ch÷ J chÞu c¨ng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®êng èng [5, 

2006.01] 
1/19 . . . . c¸c ®êng èng cã h×nh d¹ng ch÷ J [6, 2006.01] 
1/20 . . C¸c phô tïng kÌm theo, vÝ dô phao, qu¶ nÆng (®Æt phao B23B 22/00) [5, 2006.01] 
1/225 . . . C¸c tay víi [6, 2006.01] 
1/23 . . . C¸c thiÕt bÞ kÐo c¨ng èng [6, 2006.01] 
1/235 . . . ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®êng èng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt [6, 2006.01] 
1/24 . . . . Phao; Qu¶ nÆng [5, 2006.01] 
1/26 . Söa ch÷a hay nèi c¸c ®êng èng trªn hoÆc díi níc (c¸c èng mÒm næi F16L 

11/133; c¸c mèi nèi, xem c¸c nhãm F16L 13/00 ®Õn 49/00) [5, 2006.01] 

3/00 Gi¸ ®ì c¸c ®êng èng, c¸p hoÆc c¸c ®êng èng b¶o vÖ, vÝ dô c¸c gi¸ treo, gi¸ ®ì, 
má cÆp èng, b¶n gi»ng, kÑp, c¸c gèi tùa (c¸c neo ®Ó gi÷ ®êng èng ë trªn hoÆc ë 
díi ®Êt 1/06; c¸c bé hÊp thô tiÕng ån díi d¹ng gi¸ treo hoÆc gi¸ ®ì F16L 55/035; 
c¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt dïng ®Ó ®ì c¸c vËt thÓ ®îc c¸ch ly F16L 59/12) [1, 5, 7, 
2006.01] 

3/01 . ®Ó ®ì hoÆc dÉn híng c¸c ®êng èng, ®êng c¸p hoÆc c¸c èng b¶o vÖ gi÷a c¸c 
®iÓm xª dÞch t¬ng ®èi, vÝ dô c¸c èng di ®éng (c¸c chuçi xÝch kÐo hoÆc c¸c chuçi 
xÝch khai th¸c cã c¸c thiÕt bÞ gi÷ c¸c ®êng d©y c¸p ®iÖn, c¸c ®êng èng mÒm hoÆc 
t¬ng tù F16G 13/16) [5, 2006.01] 

3/015 . . sö dông c¸c c¬ cÊu ®îc nèi khíp hoÆc c¸c c¬ cÊu dÉn híng mÒm (c¸c c¬ cÊu 
dïng cho c¸c cÇn cÈu cña c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó truyÒn n¨ng lîng ®iÖn, thuû lùc 
hoÆc khÝ nÐn tíi c¸c bé phËn hoÆc c¸c thiÕt bÞ chuyÓn ®éng B66C 13/12) [6, 
2006.01] 

3/02 . ®ì èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ theo tõng phÇn riªng biÖt (b¨ng hoÆc xÝch F16L 3/14) 
[1, 2006.01] 
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3/04 . . vµ Ðp chóng lªn thµnh hoÆc gi¸ ®ì kh¸c [1, 2006.01] 
3/06 . . cã c¸c gi¸ ®ì cho d©y dÉn [1, 2006.01] 
3/08 . gi¸ bao lÊy phÇn lín èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ [1, 2006.01] 
3/10 . . ®îc ph©n ra, nghÜa lµ cã hai bé phËn g¾n vµo èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ [1, 

2006.01] 
3/11 . . . vµ ®îc treo ë trªn gi¸ treo (F16L 3/14 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/12 . . cã bé phËn bao quanh phÇn lín èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ [1, 2006.01] 
3/123 . . . vµ kÐo dµi däc theo bÒ mÆt g¸ l¾p [5, 2006.01] 
3/127 . . . vµ v¬n ra khái bÒ mÆt g¸ l¾p [5, 2006.01] 
3/13 . . . vµ g¾n vµo chóng nhê vµo t¸c ®éng tøc thêi [5, 2006.01] 
3/133 . . . vµ treo mãc trªn gi¸ treo (F16L 3/14 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/137 . . . vµ bao gåm mét b¨ng mÒm [5, 2006.01] 
3/14 . C¸c gi¸ treo cã d¹ng d¶i b¨ng hay d©y xÝch [1, 2006.01] 
3/16 . cã ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt cho phÐp di chuyÓn èng (F16L 3/01 ®îc u tiªn; ®ì c¸c 

èng hay c¸p bªn trong èng kh¸c hoÆc trong èng bäc ngoµi F16L 7/00) [1, 5, 
2006.01] 

3/18 . . cho phÐp dÞch chuyÓn theo chiÒu trôc [1, 2006.01] 
3/20 . . cho phÐp dÞch chuyÓn theo chiÒu ngang [1, 2006.01] 
3/202 . . . chuyÓn ®éng ngang ®îc chuyÓn thµnh chyÓn ®éng quay (F16L 3/215 ®îc u 

tiªn) [6, 2006.01] 
3/205 . . . cã lß xo ®ì [5, 2006.01] 
3/21 . . . . cung cÊp lùc lß xo ®ì kh«ng ®æi [5, 2006.01] 
3/215 . . . chuyÓn ®éng ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn hoÆc b»ng thuû lùc [5, 2006.01] 
3/217 . . . . b»ng thuû lùc [5, 2006.01] 
3/22 . chuyªn dïng ®Ó ®ì mét sè ®êng èng m¾c song song c¸ch nhau mét kho¶ng [1, 6, 

2006.01] 
3/223 . . mçi gi¸ ®ì cã mét bÖ ngang ®Ó ®ì c¸c èng (F16L 3/23, 3/237 ®îc u tiªn) [6, 

2006.01] 
3/227 . . . mçi ®êng èng ®îc ®ì b»ng mét bé phËn b¾t chÆt víi ®Õ [6, 2006.01] 
3/23 . . dïng cho c¸c chïm ®êng èng hoÆc nhiÒu èng ®Æt tiÕp xóc víi nhau (F16L 3/237 

®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
3/233 . . . nhê mét b¨ng dÎo [6, 2006.01] 
3/237 . . dïng cho hai ®êng èng [6, 2006.01] 
3/24 . cã bé phËn ®Æc biÖt ®Ó cè ®Þnh víi c¸c dÇm ®Þnh h×nh [1, 2006.01] 
3/26 . chuyªn dïng ®Ó ®ì c¸c ®êng èng trªn c¶ chiÒu dµi cña chóng, vÝ dô c¸c kªnh dÉn 

èng hoÆc tuyÕn èng [6, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ ®îc sö dông t¹i n¬i c¸c èng, c¸p hoÆc èng b¶o vÖ xuyªn qua têng 
hay v¸ch ng¨n (hÖ thèng c¸p ®iÖn hoÆc d©y ®iÖn qua têng, sµn hoÆc trÇn nhµ H02G 
3/22) [1, 2006.01] 

5/02 . ®Öm kÝn èng trong têng hay v¸ch ng¨n [1, 2006.01] 
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Ghi chó [6] 

 Nhãm F16L 5/14 ®îc xÕp vµo hµng u tiªn h¬n c¸c nhãm F16L 5/04 ®Õn 5/12. 
5/04 . . ®Ó t¹o ra thiÕt bÞ dËp löa [6, 2006.01] 
5/06 . . nhê ®ai èc xoay nÐn mét vßng hoÆc mét èng lãt [6, 2006.01] 
5/08 . . nhê ®inh vÝt trôc nÐn mét vßng hoÆc mét èng lãt [6, 2006.01] 
5/10 . . nhê chØ sö dông c¸c lo¹i vßng ®Öm kÝn hoÆc èng lãt [6, 2006.01] 
5/12 . . ®êng èng bÞ c¾t thµnh hai phÇn [6, 2006.01] 
5/14 . . dïng cho c¸c lo¹i ®êng èng hai líp hoÆc c¸c lo¹i ®êng èng cã nhiÒu kªnh [6, 

2006.01] 

7/00 §ì c¸c èng hoÆc c¸p bªn trong c¸c èng kh¸c hoÆc èng lãt, vÝ dô ®Ó ®Æt hay th¸o 
bá c¸c èng hoÆc c¸c ®êng c¸p díi c¸c ®êng phè hoÆc ®êng s¾t mµ kh«ng 
lµm gi¸n ®o¹n giao th«ng (èng lãt ®Ó ®ì c¸c èng, c¸p hoÆc c¸c ®êng èng b¶o vÖ, 
gi÷a c¸c ®iÓm cã thÓ xª dÞch t¬ng ®èi F16L 3/01) [1, 5, 2006.01] 

7/02 . vµ ®Öm kÝn ®êng èng hoÆc c¸p n»m trong c¸c ®êng èng, ®êng c¸p hoÆc c¸c lo¹i 
èng bäc ngoµi kh¸c [6, 2006.01] 

C¸c lo¹i èng 

9/00 C¸c èng cøng [1, 2006.01] 
9/01 . lµm tõ gç (F16L 9/16 ®Õn 9/22 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
9/02 . lµm tõ kim lo¹i (F16L 9/16 ®Õn 9/22 ®îc u tiªn, c¸c èng cã gê F28F) [1, 

2006.01] 
9/04 . . C¸c èng cã cèt [1, 2006.01] 
9/06 . . C¸c èng uèn d¹ng sãng [1, 2006.01] 
9/08 . lµm tõ bª t«ng, xi m¨ng hay xi m¨ng ami¨ng, cã hoÆc kh«ng cã cèt (F16L 9/16 ®Õn 

9/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/10 . lµm tõ thñy tinh hoÆc gèm, vÝ dô b»ng ®Êt sÐt, èng b»ng sµnh, sø (F16L 9/16 ®Õn 

9/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/12 . b»ng chÊt dÎo, cã hoÆc kh«ng cã cèt (F16L 9/16 ®Õn 9/22 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
9/127 . . víi thµnh èng chØ cã mét líp duy nhÊt [5, 2006.01] 
9/128 . . . C¸c lo¹i èng cã cèt [6, 2006.01] 
9/133 . . víi thµnh èng gåm hai líp [5, 2006.01] 
9/14 . C¸c èng phøc hîp, nghÜa lµ ®îc chÕ t¹o tõ nhiÒu vËt liÖu cha nªu trong c¸c nhãm 

tríc (F16L 9/16 ®Õn 9/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/147 . . chØ bao gåm c¸c líp kim lo¹i vµ líp chÊt dÎo cã cèt hoÆc kh«ng cã cèt [6, 

2006.01] 
9/153 . . chØ bao gåm c¸c líp kim lo¹i vµ líp bª t«ng cã cèt hoÆc kh«ng cã cèt [6, 

2006.01] 
9/16 . ®îc xo¾n tõ c¸c tÊm hay d¶i cã cèt hoÆc kh«ng cã cèt [1, 2006.01] 
9/17 . cã ®îc nhê uèn c¸c tÊm theo chiÒu däc vµ nèi víi c¸c mÐp [6, 2006.01] 
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9/18 . C¸c èng cã thµnh kÐp; C¸c èng nhiÒu kªnh hoÆc c¸c ®Çu mèi èng (c¸c mèi nèi 
dïng cho chóng F16L 39/00) [1, 2006.01] 

9/19 . . C¸c èng cã nhiÒu kªnh hoÆc c¸c ®Çu mèi èng [4, 2006.01] 
9/21 . lµm b»ng vËt liÖu hÊp thu ©m thanh hoÆc cã cÊu tróc hÊp thu ©m thanh [7, 2006.01] 
9/22 . C¸c èng gåm nhiÒu ®o¹n [1, 2006.01] 

11/00 C¸c èng mÒm, nghÜa lµ c¸c èng dÎo (gi¸ ®ì d¹ng èng mÒm dïng cho c¸c èng, c¸p 
hoÆc c¸c èng b¶o vÖ gi÷a c¸c ®iÓm di ®éng t¬ng ®èi F16L 3/01; c¸c lo¹i èng hót bôi 
mÒm A47L 9/24) [1, 5, 2006.01] 

11/02 . ®îc chÕ t¹o tõ sîi hoÆc chØ, vÝ dô vËt liÖu dÖt [1, 2006.01] 
11/04 . ®îc chÕ t¹o tõ cao su hay vËt liÖu dÎo [1, 2006.01] 
11/06 . . cã v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu ®ång nhÊt (F16L 11/11 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/08 . . cã cèt t¨ng cêng n»m trong v¸ch ng¨n (F16L 11/11 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/10 . . cã cèt t¨ng cêng n»m ngoµi v¸ch ng¨n (F16L 11/11 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/11 . . cã v¸ch ng¨n uèn lîn sãng [1, 2, 2006.01] 
11/112 . . . cã cèt t¨ng cêng n»m trong v¸ch ng¨n [5, 2006.01] 
11/115 . . . cã cèt t¨ng cêng n»m ngoµi v¸ch ng¨n [5, 2006.01] 
11/118 . . . cã c¬ cÊu dïng cho nh÷ng môc ®Ých ®Æc biÖt, vÝ dô ®Ó dÉn ®iÖn [5, 2006.01] 
11/12 . . cã c¬ cÊu dïng cho môc ®Ých ®Æc biÖt, vÝ dô ®îc ®Þnh h×nh ®Æc biÖt, cã líp b¶o 

vÖ, ®îc nung nãng, dÉn ®iÖn ®îc (F16L 11/11 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/127 . . . dÉn ®iÖn [5, 2006.01] 
11/133 . . . tr«i næi [5, 2006.01] 
11/14 . . ®îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu cøng, vÝ dô kim lo¹i hay chÊt dÎo cøng [1, 2006.01] 
11/15 . . c¸c èng uèn lîn sãng (F16L 11/16 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
11/16 . . ®îc xo¾n tõ c¸c d¶i hoÆc b¨ng ®Þnh h×nh [1, 2006.01] 
11/18 . . C¸c èng mÒm ®îc nèi khíp, vÝ dô gåm mét chuçi c¸c vßng [1, 2006.01] 
11/20 . C¸c èng mÒm cã vá kÐp [5, 2006.01] 
11/22 . C¸c èng mÒm nhiÒu kªnh [5, 2006.01] 
11/24 . ®îc xo¾n tõ c¸c d¶i hoÆc c¸c b¨ng (F16L 11/16 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
11/26 . ®îc lµm b»ng vËt liÖu hÊp thu ©m thanh hoÆc cã cÊu tróc hÊp thu ©m thanh [7, 

2006.01] 

C¸c mèi nèi èng; C¸c khíp ren nèi èng mÒm [2] 

13/00 C¸c mèi nèi èng liÒn khèi, vÝ dô c¸c mèi nèi b»ng hµn, d¸n hay ghÐp khÝt (c¸c 
mèi nèi b»ng chÊt dÎo cho c¸c èng cøng F16L 47/00) [1, 2006.01] 

13/007 . chuyªn dïng ®Ó nèi èng lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng t¬ng tù [5, 2006.01] 
13/013 . . Phô tïng kÌm theo [5, 2006.01] 
13/02 . C¸c mèi nèi hµn [1, 2006.01] 
13/04 . . cã c¸c c¬ cÊu ng¨n ngõa øng suÊt vît t¶i [1, 2006.01] 
13/06 . . . gi¶m øng suÊt mèi hµn nhê c¸c bé phËn th¸o rêi ®îc, vÝ dô nhê ph©n chia trªn 

c¸c vßng c¨ng, c¸c ®inh èc trong mÆt bÝch [1, 2006.01] 
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13/08 . C¸c mèi nèi b»ng hµn v¶y [1, 2006.01] 
13/10 . C¸c mèi nèi nhê keo d¸n hay xi m¨ng [1, 2006.01] 
13/11 . . sö dông vËt liÖu lÊp ®Çy kho¶ng trèng gi÷a c¸c phÇn nèi tríc khi ®ãng r¾n l¹i [2, 

2006.01] 
13/12 . Cã vËt ®Öm lµm tõ chÊt ch× hay Ðp khÝt hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/14 . nhê biÕn d¹ng dÎo vËt liÖu èng, vÝ dô nhê gÊp mÐp, nhê c¸n [1, 2006.01] 
13/16 . . mèi nèi bao gåm c¸c ®Çu mót èng n»m chång lªn nhau vµ cã ®ai xiÕt chóng l¹i 

víi nhau [5, 2006.01] 

15/00 C¸c mèi nèi d¹ng ren (c¸c mèi nèi èng khoan, ®îc sö dông trong khoan s©u E21B 
17/08; c¸c mèi nèi lµm kÝn kh¸c víi d¹ng ren, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng liªn 
quan ®Õn c¬ cÊu ®Öm kÝn); C¸c d¹ng ren vÝt dïng cho mèi nèi nµy [1, 2006.01] 

15/02 . cho phÐp ®iÒu chØnh ®¸ng kÓ theo chiÒu däc nhê sö dông bé phËn cã ren vÝt dµi [1, 
2006.01] 

15/04 . cã c¸c vËt ®Öm phô [2, 2006.01] 
15/06 . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña ren vÝt [5, 2006.01] 
15/08 . cã c¸c bé phËn phô trî (F 16L 15/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

17/00 C¸c mèi nèi cã vËt ®Öm ®îc bÞt kÝn nhê ¸p lùc chÊt láng hoÆc chÊt khÝ (c¸c thiÕt 
bÞ hiÖu chØnh F16L 51/00) [1, 2006.01] 

17/02 . cã c¸c vßng ®Öm ®îc bè trÝ gi÷a mÆt ngoµi cña èng vµ mÆt trong cña èng lãt hay 
èng lång [1, 2006.01] 

17/025 . . c¸c vßng ®Öm cã gê híng t©m [5, 2006.01] 
17/03 . . cã c¸c mÐp bÝch däc trôc d¹ng vßng [2, 2006.01] 
17/035 . . . c¸c vßng ®Öm cã hai mÐp song song víi nhau [5, 2006.01] 
17/04 . . cã r·nh däc hay èng lãt ®îc chia däc [1, 2006.01] 
17/06 . cã c¸c vßng ®Öm ®îc bè trÝ gi÷a c¸c bÒ mÆt mót cña c¸c èng hay bÝch, hay ®îc 

s¾p xÕp trong c¸c r·nh lâm ë ®Çu mót cña èng hay trong bÝch [1, 2006.01] 
17/067 . . vßng ®Öm nhùa [6, 2006.01] 
17/073 . . . c¸c vßng ®Öm cã hai mÐp song song víi nhau [6, 2006.01] 
17/08 . . vßng ®Öm kim lo¹i [5, 2006.01] 
17/10 . sù bÞt kÝn ®îc nÐn chÆt do ¸p lùc dßng ch¶y, kh¸c víi dßng ch¶y trong èng hoÆc 

xung quanh èng (c¬ cÊu bï gi·n në cho c¸c ®êng èng F16L 51/00) [5, 2006.01] 

19/00 C¸c mèi nèi trong ®ã bÒ mÆt ®Öm kÝn bÞ nÐn l¹i víi nhau nhê chi tiÕt ®Æc biÖt, vÝ 
dô ®ai èc xoay ®îc vÆn chÆt trªn, hoÆc vµo trong mét trong c¸c bé phËn nèi 
(F16L 17/00 ®îc u tiªn; nÕu sö dông c¸c ®inh èc hay c¸c vËt nèi ghÐp t¬ng tù 
F16L 23/00; c¬ cÊu ghÐp nèi hoÆc mèi nèi ®Æc biÖt lµm tõ chÊt dÎo hoÆc sö dông víi 
èng lµm tõ chÊt dÎo F16L 47/00) [1, 2006.01] 

19/02 . C¸c ®Çu nót cña c¸c èng cã vµnh ®Öm hay bÝch, t¹o thµnh hay kh«ng t¹o thµnh 
nguyªn khèi víi èng, ®îc Ðp nÐn nhê bé phËn cã ren [1, 2006.01] 

19/025 . . ®Çu mót cña èng cã vµnh ®Öm hoÆc cã mÆt bÝch nguyªn khèi [5, 2006.01] 
19/028 . . . c¸c vµnh ®Öm hoÆc c¸c mÆt bÝch ®îc t¹o ra nhê biÕn d¹ng thµnh èng [6, 

2006.01] 
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19/03 . . cã c¸c vßng ®Öm ®µn håi gi÷a c¸c bÒ mÆt ®Öm [2, 2006.01] 
19/04 . sö dông c¸c vßng cøng phô trî, trùc tiÕp ®Öm kÝn Ýt nhÊt mét ®Çu mót cña èng mµ 

®Çu mót ®ã hoÆc ®îc loe réng tõ tríc hoÆc trong khi t¹o ghÐp nèi [1, 2006.01] 
19/05 . . cã mét vßng ¸p lùc cøng ë gi÷a bé phËn cã ren vµ bªn ngoµi cña ®Çu mót èng 

®îc loe [5, 2006.01] 
19/06 . trong ®ã má kÑp híng t©m ®¹t ®îc t¸c dông chªm trªn c¸c ®Çu nót èng kh«ng bÞ 

biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
19/065 . . t¸c dông chªm ®îc t¹o ra do mét vßng [5, 2006.01] 
19/07 . . ®Ó sö dông trong c¸c mèi nèi èng lãt hay èng lång [2, 2006.01] 
19/075 . . chuyªn dïng cho c¸c khíp nèi lång èng [5, 2006.01] 
19/08 . cã c¸c vßng kim lo¹i b¸m chÆt vµo trong thµnh èng [1, 2006.01] 
19/10 . . d¹ng cña vßng ®îc thay ®æi [5, 2006.01] 
19/12 . . . cã ph¬ng tiÖn bÞt kÝn bæ sung [5, 2006.01] 
19/14 . . . c¸c vßng ®îc nèi liÒn khèi víi mét trong c¸c bé phËn nèi [6, 2006.01] 

21/00 C¸c mèi nèi cã èng lãt hay èng lång (F16L 13/00, 17/00, 19/00 ®îc u tiªn; c¬ 
cÊu ghÐp nèi hoÆc mèi nèi ®Æc biÖt lµm tõ chÊt dÎo hoÆc sö dông víi èng lµm tõ chÊt 
dÎo F16L 47/00; chuyªn dïng cho c¸c èng lµm b»ng vËt liÖu gißn F16L 49/00) [1, 
2006.01] 

21/02 . cã c¸c vßng ®Öm ®µn håi gi÷a èng vµ èng lãt hay èng bäc ngoµi, vÝ dô c¸c vßng 
®Öm xoay trßn hoÆc cã kiÓu pr«fin ®Þnh s½n kh¸c (F16L 21/06, 21/08 ®îc u tiªn; 
nÕu cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh F16L 27/00) [1, 2006.01] 

21/025 . . c¸c vßng ®Öm quay trßn [5, 2006.01] 
21/03 . . ®îc ®Æt trong èng lång tríc khi nèi (F16L 21/025 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
21/035 . . ®îc ®Æt xung quanh ®Çu èng tríc khi nèi (F16L 21/025 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
21/04 . . trong ®ã cã c¸c vßng ®Öm bÞ nÐn bëi c¸c bé phËn dÞch chuyÓn theo chiÒu trôc [1, 

2006.01] 
21/05 . . bao gåm mét vßng thø nhÊt ®îc ®Æt trªn mét bé phËn mÆt ngoµi vµ mét vßng thø 

hai vµo trong èng lãt hoÆc èng lång [6, 2006.01] 
21/06 . cã èng lãt ®îc chia hoÆc vßng kÑp xung quanh c¸c ®Çu mót cña èng (c¸c mèi nèi 

b»ng mÆt bÝch F16L 23/00; c¸c mèi nèi cã thÓ th¸o nhanh F16L 37/00) [1, 
2006.01] 

21/08 . cã c¸c thiÕt bÞ kho¸ phô (F16L 21/06 ®îc u tiªn; c¸c mèi nèi cã thÓ th¸o nhanh 
F16L 37/00) [1, 2006.01] 

23/00 C¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch (F16L 13/00; 17/00, 19/00 ®îc u tiªn; c¸c mèi nèi 
®iÒu chØnh ®îc F16L 27/00; dïng cho èng mÒm F16L 33/00; c¸c mèi nèi th¸o l¾p 
nhanh F16L 37/00; dïng cho c¸c èng thµnh hai líp hoÆc èng nhiÒu kªnh hoÆc èng 
ghÐp F16L 39/00; c¬ cÊu ghÐp nèi hoÆc mèi nèi ®Æc biÖt lµm tõ chÊt dÎo hoÆc sö 
dông víi èng lµm tõ chÊt dÎo F16L 47/00; chuyªn dïng cho c¸c èng lµm b»ng vËt 
liÖu gißn F16L 49/00) [1, 2006.01] 

23/02 . c¸c bÝch ®îc liªn kÕt nhê bé phËn bÞ kÐo c¨ng däc trôc (F16L 23/12 ®îc u tiªn) 
[2, 5, 2006.01] 

258 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16L 

23/024 . . ®îc ®Æc trng bëi c¸ch mÆt bÝch ®îc nèi víi c¸c ®êng èng hoÆc cã d¹ng kÐo 
dµi èng [5, 2006.01] 

23/026 . . . b»ng c¸ch hµn [6, 2006.01] 
23/028 . . . víi c¸c bÝch ®îc mét vai ®ì [5, 2006.01] 
23/032 . . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc thµnh phÇn cña mÆt bÝch [5, 2006.01] 
23/036 . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c bé phËn kÐo c¨ng, vÝ dô c¸c bu l«ng ®Æc biÖt hoÆc c¸i kÑp 

kiÓu h×nh ch÷ C [5, 2006.01] 
23/04 . C¸c bÝch ®îc liªn kÕt nhê c¸c bé phËn bÞ kÐo c¨ng theo mÆt híng t©m (F16L 

23/12 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
23/06 . . ®îc liªn kÕt nhê c¸c tay ®ßn t¸c ®éng kiÓu ®ßn khuûu (c¸c bé ghÐp nèi nhanh 

®îc gi÷ chÆt nhê c¸c tay ®ßn t¸c ®éng kiÓu ®ßn khuûu F16L 37/20) [5, 2006.01] 
23/08 . . ghÐp nèi nhê c¸c chèt hoÆc ®ai èc ®îc bè trÝ theo ®êng tiÕp tuyÕn [5, 2006.01] 
23/10 . . . cã mét chèt xoay hoÆc c¸c chèt lËt [5, 2006.01] 
23/12 . chuyªn dïng cho c¸c lo¹i ®êng èng ®Æc biÖt [5, 2006.01] 
23/14 . . dïng cho c¸c lo¹i ®êng èng ch÷ nhËt [5, 2006.01] 
23/16 . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn bÞt kÝn [5, 2006.01] 
23/18 . . c¸c ph¬ng tiÖn bÞt kÝn lµ c¸c vßng [5, 2006.01] 
23/20 . . . ®îc lµm chñ yÕu tõ kim lo¹i [6, 2006.01] 
23/22 . . . ®îc lµm chñ yÕu tõ vËt liÖu kh«ng ph¶i kim lo¹i [6, 2006.01] 
23/24 . . chuyªn dïng cho sù c¨ng gi·n kh«ng ®Òu cña c¸c bé phËn nèi [6, 2006.01] 

25/00 Cêu tróc hoÆc thµnh phÇn kÕt cÊu cña c¸c mèi nèi èng kh«ng ®îc ®Ò cËp trong 
c¸c nhãm F16L 13/00 ®Õn 23/00 (c¸c mèi nèi ®iÒu chØnh ®îc F16L 27/00; cã c¸c 
ph¬ng tiÖn khãa ng¾t chÊt lu F16L 29/00; c¸c mèi nèi th¸o l¾p nhanh F16L 37/00; 
dïng cho c¸c èng thµnh hai líp hoÆc èng nhiÒu kªnh hoÆc èng ghÐp F16L 39/00; c¬ 
cÊu ghÐp nèi hoÆc mèi nèi ®Æc biÖt lµm tõ chÊt dÎo hoÆc sö dông víi èng lµm tõ chÊt 
dÎo F16L 47/00; chuyªn dïng cho c¸c èng lµm b»ng vËt liÖu gißn F16L 49/00) [1, 
2006.01] 

25/01 . chuyªn dïng ®Ó dÉn ®iÖn gi÷a hai ®Çu mót èng cña khíp nèi hoÆc gi÷a c¸c bé phËn 
cña èng (liªn kÕt dÉn ®iÖn gi÷a hoÆc víi c¸c d©y dÉn d¹ng èng H01R 4/60) [7, 
2006.01] 

25/02 . chuyªn dïng cho c¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn hai ®Çu mót èng [2, 2006.01] 
25/03 . . trong c¸c khíp nèi èng liÒn khèi [7, 2006.01] 
25/04 . bao gåm vµnh ®Öm hoÆc vßng trßn cã chèt cã ren liªn kÕt cøng víi mét bé phËn bao 

quanh èng [5, 2006.01] 
25/06 . víi ph¬ng tiÖn kho¸ híng t©m [5, 2006.01] 
25/08 . . díi d¹ng ren vÝt, c¸c lo¹i ®inh hoÆc t¬ng tù [6, 2006.01] 
25/10 . Khíp nèi kh«ng m¨ng s«ng gi÷a hai èng, mét èng nµy ®îc lång vµo èng kia [7, 

2006.01] 
25/12 . Khíp nèi èng ®îc ®Æt c¸ch theo híng trôc [7, 2006.01] 
25/14 . Khíp nèi dïng cho èng cã tiÕt diÖn ngang kh¸c nhau [7, 2006.01] 
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27/00 C¸c mèi nèi ®iÒu chØnh ®îc; C¸c mèi nèi cho phÐp dÞch chuyÓn (cña lo¹i t¸c 
®éng nhanh F16L 37/50; dïng cho lo¹i ®êng èng nhiÒu kªnh hoÆc vá kÐp hoÆc c¸c 
chïm ®êng èng F16L 39/04; mèi nèi khíp quay trong ®êng èng mÒm ®îc sö 
dông ®Ó phun röa giÕng khoan E21B 21/02) [1, 5, 2006.01] 

27/02 . C¸c mèi nèi ®a n¨ng, nghÜa lµ liªn kÕt c¬ häc cho phÐp dÞch chuyÓn gãc hoÆc ®iÒu 
chØnh c¸c trôc cña c¸c bé phËn theo bÊt kú híng nµo [1, 2006.01] 

27/04 . . cã c¸c bÒ mÆt cÇu ghÐp khíp tõng phÇn [1, 2006.01] 
27/047 . . . ®îc gi÷ t¹i chç nhê bé phËn vÆn vÝt cã bÒ mÆt trong h×nh cÇu [5, 2006.01] 
27/053 . . . ®îc gi÷ t¹i chç nhê c¸c bul«ng xuyªn qua c¸c mÆt bÝch [5, 2006.01] 
27/06 . . . cã c¸c bé phËn ®Öm kÝn gi÷a c¸c bÒ mÆt ¨n khíp [1, 2006.01] 
27/067 . . . . c¸c ph¬ng tiÖn ®Öm kÝn ®îc t¸c ®éng nhê ¸p lùc cña m«i trêng [5, 

2006.01] 
27/073 . . . . mét trong c¸c bÒ mÆt t¬ng t¸c t¹o nªn ph¬ng tiÖn ®Öm kÝn [5, 2006.01] 
27/08 . cho phÐp ®iÒu chØnh hoÆc chØ chuyÓn ®éng gÇn trôc cña mét èng [1, 2006.01] 
27/087 . . Mèi nèi cã c¸c dßng chÊt láng di chuyÓn híng t©m [6, 2006.01] 
27/093 . . . cña kiÓu "banjo", nghÜa lµ khíp nèi quay sang ph¶i [6, 2006.01] 
27/10 . chØ cã ghÐp nèi mÒm [1, 2006.01] 
27/103 . . trong ®ã bé phËn dÎo, vÝ dô tÊm kim lo¹i-cao su, chÞu biÕn d¹ng nh c¾t gät vµ 

uèn cong, bÞ kÑp gi÷a c¸c bÒ mÆt ®îc uèn cong mét phÇn [6, 2006.01] 
27/107 . . c¸c ®Çu mót èng ®îc liªn kÕt víi nhau nhê mét èng lãt mÒm [5, 2006.01] 
27/108 . . . c¸c èng lãt cã d¹ng hép xÕp chØ cã mét gîn sãng [6, 2006.01] 
27/11 . . . c¸c èng lãt cã d¹ng hép xÕp cã nhiÒu gîn sãng [6, 2006.01] 
27/111 . . . . c¸c hép xÕp ®îc gia cè [6, 2006.01] 
27/113 . . c¸c ®Çu mót èng ®îc liªn kÕt víi nhau nhê èng lãt cøng [5, 2006.01] 
27/12 . chñ yÕu cho phÐp ®iÒu chØnh hoÆc dÞch chuyÓn däc (nhê sö dông ren vÝt F16L 

15/02) [1, 2006.01] 

29/00 C¸c mèi nèi cã c¸c c¬ cÊu chèt kho¸ chÊt láng hay khÝ (c¸c mèi nèi th¸o l¾p 
nhanh víi c¸c c¬ cÊu chèt kho¸ F16L 37/28) [1, 2006.01] 

29/02 . cã mét thiÕt bÞ ng¾t ë mét trong hai ®Çu èng, trong ®ã thiÕt bÞ ng¾t ®îc më tù ®éng 
trong qu¸ tr×nh ly hîp [5, 2006.01] 

29/04 . cã mét thiÕt bÞ ng¾t ë c¶ hai ®Çu èng, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ ng¾t ®îc më tù ®éng 
trong qu¸ tr×nh ly hîp [5, 2006.01] 

31/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó liªn kÕt c¸c èng mÒm víi nhau hay víi c¸c èng lãt mÒm (F16L 
33/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

31/02 . dïng cho c¸c èng mÒm rÏ nh¸nh [6, 2006.01] 

33/00 C¸c c¬ cÊu liªn kÕt c¸c èng mÒm víi c¸c bé phËn cøng (c¸c dông cô cÇm tay ®Ó 
l¾p c¸c ®Çu nèi èng vµo èng mÒm B25B 27/10); C¸c bé nèi cøng, nghÜa lµ c¸c bé 
phËn ®¬n lÎ ¨n khíp víi c¶ hai èng mÒm (c¬ cÊu ghÐp nèi hoÆc mèi nèi ®Æc biÖt 
lµm tõ chÊt dÎo hoÆc sö dông víi èng lµm tõ chÊt dÎo F16L 47/00) [1, 2006.01] 

Ghi chó [7] 
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 C¸c nhãm F16L 33/01 vµ 33/26 ®îc u tiªn so víi c¸c ph©n nhãm kh¸c. 
 
33/01 . dïng cho c¸c èng mÒm cã v¸ch nhiÒu líp [2, 2006.01] 
33/02 . C¸c kÑp cho èng mÒm [1, 2006.01] 
33/025 . . ®îc siÕt chÆt b»ng c¸ch biÕn d¹ng nÕp gÊp hoÆc vßng më réng híng kÝnh [7, 

2006.01] 
33/03 . . C¸c kÑp ®µn håi tù kho¸ [7, 2006.01] 
33/035 . . ®îc cè ®Þnh nhê r¨ng hoÆc mãc [7, 2006.01] 
33/04 . . ®îc siÕt chÆt nhê c¸c chèt hoÆc ®ai èc cã ren ®îc bè trÝ theo ph¬ng tiÕp tuyÕn 

[1, 2006.01] 
33/06 . . . trong ®ã c¸c chèt hoÆc ®ai èc cã ren g¾n cøng víi bé phËn bao quanh èng mÒm 

[1, 2006.01] 
33/08 . . trong ®ã trôc vÝt t¸c dông ®ång thêi víi bé phËn bao quanh èng mÒm cã r¨ng 

gièng nh b¸nh trôc vÝt [1, 2006.01] 
33/10 . . cã bé phËn siÕt chÆt t¸c dông chñ yÕu theo híng t©m [1, 2006.01] 
33/12 . . cã bé phËn kÑp kiÓu l¾c hay b¶n lÒ vÝ dô cÇn ®ßn bÈy [1, 2006.01] 
33/14 . . cã trôc cuèn, nghÜa lµ cuèn vµo ®Çu mót cña bé phËn bao quanh èng mÒm [1, 

2006.01] 
33/16 . cã c¸c bé phËn ®Öm kÝn hoÆc cè ®Þnh sö dông ¸p lùc cña chÊt láng hay khÝ [1, 

2006.01] 
33/18 . ®îc ®Æc trng bëi c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Öm kÝn phô [1, 2006.01] 
33/20 . c¸c vßng, èng lãt liÒn khèi hay c¸c bé phËn t¬ng tù bÞ co rót trªn èng mÒm hay 

®îc gi·n në bªn trong èng nhê c¸c dông cô; C¸c c¬ cÊu sö dông c¸c bé phËn nµy 
[1, 2006.01] 

33/207 . . chØ cã mét èng lãt ®îc co rót trªn èng mÒm [5, 2006.01] 
33/213 . . chØ cã mét èng lãt ®îc gi·n në bªn trong èng mÒm [5, 2006.01] 
33/22 . cã c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c nhãm tríc dïng ®Ó kÑp èng 

mÒm gi÷a c¸c phÇn trong vµ ngoµi [1, 2006.01] 
33/23 . . cã c¸c chi tiÕt bªn ngoµi ë d¹ng c¸c m¶nh, c¸c m¶nh ®îc Ðp l¹i vµo èng mÒm 

nhê c¸c bé phËn ®îc bè trÝ tiÕp tuyÕn [1, 2006.01] 
33/24 . cã c¸c bé phËn ®îc vÆn vÝt trùc tiÕp trªn hoÆc vµo trong èng mÒm (F16L 33/22 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/26 . chuyªn dïng cho c¸c èng mÒm kim lo¹i [1, 2006.01] 
33/28 . dïng cho c¸c lo¹i èng mÒm cã mét ®Çu ®îc kÕt thóc trong mÆt bÝch híng t©m 

hoÆc mét vµnh t× [5, 2006.01] 
33/30 . chØ gåm c¸c bé phËn ë bªn trong èng mÒm (F16L 33/24 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
33/32 . chØ gåm c¸c bé phËn ë bªn ngoµi èng mÒm (F16L 33/24 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
33/34 . víi ph¬ng ph¸p g¾n kÕt nhËn ®îc b»ng lu ho¸, d¸n keo, nung nãng ch¶y, hoÆc 

t¬ng tù [7, 2006.01] 

35/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt dïng cho c¸c mèi nèi hay c¸c ®Çu mót èng mÒm, vÝ dô 
c¸c ph¬ng tiÖn b¶o hiÓm hay b¶o vÖ [1, 2006.01] 
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37/00 C¸c mèi nèi th¸o l¾p nhanh (c¸c èng lãt g¾n kÕt theo ph¬ng híng t©m F16L 
17/04, 21/06; liªn kÕt c¸c èng mÒm víi c¸c bé phËn cøng F16L 33/00; c¸c mèi nèi 
®îc t¹o ra tù ®éng khi mãc nèi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng B60D, B61G; dïng cho 
c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n F16N 21/00) [1, 2006.01] 

37/02 . trong ®ã mèi nèi chØ ®îc gi÷ nhê lùc ma s¸t cña c¸c bé phËn ghÐp nèi (F16L 
37/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

37/04 . . cã mét bé phËn ngoµi ®µn håi Ðp l¹i víi bé phËn trong nhê ®é ®µn håi cña chóng 
(cã c¸c bé phËn kho¸ F16L 37/08) [1, 2006.01] 

37/05 . . . ®îc Ðp chÆt nhê ¸p lùc cña mét bé phËn c¬ häc [5, 2006.01] 
37/06 . . . ®îc Ðp chÆt nhê ¸p lùc cña chÊt láng hay chÊt khÝ [1, 2006.01] 
37/08 . trong ®ã mèi nèi gi÷a c¸c ®Çu mót èng ®èi ®Çu hoÆc lång nhau ®îc gi÷ nhê c¸c bé 

phËn kho¸ (F16L 37/22 ®Õn 37/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
37/084 . . kÕt hîp víi kho¸ tù ®éng [5, 2006.01] 
37/086 . . . b»ng c¸c chi tiÕt cµi ®îc Ên vµo theo híng kÝnh nhê chi tiÕt t¬ng tù lß xo [7, 

2006.01] 
37/088 . . . b»ng mét vßng ®µn håi ®îc t¸ch thµnh nhiÒu phÇn [5, 2006.01] 
37/091 . . . b»ng vßng cã r¨ng hoÆc chèt [7, 2006.01] 
37/092 . . . b»ng c¸c bé phËn ®îc chªm vµo gi÷a ®êng èng vµ bÒ mÆt d¹ng c«n viªn bi 

cña th©n bé nèi [5, 2006.01] 
37/096 . . . b»ng víi c¸c mãc treo trªn mét trôc [5, 2006.01] 
37/098 . . . b»ng mãc ®µn håi [7, 2006.01] 
37/10 . . sö dông mét èng lãt ngoµi xoay hoÆc vßng ë trªn mét bé phËn [1, 2006.01] 
37/107 . . . Khíp nèi kiÓu Bayonet [7, 2006.01] 
37/113 . . . bé phËn cã c¸c vÊu ë bÒ mÆt chu vi ngoµi ¨n khíp vµo c¸c lç ®ång vÞ cña phÇn 

cã lç [7, 2006.01] 
37/12 . . cïng víi c¸c mãc treo, c¸c vÊu t× hoÆc c¸c bé phËn kho¸ Ên ®îc hoÆc di ®éng 

®îc kh¸c (F16L 37/084 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
37/124 . . . sö dông bul«ng, ®îc b¾t chÆt vµo mÆt bÝch, mµ nã cã thÓ nghiªng trong c¸c lç 

cña mÆt bÝch kh¸c, vµ ®îc gi÷ ë ®ã nhê b¾t chÆt c¸c ®ai èc [7, 2006.01] 
37/127 . . . sö dông c¸c mãc treo ë trªn mét trôc [5, 2006.01] 
37/133 . . . sö dông c¸c mãc mÒm [5, 2006.01] 
37/138 . . . sö dông èng lãt di ®éng theo híng trôc [7, 2006.01] 
37/14 . . . C¸c mèi nèi ®îc g¾n nhê miÕng ®Öm gi÷a c¸c mÆt ®èi tiÕp, vÝ dô cña c¸c ®o¹n 

d©y kim lo¹i, chèt, d©y xÝch [1, 2006.01] 
37/15 . . . . chi tiÕt lµ nªm [7, 2006.01] 
37/16 . . . C¸c mèi nèi ®îc xiÕt chÆt bëi c¸c mãc b¶n lÒ h×nh nªm [1, 2006.01] 
37/18 . . . C¸c mèi nèi ®îc xiÕt chÆt nhê c¸c b¸nh lÖch t©m hay c¸c cam xoay [1, 

2006.01] 
37/20 . . . C¸c mèi nèi ®îc xiÕt chÆt nhê c¸c ®ßn khuû [1, 2006.01] 
37/22 . trong ®ã mèi nèi ®îc gi÷ bëi c¸c bi, con l¨n hay c¸c lß xo xo¾n díi ¸p lùc híng 

t©m gi÷a c¸c bé phËn [1, 2006.01] 
37/23 . . nhê c¸c viªn bi [5, 2006.01] 
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37/24 . trong ®ã mèi nèi ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®Æt bé phËn nµy däc theo trôc vµo trong bé 
phËn kh¸c vµ xoay nã ®Õn giíi h¹n cuèi cïng, vÝ dô mèi nèi kiÓu lìi lª [1, 
2006.01] 

37/244 . . c¸c khíp nèi ®ång trôc víi èng [5, 2006.01] 
37/248 . . . c¸c khíp nèi d¹ng lìi lª [5, 2006.01] 
37/252 . . . bé phËn cã c¸c vÊu ë bÒ mÆt chu vi ngoµi ¨n khíp vµo c¸c lç ®ång vÞ cña phÇn 

cã lç [5, 2006.01] 
37/256 . . c¸c khíp nèi kh«ng ®ång trôc víi èng [5, 2006.01] 
37/26 . trong ®ã mèi nèi ®îc t¹o ra bëi chuyÓn ®éng ngang cña c¸c bé phËn, cã hoÆc 

kh«ng cã chuyÓn ®éng quay tiÕp theo [1, 2006.01] 
37/28 . cã c¬ cÊu kho¸ chÊt láng hay khÝ [1, 2006.01] 
37/30 . . cã c¬ cÊu kho¸ chÊt láng ë hai ®Çu èng nèi [5, 2006.01] 
37/32 . . . Ýt nhÊt mét trong hai van n©ng ®îc më tù ®éng sau qu¸ tr×nh ly hîp [5, 

2006.01] 
37/33 . . . . van n©ng lµ van kiÓu bi [7, 2006.01] 
37/34 . . . . Ýt nhÊt mét van n©ng lµ èng lãt, nghÜa lµ mét èng lãt ®îc lång vµo mét èng 

trong cã v¸ch trô trong [5, 2006.01] 
37/35 . . . . Ýt nhÊt mét van cã lç khoan trôc nèi th«ng víi lç bªn [7, 2006.01] 
37/36 . . . cã hai van n©ng ®îc ho¹t ®éng ®Ó cho dßng chÊt láng ®i qua bé ly hîp sau khi 

hai bé phËn b¸n ly hîp bÞ kho¸ ®Ó chèng thÊt tho¸t [5, 2006.01] 
37/367 . . . cã hai van cöa hoÆc hai van trît [7, 2006.01] 
37/373 . . . cã hai khãa vßi [7, 2006.01] 
37/38 . . cã c¸c c¬ cÊu kho¸ chÊt láng hoÆc khÝ chØ ë trong mét trong hai ®Çu mót cña èng 

nèi [5, 2006.01] 
37/40 . . . víi mét van n©ng ®îc më tù ®éng sau qu¸ tr×nh ly hîp [5, 2006.01] 
37/407 . . . . van n©ng lµ van kiÓu bi [7, 2006.01] 
37/413 . . . . van n©ng lµ van kiÓu èng lãt, nghÜa lµ èng lãt ®îc lång vµo trong èng cã v¸ch 

trô trong [7, 2006.01] 
37/42 . . . . van cã mét lç khoan híng trôc th«ng víi lç bªn [5, 2006.01] 
37/44 . . . víi mét van n©ng ®îc ho¹t ®éng ®Ó cho dßng chÊt láng ®i qua bé ly hîp sau 

khi c¶ hai bé phËn b¸n ly hîp ®îc kho¸ ®Ó chèng thÊt tho¸t [5, 2006.01] 
37/46 . . . cã mét van cöa hay van trît [5, 2006.01] 
37/47 . . . cã mét khãa vßi [7, 2006.01] 
37/48 . ®Ó b¾t chÆt mét ®êng èng vµo mét ®Çu mót cña khãa vßi [5, 2006.01] 
37/50 . ®iÒu chØnh ®îc; dÞch chuyÓn cho phÐp cña c¸c bé phËn liªn kÕt [5, 2006.01] 
37/52 . . C¸c khíp nèi v¹n n¨ng, nghÜa lµ cã mét sù liªn kÕt c¬ häc cho phÐp chuyÓn ®éng 

gãc hoÆc ®iÒu chØnh däc trôc cña c¸c bé phËn theo bÊt kú híng nµo [5, 2006.01] 
37/53 . . cho phÐp ®iÒu chØnh hoÆc dÞch chuyÓn chØ xung quanh trôc cña mét èng [7, 

2006.01] 
37/54 . . dïng cho c¸c ®êng èng chÞu ¸p lùc, chØ ®îc ®ì ë mét bªn [5, 2006.01] 
37/56 . ®èi víi èng nhiÒu kªnh hoÆc cã v¸ch kÐp [5, 2006.01] 
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37/58 . c¸c ®Çu cña c¶ hai c¸c phÇn b¸n khíp ®îc Ðp l¹i nhau mµ kh«ng cÇn kho¸ gi÷ [5, 
2006.01] 

37/60 . cã chèt vµ hép vá cè ®Þnh [7, 2006.01] 
37/62 . ®îc dÉn ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [7, 2006.01] 

39/00 C¸c mèi nèi hoÆc ®Çu nèi dïng cho èng cã v¸ch kÐp hoÆc èng nhiÒu kªnh hay 
c¸c côm èng [1, 2006.01] 

39/02 . cho c¸c èng mÒm [1, 2006.01] 
39/04 . cho phÐp ®iÒu chØnh hay dÞch chuyÓn [1, 2006.01] 
39/06 . cña kiÓu xoay nhiÒu dßng, vÝ dô gåm nhiÒu côm èng ®Æt song song [7, 2006.01] 

41/00 Liªn kÕt c¸c nh¸nh èng dÉn; Nèi èng víi v¸ch ng¨n (F16L 39/00 ®îc u tiªn; c¸c 
mèi nèi èng kh«ng dïng ®Ó dÉn truyÒn chÊt láng hay khÝ F16B 9/00; c¸c mèi nèi 
chuyªn dïng ®Ó nèi c¸c ®Çu èng víi nhau, xem trong c¸c nhãm t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

41/02 . C¸c côm rÏ nh¸nh, vÝ dô chÕ t¹o tõ mét ®o¹n, ®îc hµn, ®îc t¸n ®inh [1, 2006.01] 
41/03 . . gåm c¸c ®o¹n chuyÓn tiÕp dïng cho bèn hoÆc nhiÒu ®êng èng [5, 2006.01] 
41/04 . Ph©n nh¸nh c¸c thµnh èng, nghÜa lµ t¹o c¸c liªn kÕt xuyªn qua c¸c thµnh èng trong 

khi chóng ®ang dÉn truyÒn chÊt láng hoÆc khÝ; C¸c chi tiÕt nèi cho môc ®Ých nµy 
(c¸c thiÕt bÞ hay thao t¸c liªn quan tíi c¸c bíc gia c«ng kim lo¹i, xem trong c¸c 
líp gia c«ng kim lo¹i t¬ng øng) [1, 2006.01] 

41/06 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn b¾t chÆt «m lÊy èng [1, 2006.01] 
41/08 . Nèi c¸c èng víi v¸ch ng¨n hoÆc èng, trôc liªn kÕt èng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng 

v¸ch ng¨n hoÆc trôc cña èng kh¸c (F16L 41/02 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
41/10 . . ®o¹n ®u«i èng ®îc vÆn vÝt vµo v¸ch ng¨n [5, 2006.01] 
41/12 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn b¾t chÆt bao quanh ®êng èng [5, 2006.01] 
41/14 . . b»ng c¸ch vÆn mét ®o¹n nèi trung gian vµo phÝa trong hoÆc phÝa ngoµi cña v¸ch 

ng¨n [5, 2006.01] 
41/16 . . èng ph©n nh¸nh gåm cã c¸c c¬ cÊu kho¸ chÊt láng hoÆc khÝ [5, 2006.01] 
41/18 . èng ph©n nh¸nh cã thÓ di chuyÓn ®îc [7, 2006.01] 

43/00 C¸c khuûu nèi èng; èng xiph«ng (c¸c lç lµm s¹ch F16L 45/00; c¸c èng xiph«ng 
dïng cho ®êng èng nhµ vÖ sinh E03D 11/18; c¸c èng xiph«ng nãi chung F04F 
10/00) [1, 2006.01] 

43/02 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn gia cè ®Æc biÖt [1, 2006.01] 

45/00 C¸c côm èng cã c¸c lç lµm s¹ch vµ c¸c n¾p cho chóng [1, 2006.01] 

47/00 C¸c c¬ cÊu nèi hay c¸c chi tiÕt nèi èng kh¸c ®îc chÕ t¹o tõ chÊt dÎo hoÆc ®Ó sö 
dông víi c¸c èng ®îc chÕ t¹o tõ chÊt dÎo (chi tiÕt ®Öm kÝn, dïng cho c¸c mèi nèi, 
®Ó bÞt kÝn nhê ¸p lùc cña chÊt láng hoÆc khÝ F16L 17/00) [1, 2006.01] 

47/02 . C¸c mèi nèi hµn; C¸c mèi nèi keo [1, 2006.01] 
47/03 . . Khíp nèi hµn cã ®iÖn trë g¾n trong khíp nèi [7, 2006.01] 
47/04 . cã ®ai èc khíp quay hay ®ai kÑp «m lÊy èng [2, 2006.01] 

264 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F16L 

47/06 . cã èng lãt hay èng bäc ®îc t¹o thµnh tõ ®Çu mót èng hoÆc trong ®Çu mót èng [2, 
2006.01] 

47/08 . . cã vßng ®Öm kÝn ®îc bè trÝ gi÷a mÆt ngoµi cña mét ®Çu èng vµ mÆt trong cña 
èng lãt hoÆc èng bäc, vßng ®Öm kÝn ®îc ®Æt tríc bªn trong èng lãt hoÆc èng 
bäc [7, 2006.01] 

47/10 . . . vßng ®Öm kÝn ®îc ®Þnh vÞ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn phô [7, 2006.01] 
47/12 . . cã ph¬ng tiÖn kho¸ phô [7, 2006.01] 
47/14 . Mèi nèi b»ng mÆt bÝch [7, 2006.01] 
47/16 . Mèi nèi cã ren [7, 2006.01] 
47/18 . Mèi nèi hiÖu chØnh ®îc; Khíp nèi cho phÐp dÞch chuyÓn [7, 2006.01] 
47/20 . c¬ b¶n dùa vµo c¸c ®Æc tÝnh cña chÊt dÎo [7, 2006.01] 
47/22 . . sö dông vËt liÖu co ngãt [7, 2006.01] 
47/24 . . dïng cho c¸c khíp nèi gi÷a èng kim lo¹i vµ èng b»ng chÊt dÎo [7, 2006.01] 
47/26 . dïng cho èng ph©n nh¸nh; ®Ó nèi èng víi v¸ch ng¨n; Phô tïng kÌm theo [7, 

2006.01] 
47/28 . . Nèi c¸c èng víi v¸ch ng¨n hoÆc víi c¸c èng kh¸c, trôc cña èng ®îc nèi lµ vu«ng 

gãc víi têng hoÆc víi trôc cña èng kh¸c [7, 2006.01] 
47/30 . . . Sö dông ph¬ng tiÖn b¾t chÆt ®Ó «m chÆt èng [7, 2006.01] 
47/32 . . C¸c côm ph©n nh¸nh, vÝ dô ®îc lµm thµnh mét khèi, ®îc hµn, ®îc t¸n rivª [7, 

2006.01] 

47/34 . . èng rÏ nh¸nh, nghÜa lµ t¹o c¸c mèi nèi xuyªn qua thµnh èng trong khi ®ang dÉn 
truyÒn chÊt lu; C¸c chi tiÕt nèi èng dïng cho chóng [7, 2006.01] 

49/00 C¸c c¬ cÊu nèi èng, vÝ dô c¸c mèi nèi, dïng cho c¸c èng lµm tõ vËt liÖu gißn, vÝ 
dô b»ng thñy tinh hay b»ng gèm [1, 2006.01] 

49/02 . C¸c mèi nèi èng cã èng lãt hay èng bäc [5, 2006.01] 
49/04 . C¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch [5, 2006.01] 
49/06 . C¸c mèi nèi trong ®ã c¸c bÒ mÆt bÝt kÝn ®îc Ðp l¹i víi nhau b»ng mét chi tiÕt, vÝ 

dô ®ai èc khíp xoay, ®îc vÝt chÆt lªn trªn hay vµo trong mét trong c¸c chi tiÕt nèi  
[7, 2006.01] 

49/08 . C¸c mèi nèi ®iÒu chØnh ®îc; c¸c mèi nèi cho phÐp dÞch chuyÓn [7, 2006.01] 
 

51/00 C¸c c¬ cÊu bï gi·n në dïng cho c¸c èng dÉn (c¸c èng dÉn d¹ng kÝnh viÔn väng 
27/12) [1, 2006.01] 

51/02 . sö dông c¸c èng xÕp hay èng uèn nÕp hoÆc gîn sãng cã thÓ gi·n në ®îc [1, 
2006.01] 

51/03 . . gåm hai hay nhiÒu èng xÕp [5, 2006.01] 
51/04 . sö dông c¸c chç uèn cong, vÝ dô c¸c èng d¹ng ®µn lia [1, 2006.01] 

53/00 SÊy nãng èng hay hÖ thèng èng; Lµm l¹nh èng hay hÖ thèng èng [1, 2006.01, 
2018.01] 

53/30 . SÊy nãng èng hay hÖ thèng èng [2018.01] 
53/32 . . sö dông chÊt láng nãng [2018.01] 
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53/34 . . sö dông ®iÖn trêng, tõ trêng hoÆc ®iÖn tõ trêng, vÝ dô nung nãng b»ng c¶m 
øng, ®iÖn m«i hoÆc vi sãng [2018.01] 

53/35 . . SÊy nãng b»ng ®iÖn trë thuÇn [2018.01] 
53/37 . . . dßng ®iÖn nung ch¹y th¼ng qua èng ®Ó sÊy nãng [2018.01] 
53/38 . . . sö dông chi tiÕt nung ®iÖn thon dµi, vÝ dô, d©y ®iÖn hoÆc ruy b¨ng [2018.01] 
53/70 . Lµm l¹nh èng hay hÖ thèng èng [2018.01] 
53/75 . . sö dông l¸ t¶n nhiÖt ®Ó lµm m¸t [2018.01] 

55/00 C¸c thiÕt bÞ phô trî cho c¸c èng hoÆc hÖ thèng èng dÉn (F16L 1/00 ®Õn 53/00, 
57/00, 59/00 ®îc u tiªn; söa ch÷a hoÆc nèi èng trªn hoÆc díi níc F16L 1/26; c¸c 
vßi phun B05B; lµm s¹ch èng B08B 9/02, vÝ dô lo¹i bá sù t¾c nghÏn B08B 9/027; c¸c 
thiÕt bÞ ng¨n ngõa èng dÉn níc bÞ nøt do ®ãng b¨ng E03B 7/10; dïng cho c¸c thiÕt 
bÞ dÉn níc d©n dông E03C 1/00; c¸c thiÕt bÞ bÞt kÝn lç rß èng dÉn cña bé trao ®æi 
nhiÖt F28F 11/00) [1, 2006.01] 

55/02 . C¸c bé hÊp thô n¨ng lîng; C¸c bé hÊp thô tiÕng ån (trong c¸c van F16K 47/00) [1, 
2006.01] 

55/027 . . C¸c kªnh tiÕt lu (¶nh hëng ®Õn c¸c dßng ch¶y F15D 1/00; ®iÒu khiÓn lu lîng 
dßng ch¶y G05D 7/00) [5, 2006.01] 

55/033 . . Bé hÊp phô tiÕng ån (F16L 55/027 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
55/035 . . . díi d¹ng gi¸ treo hay gi¸ ®ì ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
55/04 . C¸c thiÕt bÞ triÖt tiªu xung ®éng hay rung ®éng c¸c chÊt lu [1, 2006.01] 
55/045 . . chuyªn dïng ®Ó c¶n trë hoÆc gi¶m thiÓu t¸c dông cña va ch¹m thuû lùc [5, 

2006.01] 
55/05 . . . bé gi¶m va ®Ëp dïng cho môc ®Ých nµy (bé tÝch n¨ng F15B 1/04) [5, 2006.01] 
55/052 . . . . BÓ khÝ nÐn [7, 2006.01] 
55/053 . . . . . khÝ trong bÓ ®îc t¸ch ra tõ chÊt láng trong ®êng èng [7, 2006.01] 
55/054 . . . . . . bÓ ®îc ®Æt trong hoÆc xung quanh ®êng èng, mµ nã ®îc t¸ch biÖt nhê 

mµng d¹ng èng lãt [7, 2006.01] 
55/055 . . . c¸c van kÌm theo [5, 2006.01] 
55/07 . Bè trÝ hay l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c van, ®Ó qu¹t giã hoÆc th«ng giã hoÆc ®Ó 

tho¸t níc (bè trÝ thiÕt bÞ tho¸t níc trong c¸c hÖ thèng dÉn níc E03B 7/08; c¸c 
thiÕt bÞ tho¸t níc F16K, F16T; c¸c thiÕt bÞ qu¹t giã hoÆc th«ng giã F16K 24/00) 
[2, 2006.01] 

55/09 . §iÒu hoµ kh«ng khÝ, vÝ dô khö níc trong c¸c hÖ thèng khÝ nÐn (nãi chung F24) 
55/10 . Ph¬ng tiÖn chÆn dßng ch¶y trong ®êng èng hoÆc èng mÒm (F16L 29/00, 37/28 

®îc u tiªn; ®Ó bÞt lç rß rØ F16L 55/16; c¸c van F16K) [1, 7, 2006.01] 
55/103 . . b»ng c¸ch ®ãng b¨ng t¹m thêi c¸c ®o¹n chÊt láng trong èng [7, 2006.01] 
55/105 . . C¸c thiÕt bÞ ®ãng ng¾t, ®îc ®a vµo ®êng èng hoÆc c¸c èng mÒm theo híng 

híng t©m [5, 2006.01] 
55/11 . . C¸c nót bÝt [5, 2006.01] 
55/115 . . C¸c n¾p ®Ëy [5, 2006.01] 
55/12 . . sö dông bé phËn cã thÓ gi·n në t¹i chç (van kho¸ cã bé phËn tr¬ng ®Çy F16K 

7/10) [1, 2006.01] 
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55/124 . . . ®îc dÉn vµo ®êng èng hoÆc èng mÒm theo híng híng t©m [5, 2006.01] 
55/128 . . . ®îc dÉn vµo ®êng èng hoÆc èng mÒm theo híng híng trôc [5, 2006.01] 
55/13 . . . . c¸c thiÕt bÞ ®ãng kÝn lµ mét nót ®îc cè ®Þnh nhê biÕn d¹ng chÊt dÎo [7, 

2006.01] 
55/132 . . . . c¸c thiÕt bÞ ®ãng kÝn lµ mét nót ®îc cè ®Þnh nhê biÕn d¹ng vßng bÝt kÝn theo 

híng híng t©m [5, 2006.01] 
55/134 . . . . . b»ng vßng bÝt thæi phång ®îc [7, 2006.01] 
55/136 . . . . c¸c thiÕt bÞ ®ãng kÝn lµ mét nót ®îc cè ®Þnh nhê gi·n në hoÆc biÕn d¹ng cña 

mét vßng trßn ph©n c¸ch, mét mãc treo hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
55/16 . C¸c thiÕt bÞ bÞt lç rß rØ trong c¸c èng hoÆc èng mÒm, vÝ dô söa ch÷a èng mÒm [1, 7, 

2006.01] 
55/162 . . tõ bªn trong èng (chuyªn dïng cho èng cong, côm nh¸nh, èng nh¸nh, hoÆc t¬ng 

tù F16L 55/179) [5, 7, 2006.01] 
55/163 . . . vßng, ®ai hoÆc èng lãt ®îc Ðp l¹i vµo mÆt trong cña èng [7, 2006.01] 
55/164 . . . chÊt láng bÞt kÝn ®îc ®a vµo trong èng (F16L 55/1645 ®îc u tiªn) [7, 

2006.01] 
55/1645 . . . vËt liÖu bÞt kÝn ®îc ®a vµo bªn trong èng b»ng dông cô di chuyÓn trong èng 

[7, 2006.01] 
55/165 . . . mét èng ®îc ®Æt vµo ®o¹n èng bÞ háng [5, 7, 2006.01] 
55/168 . . tõ bªn ngoµi èng (chuyªn dïng cho ®o¹n cong, côm nh¸nh, èng nh¸nh, hoÆc 

t¬ng tù F16L 55/179) [5, 7, 2006.01] 
55/17 . . . b»ng c¸ch Ðp c¸c vßng, ®ai hoÆc èng lãt vµo mÆt ngoµi cña èng hoÆc èng mÒm 

(vßng siÕt èng mÒm ®Ó nèi èng mÒm víi bé phËn r¾n F16L 33/02) [5, 7, 
2006.01] 

55/172 . . . . vßng, ®ai hoÆc èng lãt ®îc b¾t chÆt b»ng chèt vµ ®ai èc cã ren bè trÝ tiÕp 
tuyÕn [5, 7, 2006.01] 

55/175 . . . b»ng c¸ch sö dông vËt liÖu ®iÒn ®Çy kho¶ng kh«ng xung quanh èng tríc khi 
®«ng cøng [5, 7, 2006.01] 

55/178 . . . b»ng c¸ch kÑp líp ®Öm ngoµi lªn mèi nèi cã èng lãt hoÆc èng bäc [5, 7, 
2006.01] 

55/179 . . chuyªn dïng cho c¸c ®o¹n cong, côm nh¸nh, èng nh¸nh hoÆc t¬ng tù [7, 
2006.01] 

55/18 . C¸c dông cô ®îc sö dông khi söa ch÷a èng (F16L 55/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
55/24 . Ng¨n ngõa sù tÝch tô chÊt bÈn hay c¸c t¹p chÊt kh¸c trong èng, vÝ dô nhê c¸c bé thu 

gãp, c¸c líi läc [1, 2006.01] 
55/26 . Bé phËn nèi èng di chuyÓn trong lßng èng, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ cã thÓ di chuyÓn 

trong lßng èng hoÆc èng dÉn cã hoÆc kh«ng cã ph¬ng tiÖn tù truyÒn ®éng (c¸c hÖ 
thèng ®êng ray ch¹y trong hÇm lß B61B 13/10; vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm theo 
®êng èng, vÝ dô hÖ thèng chuyÓn bu phÈm, B65G 51/00) [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

(1) Bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn trong lßng èng chuyªn dïng cho nh÷ng øng dông ®Æc 
biÖt ®îc ph©n lo¹i trong c¸c vÞ trÝ liªn quan tíi c¸c øng dông ®ã, vÝ dô  
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 - ngõng dßng ch¶y tõ hoÆc trong èng dÉn hoÆc èng mÒm F16L 55/12;  
 - söa ch÷a ®êng èng F16L 55/18; 
 - tr¸ng chÊt láng hoÆc c¸c vËt liÖu ch¶y kh¸c bªn trong ®êng èng B05C 7/08; 
 - lµm s¹ch ®êng èng hoÆc èng hoÆc c¸c hÖ thèng èng hoÆc ®êng èng B08B 9/02; 
 - hµn hoÆc c¾t B23K 37/02; 
 - khoan ®Êt E21B; 
 - lµm s¹ch èng khãi E21B;  
 - lµm s¹ch mÆt trong hoÆc mÆt ngoµi cña èng dÉn bé trao ®æi nhiÖt F28G; 
 - ®o ®¹c, thö nghiÖm G01; 
 - kiÓm tra c¸c thïng chøa trong lß ph¶n øng h¹t nh©n G21C 17/003; 
 - kiÓm tra hoÆc b¶o dìng c¸c èng hoÆc c¸c ®êng èng trong c¸c thiÕt bÞ h¹t nh©n  

G21C 17/017; 
 - L¾p ®Æt c¸p hoÆc ®êng d©y ®iÖn hoÆc kÕt hîp víi ®êng d©y hoÆc c¸p quang 

H02G. 
(2) Trong nhãm nµy, nã ®îc bæ sung thªm c¸c m· sè cña nhãm 101/00. 
 
55/28 . . c¸c ph¬ng diÖn kÕt cÊu [6, 2006.01] 
55/30 . . . cña c¸c ph¬ng tiÖn ®Èy, vÝ dô ®îc kÐo b»ng c¸p [6, 2006.01] 
55/32 . . . . lo¹i tù chøa ®ùng [6, 2006.01] 
55/34 . . . . . Bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn trong lßng èng chuyÓn ®éng tõng bíc [6, 

2006.01] 
55/36 . . . . . dÉn ®éng b»ng ph¶n lùc [6, 2006.01] 
55/38 . . . . dÉn ®éng b»ng ¸p lùc chÊt láng [6, 2006.01] 
55/40 . . . cña th©n thÓ [6, 2006.01] 
55/42 . . . . ®«ng tô hoÆc ph©n r· [6, 2006.01] 
55/44 . . . . cã thÓ gi·n në [6, 2006.01] 
55/46 . . phãng hoÆc thu håi c¸c bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn trong lßng èng [6, 2006.01] 
55/48 . . X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn trong lßng èng hoÆc ®êng 

èng dÉn [6, 2006.01] 

57/00 B¶o vÖ c¸c èng hay c¸c bé phËn cã d¹ng t¬ng tù chèng h háng hoÆc hao mßn 
c¬ häc bªn ngoµi vµ bªn trong (®ì èng bªn trong c¸c èng kh¸c hay c¸c èng bäc 
F16L 7/00; sö dông trong c¸c liªn kÕt víi ®Çu mót nèi èng cña èng mÒm F16L 35/00; 
b¶o vÖ c¸c èng hoÆc ®Çu mót nèi èng chèng ¨n mßn hoÆc ®ãng cÆn F16L 58/00; b¶o 
vÖ chóng trong khi vËn chuyÓn B65D, vÝ dô B65D 59/00) [1, 2006.01] 

57/02 . chèng sù r¹n nøt hoÆc cong vªnh [7, 2006.01] 
57/04 . chèng löa hay c¸c nguån nhiÖt tõ bªn ngoµi  [7, 2006.01] 
57/06 . chèng mßn (F16L 57/04 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 

58/00 B¶o vÖ c¸c èng hay c¸c chi tiÕt nèi èng chèng ¨n mßn hoÆc ®ãng cÆn (khi gia cè 
c¸c èng trong c¸c èng kh¸c hoÆc trong c¸c èng bäc F16L 7/00; c¸c èng ghÐp F16L 
9/14; lµm s¹ch èng B08B 9/02) [1, 2006.01] 
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58/02 . nhê c¸c líp phñ bªn trong hoÆc bªn ngoµi (c¸c líp phñ víi môc ®Ých c¸ch nhiÖt 
F16L 59/00, c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc m¸y mãc dïng ®Ó phñ, xem trong c¸c vÞ trÝ 
t¬ng øng, vÝ dô B28B 21/94) [2, 2006.01] 

58/04 . . C¸c líp phñ ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu ®îc sö dông (F16L 58/16 ®îc u tiªn; 
c¸c thµnh phÇn vËt liÖu, xem trong c¸c líp t¬ng øng, vÝ dô C04B) [2, 2006.01] 

58/06 . . . b»ng xi m¨ng, bª t«ng hoÆc t¬ng tù [2, 2006.01] 
58/08 . . . b»ng kim lo¹i [2, 2006.01] 
58/10 . . . b»ng cao su hay chÊt dÎo [2, 2006.01] 
58/12 . . . b»ng nhùa ®êng hay bi tum [2, 2006.01] 
58/14 . . . b»ng gèm hay c¸c vËt liÖu d¹ng thñy tinh [2, 2006.01] 
58/16 . . c¸c líp phñ d¹ng vµnh ®ai (c¸c thiÕt bÞ ®Ó bao phñ lâi b»ng c¸ch cuén B65H 

81/00) [2, 2006.01] 
58/18 . chuyªn dïng cho c¸c chi tiÕt nèi èng [2, 2006.01] 

59/00 C¸ch nhiÖt nãi chung (c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m trong x©y dùng E04B; c¸ch nhiÖt trong 
®«ng c¬ h¬i níc F01B 31/08; c¸ch nhiÖt trong m¸y hoÆc ®éng c¬ pitt«ng quay F01C 
21/06; c¸ch nhiÖt trong c¸c b¬m F04C 29/04; c¸ch nhiÖt trong c¸c b×nh cao ¸p F17C 
1/12; c¸ch nhiÖt trong c¸c b×nh chøa kh«ng chÞu ¸p suÊt F17C 3/02) [1, 2006.01] 

59/02 . H×nh d¸ng hoÆc d¹ng cña c¸c vËt liÖu c¸ch ly, cã hoÆc kh«ng cã líp phñ toµn bé víi 
c¸c vËt liÖu c¸ch ly (ph¬ng diÖn ho¸ häc, xem trong c¸c líp t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

59/04 . C¸c c¬ cÊu sö dông c¸c vËt lãt kh«, vÝ dô b«ng xØ [1, 2006.01] 
59/05 . . trong c¸c líp vá hay líp phñ chÕ t¹o s½n [2, 2006.01] 
59/06 . C¸c c¬ cÊu sö dông líp ®Öm khÝ hoÆc ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
59/065 . . sö dông ch©n kh«ng (F16L 59/075 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
59/07 . . líp kh«ng khÝ ®îc bäc kÝn bëi mét hoÆc nhiÒu líp c¸ch nhiÖt [7, 2006.01] 
59/075 . . líp kh«ng khÝ hoÆc ch©n kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c ®êng dÉn däc ph©n bè xung 

quanh chu vi èng [7, 2006.01] 
59/08 . C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa bøc x¹, vÝ dô sö dông l¸ kim lo¹i d¸t máng [1, 2006.01] 
59/10 . C¸c b¨ng hoÆc líp phñ dïng ®Ó b¶o vÖ c¸ch ly, vÝ dô chèng l¹i ¶nh hëng cña m«i 

trêng hoÆc chèng l¹i sù ph¸ ho¹i c¬ häc (phñ toµn bé víi c¸c vËt liÖu c¸ch ly F16L 
59/02) [1, 2006.01] 

59/11 . . Líp phñ cøng dïng cho c¸c èng khuûu [7, 2006.01] 
59/12 . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó ®ì líp c¸ch ly khái v¸ch ng¨n hoÆc bé phËn bÞ c¸ch ly, vÝ dô 

nhê c¸c tÊm ®Öm gi÷a èng vµ vËt liÖu c¸ch nhiÖt; C¸c c¬ cÊu ®Ó ®ì c¸c bé phËn 
c¸ch ly [1, 2006.01] 

59/125 . . TÊm ®Öm d¹ng h×nh xo¾n [7, 2006.01] 
59/13 . . Gi¸ ®ì ®µn håi [7, 2006.01] 
59/135 . . Gi¸ treo hoÆc gi¸ ®ì chuyªn dïng cho èng ®îc c¸ch nhiÖt [7, 2006.01] 
59/14 . C¸c c¬ cÊu dïng cho líp c¸ch ly cña èng hoÆc cña hÖ thèng èng (F16L 59/02 ®Õn 

59/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
59/147 . . líp c¸ch ly n»m híng vµo phÝa trong cña mÆt ngoµi cña ®êng èng [5, 2006.01] 
59/15 . . dïng cho èng ngÇm [7, 2006.01] 
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59/153 . . ®èi víi c¸c ®êng èng mÒm [5, 2006.01] 
59/16 . . C¸c c¬ cÊu chuyªn dïng cho c¸c yªu cÇu côc bé t¹i c¸c mÆt bÝch, c¸c mèi nèi, c¸c 

van vµ t¬ng tù (c¸c ph¬ng tiÖn ®Æt trong hay trªn van ®Ó nung nãng hay lµm 
l¹nh F16K 49/00) [1, 2006.01] 

59/18 . . . cho c¸c mèi nèi [5, 2006.01] 
59/20 . . . . cho c¸c mèi nèi liÒn khèi [5, 2006.01] 
59/21 . . . thÝch øng cho c¬ cÊu bï gi·n në [7, 2006.01] 
59/22 . . . cho c¸c ®êng èng cong [5, 2006.01] 

S¬ ®å m· sè liªn quan ®Õn c¸c nhãm F16L 55/26 ®Õn 55/48, ®Ò cËp ®Õn viÖc sö dông vµ 
¸p dông c¸c bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn ®îc trong ®êng èng [6] 

101/00 Sö dông hoÆc ¸p dông c¸c bé phËn nèi èng vµ di chuyÓn ®îc trong lßng èng [6, 
2006.01] 

101/10 . Xö lý bªn trong c¸c èng [6, 2006.01] 
101/12 . . Lµm s¹ch [6, 2006.01] 
101/14 . . Lµm kh« [6, 2006.01] 
101/16 . . Phñ b»ng c¸ch sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu ch¶y, vÝ dô quÐt s¬n [6, 2006.01] 
101/18 . . Líp tr¸ng lãt kh¸c líp phñ [6, 2006.01] 
101/20 . Trôc xuÊt khÝ hoÆc chÊt lu [6, 2006.01] 
101/30 . KiÓm tra, ®o ®¹c hoÆc thö nghiÖm [6, 2006.01] 
101/40 . T¸ch c¸c chÊt láng ®îc truyÒn [6, 2006.01] 
101/50 . KÐo c¸p hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù [6, 2006.01] 
101/60 . BÞt kÝn c¸c lç rß rØ [6, 2006.01] 
101/70 . VËn hµnh viÖc khoan giÕng [6, 2006.01] 
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F16M Khung, bÖ hoÆc Gi¸ cña ®éng c¬, c¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ 
kh¸c, kh«ng dµnh riªng cho tõng lo¹i ®éng c¬, m¸y mãc 
hay thiÕt bÞ; BÖ m¸y hay gi¸ ®ì 

Ghi chó 

 CÇn lu ý c¸c vÞ trÝ díi ®©y: 
B21B  31 /02  - C¸c khung ®øng cña m¸y c¸n kim lo¹i  
G01D  11 /30  - Trô ®ì chuyªn dïng cho c¸c dông cô chØ b¸o vµ ghi. 

Néi dung ph©n líp 

Khung, bÖ, Gi¸ 
DÞch chuyÓn ®îc ................................................................................................................ 3/00 
Cho c¸c ®éng c¬, m¸y mãc hay thiÕt bÞ ......................................................................1/00, 5/00 
C¸c nÒn mãng; C¸c chi tiÕt kÕt cÊu ............................................................................ 9/00; 7/00 

BÖ m¸y hoÆc gi¸ ®ì ..................................................................................................... 11/00, 13/00 
 

1/00 Khung hay vá ®éng c¬, m¸y mãc hay thiÕt bÞ; C¸c khung ®ång thêi lµ bÖ m¸y [1, 
2, 2006.01] 

1/02 . dïng cho c¸c ®éng c¬ pitt«ng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc m¸y mãc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/021 . . dïng ®Ó bao bäc trôc khuûu [1, 2006.01] 
1/022 . . . d¹ng tunnel, nghÜa lµ gi¸ trong ®ã trôc khuûu chØ ®îc ®a vµo theo chiÒu däc 

trôc (dïng cho ®éng c¬ hoÆc m¸y mãc cã c¸c xi lanh bè trÝ theo h×nh sao F16M 
1/023) [1, 2006.01] 

1/023 . . . chuyªn dïng cho ®éng c¬ hay m¸y mãc cã c¸c xi lanh bè trÝ theo h×nh sao [1, 
2006.01] 

1/024 . . . thuËn tiÖn cho viÖc l¾p r¸p c¸c chi tiÕt dÉn truyÒn lùc cña ®éng c¬ hay m¸y mãc, 
vÝ dô c¸c thanh truyÒn [1, 2006.01] 

1/025 . . . L¾p ®Æt c¸c æ trôc vµo c¸cte, vÝ dô cã c¸c bul«ng bÖ m¸y [1, 2006.01] 
1/026 . . dïng ®Ó bao bäc c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña ®éng c¬ hoÆc m¸y mãc trõ trôc 

khuûu, vÝ dô vá bäc c¸c bé phËn cña c¬ cÊu van ph©n phèi [1, 2006.01] 
1/04 . dïng cho c¸c ®éng c¬ r«to hoÆc c¸c m¸y mãc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/08 . ®îc ®Æc trng bëi ®îc t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu d¹ng tÊm hay tõ c¸c bé phËn hµn [1, 

2006.01] 

3/00 C¸c khung hoÆc bÖ di chuyÓn ®îc hay cã b¸nh xe, vÝ dô cho c¸c tæ hîp m¸y 
cung cÊp ®iÖn dù phßng, c¸c tæ hîp m¸y nÐn khÝ (kÕt cÊu c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
nãi chung B60 ®Õn B62) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c bÖ m¸y, nghÜa lµ c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ì m¸y mãc hoÆc ®éng c¬ trªn nÒn 
mãng [1, 2006.01] 
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7/00 C¸c chi tiÕt ®Ó gia cè hoÆc ®iÒu chØnh c¸c bÖ m¸y, khung hay c¸c trô ®ì trªn nÒn 
mãng; Gia cè c¸c bé phËn cè ®Þnh, vÝ dô c¸c khèi xi lanh ®éng c¬ (l¾p ®Æt ®µn håi 
hay t¬ng tù ®Ó triÖt tiªu rung ®éng F16F, ®Æc biÖt F16F 15/04) [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt kÕ nÒn mãng ®Æc biÖt liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt vµ gia cè m¸y mãc 
(nÒn mãng cho thiÕt bÞ m¸y mãc E02D 27/44) [1, 2006.01] 

11/00 C¸c trô hay gi¸ ®ì gièng nh c¸c trô bÖ cho m¸y mãc hay c¸c vËt kh¸c (kh«ng 
cã c¸c phÇn bªn trªn hay ®Çu F16M 13/00; c¸c gi¸ vÏ hay gi¸ ®ì cho c¸c b¶ng vÏ 
hoÆc t¬ng tù A47B 97/04; c¸c gi¸ trng bµy A47F 7/00; dïng cho c«ng nh©n x©y 
dùng E04G 1/32; ®ì, treo c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng F21V 21/00; C¸c biÕn thÓ ®Æc biÖt 
dïng cho c¸c m¸y mãc vµ vËt thÓ chuyªn dïng, xem trong c¸c ph©n líp t¬ng øng) 
[1, 2006.01] 

11/02 . C¸c ®Çu, nghÜa lµ phÇn bªn trªn cña trô hay gi¸ ®ì [1, 2006.01] 
11/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gia cè c¸c thiÕt bÞ; C¸c ph¬ng tiÖn cho phÐp ®iÒu chØnh vÞ trÝ 

t¬ng ®èi cña m¸y mãc so víi trô ®ì [1, 2006.01] 
11/06 . . . . cho phÐp xoay [1, 2006.01] 
11/08 . . . . xung quanh trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
11/10 . . . . xung quanh trôc ngang [1, 2006.01] 
11/12 . . . . theo nhiÒu híng [1, 2006.01] 
11/14 . . . . . cã khíp bi (c¸c b¶n lÒ cã khíp bi F16C 11/06) [1, 2006.01] 
11/16 . . C¸c chi tiÕt liªn quan ®Õn viÖc gia cè c¸c trô ®ì ®Çu, cã hay kh«ng cã bé phËn 

khãa [1, 2006.01] 
11/18 . . cã c¬ cÊu ®Ó dÞch chuyÓn t¬ng ®èi thiÕt bÞ so víi trôc ®ì [1, 2006.01] 
11/20 . Khung gÇm cã hay kh«ng cã b¸nh xe [1, 2006.01] 
11/22 . . cã ®é cao gÇn nh kh«ng ®æi, vÝ dô cã ®é dµi cña cét hay ch©n kh«ng ®æi (F16M 

11/42 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/24 . . chiÒu cao hay chiÒu dµi cña ch©n thay ®æi ®îc, ngoµi ra chØ thay ®æi khi vËn 

chuyÓn (F16M 11/42 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/26 . . . nhê sù co rót kiÓu èng lång vµo nhau, gËp hay kh«ng gËp ®îc (c¸c chi tiÕt chØ 

liªn quan tíi c¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c bé phËn lång vµo nhau F16B 7/10) 
[1, 2006.01] 

11/28 . . . . Khung gÇm cho c¸c bÖ ®ì cã mét cét d¹ng èng lång vµo nhau [1, 2006.01] 
11/30 . . . . . cã c¸c thanh chèng bªn sên chuyÓn ®éng ®ång thêi [1, 2006.01] 
11/32 . . . . Khung gÇm cho c¸c bÖ ®ì cã ba hay nhiÒu ch©n kiÓu èng lång vµo nhau [1, 

2006.01] 
11/34 . . . . . C¸c bé phËn giíi h¹n ®é më réng cña c¸c ch©n [1, 2006.01] 
11/36 . . . . . C¸c bé ph©n ng¨n ngõa sù trît c¸c ch©n [1, 2006.01] 
11/38 . . . nhê gËp l¹i [1, 2006.01] 
11/40 . . . nhê c¸c ch©n cã thÓ cuén hay uèn gÊp ®îc [1, 2006.01] 
11/42 . cã c¸c c¬ cÊu ®Ó ®Èy c¸c bÖ ®ì [1, 2006.01] 
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13/00 C¸c gi¸ ®ì kh¸c ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ hay vËt thÓ (c¸c phÇn bªn trªn cho chóng 
F16M 11/02; ®Ó ®©m xuyªn xuèng ®Êt A45F 3/44); C¸c ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o ®é 
æn ®Þnh cña c¸c m¸y mãc hay vËt thÓ cÇm tay [1, 2006.01] 

13/02 . dïng ®Ó ®ì trªn, hoÆc cè ®Þnh víi, vËt bÊt kú, vÝ dô c©y, cæng, khung cöa sæ, xe ®¹p 
[1, 2006.01] 

13/04 . dïng ®Ó ®ì trªn, hoÆc gi÷ æn ®Þnh trªn ngêi, vÝ dô nhê d©y xÝch [1, 2006.01] 
13/06 . cã thÓ dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c, vÝ dô ®îc sö dông nh xÎng, ghÕ, gËy trît 

b¨ng [1, 2006.01] 
13/08 . . ®îc sö dông nh gËy ®i d¹o [1, 2006.01] 
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F16N B«i tr¬n 

Ghi chó [2006.01] 

 Chó ý ®Õn nh÷ng ph©n nhãm díi ®©y, trong ®ã cã viÖc b«i tr¬n cho thiÕt bÞ cô thÓ 
hoÆc trong c¸c quy tr×nh riªng biÖt: 
A01D 69/12 M¸y thu ho¹ch 
B21B 25/04  Trôc t©m dïng cho c¸c m¸y c¸n èng kim lo¹i 
B21B 27/06  Trôc c¸n cho m¸y c¸n kim lo¹i 
B21D 37/18  Dông cô cho m¸y gia c«ng kim lo¹i mµ kh«ng cÇn lo¹i bá vËt 

liÖu 
B21J 3/00    RÌn hoÆc dËp 
B22D 11/07   Khu«n ®Ó ®óc liªn tôc kim lo¹i 
B23C 5/28    Dao phay 
B23D 59/02,  
B23D 59/04  Ca s¾t 
B23Q 11/10,  
B23Q 11 /12 M¸y c«ng cô 
B25D 17/26  Dông cô gâ ch¹y b»ng ®iÖn cÇm tay 
B26B 19/40  M¸y c¾t tãc hoÆc m¸y c¹o r©u 
B27B 13/12  Lìi ca cho gç hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù 
B60R 17/00  Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
B61B 12/08  HÖ thèng c¸p cho ®êng s¾t 
B61C 17/08  §Çu m¸y tµu háa 
 B61F 17/00  æ trôc cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y trªn ray 
B61K 3/00   Ray hoÆc mÐp b¸nh xe ®êng s¾t 
B62D 55/092 Bé phËn xÝch vßng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
 B62J 31/00  Xe hai b¸nh 
B65G 45/02  B¨ng chuyÒn 
B66B 7/12   D©y thõng, c¸p hoÆc d©y dÉn híng cña thang m¸y 
D01H 7/20   Trôc m¸y dïng ®Ó kÐo sîi hoÆc xe sîi 
D04B 35/28  M¸y dÖt kim 
D05B 71/00  M¸y may 
D05C 13/04 M¸y thªu 
E01B 7/26   C«ng t¾c cho ®êng s¾t 
E05B 17/08  Khãa 
E05D 11/02 B¶n lÒ 
E21B 10/22  C¸c chi tiÕt m¸y khoan ®Êt 
F01C 21/04  M¸y hoÆc ®éng c¬ piston quay hoÆc dao ®éng 
F01D 25/18  M¸y kh«ng chuyÓn ®éng chñ ®éng 
F01M   M¸y hoÆc ®éng c¬ nãi chung 
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F02C 7/06   Nhµ m¸y tuabin khÝ 
F02F 1/20   Xy lanh ®éng c¬ ®èt trong 
 F04B 39/02  M¸y b¬m chÊt láng 
F04C 29/02  B¬m pitt«ng quay hoÆc b¬m piston dao ®éng cho chÊt láng 
F04D 29/04  B¬m kh«ng chuyÓn ®éng chñ ®éng 
F16C 1/24   Trôc linh ho¹t 
F16C 33/10  Vßng bi trît 
F16C 33/66  Vßng bi hoÆc vßng bi trôc l¨n 
F16F 1/24   Lß xo 
F16H 57/04  TruyÒn ®éng 
F41A 29/04  Vò khÝ nhá hoÆc vËt liÖu næ 
G04B 31/08  §ång hå 
H01R 39/56 Bé thu, ph©n phèi hoÆc ng¾t ®iÖn xoay chiÒu 

Néi dung ph©n líp 

c¸c biÕn thÓ c¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc ®Ó 
®¶m b¶o viÖc b«i tr¬n ............................................................................................................ 1/00 
c¸c thiÕt bÞ ®Ó b«i tr¬n 

Cè ®Þnh; di ®éng; b»ng tay ............................................................. 7/00, 11/00; 9/00; 3/00,5/00 
C¸c b¬m dÇu ...................................................................................................................... 13/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu: c¸c b×nh chøa; èng dÉn; c¸c van 
mét chiÒu .................................................................................................... 19/00; 21/00; 23/00 

C¸c thiÕt bÞ ph©n phèi, ®Þnh lîng, b¶o hiÓm, 
®iÒu khiÓn, lµM s¹ch ............................................................................................ 23/00 ®Õn 33/00 
VËn chuyÓn c¸c vËt liÖu b«i tr¬n, b¶o qu¶n ......................................... 33/00 ®Õn 39/00 
B«i tr¬n ®Æc biÖt .......................................................................................................... 15/00, 17/00 
§èi tîng kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm 
kh¸c cña ph©n líp nµy ........................................................................................................ 99/00 

 

C¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n dïng cho dÇu láng hay mì ®Æc 

1/00 BiÕn thÓ vÒ mÆt kÕt cÊu c¸c bé phËn m¸y mãc hay thiÕt bÞ víi môc ®Ých b«i tr¬n 
[1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó cung cÊp c¸c chÊt b«i tr¬n b»ng tay [1, 2006.01] 
3/02 . cung cÊp dÇu láng [1, 2006.01] 
3/04 . . C¸c vÞt dÇu; C¸c èng b¬m dÇu [1, 2006.01] 
3/06 . . . cung cÊp b»ng Ðp nÐn [1, 2006.01] 
3/08 . . . gåm mét b¬m pitt«ng ®îc l¾p vµo trong [1, 2006.01] 
3/10 . cung cÊp mì ®Æc [1, 2006.01] 
3/12 . . C¸c sóng b¬m mì ®Æc [1, 2006.01] 
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5/00 C¸c thiÕt bÞ cã vßi phun ®îc l¾p b»ng tay cung cÊp dÇu díi ¸p lùc (F16N 3/00 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/02 . C¸c vßi phun vµ c¸c van dïng cho vßi phun, vÝ dô c¸c sóng b¬m mì ®Æc díi ¸p 
suÊt cao [1, 2006.01] 

7/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó cung cÊp dÇu hay c¸c chÊt láng b«i tr¬n kh¸c tõ b×nh chøa cè 
®Þnh hay b×nh t¬ng ®¬ng trong hoÆc trªn m¸y hoÆc tíi c¸c bé phËn cÇn b«i 
tr¬n [1, 2006.01] 

7/02 . cã kiÓu cÊp tù ch¶y hoÆc b«i tr¬n kiÓu nhá giät [1, 2006.01] 
7/04 . . cã dßng dÇu ch¶y ®îc duy tr× nhê rung ®éng [1, 2006.01] 
7/06 . . C¸c c¬ cÊu cã c¸c giät dÇu nh×n thÊy [1, 2006.01] 
7/08 . . ®îc ®iÒu khiÓn nhê nhiÖt ®é cña bé phËn ®îc b«i tr¬n [1, 2006.01] 
7/10 . . gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng tay, vÝ dô c¸c kim phun [1, 2006.01] 
7/12 . cung cÊp b»ng c¸ch sö dông hiÖn tîng mao dÉn, vÝ dô nhê c¸c bÊc [1, 2006.01] 
7/14 . cung cÊp chÊt b«i tr¬n tõ b×nh chøa nhê c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc (nhê c¸c thiÕt bÞ 

b¬m F16N 7/36, 7/38) [1, 2006.01] 
7/16 . . cung cÊp dÇu b«i tr¬n nhê c¸c thiÕt bÞ n©ng [1, 2006.01] 
7/18 . . . cã mét hay nhiÒu bé phËn tiÕp n¹p ®îc cè ®Þnh trªn trôc [1, 2006.01] 
7/20 . . . cã mét hay nhiÒu bé phËn chuyÓn ®éng quanh trôc ®îc b«i tr¬n [1, 2006.01] 
7/22 . . . . cã d¹ng h×nh vßng [1, 2006.01] 
7/24 . . . cã c¸c ®Üa, trôc l¨n, ®ai hoÆc t¬ng tù tiÕp xóc víi trôc ®îc b«i tr¬n [1, 

2006.01] 
7/26 . . B«i tr¬n kiÓu b¾n tãe [1, 2006.01] 
7/28 . . B«i tr¬n kiÓu nhóng ch×m [1, 2006.01] 
7/30 . dÇu b«i tr¬n ®îc cÊp nhê lu chÊt kh¸c [1, 2006.01] 
7/32 . . B«i tr¬n kiÓu phun s¬ng [1, 2006.01] 
7/34 . . . C¸c thiÕt bÞ phun s¬ng dÇu [1, 2006.01] 
7/36 . dÇu b«i tr¬n ®îc cÊp nhê t¸c ®éng b¬m cña bé phËn ®îc b«i tr¬n hoÆc cña trôc 

m¸y; B«i tr¬n ly t©m [1, 2006.01] 
7/38 . cã m¸y b¬m riªng; C¸c hÖ thèng b«i tr¬n tËp trung [1, 2006.01] 
7/40 . . trong hÖ thèng tuÇn hoµn kÝn [1, 2006.01] 

9/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó cÊp dÇu hay c¸c chÊt b«i tr¬n kh¸c tõ c¸c b×nh chøa di ®éng hoÆc 
b×nh chøa t¬ng tù [1, 2006.01] 

9/02 . cã b×nh chøa ®Æt trªn hoÆc trong bé phËn quay [1, 2006.01] 
9/04 . cã b×nh chøa ®îc bè trÝ trªn hoÆc trong bé phËn thùc hiÖn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 

qua l¹i, l¾c hay dao ®éng [1, 2006.01] 

11/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó cÊp mì ®Æc hoÆc chÊt b«i tr¬n kh¸c tõ b×nh chøa cè ®Þnh hoÆc c¸c 
b×nh chøa t¬ng ®¬ng trong hoÆc trªn m¸y hoÆc tíi chç cÇn b«i tr¬n; C¸c vÞt 
dÇu [1, 2006.01] 

11/02 . C¸c vÞt dÇu cÇm tay, vÝ dô c¸c vÞt dÇu Stauffer [1, 2006.01] 
11/04 . C¸c thiÕt bÞ chÞu t¶i b»ng lß xo [1, 2006.01] 
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11/06 . C¸c thiÕt bÞ chÞu t¶i b»ng vËt nÆng [1, 2006.01] 
11/08 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc, kh¸c víi t¸c ®éng trùc tiÕp b»ng lß xo hay träng lîng 

qu¶ nÆng (c¸c m¸y b¬m dÇu F16N 13/00) [1, 2006.01] 
11/10 . nhê ¸p lùc cña lu chÊt kh¸c [1, 2006.01] 
11/12 . nhê t¸c dông cña lùc híng t©m [1, 2006.01] 
 

13/00 C¸c b¬m dÇu (c¸c can dÇu cã b¬m F16N 3/08) [1, 2006.01] 
13/02 . cã pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i (c¸c b¬m cã thiÕt bÞ ph©n phèi F16N 

13/22) [1, 2006.01] 
13/04 . . C¸c b¬m pitt«ng tÞnh tiÕn ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
13/06 . . C¬ cÊu dÉn ®éng cña c¸c b¬m dÇu [1, 2006.01] 
13/08 . . . b»ng tay [1, 2006.01] 
13/10 . . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc (F16N 13/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/12 . . . . cã c¬ cÊu b¸nh cãc [1, 2006.01] 
13/14 . . . . cã cam hay ®Üa l¾c nghiªng trªn trôc song song víi c¸c trôc cña c¸c xi lanh 

m¸y b¬m [1, 2006.01] 
13/16 . . . cã c¬ cÊu dÉn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/18 . . . chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña c¸c bé phËn b¬m ®îc thùc hiÖn nhê qu¸n tÝnh cña 

mét trong c¸c bé phËn hoÆc cña mét bé phËn dÉn ®éng [1, 2006.01] 
13/20 . C¸c b¬m quay (cã thiÕt bÞ ph©n phèi F16N 13/22) [1, 2006.01] 
13/22 . cã thiÕt bÞ ph©n phèi [1, 2006.01] 

15/00 B«i tr¬n b»ng c¸c chÊt kh¸c víi dÇu mì ®Æc; B«i tr¬n ®îc ®Æc trng bëi c¸ch 
sö dông c¸c vËt liÖu b«i tr¬n ®Æc biÖt trong c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông hoÆc trong 
c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (F16N 17/00 ®îc u tiªn; c¸c thµnh phÇn b«i tr¬n, lùa chän 
c¸c chÊt chuyªn dông lµm vËt liÖu b«i tr¬n, nãi chung C10M; chÊt b«i tr¬n chuyªn 
dïng cho c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ nhÊt ®Þnh, chØ ®îc ®Ò cËp tíi trong mét líp kh¸c, 
xem trong líp t¬ng øng cña c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ nµy) [1, 2006.01] 

15/02 . b»ng c¸c thµnh phÇn grafit hay cã chøa grafit [1, 2006.01] 
15/04 . b»ng níc [1, 2006.01] 

17/00 B«i tr¬n c¸c m¸y mãc hay thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (chÊt 
pha thªm cho c¸c dÇu b«i tr¬n hay mì ®Æc C10M) [1, 2006.01] 

17/02 . ë nhiÖt ®é cao [1, 2006.01] 
17/04 . ë nhiÖt ®é thÊp [1, 2006.01] 
17/06 . trong ch©n kh«ng hay díi ¸p suÊt thÊp (b«i tr¬n c¸c anèt xoay trong c¸c èng tia X 

H01J 35/10) [1, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n hoÆc cña hÖ thèng b«i tr¬n 

19/00 C¸c b×nh chøa chÊt b«i tr¬n sö dông trong c¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng b«i tr¬n [1, 
2006.01] 

21/00 C¸c c¬ cÊu dÉn dÇu; C¸c mèi nèi; C¸c chi tiÕt nèi cho c¸c lç dÇu [1, 2006.01] 
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21/02 . C¸c vßi b¬m dÇu [1, 2006.01] 
21/04 . C¸c vßi phun ®Ó liªn kÕt c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n víi vßi b¬m dÇu [1, 2006.01] 
21/06 . C¸c bé phËn bao phñ cho c¸c vßi b¬m dÇu, c¬ cÊu dÉn dÇu hay c¸c lç dÇu [1, 

2006.01] 

23/00 C¸c van mét chiÒu cho c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ ph©n phèi (tæ hîp víi c¸c b¬m dÇu F16N 13/22) [1, 2006.01] 
25/02 . cã c¸c van trît ph©n phèi, thùc hiÖn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 
25/04 . cã bé phËn ph©n phèi xoay [1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ ®Þnh lîng dÇu b«i tr¬n [1, 2006.01] 
27/02 . C¸c thiÕt bÞ rãt [1, 2006.01] 

29/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Æc biÖt trong c¸c c¬ cÊu hay hÖ thèng b«i tr¬n ®¶m b¶o chØ 
b¸o hay ph¸t hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng mong muèn; Sö dông c¸c thiÕt 
bÞ nh¹y c¶m víi c¸c ®iÒu kiÖn b«i tr¬n trong c¸c c¬ cÊu hay hÖ thèng b«i tr¬n 
(c¸c kÕt cÊu cña c¸c chi tiÕt bªn ngoµi c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng b«i tr¬n, xem trong 
c¸c líp t¬ng øng) [1, 2006.01] 

29/02 . ¶nh hëng ®Õn sù cÊp chÊt b«i tr¬n [1, 2006.01] 
29/04 . ®¶m b¶o ph¸t tÝn hiÖu; ®¶m b¶o ngõng ho¹t ®éng c¸c bé phËn chuyÓn ®éng [1, 

2006.01] 

31/00 C¸c ph¬ng tiÖn thu, gi÷ hay x¶ c¸c chÊt b«i tr¬n trong c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ [1, 
2006.01] 

31/02 . C¸c bé thu håi dÇu; C¸c ph¬ng tiÖn g¹t dÇu (c¸c xÐc m¨ng dÇu F16J 9/20) [1, 
2006.01] 

 

33/00 C¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ ®Ó lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n; C¸c gi¸ ®Æc biÖt hay 
c¸c vËt t¬ng tù sö dông trong viÖc x¶ dÇu ch¶y tõ c¸c bé phËn m¸y [1, 2006.01] 

B¶o qu¶n c¸c chÊt b«i tr¬n 

35/00 B¶o qu¶n c¸c vËt liÖu b«i tr¬n trong c¸c buång ®éng c¬ hoÆc t¬ng tù [1, 
2006.01] 

37/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó chuyÓn chÊt b«i tr¬n tõ c¸c thïng chøa nµy sang thïng chøa 
kh¸c [1, 2006.01] 

37/02 . ®Ó n¹p ®Çy c¸c sóng b¬m mì ®Æc [1, 2006.01] 

39/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu hoµ tr¹ng th¸i c¸c chÊt b«i tr¬n trong c¸c hÖ thèng b«i tr¬n 
(lµm s¹ch dÇu b«i tr¬n, c¸c thµnh phÇn cña vËt liÖu b«i tr¬n C10M) [1, 2006.01] 

39/02 . nhê lµm m¸t [1, 2006.01] 
39/04 . nhê nung nãng [1, 2006.01] 
39/06 . nhê läc [1, 2006.01] 
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39/08 . nhê pha lo·ng, vÝ dô bæ sung thªm nhiªn liÖu [1, 2006.01] 

99/00 §èi tîng kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm kh¸c thuéc ph©n líp nµy [2006.01] 
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F16P C¸c thiÕt bÞ an toµn nãi chung 

Ghi chó [7] 

 CÇn chó ý c¸c nhãm sau ®©y: 
A01D  75 /18,   
A01D 75 /20 M¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y gÆt 
A01F  21 /00  C¸c m¸y ®Ëp hoÆc m¸y ®ãng bao 
B02C  23 /04  C¸c m¸y xay hoÆc m¸y nghiÒn 
B21B  33 /00  C¸n kim lo¹i  
B21D  55 /00  Gia c«ng tÊm kim lo¹i hoÆc c¸c èng thanh hoÆc profin kim lo¹i 

c¾t bá vËt liÖu 
B23B  25 /04  C¸c m¸y quay ®¶o 
B23Q  11 /00  C¸c m¸y c«ng cô 
B24B  55 /00  C¸c lo¹i m¸y nghiÒn hoÆc ®¸nh bãng 
B25D  17 /10  C¸c dông cô va ®Ëp x¸ch tay cã bé phËn dÉn ®éng 
B25J  19 /06  Tay m¸y 
B26D  7 /22  C¸c lo¹i m¸y c¾t 
B27G  19 /00  C¸c lo¹i ca gç 
B65B  57 /00  C¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ ®ãng gãi 
B65G  43 /00  B¨ng chuyÒn 
B65H  26 /00  C¬ cÊu lµm chuyÓn ®éng v¶i dÖt 
B65H  63 /00  Xö lý hoÆc cuèn c¸c vËt liÖu máng hoÆc c¸c vËt liÖu d¹ng sîi 
D01G  31 /00  Xö lý c¸c lo¹i sîi 
D01H  13 /14  KÐo sîi hoÆc xe sîi 
D05B  83 /00  M¸y kh©u 
F21V  25 /00  C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. 

 

C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ hoÆc ng¨n ngõa tæn th¬ng cho ngêi 

1/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm ho¹t ®éng ®éc lËp víi ho¹t ®éng cña m¸y (c¸c ph¬ng tiÖn 
b¶o hé cho m¾t hoÆc tai ®îc ®eo trªn th©n thÓ hay ®îc gi÷ trong tay A61F 9/00, 
11/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c mµn che hay tÊm ch¾n cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c mµn che hay tÊm ch¾n quay cïng víi trôc [1, 2006.01] 
1/06 . ®îc thiÕt kÕ dïng ®Ó hµn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm ho¹t ®éng cã liªn hÖ víi sù ®iÒu khiÓn hoÆc sù vËn hµnh 
m¸y; C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ßi hái cã sù tham gia ®ång thêi cña hai hay nhiÒu 
bé phËn c¬ thÓ ngêi (F16P 5/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c mµn ch¾n hay c¸c bé phËn b¶o vÖ kh¸c chuyÓn ®éng ®ång bé víi c¸c bé phËn 
dÞch chuyÓn tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 
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3/04 . . cho c¸c m¸y mµ c¸c bé phËn cña chóng tiÕp cËn nhau trong thêi gian ho¹t ®éng, 
vÝ dô cho c¸c m¸y Ðp khu«n [1, 2006.01] 

3/06 . . . trong ®ã c¸c bé phËn c¬ thÓ cña ngêi vËn hµnh ®îc ®a ra khái khu vùc nguy 
hiÓm, khi tiÕp cËn víi c¸c bé phËn cña m¸y [1, 2006.01] 

3/08 . trong liªn kÕt ®ãng kho¸ c¸c cöa, n¾p, c¸c vËt ch¾n hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù kh¸c 
tiÕp cËn víi c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña m¸y [1, 2006.01] 

3/10 . . trong ®ã thao t¸c ®ãng cöa hay thao t¸c cña bé phËn kh¸c g©y ra viÖc khëi ®éng 
m¸y [1, 2006.01] 

3/12 . cã c¸c ph¬ng tiÖn, vÝ dô c¸c que th¨m dß, khi cã sù xuÊt hiÖn cña bÊt kú bé phËn 
nµo cña c¬ thÓ trong hoÆc gÇn khu vùc nguy hiÓm th× sÏ t¹o nªn sù ¶nh hëng ®Õn 
sù ®iÒu khiÓn hoÆc vËn hµnh cña m¸y (F16P 3/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/14 . . cã tÕ bµo quang ®iÖn hay c¸c thiÕt bÞ nhËy c¶m kh¸c kh«ng cã tiÕp xóc c¬ häc [1, 
2006.01] 

3/16 . . cã bé phËn nhËy c¶m dÞch chuyÓn b»ng m¸y [1, 2006.01] 
3/18 . C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ßi hái sö dông c¶ hai tay [1, 2006.01] 
3/20 . . cho c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn [1, 2006.01] 
3/22 . . cho c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc hay khÝ nÐn [1, 2006.01] 
3/24 . . cho c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn c¬ häc [1, 2006.01] 
 

5/00 C¸c ph¬ng tiÖn khÈn cÊp ®Ó ngõng c¬ cÊu dÉn truyÒn chuyÓn ®éng tÞch tiÕn 
qua l¹i nÕu dÞch chuyÓn cña phÇn bÞ dÉn ®éng gÆp søc c¶n [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ khÈn cÊp ng¨n ngõa sù ph¸ ho¹i m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ (F16P 1/00, 
3/00, 5/00 ®îc u tiªn; c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o, xem ë c¸c líp t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

7/02 . b»ng c¸ch g©y dõng m¸y khi xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn nguy hiÓm (c¸c thiÕt bÞ trong 
æ ®ì cã t¸c dông khi xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng b×nh thêng F16C) [1, 2006.01] 
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F16S Chi tiÕt kÕt cÊu nãi chung; kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ nh÷ng chi 
tiÕt nµy, nãi chung 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c chi tiÕt vµ c¸c cÊu tróc t¬ng tù, bÞ giíi h¹n sö dông 
trong kü thuËt x©y dùng, ®· ®îc ph©n lo¹i trong ph©n líp E04C. 

 

1/00 TÊm, panen hoÆc chi tiÕt t¬ng tù kh¸c; KÕt cÊu gåm c¸c côm chi tiÕt nµy (líi 
ghÐp F16S 3/00; s¶n phÈm d¹ng líp B22B) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Trong nhãm nµy, h×nh d¹ng cña c¸c chi tiÕt nãi chung lµ ph¼ng hoÆc cong, nhng cã 
thÓ kh¸c mét phÇn hoÆc toµn bé bÒ mÆt so víi h×nh d¹ng cña chi tiÕt, vÝ dô, cã thÓ lµ 
h×nh sãng, cã gê, cã mÆt bÝch; gê, mÆt bÝch vµ t¬ng tù cã thÓ ®îc chÕ t¹o t¸ch 
riªng. 

 
1/02 . ®îc dïng ®Ó ghÐp nèi víi nhau b»ng mÐp biªn, vÝ dô, theo mét gãc; C¸c côm chi 

tiÕt tõ chóng [1, 2006.01] 
1/04 . ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng hoÆc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng tÊm 

ph¼ng kh¸c (chi tiÕt d¹ng tæ ong hoÆc d¹ng lâi kh¸c cho c¸c s¶n phÈm d¹ng líp 
B32B 3/00, vÝ dô B32B 3/12, 3/24, 3/26) [1, 2006.01] 

1/06 . . chØ b»ng ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
1/08 . . b»ng c¾t hoÆc ®ôc lç cã hoÆc kh«ng cã biÕn d¹ng [1, 2006.01] 
1/10 . Chi tiÕt ghÐp, vÝ dô cã gê hoÆc mÆt bÝch th¸o l¾p ®îc (F16S 1/02 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/12 . cã ®é dµy kh¸c nhau, vÝ dô cã ®é dµy thay ®æi, cã r·nh [1, 2006.01] 
1/14 . Côm chi tiÕt tõ c¸c chi tiÕt nµy ghÐp nèi víi c¸c d¹ng chi tiÕt thuéc nhãm F16S 3/00 

hoÆc 5/00 (chi tiÕt t¬ng tù chØ ®Ó ghÐp nèi F16S 1/02) [1, 2006.01] 

3/00 C¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng kÐo dµi, vÝ dô c¸c chi tiÕt ®Þnh h×nh; Côm chi tiÕt tõ 
chóng; Líi (líi ®îc s¶n xuÊt tõ tÊm hoÆc t¬ng tù F16S 1/00, cô thÓ F16S 1/08; 
c¸c khung cöa, cöa sæ hoÆc t¬ng tù E06B 1/00, 3/00) [1, 2006.01] 

3/02 . ®îc ghÐp tõ hai hay nhiÒu chi tiÕt h×nh d¹ng kÐo dµi ghÐp nèi kÒ s¸t nhau [1, 
2006.01] 

3/04 . ®îc dïng ®Ó ghÐp nèi c¸c chi tiÕt t¬ng tù ë c¸c vÞ trÝ t¬ng hç kh¸c nhau [1, 
2006.01] 

3/06 . Côm chi tiÕt tõ chi tiÕt kÐo dµi (F16S 3/02, 3/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/08 . . d¹ng kÕt cÊu khung, vÝ dô d¹ng líi [1, 2006.01] 

5/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh¸c kh«ng bÞ giíi h¹n ph¹m vi sö dông chóng trong mét 
líp duy nhÊt [1, 2006.01] 
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F16T Nåi ngng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó t¸ch chÊt láng ra 
khái khoang kÝn chøa khÝ hoÆc h¬i níc 

1/00 Nåi ngng hoÆc c¬ cÊu t¬ng tù ®Ó t¸ch chÊt láng ra khái khoang kÝn chøa khÝ 
hoÆc h¬i níc, vÝ dô ra khái èng dÉn khÝ, èng dÉn h¬i níc, b×nh chøa [1, 
2006.01] 

1/02 . cã van ®îc ®iÒu khiÓn b»ng thay ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 
1/04 . . nhê thanh gi·n në [1, 2006.01] 
1/06 . . nhê èng gi·n në [1, 2006.01] 
1/08 . . nhê b¨ng hoÆc thanh lìng kim [1, 2006.01] 
1/10 . . nhê chÊt láng cã thÓ d·n në nhiÖt [1, 2006.01] 
1/12 . cã van ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt [1, 2006.01] 
1/14 . . cã pit t«ng, mµng ng¨n hoÆc èng xÕp, vÝ dô cã thÓ dÞch chuyÓn nhê ¸p lùc cña 

chÊt ngng tÝch tô [1, 2006.01] 
1/16 . . cã buång ¸p suÊt cao vµ thÊp th«ng nhau, nghÜa lµ cã buång h¬i níc nhiÖt ®éng 

[1, 2006.01] 
1/18 . . cã buång ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
1/20 . cã van ®îc ®iÒu khiÓn b»ng phao [1, 2006.01] 
1/22 . . d¹ng vËt thÓ rçng, kÝn [1, 2006.01] 
1/24 . . . sö dông ®ßn bÈy [1, 2006.01] 
1/26 . . d¹ng phao h×nh cèc në trªn [1, 2006.01] 
1/28 . . . sö dông ®ßn bÈy [1, 2006.01] 
1/30 . . d¹ng phao hë lËt ®¶o ngîc; cã phao h×nh chu«ng [1, 2006.01] 
1/32 . . d¹ng phao l¾c hoÆc lËt nghiªng [1, 2006.01] 
1/34 . kh«ng cã bé phËn chuyÓn ®éng trõ van ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay, vÝ dô d¹ng zicz¾c 

[1, 2006.01] 
1/36 . dïng cho èng dÉn h¬i níc thÊp ¸p [1, 2006.01] 
1/38 . Bé phËn hîp thµnh; Phô tïng kÌm theo [1, 2006.01] 
1/40 . . C¬ cÊu thõa hµnh cña van cÇu [1, 2006.01] 
1/42 . . C¬ cÊu thõa hµnh cña van trît [1, 2006.01] 
1/45 . . C¸c ph¬ng tiÖn th«ng giã hoÆc qu¹t giã (c¬ cÊu th«ng giã nãi chung F16K 

24/00) [2, 2006.01] 
1/48 . . C¬ cÊu gi¸m s¸t dïng ®Ó kiÓm tra, vÝ dô dßng h¬i níc vµ chÊt ngng tô h¬i níc 

[1, 2006.01] 
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F17 B¶o qu¶n hoÆc ph©n phèi khÝ hoÆc chÊt láng 

F17B B×nh chøa khÝ cã dung tÝch thay ®æi (c¸c thiÕt bÞ kho¸ khÝ tù ®éng 
A47J 27/62, G05D; bé gom löa A62C 4/00; bé trén khÝ B01F, F16K 11/00, G05D 
11/00; x©y dùng hoÆc l¾p r¸p conten¬ chøa hµng dêi b»ng kü thuËt x©y dùng d©n 
dông E04H 7/00; m¸y nÐn khÝ F04; van F16K; triÖt tiªu xung ®éng trong van hoÆc 
èng dÉn F16K, F16L; èng dÉn F16L; c¸c thiÕt bÞ kho¸ chÆn dïng cho c¸c èng dÉn 
khÝ F16L 55/10; b×nh chøa khÝ nÐn, khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n F17C; hÖ thèng ph©n 
phèi khÝ F17D 1/04; ph¸t hiÖn lç rß F17D 5/02, G01M; thiÕt bÞ kiÓm tra hoÆc b¸o 
®éng F17D 5/02, G08B; ®iÒu khiÓn sù ch¸y trong lß ®èt F23N; thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p 
suÊt hoÆc lu lîng dßng khÝ G05D) 

 

1/00 B×nh chøa khÝ cã dung tÝch thay ®æi (c¸c thïng chøa lo¹i lín nãi chung B65D 
88/00; sö dông c¸c khoang chøa tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o díi mÆt ®Êt ®Ó b¶o qu¶n khÝ 
B65G 5/00) [1, 2006.01] 

1/007 . víi nh÷ng chi tiÕt d¹ng vßng di chuyÓn lång vµo nhau (F17B 1/10 ®îc u tiªn; c¸c 
®Öm kÝn vßng F17B 1/04) [2, 2006.01] 

1/013 . víi c¸c ®Üa di ®éng (F17B 1/10 ®îc u tiªn; ®Öm kÝn ®Üa F17B 1/04) [2, 2006.01] 
1/02 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
1/04 . . C¸c thiÕt bÞ ®Öm kÝn cho c¸c chi tiÕt trît (®Öm kÝn nãi chung F16J 15/00) [1, 

2006.01] 
1/06 . . . sö dông chÊt láng ®Ó ®Öm kÝn [1, 2006.01] 
1/08 . . . sö dông vËt liÖu ®Ó ®µn håi ®Ó ®Öm kÝn, vÝ dô da [1, 2006.01] 
1/10 . . DÉn híng c¸c bé phËn di ®éng [1, 2006.01] 
1/12 . . ThiÕt bÞ n¹p vµ x¶ khÝ [1, 2006.01] 
1/14 . . C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm, vÝ dô thiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ ¸p [1, 2006.01] 
1/16 . b×nh chøa khÝ Èm [1, 2006.01] 
1/18 . . d¹ng chu«ng [1, 2006.01] 
1/20 . . d¹ng èng lång [1, 2006.01] 
1/22 . . . ®îc dÉn híng theo kiÓu xo¾n èc [1, 2006.01] 
1/24 . b×nh chøa khÝ kh« [1, 2006.01] 
1/26 . . víi thµnh b×nh mÒm dÎo, vÝ dô hép xÕp (liªn kÕt c¸c van víi c¸c vËt ®µn håi cã thÓ 

b¬m phång ®îc B60C 29/00) [1, 2006.01] 
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F17C 

F17C B×nh ®ùng hoÆc b¶o qu¶n khÝ nÐn, khÝ hãa láng hoÆc hãa 
r¾n; b×nh chøa khÝ cã dung tÝch cè ®Þnh; n¹p hoÆc x¶ khái 
b×nh khÝ ë tr¹ng th¸i nÐn, hãa láng hoÆc hãa r¾n (b¶o qu¶n 
khÝ trong c¸c khoang chøa tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o díi mÆt ®Êt B65G 5/00; x©y dùng 
hoÆc l¾p r¸p c¸c lo¹i thïng chøa hµng rêi b»ng kü thuËt x©y dùng d©n dông E04H 
7/00; b×nh chøa khÝ cã dung tÝch thay ®æi F17B; m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng ho¸ 
láng hay lµm l¹nh F25) 

Néi dung ph©n líp 

B×nh cao ¸p; b×nh h¹ ¸p; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ........................................ 1/00; 3/00; 13/00 
n¹p ®Çy; th¸o c¹n ......................................................................................... 5/00, 6/00; 7/00, 9/00 
sö dông chÊt hoµ tan hay hÊp thô khÝ ........................................................................ 11/00 

 

1/00 B×nh cao ¸p, vÝ dô b×nh khÝ, thïng khÝ hoÆc b×nh khÝ nhá cã thÓ thay thÕ ®îc 
(thiÕt bÞ nÐn kh«ng dïng cho môc ®Ých b¶o qu¶n, xem ph©n líp t¬ng øng nh A62C, 
B05B; l¾p ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng xem c¸c ph©n líp B60 ®Õn B64; b×nh 
cao ¸p nãi chung F16J 17/00) [1, 2006.01] 

1/02 . cã c¸c c¬ cÊu gia cè [1, 4, 2006.01] 
1/04 . . C¸c líp vá b¶o vÖ 
1/06 . . . ®îc lµm tõ c¸c b¨ng cuèn hay vËt liÖu d¹ng sîi, vÝ dô d©y [1, 4, 2006.01] 
1/08 . . C¸c bé phËn t¨ng cøng, vÝ dô g©n t¨ng cøng [1, 2006.01] 
1/10 . cã bé phËn b¶o vÖ chèng ¨n mßn, vÝ dô do c¸c h¬i axit (c¶n trë sù ¨n mßn kim lo¹i 

hoÆc ®ãng cÆn nãi chung C23F) [1, 4, 2006.01] 
1/12 . cã bé phËn c¸ch nhiÖt (c¸ch nhiÖt nãi chung F16L 59/00) [1, 4, 2006.01] 
1/14 . chÕ t¹o tõ nh«m; chÕ t¹o tõ thÐp kh«ng nhiÔm tõ [1, 2006.01] 
1/16 . chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu dÎo [1, 2006.01] 

3/00 B×nh h¹ ¸p [1, 2006.01] 
3/02 . cã c¸c bé phËn c¸ch nhiÖt (c¸ch nhiÖt nãi chung F16L 59/00) [1, 2006.01] 
3/04 . . nhê c¸c líp c¸ch nhiÖt (F17C 3/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/06 . . . ë mÆt trong, nghÜa lµ cã tiÕp xóc víi c¸c chÊt láng ®îc b¶o qu¶n [1, 4, 

2006.01] 
3/08 . . nhê m«i trêng ch©n kh«ng, vÝ dô b×nh Dewar (dïng trong gia ®×nh A47J 41/02) 

[1, 2006.01] 
3/10 . . nhê líp vá bäc cã khÝ hay chÊt láng lu©n chuyÓn [1, 2006.01] 
3/12 . cã c¸c bé phËn chèng ¨n mßn, vÝ dô do h¬i axÝt g©y ra (c¶n trë sù ¨n mßn nãi chung 

C23F) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng ph¸p hay thiÕt bÞ ®Ó n¹p khÝ ë tr¹ng th¸i nÐn, hãa láng hoÆc hãa 
r¾n vµo c¸c b×nh cao ¸p (bæ sung nhiªn liÖu ph¶n lùc vµo c¸c thïng chøa son khÝ 
B65B 31/00) [1, 2006.01] 
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Ghi chó 

 Nhãm nµy bao gåm: 
 - ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó n¹p khÝ ë thÓ nÐn hoÆc hãa láng vµo c¸c b×nh b¶o qu¶n 

khÝ; 
 - ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Ó n¹p khÝ kh«ng ®îc ®Ò cËp tíi, n»m trong c¸c ph©n líp 

kh¸c, vÝ dô A62C, B05B. 
 
5/02 . ®Ó n¹p ®Çy khÝ hãa láng [1, 2006.01] 
5/04 . . yªu cÇu ph¶i lµm l¹nh, vÝ dô n¹p khÝ Hªli hoÆc Hidr« [1, 2006.01] 
5/06 . ®Ó n¹p ®Çy khÝ nÐn [1, 2006.01] 

6/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó n¹p khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n vµo c¸c b×nh 
h¹ ¸p [3, 2006.01] 

7/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó x¶ khÝ nÐn, khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n tõ c¸c 
b×nh cao ¸p mµ kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c [1, 2006.01] 

7/02 . X¶ khÝ hãa láng [1, 2006.01] 
7/04 . . víi sù thay ®æi tr¹ng th¸i khÝ, vÝ dô sù bay h¬i [3, 2006.01] 

9/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó x¶ khÝ hãa láng hoÆc hãa r¾n tõ c¸c b×nh h¹ 
¸p [1, 2006.01] 

9/02 . víi sù thay ®æi tr¹ng th¸i khÝ, vÝ dô sù bay h¬i [1, 2006.01] 
9/04 . . Sù gi¶i phãng n¨ng lîng nhiÖt [3, 2006.01] 

11/00 Sö dông chÊt hoµ tan hay hÊp thô khÝ trong c¸c b×nh [1, 2006.01] 

13/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña b×nh hoÆc c¸c thiÕt bÞ n¹p hoÆc x¶ khÝ [1, 2006.01] 
13/02 . C¬ cÊu ®Æc biÖt cña c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó chØ dÉn, ®o ®¹c vµ gi¸m s¸t (®o ®¹c nãi 

chung G01) [1, 2006.01] 
13/04 . Sù bè trÝ hoÆc l¾p r¸p c¸c van (c¸c van xem F16K) [1, 2006.01] 
13/06 . C¸c n¾p, vÝ dô n¾p chôp, nh÷ng bé phËn dÔ g·y (c¸c n¾p dïng cho thïng chøa nãi 

chung B65D) [1, 2006.01] 
13/08 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó l¾p ®Æt b×nh [1, 2006.01] 
13/10 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa sù ®ãng b¨ng [1, 2006.01] 
13/12 . Sù bè trÝ hoÆc l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ phßng næ hoÆc gi¶m thiÓu ¶nh hëng cña nã (c¸c 

bé gom löa A62C 4/00) [1, 2006.01] 
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F17D 

F17D HÖ thèng èng dÉn; C¸c èng dÉn (ph©n phèi níc E03B; m¸y b¬m hay 
m¸y nÐn F04; ®éng lùc häc chÊt láng F15D; van hoÆc t¬ng tù F16K; c¸c èng, l¾p 
®Æt èng, gi¸ ®ì èng, khíp nèi vµ ph©n nh¸nh c¸c èng dÉn, söa ch÷a èng, vËn hµnh 
®êng èng, c¸c phô kiÖn F16L; nåi ngng hoÆc t¬ng tù F16T; c¸p ®iÖn chøa chÊt 
khÝ hoÆc láng ë ¸p suÊt cao H01B 9/06) 

Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, “c¸c hÖ thèng èng dÉn” cã nghÜa lµ c¸c hÖ thèng ®îc m« t¶ 
trong c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ còng nh bè trÝ l¾p ®Æt c¸c phÇn tö cã t¸c ®éng lÉn 
nhau, c¸c phÇn tö cña èng dÉn xem c¸c ph©n líp t¬ng øng. 

 

1/00 C¸c hÖ thèng èng dÉn (vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm hay vËt liÖu theo ®êng èng nhê 
c¸c lu chÊt B65G 51/00, B65G 53/00; ®Þnh lîng, cÊp hoÆc truyÒn chÊt láng B67D; 
nh÷ng thiÕt bÞ ®Ó truyÒn chÊt láng tõ c¸c thïng chøa lín sang c¸c ph¬ng tiÖn giao 
th«ng vËn t¶i hoÆc c¸c thïng chøa cÇm tay, vÝ dô cho môc ®Ých b¸n lÎ, B67D 7/00; 
vËn chuyÓn vËt liÖu n¹o vÐt nhê m¸y n¹o vÐt bïn hoÆc m¸y ®µo ®Êt theo ®êng èng 
E02F 7/10; c¸c hÖ thèng ®êng èng níc th¶i E03F 3/00; c¸ch nhiÖt ®èi víi c¸c èng 
dÉn F16L 59/00; hÖ thèng sëi Êm trung t©m F24D) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . ®Ó dÉn khÝ hay dÉn h¬i [1, 2006.01] 
1/04 . . ®Ó ph©n phèi khÝ [1, 2006.01] 
1/05 . . . Ng¨n ngõa sù ®«ng l¹nh (b»ng c¸ch nung nãng F16L 53/00) [1, 2006.01] 
1/06 . . ®Ó dÉn h¬i níc [1, 2006.01] 
1/065 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o lùc ®Èy dÉn chuyÓn khÝ hay h¬i [2, 2006.01] 
1/07 . . . b»ng c¸ch nÐn [2, 2006.01] 
1/075 . . . b»ng c¸ch lµm gi·n në so víi ¸p suÊt ban ®Çu, vÝ dô b»ng c¸ch bè trÝ van ®iÒu 

chØnh lu lîng [2, 2006.01] 
1/08 . dïng cho chÊt láng hoÆc c¸c s¶n phÈm nhít (hÖ thèng dÉn níc E03B 7/04; hÖ 

thèng cÊp níc nãng cho sinh ho¹t F24D 17/00) [1, 2, 2006.01] 
1/12 . . DÉn chuyÓn chÊt láng hay s¶n phÈm nhít díi ¸p lùc cña chÊt láng hoÆc khÝ kh¸c 

[1, 2, 2006.01] 
1/13 . . DÉn chuyÓn chÊt láng hay s¶n phÈm nhít b»ng sù tù ch¶y [2, 2006.01] 
1/14 . . DÉn chuyÓn chÊt láng hay s¶n phÈm nhít b»ng c¸ch b¬m chuyÓn [1, 2, 2006.01] 
1/16 . . T¹o thuËn lîi trong viÖc dÉn chuyÓn chÊt láng hay s¶n phÈm nhít b»ng c¸ch lµm 

thay ®æi ®é nhít cña chóng [1, 2, 2006.01] 
1/17 . . . b»ng c¸ch quÊy trén víi chÊt láng kh¸c [2, 2006.01] 
1/18 . . . b»ng c¸ch ®un nãng [2, 2006.01] 
1/20 . C¸c thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®Ó t¸c ®éng hoÆc lµm thay ®æi nh÷ng ®Æc tÝnh ®éng häc cña 

hÖ thèng, vÝ dô ®Ó gi¶m xung ®éng do sù ®ãng hoÆc më van (thñy ®éng häc F15D, 
triÖt tiªu xung ®éng cña chÊt láng trong èng dÉn nãi chung F16L 55/04) [2, 
2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó theo dâi hoÆc ®iÒu khiÓn c¸c c«ng ®o¹n vËn hµnh [1, 2006.01] 
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3/01 . ®Ó ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu hay theo dâi sù vËn chuyÓn cña c¸c s¶n phÈm [2, 2006.01] 
3/03 . ®Ó ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu hay theo dâi sù di chuyÓn cña c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau trong 

cïng mét èng dÉn hÕt s¶n phÈm nµy ®Õn s¶n phÈm kh¸c, vÝ dô chuyÓn m«i trêng 
ch¶y láng tõ thïng chøa nµy sang thïng chøa kh¸c [2, 2006.01] 

3/05 . . c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau kh«ng ®îc ph©n t¸ch (t¸ch c¸c hîp chÊt b»ng c¸ch 
chng cÊt B01D 3/00) [2, 2006.01] 

3/08 . . c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau ®îc ph©n t¸ch ra b»ng nh÷ng tÊm ch¾n di ®éng, vÝ dô 
b»ng tÊm ch¾n h×nh cÇu (c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch, chuyÓn ®éng theo lßng èng lu 
chÊt B08B 9/04) [2, 2006.01] 

3/10 . ®Ó lÊy mÉu c¸c s¶n phÈm tõ c¸c èng dÉn (kiÓm tra hoÆc ph©n tÝch c¸c vËt liÖu b»ng 
c¸ch x¸c ®Þnh tÝnh chÊt lý häc vµ ho¸ häc cña chóng G01N) [2, 2006.01] 

3/12 . ®Ó ®a hîp chÊt vµo èng dÉn [2, 2006.01] 
3/14 . ®Ó khö níc (sù ph©n t¸ch c¸c chÊt láng B01D, vÝ dô B01D 17/00, ph©n t¸ch khÝ 

hoÆc h¬i B01D 53/00) [2, 2006.01] 
3/16 . ®Ó t¸ch c¸c h¹t ngng khái chÊt huyÒn phï (t¸ch c¸c h¹t ngng khái chÊt láng b»ng 

c¸ch l¾ng B01D 21/00; b»ng c¸ch läc hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c B01D 24/00 ®Õn 
51/00; c¸c m¸y ly t©m B04) [2, 2006.01] 

3/18 . ®Ó ®o lîng s¶n phÈm ®· ®îc vËn chuyÓn (®o thÓ tÝch hay dung lîng tiªu hao nãi 
chung G01F) [2, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ hay thiÕt bÞ ®Ó theo dâi m¸y mãc (c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ nÒn mãng 
E02D 31/00; b¶o vÖ èng chèng ph¸ ho¹i hoÆc chèng mµi mßn bªn trong hay bªn 
ngoµi F16L 57/00, chèng ¨n mßn kim lo¹i hay sù t¹o ra nh÷ng líp cÆn cã h¹i F16L 
58/00; kiÓm tra ®é kÝn cña c¸c thiÕt bÞ G01M 3/00) [2, 2006.01] 

5/02 . Theo dâi, ng¨n chÆn hay ph¸t hiÖn rß rØ [2, 2006.01] 
5/04 . . b»ng c¸c th«ng tin b¸o hiÖu nhê m«i chÊt ë trong c¸c tÊm ch¾n hai líp [1, 

2006.01] 
5/06 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn vµ ©m häc [2, 2006.01] 
5/08 . B¶o vÖ m¸y mãc hay ngêi khái t¸c ®éng cña ®iÖn cao ¸p xuÊt hiÖn trong èng dÉn 

(bè trÝ s¬ ®å b¶o vÖ khÈn cÊp H02H) [2, 2006.01] 
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F21H 

F21 ChiÕu s¸ng 

F21H C¸c m¹ng ®Ìn ga nãng s¸ng; C¸c vËt nãng s¸ng kh¸c sö 
dông nhiÖt ch¸y 

 

1/00 Nh÷ng m¹ng ®Ìn ga nãng s¸ng; Sù lùa chän chÊt láng ®Ó tÈm vµo chóng [1, 
2006.01] 

1/02 . ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu chÕ t¹o chóng [1, 2006.01] 

3/00 S¶n xuÊt m¹ng ®Ìn ga nãng s¸ng; Xö lý s¬ bé tríc khi sö dông, vÝ dô nung 
nãng; C¸c m¸y ®Ó s¶n xuÊt m¹ng ®Ìn [1, 2006.01] 

5/00 C¸c vËt r¾n nãng s¸ng (c¸c m¹ng ®Ìn ga F21H 1/00) [1, 2006.01] 

7/00 C¸c vËt nãng s¸ng kh¸c [2009.01] 
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F21K Nguån ¸nh s¸ng kh«ng dïng ®iÖn sö dông sù ph¸t quang; 
Nguån ¸nh s¸ng sö dông ®iÖn hãa ph¸t quang; Nguån ¸nh 
s¸ng sö dông vËt liÖu ®èt ch¸y; Nguån ¸nh s¸ng sö dông 
thiÕt bÞ b¸n dÉn lµ bé phËn t¹o ¸nh s¸ng; Nguån ¸nh s¸ng 
cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c 

Ghi chó [2016.01] 

 Trong ph©n líp nµy, bæ sung thªm c¸c m· chØ môc cña c¸c ph©n líp F21W vµ F21Y. 

 

2/00 Nguån ¸nh s¸ng kh«ng dïng ®iÖn cã sö dông sù ph¸t quang (sö dông sù kÝch 
thÝch b»ng hiÖn tîng phãng x¹ G21H3/02, H01J65/06, H01J65/08; sö dông sù kÝch 
thÝch b»ng ®iÖn tõ trêng ngoµi hoÆc bøc x¹ h¹t bªn ngoµi H01J65/04); Nguån ¸nh 
s¸ng cã sö dông ®iÖn hãa ph¸t quang [1, 2, 7, 2006.01] 

2/04 . Sö dông ph¸t quang ma s¸t; sö dông sù ph¸t quang nhiÖt [1, 2006.01] 
2/06 . Sö dông sù ph¸t quang ho¸ häc [3, 2006.01] 
2/08 . . ®îc kÝch ho¹t díi t¸c nh©n cña trêng ®iÖn, nghÜa lµ sù ph¸t quang ®iÖn [3, 

2006.01] 

5/00 Nguån ¸nh s¸ng sö dông vËt liÖu ®èt ch¸y, vÝ dô, thiÕt bÞ lãe s¸ng [1, 3, 5, 
2006.01] 

5/04 . NhiÒu lîng chÊt ch¸y, vÝ dô ®Ó måi löa lÇn lît (F21K 5/06, 5/12 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

5/06 . B×nh ®ùng thuèc ch¸y [5, 2006.01] 
5/08 . . ChÊt ch¸y n»m trong mét b×nh ®ùng kh«ng thÓ ph¸ vì, vÝ dô c¸c ®Ìn chíp chôp 

¶nh [5, 2006.01] 
5/10 . . . cã mét líp phñ [5, 2006.01] 
5/12 . Måi löa chÊt ch¸y [5, 2006.01] 
5/14 . . b»ng va ®Ëp [5, 2006.01] 
5/16 . . b»ng ®iÖn (c¸ch bè trÝ m¹ch ®iÖn H05B 43/02) [5, 2006.01] 
5/18 . . . Ngßi næ ®îc måi b»ng ®iÖn [5, 2006.01] 
5/20 . C¸c ph¬ng tiÖn n¹p chÊt ch¸y [5, 2006.01] 
5/22 . Mµn che ¸nh s¸ng b¶o vÖ [5, 2006.01] 

9/00 Nguån s¸ng sö dông thiÕt bÞ b¸n dÉn nh c¸c yÕu tè t¹o ra ¸nh s¸ng, vÝ dô sö 
dông ®ièt ph¸t s¸ng [®Ìn LED] hoÆc lase [2016.01] 

Ghi chó [2016.01] 

1. Trong nhãm nµy, c¸c diÔn t¶ sau ®©y ®îc sö dông víi ý nghÜa ®îc chØ ra: 
 - "Nguån s¸ng" cã nghÜa lµ mét bé phËn t¹o ra ¸nh s¸ng ®Ó l¾p ®Æt trong ®Çu nèi hoÆc 

®ui ®Ìn kÕt hîp trong mét thiÕt bÞ chiÕu s¸ng; 

290 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F21K 

 - "Nguån s¸ng trang bÞ thªm" cã nghÜa lµ mét nguån s¸ng bao gåm ®¸ng kÓ c¸c 
ph¬ng tiÖn g¾n kÕt t¬ng tù nh lµ cña c¸c bãng ®Ìn sîi ®èt hoÆc ®Ìn huúnh quang. 
"Nguån ¸nh s¸ng bæ sung" ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó thay thÕ c¸c lo¹i ®Ìn nµy. 

2. B¶n chÊt thiÕt bÞ b¸n dÉn, hoÆc tæ hîp cña chóng, ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ph¸t x¹ ¸nh 
s¸ng, vÝ dô ®Ó sö dông trong c¸c nguån s¸ng (theo ý nghÜa cña Ghi chó (1)) ®îc xÕp 
vµo ph©n líp H01L, vÝ dô H01L 33/00 hoÆc H01L 51/50, hoÆc xÕp vµo ph©n líp 
H01S. 

3. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng hoÆc hÖ thèng sö dông nguån ¸nh s¸ng ®îc xÕp vµo ph©n líp 
F21L hoÆc F21S. 

4. Khi ph©n lo¹i trong nhãm nµy, viÖc ph©n lo¹i còng ®îc thùc hiÖn trong ph©n líp 
F21V nÕu c¸c khÝa c¹nh chi tiÕt ®îc xÕp vµo ph©n líp cã liªn quan. 

 
9/20 . Nguån s¸ng gåm c¸c ph¬ng tiÖn g¾n chÆt [2016.01] 
9/23 . . Nguån s¸ng trang bÞ thªm cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng víi mét ®Çu nèi víi mçi 

nguån s¸ng, vÝ dô ®Ó thay thÕ bãng ®Ìn sîi ®èt víi ®Çu nèi d¹ng chèt cµi hoÆc d¹ng 
xo¾n [2016.01] 

9/232 . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó t¹o sù ph©n bè ¸nh s¸ng gÇn nh theo mäi híng, vÝ dô 
bãng ®Ìn thñy tinh [2016.01] 

9/233 . . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó t¹o sù ph©n bè ¸nh s¸ng theo mét híng, vÝ dô ®Ó thay thÕ 
bãng ®Ìn ph¶n x¹ [2016.01] 

9/235 . . . Chi tiÕt cña ch©n ®Ìn hoÆc chôp ®Ìn, nghÜa lµ bé phËn liªn kÕt nguån s¸ng víi 
®Çu nèi; S¾p xÕp c¸c chi tiÕt trong ch©n ®Ìn hoÆc chôp ®Ìn (F21K 9/238 ®îc 
u tiªn) [2016.01] 

9/237 . . . Chi tiÕt cña khung ®Ìn, nghÜa lµ bé phËn gi÷a phÇn tö sinh ra ¸nh s¸ng vµ ch©n 
®Ìn; S¾p xÕp c¸c chi tiÕt trong khung ®Ìn (F21K 9/238 ®îc u tiªn) [2016.01] 

9/238 . . . S¾p xÕp hoÆc l¾p ®Æt c¸c phÇn tö m¹ch ®iÖn tÝch hîp trong nguån s¸ng 
[2016.01] 

9/27 . . Nguån s¸ng bæ sung cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cã hai ®Çu nèi cho mçi nguån 
s¸ng, vÝ dô ®Ó thay thÕ c¸c èng huúnh quang [2016.01] 

9/272 . . . Chi tiÕt cña ®Çu mót, nghÜa lµ bé phËn liªn kÕt nguån s¸ng víi ®Çu nèi; S¾p xÕp 
c¸c chi tiÕt trong ®Çu mót (F21K 9/278 ®îc u tiªn) [2016.01] 

9/275 . . . Chi tiÕt cña ch©n ®Ìn hoÆc gi¸ ®ì, nghÜa lµ bé phËn gi÷a c¸c phÇn tö sinh ra ¸nh 
s¸ng vµ ®u«i chôp ®Ìn; S¾p xÕp c¸c chi tiÕt trong ch©n ®Ìn hoÆc gi¸ ®ì (F21K 
9/278 ®îc u tiªn) [2016.01] 

9/278 . . . S¾p xÕp hoÆc l¾p ®Æt c¸c phÇn tö m¹ch ®iÖn tÝch hîp trong nguån s¸ng 
[2016.01] 

9/60 . ThiÕt bÞ quang häc ®îc tÝch hîp trong nguån s¸ng, vÝ dô ®Ó c¶i thiÖn chØ sè hiÓn 
thÞ mµu hoÆc t¸ch ¸nh s¸ng [2016.01] 

9/61 . . sö dông dÉn híng ¸nh s¸ng [2016.01] 
9/62 . . sö dông buång trén, vÝ dô hép cã c¸c têng ph¶n x¹ [2016.01] 
9/64 . . sö dông ph¬ng tiÖn chuyÓn ®æi bíc sãng riªng biÖt hoÆc c¸ch nhau tõ phÇn tö 

ph¸t s¸ng, vÝ dô mét líp phèt pho tõ xa [2016.01] 
9/65 . . ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh hoÆc sù ph©n bè cña ¸nh s¸ng, vÝ dô 

b»ng c¸ch ®iÒu chØnh c¸c bé phËn [2016.01] 
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9/66 . . Chi tiÕt cña qu¶ cÇu hoÆc vá bäc t¹o thµnh mét phÇn cña nguån s¸ng [2016.01] 
9/68 . . Chi tiÕt c¸c bé ph¶n x¹ t¹o thµnh mét phÇn cña nguån s¸ng [2016.01] 
9/69 . . Chi tiÕt c¸c bé khóc x¹ t¹o thµnh mét phÇn cña nguån s¸ng [2016.01] 
9/90 . Ph¬ng ph¸p chÕ t¹o [2016.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2010.01, 
2016.01] 
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F21L HÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chiÕu s¸ng x¸ch tay hoÆc chuyªn 
dïng ®Ó vËn chuyÓn [1, 7] 

Ghi chó [7, 2009.01] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®îc thiÕt kÕ hoÆc chuyªn dïng ®Ó 
mang ®i, vÝ dô b»ng tay, hoÆc ®îc vËn chuyÓn tõ n¬i nµy ®Ðn n¬i kh¸c, vÝ dô trªn gi¸ 
®ì cã b¸nh xe, ®Ó chiÕu s¸ng theo yªu cÇu hoÆc n¬i yªu cÇu. 

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p ®Æt cè ®Þnh, vÝ dô 
chiÕu s¸ng xe cé, hoÆc ®Ó sö dông c¬ b¶n t¹i n¬i cè ®Þnh, hÖ thèng vµ thiÕt bÞ nµy 
®îc ph©n lo¹i vµo ph©n líp F21S. 

(3) C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kh«ng ph¶i b»ng ®iÖn chØ ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm 
F21L 17/00 ®Õn 26/00 nÕu cã c¸ch sö dông ®Æc biÖt nguån s¸ng kh«ng ph¶i b»ng 
®iÖn ®îc quan t©m. 

(4) Trong ph©n líp nµy, nÕu cÇn cã thÓ bæ sung m· sè cña c¸c ph©n líp F21W vµ F21Y. 

Néi dung ph©n líp 

thiÕt bÞ ®iÖn 
C¸c hÖ thèng ........................................................................................................................ 2/00 
cã ¸c-quy hoÆc pin ®éc lËp  .................................................................................................. 4/00 
cã m¸y ph¸t ®iÖn ................................................................................................................ 13/00 
kh«ng cã nguån ®iÖn ®éc lËp ............................................................................................. 14/00 

C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kh«ng dïng ®iÖn 
Ph¸o s¸ng, ngän ®uèc; ®Ìn x¸ch ............................................................................ 17/00; 19/00 
§Ìn bá tói; ®Ìn cÇm tay trong hÇm má .................................................................. 21/00; 23/00 
C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇm tay kh¸c .......................................................... 26/00 

Tæ hîp C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÖn vµ kh«ng 
®iÖn ................................................................................................................................................. 27/00 

 

2/00 HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÖn (c¸c hÖ thèng sö dông c¶ c¸c nguån s¸ng ®iÖn 
vµ kh«ng ®iÖn hoÆc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c nguån s¸ng F21L 27/00) [7, 2006.01] 

4/00 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÖn cã c¸c ¸c-quy hoÆc pin ®éc lËp [7, 2006.01] 
4/02 . ®Æc trng bëi cã hai hay nhiÒu nguån s¸ng [7, 2006.01] 
4/04 . ®Æc trng bëi cã phÇn vá nguån s¸ng ®îc l¾p víi phÇn cßn l¹i cña thiÕt bÞ mét 

c¸ch hiÖu chØnh ®îc [7, 2006.01] 
4/06 . cã nguån s¸ng ®îc nèi víi phÇn cßn l¹i cña thiÕt bÞ chØ b»ng c¸p ®iÖn [7, 2006.01] 
4/08 . ®Æc trng bëi sù n¹p l¹i t¹i chç cña ¸c-quy hoÆc pin [7, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÖn cã m¸y ph¸t ®iÖn (cã pin mÆt trêi F21L 4/00) [1, 7, 
2006.01] 

13/02 . cã dÉn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
13/04 . . cã dÉn ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
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13/06 . cã dÉn ®éng c¬ khÝ, vÝ dô lß xo [1, 2006.01] 
13/08 . . cã ®ßn bÈy dÉn ®éng b»ng tay chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [1, 2006.01] 

14/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÖn kh«ng cã nguån ®iÖn ®éc lËp, vÝ dô ®Ó nèi vµo líi 
®iÖn [7, 2006.01] 

14/02 . cã thÓ sö dông cÇm tay, vÝ dô ®Ìn kiÓm tra [7, 2006.01] 
14/04 . ®îc vËn chuyÓn trªn gi¸ ®ì cã b¸nh xe [7, 2006.01] 

17/00 Ngän ®uèc kh«ng ®iÖn; Ph¸o s¸ng kh«ng ®iÖn [1, 2006.01] 

19/00 §Ìn x¸ch tay, vÝ dô ®Ìn b·o hoÆc ®Ìn nÕn [1, 2006.01]  

21/00 §Ìn bá tói kh«ng ®iÖn, vÝ dô ®Ìn sinh tia löa [1, 2006.01] 

23/00 C¸c ®Ìn x¸ch tay dïng cho hÇm má [1, 2006.01] 

26/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cÇm tay kh«ng ®iÖn, hoÆc hÖ thèng cña chóng, kh«ng 
thuéc c¸c nhãm F21L 17/00 ®Õn 23/00 [2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng, sö dông kÕt hîp c¸c nguån s¸ng ®iÖn vµ 
kh«ng ®iÖn; Thay thÕ hoÆc chuyÓn ®æi c¸c nguån s¸ng ®iÖn víi nguån s¸ng 
kh«ng ®iÖn hoÆc ngîc l¹i trong thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
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F21S ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng kh«ng x¸ch tay ®îc; HÖ thèng dïng 
cho thiÕt bÞ nµy; ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¬ng tiÖn vËn t¶I 
chuyªn dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶I [1, 7] 

Ghi chó [7, 2009.01] 

1. Ph©n líp nµy bao gåm: 
 - thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng dµnh cho trang thiÕt bÞ l¾p cè ®Þnh; 
 - hoÆc dïng t¹i mét vÞ trÝ cè ®Þnh, vÝ dô, ®Ìn bµn hoÆc ®Ìn sµn ®øng; 
 - khÝa c¹nh liªn quan ®Õn viÖc bè trÝ c¸c chi tiÕt quang häc, c¬ häc, nhiÖt hoÆc ®iÖn 

trong c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dông cho bªn ngoµi 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô, ®Ìn pha; 

 - khÝa c¹nh liªn quan ®Õn bè trÝ c¸c chi tiÕt quang häc, c¬ häc, nhiÖt hoÆc ®iÖn trong 
c¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu ¸nh s¸ng chuyªn dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô, 
®Ìn phanh hoÆc ®Ìn chØ híng 

2. Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm : 
 - thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chuyªn dông cho vËn chuyÓn ®· ®îc ®a vµo ph©n líp F21L; 
 - khÝa c¹nh liªn quan ®Õn ph¬ng tiÖn vËn t¶i, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®îc 

bè trÝ, vÝ dô, bè trÝ hoÆc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
th× thuéc vÒ ph©n líp B60Q; 

 - ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong mèi liªn quan víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã l¾p 
c¸c thiÕt bÞ nµy, vÝ dô, ®Ó n¾n th¼ng, lËt ®îc hoÆc c©n ®Ìn ®Çu. ViÖc bè trÝ nh vËy 
®îc ®a vµo nhãm B60Q1/06, dï cã x¶y ra sù di chuyÓn cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng 
bªn trong th©n ®Ìn.  

3. ThiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng kh«ng dïng ®iÖn chØ ®îc ph©n lo¹i trong c¸c 
nhãm F21S11/00-F21S15/00 nÕu cã sù ®iÒu chØnh ®Æc biÖt cã liªn quan tíi viÖc sö 
dông nguån ¸nh s¸ng kh«ng dïng ®iÖn lµ cÇn thiÕt. 

4. Trong ph©n líp nµy cÇn thªm m· chØ sè cña c¸c ph©n líp F21W vµ F21Y.  

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ ®iÖn 
C¸c hÖ thèng ........................................................................................................................ 2/00 
Nguån s¸ng d¹ng chuçi hoÆc d¶i ......................................................................................... 4/00 
§øng tù do ........................................................................................................................... 6/00 
L¾p cè ®Þnh .......................................................................................................................... 8/00 
L¾p nguån ®iÖn  ................................................................................................................... 9/00 
T¹o c¸c hiÖu øng chiÕu s¸ng thay ®æi ................................................................................ 10/00 

C¸c thiÕt bÞ kh«ng ®iÖn 
Sö dông ¸nh s¸ng ban ngµy ................................................................................................ 11/00 
Nguån s¸ng: d¹ng ®iÓm hoÆc d¹ng kh¸c............................................................................ 13/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c ................................................................................................................ 15/00 

KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ kh«ng ®iÖn  ................................................................... 19/00 
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2/00 HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm chÝnh F21S 
4/00-F21S 10/00 hoÆc F21S 19/00, vÝ dô cÊu tróc mo®un [7, 2006.01, 2016.01] 

4/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng sö dông nguån s¸ng d¹ng chuçi hoÆc d¶i 
[7, 2006.01, 2016.01] 

4/10 . víi nguån s¸ng ®îc g¾n víi d©y ®iÖn d¹ng treo, vÝ dô ®Ìn trang trÝ c©y th«ng Noel 
[2016.01] 

4/15 . . d©y ®iÖn d¹ng cÊu tróc «, líi hoÆc m¹ng nhÖn [2016.01] 
4/20 . víi nguån s¸ng with light sources ®îc g¾n trªn vËt ®ì kÐo dµi [2016.01] 
4/22 . . cã thÓ uèn dÎo hoÆc cã thÓ biÕn d¹ng, vÝ dô thµnh d¹ng cong [2016.01] 
4/24 . . . d¹ng b¨ng hoÆc d¶i, vÝ dô d¶i ®Ìn LED [2016.01] 
4/26 . . . d¹ng d©y, vÝ dô d©y ®Ìn LED, hoÆc d¹ng èng [2016.01] 
4/28 . . cøng, vÝ dô thanh ®Ìn LED [2016.01] 

6/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cã môc ®Ých dïng ®Ó ®øng tù do (F21S 9/00, 10/00 ®îc 
u tiªn) [7, 2006.01] 

8/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cã môc ®Ých dïng ®Ó l¾p cè ®Þnh (F21S 9/00, 10/00 ®îc 
u tiªn; sö dông chuçi hoÆc d¶i nguån s¸ng F21S 4/00) [7, 2006.01] 

8/02 . lo¹i ®îc l¾p vµo hèc têng, vÝ dô, thiÕt bÞ chiÕu s¸ng híng xuèng díi (chuyªn 
dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i F21S41/00-F21S45/00) [7, 2006.01] 

8/04 . chØ ®Þnh dïng ®Ó l¾p trªn trÇn hoÆc kÕt cÊu phÝa trªn t¬ng tù (F21S 8/02 ®îc u 
tiªn) [7, 2006.01] 

8/06 . . b»ng c¸ch treo [7, 2006.01] 
8/08 . cã mét trô [7, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cã l¾p nguån n¨ng lîng ®iÖn bªn trong; C¸c hÖ thèng 
chiÕu s¸ng cã sö dông nh÷ng thiÕt bÞ nµy [1, 2006.01] 

9/02 . cã pin hay ¾c quy [1, 2006.01] 
9/03 . . n¹p l¹i ®îc b»ng c¸ch lé s¸ng [7, 2006.01] 
9/04 . cã m¸y ph¸t [1, 2006.01] 

10/00 C¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chiÕu s¸ng t¹o hiÖu øng ¸nh s¸ng thay ®æi [7, 
2006.01] 

10/02 . ®æi mµu (F21S 10/04 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
10/04 . m« pháng ngän löa [7, 2006.01] 
10/06 . loÐ chíp, vÝ dô cã xoay g¬ng ph¶n x¹ hoÆc nguån s¸ng [7, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng chiÕu s¸ng kh«ng ®iÖn sö dông ¸nh s¸ng ban ngµy [1, 
2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng chiÕu s¸ng cã nguån s¸ng lµ mét ®iÓm; C¸c thiÕt bÞ 
hay hÖ thèng chiÕu s¸ng cã nguån s¸ng cã h×nh d¹ng bÊt kú [1, 2006.01] 

13/02 . C¸c thiÕt bÞ ®îc g¾n chÆt, vÝ dô ®Ìn g¾n trªn trÇn hay ®Ìn g¾n trªn têng [1, 
2006.01] 
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13/04 . . ®Ìn treo [1, 2006.01] 
13/06 . . . ®Ìn cã nhiÒu nh¸nh, vÝ dô ®Ìn chïm [1, 2006.01] 
13/08 . . ®Ìn treo trªn d©y c¨ng [1, 2006.01] 
13/10 . . ®Ìn g¾n trªn c¸c cét, vÝ dô ®Ìn ®êng phè [1, 2006.01] 
13/12 . C¸c thiÕt bÞ ®Æt tù do, vÝ dô ®Ìn ®Ó bµn, ®Ìn ®Ó sµn [1, 2006.01] 
13/14 . C¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng chiÕu s¸ng kh«ng ®iÖn sö dông c¸c nguån s¸ng kh«ng 
thuéc c¸c nhãm F21S 11/00, 13/00 hoÆc 19/00 [1, 2006.01] 

19/00 C¸c thiÕt bÞ hay hÖ thèng chiÕu s¸ng sö dông kÕt hîp c¸c nguån s¸ng ®iÖn vµ 
kh«ng ®iÖn; Thay thÕ hoÆc chuyÓn ®æi nguån s¸ng ®iÖn b»ng nguån s¸ng kh«ng 
®iÖn hoÆc ngîc l¹i [1, 2006.01] 

ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn 
t¶i [2018.01] 

41/00 ThiÕt bÞ räi s¸ng chuyªn dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô, ®Ìn pha 
(®Ìn ®¶o pha F21S43/00) [2018.01] 

41/10 . ®Æc trng bëi nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
41/12 . . ®Æc trng bëi kiÓu ¸nh s¸ng ph¸t ra [2018.01] 
41/125 . . . ¸nh s¸ng mµu [2018.01] 
41/13 . . . ¸nh s¸ng cùc tÝm; ¸nh s¸ng hång ngo¹i [2018.01] 
41/135 . . . ph©n cùc [2018.01] 
41/14 . . ®Æc trng bëi kiÓu nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
41/141 . . . §i-èt ph¸t quang [LED] [2018.01] 
41/143 . . . . híng ph¸t x¹ chÝnh cña ®Ìn LED song song víi trôc quang cña thiÕt bÞ räi 

s¸ng [2018.01] 
41/145 . . . . . híng ph¸t x¹ chÝnh cña ®Ìn LED ngîc víi híng ph¸t x¹ chÝnh cña thiÕt 

bÞ räi s¸ng [2018.01] 
41/147 . . . . híng ph¸t x¹ chÝnh cña ®Ìn LED t¹o gãc víi trôc quang cña thiÕt bÞ räi s¸ng 

[2018.01] 
41/148 . . . . . híng ph¸t x¹ chÝnh cña ®Ìn LED vu«ng gãc víi trôc quang cña thiÕt bÞ räi 

s¸ng [2018.01] 
41/151 . . . . bè trÝ trong mét hoÆc nhiÒu ®êng [2018.01] 
41/153 . . . . . bè trÝ trong mét ma trËn [2018.01] 
41/155 . . . . bé ph¸t x¹ bÒ mÆt, vÝ dô, ®i-èt ph¸t quang h÷u c¬ [OLED] [2018.01] 
41/16 . . . Nguån s¸ng la-ze [2018.01] 
41/162 . . . Nguån ¸nh s¸ng nung s¸ng, vÝ dô, ®Ìn d©y tãc hoÆc ®Ìn halogen [2018.01] 
41/164 . . . . cã hai hoÆc nhiÒu d©y tãc ®Ìn [2018.01] 
41/166 . . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña d©y tãc ®Ìn [2018.01] 
41/168 . . . . cã mét d©y tãc ®Ìn ®îc bè trÝ theo chiÒu ngang víi trôc quang cña thiÕt bÞ 

chiÕu s¸ng [2018.01] 
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41/17 . . . Nguån ¸nh s¸ng ph¸t ra [2018.01] 
41/172 . . . . Nguån ¸nh s¸ng ph¸t ra cã cêng ®é cao [2018.01] 
41/173  . . . . Nguån ¸nh s¸ng huúnh quang [2018.01] 
41/176 . . . Nguån ¸nh s¸ng trong ®ã ¸nh s¸ng ®îc t¹o ra b»ng vËt liÖu quang ph¸t quang 

®Æt c¸ch bé phËn t¹o ra ¸nh s¸ng ®Çu tiªn [2018.01] 
41/19 . . Trang bÞ ®Ó g¾n nguån ¸nh s¸ng hoÆc ®ui ®Ìn ( ®Ó ph©n bè ¸nh s¸ng thay ®æi nhê 

nguån ¸nh s¸ng cã thÓ di chuyÓn F21S41/657) [2018.01] 
41/20 . ®Æc trng bëi bé khóc x¹, tÊm che phñ trong suèt, d©y dÉn ¸nh s¸ng hoÆc kÝnh läc 

¸nh s¸ng [2018.01] 
41/24 . . D©y dÉn ¸nh s¸ng [2018.01] 
41/25 . . ThÊu kÝnh låi [2018.01] 
41/255 . . . ThÊu kÝnh cã mét mÆt tríc lµ h×nh trßn hoÆc h×nh trßn c¾t côt [2018.01] 
41/26 . . . ThÊu kÝnh thon dµi [2018.01] 
41/265 . . . ThÊu kÝnh composit; ThÊu kÝnh cã h×nh d¹ng t¬ng tù m¶nh hoÆc miÕng d¸n 

[2018.01] 
41/27 . . . ThÊu kÝnh dµy [2018.01] 
41/275 . . . BÒ mÆt thÊu kÝnh, vÝ dô, líp phñ hoÆc cÊu tróc bÒ mÆt [2018.01] 
41/29 . . G¾n nã (®Ó thùc hiÖn sù ph©n bè ¸nh s¸ng thay ®æi F21S41/63) [2018.01] 
41/30 . ®Æc trng bëi bé ph¶n x¹ [2018.01] 
41/32 . . Bè trÝ quang häc cña bé ph¶n x¹ [2018.01] 
41/33 . . . Bé ph¶n x¹ ®a diÖn, vÝ dô, bé ph¶n x¹ cã nhiÒu mÆt hoÆc bé ph¶n x¹ cã c¸c 

phÇn cã ®é cong kh¸c nhau [2018.01] 
41/36 . . . Sù kÕt hîp cña hai hay nhiÒu bé ph¶n x¹ riªng biÖt [2018.01] 
41/365 . . . . ph¶n x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc [2018.01] 
41/37 . . ®Æc trng bëi vËt liÖu cña nã, xö lý bÒ mÆt hoÆc líp phñ [2018.01] 
41/39 . . G¾n nã (thùc hiÖn sù ph©n bè ¸nh s¸ng thay ®æi nhê m¸y ph¶n x¹ di chuyÓn 

F21S41/675) [2018.01] 
41/40 . ®Æc trng bëi mµn ch¾n, bé phËn kh«ng ph¶n x¹, bé phËn che ¸nh s¸ng hoÆc chôp 

®Ìn cè ®Þnh [2018.01] 
41/43 . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña nã [2018.01] 
41/47 . . G¾n nã (thùc hiÖn sù ph©n bè ¸nh s¸ng thay ®æi nhê mµn ch¾n di chuyÓn 

F21S41/683) [2018.01] 
41/50 . ®Æc trng bëi bé phËn thÈm mÜ cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c, vÝ dô, vµnh, v¸ch 

ng¨n hoÆc vá bäc trang trÝ [2018.01] 
41/55 . . G¾n nã [2018.01] 
41/60 . ®Æc trng bëi sù ph©n bè ¸nh s¸ng thay ®æi [2018.01] 
41/62 . . ®Ó phèi øng gi÷a ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng tay tr¸i vµ tay ph¶i [2018.01] 
41/63 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé khóc x¹, kÝnh läc hoÆc tÊm che phñ trong suèt 

[2018.01] 
41/64 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ¸nh s¸ng lan truyÒn cña nã, vÝ dô, b»ng tinh thÓ láng hoÆc 

thiÕt bÞ ®iÖn s¾c [2018.01] 
41/65 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
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41/657 . . . b»ng c¸ch di chuyÓn nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
41/663 . . . b»ng c¸ch chuyÓn ®æi nguån ¸nh s¸ng (b»ng c¸ch chuyÓn ®æi nguån ¸nh s¸ng 

nãng s¸ng) [2018.01] 
41/67 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé ph¶n x¹ [2018.01] 
41/675 . . . b»ng c¸ch di chuyÓn bé ph¶n x¹ [2018.01] 
41/68 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn mµn ch¾n [2018.01] 
41/683 . . . b»ng c¸ch di chuyÓn mµn ch¾n [2018.01] 
41/686 . . . . Lìi g¹t, nghÜa lµ, mµn ch¾n dÞch chuyÓn theo mét mÆt ph¼ng ®øng [2018.01] 
41/689 . . . . N¾p gËp, nghÜa lµ, mµn ch¾n quay xung quanh mét c¹nh cña cña nã [2018.01] 
41/692 . . . . TÊm che, nghÜa lµ mµn ch¾n kh«ng t¹o ra mét ¶nh ®Ó ®îc chiÕu ra [2018.01] 
41/695 . . . . Mµn ch¾n quay xung quanh mét trôc ®øng (n¾p gËp xoay F21S41/689) 

[2018.01] 
41/698 . . . . Mµn ch¾n cã d¹ng trôc quay däc theo trôc däc [2018.01] 

43/00 ThiÕt bÞ b¸o hiÖu chuyªn dông cho bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vÝ dô, ®Ìn 
phanh, ®Ìn chØ híng hoÆc ®Ìn ®¶o pha [2018.01] 

43/10 . ®Æc trng bëi nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/13 . . ®Æc trng bëi kiÓu nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/14 . . . §i-èt ph¸t quang [LED] [2018.01] 
43/145 . . . . bé ph¸t x¹ bÒ mÆt, vÝ dô, ®i-èt ph¸t quang h÷u c¬ [OLED] [2018.01] 
43/15 . . . D¶i cña nguån ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/16 . . . Nguån ¸nh s¸ng trong ®ã ¸nh s¸ng ®îc t¹o ra b»ng vËt liÖu quang ph¸t quang 

®Æt c¸ch bé phËn t¹o ra ¸nh s¸ng ®Çu tiªn [2018.01] 
43/19 . . Trang bÞ ®Ó g¾n nguån ¸nh s¸ng hoÆc ®ui ®Ìn [2018.01] 
43/20 . ®Æc trng bëi bé khóc x¹, tÊm che phñ trong suèt, d©y dÉn ¸nh s¸ng hoÆc kÝnh läc 

¸nh s¸ng [2018.01] 
43/235 . . D©y dÉn ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/326 . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña d©y dÉn ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/237 . . . . d¹ng que [2018.01] 
43/239  . . . . d¹ng tÊm [2018.01] 
43/241  . . . . cã d¹ng phøc [2018.01] 
43/242  . . . ®Æc trng bëi vïng ph¸t x¹ [2018.01] 
43/243  . . . . ph¸t x¹ tõ mét hoÆc nhiÒu ®Çu mót cña nã [2018.01] 
43/245  . . . . ph¸t x¹ tõ mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt chÝnh cña nã [2018.01] 
43/247 . . . cã mét nguån ¸nh s¸ng ®¬n ®îc ghÐp vµo trong d©y dÉn ¸nh s¸ng [2018.01] 
43/249 . . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nguån ¸nh s¸ng ®îc ghÐp vµo trong d©y dÉn ¸nh 

s¸ng [2018.01] 
43/251 . . . d©y dÉn ¸nh s¸ng ®îc sö dông ®Ó truyÒn ¸nh s¸ng tõ nguån ¸nh s¸ng tõ xa 

[2018.01] 
43/27 . . G¾n nã [2018.01] 
43/30 . ®Æc trng bëi bé ph¶n x¹ [2018.01] 
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43/31 . . Bè trÝ quang häc cña bé ph¶n x¹ [2018.01] 
43/33 . . ®Æc trng bëi vËt liÖu cña nã, xö lý bÒ mÆt hoÆc líp phñ [2018.01] 
43/37 . . G¾n nã [2018.01] 
43/40 . ®Æc trng bëi sù kÕt hîp bé ph¶n x¹ vµ bé khóc x¹ [2018.01] 
43/50 . ®Æc trng bëi bé phËn thÈm mÜ cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c, vÝ dô, vµnh, v¸ch 

ng¨n hoÆc vá bäc trang trÝ [2018.01] 

45/00 ThiÕt bÞ n»m trong thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dông cho 
bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng dïng ®Ó ph¸t s¸ng hoÆc ph©n bè ¸nh s¸ng 
[2018.01] 

45/10 . B¶o vÖ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (lµm m¸t thiÕt bÞ chiÕu s¸ng F21S45/40, kh«ng thÊm 
níc cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng F21S45/50) [2018.01] 

45/20 .  C¶i thiÖn dßng khÝ trong thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô, híng dßng vÒ kÝnh phñ ®Ó g¹t 
bá s¬ng mï (th«ng giã F21S45/30; lµm m¸t cìng bøc F21S45/42) [2018.01] 

45/30 . Th«ng giã hoÆc tho¸t níc cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [2018.01] 
45/33 . . chuyªn dông cho ®Ìn pha [2018.01] 
45/37  . . chuyªn dông cho ®Ìn tÝn hiÖu [2018.01] 
45/40 . Lµm m¸t thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [2018.01] 
45/42  . . lµm m¸t cìng bøc [2018.01] 
45/43  . . . sö dông khÝ [2018.01] 
45/435  . . . . tuÇn hoµn khÝ bªn trong hÖ thèng khÐp kÝn [2018.01] 
45/46  . . . sö dông chÊt láng [2018.01] 
45/465  . . . . tõ hÖ thèng lµm m¸t cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c, vÝ dô, tõ hÖ thèng ®iÒu hßa 

kh«ng khÝ hoÆc hÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ [2018.01] 
45/47 . . Lµm m¸t thô ®éng, vÝ dô, sö dông l¸ t¶n nhiÖt, bé phËn dÉn nhiÖt hoÆc khe, lç hë 

[2018.01] 
45/48 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó dÉn nhiÖt tõ bªn trong ra bªn ngoµi thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô, 

cã l¸ t¶n nhiÖt n»m trªn mÆt ngoµi cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [2018.01] 
45/49 . . G¾n ph¬ng tiÖn lµm m¸t [2018.01] 
45/50 . Chèng thÊm níc [2018.01] 
45/60 . Lµm nãng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô, ®Ó g¹t bá s¬ng mï [2018.01] 
45/70 . Ng¨n ngõa sù rß rØ ¸nh s¸ng cã h¹i [2018.01] 
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F21V C¸c tÝnh n¨ng hoÆc chi tiÕt cña hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ 
chiÕu s¸ng; KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng víi c¸c s¶n 
phÈm kh¸c vÒ mÆt kÕt cÊu, mµ cha ®îc ph©n lo¹i vµo vÞ 
trÝ kh¸c [1, 7] 

Ghi chó [7, 2006.01] 

1. C¸c nhãm F21V1/00-F21V14/00 bao gåm c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn sù ph¸t x¹ 
hoÆc ph©n phèi ¸nh s¸ng. C¸c nhãm F21V15/00-F21V31/00 bao gåm c¸c khÝa c¹nh 
kh«ng liªn quan ®Õn sù ph¸t x¹ hoÆc ph©n bè ¸nh s¸ng. 

2. C¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng kh«ng dïng ®iÖn chØ ®îc ph©n 
lo¹i vµo c¸c nhãm F21V35/00-F21V37/00 nÕu cã liªn quan ®Æc biÖt ®Õn viÖc sö dông 
c¸c nguån ¸nh s¸ng kh«ng dïng ®iÖn ®îc vµ ®îc xem lµ cÇn thiÕt. 

3. Trong ph©n líp nµy, cÇn thªm c¸c m· chØ sè cña c¸c ph©n líp F21W vµ F21Y. 

Néi dung ph©n líp 

C¸C CHI TIÕT CñA PHÇN Tö LI£N QUAN §ÕN Sù PH¸T 
HOÆC PH¢N Bè ¸NH S¸NG 

Chôp ®Ìn; qu¶ cÇu; bé khóc x¹; ............................................. F21V1/00; F21V3/00; F21V5/00 
bé ph¶n x¹ ...................................................................................................................F21V7/00 
D©y dÉn ¸nh s¸ng ........................................................................................................F21V8/00 
PhÇn tö lµm biÕn ®æi c¸c ®Æc tÝnh quang phæ, .............................................................F21V9/00 
sù ph©n cùc hoÆc cêng ®é ¸nh s¸ng ph¸t ra .......................................... C¸c lo¹i mµn che kh¸c           
Sù kÕt hîp cña c¸c bé phËn  ......................................................................................F21V13/00 
§iÒu khiÓn sù ph©n bè ¸nh s¸ng ...............................................................................F21V14/00 

C¸C CHI TIÕT CñA PHÇN Tö KH¤NG LI£N QUAN §ÕN 
Sù PH¸T HOÆC PH¢N Bè ¸NH S¸NG 

Trang bÞ ®Ó g¾n cè ®Þnh ....................................................................... F21V17/00; F21V19/00 
C¬ cÊu ®Ó ®ì hoÆc treo ..............................................................................................F21V21/00 
Bè trÝ c¸c linh kiÖn trong s¬ ®å ®iÖn .........................................................................F21V23/00 
§Æt d©y c¸p ...............................................................................................................F21V27/00 
B¶o vÖ; an toµn; lµm m¸t; lµm kÝn ................ F21V15/00; F21V25/00; F21V29/00; F21V31/00  
KÕt hîp víi c¸c vËt dông kh¸c ..................................................................................F21V33/00 
Ch©n nÕn  ..................................................................................................................F21V35/00 
Bè trÝ líi nãng s¸ng hay má ®èt ..............................................................................F21V36/00 
Chi tiÕt cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng sö dông sù ®èt ch¸y .................................................F21V37/00 

C¸C §èI T¦îNG Kü THUËT CH¦A §¦îC §¦A VµO 
C¸C NHãM KH¸C CñA PH¢N LíP NµY .........................................................................F21V99/00 

 

1/00 Chôp ®Ìn [1, 2006.01] 
1/02 . Khung gi¸ [1, 2006.01] 
1/04 . . cøng (F21V 1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

301 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F21V 

1/06 . . xÕp ®îc hay th¸o ®îc [1, 2006.01] 
1/08 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
1/10 . Chôp ®Ìn quay [1, 2006.01] 
1/12 . Chôp ®Ìn hçn hîp [1, 2006.01] 
1/14 . Phñ khung; Chôp ®Ìn kh«ng cã khung gi¸ [1, 2006.01] 
1/16 . . ®Æc trng bëi vËt liÖu [1, 2006.01, 2018.01] 
1/17 . . . vËt liÖu cã chøa chÊt ph¸t quang [2018.01] 
1/18 . . . tõ giÊy [1, 2006.01] 
1/20 . . . tõ kÝnh [1, 2006.01] 
1/22 . . . tõ chÊt dÎo [1, 2006.01] 
1/24 . . . tõ kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/26 . S¶n xuÊt chôp ®Ìn [1, 2006.01] 

3/00 Qu¶ cÇu; §Ìn trÇn; KÝnh b¶o vÖ (cã tÝnh chÊt khóc x¹ F21V7/00; ®Æc trng bëi c¸c 
thiÕt bÞ lµm m¸t F21V29/506) [1, 2006.01, 2015.01] 

3/02 . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng [1, 2006.01] 
3/04 . ®Æc trng bëi vËt liÖu, xö lý bÒ mÆt hoÆc líp phñ [1, 2006.01, 2018.01] 
3/06 . . ®Æc trng bëi vËt liÖu [2018.01] 
3/08 . . . vËt liÖu cã chøa chÊt ph¸t quang [2018.01] 
3/10 . . ®Æc trng bëi líp phñ [2018.01] 
3/12 . . . líp phñ cã chøa chÊt ph¸t quang [2018.01] 

5/00 M¸y khóc x¹ dïng cho c¸c nguån s¸ng (®Æc trng bëi thiÕt bÞ lµm m¸t 
F21V29/504) [1, 2006.01, 2015.01, 2018.01] 

5/02 . cã d¹ng l¨ng trô (F21V 5/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/04 . cã d¹ng thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
5/06 . Gi¸ treo ®Ìn chïm [1, 2006.01] 
5/08 . t¹o sù ph©n bè ¸nh s¸ng kh«ng ®èi xøng [1, 7, 2006.01] 
5/10 . cã chøa vËt liÖu ph¸t quang [2018.01] 

7/00 Bé ph¶n x¹ c¸c nguån ¸nh s¸ng (®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t F21V29/505) 
[1, 2006.01] 

7/04 . thiÕt kÕ quang häc [1, 7, 2006.01] 
7/05 . . ph¼ng [1, 7, 2006.01] 
7/06 . . cã d¹ng cong parabol [1, 7, 2006.01] 
7/07 . . cã d¹ng cong hypebol [1, 7, 2006.01] 
7/08 . . cã d¹ng cong elip [1, 7, 2006.01] 
7/09 . . cã sù kÕt hîp c¸c d¹ng cong kh¸c nhau [1, 7, 2006.01] 
7/10 . KÕt cÊu [1, 7, 2006.01] 
7/16 . . cã c¬ cÊu ®Ó hiÖu chØnh ®é cong [1, 7, 2006.01] 
7/18 . . cã c¬ cÊu ®Ó uèn cong hoÆc gÊp [1, 7, 2006.01] 
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7/22 . ®Æc trng bëi vËt liÖu, xö lý bÒ mÆt hoÆc líp phñ, vÝ dô, bé ph¶n x¹ lìng híng s¾c 
[1, 2006.01, 2018.01] 

7/24 . . ®Æc trng bëi vËt liÖu [2018.01] 
7/26 . . . vËt liÖu cã chøa chÊt ph¸t quang [2018.01] 
7/28 . . ®Æc trng bëi líp phñ [2018.01] 
7/30 . . . líp phñ cã chøa chÊt ph¸t quang [2018.01] 

8/00 Sù sö dông c¸c d©y dÉn ¸nh s¸ng vÝ dô thiÕt bÞ sîi quang, trong c¸c thiÕt bÞ hoÆc 
hÖ thèng chiÕu s¸ng [4, 2006.01] 

9/00 PhÇn tö lµm biÕn ®æi c¸c ®Æc tÝnh quang phæ, sù ph©n cùc hoÆc cêng ®é ¸nh 
s¸ng ph¸t ra, vÝ dô, kÝnh läc (chôp ®Ìn mµu F21V1/00; phÇn tö ®Æc trng bëi thiÕt 
bÞ lµm m¸t F21V29/502) [1, 2006.01, 2015.01, 2018.01] 

9/02 . ®Ó t¹o ¸nh s¸ng ban ngµy (F21V9/04, F21V9/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01, 
2018.01] 

9/04 . ®Ó läc bøc x¹ hång ngo¹i (bé ph¶n x¹ lìng híng s¾c F21V7/22; sö dông buång 
chøa ®Çy chÊt láng F21V9/12) [1, 2006.01, 2018.01] 

9/06 . ®Ó läc tia cùc tÝm (F21V 9/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/08 . ®Ó t¹o ¸nh s¸ng mµu, vÝ dô, ¸nh s¸ng ®¬n s¾c; ®Ó gi¶m cêng ®é ¸nh s¸ng (cã bé 

phËn ®iÒu khiÓn mµu s¾c F21V9/40) [1, 2006.01, 2018.01] 
9/12 . . cã c¸c buång chøa ®Çy chÊt láng [1, 2006.01] 
9/14 . ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng ph©n cùc [1, 2006.01] 
9/20 . KÝnh läc lìng híng s¾c, nghÜa lµ thiÕt bÞ vËn hµnh theo quy t¾c giao thoa sãng sÏ 

®i qua c¸c vïng ®Æc biÖt cña bíc sãng trong khi lo¹i bá nh÷ng d¶i kh¸c [2018.01] 
9/30 . PhÇn tö cã chøa vËt liÖu ph¸t quang kh¸c biÖt víi hoÆc ®Æt c¸ch víi nguån s¸ng 

(chôp ®Ìn F21V1/17; qu¶ cÇu, b¸t hoÆc kÝnh phñ b¶o vÖ F21V3/08, F21V3/12; bé 
khóc x¹ F21V5/10; bé ph¶n x¹ F21V7/26, F21V7/30; phÇn tö cã kÌm ®iÒu khiÓn 
®Æc tÝnh quang phæ hoÆc cêng ®é F21V9/40) [2018.01] 

9/32 . . ®Æc trng bëi sù bè trÝ vËt liÖu ph¸t quang [2018.01] 
9/35 . . . t¹i c¸c tiªu ®iÓm, vÝ dô, bé khóc x¹, thÊu kÝnh, bé ph¶n x¹, hoÆc d·y c¸c nguån 

s¸ng [2018.01] 
9/38 . . KÕt hîp cña hai hoÆc nhiÒu phÇn tö ph¸t quang b»ng vËt liÖu kh¸c [2018.01] 
9/40 . cã bé phËn ®iÒu khiÓn c¸c ®Æc tÝnh quang phæ, vÝ dô, mµu s¾c, hoÆc cêng ®é 

[2018.01] 
9/45 . . b»ng sù hiÖu chØnh c¸c phÇn tö ph¸t quang [2018.01] 

11/00 Mµn ch¾n cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F21V1/00, F21V3/00, F21V7/00 
hoÆc F21V9/00 (®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t F21V29/502) [1, 2006.01, 
2015.01] 

11/02 . sö dông c¸c tÊm hay c¸c d¶i song song, vÝ dô lo¹i rÌm n©ng (F21V 11/06 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

11/04 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
11/06 . sö dông c¸c tÊm hay c¸c d¶i b¨ng giao nhau; sö dông kiÓu chÊn song hay kiÓu tæ 

ong [1, 2006.01] 
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11/08 . sö dông mµng ng¨n cã mét hay nhiÒu lç [1, 2006.01] 
11/10 . . d¹ng cÇu vång [1, 2006.01] 
11/12 . . d¹ng khe r·nh [1, 2006.01] 
11/14 . . cã nhiÒu lç nhá [1, 2006.01] 
11/16 . sö dông c¸c tÊm ch¾n kh«ng cã lç, vÝ dô c¸c tÊm ch¾n cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/18 . . tÊm ch¾n di ®éng, vÝ dô n¾p, cöa trît [1, 2006.01] 

13/00 T¹o c¸c ®Æc tÝnh hoÆc sù ph©n bè ¸nh s¸ng ph¸t ra b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c chi 
tiÕt ®îc chØ râ trong hai hoÆc nhiÒu h¬n hai nhãm chÝnh F21V1/00-F21V11/00 
(®iÒu khiÓn sù ph©n bè ¸nh s¸ng ph¸t ra b»ng c¸ch hiÖu chØnh c¸c phÇn tö 
F21V14/00) [1, 7, 2006.01] 

13/02 . Tæ hîp chØ tõ hai d¹ng phÇn tö [1, 2006.01] 
13/04 . . m¸y ph¶n x¹ vµ khóc x¹ [1, 2006.01] 
13/06 . . . m¸y ph¶n x¹ quay ®îc [1, 2006.01] 
13/08 . . phÇn tö lµ kÝnh läc hoÆc phÇn tö ph¸t quang vµ bé ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
13/10 . . m¸y ph¶n x¹ vµ mµn ch¾n [1, 2006.01] 
13/12 . Tæ hîp chØ tõ ba d¹ng phÇn tö [1, 2006.01] 
13/14 . . phÇn tö lµ kÝnh läc hoÆc phÇn tö ph¸t quang, bé ph¶n x¹ vµ bé khóc x¹ [1, 

2006.01] 

14/00 §iÒu khiÓn sù ph©n bè ¸nh s¸ng ph¸t ra b»ng c¸ch hiÖu chØnh c¸c phÇn tö (bé 
ph¶n x¹ cã chi tiÕt ®iÒu chØnh ®é cong F21V7/16; bé läc ¸nh s¸ng hoÆc t¬ng tù cã 
chi tiÕt ®iÒu khiÓn mµu s¾c hoÆc cêng ®é F21V9/40; mµn ch¾n cã sö dông tÊm hoÆc 
d¶i song song ®iÒu chØnh ®îc F21V11/04; mµn ch¾n sö dông c¸c tÊm di ®éng kh«ng 
cã lç hë F21V11/18; l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®iÒu chØnh ®îc F21V21/14) [7, 
2006.01, 2018.01] 

14/02 . b»ng c¸ch dÞch chuyÓn c¸c nguån s¸ng [7, 2006.01] 
14/04 . b»ng c¸ch dÞch chuyÓn bé ph¶n x¹ [7, 2006.01] 
14/06 . b»ng c¸ch dÞch chuyÓn bé khóc x¹ [7, 2006.01] 
14/08 . b»ng c¸ch dÞch chuyÓn mµn ch¾n [7, 2006.01] 

15/00 B¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng khái bÞ háng (b¶o vÖ khái bÞ háng do nhiÖt 
F21V29/00; c¸c thiÕt bÞ kh«ng thÊm khÝ hay níc F21V31/00) [1, 2006.01, 2015.01] 

15/01 . Vá, vÝ dô vËt liÖu hoÆc l¾p r¸p c¸c bé phËn cña vá (F21V 15/02 ®îc u tiªn) [7, 
2006.01] 

15/015 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó che phñ chung c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng gÇn kÒ; Chôp [7, 2006.01] 
15/02 . Lång [1, 2006.01] 
15/04 . L¾p r¸p víi c¸c phÇn tö ®µn håi, vÝ dô c¸c bé gi¶m xãc [1, 2006.01] 

17/00 Cè ®Þnh c¸c cÊu kiÖn cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô c¸c chôp ®Ìn, qu¶ cÇu, bé 
khóc x¹, bé ph¶n x¹, bé läc ¸nh s¸ng, mµn ch¾n hoÆc c¸c líi b¶o vÖ (nguån 
s¸ng hay gi¸ ®ì ®Ìn F21V 19/00) [1, 2006.01] 

17/02 . cã c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh (F21V 17/04-F21V 17/08 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01] 
17/04 . g¾n trùc tiÕp vµo nguån s¸ng [1, 2006.01] 
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17/06 . g¾n trùc tiÕp vµo gi¸ ®ì ®Ìn [1, 2006.01] 
17/08 . trªn c¬ cÊu ®ì hoÆc treo cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô d©y ®iÖn, cét ®iÖn [7, 

2006.01] 
17/10 . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn hoÆc ph¬ng ph¸p b¾t chÆt ®Æc biÖt (F21V 17/02 ®Õn 

17/08 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
17/12 . . b»ng c¸ch b¾t vÝt [7, 2006.01] 
17/14 . . B¾t chÆt b»ng chèt cµi [7, 2006.01] 
17/16 . . b»ng c¸ch biÕn d¹ng c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng; B¾t chÆt b»ng t¸c dông 

tøc thêi [7, 2006.01] 
17/18 . . B¾t chÆt b»ng then cµi, vÝ dô cã t¸c dông xoay [7, 2006.01] 
17/20 . . b»ng cÇn khuûu [7, 2006.01] 

19/00 Cè ®Þnh c¸c nguån s¸ng hay gi¸ ®ì ®Ìn (cè ®Þnh c¸c nguån s¸ng chØ nhê thiÕt bÞ 
nèi ®iÖn H01R 33/00) [1, 2006.01] 

19/02 . cã c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh, vÝ dô ®Ó héi tô [1, 7, 2006.01] 
19/04 . cã kh¶ n¨ng thay ®æi nguån s¸ng, vÝ dô cã gi¸ chuyÓn híng [1, 2006.01] 
19/06 . L¾p chÆt líi hoÆc vËt nãng s¸ng vµo ®Ìn; C¬ cÊu treo líi hoÆc vËt nãng s¸ng kh¸c 

(s¾p xÕp líi hoÆc vËt nãng s¸ng kh¸c vµo má ®èt F21V 36/00) [1, 7, 2006.01] 

21/00 C¬ cÊu g¸, ®ì hoÆc treo dïng cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (F21V 17/00, 19/00 ®îc u 
tiªn); C¸n cÇm tay [1, 7, 2006.01] 

21/002 . t¹o tiÕp xóc ®iÖn trùc tiÕp, vÝ dô b»ng c¸ch ®ôc lç (F21V 21/35 ®îc u tiªn) [7, 
2006.01] 

21/005 . dïng cho nhiÒu thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®îc bè trÝ ®iÓm ®Çu tíi ®iÓm cuèi, vÝ dô ®êng 
chiÕu s¸ng [7, 2006.01] 

21/008 . Treo tõ c¸p hoÆc d©y treo [7, 2006.01] 
21/02 . Trªn têng, trªn trÇn hay c¸c trô ®Æt trªn sµn; cè ®Þnh gi¸ treo hoÆc cÇn treo vµo c¸c 

ch©n ®Õ (F21V 21/08 ®îc u tiªn, ch©n ®Õ dïng cho ®Ìn ®Ó bµn vµ ®Ìn ®Ó sµn 
F21V 21/06) [1, 2006.01] 

21/03 . . §Õ g¾n trÇn nhµ, vÝ dô vµnh sø hoa hång (F21V 21/04 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/04 . . Ch©n ®Õ ch×m [1, 2006.01] 
21/06 . Ch©n ®Õ dïng cho ®Ìn ®Ó bµn vµ ®Ìn ®Ó sµn; Cè ®Þnh trô ®Ìn vµo ch©n ®Õ (F21V 

21/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/08 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó g¾n nhanh vµo bÊt kú chç nµo mong muèn [1, 2006.01] 
21/084 . . Phô tïng l¾p trªn ®Çu [7, 2006.01] 
21/088 . . Vßng xiÕt; Vßng kÑp [7, 2006.01] 
21/092 . . ThiÕt bÞ hót [7, 2006.01] 
21/096 . . ThiÕt bÞ tõ [7, 2006.01] 
21/10 . C¸c gi¸ treo, cÇn hay trô ®øng; G¾n cè ®Þnh nguån s¸ng vµo chóng (g¸ l¾p ®iÒu 

chØnh ®îc F21V 21/14) [1, 2006.01] 
21/104 . . Gi¸ treo [7, 2006.01] 
21/108 . . CÇn [7, 2006.01] 
21/112 . . B¾t chÆt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµo gi¸ treo (F21V 21/002 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
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21/116 . . B¾t chÆt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµo tay cÇm hoÆc trô ®øng (F21V 21/002 ®îc u 
tiªn) [7, 2006.01] 

21/12 . . cã thÓ dµi ra hay ng¾n l¹i ®îc b»ng c¸ch cuén hay th¶ nh÷ng phÇn trung gian [1, 
2006.01] 

21/13 . C¸c ®iÖn cùc gi÷ b»ng lß xo ®îc cè ®Þnh t¹i c¶ hai ®Çu [7, 2006.01] 
21/14 . L¾p ®Æt ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
21/15 . . chuyªn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c«ng suÊt, vÝ dô b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn tõ xa [7, 

2006.01] 
21/16 . . b»ng cuén d©y [1, 2006.01] 
21/18 . . . ho¹t ®éng b»ng lß xo [1, 2006.01] 
21/20 . . . ho¹t ®éng b»ng qu¶ nÆng [1, 2006.01] 
21/22 . . èng lång [1, 2006.01] 
21/24 . . Dông cô cã tay nèi [1, 2006.01] 
21/26 . . CÇn quay ®îc [1, 2006.01] 
21/28 . . . ®îc ®iÒu chØnh kh«ng chØ trong mét mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
21/29 . . . . sö dông khíp v¹n n¨ng [1, 2006.01] 
21/30 . . Vá hoÆc khung quay ®îc [1, 2006.01] 
21/32 . . C¸c èng mÒm [1, 2006.01] 
21/34 . C¸c vËt ®ì chuyÓn ®éng däc theo bé phËn dÉn híng [1, 2006.01] 
21/35 . . cã tiÕp xóc ®iÖn trùc tiÕp gi÷a chi tiÕt ®ì vµ d©y dÉn ®iÖn ch¹y däc chi tiÕt dÉn 

híng [7, 2006.01] 
21/36 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó n©ng hoÆc h¹, vÝ dô ®Ó b¶o dìng [1, 2006.01] 
21/38 . . víi d©y c¸p [1, 2006.01] 
21/40 . C¸n cÇm tay [7, 2006.01] 

23/00 Sù bè trÝ c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn trong hoÆc trªn c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (b¶o 
vÖ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng khái bÞ háng F21V29/00) [1, 2006.01, 2015.01] 

23/02 . c¸c biÕn thÕ hay ®iÖn trë [1, 2006.01] 
23/04 . c¸c bé ng¾t m¹ch (c¸c thiÕt bÞ an toµn F21V 25/00) [1, 2006.01] 
23/06 . c¸c phÇn tö ®Ó nèi ghÐp [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ an toµn ®îc kÕt hîp vÒ mÆt kÕt cÊu víi c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (c¸c 
c¬ cÊu lµm kÝn khÝ hay níc F21V 31/00) [1, 2006.01] 

25/02 . ho¹t ®éng khi hÖ chiÕu s¸ng bÞ háng hay bÞ th¸o dì [1, 2006.01] 
25/04 . . ng¾t m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
25/06 . . cÊp chÊt láng hay khÝ dËp t¾t vµo nguån s¸ng [1, 2006.01] 
25/08 . . b»ng c¸ch lµm ®øt d©y tãc [1, 2006.01] 
25/10 . ho¹t ®éng khi qu¸ t¶i, vÝ dô r¬le nhiÖt [1, 2006.01] 
25/12 . C¸c thiÕt bÞ chÞu löa vµ kh«ng næ [1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®Æt d©y dÉn ®iÖn ®îc kÕt hîp vÒ mÆt kÕt cÊu c¸c thiÕt bÞ chiÕu 
s¸ng, vÝ dô c¸c èng cuén [1, 2006.01] 
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27/02 . §Çu c¸p vµo [7, 2006.01] 

29/00 B¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng khái bÞ háng do nhiÖt; C¸c thiÕt bÞ lµm m¸t hoÆc 
lµm nãng chuyªn dïng cho c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng (thiÕt bÞ chiÕu 
s¸ng kÕt hîp víi bé phËn x¶ cña c¸c hÖ thèng xö lý kh«ng khÝ F24F13/078) [1, 7, 
2006.01, 2015.01] 

29/10 . Bè trÝ c¸c bé phËn sinh nhiÖt ®Ó lµm gi¶m sù háng do nhiÖt, vÝ dô b»ng c¸ch ®Æt c¸c 
bé phËn sinh nhiÖt n»m xa c¸c bé phËn kh¸c cÇn ®îc b¶o vÖ [2015.01] 

29/15 . VËt c¸ch nhiÖt [2015.01] 
29/50 . C¸c thiÕt bÞ lµm m¸t (c¸c thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ t¸n x¹ hoÆc sö dông nhiÖt cña c¸c 

thiÕt bÞ chiÕu s¸ng F24F3/056) [2015.01] 
29/502 . . ®Æc trng bëi sù thÝch øng ®Ó lµm m¸t cña c¸c bé phËn cô thÓ [2015.01] 
29/503 . . . cña c¸c nguån ¸nh s¸ng (c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t vÒ mÆt kÕt cÊu kÕt hîp víi c¸c ®Ìn 

phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc h¬i H01J61/52; c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t vÒ mÆt kÕt cÊu kÕt 
hîp víi c¸c ®Ìn ®iÖn d©y tãc H01K1/58; c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t vÒ mÆt kÕt cÊu kÕt 
hîp víi c¸c ®i-èt ph¸t quang H01L33/64) [2015.01] 

29/504 . . . cña c¸c bé khóc x¹ [2015.01] 
29/505 . . . cña c¸c bé ph¶n x¹ [2015.01] 
29/506 . . . cña c¸c qu¶ cÇu , ®Ìn trÇn , kÝnh b¶o vÖ [2015.01] 
29/507 . . . cña c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng khái bÞ háng, vÝ dô vá bäc 

[2015.01] 
29/508 . . . cña c¸c m¹ng ®iÖn [2015.01] 
29/51 . . sö dông sù ngng tô hoÆc bay h¬i chÊt láng, vÝ dô c¸c èng nhiÖt [2015.01] 
29/52 . . . ®îc cung cÊp ®iÖn, vÝ dô c¸c hÖ thèng lµm l¹nh [2015.01] 
29/54 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nhiÖt ®iÖn, vÝ dô c¸c bé phËn Peltier [2015.01] 
29/56 . . sö dông c¸c chÊt t¶i l¹nh láng (F21V29/51 ®îc u tiªn) [2015.01] 
29/57 . . . ®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [2015.01] 
29/58 . . . ®Æc trng bëi c¸c chÊt t¶i l¹nh [2015.01] 
29/60 . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông dßng khÝ cìng bøc, vÝ dô kh«ng khÝ [2015.01] 
29/61 . . . ®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [2015.01] 
29/63 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn rung ®îc vËn hµnh b»ng ®iÖn; sö dông giã ion 

[2015.01] 
29/65 . . . khÝ ch¶y trong m¹ch ®ãng [2015.01] 
29/67 . . . ®Æc trng bëi sù bè trÝ c¸c qu¹t [2015.01] 
29/70 . . ®Æc trng bëi c¸c bé phËn t¸n x¹ nhiÖt bÞ ®éng, vÝ dô bé t¶n nhiÖt [2015.01] 
29/71 . . . sö dông sù kÕt hîp c¸c bé phËn riªng biÖt liªn kÕt víi nhau nhê c¸c ph¬ng tiÖn 

dÉn nhiÖt, vÝ dô b»ng c¸c èng nhiÖt hoÆc c¸c thanh dÉn nhiÖt n»m gi÷a c¸c bé 
phËn cña bé t¶n nhiÖt [2015.01] 

29/73 . . . c¸c bé phËn cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc liªn quan víi nhau, vÝ dô cã khíp nèi 
[2015.01] 

29/74 . . . víi c¸c l¸ t¶n nhiÖt hoÆc l¸ c¸nh qu¹t [2015.01] 
29/75 . . . . víi c¸c l¸ t¶n nhiÖt hoÆc l¸ c¸nh qu¹t cã c¸c h×nh d¹ng, ®é dµy hoÆc kho¶ng 

c¸ch kh¸c nhau [2015.01] 
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29/76 . . . . vÒ c¬ b¶n c¸c l¸ t¶n nhiÖt hoÆc l¸ c¸nh qu¹t cã mÆt ph¼ng song song gièng 
nhau, vÝ dô cã mÆt c¾t ngang d¹ng lîc [2015.01] 

29/77 . . . . vÒ c¬ b¶n c¸c l¸ t¶n nhiÖt hoÆc l¸ c¸nh qu¹t cã mÆt ph¼ng lÖch gièng nhau, vÝ 
dô cã mÆt c¾t ngang d¹ng ng«i sao hoÆc qu¹t [2015.01] 

29/78 . . . . víi c¸c l¸ t¶n nhiÖt hoÆc l¸ c¸nh qu¹t ®îc bè trÝ d¹ng xo¾n èc hoÆc d¹ng 
xo¾n [2015.01] 

29/80 . . . víi c¸c chèt hoÆc d©y kim lo¹i [2015.01] 
29/81 . . . . víi c¸c chèt hoÆc d©y kim lo¹i cã h×nh d¹ng, chiÒu dµi hoÆc kho¶ng c¸ch kh¸c 

nhau [2015.01] 
29/83 . . . c¸c bé phËn cã lç, èng dÉn hoÆc r·nh, vÝ dô c¸c lç bøc x¹ nhiÖt [2015.01] 
29/85 . ®Æc trng bëi vËt liÖu (chÊt t¶i l¹nh láng F21V29/56) [2015.01] 
29/87 . . VËt liÖu h÷u c¬, vÝ dô c¸c composit polyme ®îc n¹p; C¸c chÊt phô gia hoÆc líp 

phñ dÉn nhiÖt dïng cho môc ®Ých nµy [2015.01] 
29/89 . . Kim lo¹i [2015.01] 
29/90 . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng [2015.01] 

31/00 C¸c c¬ cÊu lµm kÝn khÝ hay níc [1, 2006.01] 
31/03 . cã ph¬ng tiÖn th«ng giã [7, 2006.01] 
31/04 . C¸c trang bÞ ®Ó n¹p chÊt trung gian [1, 2006.01] 

33/00 KÕt hîp vÒ mÆt kÕt cÊu thiÕt bÞ chiÕu s¸ng víi c¸c ®èi tîng kh¸c mµ cha ®îc 
®Ò cËp ë c¸c nhãm kh¸c [1, 7, 2006.01] 

35/00 Ch©n nÕn [1, 2006.01] 

36/00 S¾p xÕp líi hoÆc c¸c vËt nãng s¸ng trong má ®èt [1, 2006.01] 
36/02 . trong ®Ìn trÇn [1, 2006.01] 

37/00 C¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng sö dông nhiªn liÖu lµm nguån s¸ng, mµ cha 
®îc ph©n lo¹i vµo nhãm kh¸c [1, 7, 2006.01] 

37/02 . Chuyªn dïng ®Ó b¶o vÖ chèng giã lïa [7, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F21W B¶ng m· sè ®îc kÕt hîp víi c¸c ph©n líp F21K, F21L, F21S vµ 
F21V, liªn quan ®Õn viÖc sö dông hoÆc øng dông c¸c hÖ 
thèng hoÆc thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [7] 

Ghi chó [7] 

 Ph©n líp nµy lµ mét b¶ng m· sè ®îc kÕt hîp víi c¸c ph©n líp F21K, F21L, F21S vµ 
F21V, liªn quan ®Õn viÖc sö dông hoÆc øng dông c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chiÕu 
s¸ng. 

 

102/00 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m môc ®Ých räi s¸ng 
[2018.01] 

102/10 . Bè trÝ hoÆc bao quanh ®Ìn ph¸t x¹ [2018.01] 
102/13 . . dïng cho vïng chïm ¸nh s¸ng cao hoÆc vïng chïm ¸nh s¸ng thÊp thÊp [2018.01] 
102/135 . . . ¸nh s¸ng cã ®êng c¾t, nghÜa lµ, ®êng viÒn râ rµng gi÷a vïng ph¸t x¹ vµ vïng 

tèi [2018.01] 
102/14  . . . . cã ®êng c¾t däc; chuyªn dông cho c¸c chïm ¸nh s¸ng cao thÝch hîp, nghÜa 

lµ, chïm ¸nh s¸ng réng nhng tr¸nh sù chãi s¸ng cho ngêi ®i ®êng kh¸c 
[2018.01] 

102/145  . . . . . trong ®ã ¸nh s¸ng ®îc ph¸t x¹ gi÷a hai ®êng c¾t song song, vÝ dô, chïm 
¸nh s¸ng cao cã h×nh d¹ng ch÷ nhËt ®îc ph¸t x¹ cã lùa chän [2018.01] 

102/15  . . . . . trong ®ã ¸nh s¸ng ®îc ph¸t x¹ ®íi ®êng c¾t d¹ng ch÷ L, nghÜa lµ, c¸c 
®êng c¾t däc hoÆc ngang [2018.01] 

102/155 . . . . cã ®êng c¾t xiªn vµ ngang [2018.01] 
102/16  . . . . cã ®êng c¾t nhße [2018.01] 
102/165  . . . ®êng viÒn gi÷a vïng ph¸t x¹ vµ vïng tèi kh¸c víi ®êng c¾t cã thÓ thay ®æi 

[2018.01] 
102/17  . . dïng cho vïng kh¸c víi chïm ¸nh s¸ng cao hoÆc chïm ¸nh s¸ng thÊp [2018.01] 
102/18  . . . dïng cho c¸c tÝn hiÖu trªn cao [2018.01] 
102/19  . . . dïng cho ®êng cong [2018.01] 
102/20 . sù ph©n bè räi s¸ng n»m trong ®Ìn ph¸t x¹ [2018.01] 
102/30 . §Ìn b¸o s¬ng mï [2018.01] 
102/40 . ®Ìn ®îc ph¸t x¹ ®Ó t¹o thuËn lîi tiÕn vµo ®èi víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i [2018.01] 

103/00 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m môc ®Ých b¸o hiÖu 
[2018.01] 

103/10 . §Ìn chØ b¸o vÞ trÝ [2018.01] 
103/15 . §Ìn b¸o bªn [2018.01] 
103/20 . §Ìn chØ b¸o híng [2018.01] 
103/25 . . dïng cho g¬ng chiÕu hËu [2018.01] 
103/30 . §Ìn b¸o nguy hiÓm [2018.01] 
103/35 . §Ìn phanh [2018.01] 
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103/40 . §Ìn s¬ng mï phÝa sau [2018.01] 
103/45 . §Ìn ®¶o chiÒu [2018.01] 
103/50 . §Ìn biÓn ®¨ng ký [2018.01] 
103/55 . §Ìn ch¹y ban ngµy [2018.01] 
103/60 . ChiÕu c¸c dÊu hiÖu tõ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, vÝ dô, c¸c biÓu tîng hoÆc th«ng tin 

®îc chiÕu trªn ®êng [2018.01] 

104/00 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng bªn ngoµi ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m môc ®Ých trang trÝ 
[2018.01] 

105/00 Sù kÕt hîp cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®îc ph©n lo¹i vµ c¸c nhãm F21W102/00-
F21W104/00 [2018.01] 

106/00 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng bªn trong ph¬ng tiÖn vËn t¶i [2018.01] 

107/00 Sö dông hoÆc øng dông thiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn hoÆc trong c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn 
vËn t¶i cô thÓ [2018.01] 

107/10 . dïng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé [2018.01] 
107/13 . . dïng cho xe ®¹p [2018.01] 
107/17 . . . dïng cho xe m¸y [2018.01] 
107/20 . dïng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng thñy [2018.01] 
107/30 . dïng cho m¸y bay [2018.01] 

111/00 Sö dông hoÆc øng dông thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng ®Ó b¸o hiÖu, ®¸nh dÊu 
hoÆc chØ b¸o, cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F21W102/00-F21W107/00 [7, 
2006.01, 2018.01] 

111/02 . dïng cho ®êng ®i, lèi ®i hoÆc t¬ng tù [7, 2006.01] 
111/023 . . dïng cho ®êng ®i bé [7, 2006.01] 
111/027 . . dïng ®Ó chØ b¸o lÒ ®êng, bËc hoÆc cÇu thang [7, 2006.01] 
111/04 . dïng cho ®êng thuû [7, 2006.01] 
111/043 . . dïng cho h¶i ®¨ng hoÆc thuyÒn hiÖu [7, 2006.01] 
111/047 . . dïng cho phao s¸ng [7, 2006.01] 
111/06 . dïng cho ®êng b¨ng hoÆc t¬ng tù [7, 2006.01] 
111/08 . dïng cho tay vÞn hoÆc lan can [7, 2006.01] 
111/10 . dïng cho sö dông c¸ nh©n, vÝ dô tay cÇm [7, 2006.01] 

121/00 Sö dông hoÆc øng dông thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng nh»m môc ®Ých trang 
trÝ cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F21W102/00-F21W107/00 [7, 2006.01] 

121/02 . dïng cho ®µi phun níc [7, 2006.01] 
121/04 . dïng cho c©y N«en [7, 2006.01] 
121/06 . dïng cho quÇn ¸o [7, 2006.01] 

131/00 Sö dông hoÆc øng dông thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng chiÕu s¸ng cha ®îc ®Ò cËp 
trong c¸c nhãm F21W102/00-F21W107/00 [7, 2006.01] 
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131/10 . ChiÕu s¸ng ngoµi trêi [7, 2006.01] 
131/101 . . ®êng hÇm hoÆc t¬ng tù, vÝ dô gÇm cÇu [7, 2006.01] 
131/103 . . ®êng hoÆc phè [7, 2006.01] 
131/105 . . s©n thÓ thao hoÆc t¬ng tù [7, 2006.01] 
131/107 . . bªn ngoµi toµ nhµ [7, 2006.01] 
131/109 . . vên [7, 2006.01] 
131/20 . ChiÕu s¸ng dïng cho môc ®Ých y tÕ [7, 2006.01] 
131/202 . . dïng cho nha khoa [7, 2006.01] 
131/205 . . dïng cho phßng mæ [7, 2006.01] 
131/208 . . dïng cho bÖnh viÖn [7, 2006.01] 
131/30 . ChiÕu s¸ng cho gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n [7, 2006.01] 
131/301 . . dïng cho ®å gç [7, 2006.01] 
131/302 . . dïng cho g¬ng [7, 2006.01] 
131/304 . . dïng cho tranh ¶nh [7, 2006.01] 
131/305 . . dïng cho tñ l¹nh [7, 2006.01] 
131/307 . . dïng cho tñ sÊy [7, 2006.01] 
131/308 . . dïng cho bÓ c¸ c¶nh [7, 2006.01] 
131/40 . ChiÕu s¸ng dïng cho c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, gi¶i trÝ hoÆc qu©n sù [7, 2006.01] 
131/401 . . dïng cho bÓ b¬i [7, 2006.01] 
131/402 . . dïng cho n¬i lµm viÖc [7, 2006.01] 
131/403 . . dïng cho m¸y mãc [7, 2006.01] 
131/4035 . . . dïng cho m¸y kh©u [7, 2006.01] 
131/405 . . dïng cho tñ kÝnh bµy hµng hoÆc tñ trng bµy [7, 2006.01] 
131/406 . . dïng cho s©n khÊu, tÇng nhµ hoÆc xëng phim [7, 2006.01] 
131/407 . . dïng cho s©n thÓ thao trong nhµ [7, 2006.01] 
131/409 . . dïng cho lß thiªu hoÆc lß nung [7, 2006.01] 
131/411 . . dïng ®Ó kiÓm tra bªn trong kÕt cÊu rçng, vÝ dô thïng, èng [7, 2006.01] 
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F21Y B¶ng m· sè ®îc kÕt hîp víi c¸c ph©n líp F21K, F21L, F21S vµ 
F21V, liªn quan ®Õn h×nh d¹ng cña c¸c lo¹i nguån s¸ng 
hoÆc mµu s¾c cña ¸nh s¸ng ph¸t ra [7] 

Ghi chó [7] 

 Ph©n líp nµy lµ mét b¶ng m· sè ®îc kÕt hîp víi c¸c ph©n líp F21K, F21L, F21S vµ 
F21V, liªn quan ®Õn h×nh d¹ng cña c¸c lo¹i nguån s¸ng hoÆc mµu s¾c cña ¸nh s¸ng 
ph¸t ra. 

 

101/00 Nguån s¸ng ®iÓm [7, 2006.01, 2016.01] 

103/00 Nguån s¸ng kÐo dµi, vÝ dô ®Ìn huúnh quang [7, 2006.01, 2016.01] 
103/10 . Bao gåm m¶ng tuyÕn tÝnh c¸c phÇn tö sinh ra ¸nh s¸ng d¹ng ®iÓm [2016.01] 
103/20 . d¹ng h×nh ®a gi¸c, vÝ dô h×nh vu«ng hoÆc ch÷ nhËt [2016.01] 
103/30 . uèn cong [2016.01] 
103/33 . . d¹ng èng [2016.01] 
103/37 . . d¹ng ch÷ U [2016.01] 

105/00 Nguån s¸ng ph¼ng [7, 2006.01, 2016.01] 
105/10 . bao gåm mét m¶ng hai chiÒu c¸c phÇn tö sinh ra ¸nh s¸ng d¹ng ®iÓm [2016.01] 
105/12 . . ®Æc trng bëi sù bè trÝ h×nh häc cña c¸c phÇn tö sinh ra ¸nh s¸ng, vÝ dô s¾p xÕp 

c¸c phÇn tö sinh ra ¸nh s¸ng theo c¸c mÉu hoÆc mËt ®é kh¸c nhau [2016.01] 
105/14 . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng tæng thÓ cña m¶ng hai chiÒu [2016.01] 
105/16 . . . h×nh vu«ng hoÆc ch÷ nhËt, vÝ dô cho panel chiÕu s¸ng [2016.01] 
105/18 . . . h×nh khuyªn; ®a gi¸c kh¸c víi h×nh vu«ng hoÆc ch÷ nhËt, vÝ dô cho ®Ìn räi hoÆc 

®Ó t¹o ra mét chïm ¸nh s¸ng ®èi xøng trôc [2016.01] 

107/00 C¸c nguån s¸ng cã c¸c phÇn tö t¹o ra ¸nh s¸ng ba chiÒu [2016.01] 
107/10 . trªn gi¸ ®ì hoÆc ®Õ lâm, vÝ dô ë phÝa mÆt trong cña gi¸ ®ì h×nh b¸t [2016.01] 
107/20 . trªn gi¸ ®ì hoÆc ®Õ låi, vÝ dô ë bÒ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu [2016.01] 
107/30 . trªn bÒ mÆt ngoµi cña bÒ mÆt h×nh trô, vÝ dô c¸c gi¸ ®ì d¹ng thanh cã mÆt c¾t trßn 

hoÆc ®a gi¸c [2016.01] 
107/40 . trªn c¸c mÆt cña ®a diÖn, vÝ dô khèi hoÆc kim tù th¸p [2016.01] 
107/50 . trªn gi¸ ®ì hoÆc bÒ mÆt ph¼ng, nhng bè trÝ theo c¸c mÆt ph¼ng kh¸c nhau hoÆc víi 

híng kh¸c nhau, vÝ dô trªn gi¸ ®ì cã bÒ mÆt d¹ng tÊm víi c¸c bËc mµ c¸c yÕu tè 
t¹o ra ¸nh s¸ng ®îc g¾n kÕt [2016.01] 

107/60 . trªn ®Õ chÊt xÕp chång lªn nhau [2016.01] 
107/70 . trªn c¸c gi¸ ®ì hoÆc ®Õ mÒm dÎo hoÆc cã thÓ biÕn d¹ng, vÝ dô ®Ó thay ®æi nguån 

¸nh s¸ng thµnh mét d¹ng mong muèn [2016.01] 
107/80 . trªn c¸c gi¸ ®ì hoÆc ®Õ d¹ng khíp nèi [2016.01] 
107/90 . trªn hai mÆt ®èi diÖn cña gi¸ ®ì hoÆc ®Õ [2016.01] 
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109/00 Nguån s¸ng víi c¸c yÕu tè t¹o ra ¸nh s¸ng trªn gi¸ ®ì hoÆc ®Õ trong suèt hoÆc 
trong mê [2016.01] 

111/00 Nguån s¸ng cã h×nh d¹ng cha ®îc ph©n nhãm [7, 2006.01, 2016.01] 

113/00 KÕt hîp c¸c nguån s¸ng [7, 2006.01, 2016.01] 
113/10 . cã mµu s¾c kh¸c nhau [2016.01] 
113/13 . . gåm tæ hîp c¸c nguån s¸ng d¹ng ®iÓm [2016.01] 
113/17 . . . d¹ng nguån s¸ng cã mét líp b¶o vÖ bªn [2016.01] 
113/20 . cã c¸c d¹ng nguån s¸ng kh¸c nhau [2016.01] 

115/00 Nguån s¸ng b¸n dÉn cã c¸c cÊu kiÖn sinh ra ¸nh s¸ng [2016.01] 
115/10 . Diot ph¸t s¸ng [LED] [2016.01] 
115/15 . . Diot ph¸t s¸ng h÷u c¬ [LED] [2016.01] 
115/20 . Nguån s¸ng quang ®iÖn [EL] [2016.01] 
115/30 . Lase b¸n dÉn [2016.01] 
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F22 Sinh h¬i 

F22B C¸c ph¬ng ph¸p sinh h¬i; c¸c nåi h¬i (c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ch¹y 
b»ng h¬i níc xÐt vÒ nh÷ng ph¬ng diÖn ®éng c¬ F01K; lo¹i bá c¸c s¶n phÈm ch¸y 
hoÆc chÊt cÆn b·, vÝ dô lµm s¹ch s¶n phÈm ch¸y b¸m trªn bÒ mÆt c¸c èng cña nåi h¬i, 
F23J 3/00; c¸c hÖ thèng sëi Êm tËp trung sö dông h¬i níc F24D; sù trao ®æi hoÆc 
truyÒn nhiÖt nãi chung F28; sinh h¬i trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n G21) 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy chØ bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ sinh h¬i díi ¸p suÊt dïng 
cho môc ®Ých sëi Êm hoÆc s¶n xuÊt n¨ng lîng. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c ph¬ng ph¸p sinh h¬i .............................................................................................1/00, 3/00 
C¸c nåi h¬i 

Nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n: 
cã h×nh trô; cã c¸c èng lß; cã c¸c èng löa; cã c¸c 
èng kÕt hîp èng löa víi c¸c èng níc; cã hép löa ................. 5/00; 7/00; 9/00; 11/00; 13/00 
cã c¸c èng dÉn níc 

c¸c èng phô .............................................................................................................. 11/00 
theo kiÓu n»m ngang; ngang nghiªng; ngang 
nghiªng kÕt hîp víi kiÓu th¼ng ®øng; th¼ng 
®øng hoÆc gÇn nh th¼ng ®øng .............................................. 15/00; 17/00; 19/00; 21/00 
cã d¹ng chïm c¸c èng dÉn níc thµnh èng kÐp 
hoÆc c¸c èng kiÓu ngîc; c¸c èng níc bè trÝ 
bªn trong èng khãi ....................................................................................... 23/00; 25/00 

C¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt ............................................................................................... 27/00, 29/00 
Nh÷ng d¹ng biÕn thÓ cña lß h¬i; c¸c phÇn tö kÕt cÊu 
nãi chung ............................................................................................................... 31/00; 37/00 

C¸c thiÕt bÞ nåi h¬i; c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ............................................. 33/00; 35/00 
 

1/00 Ph¬ng ph¸p sinh h¬i ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p lµm nãng (sö dông n¨ng lîng 
mÆt trêi F24S; vá lµm m¸t hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn lµm m¸t kh¸c mµ trong ®ã h¬i ®îc 
sinh ra vµ dïng nã ®Ó lµm m¸t c¸c thiÕt bÞ kh¸c, xem c¸c ph©n líp dµnh cho thiÕt bÞ 
nh vËy) [1, 2006.01] 

1/02 . b»ng c¸ch lîi dông lîng nhiÖt cña c¸c chÊt mang nhiÖt [1, 2006.01] 
1/04 . . chÊt mang nhiÖt lµ xØ nãng, c¸c phÇn ch¸y dë hay nh÷ng khèi nãng, vÝ dô c¸c thái 

gang [1, 2006.01] 
1/06 . . chÊt mang nhiÖt lµ nguyªn liÖu nãng ch¶y; Sö dông kim lo¹i nãng ch¶y díi d¹ng 

m«i trêng truyÒn nhiÖt, vÝ dô kÏm [1, 2006.01] 
1/08 . . chÊt mang nhiÖt lµ h¬i [1, 2006.01] 
1/10 . . . gi¶i phãng ra tõ c¸c b×nh tÝch nhiÖt [1, 2006.01] 
1/12 . . . t¹o ra b»ng qu¸ tr×nh tuÇn hoµn gi¸n tiÕp [1, 2006.01] 
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1/14 . . . tiÕp xóc trùc tiÕp víi khèi níc hay víi níc phun [1, 2006.01] 
1/16 . . chÊt mang nhiÖt lµ chÊt láng nãng hay h¬i nãng, vÝ dô chÊt th¶i cña qu¸ tr×nh s¶n 

xuÊt ë thÓ láng hay h¬i [1, 2006.01] 
1/18 . . mçi chÊt mang nhiÖt lµ khÝ nãng, vÝ dô khÝ th¶i cña ®éng c¬ ®èt trong (sö dông 

nhiÖt th¶i cña c¸c ®éng c¬ ®èt trong, nãi chung, F02) [1, 2006.01] 
1/20 . sö dông nhiÖt t¸ch ra tõ dung dÞch hÊp thô h¬i; Nåi h¬i xót [1, 2006.01] 
1/22 . sö dông sù ch¸y díi ¸p suÊt vît qu¸ ¸p suÊt khÝ quyÓn [1, 2006.01] 
1/24 . . Nåi h¬i víi nhiªn liÖu ch¸y díi ¸p lùc, vÝ dô sö dông m¸y nÐn khÝ kiÓu tuèc bin 

ho¹t ®éng nhê khÝ nãng tõ lß ®èt [1, 2006.01] 
1/26 . . Nåi h¬i cã t¸c dông trùc tiÕp cña ngän löa lµm níc bay h¬i [1, 2006.01] 
1/28 . trong c¸c nåi h¬i lµm nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/30 . . C¸c nåi h¬i ®iÖn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c ph¬ng ph¸p sinh h¬i kh¸c; C¸c nåi h¬i cha ®îc nªu trong c¸c nhãm 
kh¸c cña ph©n líp nµy [1, 2006.01] 

3/02 . sö dông c¸c m«i trêng lµm viÖc kh«ng ph¶i níc [1, 2006.01] 
3/04 . b»ng c¸ch h¹ thÊp ¸p suÊt cao cña níc nãng trong c¸c buång gi¶m ¸p, vÝ dô trong 

bÓ tÝnh n¨ng (bé tÝch n¨ng h¬i F01K 1/00) [1, 2006.01] 
3/06 . b»ng c¸ch biÕn ®æi c¬ häc, vÝ dô ®éng n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng [1, 2006.01] 
3/08 . t¹i møc ¸p suÊt giíi h¹n vµ vît h¹n [1, 2006.01] 

5/00 C¸c nåi h¬i h×nh trô, nghÜa lµ kh«ng cã lß ®èt hoÆc c¸c èng nãng bªn trong, th©n 
nåi h¬i ®îc ®èt b»ng ga tõ bªn ngoµi [1, 2006.01] 

5/02 . cã èng níc phô ®îc ®Æt bªn ngoµi th©n nåi [1, 2006.01] 
5/04 . Chi tiÕt kÕt cÊu nåi h¬i nµy; Phô kiÖn cña c¸c nåi h¬i nµy (n¾p hoÆc c¸c bé phËn 

®ãng kÝn t¬ng tù dïng cho c¸c b×nh cao ¸p nãi chung F16J 13/00) [1, 2006.01] 

7/00 C¸c nåi h¬i cã c¸c èng nãng, nghÜa lµ c¸c nåi h¬i trong ®ã sù ch¸y cña nhiªn liÖu 
®îc thùc hiÖn bªn trong mét hoÆc mét vµi èng nãng bªn trong th©n nåi [1, 
2006.01] 

7/02 . kh«ng cã c¸c èng dÉn níc phô [1, 2006.01] 
7/04 . cã c¸c èng dÉn níc phô [1, 2006.01] 
7/06 . . ®îc l¾p bªn trong èng nãng theo chiÒu ngang [1, 2006.01] 
7/08 . . ®îc l¾p bªn trong èng nãng theo chiÒu däc [1, 2006.01] 
7/10 . . ®îc l¾p bªn ngoµi th©n nåi [1, 2006.01] 
7/12 . cã èng löa phô; L¾p ®Æt c¸c hép ®¶o chiÒu cho phÐp ®¶o dßng khÝ nhiªn liÖu [1, 

2006.01] 
7/14 . cã c¸c èng níc phô vµ èng löa phô [1, 2006.01] 
7/16 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c nåi h¬i nµy; Phô kiÖn cña c¸c nåi h¬i nµy, vÝ dô liªn kÕt 

bul«ng neo [1, 2006.01] 
7/18 . . Thµnh cña èng dÉn khÝ nãng; C¸c hép ®¶o chiÒu khÝ-nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
7/20 . . C¸c èng ®èt [1, 2006.01] 
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9/00 C¸c nåi h¬i cã èng dÉn löa, nghÜa lµ cã sù chuyÓn vËn cña khÝ nãng tõ buång ®èt 
®Æt ë ngoµi th©n nåi h¬i qua c¸c èng dÉn löa ®Æt trong th©n nåi h¬i [1, 2006.01] 

9/02 . th©n nåi h¬i ®Æt th¼ng ®øng, vÝ dô ®Æt trªn buång ®èt [1, 2006.01] 
9/04 . . c¸c èng dÉn löa bè trÝ th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
9/06 . . . Bè trÝ c¸c hép ®¶o chiÒu ®Ó ®¶m b¶o cho khÝ nãng håi lu [1, 2006.01] 
9/08 . . c¸c èng dÉn löa bè trÝ n»m ngang [1, 2006.01] 
9/10 . th©n lß ®îc ®Æt n»m ngang, vÝ dô ®Æt bªn sên buång ®èt [1, 2006.01] 
9/12 . . cã c¸c èng dÉn löa n»m ngang [1, 2006.01] 
9/14 . . . Bè trÝ c¸c hép ®¶o chiÒu ®Ó ®¶m b¶o sù håi lu cña khÝ nãng [1, 2006.01] 
9/16 . víi th©n lß cã chøa nh÷ng èng dÉn löa ®îc ®Æt ®an chÐo nhau híng nghiªng lªn 

trªn [1, 2006.01] 
9/18 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña nåi h¬i nµy; Phô tïng cña nåi h¬i nµy, vÝ dô c¸c liªn kÕt 

h×nh neo [1, 2006.01] 

11/00 C¸c nåi h¬i cã èng dÉn löa vµ èng dÉn níc kÕt hîp, tøc lµ c¸c nåi h¬i ngoµi èng 
löa cßn cã c¸c èng dÉn níc phô [1, 2006.01] 

11/02 . c¸c èng dÉn löa bè trÝ th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
11/04 . c¸c èng dÉn löa bè trÝ n»m ngang [1, 2006.01] 

13/00 C¸c nåi h¬i cã hép löa, nghÜa lµ sù ch¸y cña nhiªn liÖu ®îc sö dông trong 
buång ®èt víi c¸c èng dÉn löa theo sau, c¶ hép löa vµ c¸c èng löa ®îc g¾n liÒn 
bªn trong nåi h¬i [1, 2006.01] 

13/02 . ®îc ®Æt ë vÞ trÝ cè ®Þnh víi kiÓu bè trÝ th©n lß th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
13/04 . ®îc ®Æt ë vÞ trÝ cè ®Þnh víi kiÓu bè trÝ th©n lß n»m ngang [1, 2006.01] 
13/06 . C¸c nåi h¬i cña ®Çu m¸y h¬i níc, m¸y kÐo, xe l¨n ®êng hoÆc ®Çu m¸y xe löa [1, 

2006.01] 
13/08 . . kh«ng cã c¸c èng dÉn níc phô trong hép löa [1, 2006.01] 
13/10 . . cã c¸c èng dÉn níc phô trong hép löa [1, 2006.01] 
13/12 . . . èng dÉn níc phô t¹o thµnh líp bäc trong hép löa [1, 2006.01] 
13/14 . C¸c phÇn tö kÕt cÊu; Phô kiÖn cña c¸c lß nµy [1, 2006.01] 
13/16 . . C¸c liªn kÕt h×nh neo, vÝ dô liªn kÕt cøng [1, 2006.01] 
13/18 . . . C¸c liªn kÕt mÒm, vÝ dô c¸c khíp c¸c®¨ng (khíp cÇu) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c nåi h¬i cã èng dÉn níc n»m ngang, nghÜa lµ c¸c nåi h¬i cã c¸c côm èng 
dÉn níc n»m ngang [1, 2006.01] 

17/00 C¸c nåi h¬i cã èng dÉn níc n»m nghiªng tøc lµ cã c¸c côm èng dÉn níc 
nghiªng mét gãc so víi ph¬ng n»m ngang [1, 2006.01] 

17/02 . ®îc l¾p r¸p tõ nh÷ng côm èng dÉn níc trong liªn kÕt ghÐp mèi víi hai hép ®¶o 
chiÒu cho tÊt c¶ c¸c côm, vÝ dô víi c¸c hép ®¶o chiÒu d¹ng ph¼ng [1, 2006.01] 

17/04 . . c¸c côm èng ®Æt n»m nghiªng theo c¸c híng kh¸c nhau, vÝ dô c¸c côm èng chÐo 
nhau [1, 2006.01] 

17/06 . . c¸c côm èng níc uèn cong g·y gãc [1, 2006.01] 

316 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F22B 

17/08 . . c¸c côm èng níc uèn vßng cung [1, 2006.01] 
17/10 . ®îc l¾p r¸p tõ nh÷ng côm èng níc trong liªn kÕt ghÐp mèi víi mçi èng gãp ®¬n 

nguyªn cho mçi côm èng níc theo chiÒu réng hay chiÒu cao cña nåi h¬i [1, 
2006.01] 

17/12 . . c¸c èng gãp ®¬n nguyªn ®îc bè trÝ th¼ng ®øng hay gÇn nh th¼ng ®øng [1, 
2006.01] 

17/14 . . c¸c èng gãp ®¬n nguyªn ®îc bè trÝ n»m ngang hay gÇn nh n»m ngang [1, 
2006.01] 

17/16 . C¸c bé phËn kÕt cÊu; Phô tïng cña c¸c nåi h¬i nµy [1, 2006.01] 
17/18 . . C¸c hép ®¶o chiÒu; C¸c èng gãp ®¬n nguyªn [1, 2006.01] 

19/00 C¸c håi h¬i cã èng níc d¹ng èng kÕt hîp, nghÜa lµ nåi h¬i ngoµi c¸c èng níc 
n»m nghiªng cßn cã c¸c côm èng níc phô th¼ng ®øng hay gÇn nh th¼ng ®øng 
[1, 2006.01] 

21/00 C¸c nåi h¬i cã c¸c èng níc th¼ng ®øng, nghÜa lµ nåi h¬i cã c¸c côm èng níc 
®Æt th¼ng ®øng hay gÇn nh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 

21/02 . ®îc l¾p r¸p chñ yÕu tõ c¸c èng níc th¼ng [1, 2006.01] 
21/04 . . cã mét bao h¬i ë phÝa trªn vµ mét bao h¬i ë phÝa díi, vÝ dô chóng ®îc bè trÝ 

theo chiÒu ngang [1, 2006.01] 
21/06 . . . c¸c èng níc ®îc xÕp thµnh côm theo vßng trßn, vÝ dô trong liªn kÕt ghÐp mèi 

víi c¸c bao h¬i d¹ng vßng trßn [1, 2006.01] 
21/08 . . . C¸c èng níc ®îc bè trÝ thµnh tõng nhãm hay tõng côm, vÝ dô uèn cong ë c¸c 

®Çu mót cña chóng [1, 2006.01] 
21/10 . . . C¸c èng níc bè trÝ thµnh h×nh bµn cê [1, 2006.01] 
21/12 . . cã hai hay nhiÒu bao h¬i ë phÝa trªn vµ hai hay nhiÒu bao h¬i ë phÝa díi, vÝ dô cã 

c¸c côm èng níc xÕp chÐo nhau ®îc nèi víi bao h¬i [1, 2006.01] 
21/14 . . cã mét bao h¬i ë trªn vµ hai hay nhiÒu bao h¬i ë phÝa díi [1, 2006.01] 
21/16 . . . c¸c bao h¬i ë phÝa díi nèi víi nhau b»ng nh÷ng èng níc phô [1, 2006.01] 
21/18 . . cã hai hay nhiÒu bao h¬i ë phÝa trªn vµ mét bao h¬i ë phÝa díi [1, 2006.01] 
21/20 . . cã c¸c èng gãp ®¬n nguyªn ®îc bè trÝ riªng cho tõng côm èng níc [1, 2006.01] 
21/22 . l¾p r¸p tõ nh÷ng èng níc kh«ng th¼ng [1, 2006.01] 
21/24 . . díi d¹ng èng xo¾n hay d¹ng h×nh sin [1, 2006.01] 
21/26 . . díi d¹ng lß xo xo¾n trong kh«ng gian [1, 2006.01] 
21/28 . . díi d¹ng lß xo ph¼ng [1, 2006.01] 
21/30 . . d¹ng ch÷ U [1, 2006.01] 
21/32 . . . ®îc bè trÝ ngang trong liªn kÕt ghÐp mèi víi c¸c èng gãp ®øng hay èng trô 

®øng [1, 2006.01] 
21/34 . l¾p r¸p tõ c¸c èng níc, s¾p theo nhãm thµnh mµn bao quanh buång ®èt, nghÜa lµ 

c¸c nåi h¬i bøc x¹ [1, 2006.01] 
21/36 . . cã bao h¬i phÝa trªn hay c¸c èng gãp l¾p vµo phÇn trªn buång ®èt [1, 2006.01] 
21/38 . . C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña nåi h¬i nµy, vÝ dô c¸c mµn ch¾n ®· l¾p ghÐp [1, 2006.01] 
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21/40 . l¾p r¸p tõ nh÷ng èng níc ®îc bè trÝ trong nåi h¬i th¼ng ®øng vÝ dô c¸c nåi h¬i 
d¹ng th¸p [1, 2006.01] 

23/00 Nåi h¬i èng níc víi c¸c côm èng níc cã thµnh hai líp trong liªn kÕt ghÐp mèi 
mét ®Çu víi bao h¬i hay hép ®¶o, tøc lµ l¾p r¸p tõ c¸c èng Field cÊu t¹o tõ mét 
èng ®îc bè trÝ n»m trong mét èng bÞt kÝn mét ®Çu [1, 2006.01] 

23/02 . c¸c chïm èng Field ®Æt n»m ngang hay gÇn nh n»m ngang [1, 2006.01] 
23/04 . c¸c chïm èng Field ®Æt th¼ng ®øng hay gÇn nh th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
23/06 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô c¸c èng Field (c¸c èng trao ®æi nhiÖt nãi chung F28F) [1, 

2006.01] 

25/00 Nåi h¬i èng níc ®îc l¾p r¸p tõ c¸c chïm èng níc cïng víi c¸c èng dÉn löa 
®Æt trong nh÷ng èng níc [1, 2006.01] 

27/00 C¸c nåi sinh h¬i t¸c ®éng nhanh [1, 2006.01] 
27/02 . l¾p r¸p tõ nh÷ng èng löa [1, 2006.01] 
27/04 . l¾p r¸p tõ nh÷ng èng níc (F22B 27/12 ®Õn 27/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/06 . . ë d¹ng èng xo¾n hay d¹ng h×nh sin [1, 2006.01] 
27/08 . . ë d¹ng lß xo xo¾n trong kh«ng gian [1, 2006.01] 
27/10 . . ë d¹ng lß xo ph¼ng [1, 2006.01] 
27/12 . l¾p r¸p tõ c¸c bé trao ®æi nhiÖt quay, vÝ dô tõ nh÷ng chïm èng [1, 2006.01] 
27/14 . l¾p r¸p tõ c¸c bé trao ®æi nhiÖt ®Æt trong buång kÝn víi c¸c thµnh gi÷ nhiÖt [1, 

2006.01] 
27/16 . cã c¸c èng phun ®Ó phun c¸c h¹t níc lªn c¸c phÇn tö trao ®æi nhiÖt, vÝ dô vµo c¸c 

èng [1, 2006.01] 

29/00 C¸c nåi h¬i tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
29/02 . víi tuÇn hoµn cìng bøc kÝn [1, 2006.01] 
29/04 . víi tuÇn hoµn kÕt hîp, nghÜa lµ c¸c nåi h¬i mµ trong ®ã sù tuÇn hoµn ®èi lu ®îc 

t¨ng cêng nhê c¸c biÖn ph¸p bæ xung, vÝ dô, b»ng c¸ch phun tøc thêi níc cã ¸p 
suÊt cao [1, 2006.01] 

29/06 . d¹ng thuËn dßng, nghÜa lµ cÊu t¹o tõ c¸c èng nhËn níc tõ mét ®Çu vµ cÊp h¬i qu¸ 
nhiÖt t¹i ®Çu cßn l¹i (F22B 33/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

29/08 . . lµm viÖc ë ®iÓm cè ®Þnh cña tr¹ng th¸i cuèi cïng qu¸ tr×nh sinh h¬i [1, 2006.01] 
29/10 . . lµm viÖc ë ®iÓm thay ®æi cña tr¹ng th¸i cuèi cïng qu¸ tr×nh sinh h¬i [1, 2006.01] 
29/12 . . lµm viÖc víi t¸i tuÇn hoµn phô trong thêi gian khëi ®éng vµ trong thêi gian phô t¶i 

thÊp, vÝ dô nåi h¬i hçn hîp [1, 2006.01] 

31/00 Nh÷ng biÕn thÓ cña kÕt cÊu nåi h¬i hay hÖ thèng èng, phô thuéc vµo sù l¾p ®Æt 
cña thiÕt bÞ buång ®èt; S¬ ®å hay sù bè trÝ cña c¸c thiÕt bÞ buång ®èt (c¸c 
ph¬ng ph¸p sinh h¬i ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p nung nãng F22B 1/00; c¸c thiÕt bÞ 
buång ®èt F23) [1, 2006.01] 

31/02 . L¾p ®Æt c¸c nåi h¬i èng níc trong ®êng tho¸t khÝ, vÝ dô trong ®êng tho¸t khÝ c¸c 
lß thæi [1, 2006.01] 
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31/04 . Lµm nãng nhê sù l¾p ®Æt hai hay nhiÒu thiÕt bÞ buång ®èt, vÝ dô c¸c buång ®èt riªng 
biÖt cho nåi h¬i vµ bé qu¸ nhiÖt h¬i níc [1, 2006.01] 

31/06 . . L¾p ®Æt thiÕt bÞ lµm nãng dù phßng [1, 2006.01] 
31/08 . L¾p ®Æt c¸c bé trao ®æi nhiÖt hay c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c trong nåi h¬i ®Ó nung nãng 

kh«ng khÝ ®îc cÊp cho sù ch¸y [1, 2006.01] 

C¸c tr¹m lß h¬i; C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn 

33/00 C¸c tr¹m lß h¬i, vÝ dô c¸c tr¹m bao gåm c¸c lß h¬i d¹ng kh¸c nhau cã liªn quan 
lÉn nhau (ph©n bè hoÆc bè trÝ c¸c tr¹m lß h¬i trªn tµu thñy B63H 21/00) [1, 2006.01] 

33/02 . KÕt hîp c¸c lß h¬i cã chung mét buång ®èt [1, 2006.01] 
33/04 . . c¸c lß h¬i cã èng nung víi c¸c lß h¬i cã èng níc [1, 2006.01] 
33/06 . . c¸c lß h¬i cã èng nung víi lß h¬i cã kiÓu èng löa [1, 2006.01] 
33/08 . . c¸c lß h¬i èng níc víi lß h¬i cã kiÓu èng löa [1, 2006.01] 
33/10 . . tõ hai hay nhiÒu h¬n hai lß xÕp chång nhau víi khèi lîng níc riªng vµ lµm viÖc 

víi hai hay nhiÒu mùc níc kh¸c nhau [1, 2006.01] 
33/12 . C¸c lß h¬i ®éc lËp, tøc lµ c¸c tr¹m bao gåm mét lß h¬i, thiÕt bÞ buång ®èt, khoang 

chøa nhiªn liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ phô [1, 2006.01] 
33/14 . KÕt hîp c¸c lß h¬i cao ¸p vµ h¹ ¸p [1, 2006.01] 
33/16 . . lo¹i lß h¬i tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
33/18 . KÕt hîp c¸c lß h¬i víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c [1, 2006.01] 

35/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn lß h¬i (®iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ ch¹y b»ng h¬i níc 
F01K7/00; ®Ó ®iÒu chØnh viÖc cÊp níc F22D; ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é qu¸ nhiÖt 
F22G5/00; ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y F23N) [1, 2006.01] 

35/02 . dïng cho c¸c lß h¬i víi tuÇn hoµn ®èi lu tù nhiªn [1, 2006.01] 
35/04 . . trong qu¸ tr×nh khëi ®éng, nghÜa lµ trong giai ®o¹n tõ lóc nhãm lß cho tíi khi ®¹t 

®îc c¸c th«ng sè lµm viÖc cña lß h¬i [1, 2006.01] 
35/06 . dïng cho c¸c lß h¬i víi sù tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
35/08 . . lo¹i lß h¬i tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
35/10 . . lo¹i thuËn dßng [1, 2006.01] 
35/12 . . . vËn hµnh t¹i ¸p suÊt tíi h¹n hay trªn ¸p suÊt tíi h¹n [1, 2006.01] 
35/14 . . trong qu¸ tr×nh khëi ®éng, tøc lµ trong giai ®o¹n tõ lóc nhãm lß cho tíi khi ®¹t 

®îc c¸c th«ng sè lµm viÖc cña lß h¬i [1, 2006.01] 
35/16 . . nh¹y víi tû lÖ phÇn tr¨m lîng h¬i cã trong hçn hîp h¬i vµ níc [1, 2006.01] 

35/18 . øng dông m¸y tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ lß h¬i [1, 2006.01] 
 

37/00 C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ lß h¬i (c¸c thiÕt bÞ th«ng giã 
F16K 24/00; c¸c thiÕt bÞ thu håi h¬i hoÆc t¬ng tù F16T) [1, 2006.01] 

37/02 . ®îc sö dông cho víi Ýt nhÊt hai lo¹i lß h¬i [1, 2006.01] 
37/04 . . vµ ®Æc trng bëi chÊt liÖu, vÝ dô sö dông nh÷ng lo¹i thÐp chuyªn dïng [1, 

2006.01] 
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37/06 . . C¸c èng löa hay èng dÉn khÝ nãng; Phô kiÖn cña chóng, vÝ dô c¸c miÕng ®Öm cho 
èng löa [1, 2006.01] 

37/08 . . . C¸c ®Çu nèi èng ®Ó ng¨n c¸c mÐp èng h háng do qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
37/10 . . C¸c èng níc lß h¬i; Phô kiÖn cña chóng (gia c«ng c¸c èng kim lo¹i B21D; c¸c 

èng nãi chung F16L; söa ch÷a rß rØ trong c¸c èng níc F16L 55/16, F28F 11.00; 
lµm s¹ch mÆt trong vµ ngoµi cña c¸c èng níc F23J, F28G; bé lµm lÖch, mµn 
ch¾n cña c¸c èng níc F23M 9/10) [1, 2006.01] 

37/12 . . . D¹ng cña èng níc lß h¬i, vÝ dô cã d¹ng thiÕt diÖn ngang thay ®æi [1, 2006.01] 
37/14 . . . C¸c èng cÊp níc, vÝ dô c¸c èng ®øng, c¸c èng h¹ xuèng trong mèi liªn kÕt víi 

c¸c èng níc lß h¬i [1, 2006.01] 
37/16 . . . C¸c khuûu ngoÆt l¹i [1, 2006.01] 
37/18 . . . C¸c chi tiÕt ®Öm lãt, vÝ dô ®Ó thu nhËn chÊt cÆn cña níc [1, 2006.01] 
37/20 . . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®ì, vÝ dô ®Ó g¾n chÆt c¸c chïm èng níc cña nåi h¬i (kÕt cÊu 

thµnh èng t¹o thµnh trong lß, còng nh trong buång ®èt cña lß h¬i F23M 5/08) 
[1, 2006.01] 

37/22 . . C¸c b×nh chøa; C¸c èng gãp; Phô kiÖn cña chóng (chÕ t¹o lß h¬i tõ thÐp tÊm 
B21D 51/24; c¸c b×nh cao ¸p nãi chung F16J 12/00; n¾p ®Ëy hoÆc c¸c thiÕt bÞ 
t¬ng tù dïng cho b×nh cao ¸p nãi chung F16J 13/00) [1, 2006.01] 

37/24 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®ì, treo hay l¾p ®Æt, vÝ dô c¸c tÊm che nhiÖt (khung, bÖ m¸y 
F16M) [1, 2006.01] 

37/26 . . C¸c thiÕt bÞ t¸ch h¬i (c¸c bé t¸ch h¬i-chÊt láng, vÝ dô ®Ó lµm kh« h¬i, B01D, B04) 
37/28 . . . cã sù ®æi híng cña dßng h¬i [1, 2006.01] 
37/30 . . . sö dông sù va ®Ëp vµo c¸c tÊm lÖch híng [1, 2006.01] 
37/32 . . . sö dông lùc ly t©m [1, 2006.01] 
37/34 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¨ng cêng tuÇn hoµn níc trong c¸c nåi h¬i (c¸c thiÕt bÞ phô dïng 

®Ó t¨ng cêng tuÇn hoµn níc F22D 7/00) [1, 2006.01] 
37/36 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó bäc nåi h¬i [1, 2006.01] 
37/38 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh hay chØ b¸o vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c lß h¬i, vÝ dô 

gi¸m s¸t híng hay vËn tèc dßng níc trong c¸c èng níc (c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®o 
vµ chØ b¸o nãi chung G01) [1, 2006.01] 

37/40 . . Bè trÝ c¸c tÊm ng¨n trong c¸c èng dÉn khÝ nãng trong lß h¬i, vÝ dô tÊm lµm lÖch 
(trong c¸c èng khãi hay ®êng tho¸t khãi F23J 13/00) [1, 2006.01] 

37/42 . . Sö dông, hoÆc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ tù ®éng b¸o hiÖu hoÆc b¶o ®¶m an toµn khi cã sù 
cè (dïng cho c¸c bé gia nhiÖt níc cÊp F22D 1/14; thiÕt bÞ b¸o hiÖu khi xuÊt hiÖn 
c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng mong muèn hoÆc ®iÒu kiÖn bÊt thêng G08B) [1, 2006.01] 

37/44 . . . c¸c van an toµn (van an toµn, xem F16K) [1, 2006.01] 
37/46 . . . nh¹y c¶m víi møc níc thÊp hoÆc cao, vÝ dô ®Ó kiÓm tra, lo¹i trõ, dËp t¾t sù 

ch¸y trong lß h¬i (dËp ch¸y, dËp löa nãi chung A62) [1, 2006.01] 
37/47 . . . nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é bÊt thêng, vÝ dô ho¹t ®éng b»ng c¸c nót ch¶y (c¸c thiÕt 

bÞ hay c¸c dông cô b¸o hiÖu G08B) [1, 2006.01] 
37/48 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó th¶i níc, muèi hay chÊt cÆn ra khái nåi h¬i (lµm s¹ch bÒ mÆt 

trong vµ ngoµi èng níc, èng nung hoÆc t¬ng tù cña nåi h¬i F23J, F28G) [1, 
2006.01] 
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Ghi chó [4] 

  Nhãm F22B 37/48 chØ bao gåm c¸c hÖ thèng ®îc sö dông trong khi nåi h¬i ho¹t 
®éng, hay gi÷ nguyªn t¹i vÞ trÝ trong khi nåi h¬i ho¹t ®éng, hay ®Æc biÖt thÝch hîp cho 
c¸c nåi h¬i mµ kh«ng cã c«ng dông nµo kh¸c. 

 
37/50 . . . ®Ó th¶i hay lµm tho¸t níc [1, 2006.01] 
37/52 . . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó röa s¹ch [1, 2006.01] 
37/54 . . . C¸c thiÕt bÞ thæi quÐt ®Ó lµm s¹ch chÊt cÆn [1, 2006.01] 
37/56 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc lµm s¹ch lß h¬i, vÝ dô ®Ó ®¶m b¶o thêi gian nhÊt 

®Þnh khi röa lß [1, 2006.01] 
37/58 . . Th¸o c¸c èng lß ra khái èng gãp hay b×nh chøa; C¸c dông cô ®Ó th¸o èng [1, 

2006.01] 
37/60 . ®Æc biÖt dïng cho lo¹i lß h¬i t¸c ®éng nhanh [1, 2006.01] 
37/62 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c lß h¬i tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
37/64 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó l¾p r¸p hay ®ì c¸c côm èng nåi h¬i (kÕt cÊu thµnh èng cña c¸c èng 

nhá trong lß, còng nh trong buång ®èt lß h¬i F23M 5/08) [1, 2006.01] 
37/66 . . . bao gåm èng níc ®øng [1, 2006.01] 
37/68 . . . bao gåm èng níc n»m ngang [1, 2006.01] 
37/70 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó ph©n phèi níc trong c¸c èng nåi h¬i [1, 2006.01] 
37/72 . . . cã chøa c¸c thiÕt bÞ phun [1, 2006.01] 
37/74 . . . C¸c thiÕt bÞ tiÕt lu cho c¸c èng hoÆc côm èng níc [1, 2006.01] 
37/76 . Sö dông hay l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®Ó theo dâi sù ch¶y hay híng dßng ch¶y cña chÊt 

lu (c¸c dông cô nµy xem G01P) [1, 2006.01] 
37/78 . Sö dông hay l¾p ®Æt nh÷ng bé chØ møc (nh÷ng bé chØ møc xem G01F) [1, 2006.01] 
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F22D Lµm nãng s¬ bé hoÆc tÝch níc ®îc lµm nãng s¬ bé; Níc 
cÊp; cung CÊp níc cÊp; §iÒu khiÓn møc níc; c¸c thiÕt bÞ 
phô ®Ó t¨ng cêng TuÇn hoµn cña níc trong nåi h¬i (xö lý 
níc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc, vÝ dô lµm s¹ch níc C02F; c¸c thiÕt bÞ trao ®æi 
nhiÖt kÝn nãi chung F28D; ®iÒu khiÓn nãi chung G05) 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ gia nhiÖt níc cÊp, vÝ dô bé lµm nãng s¬ bé [1, 2006.01] 
1/02 . cã c¸c èng níc ®Æt trong buång ®èt nåi h¬i, trong c¸c èng dÉn löa hay trong ®êng 

dÉn khÝ nãng (c¸c èng trao ®æi nhiÖt nãi chung F28F) [1, 2006.01] 
1/04 . . víi c¸c èng cã bÒ mÆt ngoµi tr¬n, vÝ dô bè trÝ ®Æt th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
1/06 . . . ®îc ®Æt n»m ngang [1, 2006.01] 
1/08 . . cã c¸c èng cã gê, g©n, c¸nh nhá, khÝa r·nh hay t¬ng tù ë mÆt ngoµi mÆt ngoµi 

khi ®îc bè trÝ th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
1/10 . . . ®îc bè trÝ n»m ngang (c¸c thanh ghi lß rçng, ghi lß hay c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù 

kh¸c ®îc sö dông nh c¸c èng níc F23H 3/02) [1, 2006.01] 
1/12 . . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh, vÝ dô, ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i [1, 2006.01] 
1/14 . . C¸c thiÕt bÞ an toµn hoÆc thiÕt bÞ th«ng giã (c¸c thiÕt bÞ an toµn dïng cho lß h¬i 

nãi chung F22B 37/42) [1, 2006.01] 
1/16 . víi c¸c èng níc ®îc bè trÝ n»m ngoµi buång ®èt, èng dÉn löa hay c¸c ®êng dÉn 

khÝ nãng [1, 2006.01] 
1/18 . . vµ ®îc nung nãng gi¸n tiÕp [1, 2006.01] 
1/20 . . vµ ®îc g¾n trùc tiÕp vµo nåi h¬i [1, 2006.01] 
1/22 . . vµ t¹o chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
1/24 . cã c¸c èng dÉn löa hay èng dÉn khÝ nãng xuyªn qua b×nh níc cÊp [1, 2006.01] 
1/26 . cã c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c, kh«ng ph¶i c¸c èng, ®Ó ph©n t¸ch níc vµ m«i trêng lµm 

nãng, vÝ dô c¸c bé lµm nãng kh«ng cã c¸c r·nh bªn trong hay èng, c¸c hép khãi 
hay c¸c ®êng tho¸t khãi cã vá bäc [1, 2006.01] 

1/28 . ®Ó trao ®æi nhiÖt trùc tiÕp, vÝ dô b»ng c¸ch pha trén h¬i vµ níc [1, 2006.01] 
1/30 . . cã tÇng, cÊp, cã c¸c tÊm ng¨n, ®Üa r·nh vßng hay cã c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó t¹o 

ra cét níc gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
1/32 . ®îc bè trÝ cho viÖc lµm nãng b»ng h¬i, vÝ dô b»ng h¬i t¸ch ra tõ tuèc bin [1, 

2006.01] 
1/34 . . ®a níc ngng trë l¹i nåi h¬i cïng víi níc cÊp [1, 2006.01] 
1/36 . C¸c hÖ thèng lµm nãng s¬ bé ®ång thêi níc vµ kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
1/38 . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c hÖ thèng lµm nãng s¬ bé níc vµ kh«ng khÝ [1, 

2006.01] 
1/40 . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng kÕt hîp sö dông h¬i th¶i vµ khãi (cho ®Çu m¸y h¬i níc 

F22D 1/42) [1, 2006.01] 
1/42 . ®Æc biÖt thÝch hîp cho ®Çu m¸y h¬i níc [1, 2006.01] 
1/44 . . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng sö dông khãi [1, 2006.01] 
1/46 . . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng sö dông h¬i th¶i [1, 2006.01] 
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1/48 . . C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm chi tiÕt cña chóng [1, 2006.01] 
1/50 . kÕt hîp víi khö khÝ b»ng nhiÖt cña níc cÊp (khö khÝ víi truyÒn nhiÖt trùc tiÕp 

F22D 1/28; khö khÝ níc b»ng nhiÖt, xem B01D 19/00, C02F 1/20; c¸c van th«ng 
giã F16K 24/04) [3, 2006.01] 

3/00 C¸c b×nh tÝch níc ®îc lµm nãng [1, 2006.01] 
3/02 . ®Æt ë trong c¸c buång ®èt [1, 2006.01] 
3/04 . kÕt hîp víi c¸c b×nh tÝch h¬i [1, 2006.01] 
3/06 . ®îc nèi trùc tiÕp víi nåi h¬i [1, 2006.01] 
3/08 . ®Æc biÖt dïng cho c¸c ®Çu m¸y h¬i níc (nåi h¬i ®Çu m¸y h¬i níc F22B 13/06) 
3/10 . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn (®iÒu khiÓn níc cÊp hay møc níc trong c¸c nåi h¬i 

F22D 5/00) [1, 2006.01] 

5/00 §iÒu khiÓn níc cÊp hay møc níc trong c¸c nåi h¬i; C¸c bé ®iÒu chØnh tù ®éng 
níc cÊp hoÆc møc níc trong nåi h¬i (c¸c nåi ngng F16T; c¸c dông cô kiÓm tra 
hay ®o ®¹c G01; ®Ó chØ b¸o mùc níc G01F; ®iÒu khiÓn mùc níc nãi chung G05D 
9/00) [1, 2006.01] 

5/02 . cã khoang trung gian mµ níc tù ch¶y ra trong khi khoang di chuyÓn, tuú thuéc vµo 
sù thay ®æi mùc níc [1, 2006.01] 

5/04 . cã c¸c gÇu quay [1, 2006.01] 
5/06 . cã c¸c b×nh høng ®Æt ngoµi nåi h¬i nhng kh«ng th«ng víi nã vµ di chuyÓn lªn, 

xuèng, t¬ng øng víi sù thay ®æi cña mùc níc [1, 2006.01] 
5/08 . cã c¸c van ho¹t ®éng nhê phao [1, 2006.01] 
5/10 . . vµ cã c¸c pitt«ng hay c¸c mµng liªn quan tíi van n¹p [1, 2006.01] 
5/12 . . vµ cã c¸c èng ch×m [1, 2006.01] 
5/14 . c¸c bé phËn nh¹y c¶m víi sù d·n në nhiÖt cña c¸c chÊt, vÝ dô cña c¸c chÊt r¾n [1, 

2006.01] 
5/16 . . cña c¸c chÊt láng hoÆc chÊt khÝ [1, 2006.01] 
5/18 . b»ng sù thay ®æi lu lîng n¹p hay ¸p suÊt cÊp vµo cña c¸c m¸y b¬m níc cÊp [1, 

2006.01] 
5/20 . . kh«ng cã phao [1, 2006.01] 
5/22 . . cã phao [1, 2006.01] 
5/24 . cã c¸c chuyÓn m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
5/26 . C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn viÖc cÊp níc tù ®éng (c¸c thiÕt bÞ an toµn tù ®éng F22B 

37/42; ®iÒu khiÓn nãi chung G05) [1, 2006.01] 
5/28 . . nh¹y víi lu lîng h¬i; nh¹y víi ¸p suÊt cña h¬i [1, 2006.01] 
5/30 . . nh¹y víi ®ång thêi mùc níc vµ lu lîng hoÆc ¸p suÊt cña h¬i [1, 2006.01] 
5/32 . . ¶nh hëng ®Õn lu lîng hay ¸p suÊt cÊp cña c¸c m¸y b¬m níc cÊp [1, 2006.01] 
5/34 . . Sö dông c¸c van (van xem F16K) [1, 2006.01] 
5/36 . . ®Ó ®iÒu chØnh sù cung cÊp cho mét sè lß h¬i lµm viÖc ë c¸c miÒn ¸p suÊt vµ nhiÖt 

®é h¬i kh¸c nhau [1, 2006.01] 
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7/00 C¸c thiÕt bÞ phô ®Ó t¨ng cêng sù tuÇn hoµn cña níc trong c¸c nåi h¬i (bè trÝ 
c¸c nåi h¬i ®Ó t¨ng cêng sù tuÇn hoµn níc F22B 37/34) [1, 2006.01] 

7/02 . C¸c vßm hay c¸c tÊm dÉn híng ®Æt trong c¸c èng nung [1, 2006.01] 
7/04 . C¸c vßi phun níc hay h¬i [1, 2006.01] 
7/06 . C¸c thiÕt bÞ quay, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®Èy [1, 2006.01] 
7/08 . . Bè trÝ c¸c m¸y b¬m, vÝ dô ®Æt ë ngoµi nåi h¬i [1, 2006.01] 
7/10 . . . ®Æt trong nåi h¬i [1, 2006.01] 
7/12 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/14 . ®Æc biÖt dïng cho nåi h¬i cña ®Çu m¸y h¬i níc [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó cung cÊp níc cho nåi h¬i mµ cha ®Ò cËp ®Õn trong c¸c nhãm 
kh¸c [1, 2006.01] 

11/02 . Bè trÝ c¸c m¸y b¬m cÊp níc (F22D 11/06 ®îc u tiªn; c¸c m¸y b¬m xem F04) [1, 
2006.01] 

11/04 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó khö sù h×nh thµnh h¬i [1, 2006.01] 
11/06 . . ®Ó ®a níc ngng trë l¹i nåi h¬i [1, 2006.01] 
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F22G Sù qu¸ nhiÖt h¬i (c¸c c¬ cÊu t¸ch h¬i trong nåi h¬i F22B 37/26; lo¹i bá c¸c 
s¶n phÈm ch¸y hoÆc chÊt cÆn, vÝ dô lµm s¹ch c¸c chÊt ch¸y b¸m trªn bÒ mÆt èng cña 
nåi h¬i, F23J 3/00) 

 

1/00 Sù qu¸ nhiÖt ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p lµm nãng (ph¶n øng hãa häc qu¸ nhiÖt 
kh«ng tiÕp oxi tù do, thiÕt bÞ hoÆc dông cô sö dông nhiÖt trong trêng hîp nµy 
F24V30/00) [1, 2006.01] 

1/02 . cã sù cÊp nhiÖt b»ng h¬i nãng tõ buång ®èt nåi h¬i [1, 2006.01] 
1/04 . . cã sù dÉn dßng khÝ nãng ®Õn c¸c bé qu¸ nhiÖt riªng biÖt trong chu tr×nh gia nhiÖt 

l¹i, vÝ dô ®Ó gia nhiÖt l¹i h¬i gi÷a tÇng tuèc bin ¸p suÊt cao vµ tÇng tuèc bin trung 
gian [1, 2006.01] 

1/06 . cã sù cÊp nhiÖt chñ yÕu b»ng bøc x¹ nhiÖt [1, 2006.01] 
1/08 . . tõ khèi g¹ch x©y nãng hay nguån nãng t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/10 . thùc hiÖn qu¸ nhiÖt h¬i b»ng tiÕt lu [1, 2006.01] 
1/12 . b»ng c¸ch trén h¬i víi khÝ nãng buång ®èt hoÆc c¸c s¶n phÈm ch¸y kh¸c [1, 

2006.01] 
1/14 . sö dông nhiÖt ®îc t¹o ra tõ c¸c ph¶n øng ho¸ häc [1, 2006.01] 
1/16 . b»ng c¸ch sö dông c¸c nguån nhiÖt riªng biÖt kh«ng phô thuéc vµo sù cÊp nhiÖt cña 

nåi h¬i, vÝ dô sö dông ®iÖn, sö dông sù ch¸y phô cña nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 

3/00 C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c bé qu¸ nhiÖt h¬i; Chi tiÕt vµ côm chi tiÕt (c¸c khÝa 
c¹nh chung vÒ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt kÝn F28D) [1, 2006.01] 

5/00 §iÒu khiÓn nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt (c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn dïng cho nåi h¬i F22B; 
®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh nãi chung G05) [1, 2006.01] 

5/02 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y, vÝ dô vßi ®èt tiÕp tuyÕn, vßi ®èt xo¸y 
5/04 . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh dßng khÝ èng khãi, vÝ dô, b»ng c¸ch chia tû lÖ hoÆc chuyÓn 

dßng [1, 2006.01] 
5/06 . b»ng c¸ch tuÇn hoµn khÝ nãng [1, 2006.01] 
5/08 . . ng¨n dßng khÝ nãng thæi ngîc qua qu¹t t¸i tuÇn hoµn [1, 2006.01] 
5/10 . b»ng c¸ch di chuyÓn tõng ®¬n nguyªn cña bé qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
5/12 . b»ng c¸ch ®iÒu nhiÖt h¬i qu¸ nhiÖt, vÝ dô phun níc vµo (bé trén b»ng c¸ch phun 

B01F 5/18) [1, 2006.01] 
5/14 . . nhê h¬i míi [1, 2006.01] 
5/16 . b»ng c¸ch lµm m¸t gi¸n tiÕp hay lµm nãng h¬i qu¸ nhiÖt nhê bé trao ®æi nhiÖt kÝn 

phô [1, 2006.01] 
5/18 . b»ng c¸ch ®a h¬i rÏ t¾t qua mét vµi ®¬n nguyªn cña bé qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
5/20 . b»ng c¸ch kÕt hîp mét sè ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

7/00 L¾p ®Æt hoÆc bè trÝ c¸c bé qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
7/02 . trong èng löa [1, 2006.01] 
7/04 . trong líp vá bäc xung quanh èng löa [1, 2006.01] 
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7/06 . trong c¸c èng nung [1, 2006.01] 
7/08 . trong c¸c hép löa [1, 2006.01] 
7/10 . trong c¸c hép khãi [1, 2006.01] 
7/12 . trong c¸c ®êng dÉn khÝ nãng [1, 2006.01] 
7/14 . trong c¸c nåi h¬i èng níc, vÝ dô gi÷a c¸c chïm èng níc [1, 2006.01] 
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F23 ThiÕt bÞ buång ®èt; Qu¸ tr×nh ®èt ch¸y 

Ghi chó 

Trong líp nµy c¸c thuËt ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu: 
 - "®èt ch¸y" lµ qu¸ tr×nh táa nhiÖt liªn tôc cña c¸c ph¶n øng hãa häc gi÷a mét chÊt cã 

thÓ ch¸y vµ nguyªn tè «xy, vÝ dô kh«ng khÝ, ®a sè c¸c trêng hîp ®Òu sinh ra ¸nh 
s¸ng díi d¹ng ngän löa hoÆc ph¸t s¸ng; 

 - "buång ®èt" lµ mét buång lß trong ®ã nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y t¹o thµnh mét ngän löa 
tù ®øng vµ nã bao quanh ®¸m löa 

 - "Má ®èt" lµ mét c¬ cÊu mµ nhiªn liÖu láng ch¹y qua ®Ó vµo buång ®èt, ë ®ã nã bÞ 
®èt ch¸y ®Ó t¹o ra ngän löa tù ®øng 

 - "kh«ng khÝ" lµ mét hçn hîp khÝ chøa «xy tù do cã kh¶ n¨ng g©y ra hoÆc duy tr× sù 
ch¸y. 

F23B Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®èt chØ dïng cho nhiªn liÖu 
r¾n (®èt nhiªn liÖu r¾n ë nhiÖt ®é phßng, nhng ®îc ®èt nãng ch¶y, vÝ dô s¸p nÕn, 
C11C 5/00, F23C, F23D; sö dông nhiªn liÖu r¾n l¬ löng trong kh«ng khÝ F23C, F23D 
1/00; sö dông nhiªn liÖu r¾n l¬ löng trong chÊt láng F23C, F23D 11/00; sö dông 
nhiªn liÖu r¾n ®ång thêi hoÆc lÇn lît víi nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu r¾n l¬ löng 
trong kh«ng khÝ F23C, F23D 17/00) 

Ghi chó [2006.01] 

1. Ph©n líp nµy chØ bao gåm sù ®èt ch¸y, trong ®ã phÇn chÝnh cña nhiªn liÖu hoÆc c¬ 
b¶n lµ cè ®Þnh trong khi ®èt ch¸y hoÆc ®îc vËn chuyÓn mét c¸ch c¬ häc tr¸i víi vËn 
chuyÓn nhê khÝ nÐn hoÆc l¬ löng trong kh«ng khÝ trong khi ®èt ch¸y. 

2. Trong ph©n líp nµy, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dung, nghÜa lµ t¹i mçi møc 
thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch 
hîp ®Çu tiªn. 

3. Trong ph©n líp nµy, c¸c ph¬ng ph¸p ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm còng bao gåm 
c¸c thiÕt bÞ ®îc sö dông. C¸c ph¬ng ph¸p mµ kh«ng liªn quan tíi mét d¹ng cô thÓ 
cña thiÕt bÞ th× ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm F23B90/00 

4. Trong ph©n líp nµy, cÇn thªm c¸c m· chØ sè cña c¸c nhãm F23B101/00-F23B103/00. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c ThiÕt bÞ Buång ®èt 
Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu buång ®èt ....................................................................................... 10/00 
§Æc biÖt thÝch hîp cho tÝnh di ®éng hoÆc tÝnh vËn 
chuyÓn ................................................................................................................................ 20/00 
C¸c lo¹i chøc n¨ng ............................................................................................ 30/00 ®Õn 60/00 
Sù ch¸y l¹i chÊt cÆn trong buång ®èt ................................................................................. 70/00 
T¹o ®êng dÉn riªng biÖt cho khÝ nãng hoÆc khÝ kh«ng 
ch¸y sinh ra nhê nhiªn liÖu ................................................................................................ 80/00 

C¸c ph¬ng ph¸p ®èt ch¸y kh«ng liªn quan 
®Õn c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt ..................................................................................................... 90/00 
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C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
trong ph©n nhãm nµy .......................................................................................................... 99/00 

 

10/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt ®Æc trng bëi sù tæ hîp hai hoÆc nhiÒu buång ®èt 
[2006.01, 2011.01] 

10/02 . gåm cã c¸c buång ®èt thø cÊp riªng biÖt [2011.01] 

20/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt ®Æc biÖt thÝch hîp cho tÝnh di déng hoÆc tÝnh vËn chuyÓn 
[2006.01] 

30/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt víi c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng ®Ó khuÊy ®éng nhiªn liÖu 
ch¸y; C¸c thiÕt bÞ buång ®èt víi c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng ®Ó thóc ®Èy nhiªn 
liÖu ch¸y xuyªn qua buång ®èt [2006.01] 

30/02 . víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu di ®éng, vÝ dô rung ®îc; víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu 
cã c¸c bé phËn di ®éng [2006.01] 

30/04 . . víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu quay ®îc xung quanh trôc n»m ngang hoÆc trôc 
nghiªng vµ ®ì nhiªn liÖu trªn mÆt trong cña chóng, vÝ dô c¸c ghi lß h×nh trô 
[2006.01] 

30/06 . . víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy nhiªn liÖu xuyªn qua 
khu vùc ch¸y [2006.01] 

30/08 . . . víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu di chuyÓn xuyªn qua khu vùc ch¸y, vÝ dô víi c¸c 
ghi lß d¹ng chuçi [1, 2006.01] 

30/10 . . . víi c¸c bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu cã c¸c bé phËn ®Èy nhiªn liÖu di ®éng ®îc, nhng 
vÉn chñ yÕu ë cïng mét vÞ trÝ, vÝ dô víi c¸c con l¨n hoÆc c¸c thanh ghi lß 
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [2006.01] 

40/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt víi c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng ®Ó cÊp nhiªn liÖu vµo trong 
buång ®èt [2006.01] 

40/02 . nhiªn liÖu ®îc cÊp b»ng c¸ch ph©n t¸n bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu [2006.01] 
40/04 . nhiªn liÖu ®îc cÊp tõ bªn díi c¸c lç cña bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu [2006.01] 
40/06 . nhiªn liÖu ®îc cÊp däc theo bÒ mÆt ®ì nhiªn liÖu [2006.01] 
40/08 . . vµo trong c¸c ghi lß d¹ng lâm hoÆc lßng ch¶o [2006.01] 

50/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt trong ®ã nhiªn liÖu ®îc cÊp vµo trong hoÆc xuyªn qua 
khu vùc ch¸y nhê lùc träng trêng, vÝ dô tõ thïng chøa nhiªn liÖu ®îc ®Æt ë vÞ 
trÝ bªn trªn khu vùc ch¸y [2006.01] 

50/02 . nhiªn liÖu h×nh thµnh d¹ng cét, chïm, hoÆc líp dµy khi ch¶y xuèng khu vùc ch¸y 
[2006.01] 

50/04 . . chuyÓn ®éng cña khÝ ch¸y vµ khÝ nãng theo híng ngang so víi chuyÓn ®éng 
®éng cña nhiªn liÖu [2006.01] 

50/06 . . khÝ nãng ®îc lo¹i bá xuèng díi xuyªn qua mét hoÆc nhiÒu lç trong bÒ mÆt ®ì 
nhiªn liÖu [2006.01] 

50/08 . . víi c¸c bé phËn lµm lÖch híng dßng nhiªn liÖu h×nh thµnh c¸c kh«ng gian ch¸y 
tù do bªn trong líp nhiªn liÖu [2006.01] 
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50/10 . . víi khu vùc ch¸y ë díi cïng cña èng dÉn chøa ®Çy nhiªn liÖu kÕt thóc t¹i bÒ mÆt 
cña líp nhiªn liÖu [2006.01] 

50/12 . nguyªn liÖu ®îc cÊp vµo vïng ®èt b»ng c¸ch r¬i tù do hoÆc trît däc theo mét bÒ 
mÆt n»m nghiªng, vÝ dô tõ b¨ng chuyÒn kÕt thóc ë phÝa trªn ng¨n nhiªn liÖu 
[2006.01] 

60/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt trong ®ã nhiªn liÖu ch¸y kh«ng cÇn di chuyÓn [2006.01] 
60/02 . víi khÝ ch¸y ®îc cÊp xuyªn qua ghi lß [2006.01] 

70/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó t¸i håi s¶n phÈm 
cha ch¸y hÕt vµo buång ®èt [2006.01] 

80/00 C¸c thiÕt bÞ buång ®èt ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó t¹o c¸c ®êng dÉn 
khÝ nãng hoÆc khÝ kh«ng ch¸y sinh ra nhê nhiªn liÖu [2006.01] 

80/02 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸i håi khÝ nãng vµo buång ®èt hoÆc tíi khu vùc ch¸y 
[2006.01] 

80/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó dÉn híng c¸c dßng khÝ nãng, vÝ dô c¸c tÊm ch¾n lÖch 
híng [2006.01] 

90/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®èt ch¸y kh«ng liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt [2006.01, 
2011.01] 

90/02 . C¸c kü thuËt khëi ®éng [2011.01] 
90/04 . gåm cã buång ®èt thø cÊp (c¸c buång ®èt thø cÊp riªng biÖt F23B 10/02) [2011.01] 
90/06 . . qu¸ tr×nh ch¸y chÝnh lµ sù khÝ hãa hoÆc hiÖn tîng nhiÖt ph©n trong m«i trêng 

khÝ quyÓn hoµn nguyªn [2011.01] 
90/08 . . trong sù cã mÆt cña chÊt xóc t¸c [2011.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 

S¬ ®å m· sè liªn quan ®Õn sù bè trÝ c¸c thiÕt bÞ buång ®èt vµo nåi h¬i [2006.01] 

101/00 Sù bè trÝ cña c¸c thiÕt bÞ buång ®èt vµo nåi h¬i mµ buång ®èt ®îc ®Æt bªn 
trong thïng chøa nåi h¬i, vÝ dô ®îc bao quanh nhê c¸c bÒ mÆt ®îc lµm m¸t 
[2006.01] 

103/00 Sù bè trÝ cña c¸c thiÕt bÞ buång ®èt dïng ®Ó ®Æt trong hoÆc tú vµo c¸c lç cña nåi 
h¬i, vÝ dô ®Ó thay thÕ má ®èt b»ng dÇu [2006.01] 

103/02 . dïng ®Ó t¹o ra ngän löa n»m ngang [2006.01] 
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F23C Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®èt sö dông nhiªn liÖu láng 
hoÆc nhiªn liÖu r¾n l¬ löng trong kh«ng khÝ (Má ®èt F23D) 

 

Ghi chó [2006.01] 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c ph¬ng ph¸p ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm chÝnh lµ c¸c 
thiÕt bÞ ®îc sö dông. 

Néi dung ph©n líp 

ThiÕt bÞ buång ®èt chuyªn dïng víi hai hoÆc 
nhiÒu lo¹i nhiªn liÖu .............................................................................................................. 1/00 
Tæ hîp hai hoÆc nhiÒu buång ®èt .................................................................................... 6/00 
c¸c lo¹i thiÕt bÞ buång ®èt d¹ng chøc n¨ng 

thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i ............................................................................................................ 10/00 
thiÕt bÞ ®èt cã xóc t¸c ......................................................................................................... 13/00 
thiÕt bÞ ®èt céng hëng ...................................................................................................... 15/00 

C¸c thiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi c¸c hÖ thèng 
phô 

C¸c buång ®èt ...................................................................................................................... 3/00 
Bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c má ®èt .............................................................................................. 5/00 
ThiÕt bÞ n¹p kh«ng khÝ ......................................................................................................... 7/00 
C¸c c¬ cÊu ®Ó dÉn trë l¹i khÝ nãng hoÆc c¸c s¶n phÈm 
ch¸y vµo buång ®èt .............................................................................................................. 9/00 

c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Ó ®èt hai hay nhiÒu lo¹i nhiªn liÖu mét c¸ch ®ång thêi hoÆc lu©n 
phiªn, Ýt nhÊt mét lo¹i nhiªn liÖu lµ d¹ng láng hoÆc d¹ng r¾n l¬ löng trong 
kh«ng khÝ (thiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu buång ®èt F23C 6/00; 
thiÕt bÞ lµ ®Ó måi löa thiÕt bÞ kia F23Q 9/00) [1, 7, 2006.01] 

1/02 . nhiªn liÖu côc vµ nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 
1/04 . nhiªn liÖu côc vµ nhiªn liÖu ë thÓ khÝ [1, 2006.01] 
1/06 . nhiªn liÖu côc vµ nhiªn liÖu bét [1, 2006.01] 
1/08 . nhiªn liÖu láng vµ nhiªn liÖu ë thÓ khÝ [1, 2006.01] 
1/10 . nhiªn liÖu láng vµ nhiªn liÖu bét [1, 2006.01] 
1/12 . nhiªn liÖu ë thÓ khÝ vµ nhiªn liÖu bét [1, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi h×nh d¹ng buång ®èt (F23C 15/00 ®îc u tiªn) [1, 7, 8, 
2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi sù bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c má ®èt [1, 7, 8, 2006.01] 
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5/02 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu l¾p r¸p [1, 2006.01] 
5/06 . . Bé phËn ®iÒu chØnh vÞ trÝ má ®èt trong lóc ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
5/08 . Bè trÝ c¸c má ®èt [1, 2006.01] 
5/14 . . ®Ó t¹o ra mét ngän löa tËp trung hoÆc d¹ng ph¼ng, vÝ dô ngän löa h×nh c¸i bót hay 

mµn löa (F23C 5/32 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
5/24 . . ®Ó t¹o ra mét vßng löa [1, 2006.01] 
5/28 . . ®Ó t¹o ra nh÷ng ngän löa ngîc chiÒu nhau, vÝ dô ngän löa bËt têng [1, 2006.01] 
5/32 . . ®Ó t¹o ra ngän löa xoay trßn, nghÜa lµ ngän löa di chuyÓn theo h×nh xo¾n èc 

kh«ng gian hoÆc xo¾n èc ph¼ng [3, 2006.01] 

6/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi sù kÕt hîp hai hay nhiÒu buång ®èt [3, 7, 2006.01] 
6/02 . bè trÝ song song [3, 2006.01] 
6/04 . bè trÝ nèi tiÕp [3, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn cÊp khÝ (®Çu vµo cho khÝ láng F23C 10/20; 
v¸ch ng¨n hoÆc mµn ch¾n cã ®êng cung cÊp kh«ng khÝ F23M 9/04) [1, 7, 2006.01] 

7/02 . Bè trÝ dßng kh«ng khÝ cung cÊp kh«ng ch¹y qua má ®èt [1, 2006.01] 
7/04 . . ®Ó t¹o sù truyÒn nhiÖt tèi ®a vµo thµnh buång ®èt [1, 2006.01] 
7/06 . . ®Ó lµm nãng kh«ng khÝ míi dÉn vµo (bè trÝ bé t¸i t¹o hoÆc bé thu håi nhiÖt F23L 

15/00) [1, 2006.01] 
7/08 . . . gi¸n tiÕp nhê mét chÊt lu thø cÊp kh«ng ph¶i lµ c¸c s¶n phÈm ch¸y [1, 

2006.01] 

9/00 ThiÕt bÞ ®èt ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu lu©n chuyÓn c¸c s¶n phÈm ch¸y hoÆc khÝ 
nãng trë l¹i buång ®èt (thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸i tuÇn hoµn c¸c 
h¹t bÞ cuèn vµo tõ tÇng F23C 10/02; thiÕt bÞ tÇng s«i víi c¸c c¬ cÊu ®Ó lo¹i bá vµ dÉn 
trë l¹i tõng phÇn vËt liÖu tõ tÇng F23C 10/26) [1, 7, 2006.01] 

9/06 . ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn [3, 2006.01] 
9/08 . ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é trong buång ®èt, vÝ dô ®Ó b¶o vÖ thµnh buång ®èt [3, 2006.01] 

10/00 ThiÕt bÞ ®èt mµ qu¸ tr×nh ch¸y x¶y ra ë tÇng s«i cña nhiªn liÖu hoÆc c¸c h¹t 
kh¸c [7, 2006.01] 

Ghi chó [7] 

 Trong nhãm nµy, nÕu cÇn cã thÓ bæ sung m· sè cña nhãm F23C 101/00. 
 
10/01 . trong tÇng s«i cña c¸c h¹t xóc t¸c [2006.01] 
10/02 . cã ph¬ng tiÖn chuyªn dïng ®Ó ®¹t ®îc hoÆc ®Èy m¹nh chuyÓn ®éng tuÇn hoµn 

cña c¸c h¹t trong tÇng hoÆc ®Ó t¸i tuÇn hoµn c¸c h¹t bÞ cuèn theo tõ tÇng [7, 
2006.01] 

10/04 . . c¸c h¹t ®îc tuÇn hoµn tíi mét bé phËn, vÝ dô bé phËn trao ®æi nhiÖt hoÆc èng dÉn 
trë vÒ, Ýt nhÊt ®îc ch¾n tõng phÇn khái khu vùc ch¸y, tríc khi ®îc ®a l¹i vµo 
trong khu vùc ch¸y [7, 2006.01] 
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10/06 . . . chuyÓn ®éng tuÇn hoµn ®îc ®Èy m¹nh b»ng c¸ch gi¶m nhiÖt ®é ho¸ láng kh¸c 
nhau ë c¸c phÇn kh¸c nhau cña tÇng [7, 2006.01] 

10/08 . . . ®Æc trng bëi viÖc bè trÝ thiÕt bÞ t¸ch, vÝ dô b×nh Xyclone, ®Ó t¸ch c¸c h¹t ra 
khái khÝ nãng [7, 2006.01] 

10/10 . . . . thiÕt bÞ t¸ch ®îc ®Æt bªn ngoµi buång ®èt [7, 2006.01] 
10/12 . . c¸c h¹t ®îc tuÇn hoµn riªng bªn trong vïng ®èt [7, 2006.01] 
10/14 . . . chuyÓn ®éng tuÇn hoµn ®îc ®Èy m¹nh b»ng c¸ch gi¶m nhiÖt ®é ho¸ láng kh¸c 

nhau ë c¸c phÇn kh¸c nhau cña tÇng [7, 2006.01] 
10/16 . chuyªn dïng ®Ó vËn hµnh t¹i ¸p suÊt siªu cao, vÝ dô b»ng c¸ch bè trÝ buång ®èt vµ 

c¸c hÖ thèng phô cña nã bªn trong b×nh cao ¸p [7, 2006.01] 
10/18 . Chi tiÕt; Phô tïng [7, 2006.01] 
10/20 . . Cöa n¹p khÝ ho¸ láng, vÝ dô ghi lß; §¸y lß [7, 2006.01] 
10/22 . . ThiÕt bÞ cÊp nhiªn liÖu chuyªn dïng cho thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i (F23C 10/26 ®îc u 

tiªn) [7, 2006.01] 
10/24 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó lo¹i bá vËt liÖu ra khái tÇng (c¬ cÊu ®iÒu khiÓn møc tÇng hoÆc sè 

lîng vËt liÖu trong tÇng F23C 10/30) [7, 2006.01] 
10/26 . . . ®îc kÕt hîp víi c¸c c¬ cÊu ®Ó ®a l¹i tõng phÇn vËt liÖu vµo trong tÇng, vÝ dô 

sau khi t¸ch c¸c phÇn ®îc kÕt tô [7, 2006.01] 
10/28 . . C¬ cÊu ®iÒu khiÓn chuyªn dïng cho thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i [7, 2006.01] 
10/30 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn møc tÇng hoÆc sè lîng vËt liÖu trong tÇng [7, 2006.01] 
10/32 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn tèc ®é t¸i tuÇn hoµn c¸c h¹t ®îc t¸ch khái khÝ nãng [7, 

2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ ®èt trong ®ã qu¸ tr×nh ch¸y x¶y ra t¹i n¬i cã mÆt chÊt xóc t¸c (trong 
tÇng s«i cña c¸c h¹t xóc t¸c F23C 10/01; má ®èt khÝ bøc x¹ nhiÖt sö dông xóc t¸c 
dïng cho sù ch¸y kh«ng ngän löa F23D 14/18) [2006.01] 

13/02 . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu ®Ó khëi ®éng, vÝ dô ®Ó lµm nãng c¸c chÊt xóc t¸c tíi nhiÖt 
®é lµm viÖc [2006.01] 

13/04 . ®Æc trng bëi sù bè trÝ hai hoÆc nhiÒu phÇn xóc t¸c trong liªn kÕt hµng lo¹t 
[2006.01] 

13/06 . trong ®ã sù ch¸y kh«ng xóc t¸c x¶y ra t¹i n¬i cã bæ sung sù ch¸y xóc t¸c, vÝ dô phÝa 
díi cña phÇn xóc t¸c [2006.01] 

13/08 . ®Æc trng bëi vËt liÖu chÊt xóc t¸c [2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ ®èt trong ®ã sù ch¸y x¶y ra t¹i n¬i cã hiÖu øng xung céng hëng ©m 
cña khèi khÝ [2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 

S¬ ®å m· sè ®îc kÕt hîp víi nhãm F23C 10/00, liªn quan ®Õn sù ch¸y trong tÇng s«i cã 
c¸c h¹t bÞ cuèn theo [7] 

101/00 Sù ch¸y trong tÇng s«i cã c¸c h¹t ®îc cuèn theo, nghÜa lµ c¸c tÇng s«i kh«ng cã 
mÆt trªn t¸ch biÖt [7, 2006.01] 
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F23D Má ®èt 

Néi dung ph©n líp 

Má ®èt dïng nhiªn liÖu bét ................................................................................................ 1/00 
Má ®èt dïng nhiªn liÖu láng 

Sö dông mao dÉn .................................................................................................................. 3/00 
Sö dông sù bay h¬i nhiªn liÖu; phun trùc tiÕp .......................................................... 5/00; 11/00 
Sö dông nhiªn liÖu phun ®Ëp lªn mét mÆt ph¼ng ........................................................7/00, 9/00 

Má ®èt dïng nhiªn liÖu ë thÓ khÝ ....................................................................... 14/00, 15/00 
Má ®èt dïng nhiªn liÖu ë thÓ khÝ hoÆc láng 
hoÆc bét ...................................................................................................................................... 17/00 
Côm hai hoÆc nhiÒu má ®èt ............................................................................................... 23/00 
C¸c lo¹i má ®èt kh¸c ........................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Má ®èt nhiªn liÖu bét [1, 2006.01] 
1/02 . Má ®èt xo¸y lèc, vÝ dô cho thiÕt bÞ ®èt kiÓu xo¸y [1, 2006.01] 
1/04 . Má ®èt t¹o ra ngän löa h×nh trô, kh«ng cã t¸c ®éng ly t©m [1, 2006.01] 
1/06 . Má ®èt t¹o ra mµn löa [1, 2006.01] 

Má ®èt dïng nhiªn liÖu láng 

3/00 Má ®èt sö dông hiÖn tîng mao dÉn [1, 2006.01] 
3/02 . Má ®èt sö dông bÊc [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¬ cÊu tr¶i ngän löa (F23D 3/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/06 . . Má ®èt sö dông bÊc treo ngîc, vÝ dô ®Ó chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
3/08 . . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc vËt liÖu lµm bÊc [1, 2006.01] 
3/10 . . Má ®èt löa xanh [1, 2006.01] 
3/12 . . . cã c¬ cÊu tr¶i ngän löa [1, 2006.01] 
3/14 . . . cã c¬ cÊu trén kh«ng khÝ víi h¬i nhiªn liÖu trong khoang tríc khi ch¸y [1, 

2006.01] 
3/16 . . cã sö dông nÕn [1, 2006.01] 
3/18 . . C¸c chi tiÕt cña má ®èt sö dông bÊc [1, 2006.01] 
3/20 . . . C¬ cÊu tr¶i ngän löa [1, 2006.01] 
3/22 . . . C¬ cÊu trén kh«ng khÝ víi nhiªn liÖu bay h¬i [1, 2006.01] 
3/24 . . . C¬ cÊu gi÷ bÊc [1, 2006.01] 
3/26 . . . . C¬ cÊu b¶o hiÓm cho chóng [1, 2006.01] 
3/28 . . . C¬ cÊu ®iÒu chØnh bÊc [1, 2006.01] 
3/30 . . . . t¸c ®éng trùc tiÕp vµo bÊc [1, 2006.01] 
3/32 . . . . t¸c ®éng vµo èng chøa bÊc [1, 2006.01] 
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3/34 . . . . C¬ cÊu ch¾n bÊc; C¬ cÊu ®Þnh vÞ bÊc [1, 2006.01] 
3/36 . . . C¬ cÊu c¾t tØa bÊc [1, 2006.01] 
3/38 . . . C¬ cÊu dïng ®Ó thay bÊc [1, 2006.01] 
3/40 . hiÖn tîng mao dÉn x¶y ra trong mét hoÆc nhiÒu vËt thÓ r¾n xèp [1, 2006.01] 

5/00 Má ®èt trong ®ã nhiªn liÖu láng bay h¬i trong vïng ®èt, cã hoÆc kh«ng cã sù 
thay ®æi tÝnh chÊt ho¸ häc cña nhiªn liÖu bay h¬i [1, 2006.01] 

5/02 . víi nhiªn liÖu láng t¹o thµnh æ tròng, vÝ dô thiÕt bÞ lµm bay h¬i h×nh lßng ch¶o, h×nh 
®Üa tròng [1, 2006.01] 

5/04 . . ThiÕt bÞ lµm bay h¬i h×nh lßng ch¶o, nghÜa lµ sö dông mét kh«ng gian kÝn tõng 
phÇn cña buång ®èt [1, 2006.01] 

5/06 . cã chÊt láng t¹o thµnh mét líp máng trªn mét hay nhiÒu bÒ mÆt ph¼ng hoÆc låi [1, 
2006.01] 

5/08 . . trªn bÒ mÆt d¹ng bËc [1, 2006.01] 
5/10 . . trªn vØ líi [1, 2006.01] 
5/12 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
5/14 . . Duy tr× møc nhiªn liÖu x¸c ®Þnh s½n trong thiÕt bÞ lµm bay h¬i [1, 2006.01] 
5/16 . . C¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
5/18 . . C¸c thiÕt bÞ lµm nãng s¬ bé [1, 2006.01] 

7/00 Má ®èt trong ®ã nhiªn liÖu láng nhá giät ®Ëp lªn bÒ mÆt buång ®èt [1, 2006.01] 

9/00 Má ®èt trong ®ã nhiªn liÖu láng ch¶y kh«ng liªn tôc trªn bÒ mÆt buång ®èt nãng 
[1, 2006.01] 

11/00 Lo¹i má ®èt trùc tiÕp phun s¬ng nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu láng ®· bay 
h¬i vµo buång ®èt [1, 2006.01] 

11/02 . buång ®èt cã ¸p lùc khÝ quyÓn [1, 2006.01] 
11/04 . phun bôi nhiªn liÖu b»ng lùc ly t©m [1, 2006.01] 
11/06 . . sö dông trôc n»m ngang [1, 2006.01] 
11/08 . . sö dông trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
11/10 . phun s¬ng ®îc g©y ra bëi mét m«i trêng khÝ, vÝ dô h¬i níc [1, 2006.01] 
11/12 . . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc c¸ch bè trÝ c¸c miÖng phun [1, 2006.01] 
11/14 . . . víi mét miÖng phun duy nhÊt, vÝ dô mét r·nh hÑp [1, 2006.01] 
11/16 . . trong ®ã nhò t¬ng cña níc vµ nhiªn liÖu ®îc phun bôi [1, 2006.01] 
11/18 . . m«i trêng khÝ lµ h¬i níc ®îc t¹o ra ë miÖng phun [1, 2006.01] 
11/20 . . . h¬i níc qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
11/22 . . m«i trêng khÝ lµ nhiªn liÖu bay h¬i, vÝ dô dïng cho ®Ìn hµn [1, 2006.01] 
11/24 . b»ng c¸ch nÐn nhiªn liÖu tríc miÖng phun vµ gi¶m ¸p ®Ó t¹o thµnh s¬ng phun vµo 

buång ®èt [1, 2006.01] 
11/26 . . cã bé phËn ®iÒu chØnh ¸p lùc phun [1, 2006.01] 
11/28 . . . víi ®êng dÉn nhiªn liÖu trë vÒ má ®èt, vÝ dô sö dông ®êng dÉn rÏ nh¸nh [1, 

2006.01] 
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11/30 . . . víi èng dÉn ngîc nhiªn liÖu bay h¬i cha ch¸y trë l¹i b×nh chøa [1, 2006.01] 
11/32 . b»ng ph¬ng tiÖn sö dông tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 
11/34 . b»ng ph¬ng tiÖn sö dông siªu ©m [1, 2006.01] 
11/36 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
11/38 . . MiÖng phun; C¬ cÊu lµm s¹ch cho nã [1, 2006.01] 
11/40 . . C¸c èng trén; MiÖng má ®èt [1, 2006.01] 
11/42 . . ThiÕt bÞ khëi ®éng (®¸nh löa F23Q) [1, 2006.01] 
11/44 . . ThiÕt bÞ ®èt nãng s¬ bé; ThiÕt bÞ lµm bay h¬i [1, 2006.01] 
11/46 . . Bé phËn ®iÒu khiÓn n¹p nhiªn liÖu trong thiÕt bÞ lµm bay h¬i [1, 2006.01] 
 

14/00 Má ®èt khÝ, vÝ dô khÝ ®îc b¶o qu¶n díi ¸p lùc nh lµ chÊt láng [4, 2006.01] 
14/02 . Má ®èt khÝ cã bé hoµ trén tríc, nghÜa lµ trong ®ã nhiªn liÖu khÝ ®îc hoµ trén víi 

dßng kh«ng khÝ ch¸y ch¶y ngîc cña vïng ®èt [4, 2006.01] 
14/04 . . kiÓu hót, vÝ dô c¸c má ®èt Bunsen [4, 2006.01] 
14/06 . . . víi èng x¶ n»m híng t©m t¹i miÖng má ®èt [4, 2006.01] 
14/08 . . . víi èng x¶ n»m híng trôc t¹i miÖng má ®èt [4, 2006.01] 
14/10 . . . víi miÖng má ®èt d¹ng èng kÐo dµi [4, 2006.01] 
14/12 . Má ®èt bøc x¹ [4, 2006.01] 
14/14 . . sö dông mµn ch¾n hoÆc c¸c ®Üa cã ®ôc lç [4, 2006.01] 
14/16 . . sö dông c¸c khèi cã thÓ thÊm ®îc [4, 2006.01] 
14/18 . . sö dông c¸c xóc t¸c dïng cho sù ®èt kh«ng cã ngän löa [4, 2006.01] 
14/20 . C¸c má ®èt kh«ng cã bé hoµ trén tríc, nghÜa lµ trong ®ã nhiªn liÖu d¹ng khÝ ®îc 

trén cïng víi kh«ng khÝ ®èt khi ®Õn vïng ®èt (F23D 14/38 ®îc u tiªn) [4, 
2006.01] 

14/22 . . víi ®êng dÉn kh«ng khÝ vµ dÉn khÝ nhiªn liÖu ®îc t¸ch riªng, vÝ dô cã c¸c èng 
dÉn ch¹y song song hay c¾t nhau [4, 2006.01] 

14/24 . . . Ýt nhÊt cã mét dßng chÊt láng ch¶y xo¸y [4, 2006.01] 
14/26 . cã thiÕt bÞ duy tr× ngän löa (bé ®¸nh löa hoa tiªu F23Q 9/00) [4, 2006.01] 
14/28 . trong kÕt hîp víi nguån nhiªn liÖu d¹ng khÝ, vÝ dô thiÕt bÞ s¶n xuÊt acetylen hoÆc 

trong mét thïng chøa khÝ láng [4, 2006.01] 
14/30 . C¸c má ®èt treo ngîc, vÝ dô dïng ®Ó chiÕu s¸ng [4, 2006.01] 
14/32 . sö dông hçn hîp cña nhiªn liÖu d¹ng khÝ vµ «xy tinh khiÕt hoÆc kh«ng khÝ giµu oxy 

(F23D 14/38 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
14/34 . Má ®èt ®îc cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó sö dông cïng víi ph¬ng tiÖn nÐn Ðp h¬i ®èt hoÆc 

khö s¬ cÊp [4, 2006.01] 
14/36 . . trong ®ã m¸y nÐn vµ má ®èt t¹o thµnh mét côm thiÕt bÞ [4, 2006.01] 
14/38 . §Ìn khß, vÝ dô ®Ó hµn ®ång hoÆc lµm nãng (c¸c lo¹i ®Çu phun F23D 14/48) [4, 

2006.01] 
14/40 . . ®Ó hµn (F23D 14/44 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
14/42 . . ®Ó c¾t (F23D 14/44 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
14/44 . . ®Ó sö dông díi níc [4, 2006.01] 
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14/46 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [4, 2006.01] 
14/48 . . C¸c lo¹i ®Çu phun [4, 2006.01] 
14/50 . . . C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch dïng cho chóng [4, 2006.01] 
14/52 . . . dïng cho c¸c ®Ìn hµn; dïng cho c¸c ®Ìn x× [4, 2006.01] 
14/54 . . . . dïng ®Ó c¾t hoÆc hµn kim lo¹i [4, 2006.01] 
14/56 . . . dïng ®Ó phñ ngän löa trªn bÒ mÆt, vÝ dô ®Ó tÈy gØ bÒ mÆt r¾n, ®Ó t«i bÒ mÆt hoÆc 

®Ó ®èt nãng c¸c mÈu vËt liÖu [4, 2006.01] 
14/58 . . . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc c¸ch bè trÝ vßi phun, vÝ dô d¹ng h×nh vµnh 

khuyªn [4, 2006.01] 
14/60 . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®ång thêi ga vµ kh«ng khÝ s¬ cÊp [4, 2006.01] 
14/62 . . C¸c thiÕt bÞ hoµ trén; C¸c èng hoµ trén [4, 2006.01] 
14/64 . . . cã c¸c vßi phun [4, 2006.01] 
14/66 . . Lµm nãng s¬ bé kh«ng khÝ ch¸y hoÆc ga [4, 2006.01] 
14/68 . . Xö lý kh«ng khÝ s¬ cÊp hoÆc ga vÝ dô th«ng qua viÖc läc hay lµm Èm [4, 2006.01] 
14/70 . . C¸c tÊm chÆn lµm lÖch hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù g©y rèi dßng [4, 2006.01] 
14/72 . . C¸c thiÕt bÞ an toµn vÝ dô ho¹t ®éng trong trêng hîp h háng ®êng cÊp khÝ ®èt 

[4, 2006.01] 
14/74 . . . Ng¨n c¶n ngän löa bïng lªn [4, 2006.01] 
14/76 . . . B¶o vÖ ngän löa vµ c¸c bé phËn cña má ®èt [4, 2006.01] 
14/78 . . . Lµm m¸t c¸c bé phËn cña má ®èt [4, 2006.01] 
14/80 . . . Lùa chän mét lo¹i ga kh«ng ®éc [4, 2006.01] 
14/82 . . . ng¨n c¶n löa håi l¹i hoÆc déi ngîc l¹i [4, 2006.01] 
14/84 . . Tr¶i réng ngän löa hoÆc c¸c d¹ng kh¸c (F23D 14/70 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

C¸c lo¹i má ®èt kh¸c 

17/00 Má ®èt sö dông c¸c nhiªn liÖu ë thÓ khÝ hoÆc thÓ láng hoÆc ë d¹ng bét mét c¸ch 
®ång thêi hoÆc mét c¸ch lÇn lît [1, 2006.01] 

23/00 L¾p phèi hîp hai hoÆc nhiÒu má ®èt (cã thªm má ®èt ®Ó måi löa F23D 14/26) [1, 
2006.01] 

 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2010.01] 
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F23G Lß háa thiªu; Thiªu huû r¸c th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt 
lîng thÊp b»ng c¸ch ®èt ch¸y 

Néi dung ph©n líp 

Lß háa thiªu ................................................................................................................................. 1/00 
Thiªu huû r¸c th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt 
lîng thÊp b»ng c¸ch ®èt ch¸y 

Quy tr×nh xö lý; C¸c thiÕt bÞ chøc n¨ng ............................................................................... 5/00 
Chuyªn dïng cho c¸c chÊt th¶i hoÆc nhiªn liÖu ®Æc 
biÖt ....................................................................................................................................... 7/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; Phô tïng kÌm theo ............................................................................... 5/44 
C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc c¬ cÊu an toµn .......................................................................... 5/50 

 

1/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó háa thiªu x¸c ngêi hoÆc x¸c 
thó [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ, vÝ dô lß thiªu, chuyªn dïng ®Ó ®èt c¸c chÊt th¶i 
hoÆc nhiªn liÖu chÊt lîng thÊp [1, 4, 2006.01] 

5/02 . gåm cã viÖc xö lý s¬ bé [1, 4, 2006.01] 
5/027 . . c¸c giai ®o¹n nhiÖt ph©n hay ho¸ khÝ (nhiÖt ph©n bïn C02F 11/00; chng cÊt ph©n 

huû c¸c chÊt cã chøa cacbon C10B 53/00) [4, 2006.01] 
5/033 . . NghiÒn nhá hoÆc ®Ëp vì [4, 2006.01] 
5/04 . . sÊy kh« [1, 4, 2006.01] 
5/05 . . . sö dông c¸c ghi lß sÊy [4, 2006.01] 
5/08 . gåm cã nung nãng bæ sung [1, 4, 2006.01] 
5/10 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 4, 2006.01] 
5/12 . . sö dông nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu khÝ (F23G 5/14 ®îc u tiªn) [1, 4, 

2006.01] 
5/14 . . gåm cã ®èt ch¸y thø cÊp [4, 2006.01] 
5/16 . . . trong mét buång ®èt riªng [4, 2006.01] 
5/18 . . . trong mét èng ®èt [4, 2006.01] 
5/20 . víi sù ch¸y trong c¸c trèng quay hoÆc l¾c [4, 2006.01] 
5/22 . . c¸c trèng cã d¹ng h×nh c«n [4, 2006.01] 
5/24 . víi sù ch¸y trong buång ®èt th¼ng ®øng, phÇn lín h×nh trô trßn [4, 2006.01] 
5/26 . . cã ®¸y quay ®îc [4, 2006.01] 
5/28 . . cã tay cêi [4, 2006.01] 
5/30 . víi sù ch¸y trong mét tÇng s«i [4, 2006.01] 
5/32 . trong ®ã chÊt th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt lîng thÊp ®îc t¹o chuyÓn ®éng xo¸y vÝ dô 

trong lß thiªu kiÓu xo¸y [4, 2006.01] 
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5/34 . trong ®ã chÊt th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt lîng thÊp ®îc ®èt trong mét hè hoÆc ®îc 
®¸nh thµnh ®èng ®Ó ®èt [4, 2006.01] 

5/36 . víi sù ch¸y trong mét buång ®èt h×nh c«n, vÝ dô lß thiªu kiÓu "teepee" (F23G 5/22 
®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

5/38 . cã c¬ cÊu nhiÒu buång ®èt [4, 2006.01] 
5/40 . C¸c lo¹i lß ®èt x¸ch tay ®îc hay di chuyÓn ®îc [4, 2006.01] 
5/42 . . kiÓu sät [4, 2006.01] 
5/44 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; C¸c phô tïng kÌm theo [4, 2006.01] 
5/46 . . ThiÕt bÞ thu håi nhiÖt [4, 2006.01] 
5/48 . . ThiÕt bÞ chèng gØ [4, 2006.01] 
5/50 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hay an toµn [4, 2006.01] 

7/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c lß thiªu, chuyªn dïng ®Ó ®èt c¸c chÊt 
th¶i hoÆc nhiªn liÖu chÊt lîng thÊp ®Æc biÖt, vÝ dô c¸c lo¹i ho¸ chÊt (F23G 1/00 
®îc u tiªn; nhµ vÖ sinh cã lß ®èt A47K 11/02; oxy ho¸ c¸c chÊt bïn C02F 11/06; 
®èt ch¸y c¸c chÊt th¶i phãng x¹ G21F 9/00) [1, 4, 2006.01] 

7/02 . b· mÝa, b· cñ c¶i ®êng hoÆc t¬ng tù [1, 4, 2006.01] 
7/04 . c¸c chÊt th¶i cña rîu, vÝ dô rîu gèc sunfit [1, 4, 2006.01] 
7/05 . dÇu th¶i [4, 2006.01] 
7/06 . c¸c khÝ th¶i hoÆc c¸c lo¹i khÝ ®éc h¹i vÝ dô c¸c lo¹i khÝ x¶, (c¸c èng x¶ dïng cho 

c¸c m¸y, ®éng c¬ nãi chung hay ®éng c¬ ®èt trong F01N, c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y 
cña lÇn ®èt s¬ cÊp c¸c nhiªn liÖu r¾n hoÆc láng F23B; F23C) [1, 4, 2006.01] 

7/07 . . trong ®ã qu¸ tr×nh ch¸y x¶y ra t¹i n¬i cã mÆt chÊt xóc t¸c [2006.01] 
7/08 . . sö dông c¸c lo¹i cñi ®uèc vÝ dô trong c¸c èng ®èt [4, 2006.01] 
7/10 . c¸c chÊt th¶i trªn ®ång ruéng hoÆc r¸c th¶i trong vên [4, 2006.01] 
7/12 . chÊt dÎo, vÝ dô cao su [4, 2006.01] 
7/14 . ®Êt bÞ nhiÔm bÈn, vÝ dô ®Êt nhiÔm dÇu [4, 2006.01] 
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F23H Ghi lß (c¸c cöa n¹p dïng cho khÝ hãa láng cña thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i F23C 10/20); 
Lµm s¹ch hoÆc cµo ghi lß 

Néi dung ph©n líp 

Ghi lß 
Víi c¸c thanh ghi ®Æc; Víi c¸c thanh ghi rçng .......................................................... 1/00; 3/00 
Ghi kÐp; Ghi nghiªng; Ghi quay hoÆc ghi rung; Ghi di 
®éng ....................................................................................................... 5/00; 7/00; 9/00; 11/00 
C¸c lo¹i kh¸c ...................................................................................................................... 13/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu ............................................................................................................. 17/00 

C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch ghi lß, di chuyÓn nhiªn 
liÖu däc trªn ghi lß .............................................................................................................. 15/00 

 

1/00 Ghi lß víi c¸c thanh ghi ®Æc (ghi kÐp F23H 5/00) [1, 2006.01] 
1/02 . cã kÕt cÊu cÊp kh«ng khÝ vµo hoÆc lµm nãng s¬ bé kh«ng khÝ, vÝ dô c¸c bé phËn 

cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc qu¹t thæi ®îc bè trÝ nh mét thµnh phÇn kÕt cÊu cña ghi 
lß hoÆc khung ®ì [1, 2006.01] 

1/04 . cã tiÕt diÖn ®èt ch¸y thay ®æi [1, 2006.01] 
1/06 . c¸c thanh ghi ®îc bè trÝ ë nh÷ng møc kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/08 . Ghi lß ®øng [1, 2006.01] 

3/00 Ghi lß víi c¸c thanh ghi rçng [1, 2006.01] 
3/02 . ®îc lµm nguéi bªn trong [1, 2006.01] 
3/04 . ®îc lµm nguéi bªn ngoµi vÝ dô b»ng níc, h¬i níc hoÆc kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

5/00 Ghi lß kÐp [1, 2006.01] 

7/00 Ghi lß nghiªng (ghi lß nghiªng di ®éng F23H 11/12) [1, 2006.01] 
7/02 . víi c¸c thanh ghi cè ®Þnh [1, 2006.01] 
7/04 . . ®îc bè trÝ song song [1, 2006.01] 
7/06 . víi c¸c thanh ghi di ®éng ®Æt song song theo híng n¹p nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
7/08 . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i däc theo híng trôc cña thanh ghi [1, 2006.01] 
7/10 . . rung quanh trôc cña thanh ghi [1, 2006.01] 
7/12 . víi c¸c thanh ghi di ®éng ®Æt c¾t ngang híng tiÕp nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
7/14 . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i däc theo híng trôc cña thanh ghi [1, 2006.01] 
7/16 . . l¾c quanh trôc cña thanh ghi [1, 2006.01] 
7/18 . . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i theo híng tõ díi lªn [1, 2006.01] 

9/00 Ghi lß quay; Ghi lß l¾c (F23H 7/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/02 . Ghi lß quay h×nh trô [1, 2006.01] 
9/04 . Ghi lß l¾c toµn khèi [1, 2006.01] 
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9/06 . c¸c thanh ghi l¾c quanh trôc theo híng ngang víi chiÒu dµi cña chóng [1, 2006.01] 
9/08 . c¸c thanh ghi l¾c quanh trôc däc cña chóng [1, 2006.01] 
9/10 . . vµ ®îc biÕn ®æi ®Ó dÉn nhiªn liÖu däc theo ghi lß [1, 2006.01] 
9/12 . c¸c thanh ghi cã thÓ chuyÓn ®éng th¼ng ®øng trong mét mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 

11/00 Ghi lß di ®éng [1, 2006.01] 
11/02 . víi c¸c thanh ghi ®Æt trªn gi¸ ®ì n»m ngang [1, 2006.01] 
11/04 . víi c¸c thanh ghi cã khíp quay mét bªn [1, 2006.01] 
11/06 . víi c¸c thanh ghi chuyÓn ®éng t¬ng ®èi so víi nhau [1, 2006.01] 
11/08 . víi mét vµi thanh ghi cã thÓ chuyÓn ®éng riªng lÎ [1, 2006.01] 
11/10 . cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Æc biÖt ®Ó dÉn kh«ng khÝ tõ díi lªn vµ ®Ó ®iÒu khiÓn lîng 

kh«ng khÝ dÉn vµo [1, 2006.01] 
11/12 . ghi lß nghiªng di ®éng; Ghi lß di ®éng theo bíc [1, 2006.01] 
11/14 . ®ãng vai trß nh lµ ghi lß phô trî [1, 2006.01] 
11/16 . ®Ó n¹p nhiªn liÖu nhiÒu líp [1, 2006.01] 
11/18 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
11/20 . . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng [1, 2006.01] 
11/22 . . DÉn nhiªn liÖu vµo däc theo ghi lß; Lµm s¹ch ghi lß [1, 2006.01] 
11/24 . . LÊy tro; LÊy xØ [1, 2006.01] 
11/26 . . . b»ng c¸ch trót hay dì [1, 2006.01] 
11/28 . . C¸c bÒ mÆt ®èt thay thÕ ®îc [1, 2006.01] 

13/00 C¸c lo¹i ghi lß kh«ng thuéc c¸c nhãm F23H 1/00 ®Õn 11/00 [1, 2006.01] 
13/02 . Ghi lß kiÓu giá, vÝ dô cã kÕt cÊu rung, l¾c [1, 2006.01] 
13/04 . Ghi lß lång nhau [1, 2006.01] 
13/06 . Ghi lß trót hay dì [1, 2006.01] 
13/08 . Ghi lß chuyªn dïng cho c¸c bé sinh khÝ vµ còng sö dông cho c¸c lß nung [1, 

2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu lµm s¹ch ghi lß (nÕu nã kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña ghi lß F23J 
1/00); DÉn nhiªn liÖu däc theo ghi lß (ghi lß l¾c ®îc biÕn ®æi ®Ó chuyÓn nhiªn liÖu 
F23H 9/10; ë ghi lß di ®éng F23H 11/22) [1, 2006.01] 

17/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña ghi lß [1, 2006.01] 
17/02 . §o¹n cuèi c¸c thanh ghi [1, 2006.01] 
17/04 . . cña lo¹i ghi lß di ®éng [1, 2006.01] 
17/06 . C¬ cÊu ®iÒu chØnh ghi lß theo híng th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
17/08 . Gi¸ ®ì; Bé khung; TÊm ®Öm; Cét chèng [1, 2006.01] 
17/10 . . C¸c tÊm bÊt ®éng; sµn dùng nhiªn liÖu kh«ng lç thñng [1, 2006.01] 
17/12 . C¸c thanh ghi [1, 2006.01] 
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F23J Khö hoÆc xö lý c¸c s¶n phÈm hoÆc chÊt th¶i cña qu¸ 
tr×nh ch¸y; èng x¶ (l¾ng ®äng bôi trong khÝ th¶i B01D; thµnh phÇn cña 
nhiªn liÖu C10; c¸c thiÕt bÞ ®èt ®Ó khö khãi, vÝ dô c¸c khÝ th¶i, F23G 7/06) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy còng bao gåm viÖc lµm s¹ch bÒ mÆt c¸c èng lß, c¸c èng löa, c¸c èng 
níc, èng khãi hoÆc c¸c lo¹i t¬ng tù cña nåi h¬i, ®êng èng trao ®æi nhiÖt hoÆc 
truyÒn nhiÖt mµ c¸c bÒ mÆt bÞ nhiÔm bÈn bëi c¸c s¶n phÈm ch¸y hoÆc c¸c chÊt th¶i 
cña qu¸ tr×nh ®èt ch¸y. 

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm viÖc lµm s¹ch bÒ mÆt c¸c nåi h¬i, c¸c ®êng èng trao 
®æi nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt bÞ nhiÔm bÈn kh«ng ph¶i bëi c¸c s¶n phÈm ch¸y hoÆc c¸c 
chÊt th¶i cña qu¸ tr×nh ®èt ch¸y, mµ ®îc ®Ò cËp trong ph©n líp F28G. 

Néi dung ph©n líp 

Lo¹i bá c¸c s¶n phÈm hoÆc chÊt th¶i ë thÓ 
r¾n cña qu¸ tr×nh ch¸y 

Tõ buång ®èt ........................................................................................................................ 1/00 
Tõ gÇm buång ®èt ................................................................................................................ 3/00 

Xö lý c¸c s¶n phÈm hoÆc chÊt th¶i cña qu¸ 
tr×nh ch¸y 

N¹p thªm ho¸ chÊt; ng¨n chÆn sù ®«ng kÕt; Xö lý khãi ................................. 7/00; 9/00; 15/00 

èng x¶, Phô tïng dïng cho èng khãi hoÆc èng 
x¶ .......................................................................................................................................... 11/00, 13/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 LÊy tro, xØ hoÆc xØ cøng ra khái buång ®èt (c¸c c¬ cÊu ®Ó lo¹i bá c¸c chÊt ra khái 
tÇng cña thiÕt bÞ ch¸y tÇng s«i F23C 10/24) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c dông cô lÊy tro, c¸c chÊt ®«ng kÕt hoÆc xØ ra khái phÔu høng tro, vÝ dô b»ng xe 
hoÆc b»ng chuyÒn, b»ng hÖ thèng hót [1, 2006.01] 

1/04 . C«ng cô cÇm tay, vÝ dô thanh cêi, thanh chäc lß, k×m g¾p [1, 2006.01] 
1/06 . c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, vÝ dô thiÕt bÞ ®Èy xØ (mét bé phËn cña ghi lß F23H) [1, 2006.01] 
1/08 . Lo¹i bá xØ ë thÓ láng [3, 2006.01] 

3/00 LÊy c¸c chÊt th¶i r¾n ra khái m¸ng dÉn hoÆc gÇm buång ®èt, vÝ dô ra khái èng 
x¶ b»ng qu¹t thæi muéi [1, 2006.01] 

3/02 . Lµm s¹ch èng lß; Lµm s¹ch èng x¶ hoÆc èng khãi (b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng 
kh¸c biÖt víi nh÷ng lo¹i dïng ®Ó lµm s¹ch c¸c lo¹i èng kh¸c khi ®· b¾t löa B08B) 
[1, 2006.01] 

3/04 . C¸c bé gom [1, 2006.01] 
3/06 . HÖ thèng thu gom chÊt th¶i tõ c¸c bé phËn kh¸c nhau cña lß nung [1, 2006.01] 
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7/00 Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó cÊp c¸c ho¸ chÊt vµo buång ®èt (cÊp c¸c ho¸ chÊt vµo buång 
®èt C01L) [1, 2006.01] 

9/00 Ng¨n ngõa hiÖn tîng ®«ng cøng sím cña c¸c chÊt th¶i nãng ch¶y [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ tho¸t khãi, vÝ dô èng x¶ khãi (sù c¸ch nhiÖt cho thiÕt bÞ nµy E04B 
1/94; èng khãi E04H 12/28; khö c¸c khãi ®un nÊu cña c¸c bÕp trong nhµ hoÆc lß 
níng F24C 15/20) [1, 5, 2006.01] 

11/02 . ®Ó dÉn khãi ph¸t sinh tõ nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau ra ngoµi, vÝ dô trong nhµ kho ®Ó 
®Çu tÇu, ga-ra [1, 2006.01] 

11/04 . trong ®Çu tÇu ho¶, trong c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé; trong tÇu thñy [1, 
2006.01] 

11/06 . . dïng cho c¸c èng x¶ n»m ngang [1, 2006.01] 
11/08 . dïng cho c¸c thiÕt bÞ x¸ch tay [1, 2006.01] 
11/10 . dïng cho c¸c l¸n tr¹i; cho c¸c lÒu; cho c¸c cÊu tróc dÔ ch¸y kh¸c [1, 2006.01] 
11/12 . HÖ thèng dÉn khãi cña c¸c nhµ m¸y hoÆc c¸c toµ nhµ lín [1, 2006.01] 

13/00 C¸c phô tïng dïng cho èng khãi hoÆc èng x¶ (c¬ cÊu kÑp chÆt, c¬ cÊu t¨ng cøng 
E04H; c¸c ph¬ng tiÖn thuËn tiÖn cho viÖc leo trÌo E06C; c¸c ph¬ng tiÖn c¨ng nÐo 
èng khãi hoÆc èng x¶ F23L) [1, 2006.01] 

13/02 . Líp lãt; Líp bäc; Vá ngoµi [1, 2006.01] 
13/04 . Mèi nèi; C¸c liªn kÕt (mèi nèi èng dÉn nãi chung F16L) [1, 2006.01] 
13/06 . MiÖng èng; Lç vµo [1, 2006.01] 
13/08 . Cöa hoÆc n¾p chuyªn dïng cho buång khãi, èng x¶ hoÆc èng khãi (nãi chung  

E06B) [1, 2006.01] 

15/00 Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ xö lý khãi (c¸c thiÕt bÞ nµy, c¸c ph¬ng ph¸p xö lý khãi, xem c¸c 
ph©n líp t¬ng tù, vÝ dô B01D 53/00) [1, 2006.01] 

15/02 . bé läc, vÝ dô ®Ó khö c¸c chÊt ®éc h¹i (bé gom chÊt th¶i r¾n F23J 3/04) [6, 2006.01] 
15/04 . . sö dông c¸c chÊt láng röa [6, 2006.01] 
15/06 . m¸y lµm l¹nh [6, 2006.01] 
15/08 . lß sëi [6, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F23K 

F23K N¹p nhiªn liÖu vµo thiÕt bÞ ®èt (thiÕt bÞ cÊp nhiÖn liÖu chuyªn dông cho 
thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i F23C10/22; ®iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®èt F23N) 

 

1/00 ChuÈn bÞ nhiªn liÖu ë d¹ng côc hoÆc d¹ng bét ®Ó s½n sµng ®a vµo thiÕt bÞ ®èt 
(sù läc B01D; pha trén B01F; nghiÒn nhá B02C; sÊy kh« F26B) [1, 2006.01] 

1/02 . Trén nhiªn liÖu r¾n víi mét chÊt láng, vÝ dô nhµo bïn than ®Æc [1, 2006.01] 
1/04 . Nung nãng nhiªn liÖu tríc khi ®a vµo thiÕt bÞ ®èt [1, 2006.01] 

3/00 N¹p hoÆc ph©n phèi c¸c nhiªn liÖu ë d¹ng côc hoÆc ë d¹ng bét vµo thiÕt bÞ ®èt 
(vËn chuyÓn nãi chung B65G) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu dïng khÝ nÐn, nghÜa lµ b»ng m¸y qu¹t giã [1, 2006.01] 
3/04 . dïng cho lß h¬i níc cña ®Çu m¸y xe löa [1, 2006.01] 
3/06 . dïng trong c¸c lß ®øng [1, 2006.01] 
3/08 . dïng cho c¸c lß cã c¸c thanh ghi di ®éng [1, 2006.01] 
3/10 . C¸c thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu tõ díi lªn [1, 2006.01] 
3/12 . . b»ng pitt«ng [1, 2006.01] 
3/14 . . b»ng guång xo¾n [1, 2006.01] 
3/16 . C¸c thiÕt bÞ n¹p nhiªn liÖu tõ trªn xuèng [1, 2006.01] 
3/18 . . M¸y r¶i than [1, 2006.01] 
3/20 . . . cã c¸c phÔu di ®éng [1, 2006.01] 
3/22 . §iÒu khiÓn ®é dÇy líp nhiªn liÖu [1, 2006.01] 

5/00 Cung cÊp hoÆc ph©n phèi c¸c d¹ng nhiªn liÖu kh¸c vµo thiÕt bÞ ®èt [1, 2006.01] 
5/02 . Nhiªn liÖu láng [5, 2006.01] 
5/04 . . HÖ thèng cung cÊp hoÆc ph©n phèi sö dông c¸c b¬m (F23K 5/06 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
5/06 . . tõ mét nguån trung t©m ®Õn nhiÒu má ®èt [5, 2006.01] 
5/08 . . Sù chuÈn bÞ nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
5/10 . . . Trén víi chÊt láng kh¸c [5, 2006.01] 
5/12 . . . . ChuÈn bÞ c¸c lo¹i nhò t¬ng (phun mét nhò t¬ng cña níc vµ nhiªn liÖu vµo 

buång ®èt cña c¸c má ®èt F23D 11/16) [5, 2006.01] 
5/14 . . C¸c chi tiÕt cña nã [5, 2006.01] 
5/16 . . . C¸c thiÕt bÞ an toµn (F23K 5/18 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ an toµn dïng cho c¸c 

buång ®èt F23M 11/00) [5, 2006.01] 
5/18 . . . C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch hoÆc c¸c thiÕt bÞ th¸o röa, vÝ dô bé läc [5, 2006.01] 
5/20 . . . C¸c thiÕt bÞ ®èt nãng s¬ bé (trong má ®èt sö dông c¸ch phun trùc tiÕp c¸c giät 

nhá hoÆc c¸c chÊt láng bay h¬i vµo trong buång ®èt F23D 11/44) [5, 2006.01] 
5/22 . . . C¸c thiÕt bÞ lµm bay h¬i (trong má ®èt sö dông c¸ch phun trùc tiÕp c¸c giät nhá 

hoÆc c¸c chÊt láng bay h¬i vµo trong buång ®èt F23D 11/44) [5, 2006.01] 
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F23L 

F23L Cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc chÊt láng kh«ng ch¸y hoÆc khÝ 
ga cho thiÕt bÞ ®èt nãi chung (Thanh chÆn buång ®èt cã ph¬ng tiÖn 
cÊp khÝ hoÆc h¬i F23M 3/04; v¸ch ng¨n hoÆc mµn ch¾n cã ®êng cung cÊp kh«ng khÝ 
F23M 9/04); Van hoÆc van ®iÒu tiÕt chuyªn dïng ®Ó ®iÒu 
khiÓn kh«ng khÝ cÊp vµo hoÆc ra khái thiÕt bÞ ®èt; T¹o 
lùc hót th«ng giã trong thiÕt bÞ ®èt; Chãp èng khãi hoÆc 
èng th«ng khãi; C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cho èng khãi 

Néi dung ph©n líp 

Cung cÊp kh«ng khÝ 
èng dÉn: khÝ chñ yÕu; khÝ bæ sung ............................................................................ 1/00; 9/00 
Van hoÆc cöa giã 

cÊu tróc ......................................................................................................................... 13/00 
bè trÝ: kÕt cÊu tríc lß; sau lß .................................................................................. 3/00; 11/00 
C¸c thiÕt bÞ t¹o luång giã phÝa tríc lß; nung nãng 
kh«ng khÝ ................................................................................................................. 5/00; 15/00 

Cung cÊp c¸c chÊt láng hoÆc khÝ kh«ng ch¸y 
cho lß ®èt, trõ kh«ng khÝ .................................................................................................... 7/00 
C¬ cÊu t¹o lùc hót ................................................................................................................. 17/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 èng dÉn hoÆc cöa giã ®Ó cung cÊp lîng kh«ng khÝ chñ yÕu cho qu¸ tr×nh ch¸y 
(v¸ch ng¨n hoÆc c¸nh l¸i luång kh«ng khÝ trong cöa giã F23M 9/02) [1, 2006.01] 

1/02 . thæi giã tõ díi lªn [1, 2006.01] 

3/00 Bè trÝ van hoÆc cöa giã tríc buång ®èt [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ tao luång giã phÝa tríc buång ®èt [1, 2006.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ qu¹t giã phÝa tríc buång ®èt [1, 2006.01] 
5/04 . b»ng c¸ch cung cÊp kh«ng khÝ cho qu¸ tr×nh ch¸y, vÝ dô sö dông tia h¬i níc [1, 

2006.01] 

7/00 Cung cÊp c¸c chÊt láng hoÆc khÝ kh«ng ch¸y cho buång ®èt, trõ kh«ng khÝ, vÝ 
dô «xy, h¬i níc [1, 2006.01] 

9/00 èng dÉn hoÆc cöa giã cung cÊp kh«ng khÝ bæ xung ®Ó ®èt hÕt nhiªn liÖu (v¸ch 
ng¨n hoÆc c¸nh l¸i luång kh«ng khÝ trong cöa giã F23M 9/02) [1, 2006.01] 

9/02 . thæi giã phÝa trªn buång ®èt [1, 2006.01] 
9/04 . thæi giã phÝa xa buång ®èt, vÝ dô gÇn èng tho¸t khãi [1, 2006.01] 
9/06 . thæi giã vµo trong buång ®èt [1, 2006.01] 

11/00 Bè trÝ van hoÆc cöa giã phÝa sau buång ®èt [1, 2006.01] 

345 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F23L 

11/02 . ®Ó gi¶m nhÑ lùc hót b»ng c¸ch ®a kh«ng khÝ qua èng lß [1, 2006.01] 

13/00 CÊu tróc van hoÆc cöa giã ®Ó ®iÒu chØnh lîng kh«ng khÝ hay lùc hót [1, 
2006.01] 

13/02 . ®îc quay ®ãng më quanh mét trôc quay duy nhÊt, vµ kh«ng cã chuyÓn ®éng kiÓu 
kh¸c (díi d¹ng nh÷ng l¸ ch¾n cã thÓ xoay ®îc, mçi tÊm quanh mét trôc F23L 
13/08) [1, 2006.01] 

13/04 . . cã mét trôc ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®ãng më [1, 2006.01] 
13/06 . chØ cã chuyÓn ®éng trît [1, 2006.01] 
13/08 . chuyÓn ®éng nh mµnh kiÓu con l¨n; ho¹t ®éng nh mét c¸nh cöa chíp [1, 

2006.01] 
13/10 . b»ng mét chuyÓn ®éng kÕt hîp xoay vµ trît [1, 2006.01] 

15/00 Nung nãng kh«ng khÝ dÉn vµo lß [1, 2006.01] 
15/02 . Bè trÝ c¸c bé t¸i sinh nhiÖt [1, 2006.01] 
15/04 . Bè trÝ c¸c bé thu håi nhiÖt [1, 2006.01] 

17/00 T¹o lùc hót; Nãn ®Èy èng khãi hoÆc nãn ®Èy èng th«ng giã; èng x¶ [1, 2006.01] 
17/02 . Nãn ®Èy èng khãi hoÆc nãn ®Èy èng th«ng giã; èng x¶ [1, 2006.01] 
17/04 . . C¬ cÊu ®iÒu hßa luång khÝ, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu kÕt hîp kªnh dÉn kh«ng khÝ vµo 

buång ®èt víi kªnh dÉn x¶ khÝ th¶i [1, 2006.01] 
17/06 . . b»ng èng ph©n nh¸nh; ®Çu ch÷ T [1, 2006.01] 
17/08 . . b»ng nh÷ng chãp nãn hoÆc c¸c tÊm ch¾n ®ång trôc [1, 2006.01] 
17/10 . . cã phÇn trªn chuyÓn ®éng nh mét khèi [1, 2006.01] 
17/12 . . C¸c c¬ cÊu cè ®Þnh chãp nãn hoÆc ®Çu cuèi cña èng khãi, èng dÉn hoÆc èng x¶ [1, 

2006.01] 
17/14 . . C¸c c¬ cÊu tho¸t níc [1, 2006.01] 
17/16 . C¸c èng dÉn khÝ, vÝ dô luång phun h¬i níc, t¸c ®éng lªn c¸c s¶n phÈm ch¸y phÝa 

xa buång ®èt [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F23M 

F23M Vá bäc, líp phñ ngoµi, v¸ch ng¨n hoÆc cöa chuyªn dïng 
cho buång ®èt, vÝ dô thanh chÆn buång ®èt; ThiÕt bÞ l¸I 
luång kh«ng khÝ, ngän löa hoÆc s¶n phÈm ®èt trong 
buång ®èt; C¸c ph¬ng tiÖn an toµn chuyªn dïng cho c¸c 
thiÕt bÞ ®èt; C¸c chi tiÕt cña buång ®èt, cha ®îc ®Ò cËp 
ë vÞ trÝ kh¸c 

 

3/00 Thanh chÆn buång ®èt [1, 2006.01] 
3/02 . ®îc biÕn ®æi ®Ó tuÇn hoµn chÊt láng hoÆc khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ, h¬i níc, níc [1, 

2006.01] 
3/04 . . ®Ó cung cÊp khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ, h¬i níc [1, 2006.01] 
3/06 . . . vµo trong hoÆc híng vÒ phÝa ngän löa [1, 2006.01] 
3/08 . . . ®i xa ngän löa, vÝ dô híng vÒ phÝa èng x¶ khãi [1, 2006.01] 
3/10 . . . ngang víi híng ngän löa [1, 2006.01] 
3/12 . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu (F23M 3/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/14 . . cã lç cho c¸c s¶n phÈm ch¸y ®i qua [1, 2006.01] 
3/16 . . l¾p r¸p theo tõng khèi, vÝ dô sö dông c¸c thanh dµi hoÆc c¸c khèi [1, 2006.01] 
3/18 . . s¾p xÕp thµnh tõng ®«i; s¾p xÕp thµnh bé nhiÒu phÇn [1, 2006.01] 
3/20 . . b»ng vËt liÖu chÞu nhiÖt, toµn bé hay tõng phÇn [1, 2006.01] 
3/22 . di ®éng ®îc; ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 

5/00 Vá bäc; Líp phñ ngoµi; V¸ch ng¨n (cÊu tróc hoÆc gi¸ ®ì cho têng èng cña lß h¬i 
F22B) [1, 2006.01] 

5/02 . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng g¹ch x©y hoÆc khèi vËt liÖu ®îc sö dông (vËt liÖu 
gèm C04B 33/00, 35/00) [1, 2006.01] 

5/04 . Gi¸ ®ì líp vá ngoµi [1, 2006.01] 
5/06 . TrÇn hoÆc m¸i cña buång ®èt (F23M 5/02, 5/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/08 . Lµm nguéi; V¸ch èng [1, 2006.01] 

7/00 Cöa [1, 2006.01] 
7/02 . Khung cöa [1, 2006.01] 
7/04 . Lµm nguéi cöa hoÆc khung cöa [1, 2006.01] 

9/00 V¸ch ng¨n hoÆc c¸nh l¸i luång kh«ng khÝ hoÆc s¶n phÈm ch¸y (c¸c c¬ cÊu liªn 
kÕt víi ®Çu ®èt F23D); V¸ch ng¨n löa [1, 2006.01] 

9/02 . trong cöa giã [1, 2006.01] 
9/04 . cã ®êng cÊp kh«ng khÝ trong v¸ch ng¨n hoÆc mµn ch¾n [1, 2006.01] 
9/06 . trong buång löa [1, 2006.01] 
9/08 . C¸nh c¶n hoÆc c¸nh l¸i h×nh xo¾n èc hoÆc uèn khóc [1, 2006.01] 
9/10 . C¸nh c¶n hoÆc c¸nh l¸i d¹ng h×nh èng, vÝ dô trong nåi h¬i èng níc (nèi liÒn víi 

c¸c èng nµy trong nåi h¬i ®Ó dÉn c¸c chÊt láng hoÆc khÝ F22) [1, 2006.01] 
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F23M 

11/00 C¸c ph¬ng tiÖn an toµn (c¸c c¬ cÊu liªn kÕt víi ®Çu ®èt F23D; cho ®Çu cÊp nhiªn 
liÖu láng F23K 5/16; bao gåm ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®èt F23N 5/24; cÊu tróc cã liªn 
kÕt víi bé phËn ®¸nh löa F23Q) [1, 2006.01] 

11/02 . Ng¨n c¶n sù ph¸t x¹ ngän löa hoÆc khÝ nãng, hoÆc kh«ng khÝ qua c¸c cöa giã [1, 
2006.01] 

11/04 . C¸c ph¬ng tiÖn kiÓm so¸t qu¸ tr×nh ch¸y, vÝ dô cöa sæ (hÖ thèng b¸o ®éng G08B) 
[1, 2006.01] 

20/00 Chi tiÕt cña buång ®èt, cha ®îc ®Ò cËp ë chç nµo kh¸c [2014.01] 
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F23N 

F23N §iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y (thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 
chuyªn dông cho thiÕt bÞ ®èt, trong ®ã qu¸ tr×nh ®èt ®îc thùc hiÖn ë tÇng s«i lµ 
nhiªn liÖu hÆc c¸c h¹t kh¸c F23C10/28; ®iÒu khiÓn viÖc ®¸p øng ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu 
chØnh qu¸ tr×nh ®èt trong bÕp lß gia dông cã buång ®èt hë dïng cho nhiªn liÖu r¾n 
F24B1/187) 

 

1/00 §iÒu chØnh viÖc cÊp nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
1/02 . cïng víi viÖc cung cÊp kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
1/04 . cïng víi viÖc cung cÊp kh«ng khÝ vµ th«ng giã [1, 2006.01] 
1/06 . cïng víi viÖc th«ng giã [1, 2006.01] 
1/08 . cïng víi mét m«i trêng kh¸c, vÝ dô níc nåi h¬i [1, 2006.01] 
1/10 . . vµ víi viÖc cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc th«ng giã [1, 2006.01] 

3/00 §iÒu chØnh lîng kh«ng khÝ vµo hoÆc qu¸ tr×nh th«ng giã (cung víi viÖc cÊp 
nhiªn liÖu F23N1/00) [1, 2006.01] 

3/02 . §iÒu chØnh ®é th«ng giã b»ng c¸ch trùc tiÕp ®ãng më b»ng ¸p lùc tõng van hoÆc 
c¸nh giã [1, 2006.01] 

3/04 . b»ng c¸ch ®ãng më tõng chiÕc van hoÆc c¸nh giã nhê chi tiÕt c¶m øng nhiÖt [1, 
2006.01] 

3/06 . b»ng c¸ch ®ãng më cïng mét lóc 2 hoÆc nhiÒu van hoÆc c¸nh giã (F23N 3/08 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

3/08 . b»ng hÖ thèng n¨ng lîng phô trî [1, 2006.01] 

5/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y (F23N 1/00, 3/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/02 . sö dông c¸c thiÕt bÞ nh¹y víi nh÷ng thay ®æi nhiÖt hoÆc víi sù d·n në nhiÖt cña mét 

m«i chÊt [1, 2006.01] 
5/04 . . sö dông chi tiÕt lìng kim [1, 2006.01] 
5/06 . . sö dông bÔ thæi; sö dông mµng ng¨n [1, 2006.01] 
5/08 . . b»ng c¸c chi tiÕt nh¹y s¸ng [1, 2006.01] 
5/10 . . sö dông c¸c cÆp pin nhiÖt [1, 2006.01] 
5/12 . . sö dông c¸c chi tiÕt nh¹y c¶m víi sù ion ho¸, nghÜa lµ ®iÒu chØnh ngän löa b»ng 

c¸c thanh [1, 2006.01] 
5/14 . . sö dông c¸c ®iÖn trë nh¹y víi nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
5/16 . sö dông bé c¶m øng nh¹y víi tiÕng ån [1, 2006.01] 
5/18 . sö dông bé c¶m øng nh¹y víi lu lîng cña kh«ng khÝ hoÆc nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
5/20 . víi bé ®iÒu khiÓn thêi gian theo ch¬ng tr×nh th«ng qua ph¬ng tiÖn ®iÖn, vÝ dô r¬ 

le thêi gian [1, 2006.01] 
5/22 . víi bé ®iÒu khiÓn thêi gian theo ch¬ng tr×nh th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ, vÝ 

dô sö dông c¬ cÊu cam [1, 2006.01] 
5/24 . Ng¨n ngõa sù ph¸t triÓn cña c¸c tr¹ng th¸i kh«ng b×nh thêng hoÆc kh«ng mong 

muèn, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu b¶o hiÓm (F23N 5/02 ®Õn 5/18 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 
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5/26 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
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F23Q Måi löa (c¸c c¬ cÊu måi löa ®iÓm A24F; thiÕt bÞ måi löa hãa häc C06C 9/00); 
C¸c thiÕt bÞ dËp löa 

Néi dung ph©n líp 

C¸c dông cô måi löa 
C¬ khÝ ................................................................................................................................... 1/00 
Sö dông tia löa ®iÖn .....................................................................................................3/00, 5/00 
VËt nãng s¸ng ...................................................................................................................... 7/00 
Víi ngän löa hoa tiªu ........................................................................................................... 9/00 
B»ng chÊt xóc t¸c ............................................................................................................... 11/00 
C¸ch kh¸c ........................................................................................................................... 13/00 

Måi löa tõ xa ............................................................................................................................. 21/00 
Thö nghiÖm .................................................................................................................................. 23/00 
C¸c thiÕt bÞ ®¸nh löa cã n¹p nhiªn liÖu .................................................... 2/00, 3/01, 7/00 
C¸c thiÕt bÞ dËp t¾t löa ....................................................................................................... 25/00 

 

1/00 Dông cô ®¸nh löa c¬ khÝ (bËt löa cã n¹p nhiªn liÖu F23Q 2/00; diªm C06F) [1, 
2006.01] 

1/02 . b»ng hiÖu øng ma s¸t hoÆc va ®Ëp [1, 2006.01] 
1/04 . . trªn bé phËn ®îc di chuyÓn nhê bé phËn ®iÒu khiÓn nhiªn liÖu, vÝ dô ë van cña 

bÕp ga [1, 2006.01] 
1/06 . . Dông cô ®¸nh löa cÇm tay [1, 2006.01] 

2/00 BËt löa cã chøa nhiªn liÖu, vÝ dô ®Ó ch©m thuèc l¸ [1, 2006.01] 
2/02 . BËt löa n¹p nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 
2/04 . . b»ng hîp kim cerium - s¾t vµ cã bÊc [1, 2006.01] 
2/06 . . . cã b¸nh xe ma s¸t [1, 2006.01] 
2/08 . . . . cã bé phËn ®¸nh löa do t¸c dông ®µn håi cña lß xo cña n¾p ®Ëy [1, 2006.01] 
2/10 . . . b»ng c¸c bé phËn ma s¸t kh¸c [1, 2006.01] 
2/12 . . b»ng hîp kim cerium - s¾t vµ kh«ng cã bÊc [1, 2006.01] 
2/14 . . b»ng hîp kim cerium - s¾t vµ cã bÊc ®îc måi löa b»ng c¸ch va ®Ëp hoÆc Ên ®Èy 

[1, 2006.01] 
2/16 . BËt löa n¹p nhiªn liÖu khÝ, vÝ dô khÝ ®èt ®îc b¶o qu¶n ë d¹ng ho¸ láng [1, 

2006.01] 
2/167 . . víi ngän löa ®iÒu chØnh ®îc [3, 2006.01] 
2/173 . . . C¸c van dïng cho chóng [3, 2006.01] 
2/18 . BËt löa n¹p nhiªn liÖu r¾n [1, 2006.01] 
2/20 . . b»ng hîp kim cerium - s¾t cã b¸nh xe ma s¸t [1, 2006.01] 
2/22 . . b»ng hîp kim cerium - s¾t vµ bé phËn måi löa (b«ng bïi nhïi) [1, 2006.01] 
2/24 . . cã kÝp ®¸nh löa hoÆc c¸c d¶i tr¸ng chÊt b¾t löa [1, 2006.01] 
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2/26 . . kÕt hîp víi bËt löa sö dông nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 
2/28 . BËt löa ®îc ®Æc trng bëi thiÕt bÞ ®¸nh löa b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
2/30 . BËt löa ®îc ®Æc trng bëi thiÕt bÞ ®¸nh löa b»ng chÊt xóc t¸c [1, 2006.01] 
2/32 . BËt löa ®îc ®Æc trng bëi viÖc g¾n víi nh÷ng vËt thÓ kh¸c (g¾n víi thiÕt bÞ sinh 

khãi A24F) [1, 2006.01] 
2/34 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc phô tïng kÌm theo [1, 2006.01] 
2/36 . . Vá ngoµi [1, 2006.01] 
2/38 . . . cïng víi bé phËn chøa ®¸ löa hoÆc dông cô [1, 2006.01] 
2/40 . . C¸c chi tiÕt gi÷ chÆt vá ngoµi [1, 2006.01] 
2/42 . . Bé phËn chøa nhiªn liÖu; N¾p ®Ëy bé phËn chøa nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
2/44 . . BÊc; Bé phËn dÉn bÊc hoÆc gi÷ bÊc [1, 2006.01] 
2/46 . . B¸nh xe ma s¸t; Bè trÝ b¸nh xe ma s¸t [1, 2006.01] 
2/48 . . §¸ löa (thµnh phÇn, chÕ t¹o C06C 15/00); Bé phËn dÉn hoÆc c¸ch bè trÝ ®¸ löa [1, 

2006.01] 
2/50 . . Vá ®Ó b¶o vÖ [1, 2006.01] 
2/52 . . ThiÕt bÞ n¹p [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn (bËt löa chøa nhiªn liÖu F23Q 2/28; bu-gi 
®¸nh löa H01T 13/00) [1, 2006.01] 

3/01 . BËt löa cÇm tay, vÝ dô ®Ó ch©m thuèc l¸ [1, 2006.01] 

5/00 Måi löa ng¾t ®o¹n, nghÜa lµ c¸c tia löa ®îc t¹o ra b»ng c«ng t¾c ®Æt gi÷a c¸c 
®iÖn cùc [1, 2006.01] 

7/00 Måi löa b»ng c¸c vËt nãng s¸ng; C¸c thiÕt bÞ måi löa sö dông nhiÖt sinh ra b»ng 
®iÖn, vÝ dô bËt löa ®Ó ch©m thuèc l¸; Bugi ®îc nung nãng b»ng ®iÖn [1, 
2006.01] 

7/02 . ®Ó måi löa cho nhiªn liÖu r¾n [1, 2006.01] 
7/04 . . cã qu¹t giã truyÒn nhiÖt cho nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
7/06 . C¸c thiÕt bÞ måi löa liªn kÕt vÒ mÆt kÕt cÊu víi má ®èt dïng nhiªn liÖu láng (bËt löa 

cã n¹p nhiªn liÖu F23Q 2/00) [1, 2006.01] 
7/08 . . ®Ó lµm bay h¬i vµ måi löa nhiªn liÖu láng, vÝ dô trong ®Ìn b·o [1, 2006.01] 
7/10 . . dïng cho nhiªn liÖu khÝ, vÝ dô trong m¸y hµn h¬i [1, 2006.01] 
7/12 . . . ®iÒu khiÓn b»ng bé phËn ®iÒu khiÓn khÝ [1, 2006.01] 
7/14 . C¸c thiÕt bÞ måi löa x¸ch tay [1, 2006.01] 
7/16 . . cã l¾p pin [1, 2006.01] 
7/18 . . cã l¾p bé ph¸t ®iÖn [1, 2006.01] 
7/20 . . cã l¾p biÕn ¸p líi ®iÖn [1, 2006.01] 
7/22 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
7/24 . . C¸c c¬ cÊu b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
7/26 . . . C¬ cÊu ®¸nh löa l¹i [1, 2006.01] 
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9/00 C¸c thiÕt bÞ måi löa b»ng ngän löa hoa tiªu [1, 2006.01] 
9/02 . kh«ng cã van khèng chÕ èng dÉn nhiªn liÖu chÝnh [1, 2006.01] 
9/04 . . dïng cho ®Çu ®èt th¼ng ®øng, vÝ dô ®Çu ®èt cña bÕp ga [1, 2006.01] 
9/06 . . dïng cho ®Çu ®èt treo, vÝ dô ®Ìn h¬i ®èt [1, 2006.01] 
9/08 . cã van khèng chÕ èng dÉn nhiªn liÖu chÝnh [1, 2006.01] 
9/10 . . ®Ó x¸c ®Þnh tr×nh tù cÊp nhiªn liÖu cho ngän löa hoa tiªu vµ ®Çu ®èt chÝnh [1, 

2006.01] 
9/12 . . ®Ó cho phÐp cÊp nhiªn liÖu cho ®Çu ®èt chÝnh khi cã ngän löa hoa tiªu [1, 

2006.01] 
9/14 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn, vÝ dô c¸c phÇn tö nh¹y ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 

11/00 Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ måi löa b»ng chÊt xóc t¸c [1, 2006.01] 
11/04 . t¹i ®Çu ®èt [1, 2006.01] 
11/06 . c¸ch xa ®Çu ®èt, vÝ dô trªn èng ®Ìn [1, 2006.01] 
11/08 . trªn bé phËn ®îc di chuyÓn nhê bé phËn ®iÒu khiÓn nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
11/10 . . chuyÓn dÞch xa ngän löa sau khi måi löa [1, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ måi löa cha nªu trong c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 
13/02 . sö dông c¸c má ®èt khÝ, vÝ dô bËt löa ga [1, 2006.01] 
13/04 . sö dông cho c¸c má ®èt x¸ch tay, vÝ dô ®uèc, bÕp löa [1, 2006.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ måi löa tõ xa [1, 2006.01] 

23/00 Thö nghiÖm c¸c thiÕt bÞ ®¸nh löa (chuyªn dïng trong ®éng c¬ ®èt trong F02P 
17/00; thö nghiÖm bugi tia löa ®iÖn H01T 13/58) [1, 2006.01] 

23/02 . KiÓm tra thêi ®iÓm ®¸nh löa [1, 2006.01] 
23/08 . KiÓm tra c¸c thµnh phÇn [1, 2006.01] 
23/10 . . ®iÖn [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ dËp löa, vÝ dô ®Ó thæi t¾t hoÆc dËp t¾t löa [1, 2006.01] 
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F23R T¹o ra c¸c s¶n phÈm ch¸y cã ¸p suÊt lín hoÆc tèc ®é cao, 
vÝ dô trong buång ®èt cña tuèc bin khÝ (c¸c thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i 
chuyªn dïng ®Ó ho¹t ®éng t¹i ¸p suÊt d F23C 10/16) 

 

3/00 Buång ®èt liªn tôc sö dông nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu khÝ [3, 2006.01] 
3/02 . ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña luång kh«ng khÝ hoÆc luång khÝ ®èt (buång ®èt 

víi luång ch¸y ®¶o chiÒu F23R 3/54; buång ®èt víi luång xo¸y hoÆc xo¸y lèc 
F23R 3/58) [3, 2006.01] 

3/04 . . C¬ cÊu dÉn kh«ng khÝ vµo [3, 2006.01] 
3/06 . . . Bè trÝ c¸c lç dÉn khÝ däc theo èng löa [3, 2006.01] 
3/08 . . . . gi÷a c¸c ph©n ®o¹n èng löa h×nh khuyªn, vÝ dô c¸c ph©n ®o¹n èng löa lång 

vµo nhau [3, 2006.01] 
3/10 . . . cho nguån cung cÊp kh«ng khÝ chÝnh (F23R 3/06 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/12 . . . . ®Ó t¹o ra luång khÝ xo¸y lèc [3, 2006.01] 
3/14 . . . . . b»ng c¸ch sö dông c¸nh qu¹t giã xo¸y [3, 2006.01] 
3/16 . . cã c¬ cÊu n»m trong èng löa hoÆc trong buång ®èt t¸c ®éng vµo luång kh«ng khÝ 

hoÆc luång khÝ ®èt [3, 2006.01] 
3/18 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó æn ®Þnh ngän löa, vÝ dô bé phËn gi÷ ngän löa cña má ®èt 

trong ®éng c¬ ph¶n lùc [3, 2006.01] 
3/20 . . . . kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn phun nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
3/22 . . . . cã thÓ di ®éng ®îc, vÝ dô tíi vÞ trÝ kh«ng lµm viÖc; cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc, vÝ 

dô tù ®iÒu chØnh [3, 2006.01] 
3/24 . . . . d¹ng mµng nhiªn liÖu ch¶y qua [3, 2006.01] 
3/26 . . §iÒu khiÓn dßng kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
3/28 . ®îc ®Æc trng bëi sù cung cÊp nhiªn liÖu [3, 2006.01] 
3/30 . . cã bé phËn lµm nhiªn liÖu bèc h¬i tríc [3, 2006.01] 
3/32 . . . h×nh èng [3, 2006.01] 
3/34 . . DÉn vµo c¸c khu vùc ch¸y kh¸c nhau [3, 2006.01] 
3/36 . . CÊp nhiÒu lo¹i nhiªn liÖu kh¸c nhau [3, 2006.01] 
3/38 . . cã bé phËn phun nhiªn liÖu quay trßn [3, 2006.01] 
3/40 . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông c¸c chÊt xóc t¸c [3, 2006.01] 
3/42 . ®Æc trng bëi c¸ch bè trÝ hoÆc d¹ng c¸c èng löa hoÆc buång ®èt [3, 2006.01] 
3/44 . . Buång ®èt cã èng dÉn löa n»m trong vá h×nh èng (buång ®èt cã dßng ch¶y ®¶o 

chiÒu F23R 3/54) [3, 2006.01] 
3/46 . . Buång ®èt cã c¸c èng dÉn löa ®îc bè trÝ theo h×nh vµnh khuyªn n»m chung trong 

vá h×nh khuyªn hoÆc trong tõng vá riªng [3, 2006.01] 
3/48 . . . Liªn kÕt c¸c èng dÉn löa, vÝ dô c¸c èng nèi giao nhau [3, 2006.01] 
3/50 . . Buång ®èt cã èng dÉn löa h×nh khuyªn n»m trong vá h×nh khuyªn (buång ®èt cã 

d¹ng h×nh xuyÕn F23R 3/52) [3, 2006.01] 
3/52 . . Buång ®èt d¹ng h×nh xuyÕn [3, 2006.01] 
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3/54 . . Buång ®èt víi dßng ®¶o chiÒu [3, 2006.01] 
3/56 . . Buång ®èt cã c¸c èng löa quay [3, 2006.01] 
3/58 . . Buång ®èt cã luång xo¸y thuËn hoÆc xo¸y lèc [3, 2006.01] 
3/60 . . C¸c cÊu tróc gi¸ ®ì; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó g¾n chÆt hoÆc ®Ó l¾p r¸p [3, 2006.01] 

5/00 C¸c buång ®èt liªn tôc sö dông nhiªn liÖu r¾n hoÆc nhiªn liÖu d¹ng bét [3, 
2006.01] 

7/00 C¸c buång ®èt gi¸n ®o¹n hoÆc buång ®èt næ [3, 2006.01] 
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F24 Sëi Êm; Lß bÕp; Th«ng giã 

F24B C¸c lß hoÆc bÕp gia dông dïng c¸c nhiªn liÖu r¾n; C¸c 
dông cô sö dông cïng víi c¸c lß hoÆc c¸c bÕp nÊu ¨n [6] 

 

1/00 Lß hoÆc bÕp [1, 2006.01] 
1/02 . Lß kÝn [1, 2006.01] 
1/04 . . ®îc lµm b»ng g¹ch men (F24B 1/08, 1/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/06 . . . CÊu t¹o tõ g¹ch men hoÆc ph¬ng tiÖn gia cè chóng, vÝ dô miÕng chªm lãt lß 

(lµm tõ c¸c tÊm gèm B28B; tr¸ng men c¸c tÊm gèm C04B) [1, 2006.01] 
1/08 . . cã nhiªn liÖu dù tr÷ trong mét phÔu kh«ng bÞ chia bªn trong lß hoÆc bÕp [1, 

2006.01] 
1/10 . . . cã sù ch¸y theo chiÒu ngang (F24B 1/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/14 . . . cã sù chng cÊt ngän nhiªn liÖu trong phÔu [1, 2006.01] 
1/16 . . cã nhiªn liÖu dù tr÷ trong nhiÒu phÔu hay trong mét phÔu bÞ chia trong lß hoÆc 

bÕp [1, 2006.01] 
1/18 . Lß cã buång ®èt hë, vÝ dô lß sëi [1, 2006.01] 
1/181 . . Lß sëi ®îc ®Æt tù do, vÝ dô dïng cho nhµ di ®éng [4, 2006.01] 
1/182 . . cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó ®un nÊu (c¸c lo¹i lß kh¸c víi c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó ®un 

nÊu F24B 1/26) [4, 2006.01] 
1/183 . . cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó ®un nãng níc [4, 2006.01] 
1/185 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn th«ng giã, c¸c ph¬ng tiÖn trao ®æi nhiÖt hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn 

phô trî ®Ó ®èt nãng b»ng ®èi lu (F24B1/183 ®îc u tiªn ; c¸c chi tiÕt cÊu thµnh 
hoÆc c¸c phô tïng cã c¸c ph¬ng tiÖn th«ng giã, trao ®æi nhiÖt hoÆc c¸c ph¬ng 
tiÖn phô trî ®Ó ®èt nãng b»ng ®èi lu F24B1/191); §iÒu khiÓn sù ch¸y [4, 
2006.01] 

1/187 . . . §iÒu khiÓn viÖc ®¸p øng ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh ®èt trong bÕp lß gia 
dông cã buång ®èt hë dïng cho nhiªn liÖu r¾n [4, 2006.01] 

1/188 . . . ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trao ®æi nhiÖt (F24B 1/187 
®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

1/189 . . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn xö lý khÝ, nghÜa lµ ®èt khÝ, lµm nãng khÝ 
hoÆc dÉn khÝ, vÝ dô c¸c van ®iÒu tiÕt khÝ (F24B 1/187, 1/188 ®îc u tiªn) [4, 
2006.01] 

1/19 . . . . Cung cÊp khÝ ®èt [4, 2006.01] 
1/191 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; C¸c phô tïng [4, 2006.01] 
1/192 . . . Cöa ra vµo; Mµn ch¾n; Bé phËn b¶o vÖ nhiªn liÖu [4, 2006.01] 
1/193 . . . Ghi lß; Thµnh lß [4, 2006.01] 
1/195 . . . Hép löa; Khung; Chôp èng khãi; Bé ph¶n nhiÖt [4, 2006.01] 
1/197 . . . Buång ®èt lß [4, 2006.01] 
1/198 . . . MÆt tiÒn bao quanh [4, 2006.01] 

356 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F24B 

1/199 . . . ThiÕt bÞ xö lý nhiªn liÖu [4, 2006.01] 
1/20 . BÕp [1, 2006.01] 
1/22 . . cã lß níng ®Æt trªn hép löa [1, 2006.01] 
1/24 . . cã l¾p s½n khèi ®Ó tÝch tô nhiÖt hoÆc ®Ó c¸ch nhiÖt [1, 2006.01] 
1/26 . Lß cã thiÕt bÞ phô trî ®Ó nÊu (lß cã buång ®èt më víi c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó nÊu 

F24B 1/182) [1, 4, 2006.01] 
1/28 . ThiÕt bÞ liªn hîp lß hoÆc bÕp, vÝ dô c¸c lß kÒ lng nhau cã buång ®èt chung [1, 

2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®èt nãng kh«ng thuéc nhãm F24B 1/00, vÝ dô lß nung than cñi (®Ó 
nÊu A47J 27/00 ®Õn 37/00) [1, 2006.01] 

5/00 Sù tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ ch¸y hoÆc khãi ë bªn trong hoÆc quanh lß hoÆc bÕp 
(lß cã buång ®èt hë cã c¸c ph¬ng tiÖn xö lý khÝ F24B 1/185) [1, 4, 2006.01] 

5/02 . ë trong hay xung quanh lß [1, 2006.01] 
5/04 . . kh«ng khÝ hoÆc khÝ ®i qua xuèng díi ®¸y lß hoÆc ghi lß [1, 2006.01] 
5/06 . bªn trong hoÆc xung quanh bÕp [1, 2006.01] 
5/08 . . xung quanh lß níng [1, 2006.01] 

7/00 Lß, bÕp hoÆc ®êng khãi cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó nung nãng b»ng ®èi lu (lß 
cã buång ®èt hë ®Æc trng bëi c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F24B 1/185; bé 
lµm nãng khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt F24H 3/00) [1, 4, 2006.01] 

7/02 . cã èng dÉn kh«ng khÝ ë bªn ngoµi [1, 2006.01] 
7/04 . cè èng dÉn kh«ng khÝ ë bªn trong [1, 2006.01] 
7/06 . kh«ng cã èng dÉn kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

9/00 Lß, bÕp hoÆc c¸c ®êng khãi cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó ®un nãng níc (F24B 
1/182, 1/183 ®îc u tiªn) [1, 3, 4, 2006.01] 

9/02 . trong c¸c thïng chøa hë, vÝ dô trong nåi c¸ch thñy [1, 2006.01] 
9/04 . trong c¸c thïng chøa kÝn [1, 4, 2006.01] 

13/00 C¸c chi tiÕt chØ dïng cho c¸c lß hoÆc c¸c bÕp dïng nhiªn liÖu r¾n (c¸c bé phËn 
hoÆc c¸c phô tïng dïng cho c¸c lß cã buång ®èt hë F24B 1/191; lo¹i bá tro linke 
hoÆc xØ ë c¸c buång ®èt F23J 1/00; lo¹i bá c¸c chÊt th¶i r¾n tõ c¸c kªnh dÉn hoÆc c¸c 
buång phÝa xa vïng ®èt F23J 3/00; c¸c mèi nèi hoÆc c¸c liªn kÕt cho c¸c èng khãi 
hoÆc khÝ th¶i F23J 13/04; C¸c miÖng hót hoÆc c¸c lç hót dïng cho c¸c èng khãi hoÆc 
c¸c èng khÝ th¶i F23J 13/06; c¸c ph¬ng tiÖn theo dâi sù ch¸y F23M 11/04) [1, 4, 
2006.01] 

13/02 . Bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c bé ghi lß (ghi lß F23H); Bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt líp lãt cho buång 
®èt (vËt liÖu gèm C04B 33/00, 35/00; vá, líp lãt, thµnh cña buång ®èt F23M) [1, 
2006.01] 

13/04 . C¸c c¬ cÊu ®Ó cÊp nhiªn liÖu r¾n, vÝ dô c¸c phÔu cÊp nhiªn liÖu (cÊp nhiªn liÖu r¾n 
vµo thiÕt bÞ ®èt nãi chung F23K) [1, 2006.01] 
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F24B 

15/00 C¸c dông cô sö dông cïng víi c¸c lß hoÆc c¸c bÕp (c¸c lo¹i sµng tro B07B; bËt löa 
C10L 11/00; thu tro F23J; c¸c thiÕt bÞ kh¸c dïng ®Ó måi löa F23Q) [6, 2006.01] 

15/02 . dïng ®Ó ®Ëp vì than [6, 2006.01] 
15/04 . Thïng ®ùng than; Hép ®ùng than [6, 2006.01] 
15/06 . GÇu xóc cã ®Çu phun [6, 2006.01] 
15/08 . GÇu xóc cã thiÕt bÞ sµng läc [6, 2006.01] 
15/10 . C¸i kÑp than [6, 2006.01] 
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F24C C¸c lß hoÆc bÕp gia dông kh¸c; C¸c chi tiÕt cña lß hoÆc 
bÕp gia dông cã øng dông chung (c¸c lß t¶n nhiÖt cã chÊt láng hay khÝ 
tuÇn hoµn F24H) 

Néi dung ph©n líp 

Lß vµ bÕp dïng kh«ng chØ ®èt nhiªn liÖu r¾n 
C¸c ®Æc tÝnh chung ............................................................................................................... 1/00 
Dïng mét lo¹i nhiªn liÖu hay sö dông mét nguån n¨ng 
lîng ..................................................................................................................... 3/00 ®Õn 9/00 
Dïng kh«ng chØ mét lo¹i nhiªn liÖu hay mét d¹ng 
n¨ng lîng ........................................................................................................................... 1/00 
Cã ph¬ng tiÖn phô trî ®Ó ®un nãng níc ......................................................................... 13/00 
Cã c¬ cÊu tù lµm s¹ch ........................................................................................................ 14/00 
Liªn hîp c¸c lß hoÆc bÕp ................................................................................................... 11/00 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña lß hay bÕp nãi chung ...................................................... 15/00 
 

1/00 Lß hoÆc bÕp trong ®ã sù cung cÊp nhiªn liÖu hay n¨ng lîng cho chóng kh«ng bÞ 
h¹n chÕ bëi nhiªn liÖu r¾n hay mét lo¹i thuéc mét trong c¸c nhãm F24C 3/00 
®Õn 9/00; BÕp hoÆc lß mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh râ d¹ng nhiªn liÖu hoÆc nguån 
n¨ng lîng [1, 2006.01] 

1/02 . thÝch øng ®Ó sö dông hai hay nhiÒu lo¹i nhiªn liÖu hoÆc nguån n¨ng lîng (F24C 
1/16 ®îc u tiªn; kÕt hîp tõ hai hay nhiÒu lß hoÆc bÕp, mçi c¸i dïng mét lo¹i 
nhiªn liÖu hoÆc nguån n¨ng lîng kh¸c nhau F24C 11/00) [1, 2006.01] 

1/04 . . ®ång thêi [1, 2006.01] 
1/06 . . b»ng c¸ch thay thÕ c¸c thµnh phÇn cÊu tróc, vÝ dô thay má ®èt b»ng c¬ cÊu ®èt 

nãng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/08 . chØ thÝch øng ®Ó ®èt nãng b»ng bøc x¹ (F24C 1/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/10 . . cã c¸c tÊm ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
1/12 . . . cã d¹ng h×nh cung trßn [1, 2006.01] 
1/14 . Lß hoÆc bÕp nung nãng b»ng bøc x¹, cã c¬ cÊu phô trî ®Ó nung nãng ®èi lu (F24C 

1/02, 1/16 ®îc u tiªn; chØ thÝch hîp cho ®èt nãng ®èi lu F24H) [1, 2006.01] 
1/16 . chuyªn dïng cho du lÞch, vÝ dô cã thÓ th¸o l¾p, xÕp gän ®îc [1, 2006.01] 

3/00 Lß hoÆc bÕp dïng nhiªn liÖu khÝ [1, 2006.01] 
3/02 . ®èt nãng chØ b»ng ngän löa (F24C 3/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/04 . ®èt nãng hoµn toµn hay mét phÇn nhê vËt bøc x¹ nhiÖt, vÝ dô tÊm ®îc ®ôc lç 

(F24C 3/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/06 . . kh«ng cã bÊt kú ngän löa nh×n thÊy ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . C¬ cÊu hoÆc l¾p r¸p má ®èt (c¸c má ®èt, xem F23D) [1, 2006.01] 
3/10 . C¬ cÊu hoÆc l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®Ó måi löa (thiÕt bÞ ®Ó måi löa, xem F23Q) [1, 

2006.01] 
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F24C 

3/12 . Bè trÝ hay l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm (van ®iÒu khiÓn F16K; c¬ cÊu 
b¶o hiÓm cho má ®èt F23D14/72; ®iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®èt F23N) 
[1, 2006.01] 

3/14 . chuyªn dïng cho du lÞch, vÝ dô cã thÓ th¸o l¾p, xÕp gän ®îc [1, 2006.01] 

5/00 Lß hoÆc bÕp dïng nhiªn liÖu láng [1, 2006.01] 
5/02 . víi má ®èt h¬i, vÝ dô d¹ng h×nh ®Üa (F24C 5/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/04 . . kiÓu bÊc [1, 2006.01] 
5/06 . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
5/08 . . cã sù nung nãng hoµn toµn hay tõng phÇn nhê vËt bøc x¹ nhiÖt [1, 2006.01] 
5/10 . víi má ®èt phun s¬ng (F24C 5/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/12 . Bè trÝ hay l¾p r¸p má ®èt (c¸c má ®èt, xem F23D) [1, 2006.01] 
5/14 . Bè trÝ hay l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu måi löa (c¬ cÊu måi löa, xem F23Q) [1, 2006.01] 
5/16 . Bè trÝ hay l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm (van ®iÒu khiÓn F16K; c¬ cÊu 

b¶o hiÓm cho má ®èt F23D14/72; ®iÒu chØnh hoÆc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®èt F23N) 
[1, 2006.01] 

5/18 . C¬ cÊu cÊp nhiªn liÖu láng lµ mét phÇn cña bÕp hoÆc lß (cÊp nhiªn liÖu láng tíi 
thiÕt bÞ ®èt nãi chung F23K) [1, 2006.01] 

5/20 . chuyªn dïng cho du lÞch, vÝ dô cã thÓ th¸o l¾p, xÕp gän ®îc [1, 2006.01] 

7/00 Lß hoÆc bÕp ®îc ®èt b»ng n¨ng lîng ®iÖn (c¸c phÇn tö hoÆc c¬ cÊu ®èt nãng 
b»ng ®iÖn H05B) [1, 2006.01] 

7/02 . sö dông sãng cùc ng¾n (nung nãng sö dông sãng cùc ng¾n nãi chung H05B 6/64) 
[1, 2006.01] 

7/04 . víi vËt bøc x¹ trùc tiÕp tõ phÇn tö ®èt nãng (F24C 7/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/06 . Bè trÝ hay l¾p r¸p c¸c phÇn tö ®èt nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
7/08 . Bè trÝ hay l¾p r¸p c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn hay b¶o hiÓm (c¸c chuyÓn m¹ch, ng¾t 

m¹ch H01H; dïng m¹ng ®iÖn ®Ó ®èt nãng ®iÖn H05B) [1, 2006.01] 
7/10 . chuyªn ®ïng cho du lÞch, vÝ dô cã thÓ th¸o l¾p, xÕp gän ®îc [1, 2006.01] 

9/00 Lß hoÆc bÕp chØ ®îc ®èt b»ng mét lo¹i lîng ®îc cÊp cha ®îc ph©n lo¹i vµo 
c¸c nhãm F24C3/00-F24C7/00 hoÆc ph©n líp F24B (sö dông n¨ng lîng mÆt trêi 
F24S20/30; sö dông nhiÖt cña ph¶n øng táa nhiÖt thiÕu oxi tù do F24V30/00) [1, 
2006.01] 

11/00 Tæ hîp tõ hai hay nhiÒu lß hoÆc bÕp, mçi c¸i dïng mét lo¹i nhiªn liÖu hoÆc mét 
nguån n¨ng lîng kh¸c nhau [1, 2006.01] 

13/00 Lß hoÆc bÕp cã thiÕt bÞ phô trî ®Ó ®un nãng níc [1, 3, 2006.01] 

14/00 Lß hoÆc bÕp cã ph¬ng tiÖn ®Ó tù lµm s¹ch, vÝ dô lµm s¹ch liªn tôc hoÆc lµm 
s¹ch xóc t¸c, lµm s¹ch tÜnh ®iÖn [3, 2006.01] 

14/02 . kiÓu nhiÖt ph©n [3, 2006.01] 
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15/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña lß hoÆc bÕp (c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu nung nãng b»ng ®iÖn 
H05B) [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c cöa chuyªn dïng cho lß hoÆc bÕp (cöa nãi chung E06B; dïng cho buång ®èt 
F23M) [1, 2006.01] 

15/04 . víi c¸c tÊm trong suèt [1, 2006.01] 
15/06 . C¸c ®Æc ®iÓm trang trÝ, vÝ dô ghi lß phÝa tríc, bao quanh [1, 2006.01] 
15/08 . C¸c tÊm nÒn hoÆc bÖ ®ì; Ch©n hoÆc cét trô; Vá bäc; B¸nh xe (F24C 15/10 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
15/10 . TÊm ®Ëy trªn, vÝ dô tÊm nãng; Vßng kiÒng (F24C15/12, F24C15/14 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
15/12 . C¸c bÖ ®ì c¹nh bªn; C¸c tÊm c¹nh; C¸c n¾p ®Ëy; TÊm ch¾n chèng b¾n tung; Gi¸ 

bªn ngoµi lß sÊy, vÝ dô ®Ó sÊy kh« ®Üa [1, 2006.01] 
15/14 . C¸c khay hoÆc m¸ng høng khi trµn hoÆc b¾n tãe [1, 2006.01] 
15/16 . Gi¸ hoÆc c¸c khay trong lß sÊy; Gi¸ ®ì cña chóng [1, 2006.01] 
15/18 . Bè tri c¸c ng¨n phô cña ng¨n nÊu, vÝ dô ®Ó lµm Êm, b¶o qu¶n dông cô hay nhiªn 

liÖu; Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ phô ®Ó lµm nãng hay nÊu, vÝ dô vØ níng (vØ níng nãi 
chung A47J) [1, 2006.01] 

15/20 . Th¶i khãi bÕp (c¸c bé phËn, chi tiÕt hoÆc phô tïng ®Ó lo¹i bá hoÆc ngng tô h¬i nÊu 
¨n trong c¸c nÊu A47J 36/38) [1, 5, 2006.01] 

15/22 . C¸c tÊm ph¶n x¹ dïng cho lß nung bøc x¹ nhiÖt [1, 2006.01] 
15/24 . C¸c vËt hoÆc tÊm bøc x¹ nhiÖt dïng cho c¸c lß nung bøc x¹ nhiÖt (c¸c má ®èt khÝ 

bøc x¹ F23D 14/12) [1, 2006.01] 
15/26 . C¸c tay cÇm ®Ó di chuyÓn [1, 2006.01] 
15/28 . C¸c tÊm ch¾n ®Ó th«ng giã [1, 2006.01] 
15/30 . C¬ cÊu ®Ó l¾p ghÐp lß hoÆc bÕp vµo vÞ trÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
15/32 . Bè trÝ c¸c èng dÉn khÝ nãng, vÝ dô ë trong hoÆc xung quanh lß sÊy [1, 2006.01] 
15/34 . C¸c chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ ®Ó gi÷ nhiÖt hoÆc c¸ch nhiÖt [1, 2006.01] 
15/36 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ, vÝ dô ng¨n ngõa ch¹m vµo c¸c phÇn bÞ ®èt nãng [1, 2006.01] 
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F24D 

F24D C¸c hÖ thèng sëi d©n dông, vÝ dô c¸c hÖ thèng sëi trung 
t©m; hÖ thèng cung cÊp níc nãng d©n dông; C¸c thµnh 
phÇn hoÆc c¸c bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng ®ã (chèng ¨n 
mßn C23F; cung cÊp níc nãi chung E03; sö dông h¬i níc vµ níc ngng tõ tho¸t 
ra tõ thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc cho môc ®Ých lµm nãng F01K 17/02; thiÕt bÞ gom h¬i 
níc F16T; lß hoÆc bÕp d©n dông F24B, F24C; thiÕt bÞ lµm nãng níc hoÆc kh«ng 
khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt F24H, c¸c hÖ thèng phèi hîp sëi vµ lµm l¹nh F25; 
c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28; lo¹i bá cÆn F28G; c¸c thiÕt bÞ lµm nãng b»ng ®iÖn 
H05B) 

Ghi chó [5] 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc dïng víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "hÖ thèng sëi trung t©m" lµ mét hÖ thèng trong ®ã nhiÖt ®îc sinh ra hoÆc dù tr÷ 

trong nguån trung t©m vµ ®îc ph©n phèi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn chÊt lu ®Õn 
c¸c kh«ng gian hoÆc c¸c khu vùc cÇn sëi Êm. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m 
Víi chÊt lu truyÒn nhiÖt: h¬i níc; níc nãng; kh«ng 
khÝ nãng hoÆc khÝ th¶i; c¸c chÊt lu kh¸c ................................................ 1/00; 3/00; 5/00; 7/00 
Tæ hîp .................................................................................................................................. 9/00 
C¸c hÖ thèng sëi Êm khu vùc ........................................................................................... 10/00 
B»ng c¸c thiÕt bÞ dù tr÷ nhiÖt ............................................................................................. 11/00 
C¸c hÖ thèng kh¸c .............................................................................................................. 12/00 

C¸c hÖ thèng sëi Êm d©n dông kh¸c 
Sëi Êm b»ng ®iÖn; C¸c lo¹i kh¸c .......................................................................... 13/00; 15/00 

C¸c hÖ thèng cung cÊp níc nãng D©n dông .......................................................... 17/00 
C¸c chi tiÕt  kÕt cÊu .............................................................................................................. 19/00 

 

C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m 

1/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m b»ng h¬i níc (F24D 10/00, 11/00 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

1/02 . ho¹t ®éng b»ng h¬i míi [1, 2006.01] 
1/04 . ho¹t ®éng b»ng h¬i th¶i [1, 2006.01] 
1/06 . ho¹t ®éng b»ng h¬i qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
1/08 . C¬ cÊu c¸c ®êng cung cÊp, vÝ dô cho c¸c hÖ thèng mét èng dÉn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m dïng níc nãng (F24D 10/00, 11/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . víi tuÇn hoµn cìng bøc, vÝ dô nhê c¸c b¬m [1, 2006.01] 
3/04 . víi níc ¸p suÊt cao [1, 2006.01] 
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F24D 

3/06 . . C¸c c¬ cÊu hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Ó duy tr× ¸p suÊt cao [1, 2006.01] 
3/08 . kÕt hîp víi hÖ thèng cung cÊp níc nãng d©n dông [1, 2006.01] 
3/10 . C¬ cÊu cña c¸c ®êng cung cÊp, vÝ dô dµnh cho c¸c thïng tr÷ nhiÖt, c¸c thïng gi·n 

në [1, 2006.01] 
3/12 . Bè trÝ c¸c èng hoÆc c¸c tÊm sëi cho trÇn, têng hoÆc díi sµn (sëi Êm díi sµn 

b»ng ®iÖn F24D 13/02; sµn cã kÕt cÊu thÝch hîp ®Ó l¾p c¸c èng dÉn, vÝ dô ®Ó sëi 
Êm hoÆc th«ng giã, E04B 5/48; c¸c kÕt cÊu x©y dùng d¹ng khèi hoÆc c¸c d¹ng kh¸c 
dïng cho cÊu tróc tõng phÇn cña c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ®Æc trng bëi c¸c thÝch 
øng ®Æc biÖt, vÝ dô E04C 1/39; c¸c kÕt cÊu x©y dùng cã d¹ng t¬ng ®èi máng thÝch 
hîp dïng cho c¸c môc ®Ých phô trî, vÝ dô c¸c èng bäc c¸p ®Ó bè trÝ c¸c èng dÉn 
E04C 2/52) [4, 2006.01] 

3/14 . . ®îc l¾p trªn trÇn nhµ, trong têng hoÆc díi sµn nhµ [4, 2006.01] 
3/16 . . ®îc g¾n trªn hoÆc l¾p tùa vµo trÇn, têng nhµ hoÆc sµn nhµ [4, 2006.01] 
3/18 . sö dông c¸c b¬m nhiÖt [5, 2006.01] 

5/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m b»ng kh«ng khÝ nãng (F24D 10/00, 11/00 ®îc 
u tiªn; ®iÒu hoµ kh«ng khÝ F24F); C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m b»ng khÝ th¶i 
[1, 2006.01] 

5/02 . ho¹t ®éng víi kh«ng khÝ nãng x¶ vµo trong kh«ng gian hoÆc vïng cÇn sëi Êm [1, 
2006.01] 

5/04 . cã sù t¸i håi kh«ng khÝ vµo thiÕt bÞ lµm nãng khÝ [1, 2006.01] 
5/06 . ho¹t ®éng kh«ng cã kh«ng khÝ nãng x¶ vµo kh«ng gian hoÆc vïng cÇn sëi Êm [1, 

2006.01] 
5/08 . . cã kh«ng khÝ nãng ®i qua lß sëi [1, 2006.01] 
5/10 . . cã kh«ng khÝ nãng ®i qua c¸c èng dÉn trao ®æi nhiÖt ®Ó trong têng, díi sµn hay 

trªn trÇn [1, 2006.01] 
5/12 . sö dông c¸c b¬m nhiÖt [5, 2006.01] 

7/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m sö dông chÊt lu truyÒn nhiÖt kh«ng thuéc c¸c 
nhãm F24D 1/00 ®Õn 5/00, vÝ dô dÇu, níc muèi, khÝ (F24D 10/00, 11/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

9/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m kÕt hîp c¸c chÊt lu thuéc hai hay nhiÒu nhãm 
tõ F24D 1/00 ®Õn 7/00 (F24D 10/00, 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

9/02 . HÖ thèng sëi Êm kÕt hîp c¸c hÖ thèng níc nãng vµ h¬i níc [1, 2006.01] 

10/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm khu vùc [5, 2006.01] 

11/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m sö dông nhiÖt tÝch trong khèi tr÷ nhiÖt (dông cô 
®un nãng riªng biÖt F24D 15/02; c¸c khèi tr÷ nhiÖt, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng) [1, 
2006.01] 

11/02 . sö dông c¸c b¬m nhiÖt [1, 2006.01] 

12/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m kh¸c [1, 2006.01] 
12/02 . cã nhiÒu h¬n mét nguån nhiÖt (F24D 3/18, 5/12, 11/02 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
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C¸c hÖ thèng sëi Êm d©n dông kh¸c 

13/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm b»ng ®iÖn (c¸c thiÕt bÞ nung nãng kh«ng khÝ hoÆc níc b»ng 
®iÖn F24H) [1, 2006.01] 

13/02 . chØ sö dông c¸c ®iÖn trë, vÝ dô ®Ó sëi nãng nÒn [1, 2006.01] 
13/04 . sö dông ®iÖn ®Ó nung nãng chÊt lu truyÓn nhiÖt ë c¸c bé phËn riªng biÖt cña hÖ 

thèng [1, 2006.01] 

15/00 C¸c hÖ thèng sëi Êm d©n dông kh¸c [1, 2006.01] 
15/02 . cÊu t¹o tõ c¸c dông cô nung nãng riªng biÖt, vÝ dô c¸c dông cô tÝch nhiÖt (F24D 

13/00 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
15/04 . sö dông c¸c b¬m nhiÖt [5, 2006.01] 
 

17/00 C¸c hÖ thèng cung cÊp níc nãng d©n dông (kÕt hîp víi c¸c hÖ thèng sëi Êm d©n 
dông F24D 1/00 ®Õn 15/00) [1, 2006.01] 

17/02 . sö dông c¸c b¬m nhiÖt [5, 2006.01] 

19/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu (cña c¸c thiÕt bÞ lµm nãng níc hoÆc kh«ng khÝ F24H 9/00; cña 
thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt, cña c¸c øng dông nãi chung F28F) [3, 
2006.01] 

19/02 . C¬ cÊu ®Ó cè ®Þnh hoÆc ®ì lß sëi [3, 2006.01] 
19/04 . . trong ®êng gê ch©n têng [3, 2006.01] 
19/06 . C¸c vá bäc, n¾p lãt hoÆc c¸c tÊm trang trÝ cña lß sëi [3, 2006.01] 
19/08 . C¬ cÊu tho¸t níc, th«ng giã hoÆc th«ng khÝ (c¸c van th¸o níc F16K, vÝ dô F16K 

21/00, ®Ó th«ng giã hoÆc th«ng khÝ F16K 24/00) [3, 2006.01] 
19/10 . Bè trÝ hoÆc l¾p ghÐp c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc thiÕt bÞ an toµn (c¸c van ®iÒu khiÓn 

F16K; chØ ®Ó ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ nung nãng F24H 9/20) [3, 2006.01] 
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F24F §iÒu hßa kh«ng khÝ; Lµm Êm kh«ng khÝ; Th«ng giã; Sö dông 
c¸c luång kh«ng khÝ ®Ó che ch¾n (lo¹i bá bÈn vµ bôi than ë n¬i t¹o ra 
chóng B08B 15/00; c¸c èng th¼ng ®øng dÉn khÝ th¶i tõ c¸c tßa nhµ E04F 17/02, nãn 
®Èy èng khãi hoÆc nãn ®Èy èng th«ng giã, èng x¶ F23L 17/02) 

Ghi chó [3] 

1. Trong ph©n líp nµy: 

 - Lµm Èm kh«ng khÝ lµ xö lý phô trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, tøc lµ, trong c¸c thiÕt bị, 
trong ®ã kh«ng khÝ cßn cã thÓ ®ưîc lµm l¹nh hoÆc ®èt nãng, thuéc c¸c nhãm 
F24F1/00 hoÆc F24F3/14; 

 - Lµm Èm kh«ng khÝ chÝnh nã, vÝ dô, "m¸y hót Èm trong phßng" thuéc nhãm 
F24F6/00. 

2. Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc biÓu thøc sau ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 
 - "®iÒu hoµ kh«ng khÝ" có nghÜa lµ ®a kh«ng khÝ vµo phßng hay kho¶ng kh«ng gian 

cã xö lý kh«ng khÝ ®ã b»ng Ýt nhÊt lµ hai trong c¸c phư¬ng ph¸p sau: 

 lµm nãng - lµm l¹nh - bÊt cø phư¬ng ph¸p nµo kh¸c, vÝ dô lµm Èm; 
 - "th«ng giã" cã nghÜa lµ ®a kh«ng khÝ vµo hoÆc lÊy nã ra khái phßng hay kho¶ng 

kh«ng gian vµ hÖ thèng tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong phßng hay kho¶ng kh«ng, nhng 
kh«ng bao gåm viÖc xö lý ®¬n thuÇn chØ ®a kh«ng khÝ vµo hoÆc lÊy nã ra hoÆc tuÇn 
hoµn kh«ng khÝ trong phßng hay kho¶ng kh«ng gian. 

3. Trong ph©n líp nµy, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc an toµn ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 
F24F11/00. §Ó chØ ra kiÓu cña hÖ thèng xö lý kh«ng khÝ, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ nµy 
®îc sö dông th× cã thÓ ph©n lo¹i thªm vµo c¸c nhãm chÝnh F24F1/00-F24F9/00. 

Néi dung ph©n líp 

§IÒU HßA KH¤NG KHÝ  
ThiÕt bÞ trong phßng; hÖ thèng trung t©m; ................................................. F24F1/00, F24F3/00  

hÖ thèng hoặc thiÕt bÞ kh¸c  ........................................................................................ F24F5/00  

LµM ÈM KH¤NG KHÝ  ........................................................................................................... F24F6/00  
TH¤NG GIã ............................................................................................................................... F24 7/00  
Sö DôNG C¸C LUåNG KH¤NG KHÝ §Ó CHE CH¾N ...................................................... F24F 9/00 
THIÕT BÞ §IÒU KHIÓN HOÆC AN TOµN .......................................................................... F24F11/00  
Sö DôNG C¸C HÖ THèNG THU HåI N¡NG L¦îNG ...................................................... F24F12/00  
C¸C CHI TIÕT KH¸C ............................................................................................................ F24F13/00 

 

1/00 ThiÕt bÞ trong phßng, vÝ dô, thiÕt bÞ riªng biÖt hoÆc ®éc lËp hoÆc thiÕt bÞ nhËn 
kh«ng khÝ s¬ cÊp tõ tr¹m trung t©m [1, 2006.01, 2011.01] 

1/01 . ë ®ã kh«ng khÝ thø cÊp ®îc hót vµo díi t¸c dông cña hiÖu øng phô, t¹o ra do t¸c 
dông cña kh«ng khÝ s¬ cÊp [3, 2011.01] 

1/02 . ®éc lËp, nghÜa lµ víi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý ®îc ®Æt trong mét vá bäc chung [1, 
2011.01] 
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1/04 . . ThiÕt bÞ di ®éng [1, 2011.01] 
1/06 . C¸c côm thiÕt bÞ riªng biÖt bªn ngoµi, vÝ dô thiÕt bÞ bªn ngoµi ®îc liªn kÕt víi thiÕt 

bÞ trong phßng gåm bé nÐn khÝ vµ bé trao ®æi nhiÖt [2011.01] 

Ghi chó [2011.01] 

 Trong nhãm nµy, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dung, nghÜa lµ t¹i mçi møc 
thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch 
hîp ®Çu tiªn. 

 
1/08 . . ThiÕt bÞ nÐn khÝ chuyªn dïng cho c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 
1/10 . . . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p chóng [2011.01] 
1/12 . . . Ng¨n ngõa rung ®éng hoÆc tiÕng ån cho chóng [2011.01] 
1/14 . . ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt chuyªn dïng cho c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt 

[2011.01] 
1/16 . . . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p chóng [2011.01] 
1/18 . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña chóng [2011.01] 
1/20 . . C¸c cÊu kiÖn ®iÖn dïng cho côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 
1/22 . . . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p chóng [2011.01] 
1/24 . . . C¸c cÊu kiÖn ®iÖn ®Ó lµm m¸t [2011.01] 
1/26 . . HÖ thèng èng m«i chÊt lµm l¹nh [2011.01] 
1/28 . . . dïng ®Ó liªn kÕt mét vµi côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 
1/30 . . . dïng ®Ó sö dông bªn trong côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 
1/32 . . . dïng ®Ó liªn kÕt côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt víi c¸c thiÕt bÞ trong nhµ 

[2011.01] 
1/34 . . . C¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ chóng, vÝ dô vá bäc hÖ thèng èng m«i chÊt lµm l¹nh 

[2011.01] 
1/36 . . C¸c khay ®ùng níc nhá giät cho côm thiÕt bÞ bªn ngoµi [2011.01] 
1/38 . . C¸c chi tiÕt qu¹t giã cña côm thiÕt bÞ bªn ngoµi, vÝ dô l¾p r¸p c¸c qu¹t giã hoÆc 

cöa hót d¹ng miÖng loe [2011.01] 
1/40 . . Ng¨n ngõa rung ®éng hoÆc tiÕng ån cho c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi (dïng cho bé 

nÐn khÝ cña côm thiÕt bÞ bªn ngoµi F24F 1/12) [2011.01] 
1/42 . . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông níc ngng, vÝ dô ®Ó lµm m¸t t¨ng cêng [2011.01] 
1/44 . . ®Æc trng bëi c¸ch sö dông ®éng c¬ ®èt trong [2011.01] 
1/46 . . Bè trÝ cÊu kiÖn trong c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 
1/48 . . . ®Æc trng bëi dßng kh«ng khÝ, vÝ dô dßng kh«ng khÝ hót hoÆc x¶ [2011.01] 
1/50 . . . . víi kh«ng khÝ x¶ theo híng lªn trªn [2011.01] 
1/52 . . . . Cöa n¹p vµ cöa x¶ ®îc bè trÝ cïng mét phÝa, vÝ dô dïng ®Ó l¾p trong lç têng 

[2011.01] 
1/54 . . . . Cöa n¹p vµ cöa x¶ ®îc bè trÝ trªn c¸c phÝa ®èi diÖn nhau [2011.01] 
1/56 . . Vá bäc cña c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt, tÊm b¶o vÖ qu¹t giã [2011.01] 
1/58 . . . Vá bäc b¶o bÖ riªng biÖt dïng cho c¸c côm thiÕt bÞ bªn ngoµi, vÝ dô tÊm chèng 

n¾ng, chèng tuyÕt hoÆc ®Ó ngôy trang [2011.01] 
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1/60 . . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p côm thiÕt bÞ bªn ngoµi [2011.01] 
1/62 . . . Cè ®Þnh vµo têng [2011.01] 
1/64 . . . Cè ®Þnh vµo trÇn, vÝ dô bªn díi ban c«ng [2011.01] 
1/66 . . . díi niv« sµn nhµ [2011.01] 
1/68 . . . Bè trÝ nhiÒu côm thiÕt bÞ bªn ngoµi riªng biÖt [2011.01] 

3/00 HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ, trong ®ã kh«ng khÝ ®îc ®iÒu hoµ s¬ cÊp ®îc 
®a vµo tõ mét hoÆc nhiÒu tr¹m trung t©m ®Õn ®iÓm ph©n phèi vµo c¸c phßng 
hay kho¶ng kh«ng gian n¬i mµ cã thÓ ®îc xö lý thø cÊp; ThiÕt bÞ dïng cho c¸c 
hÖ thèng nµy (thiÕt bÞ trong phßng 1/00) [1, 2006.01] 

3/02 . kh¸c biÖt bëi ¸p suÊt hay tèc ®é cña kh«ng khÝ s¬ cÊp [1, 3, 2006.01] 
3/04 . . lµm viÖc díi ¸p suÊt cao hoÆc vËn tèc lín [1, 2006.01] 
3/044 . C¸c hÖ thèng, trong ®ã mäi xö lý kh«ng khÝ ®îc tiÕn hµnh ë tr¹m trung t©m [3, 

2006.01] 
3/048 . . víi sù ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khi tèc ®é dßng khÝ lµ h»ng sè [3, 2006.01] 
3/052 . . . C¸c hÖ thèng nhiÒu ®êng èng dÉn khÝ, vÝ dô c¸c hÖ thèng trong ®ã kh«ng khÝ 

nãng vµ kh«ng khÝ l¹nh ®îc truyÒn theo tuyÕn riªng tõ tr¹m trung t©m vµo 
buång trén trong phßng ®iÒu hoµ [3, 2006.01] 

3/056 . . víi sù ph©n bè c¸c luång kh«ng khÝ, Ýt nhÊt lµ tõng phÇn díi thiÕt bÞ chiÕu s¸ng 
®Ó t¸n x¹ hoÆc sö dông nhiÖt ®îc t¸ch ra (c¸c bé phËn x¶ ®Ó híng hoÆc ph©n bæ 
kh«ng khÝ vµo phßng hoÆc kho¶ng kh«ng gian cã kÕt hîp víi ¸nh s¸ng F24F 
13/078) [3, 2006.01] 

3/06 . kh¸c biÖt b»ng sù bè trÝ dßng chÊt láng ®i vµo ®Ó sau ®ã xö lý kh«ng khÝ s¬ cÊp ë 
c¸c thiÕt bÞ trong phßng [1, 2006.01] 

3/08 . . víi c¸c ®êng dÉn ®Õn vµ quay trë l¹i riªng biÖt dïng cho c¸c chÊt lu trao ®æi 
nhiÖt nãng vµ l¹nh [1, 2006.01] 

3/10 . . víi c¸c ®êng dÉn ®Õn riªng vµ ®êng quay trë l¹i chung dïng cho c¸c chÊt lu 
trao ®æi nhiÖt nãng vµ l¹nh [1, 2006.01] 

3/12 . kh¸c biÖt b»ng sù xö lý kh«ng khÝ kh¸c víi ®èt nãng vµ lµm l¹nh [1, 2006.01] 
3/14 . . b»ng c¸ch lµm Èm; b»ng sÊy kh« [1, 2006.01] 
3/147 . . . víi sù truyÒn nhiÖt hoÆc ®é Èm gi÷a kh«ng khÝ ®a vµo vµ th¶i ra [3, 2006.01] 
3/153 . . . víi lµm nãng theo sau, nghÜa lµ truyÒn cho kh«ng khÝ ®é Èm cÇn thiÕt ë tr¹m 

trung t©m vµ sau ®ã kh«ng khÝ ®i qua chi tiÕt ®èt nãng ®Ó ®¹t ®îc nhiÖt ®é cÇn 
thiÕt [3, 2006.01] 

3/16 . . b»ng c¸ch lµm s¹ch, vÝ dô b»ng c¸ch läc; b»ng c¸ch khö trïng; b»ng c¸ch «z«n 
ho¸ [1, 2006.01] 

5/00 C¸c hÖ thèng vµ c¬ cÊu ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh«ng thuéc nhãm F24F 1/00 hoÆc 
F24F 3/00 [1, 2006.01] 

 

6/00 Lµm Èm kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
6/02 . b»ng c¸ch bay h¬i níc trong kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
6/04 . . sö dông c¸c thµnh phÇn lµm Èm kh«ng ®èt nãng cè ®Þnh [3, 2006.01] 
6/06 . . sö dông c¸c thµnh phÇn lµm Èm kh«ng ®èt nãng Èm di ®éng [3, 2006.01] 
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6/08 . . sö dông c¸c thµnh phÇn lµm Èm ®îc ®èt nãng [3, 2006.01] 
6/10 . . . ®èt nãng b»ng ®iÖn [3, 2006.01] 
6/12 . b»ng c¸ch khuÕch t¸n níc trong kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
6/14 . . b»ng c¸c vßi phun [3, 2006.01] 
6/16 . . sö dông c¸c thµnh phÇn quay [3, 2006.01] 
6/18 . b»ng sù phun h¬i níc vµo trong kh«ng khÝ [3, 2006.01] 

7/00 Th«ng giã [1, 2006.01] 
7/007 . víi dßng cìng bøc (sö dông hÖ thèng c¸c èng dÉn F24F 7/06) [3, 2006.01] 
7/013 . . sö dông c¸c qu¹t treo têng hay ë cöa sæ, cã dßng kh«ng khÝ di chuyÓn qua têng 

hay cöa sæ [3, 2006.01] 
7/02 . Th«ng giã trªn trÇn (c¸c cöa th«ng giã vµ chiÕu s¸ng E04D) [1, 3, 6, 2006.01] 
7/04 . víi hÖ thèng èng dÉn [1, 2006.01] 
7/06 . . cã kh«ng khÝ tuÇn hoµn cìng bøc, vÝ dô b»ng c¸c qu¹t giã [1, 2006.01] 
7/08 . . . cã ®êng dÉn kh«ng khÝ riªng biÖt ®Ó ®a vµo vµ th¶i kh«ng khÝ [3, 2006.01] 
7/10 . . . cã sù hót hoÆc x¶ kh«ng khÝ qua têng, sµn hoÆc trÇn ®îc ®ôc lç (bé phËn x¶ 

®Ó dÉn híng hay ph©n phèi kh«ng khÝ F24F 13/06) [3, 2006.01] 

9/00 Sö dông c¸c dßng kh«ng khÝ ®Ó che ch¾n, vÝ dô c¸c mµn ch¾n kh«ng khÝ [1, 
2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc an toµn [1, 3, 2006.01, 2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

 Trong nhãm nµy cÇn thªm m· chØ sè cña c¸c nhãm F24F110/00-F24F140/00. 
 
11/30 . dïng cho c¸c môc ®Ých liªn quan ®Õn viÖc vËn hµnh hÖ thèng, vÝ dô, ®Ó an toµn hoÆc 

gi¸m s¸t [2018.01] 
11/32 . . ThÝch nghi víi trêng hîp trôc trÆc hoÆc khÈn cÊp [2018.01] 
11/33 . . . ®èi víi löa, nhiÖt hoÆc khãi qu¸ møc [2018.01] 
11/34 . . . . b»ng c¸ch më ®êng dÉn kh«ng khÝ [2018.01] 
11/35  . . . . b»ng c¸ch ®ãng ®êng dÉn kh«ng khÝ [2018.01] 
11/36 . . . ®èi víi sù rß rØ cña chÊt lu trao ®æi nhiÖt [2018.01] 
11/37  . . . C«ng ®o¹n nèi tiÕp, vÝ dô, sau khi mÊt ®iÖn; Khëi ®éng khÈn cÊp [2018.01] 
11/38  . . . Ph¸t hiÖn sù háng hãc [2018.01] 
11/39  . . . Gi¸m s¸t hiÖu suÊt läc [2018.01] 
11/41  . . Lµm tan b¨ng; Ng¨n ngõa sù ®ãng b¨ng [2018.01] 
11/42  . . . cña thiÕt bÞ ngoµi trêi [2018.01] 
11/43 . . . cña thiÕt bÞ trong nhµ [2018.01] 
11/46 . . C¶i thiÖn hoÆc tiÕt kiÖm hiÖu suÊt n¨ng lîng ®iÖn [2018.01] 
11/47  . . . ThÝch nghi víi chi phÝ n¨ng lîng [2018.01] 
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11/48  . . u tiªn cho c«ng ®o¹n th«ng thêng, vÝ dô lµm nãng hoÆc lµm m¸t s¬ bé 
[2018.01] 

11/49  . . ®¶m b¶o c«ng ®o¹n chÝnh x¸c, vÝ dô, b»ng c«ng ®o¹n thö nghiÖm hoÆc kiÓm tra 
cÊu h×nh [2018.01] 

11/50 . ®Æc trng bëi giao diÖn hoÆc giao tiÕp cña ngêi sö dông [2018.01] 
11/52 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o, vÝ dô, mµn h×nh hiÓn thÞ [2018.01] 
11/523  . . . ®Ó hiÓn thÞ d÷ liÖu vÒ nhiÖt ®é [2018.01] 
11/526  . . . ®a ra c¸c chØ b¸o nghe ®îc [2018.01] 
11/54  . . sö dông mét bé ®iÒu khiÓn trung t©m cã kÕt nèi víi mét vµi bé ®iÒu khiÓn nh¸nh 

[2018.01] 
11/56  . . §iÒu khiÓn tõ xa [2018.01] 
11/57  . . . sö dông m¹ng ®iÖn tho¹i [2018.01] 
11/58  . . . sö dông sù th«ng tin b»ng Internet [2018.01] 
11/59  . . . ®Ó ®Þnh vÞ tríc [2018.01] 
11/61  . . sö dông thiÕt bÞ ®o thêi gian [2018.01] 
11/62 . ®Æc trng bëi kiÓu ®iÒu khiÓn hoÆc xö lý trong, vÝ dô, sö dông logic mê, ®iÒu khiÓn 

thÝch nghi hoÆc ®¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ [2018.01] 
11/63  . . Xö lý ®iÖn tö [2018.01] 
11/64  . . . sö dông d÷ liÖu tiÒn lu tr÷ [2018.01] 
11/65  . . . ®Ó lùa chän chÕ ®é vËn hµnh [2018.01] 
11/66  . . . . ChÕ ®é ngñ [2018.01] 
11/67  . . . . ChuyÓn m¹ch gi÷a chÕ ®é lµm nãng vµ lµm l¹nh [2018.01] 
11/70 . HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Æc trng bëi ®Çu ra cña nã; C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña chóng 

[2018.01] 
11/72  . . ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc cÊp kh«ng khÝ ®· xö lý, vÝ dô, ¸p suÊt cña kh«ng khÝ [2018.01] 
11/74  . . . ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é luång kh«ng khÝ hoÆc vËn tèc kh«ng khÝ [2018.01] 
11/75 . . . . ®Ó duy tr× tèc ®é luång kh«ng khÝ hoÆc vËn tèc kh«ng khÝ kh«ng ®æi [2018.01] 
11/755  . . . . ®Ó thay ®æi theo chu kú tèc ®é luång kh«ng khÝ hoÆc vËn tèc kh«ng khÝ 

[2018.01] 
11/76  . . . . b»ng ph¬ng tiÖn nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é. vÝ dô, lß xo lìng kim [2018.01] 
11/77  . . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn vËn tèc cña thiÕt bÞ th«ng giã [2018.01] 
11/79  . . . ®Ó ®iÒu khiÓn híng cña kh«ng khÝ ®îc cÊp [2018.01] 
11/80  . . ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ®îc cÊp [2018.01] 
11/81 . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn viÖc cÊp kh«ng khÝ tíi thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc kªnh nèi 

ph©n dßng [2018.01] 
11/83  . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn viÖc cÊp chÊt lu trao ®æi nhiÖt tíi thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt 

[2018.01] 
11/84  . . . . sö dông c¸c van [2018.01] 
11/85  . . . . sö dông m¸y b¬m cã lu lîng thay ®æi [2018.01] 
11/86  . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn giµn nãng n»m trong s¬ ®å l¹nh hoÆc s¬ ®å b¬m nhiÖt 

[2018.01] 
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11/87  . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn sù hÊp thô hoÆc x¶ nhiÖt trong thiÕt bÞ ngoµi trêi [2018.01] 
11/871  . . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn qu¹t ngoµi trêi [2018.01] 
11/873  . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn bé gia nhiÖt m«i chÊt l¹nh [2018.01] 
11/875  . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tr÷ nhiÖt [2018.01] 
11/88 . KhÝa c¹nh ®iÖn, vÝ dô, s¬ ®å, m¹ch ®iÖn [2018.01] 
11/89 . Bè trÝ hay l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hay an toµn [2018.01] 

12/00 Sö dông hÖ thèng thu håi n¨ng lîng trong ®iÒu hoµ th«ng giã, hoÆc che ch¾n 
kh«ng khÝ (cã c¶ chuyÒn t¶i nhiÖt vµ ®é Èm gi÷a cÊp vµ tho¸t khÝ F24F 3/147) [4, 
2006.01] 

13/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu chung dïng cho ®iÒu hoµ, lµm Èm, th«ng giã kh«ng khÝ hoÆc 
sö dông c¸c dßng kh«ng khÝ ®Ó che ch¾n [1, 2006.01] 

13/02 . Bè trÝ c¸c èng dÉn [1, 2006.01] 
13/04 . . C¸c c¬ cÊu trén kh«ng khÝ (F24F 13/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/06 . . C¸c bé phËn x¶ ®Ó dÉn híng hoÆc ph©n phèi kh«ng khÝ vµo phßng hoÆc kho¶ng 

kh«ng gian, vÝ dô bé khuÕch t¸n khÝ trªn trÇn [1, 2006.01] 
13/062 . . . víi mét hay nhiÒu thµnh phÇn h×nh chËu hay h×nh nãn loa theo híng cña dßng 

khÝ [3, 2006.01] 
13/065 . . . d¹ng c¸c vËt thÓ h×nh trô hay h×nh cÇu trßn xoay  [3, 2006.01] 
13/068 . . . cã d¹ng nh c¸c bøc têng, nÒn hoÆc trÇn ®ôc lç (F24F 13/078 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
13/072 . . . cã d¹ng kÐo dµi, vÝ dô gi÷a c¸c tÊm trÇn [3, 2006.01] 
13/075 . . . víi c¸c thanh hoÆc c¸c tÊm l¸ máng song song híng theo dßng khÝ tho¸t ra, vÝ 

dô víi c¸c thanh hoÆc tÊm l¸ máng ®îc ®iÒu chØnh riªng (F24F 13/072 ®îc u 
tiªn) [3, 2006.01] 

13/078 . . . kÕt hîp víi thiÕt bÞ chiÕu s¸ng [3, 2006.01] 
13/08 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn c¸c dßng kh«ng khÝ, vÝ dô c¸c cöa chíp, tÊm líi, van ®iÒu 

tiÕt hoÆc c¸c tÊm dÉn híng (F24F 7/013, F24F 13/06 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
13/10 . . di ®éng, vÝ dô van ®iÒu tiÕt [1, 2006.01] 
13/12 . . . ®îc t¹o tõ c¸c chi tiÕt trît [1, 2006.01] 
13/14 . . . ®îc t¹o tõ c¸c chi tiÕt lËt, vÝ dô cöa chíp [1, 2006.01] 
13/15 . . . . víi c¸c tÊm song song cã thÓ lËt ®ång thêi [3, 2006.01] 
13/16 . . . ®îc t¹o tõ c¸c tÊm dÞch chuyÓn song song [1, 2006.01] 
13/18 . . chuyªn dïng ®Ó l¾p vµo c¸c tÊm ph¼ng, vÝ dô c¸c « cöa hoÆc cöa sæ [1, 2006.01] 
13/20 . C¸c hép hoÆc c¸c vá bäc [5, 2006.01] 
13/22 . C¸c ph¬ng tiÖn nh»m ng¨n ngõa sù ngng tô hoÆc ®Ó rót níc ngng tô ®i [5, 

2006.01] 
13/24 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i trõ hoÆc gi¶m tiÕng ån [5, 2006.01] 
13/26 . C¸c c¬ cÊu tuÇn hoµn kh«ng khÝ nhê c¸c ph¬ng tiÖn qui n¹p, vÝ dô nhê viÖc ly hîp 

dßng chÊt láng hoÆc hiÖu øng nhiÖt [6, 2006.01] 
13/28 . Bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c bé läc [6, 2006.01] 
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13/30 . Bè trÝ hoÆc l¾p ®Æt c¸c bé trao ®æi nhiÖt [6, 2006.01] 
13/32 . C¸c gi¸ ®ì c¸c thiÕt bÞ ®iÒu hßa kh«ng khÝ, lµm Èm kh«ng khÝ hoÆc c¸c thiÕt bÞ 

th«ng giã [6, 2006.01] 

S¬ ®å m· chØ sè kÕt hîp víi nhãm F24F11/00, cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu khiÓn ®Çu vµo, vÝ 
dô, c¸c gi¸ trÞ hoÆc tham sè ®îc ®o hoÆc íc lîng [2018.01] 

110/00 §iÒu khiÓn ®Çu vµo cã liªn quan ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cña kh«ng khÝ [2018.01] 
110/10 . NhiÖt ®é [2018.01] 
110/12 . . kh«ng khÝ ngoµi trêi [2018.01] 
110/20 . §é Èm [2018.01] 
110/22 . . kh«ng khÝ ngoµi trêi [2018.01] 
110/30 . VËn tèc [2018.01] 
110/32 . . kh«ng khÝ ngoµi trêi [2018.01] 
110/40 . ¸p suÊt, vÝ dô, ¸p suÊt giã [2018.01] 
110/50 . C¸c ®Æc tÝnh cña chÊt lîng kh«ng khÝ [2018.01] 
110/52 . . kh«ng khÝ ngoµi trêi [2018.01] 
110/60 . . Mïi [2018.01] 
110/62 . . Khãi thuèc l¸ [2018.01] 
110/64 . . Hµm lîng h¹t trªn kh«ng trung [2018.01] 
110/65 . . Nång ®é c¸c chÊt ®Æc biÖt hoÆc chÊt nhiÔm bÈn [2018.01] 
110/66 . . . Hîp chÊt h÷u c¬ bay h¬i [VOC] [2018.01] 
110/68 . . . Radon [2018.01] 
110/70 . . . Carbon dioxit [2018.01] 
110/72 . . . Carbon monoxit [2018.01] 
110/74 . .  . Ozon [2018.01] 
110/76 . . . Oxi [2018.01] 
110/80 . . TÝch ®iÖn [2018.01] 

120/00 §iÒu khiÓn ®Çu vµo cã liªn quan ®Õn ngêi sö dông [2018.01] 
120/10 . Sù sö dông [2018.01] 
120/12 . . VÞ trÝ cña ngêi sö dông [2018.01] 
120/14 . . Ho¹t ®éng cña ngêi sö dông [2018.01] 
120/20 . Ph¶n håi tõ ngêi sö dông [2018.01] 

130/00 §iÒu khiÓn ®Çu vµo cã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè m«i trêng cha ®îc ®Ò cËp 
trong nhãm F24F110/00 [2018.01] 

130/10 . Th«ng tin thêi tiÕt vµ dù b¸o thêi tiÕt [2018.01] 
130/20 . ¸nh n¾ng mÆt trêi [2018.01] 
130/30  . ¸nh s¸ng nh©n t¹o [2018.01] 
130/40 . TiÕng ån [2018.01] 

371 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F24F 

140/00 §iÒu khiÓn ®Çu vµo cã liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng cña hÖ thèng [2018.01] 
140/10 . ¸p suÊt [2018.01] 
140/12 . . ¸p suÊt chÊt lu trao ®æi nhiÖt [2018.01] 
140/20 . NhiÖt ®é chÊt lu trao ®æi nhiÖt [2018.01] 
140/30 . Sù ngng tô níc do kh«ng khÝ l¹nh [2018.01] 
140/40 . C¸c vÞ trÝ gi¶m chÊn, vÝ dô, ®ãng hoÆc më [2018.01] 
140/50 . N¹p [2018.01] 
140/60 . Tiªu thô n¨ng lîng [2018.01] 
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F24H C¸c thiÕt bÞ ®un nãng chÊt lu, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®un nãng 
níc hoÆc kh«ng khÝ, cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó Sinh nhiÖt nãi 
chung (c¸c vËt liÖu truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc tr÷ nhiÖt C09K5/00; c¸c lß 
èng dïng ®Ó cracking nhiÖt kh«ng xóc t¸c C10G 9/20; c¸c thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c van ®Ó 
th«ng giã, th«ng khÝ c¸c kh«ng gian kÝn F16K 24/00; c¸c thiÕt bÞ gom h¬i níc hoÆc 
c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù F16T; s¶n xuÊt h¬i níc F22; c¸c thiÕt bÞ buång ®èt F23; c¸c lß 
hoÆc bÕp d©n dông F24B, F24C; c¸c hÖ thèng sëi d©n dông F24D; c¸c lß, c¸c lß ®èt, 
lß sÊy vµ lß chng cÊt F27; bé trao ®æi nhiÖt F28; c¸c c¬ cÊu hay thµnh phÇn ®un 
nãng b»ng ®iÖn H05B) 

Ghi chó [3] 

(1) §Æc ®iÓm ph©n biÖt cña c¸c thiÕt bÞ ®un nãng kh«ng khÝ thuéc ph©n líp nµy lµ nhiÖt 
vÒ c¨n b¶n ®îc táa ra kh«ng khÝ nhê sù ®èi lu, phÇn lín nhê sù tuÇn hoµn cìng 
bøc cña kh«ng khÝ. C¸c lß hoÆc bÕp d©n dông thuéc ph©n líp F24D, F24C cã thÓ coi 
lµ thiÕt bÞ ®èt nãng kh«ng khÝ sö dông sù ch¸y hay b»ng ®iÖn, nhng ë ®ã sù truyÒn 
nhiÖt x¶y ra nhê sù bøc x¹ nhiÖt vµ chØ trong chõng mùc nµo ®ã do sù ®èi lu tù 
nhiªn. 

(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "níc" bao gåm c¶ c¸c chÊt láng kh¸c vµ lu«n lu«n cã nghÜa lµ chÊt láng ®îc ®un 

nãng; 
 - "kh«ng khÝ" bao gåm c¶ c¸c khÝ kh¸c hoÆc hçn hîp khÝ vµ lu«n lu«n cã nghÜa lµ 

chÊt khÝ ®îc ®un nãng; 
 - "èng nung" nghÜa lµ c¸c èng ë bªn trong thiÕt bÞ nung nãng trong ®ã x¶y ra qu¸ 

tr×nh ®èt ch¸y; 
 - "èng löa" nghÜa lµ c¸c èng ë bªn trong thiÕt bÞ nung nãng, mµ theo ®ã khÝ ®èt ®i qua 

tõ buång ®èt bªn ngoµi èng; 
 - "thiÕt bÞ nung nãng" nghÜa lµ thiÕt bÞ bao gåm c¶ c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt vµ c¸c 

ph¬ng tiÖn truyÒn nhiÖt ®îc sinh ra cho níc hay kh«ng khÝ. 
(3) TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ nung nãng tr÷ nhiÖt ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm F24H 7/00. [3] 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ ®un nãng níc ................................................................................................. 1/00 
C¸c thiÕt bÞ ®un nãng kh«ng khÝ; c¸c thiÕt bÞ 
®èt nãng tr÷ nhiÖt ........................................................................................................ 3/00; 7/00 
C¸c thiÕt bÞ nung nãng chÊt lu sö dông b¬m 
nhiÖt ................................................................................................................................................. 4/00 
Tæ hîp C¸c thiÕt bÞ ®un nãng níc vµ kh«ng 
khÝ ...................................................................................................................................................... 6/00 
C¸c thiÕt bÞ ®un nãng chÊt lu dïng ®Ó lÊy 
nhiÖt Èn tõ khÝ ®èt ................................................................................................................... 8/00 
C¸c chi tiÕt ................................................................................................................................... 9/00 
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1/00 ThiÕt bÞ ®un níc cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt, vÝ dô lß h¬i, thiÕt bÞ ®un níc 
ch¶y, thiÕt bÞ tr÷ níc nãng (F24H 7/00, 8/00 ®îc u tiªn; c¸c chi tiÕt F24H 9/00, 
c¸c lß h¬i F22B; lß hoÆc bÕp d©n dông víi c¸c ph¬ng tiÖn phô ®Ó ®un nãng níc 
F24B 9/00, F24C 13/00) [1, 5, 2006.01] 

1/06 . X¸ch tay hay di chuyÓn ®îc, vÝ dô xÕp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
1/08 . Lß h¬i nguyªn khèi hoÆc lß h¬i ®éc lËp, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®un níc cã c¬ cÊu 

®iÒu chØnh vµ b¬m trong mét côm thiÕt bÞ duy nhÊt [1, 2006.01] 
1/10 . ThiÕt bÞ ®un nãng dßng ch¶y liªn tôc, nghÜa lµ thiÕt bÞ nung nãng trong ®ã nhiÖt chØ 

®îc sinh ra trong khi níc ®ang ch¶y, vÝ dô cã tiÕp xóc trùc tiÕp cña níc víi m«i 
trêng ®un nãng (F24H 1/50 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

1/12 . . tron ®ã níc t¸ch riªng khái m«i trêng ®un nãng [1, 2006.01] 
1/14 . . . b»ng c¸c èng dÉn, vÝ dô trong d¹ng èng xo¾n ruét gµ [1, 2006.01] 
1/16 . . . . cã d¹ng lß xo hoÆc èng xo¾n [1, 2006.01] 
1/18 . ThiÕt bÞ ®un nãng níc trong b×nh chøa (F24H 1/50 ®îc u tiªn; kÕt hîp víi c¸c lß 

®un nãng níc dïng cho c¸c hÖ thèng sëi Êm trung t©m F24H 1/22) [1, 5, 
2006.01] 

1/20 . . cã c¸c bé phËn ®un nãng nhóng ch×m, vÝ dô c¸c chi tiÕt ®iÖn hoÆc c¸c èng nung 
[1, 2006.01] 

1/22 . C¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng kh¸c víi thiÕt bÞ ®un dßng níc liªn lôc hoÆc thiÕt bÞ 
®un nãng níc b×nh chøa, vÝ dô thiÕt bÞ ®un nãng níc dïng cho hÖ thèng sëi Êm 
trung t©m (F24H 1/50 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

1/24 . . víi líp níc bao quanh mét buång hoÆc c¸c buång ®èt (F24H 1/40, 1/44 ®îc u 
tiªn) [1, 3, 2006.01] 

1/26 . . . víi líp níc cã d¹ng vËt nguyªn khèi [1, 2006.01] 
1/28 . . . . cã mét hoÆc nhiÒu èng nung hoÆc èng löa [1, 2006.01] 
1/30 . . . víi líp níc t¹o tõ c¸c ng¨n liªn kÕt víi nhau [1, 2006.01] 
1/32 . . . . tõ c¸c ng¨n ®øng bè trÝ nèi tiÕp nhau [1, 2006.01] 
1/34 . . víi buång níc ®îc bè trÝ kÒ s¸t víi buång ®èt hay c¸c buång ®èt, vÝ dô ë trªn 

hay bªn c¹nh (F24H 1/24, 1/44 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/36 . . . buång níc cã mét hoÆc nhiÒu èng löa [1, 2006.01] 
1/38 . . cã níc chøa trong c¸c bé phËn riªng biÖt, vÝ dô trong bé phËn d¹ng to¶ nhiÖt 

(F24H 1/40, 1/44 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/40 . . cã èng níc (F24H 1/44 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/41 . . . cã d¹ng uèn xo¾n ruét gµ [3, 2006.01] 
1/43 . . . cã h×nh xo¾n èc hay lß xo [3, 2006.01] 
1/44 . . víi tæ hîp hai hay nhiÒu d¹ng thuéc nhãm F24H 1/24-F24H 1/40  [1, 2006.01] 
1/46 . ThiÕt bÞ ®un níc cã nhiÒu buång ®èt [1, 2, 5, 2006.01] 
1/48 . ThiÕt bÞ ®un níc dïng cho sëi Êm trung t©m ®îc g¾n vµo thiÕt bÞ ®un níc sinh 

ho¹t [5, 2006.01] 
1/50 . . g¾n víi c¸c thïng chøa níc sinh ho¹t [5, 2006.01] 
1/52 . . g¾n víi c¸c bé trao ®æi nhiÖt dïng cho níc sinh ho¹t (F24H 1/50 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
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3/00 ThiÕt bÞ nung nãng kh«ng khÝ cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt (F24H 7/00, 8/00 
®îc u tiªn; c¸c chi tiÕt F24H 9/00; lß hoÆc bÕp d©n dông cã c¸c thiÕt bÞ phô trî ®Ó 
®èt nãng kh«ng khÝ b»ng ®èi lu F24B, F24C) [1, 5, 2006.01] 

3/02 . víi sù tuÇn hoµn cìng bøc cña kh«ng khÝ (F24H 3/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/04 . . kh«ng khÝ tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i trêng nung nãng, vÝ dô bé phËn nung nãng 

b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/06 . . kh«ng khÝ ®îc t¸ch riªng khái m«i trêng nung nãng, vÝ dô sö dông sù tuÇn hoµn 

cìng bøc cña kh«ng khÝ trªn bé to¶ nhiÖt [1, 2006.01] 
3/08 . . . b»ng c¸c èng [1, 2006.01] 
3/10 . . . b»ng c¸c tÊm ph¼ng [1, 2006.01] 
3/12 . cã c¸c thiÕt bÞ ®èt nãng phô [1, 2006.01] 

4/00 ThiÕt bÞ ®un nãng chÊt lu sö dông b¬m nhiÖt [5, 2006.01] 
4/02 . ThiÕt bÞ ®un nãng chÊt láng [5, 2006.01] 
4/04 . . ThiÕt bÞ ®un nãng tr÷ nhiÖt [5, 2006.01] 
4/06 . ThiÕt bÞ ®un nãng khÝ [5, 2006.01] 

6/00 KÕt hîp c¸c thiÕt bÞ ®un níc vµ ®èt nãng kh«ng khÝ (F24H 8/00 ®îc u tiªn) [1, 
5, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®èt nãng tr÷ nhiÖt, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®èt nãng trong ®ã n¨ng 
lîng ®îc gi÷ trong khèi vËt chÊt gi÷ nhiÖt ®Ó sö dông nã sau nµy (c¸c lß hoÆc 
bÕp d©n dông cã c¸c khèi gi÷ nhiÖt phô F24B 124, F24C 15/34) [1, 2006.01] 

7/02 . nhiÖt tho¸t ra truyÒn cho chÊt lu truyÒn nhiÖt, vÝ dô kh«ng khÝ, níc [1, 2006.01] 
7/04 . . cã sù tuÇn hoµn cìng bøc cña chÊt lu truyÒn nhiÖt [1, 2006.01] 
7/06 . nhiÖt tho¸t ra b»ng bøc x¹ nhiÖt [1, 2006.01] 

8/00 ThiÕt bÞ ®un nãng chÊt lu cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt chuyªn dïng ®Ó t¸ch 
nhiÖt Èn tõ khÝ nãng b»ng c¸ch ngng tô [5, 2006.01] 

9/00 C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
9/02 . Vá bäc; N¾p ®Ëy; C¸c tÊm trang trÝ [1, 2006.01] 
9/06 . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p c¸c gi¸ ®ì [1, 2006.01] 
9/12 . Nèi c¸c thiÕt bÞ nung nãng víi c¸c èng tuÇn hoµn (c¸c mèi nèi èng nãi chung 

F16L) [1, 2006.01] 
9/14 . Nèi c¸c ng¨n kh¸c nhau, vÝ dô trong c¸c thiÕt bÞ ®un níc (trong c¸c bé to¶ nhiÖt  

F28F 9/26) [1, 2006.01] 
9/16 . C¸c thiÕt bÞ tiªu níc (c¸c van tiªu níc F16K, vÝ dô F16K 21/00; trong c¸c èng 

hoÆc hÖ thèng èng dÉn níc nãi chung F16L 55/00; trong hÖ thèng sëi Êm cho nhµ 
ë vµ c¸c kh«ng gian kh¸c F24D 19/08) [1, 2006.01] 

9/18 . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p ghi lß, c¸c má ®èt hoÆc c¸c thµnh phÇn ®èt nãng (má ®èt F23D; 
c¸c ghi lß F23H; c¸c thµnh phÇn ®èt nãng b»ng ®iÖn H05B) [1, 2006.01] 

9/20 . Bè trÝ hay l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm (c¸c van ®iÒu khiÓn F16K; 
c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm c¸c má ®èt F23D; c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ch¸y 
F23N; cho c¸c hÖ thèng cã c¸c thiÕt bÞ nung nãng xem c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ 
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dô cho c¸c hÖ thèng sëi trung t©m F24D 19/10; c¸c c¬ cÊu ®Ó ®ãng ng¾t tù ®éng 
c¸c dông cô ®èt nãng b»ng ®iÖn H05B 1/02) [1, 2006.01] 
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F24S Bé thu nhiÖt mÆt trêi; HÖ thèng nhiÖt mÆt trêi (t¹o c¬ n¨ng tõ 
n¨ng lîng mÆt trêi F03G 6/00) [2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ hoÆc biÓu ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 

 - “m«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi” thêng ®îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ “m«-®un” 
gåm: 

 a. toµn bé bé thu nhiÖt mÆt trêi; 
 b. c¸c phÇn tõ cña bé thu nhiÖt mÆt trêi, vÝ dô, bé ph¶n x¹, thÊu kÝnh hoÆc bé phËn tr÷ 

nhiÖt;  

 - “phÇn tö hÊp thô” bao gåm c¸c phÇn tö ®Ó hÊp thô tia mÆt trêi vµ biÕn ®æi nã thµnh 
nhiÖt; 

 - “hÖ thèng nhiÖt mÆt trêi” bao gåm hÖ thèng cã bé thu nhiÖt mÆt trêi lµ bé phËn cña 
hÖ thèng vµ sö dông nhiÖt thu ®îc. 

 

10/00  Bé thu nhiÖt mÆt trêi sö dông chÊt lu chuyÓn ®éng [2018.01] 
10/10 . chÊt lu chuyÓn ®éng t¹o thµnh bÓ hoÆc ao [2018.01] 
10/13 . . Ao cã sù chªnh lÖch ®é mÆn cña muèi [2018.01] 
10/17 . . sö dông líp phñ hoÆc phÇn tö hÊp thô mÆt trêi næi [2018.01] 
10/20 . cã c¸c dßng dïng cho hai hoÆc nhiÒu h¬n hai chÊt lu chuyÓn ®éng (cã ph¬ng tiÖn 

®Ó trao ®æi nhiÖt gi÷a hai hoÆc nhiÒu h¬n hai chÊt lu) [2018.01] 
10/25 . . cã hai hoÆc nhiÒu h¬n hai ®êng dÉn dµnh cho cïng mét chÊt lu chuyÓn ®éng bè 

trÝ trong híng cña tia mÆt trêi, vÝ dô, cã c¸c r·nh tuÇn hoµn trªn kÕt nèi víi c¸c 
r·nh tuÇn hoµn díi [2018.01] 

10/30 . cã ph¬ng tiÖn ®Ó trao ®æi nhiÖt gi÷a hai hoÆc nhiÒu h¬n hai chÊt lu [2018.01] 
10/40 . trong phÇn tö hÊp thô ®îc bao quanh bëi vá bäc trong suèt, vÝ dô bé thu n¨ng 

lîng mÆt trêi ®· ®îc rót khÝ [2018.01] 
10/50 . chÊt lu ®îc truyÒn gi÷a c¸c tÊm thu [2018.01] 
10/55 . . cã c¸c bÒ mÆt ®îc më réng, vÝ dô, có sù låi ra hoÆc uèn sóng (bé thu gåm vËt 

liÖu xèp hoÆc khèi chÊt thÊm qua ®îc tiÕp xúc trùc tiÕp víi chÊt lu chuyÓn ®éng 
F24S10/80) [2018.01] 

10/60 . chÊt lu ch¶y tù do thµnh dßng trªn c¸c phÇn tö hÊp thô [2018.01] 
10/70 . chÊt lu ®îc truyÒn qua c¸c èng dÉn hÊp thô nhiÖt h×nh èng [2018.01] 
10/75 . . cã c¸c bÒ mÆt ®îc më réng, vÝ dô, có sù låi ra hoÆc uèn sóng (bé thu gåm vËt 

liÖu xèp hoÆc khèi chÊt thÊm qua ®îc tiÕp xúc trùc tiÕp víi chÊt lu chuyÓn ®éng 
F24S10/80) [2018.01] 

10/80 . bao gåm vËt liÖu xèp hoÆc khèi chÊt thÊm qua ®îc tiÕp xúc trùc tiÕp víi chÊt lu 
chuyÓn ®éng [2018.01] 

10/90 . sö dông sù tuÇn hoµn theo kiÓu si ph«ng nhiÖt [2018.01] 
10/95 . . cã bé phËn lµm bay h¬i vµ ngng tô, vÝ dô èng nhiÖt [2018.01] 
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20/00 Bé thu nhiÖt mÆt trêi chuyªn dông cho môc ®Ých sö dông hoÆc m«i trêng cô 
thÓ [2018.01] 

20/20 . Bé thu nhiÖt mÆt trêi ®Ó nhËn n¨ng lîng mÆt trêi ®· héi tô, vÝ dô, bé nhËn dïng 
cho nhµ m¸y ®iÖn mÆt trêi [2018.01] 

20/25 . . sö dông bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp kÕt hîp víi bøc x¹ héi tô [2018.01] 
20/30 . Bé thu nhiÖt mÆt trêi dïng ®Ó lµm nãng c¸c vËt thÓ, vÝ dô, lß hoÆc bÕp dïng nhiÖt 

mÆt trêi [2018.01] 
20/40 . Bé thu nhiÖt mÆt trêi tiÕp kÕt hîp víi c¸c nguån nhiÖt kh¸c, vÝ dô, sö dông sù lµm 

nãng b»ng ®iÖn hoÆc nhiÖt cña kh«ng khÝ bªn ngoµi [2018.01] 
20/50 . M«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi cuén ®îc hoÆc gÊp ®îc [2018.01] 
20/55 . . lµm b»ng vËt liÖu mÒm dÎo [2018.01] 
20/60 . Bé thu nhiÖt mÆt trêi ®îc g¾n liÒn trong cÊu tróc cè ®Þnh, vÝ dô, trong tßa nhµ 

[2018.01] 
20/61 . . Bé thu nhiÖt mÆt trêi thô ®éng, vÝ dô, ®îc vËn hµnh mµ kh«ng cã c¸c nguån n¨ng 

lîng bªn ngoµi [2018.01] 
20/62 . . ë d¹ng hµng rµo, lan can hoÆc tay vÞn cÇu thang [2018.01] 
20/63 . . ë d¹ng cöa sæ [2018.01] 
20/64 . . ë d¹ng kÕt cÊu cña sµn nhµ, mÆt ®Êt hoÆc mÆt ®êng [2018.01] 
20/66 . . ë d¹ng kÕt cÊu mÆt chÝnh, mÆt tiÒn, vÝ dô, kÕt cÊu têng (ë d¹ng ®¸ cuéi hoÆc ngãi 

F24S20/69) [2018.01] 
20/67 . . ë d¹ng kÕt cÊu m¸i nhµ (ë d¹ng ®¸ cuéi hoÆc ngãi F24S20/69) [2018.01] 
20/69 . . ë d¹ng ®¸ cuéi hoÆc ngãi [2018.01] 
20/70 . M«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi ë díi níc (dïng cho chÊt lu chuyÓn ®éng t¹o 

thµnh bÓ hoÆc ao F24S10/10) [2018.01] 
20/80 . M«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi ë trªn kh«ng, vÝ dô, cÊu tróc cã thÓ b¬m phång 

[2018.01] 

21/00 Bé thu nhiÖt mÆt trêi cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm F24S10/00-F24S20/00 
[2018.01] 

23/00 ThiÕt bÞ ®Ó héi tô tia mÆt trêi dïng cho bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 
23/30 . cã thÊu kÝnh [2018.01] 
23/70 . cã bé ph¶n x¹ [2018.01] 
23/71 . . cã bÒ mÆt ph¶n x¹ h×nh parab«n (cã bÒ mÆt ph¶n x¹ h×nh trô- parab«n F24S23/74) 

[2018.01] 
23/72 . . cã bÒ mÆt ph¶n x¹ h×nh b¸n cÇu [2018.01] 
23/74 . . cã bÒ mÆt ph¶n x¹ h×nh m¸ng hoÆc h×nh trô- parab«n [2018.01] 
23/75 . . cã bÒ mÆt ph¶n x¹ h×nh nãn [2018.01] 
23/77 . . cã c¸c tÊm ph¶n x¹ ph¼ng [2018.01] 
23/79 . . c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹ ®îc ®Æt ®èi diÖn t¬ng t¸c víi nhau [2018.01] 

25/00 Bè trÝ c¸c khung cè ®Þnh hoÆc gi¸ ®ì cho c¸c m«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi 
[2018.01] 
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25/10 . kÐo dµi theo híng tõ bÒ mÆt ®ì [2018.01] 
25/11 . . sö dông c¸c khèi ®îc t¹o h×nh, vÝ dô, cÊu kiÖn xi m¨ng, cÊu kiÖn bät hoÆc cÊu 

kiÖn d¹ng hép ®óc s½n [2018.01] 
25/12  . . sö dông cét trô kÕt hîp víi biªn d¹ng trªn [2018.01] 
25/13  . . Bè trÝ biªn d¹ng, vÝ dô, giµn, vÝ kÌo (F24S25/12 ®îc u tiªn) [2018.01] 
25/15  . . sö dông tÊm ®îc uèn cong; sö dông kÕt cÊu gåm nhiÒu tÊm [2018.01] 
25/16  . . Bè trÝ c¸c kÕt cÊu ®øng liªn kÕt víi nhau; KÕt cÊu ®øng cã c¸c phÇn ®ì riªng biÖt 

cho c¸c m«-®un liÒn kÒ [2018.01] 
25/20 . Khung ngo¹i vi dïng cho m«-®un [2018.01] 
25/30 . sö dông c¸c chi tiÕt cña khung cøng thon dµi kÐo dµi vÒ c¬ b¶n däc theo bÒ mÆt cña 

khung, vÝ dô, dïng cho m¸i che tßa nhµ cã bé thu nhiÖt mÆt trêi (kÐo dµi theo 
híng tõ bÒ mÆt ®ì F24S25/10; khung ngo¹i vi dïng cho m«-®un F24S25/20) 
[2018.01] 

25/33  . . t¹o thµnh kÕt cÊu gÇn nh ph¼ng, vÝ dô, cã mÆt c¾t ®ång ph¼ng hoÆc xÕp chång 
[2018.01] 

25/35  . . . b»ng ph¬ng tiÖn c¸c mÆt c¾t cã phÇn ®ì riªng biÖt ®îc x¸c ®Þnh bëi mét mÆt 
c¾t ngang dïng cho c¸c m«-®un liÒn kÒ [2018.01] 

25/37  . . . t¹o thµnh m¹ng líi ®ång ph¼ng bao gåm c¸c mÆt c¾t däc vµ ngang [2018.01] 
25/40 . sö dông c¸c chi tiÕt cña khung d¹ng tÊm, vÝ dô, c¸c tÊm ®Þnh h×nh hoÆc uèn sãng; 

c¸c khung m«-®un t¬ng tù tÊm (kÐo dµi theo híng tõ bÒ mÆt ®ì F24S25/10) 
[2018.01] 

25/50  . bao gåm c¸c chi tiÕt kh«ng cøng thon dµi, vÝ dô, d©y, d©y thÐp hoÆc d©y c¸p, d©y 
thõng [2018.01] 

25/60 . Ph¬ng tiÖn ®Ó cè ®Þnh, vÝ dô, dông cô kÑp chuyªn dïng ®Ó ®ì c¸c m«-®un bé thu 
nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 

25/61 . . ®Ó cè ®Þnh xuèng ®Êt hoÆc cÊu tróc cña tßa nhµ [2018.01] 
25/613  . . . ë d¹ng d¶i b¨ng uèn cong hoÆc kÕt cÊu cña nhiÒu d¶i b¨ng; C¬ cÊu nèi d¹ng 

mãc; C¬ cÊu nèi ®îc l¾p gi÷a c¸c chi tiÕt cña m¸i che tßa nhµ [2018.01] 
25/615  . . . ®Ó cè ®Þnh víi c¸c bé phËn nh« ra cña tßa nhµ, vÝ dô, víi sù uèn sãng hoÆc 

®êng nèi ®øng [2018.01] 
25/617  . . . Chi tiÕt ®îc dÉn ®éng vµo trong mÆt ®Êt, vÝ dô, cét neo; NÒn mãng ®Ó ®ì c¸c 

bé phËn; C¬ cÊu nèi ®Ó nèi c¸c kÕt cÊu ®ì víi mÆt ®Êt hoÆc bÒ mÆt ngang ph¼ng 
[2018.01] 

25/63  . . ®Ó cè ®Þnh c¸c m«-®un hoÆc c¸c khung ngo¹i vi víi c¸c bé phËn ®ì [2018.01] 
25/632 . . . C¬ cÊu nèi bªn; C¬ cÊu nèi ch©n ®Õ [2018.01] 
25/634  . . . KÑp, chèt gi÷; CÆp [2018.01] 
25/636  . . . . kÑp b»ng c¸c chi tiÕt cã ren vÝt [2018.01] 
25/65  . . ®Ó ghÐp cÆp c¸c bé phËn ®ì liÒn kÒ, vÝ dô, ®Ó nèi c¸c mÆt c¾t víi nhau [2018.01] 
25/67  . . ®Ó ghÐp cÆp c¸c m«-®un liÒn kÒ hoÆc c¸c khung ngo¹i vi cña nã (®Ó cè ®Þnh c¸c 

m«-®un hoÆc c¸c khung ngo¹i vi cña nã víi c¸c bé phËn ®ì F24S25/63) [2018.01] 
25/70 . víi ph¬ng tiÖn ®Ó hiÖu chØnh vÞ trÝ hoÆc híng cuèi cïng cña bé phËn ®ì cã liªn 

quan víi nhau hoÆc víi bÒ mÆt cña khung; víi ph¬ng tiÖn ®Ó bï trõ ®é dung sai 
cña khung [2018.01] 
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30/00 ThiÕt bÞ ®Ó dÞch chuyÓn hoÆc ®Þnh híng m«-®un bé thu nhiÖt mÆt trêi 
[2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

 C¸c thiÕt bÞ còng ®Þnh sö dông víi c¸c m«-®un quang ®iÖn th× cÇn ph©n lo¹i thªm vµo 
c¸c nhãm cã liªn quan thuéc ph©n líp H02S. 

 
30/20 . ®Ó dÞch chuyÓn theo ®êng th¼ng [2018.01] 
30/40 . ®Ó dÞch chuyÓn quay [2018.01] 
30/42 . . chØ cã mét trôc xoay [2018.01] 
30/422  . . . Trôc th¼ng ®øng [2018.01] 
30/425  . . . Trôc ngang [2018.01] 
30/428  . . . cã trôc xiªn [2018.01] 
30/45  . . cã hai trôc xoay [2018.01] 
30/452  . . . cã trôc thø nhÊt th¼ng ®øng [2018.01] 
30/455  . . . cã trôc thø nhÊt n»m ngang [2018.01] 
30/458  . . . cã trôc thø nhÊt n»m xiªn [2018.01] 
30/48  . . cã ba hoÆc nhiÒu h¬n ba trôc xoay hoÆc cã nhiÒu møc ®é kh¸c nhau [2018.01] 

40/00 ThiÕt bÞ an toµn hay b¶o vÖ cña bé thu nhiÖt mÆt trêi; Ng¨n ngõa sù háng hãc 
cña bé thu nhiÖt mÆt trêi (thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn F24S50/00) [2018.01] 

40/ 10 . Líp phñ hoÆc vá bäc b¶o vÖ; Chi tiÕt ®Ëy, vÝ dô, n¾p (líp phñ trong suèt 
F24S80/50) [2018.01] 

40/20 . Lµm s¹ch; G¹t bá tuyÕt [2018.01] 
40/40 . Ng¨n ngõa sù ¨n mßn; B¶o vÖ chèng l¹i bôi hoÆc nhiÔm bÈn [2018.01] 
40/42  . . Ng¨n ngõa sù ®äng h¬i bªn trong m«-®un mÆt trêi [2018.01] 
40/44  . . Tho¸t níc ma hoÆc níc ngng tô [2018.01] 
40/46  . . Duy tr× ch©n kh«ng, vÝ dô, b»ng c¸ch sö dông chÊt hót khÝ [2018.01] 
40/48  . . Khö kh«ng khÝ hoÆc khö khÝ cña chÊt lu chuyÓn ®éng [2018.01] 
40/50 . Ng¨n ngõa sù qu¸ nhiÖt hoÆc qu¸ ¸p (b»ng c¸ch tho¸t chÊt lu chuyÓn ®éng 

F24S40/60) [2018.01] 
40/52  . . b»ng c¸ch biÕn ®æi bé thu nhiÖt, vÝ dô, b»ng c¸ch khö héi tô hoÆc b»ng c¸ch thay 

®æi vÞ trÝ cña c¸c bé phËn nhËn nhiÖt [2018.01] 
40/53  . . b»ng c¸ch th«ng h¬i vá bäc bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 
40/55  . . ThiÕt bÞ lµm m¸t, vÝ dô, b»ng c¸ch sö dông ph¬ng tiÖn ph©n t¸n nhiÖt bªn ngoµi 

hoÆc c¸c dßng lµm m¸t bªn trong (b»ng c¸ch th«ng h¬i F24S40/53) [2018.01] 
40/57  . . Ng¨n ngõa sù qu¸ ¸p trong vá bäc bé thu nhiÖt mÆt trêi (b»ng c¸ch th«ng h¬i 

F24S40/53) [2018.01] 
40/58  . . Ng¨n ngõa sù qu¸ ¸p trong dßng chÊt lu chuyÓn ®éng [2018.01] 
40/60 . ThiÕt bÞ ®Ó tho¸t chÊt lu chuyÓn ®éng [2018.01] 
40/70 . Ng¨n ngõa sù ®ãng b¨ng (thiÕt bÞ ®Ó tho¸t chÊt lu chuyÓn ®éng F24S40/60) 

[2018.01] 
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40/80 . §iÒu tiÕt sù më réng kh¸c nhau cña bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 
40/90 . ThiÕt bÞ ®Ó thö nghiÖm bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 

50/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 
50/20 . ®Ó theo dâi [2018.01] 
50/40  . nh¹y víi nhiÖt ®é [2018.01] 
50/60 . nh¹y víi giã [2018.01] 
50/80 . ®Ó ®iÒu khiÓn sù thu hoÆc hÊp phô bøc x¹ mÆt trêi [2018.01] 

60/00 ThiÕt bÞ tr÷ nhiÖt thu ®îc nhê bé thu nhiÖt mÆt trêi (trong chÊt lu chuyÓn ®éng 
t¹o thµnh bÓ hoÆc ao F24S10/10) [2018.01] 

60/10 . sö dông nhiÖt Èn [2018.01] 
60/20 . sö dông ph¶n øng hãa häc, vÝ dô, ph¶n øng hãa nhiÖt hoÆc ph¶n øng ®ång ph©n hãa 

[2018.01] 
60/30 . tr÷ nhiÖt trong chÊt láng [2018.01] 

70/00 Chi tiÕt cña bé phËn hÊp thô [2018.01] 
70/10 . ®Æc trng bëi vËt liÖu hÊp thô (líp phñ hÊp thô hoÆc xö lý bÒ mÆt ®Ó n©ng cao ®é 

hÊp thô F24S70/20) [2018.01] 
70/12  . . lµm b»ng vËt liÖu kim lo¹i [2018.01] 
70/14  . . lµm b»ng chÊt dÎo [2018.01] 
70/16  . . lµm b»ng gèm; lµm b»ng bª t«ng, lµm b»ng ®¸ tù nhiÖn [2018.01] 
70/20 . ®Æc trng bëi líp phñ hÊp thô; ®Æc trng bëi viÖc xö lý bÒ mÆt ®Ó n©ng cao ®é hÊp 

thô [2018.01] 
70/225  . . dïng cho sù hÊp thô cã chän läc vÒ tÝnh quang phæ [2018.01] 
70/25  . . Líp phñ lµm b»ng vËt liÖu kim lo¹i [2018.01] 
70/275  . . Líp phñ lµm b»ng chÊt dÎo [2018.01] 
70/30 . Líp phñ phô trî, vÝ dô, líp phñ chèng l¹i sù ph¶n x¹ [2018.01] 
70/60 . ®Æc trng bëi cÊu tróc hoÆc kÕt cÊu (líp phñ hÊp thô hoÆc xö lý bÒ mÆt ®Ó n©ng cao 

®é hÊp thô F24S70/20; líp phñ phô trî F24S70/30) [2018.01] 
70/65 . . KÕt hîp cña hai hoÆc nhiÒu h¬n hai bé phËn hÊp thô [2018.01] 

80/00 Chi tiÕt, phô tïng hoÆc bé phËn thµnh phÇn cña bé thu nhiÖt mÆt trêi cha ®îc 
®Ò cËp trong c¸c nhãm F24S10/00-F24S70/00 [2018.01] 

80/10 . VËt liÖu dïng cho èng dÉn trao ®æi nhiÖt [2018.01] 
80/20 . ChÊt lu chuyÓn ®éng chuyªn dông cho bé thu nhiÖt mÆt trêi [2018.01] 
80/30 . ThiÕt bÞ ®Ó nèi c¸c dßng chÊt lu cña bé thu nhiÖt mÆt trêi víi nhau hoÆc víi c¸c bé 

phËn kh¸c, vÝ dô, c¬ cÊu nèi èng; ph¬ng tiÖn ph©n phèi chÊt láng, vÝ dô, vßi phun, 
èng phun [2018.01] 

80/40 . Vá bäc [2018.01] 
80/45  . . ®Æc trng bëi vËt liÖu [2018.01] 
80/453  . . . lµm b»ng vËt liÖu kim lo¹i [2018.01] 
80/457  . . . lµm b»ng chÊt dÎo [2018.01] 
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80/50 . Líp phñ trong suèt; Bé phËn ®Ó truyÒn tia mÆt trêi ®i vµo vµ ng¨n chÆn bøc x¹ nhiÖt 
®i ra [2018.01] 

80/52  . . ®Æc trng bëi vËt liÖu (®Ò ng¨n ngõa sù thÊt tho¸t nhiÖt F24S80/56) [2018.01] 
80/525  . . . lµm b»ng chÊt dÎo [2018.01] 
80/54  . . sö dông phÇn tö rót khÝ [2018.01] 
80/56  . . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa sù thÊt tho¸t nhiÖt [2018.01] 
80/58  . . ®Æc trng bëi khung hoÆc ph¬ng tiÖn cè ®Þnh [2018.01] 
80/60 . Sù c¸ch nhiÖt [2018.01] 
80/65  . . ®Æc trng bëi vËt liÖu [2018.01] 
80/70 . Ph¬ng tiÖn bÞt kÝn [2018.01] 

90/00 HÖ thèng nhiÖt mÆt trêi cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c [2018.01] 
90/10 . sö dông sù tuÇn hoµn kiÓu si-ph«ng nhiÖt [2018.01] 
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F24T Bé thu ®Þa nhiÖt; HÖ thèng ®Þa nhiÖt [2018.01] 

10/00 Bé thu ®Þa nhiÖt [2018.01] 
10/10 . cã sù tuÇn hoµn cña chÊt lu chuyÓn ®éng qua c¸c kªnh ngÇm díi ®Êt, chÊt lu 

chuyÓn ®éng kh«ng ®i ®Õn trùc tiÕp tiÕp xóc víi ®Êt [2018.01] 
10/13 . . sö dông èng cã thÓ lång vµo c¸c lç khoan trong ®Êt, vÝ dô, èng th¨m dß ®Þa nhiÖt 

[2018.01] 
10/15 . . . sö dông c¸c èng uèn cong; sö dông c¸c èng ®îc l¾p víi c¸c c¬ cÊu nèi hoÆc 

víi vßi phun dßng khÝ ngîc [2018.01] 
10/17 . . . sö dông c¸c èng ®ãng mét ®Çu, nghÜa lµ èng kiÓu dßng khÝ ngîc [2018.01] 
10/20 . sö dông níc ngÇm lµ chÊt lu chuyÓn ®éng; sö dông chÊt lu chuyÓn ®éng phun 

trùc tiÕp vµo ®Êt, vÝ dô, sö dông giÕng n¹p níc hoÆc giÕng thu [2018.01] 
10/30 . sö dông bÓ chøa ngÇm ®Ó ®iÒu tiÕt chÊt lu chuyÓn ®éng hoÆc chÊt lu trung gian 

[2018.01] 
10/40 . vËn hµnh mµ kh«ng cã c¸c nguån n¨ng lîng ngo¹i, vÝ dô, sö dông sù tuÇn hoµn 

kiÓu si-ph«ng nhiÖt hoÆc èng nhiÖt [2018.01] 

50/00 HÖ thèng ®Þa nhiÖt (®Ó s¶n xuÊt c¬ n¨ng tõ n¨ng lîng ®Þa nhiÖt F03G4/00) 
[2018.01] 
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F24V Thu, s¶n xuÊt hoÆc sö dông nhiÖt kh«ng thuéc c¸c ph©n 
líp kh¸c [2018.01] 

30/00 ThiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu sö dông nhiÖt ®îc sinh ra b»ng c¸c ph¶n øng hãa häc táa 
nhiÖt kh¸c víi qu¸ tr×nh ®èt [2018.01] 

40/00 S¶n xuÊt hoÆc sö dông nhiÖt sinh ra tõ sù ma s¸t trong cña chÊt lu di ®éng 
hoÆc tõ sù ma s¸t gi÷a chÊt lu vµ vËt thÓ di ®éng [2018.01] 

40/10 . chÊt lu ®i qua ph¬ng tiÖn giíi h¹n [2018.01] 

50/00 Sö dông nhiÖt tõ c¸c nguån tù nhiªn, vÝ dô tõ biÓn [2018.01] 

99/00 §èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm chÝnh kh¸c cña ph©n líp nµy 
[2018.01] 
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F25 lµm l¹nh hay ®«ng l¹nh; c¸c hÖ thèng kÕt hîp ®èt nãng 
vµ lµm l¹nh; c¸c hÖ thèng b¬m nhiÖt; S¶n xuÊt hay b¶o 
qu¶n ®¸; Ho¸ láng hay ho¸ r¾n c¸c chÊt khÝ 

F25B C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh; c¸c hÖ thèng 
®èt nãng vµ lµm l¹nh kÕt hîp; c¸c hÖ thèng b¬m nhiÖt (c¸c 
vËt liÖu truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc gi÷ nhiÖt, vÝ dô m«i chÊt lµm l¹nh hoÆc vËt 
liÖu lµm nãng hay l¹nh b»ng c¸c ph¶n øng hãa häc kh¸c víi sù ch¸y C09K 5/00; c¸c 
b¬m, c¸c m¸y nÐn khÝ F04; sö dông c¸c m¸y b¬m nhiÖt ®Ó sëi Êm trong nhµ hoÆc 
c¸c kho¶ng kh«ng hoÆc cung cÊp níc nãng F24D; ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, lµm Èm 
kh«ng khÝ F24F; bé ®un nãng chÊt lu dïng b¬m nhiÖt F24H) 

Ghi chó [5] 

 CÇn lu ý ®Õn ghi chó (2) sau tiªu ®Ò cña ph©n líp F24F. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c ph¬ng thøc ho¹t ®éng 
KiÓu nÐn 

®Æc trng bëi chu kú ............................................................................................1/00, 13/00 
®Æc trng bëi c¬ cÊu  

quay ®éc lËp; víi mét vµi chu tr×nh bèc h¬i; víi 
mét vµi chu tr×nh ngng tô; ho¹t ®éng theo bËc ............................ 3/00; 5/00; 6/00; 7/00 

®Æc trng bëi m«i chÊt lµm l¹nh ..................................................................................... 9/00 
sö dông tuèc bin ............................................................................................................ 11/00 

KiÓu hót .................................................................................................................. 15/00, 17/00 
C¸c kiÓu kh¸c cã mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng, sö 
dông: hiÖu øng bay h¬i kh«ng t¸i sinh h¬i; hiÖu øng 
®iÖn hoÆc tõ; hiÖu øng kh¸c ........................................................................ 19/00; 21/00; 23/00 
Tæ hîp: c¸c ph¬ng thøc ho¹t ®éng trªn; ®èt nãng vµ 
lµm l¹nh ................................................................................................................. 25/00; 29/00 
C¸c b¬m nhiÖt .................................................................................................................... 30/00 
Sö dông c¸c nguån n¨ng lîng ®Æc biÖt ............................................................................. 27/00 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu 
C¸c linh kiÖn: c¸c nåi h¬i, bé ph©n tÝch, bé tinh cÊt; 
bé hÊp thô cña nåi h¬i; thiÕt bÞ hÊp thô, thiÕt bÞ hót 
b¸m; bé bèc h¬i, bé ngng tô; bé lµm qu¸ l¹nh, bé 
lµm nãng kh«ng qu¸ nhiÖt, bé lµm nãng qu¸ nhiÖt ............... 33/00; 35/00; 37/00; 39/00; 40/00 
Sù bè trÝ 

bè trÝ m¸y nÐn khÝ; sù tuÇn hoµn chÊt lu; t¸ch 
hoÆc lµm s¹ch c¸c chÊt khÝ ..................................................................... 31/00; 41/00; 43/00 
®Ó n¹p hoÆc x¶ m«i chÊt lµm l¹nh; chèng ¨n mßn 
hoÆc chèng kÕt tña ............................................................................................ 45/00; 47/00 

L¾p r¸p c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc b¶o hiÓm .................................................................... 49/00 
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C¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc c¸c hÖ thèng nÐn lµm l¹nh 

1/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh theo chu tr×nh kh«ng ®¶o chiÒu 
(F25B 3/00, 5/00, 6/00, 7/00, 9/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

1/02 . víi m¸y nÐn kiÓu pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn (F25B 1/10 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

1/04 . víi m¸y nÐn kiÓu quay (F25B 1/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/047 . . d¹ng vÝt [5, 2006.01] 
1/053 . . d¹ng tuèc bin [5, 2006.01] 
1/06 . víi m¸y nÐn kiÓu phun, vÝ dô sö dông chÊt láng cao ¸p (F25B 1/10 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/08 . . sù sö dông h¬i cao ¸p [1, 2006.01] 
1/10 . víi sù nÐn nhiÒu bËc (sù t¸c ®éng theo bËc F25B 7/00) [1, 2006.01] 

3/00 C¸c m¸y nÐn quay ®éc lËp, nghÜa lµ ë ®ã m¸y nÐn, bé ngng tô vµ thiÕt bÞ bèc 
h¬i quay nh mét tæ hîp m¸y [1, 2006.01] 

5/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh cã mét vµi chu tr×nh bay h¬i, vÝ dô 
®Ó thay ®æi c«ng suÊt lµm l¹nh (ho¹t ®éng theo bËc F25B 7/00) [1, 2006.01] 

5/02 . ®îc m¾c song song [5, 2006.01] 
5/04 . ®îc m¾c nèi tiÕp [5, 2006.01] 

6/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh cã mét vµi chu tr×nh ngng tô [5, 
2006.01] 

6/02 . ®îc m¾c song song [5, 2006.01] 
6/04 . ®îc m¾c nèi tiÕp [5, 2006.01] 

7/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh ho¹t ®éng theo bËc, nghÜa lµ víi 
hai hoÆc nhiÒu chu tr×nh, khi ®ã nhiÖt lîng tõ nåi ngng cña mét chu tr×nh 
®îc hÊp thô b»ng thiÕt bÞ bèc h¬i cña chu tr×nh kÕ tiÕp (F25B 9/00 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

9/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh, trong ®ã m«i chÊt lµm l¹nh lµ 
kh«ng khÝ hoÆc chÊt khÝ kh¸c cã ®iÓm s«i thÊp [1, 2006.01] 

9/02 . sö dông hiÖu øng Joule-Thompson; sö dông hiÖu øng xo¸y [1, 2006.01] 
9/04 . . sö dông hiÖu øng xo¸y [5, 2006.01] 
9/06 . sö dông thiÕt bÞ gi·n në (F25B 9/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/08 . sö dông thiÕt bÞ phun (F25B 9/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/10 . víi mét vµi bËc lµm l¹nh [5, 2006.01] 
9/12 . sö dông sù pha lo·ng 3He-4He [5, 2006.01] 
9/14 . ®îc ®Æc trng bëi chu tr×nh ®îc sö dông, vÝ dô chu tr×nh Stirling [5, 2006.01] 

11/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh sö dông c¸c tuèc bin, vÝ dô tuèc 
bin khÝ [1, 2006.01] 
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11/02 . nh lµ thiÕt bÞ gi·n në (F25B 9/06 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
11/04 . . kiÓu ly t©m [5, 2006.01] 

13/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn lµm l¹nh cã chu tr×nh ®¶o chiÒu (c¸c chu kú 
x¶ b¨ng F25B 47/02) [1, 2006.01] 

C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng hót lµm l¹nh 

15/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng hót lµm l¹nh ho¹t ®éng liªn tôc, vÝ dô kiÓu hÊp 
thô [1, 2006.01] 

15/02 . kh«ng cã khÝ tr¬ (F25B 15/12, 15/14, 15/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/04 . . m«i chÊt lµm l¹nh lµ ¨m«niac ®îc bèc h¬i tõ dung dÞch níc [1, 2006.01] 
15/06 . . m«i chÊt lµm l¹nh lµ h¬i níc ®îc bèc h¬i tõ dung dÞch muèi, vÝ dô br«mit 

lithium [1, 2006.01] 
15/08 . . m«i chÊt lµm l¹nh lµ axÝt sunphuric [1, 2006.01] 
15/09 . . m«i chÊt lµm l¹nh lµ khÝ hydro ®îc nh¶ hÊp thô tõ hidrid [5, 2006.01] 
15/10 . cã khÝ tr¬ (F25B 15/12, 15/14, 15/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/12 . cã bé hÊp thô (F25B 15/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/14 . sö dông hiÖn tîng thÈm thÊu [1, 2006.01] 
15/16 . sö dông chu kú nh¶ hÊp thô [1, 2006.01] 

17/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng hót lµm l¹nh ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n, vÝ dô kiÓu 
hÊp thô hoÆc hót b¸m [1, 2006.01] 

17/02 . chÊt hÊp phô hoÆc chÊt hót b¸m lµ chÊt láng, vÝ dô níc muèi (F25B 17/10 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

17/04 . . víi hai hay nhiÒu nåi h¬i lµm viÖc lu©n phiªn [1, 2006.01] 
17/06 . . víi nåi h¬i vµ thiÕt bÞ bay h¬i ®îc liªn kÕt trong mét khèi cïng ®¶o lËt hoÆc quay 

[1, 2006.01] 
17/08 . chÊt hÊp thô hay chÊt hót b¸m lµ chÊt r¾n, vÝ dô muèi (F25B 17/12 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
17/10 . sö dông dung dÞch muèi hÊp thô nhiÖt [1, 2006.01] 
17/12 . sö dông sù nh¶ hÊp phô cña hydro tõ mét hydrid [5, 2006.01] 

C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh cã mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng kh«ng thuéc 
c¸c nhãm F25B 1/00 ®Õn F25B 17/00 

19/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh sö dông sù bay h¬i cña m«i chÊt lµm 
l¹nh kh«ng cã t¸i sinh h¬i [1, 2006.01] 

19/02 . sö dông tia chÊt lu, vÝ dô khÝ hay h¬i [1, 2006.01] 
19/04 . . c¸c tia chÊt láng, vÝ dô níc [1, 2006.01] 

21/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh sö dông hiÖu øng ®iÖn hoÆc tõ [1, 
2006.01] 
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21/02 . sö dông hiÖu øng Peltier; sö dông hiÖu øng Nernst-Ettinghausen (c¸c pin nhiÖt ®iÖn 
H01L 35/00, 37/00) [1, 2006.01] 

21/04 . . ®¶o chiÒu ®îc [5, 2006.01] 

23/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh cã ph¬ng thøc ho¹t ®éng kh«ng 
thuéc c¸c nhãm F25B 1/00 ®Õn 21/00, vÝ dô sö dông hiÖu øng bøc x¹ chän läc [1, 
2006.01] 

 

25/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh sö dông tæ hîp hai hoÆc nhiÒu chu 
tr×nh kh¸c nhau thuéc c¸c nhãm F25B 1/00 ®Õn 23/00 (tæ hîp hai hay nhiÒu chu 
tr×nh thuéc cïng mét nhãm chÝnh, xem nhãm t¬ng øng) [1, 2006.01] 

25/02 . C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nÐn-hót [1, 2006.01] 

27/00 C¸c m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh sö dông nguån n¨ng lîng ®Æc biÖt 
(F25B 30/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

27/02 . sö dông nhiÖt lîng th¶i, vÝ dô tõ ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 

29/00 C¸c hÖ thèng kÕt hîp lµm l¹nh vµ sëi Êm, vÝ dô ho¹t ®éng lu©n phiªn hoÆc 
®ång thêi [1, 5, 2006.01] 

30/00 B¬m nhiÖt [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Khi ph©n lo¹i chu tr×nh hoÆc hÖ thèng b¬m nhiÖt, c¸c nhãm F25B 1/00 ®Õn 25/00 vµ 
29/00 ®îc u tiªn h¬n nhãm F25B 30/00. 

 
30/02 . lo¹i nÐn [5, 2006.01] 
30/04 . lo¹i hÊp phô [5, 2006.01] 
30/06 . ®îc ®Æc trng bëi nguån nhiÖt thÕ thÊp [5, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh 

31/00 Bè trÝ c¸c m¸y nÐn khÝ (c¸c m¸y nÐn khÝ F04) [1, 2006.01] 
31/02 . cña tæ hîp ®éng c¬ m¸y nÐn khÝ [1, 2006.01] 

33/00 Nåi h¬i; ThiÕt bÞ ph©n tÝch; ThiÕt bÞ tinh cÊt (nåi h¬i-m¸y hÊp thô F25B 35/00) 

35/00 Nåi h¬i-m¸y hót thu, nghÜa lµ c¸c nåi h¬i ®îc sö dông ®Ó hÊp thô hoÆc hót b¸m 
[1, 2006.01] 

35/02 . sö dông chÊt láng lµm chÊt hÊp thô, vÝ dô níc muèi [1, 2006.01] 
35/04 . sö dông chÊt r¾n lµm chÊt hÊp thô [1, 2006.01] 

37/00 C¸c thiÕt bÞ hÊp thô; C¸c thiÕt bÞ hót b¸m (nåi h¬i-m¸y hÊp thô F25B 35/00; qu¸ 
tr×nh t¸ch gåm viÖc xö lý chÊt láng cã chÊt hÊp thô r¾n B01D 15/00; sù t¸ch h¬i hoÆc 
khÝ nhê hót b¸m B01D 53/02; sù t¸ch h¬i hoÆc khÝ nhê hÊp thô B01D 53/14; kh¶o s¸t 
sö dông hÊp thô hoÆc hót b¸m G01N 30/00) [1, 2006.01] 
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39/00 C¸c thiÕt bÞ bèc h¬i; C¸c nåi ngng [1, 2006.01] 
39/02 . C¸c thiÕt bÞ bèc h¬i [1, 2006.01] 
39/04 . C¸c nåi ngng [1, 2006.01] 

40/00 Bé qu¸ l¹nh, bé nung nãng kh«ng qu¸ nhiÖt hoÆc bé nung nãng qu¸ nhiÖt [5, 
2006.01] 

40/02 . Bé qu¸ l¹nh [5, 2006.01] 
40/04 . Bé nung nãng kh«ng qu¸ nhiÖt [5, 2006.01] 
40/06 . Bé nung nãng qu¸ nhiÖt [5, 2006.01] 

41/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó lu©n chuyÓn chÊt lu, vÝ dô ®Ó truyÒn chÊt láng tõ thiÕt bÞ bèc h¬i 
vµo nåi h¬i (c¸c b¬m, c¸c ®Öm kÝn cho chóng, xem F04) [1, 2006.01] 

41/02 . sö dông hiÖn tîng ®iÖn thÈm [1, 2006.01] 
41/04 . Bè trÝ c¸c van (c¸c van xem F16K) [1, 2006.01] 
41/06 . ThiÕt bÞ h¹n chÕ dßng, vÝ dô c¸c èng mao dÉn; Bè trÝ chóng [1, 2006.01] 

43/00 C¬ cÊu ®Ó t¸ch hoÆc lµm s¹ch c¸c chÊt khÝ hoÆc c¸c chÊt láng (trong thiÕt bÞ ph©n 
tÝch hoÆc c¸c thiÕt bÞ tinh cÊt F25B 33/00); C¸c c¬ cÊu lµm bay h¬i phÇn cßn l¹i 
m«i chÊt l¹nh láng, vÝ dô b»ng c¸ch ®èt nãng (F25B 40/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 
2006.01] 

43/02 . ®Ó t¸ch chÊt b«i tr¬n tõ m«i chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
43/04 . ®Ó th¶i chÊt khÝ kh«ng ngng tô [1, 2006.01] 

45/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó n¹p vµ th¶i c¸c m«i chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 

47/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó ng¨n ngõa hoÆc lo¹i trõ líp ®ãng cÆn hoÆc ¨n mßn, kh«ng thuéc 
ph©n líp kh¸c [1, 2006.01] 

47/02 . chu tr×nh x¶ b¨ng [5, 2006.01] 

49/00 Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm hoÆc ®iÒu khiÓn (thö nghiÖm m¸y lµm 
l¹nh G01M; ®iÒu khiÓn nãi chung G05) [1, 2006.01] 

49/02 . cho c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng kiÓu nÐn [5, 2006.01] 
49/04 . cho c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng kiÓu hót [5, 2006.01] 
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F25C S¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc vËn chuyÓn níc ®¸ [2] 

Ghi chó [2] 

 Trong ph©n líp nµy thuËt ng÷ "níc ®¸" cã nghÜa lµ bÊt kú chÊt láng ®«ng l¹nh nµo, 
kÓ c¶ c¸c chÊt nöa láng ®«ng l¹nh hoÆc chÊt d¹ng bét nh·o ®«ng l¹nh. 

 

1/00 S¶n xuÊt níc ®¸ (F25C3/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/02 . S¶n xuÊt níc ®¸ tù nhiªn, tøc lµ kh«ng sö dông kü thuËt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
1/04 . b»ng c¸ch sö dông c¸c khu«n cè ®Þnh [1, 2006.01, 2018.01] 
1/045 . . cã ®Çu më híng xuèng díi [2018.01] 
1/06 . . më hoÆc cã thÓ më ë c¶ hai ®Çu [1, 2006.01] 
1/08 . b»ng c¸ch d×m c¸c ng¨n hoÆc tÊm lµm l¹nh vµo trong níc [1, 2006.01] 
1/10 . b»ng c¸ch sö dông c¸c khu«n quay hoÆc cã chuyÓn ®éng kh¸c (F25B 1/08 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/12 . b»ng c¸ch ®«ng l¹nh níc trªn bÒ mÆt lµm l¹nh vÝ dô ®Ó t¹o ra c¸c phiÕn b¨ng [1, 

2006.01] 
1/14 . . ®Ó t¹o c¸c líp máng lÊy ra b»ng c¸ch ph¸ vì hay c¹o, vÝ dô ë d¹ng b«ng [1, 

2006.01, 2018.01] 
1/142 . . . tõ v¸ch ngoµi cña khèi ®¸ l¹nh [2018.01] 
1/145 . . . tõ v¸ch ngoµi cña khèi ®¸ l¹nh [2018.01] 
1/147  . . . . b»ng c¸ch sö dông mòi khoan [2018.01] 
1/16 . b»ng c¸ch bay h¬i tõng phÇn níc trong ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
1/18 . s¶n xÊt níc ®¸ trong suèt hoÆc trong mê, vÝ dô b»ng c¸ch thæi kh«ng khÝ vµo [1, 

2006.01] 
1/20 . . b»ng c¸ch khuÊy trén [1, 2006.01] 
1/22 . KÕt cÊu khu«n, c¬ cÊu n¹p liÖu cho khu«n [1, 2006.01, 2018.01] 
1/24 . . cho c¸c m¸y lµm l¹nh, vÝ dô c¸c khay lµm ®¸ [1, 2006.01, 2018.01] 
1/243 . . . Khu«n lµm b»ng chÊt dÎo, vÝ dô, silicon [2018.01] 
1/243 . . . Khu«n cã kÕt cÊu líi riªng biÖt [2018.01] 
1/25 . . C¬ cÊu n¹p liÖu cho khu«n [2018.01] 

3/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó s¶n xuÊt níc ®¸ hoÆc tuyÕt cho thÓ 
thao mïa ®«ng hoÆc c¸c môc ®Ých gi¶i trÝ t¬ng tù, vÝ dô, c«ng tr×nh thÓ thao; 
S¶n xuÊt tuyÕt nh©n t¹o [1, 2006.01] 

3/02 . cho c¸c s©n b¨ng [1, 2006.01] 
3/04 . cho c¸c ®êng xe trît tuyÕt hoÆc trît b¨ng; S¶n xuÊt tuyÕt nh©n t¹o [1, 2006.01, 

2018.01] 

5/00 Gia c«ng hoÆc vËn chuyÓn níc (F25C3/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01, 2018.01] 
5/02 . ThiÕt bÞ ®Ó chia nhá, th¶i hoÆc thu níc ®¸ [1, 2006.01] 
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5/04 . . kh«ng sö dông ca [1, 2006.01] 
5/06 . . . b»ng c¸ch biÕn d¹ng vËt r¾n vµ tiÕp xóc víi b¨ng, vÝ dô b»ng c¸c thµnh phÇn 

b¬m c¨ng [1, 2006.01] 
5/08 . . . b»ng c¸ch nung nãng c¸c vËt thÓ tiÕp xóc víi b¨ng [1, 2006.01] 
5/10 . . . . sö dông c¸c m«i chÊt l¹nh nãng; sö dông chÊt lu ®îc ®èt nãng b»ng m«i 

chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
5/12 . . . C¸c m¸y bµo ®¸ [1, 2006.01] 
5/14 . ®Ó t¹o d¹ng côc cña níc ®¸ hoÆc hoµn thiÖn chóng, vÝ dô, c¸c m¸y Ðp ®¸ [1, 

2006.01] 
5/18 . B¶o qu¶n níc ®¸ [1, 2006.01, 2018.01] 
5/182 . . Thïng ®¸ dïng ®Ó b¶o qu¶n [2018.01] 
5/185 . . . cã khay cÊp ®«ng [2018.01] 
5/187 . . . cã ph¬ng tiÖn nh¹y møc níc ®¸ [2018.01] 
5/20 . Ph©n phèi níc ®¸ [2018.01] 
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F25D Tñ l¹nh; C¸c phßng l¹nh; Tñ ®¸; C¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh 
hoÆc lµm ®«ng l¹nh kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c (c¸c tñ 
kÝnh lµm l¹nh A47F 3/04; c¸c b×nh c¸ch nhiÖt dïng trong gia ®×nh A47J 41/00; c¸c 
ph¬ng tiÖn giao th«ng cã thiÕt bÞ lµm l¹nh xem ph©n líp t¬ng øng cña c¸c líp B60 
®Õn B64; c¸c thïng chøa c¸ch nhiÖt nãi chung B65D 81/38; c¸c vËt liÖu truyÒn nhiÖt, 
trao ®æi nhiÖt hoÆc tr÷ nhiÖt, vÝ dô m«i chÊt lµm l¹nh, hoÆc c¸c vËt liÖu ®Ó sinh nhiÖt 
hoÆc lµm l¹nh b»ng c¸c ph¶n øng hãa häc kh¸c víi sù ch¸y C09K 5/00; c¸c b×nh c¸ch 
nhiÖt dïng cho c¸c chÊt khÝ ë tr¹ng th¸i láng hoÆc r¾n F17C; sù ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 
hoÆc sù lµm Èm kh«ng khÝ F24F; c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng lµm l¹nh 
F25B; lµm m¸t cña c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ t¬ng tù kh«ng cã sù ®«ng l¹nh G12B; 
lµm m¸t c¸c ®éng c¬ hoÆc c¸c b¬m, xem c¸c líp t¬ng øng) 

Ghi chó [5, 2009.01] 

(1) C¸c thiÕt bÞ ®îc kÕt hîp víi m¸y lµm l¹nh ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm F25D 
11/00 ®Õn 16/00. 

(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®îc dïng víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "thiÕt bÞ" nghÜa lµ mét kho¶ng kh«ng gian khÐp kÝn ®îc lµm l¹nh; c¸c thiÕt bÞ nµy 

®îc kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh, vÝ dô trong tñ l¹nh, hoÆc víi c¸c nguån l¹nh 
kh¸c, vÝ dô trong thïng ®¸. 

(2) CÇn lu ý ®Õn Ghi chó (2) sau tiªu ®Ò cña ph©n líp F24F. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ kh«ng kÕt hîp víi m¸y lµm l¹nh 
Sö dông kh«ng khÝ l¹nh hoÆc níc l¹nh; c¸c vËt liÖu 
hoÆc c¸c vËt thÓ l¹nh kh¸c ......................................................................................... 1/00; 3/00 
Sö dông c¸c ph¶n øng ho¸ häc hÊp thô nhiÖt, hoÆc sù 
bay h¬i kh«ng cã sù t¸i sinh h¬i .................................................................................5/00, 7/00 
C¸c thiÕt bÞ, tæ hîp kh¸c ...................................................................................................... 9/00 

ThiÕt bÞ kÕt hîp víi m¸y lµm l¹nh: Cã thÓ di 
chuyÓn ®éc lËp; cè ®Þnh. c¸c c¬ cÊu kh¸c ......................................... 11/00; 13/00; 15/00 

Trong tæ hîp víi chÕ ®é lµm l¹nh kh«ng kÕt hîp víi 
m¸y lµm l¹nh...................................................................................................................... 16/00 

C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, hoÆc c¸c c¬ cÊu, cña 
øng dông nãi chung: lµm tan b¨ng; C¸c ®Æc 
®iÓm nãi chung; xö lý c¸c s¶n phÈm ®îc lµm 
l¹nh ......................................................................................................................... 21/00; 23/00; 25/00 
Lu©n chuyÓn chÊt lu hoÆc khÝ lµm l¹nh; sù 
chiÕu s¸ng ....................................................................................................................... 17/00; 27/00 
Bè trÝ hoÆc L¾p r¸p: cña c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh; 
cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hay b¶o vÖ .......................................................... 19/00; 29/00 
C¸c c¬ cÊu lµm l¹nh hoÆc lµm ®«ng l¹nh 
kh¸c ............................................................................................................................................... 31/00 

 

392 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F25D 

C¸c thiÕt bÞ kh«ng kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh 

1/00 C¸c thiÕt bÞ sö dông kh«ng khÝ l¹nh hoÆc níc l¹nh tù nhiªn [1, 2006.01] 
1/02 . sö dông níc l¹nh tù nhiªn, vÝ dô tõ èng dÉn níc gia dông [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ sö dông c¸c vËt liÖu l¹nh kh¸c; C¸c thiÕt bÞ sö dông c¸c vËt thÓ tÝch 
l¹nh [1, 2006.01] 

3/02 . sö dông níc ®¸, vÝ dô thïng níc ®¸ [1, 2006.01] 
3/04 . . C¸c tñ cè ®Þnh [1, 2006.01] 
3/06 . . C¸c thïng chøa di ®éng [1, 2006.01] 
3/08 . . . di chuyÓn ®îc, cã thÓ x¸ch tay ®îc [1, 2006.01] 
3/10 . sö dông c¸c khÝ ho¸ láng, vÝ dô kh«ng khÝ láng [1, 2006.01] 
3/11 . . cã b¨ng chuyÒn chuyÓn c¸c hµng ho¸ cÇn lµm l¹nh ®i qua phßng l¹nh [4, 

2006.01] 
3/12 . sö dông c¸c chÊt khÝ ho¸ r¾n, vÝ dô tuyÕt CO2 (b¨ng kh«) [1, 2006.01] 
3/14 . . di chuyÓn ®îc, cã thÓ x¸ch tay ®i ®îc [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ sö dông c¸c ph¶n øng ho¸ häc hÊp thô nhiÖt, vÝ dô sö dông hçn hîp 
lµm l¹nh [1, 2006.01] 

5/02 . di chuyÓn ®îc, cã thÓ x¸ch tay ®i ®îc [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ sö dông hiÖu øng bay h¬i kh«ng hoµn nhiÖt cña h¬i (c¸c thiÕt bÞ lµm 
m¸t ®Ó b¶o qu¶n b¬ hoÆc pho m¸t A47G 19/26) [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ kh«ng kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh vµ kh«ng thuéc c¸c nhãm 
F25D 1/00 ®Õn 7/00; Tæ hîp c¸c thiÕt bÞ thuéc hai hay nhiÒu nhãm F25D 1/00 
®Õn F25D 7/00 [1, 2006.01] 

C¸c thiÕt bÞ ®îc kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh 

11/00 C¸c thiÕt bÞ di chuyÓn ®éc lËp, vÝ dô tñ l¹nh gia dông [1, 2006.01] 
11/02 . víi c¸c ng¨n lµm l¹nh cã nhiÖt ®é kh¸c nhau [1, 2006.01] 
11/04 . chuyªn dïng ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm ®«ng l¹nh (F25D 11/02 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh, vÝ dô c¸c buång l¹nh [1, 2006.01] 
13/02 . víi mét vµi ng¨n lµm l¹nh, vÝ dô hÖ thèng c¸c ng¨n kho¸ ®îc lµm l¹nh [1, 

2006.01] 
13/04 . . c¸c ng¨n lµm l¹nh cã nhiÖt ®é kh¸c nhau [1, 2006.01] 
13/06 . cã b¨ng chuyÒn chuyÓn c¸c hµng ho¸ cÇn lµm l¹nh ®i qua phßng l¹nh [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ ®îc kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh, kh«ng thuéc c¸c nhãm F25D 
11/00 hoÆc 13/00, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ di chuyÓn kh«ng ®éc lËp [1, 2006.01] 
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16/00 C¸c thiÕt bÞ sö dông tæ hîp chÕ ®é lµm l¹nh ®îc kÕt hîp víi c¸c m¸y lµm l¹nh 
kÕt hîp víi chÕ ®é lµm l¹nh kh«ng kÕt hîp víi m¸y lµm l¹nh [5, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt hoÆc ®Æc ®iÓm cña c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm F25D 1/00 ®Õn 16/00 [5, 
2006.01] 

17/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó lu©n chuyÓn chÊt lu lµm l¹nh; C¸c c¬ cÊu ®Ó lu©n chuyÓn chÊt 
khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ, trong kho¶ng kh«ng gian lµm l¹nh [1, 2006.01] 

17/02 . ®Ó lu©n chuyÓn c¸c chÊt láng, vÝ dô níc muèi [1, 2006.01] 
17/04 . ®Ó lu©n chuyÓn chÊt khÝ, vÝ dô b»ng sù ®èi lu tù nhiªn [3, 2006.01] 
17/06 . . b»ng c¸ch tuÇn hoµn cìng bøc [1, 2006.01] 
17/08 . . . sö dông c¸c èng dÉn [1, 2006.01] 

19/00 L¾p r¸p hoÆc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh trong c¸c thiÕt bÞ liªn quan tíi chóng 
[1, 2006.01] 

19/02 . kiÓu ghÐp vµo [1, 2006.01] 
19/04 . víi nhiÒu h¬n mét thiÕt bÞ lµm l¹nh [1, 2006.01] 

21/00 Lµm tan b¨ng; Ng¨n chÆn sù ®ãng b¨ng; Lo¹i bá níc ngng tô hoÆc níc tan 
b¨ng (lo¹i bá b¨ng hoÆc níc tõ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt nãi chung F28F 17/00; c¸c 
c¬ cÊu lµm nãng chuyªn dïng cho vËt liÖu trong suèt hoÆc ph¶n x¹ H05B 3/84) [1, 
2006.01] 

21/02 . Ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i ®ãng b¨ng vµ níc ngng tô [1, 2006.01] 
21/04 . Ng¨n chÆn viÖc t¹o ®ãng b¨ng vµ níc ngng tô [1, 2006.01] 
21/06 . Lo¹i bá sù ®ãng b¨ng (chu tr×nh tan b¨ng F25B 47/02) [1, 2006.01] 
21/08 . . b»ng c¸ch ®èt nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
21/10 . . b»ng c¸ch phun chÊt láng hay khÝ [1, 2006.01] 
21/12 . . nhê hÖ thèng lu©n chuyÓn cña chÊt láng hay chÊt khÝ nãng riªng biÖt víi hÖ thèng 

lµm l¹nh [1, 2006.01] 
21/14 . Thu gom vµ lo¹i bá níc ngng tô hoÆc níc tan b¨ng; C¸c khay øng nhá giät [1, 

2006.01] 

23/00 C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu chung (F25D 21/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/02 . C¸c cöa; C¸c n¾p (F25D 23/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/04 . . víi c¸c ng¨n ®Æc biÖt, vÝ dô ng¨n ®Ó b¬ [1, 2006.01] 
23/06 . C¸c v¸ch ng¨n (F25D 23/08 ®îc u tiªn; c¸c thïng chøa c¸ch nhiÖt B65D 81/38) 

[4, 2006.01] 
23/08 . C¸c chi tiÕt ®îc lµm toµn phÇn hay chñ yÕu b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
23/10 . C¸c c¬ cÊu ®Ó l¾p r¸p ë vÞ trÝ ®Æc biÖt, vÝ dô kiÓu l¾p s½n bªn trong hoÆc l¾p ë gãc 

[1, 2006.01] 
23/12 . Bè trÝ c¸c bé phËn thªm vµo bé phËn lµm l¹nh; KÕt hîp c¸c m¸y l¹nh víi c¸c thiÕt 

bÞ kh¸c, vÝ dô víi c¸c bÕp nÊu ¨n [1, 2006.01] 

25/00 §a vµo, gi÷ hoÆc lÊy ra c¸c s¶n phÈm ®îc lµm l¹nh [1, 2006.01] 
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25/02 . b»ng c¸ch xÕp vµo ng¨n [1, 2006.01] 
25/04 . b»ng b¨ng chuyÒn (b¨ng chuyÒn nãi chung B65G) [1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (nãi chung F21) [1, 2006.01] 

29/00 Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hay b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
 

31/00 C¸c m¸y lµm l¹nh hoÆc lµm ®«ng l¹nh kh¸c [1, 2006.01] 
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F25J Sù ho¸ láng, sù ho¸ r¾n hoÆc t¸ch c¸c chÊt khÝ hay hçn 
hîp khÝ b»ng ¸p lùc vµ xö lý l¹nh (c¸c b¬m lµm l¹nh s©u F04B 37/08; 
c¸c b×nh tÝch khÝ, c¸c b×nh khÝ F17; sù n¹p hoÆc x¶ c¸c b×nh chøa c¸c chÊt khÝ nÐn, 
hoÆc khÝ ë thÓ láng hoÆc thÓ r¾n F17C; c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ hay hÖ thèng lµm l¹nh 
F25B) 

 

1/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ c¸c c¬ cÊu ®Ó ho¸ láng hay ho¸ r¾n c¸c chÊt khÝ hoÆc hçn 
hîp khÝ [1, 2006.01] 

1/02 . ®ßi hái sö dông sù lµm l¹nh, vÝ dô cña khÝ hªli hoÆc hydr« [1, 2006.01] 

3/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ c¸c c¬ cÊu ®Ó t¸ch c¸c thµnh phÇn cña hçn hîp khÝ b»ng 
c¸ch ho¸ láng hay ho¸ r¾n [1, 2006.01] 

3/02 . b»ng c¸ch tinh cÊt, nghÜa lµ b»ng c¸ch trao ®æi liªn tôc nhiÖt lîng vµ vËt liÖu gi÷a 
luång h¬i vµ dßng chÊt láng (F25J 3/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/04 . . cho kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
3/06 . b»ng c¸ch ngng tô tõng phÇn (F25J 3/08 ®îc u tiªn; b»ng c¸ch tinh cÊt F25J 

3/02) [1, 2006.01] 
3/08 . T¸ch t¹p chÊt khÝ khái c¸c khÝ hay hçn hîp khÝ (c¸c bÉy l¹nh B01D 8/00) [1, 

2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu trao ®æi ®é l¹nh hoÆc tÝch tô ®é l¹nh trong c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¸ch hoÆc 
ho¸ láng c¸c chÊt khÝ (thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28C, F28D, F28F) [1, 2006.01] 
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F26 SÊy 

F26B SÊy c¸c vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n b»ng c¸ch lo¹i 
bá chÊt láng trong nã (thiÕt bÞ sÊy liªn hîp A01D 41/133; gi¸ sÊy c¸c 
lo¹i hoa qu¶ vµ rau A01F 25/12; sÊy thùc phÈm A23; sÊy tãc A45D 20/00; dông cô 
®Ó sÊy vËt thÓ A47K 10/00; sÊy c¸c mÆt hµng gia dông A47L; sÊy khÝ vµ h¬i B01D; 
c¸c qu¸ tr×nh ho¸, lý ®Ó khö níc hoÆc t¸ch chÊt láng t¬ng tù ra khái vËt thÓ r¾n 
B01D 43/00; thiÕt bÞ ly t©m B04; sÊy ®å gèm C04B 33/30; sÊy sîi vµ v¶i kÕt hîp víi 
mét sè d¹ng xö lý kh¸c D06C; giµn sÊy buång giÆt kh«ng lµm nãng hoÆc sù tuÇn 
hoµn kh«ng khÝ cìng bøc, m¸y sÊy quay dïng trong gia ®×nh, sù v¾t hoÆc Ðp nãng 
quÇn ¸o D06F; C¸c lß nung, lß thiªu, lß sÊy F27) 

Néi dung ph©n líp 

Qu¸ tr×nh sÊy 
Xö lý s¬ bé ........................................................................................................................... 1/00 
C¸c qu¸ tr×nh sÊy: sö dông nhiÖt; kh«ng sö dông nhiÖt; 
kÕt hîp c¶ hai qu¸ tr×nh ..................................................................................... 3/00; 5/00; 7/00 

C¸c m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ sÊy 
Víi vËt liÖu ®îc sÊy ®Æt cè ®Þnh hoÆc ®îc ®¶o trén 
tõng phÇn, ph¬i giã .............................................................................................................. 9/00 
Kh«ng cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn th¼ng .............................................................................. 11/00 
Cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn th¼ng: cho v¶i hoÆc sîi; cho  
®å vËt vµ khèi ®Æc; cho vËt liÖu kh«ng trong khèi ®Æc ................................ 13/00; 15/00; 17/00 
C¸c lo¹i kh¸c ...................................................................................................................... 19/00 
Tæ hîp sö dông Ýt nhÊt hai trong c¸c lo¹i trªn .................................................................... 20/00 

C¸c c¬ cÊu hoÆc chi tiÕt cña c¸c øng dông nãi 
chung 

C¸c c¬ cÊu ®Ó cung cÊp vµ ®iÒu chØnh khÝ hoÆc kh«ng 
khÝ sÊy; thiÕt bÞ lµm nãng ....................................................................................... 21/00; 23/00 
C¸c chi tiÕt kh¸c ................................................................................................................. 25/00 

 

C¸c ph¬ng ph¸p sÊy 

1/00 Xö lý s¬ bé vËt liÖu r¾n vµ c¸c vËt thÓ r¾n ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh sÊy [1, 
2006.01] 

3/00 SÊy vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n b»ng nhiÖt (trong c¸c m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ 
®Æc biÖt F26B 9/00 ®Õn 19/00) [1, 2006.01] 

3/02 . b»ng c¸ch ®èi lu, nghÜa lµ b»ng c¸ch truyÒn nhiÖt tõ nguån nhiÖt tíi vËt liÖu hoÆc 
vËt thÓ cÇn sÊy nhê h¬i hoÆc khÝ, vÝ dô kh«ng khÝ [1, 2006.01] 

3/04 . . khÝ hoÆc h¬i lu©n chuyÓn trªn bÒ mÆt hoÆc xung quanh vËt liÖu hoÆc vËt thÓ ®îc 
sÊy (F26B 3/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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3/06 . . dßng khÝ hoÆc h¬i xuyªn qua vËt liÖu hoÆc vËt thÓ ®îc sÊy (F26B 3/14 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

3/08 . . . víi môc ®Ých lµm t¬i chóng, vÝ dô t¹o thµnh tÇng s«i [1, 2006.01] 
3/084 . . . . cã sù trao ®æi nhiÖt trong tÇng s«i [5, 2006.01] 
3/088 . . . . sö dông c¸c phÇn tö æn ®Þnh nhiÖt, khÝ tr¬ [5, 2006.01] 
3/092 . . . . khuÊy tÇng s«i, vÝ dô nhê qu¸ tr×nh rung hoÆc l¾c [5, 2006.01] 
3/097 . . . . sö dông tõ trêng ®Ó æn ®Þnh tÇng s«i [5, 2006.01] 
3/10 . . khÝ hoÆc h¬i mang theo c¸c vËt liÖu hoÆc vËt thÓ ®îc sÊy [1, 2006.01] 
3/12 . . . trong d¹ng phun [1, 2006.01] 
3/14 . . chuyÓn ®éng vËt liÖu hoÆc vËt thÓ ®îc sÊy nhê lùc träng trêng [1, 2006.01] 
3/16 . . . trong dßng khÝ hoÆc h¬i ®i ngîc chiÒu [1, 2006.01] 
3/18 . b»ng c¸ch dÉn nhiÖt, nghÜa lµ nhiÖt ®îc truyÒn tõ nguån nhiÖt, vÝ dô ngän löa gas, 

tíi vËt liÖu hoÆc vËt thÓ ®îc sÊy b»ng c¸ch tiÕp xóc trùc tiÕp [1, 2006.01] 
3/20 . . nguån nhiÖt lµ bÒ mÆt ®îc nung nãng (F26B 3/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/22 . . nguån nhiÖt vµ c¸c vËt liÖu hoÆc vËt thÓ cÇn sÊy chuyÓn ®éng t¬ng ®èi víi nhau, 

vÝ dô chuyÓn ®éng rung, l¾c [1, 2006.01] 
3/24 . . . chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
3/26 . . . chuyÓn ®éng díi t¸c ®éng cña träng lùc [1, 2006.01] 
3/28 . b»ng c¸ch bøc x¹ nhiÖt, vÝ dô sÊy b»ng tia mÆt trêi [1, 2006.01] 
3/30 . . tõ c¸c thµnh phÇn ph¸t ra tia hång ngo¹i [1, 2006.01] 
3/32 . b»ng c¸ch ph¸t triÓn nhiÖt trong vËt liÖu hoÆc vËt thÓ cÇn sÊy [1, 2006.01] 
3/34 . . b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng nhiÖt [1, 2006.01] 
3/347 . . . nung nãng ®iÖn tõ, vÝ dô nung nãng b»ng n¨ng lîng vi sãng [4, 2006.01] 
3/353 . . . nung nãng b»ng trë kh¸ng [4, 2006.01] 
3/36 . . b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng c¬ häc, vÝ dô b»ng ma s¸t (b»ng c¸ch sö dông dao 

déng siªu ©m F26B 5/02) [1, 2006.01] 

5/00 SÊy vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n kh«ng dïng nhiÖt (t¸ch chÊt láng ra khái vËt 
r¾n b»ng c¸ch läc B01D; thay thÕ chÊt láng trong vËt r¾n ít b»ng chÊt láng kh¸c, vÝ 
dô ®Èy níc b»ng rîu B01D 12/00, sÊy b»ng ®iÖn di B01J) [1, 2006.01] 

5/02 . b»ng c¸ch sö dông rung ®éng siªu ©m [1, 2006.01] 
5/04 . b»ng c¸ch lµm bay h¬i hoÆc th¨ng hoa h¬i Èm díi ¸p suÊt thÊp, vÝ dô trong ch©n 

kh«ng [1, 2006.01] 
5/06 . . qu¸ tr×nh cã sö dông sù ®«ng l¹nh [1, 2006.01] 
5/08 . b»ng ph¬ng ph¸p ly t©m [1, 2006.01] 
5/10 . . qu¸ tr×nh cã sö dông sù ®«ng l¹nh [1, 2006.01] 
5/12 . b»ng c¸ch hót [1, 2006.01] 
5/14 . b»ng ¸p lùc, vÝ dô Ðp; b»ng bµn ch¶i; b»ng lau chïi [1, 2006.01] 
5/16 . b»ng c¸ch tiÕp xóc víi vËt hót níc, vÝ dô nÊm mèc hót níc; b»ng c¸ch trén lÉn 

chÊt hót níc [1, 2006.01] 
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7/00 SÊy vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n víi viÖc sö dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p 
kh«ng thuéc mét trong c¸c nhãm F26B 3/00 hoÆc F26B 5/00 

M¸y hoÆc thiÕt bÞ sÊy 

9/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sÊy c¸c vËt liÖu r¾n hoÆc vËt thÓ r¾n ë tr¹ng th¸i tÜnh hoÆc 
®¶o trén tõng phÇn chóng; Tñ ph¬i giã d©n dông [1, 2006.01] 

9/02 . trong nhµ cao tÇng (d¹ng ®Æc biÖt cña nhµ E04H) [1, 2006.01] 
9/04 . trong thiÕt bÞ Ðp hoÆc thiÕt bÞ kÑp [1, 2006.01] 
9/06 . trong thïng hoÆc buång cè ®Þnh [1, 2006.01] 
9/08 . . víi bé phËn ®¶o trén [1, 2006.01] 
9/10 . trong kh«ng khÝ, trªn khay hoÆc bµn ë trong nhµ; SÊy c¸c bã vËt liÖu rêi [1, 

2006.01] 

11/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sÊy vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n ®îc chuyÓn ®éng ®¶o 
trén kh«ng ph¶i b»ng c¸ch tÞnh tiÕn [1, 2006.01] 

11/02 . trong chuyÓn ®éng víi c¸c thïng hoÆc c¸c vËt chøa khÐp kÝn kh¸c (F26B 11/18 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/04 . . quay quanh trôc ngang hoÆc trôc h¬i nghiªng [1, 2006.01] 
11/06 . . . cã bé phËn khuÊy trén cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/08 . . quay quanh trôc ®øng hoÆc trôc nghiªng dèc [1, 2006.01] 
11/10 . . . cã bé phËn khuÊy trén cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/12 . trong c¸c thïng cè ®Þnh hoÆc c¸c thïng chøa kÝn kh¸c víi chuyÓn ®éng cña bé phËn 

®¶o trén (F26B 11/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/14 . . cã bé phËn khuÊy trén di chuyÓn trªn mÆt ph¼ng ngang hoÆc h¬i nghiªng [1, 

2006.01] 
11/16 . . cã bé phËn khuÊy trén di chuyÓn trªn mÆt ph¼ng ®øng hoÆc nghiªng dèc [1, 

2006.01] 
11/18 . trªn hoÆc trong chuyÓn ®éng víi ®Üa, gi¸, khay hoÆc c¸c thïng chøa hë kh¸c [1, 

2006.01] 
11/20 . . víi bé phËn khuÊy trén cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/22 . trªn hoÆc trong c¸c ®Üa, gi¸, khay hoÆc c¸c thïng chøa hë cè ®Þnh kh¸c, cã bé phËn 

khuÊy trén chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 

13/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ sÊy v¶i, sîi hoÆc vËt liÖu d¹ng sîi dµi cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
[1, 2006.01] 

13/02 . víi chuyÓn ®éng theo ®êng th¼ng [1, 2006.01] 
13/04 . . sö dông con l¨n [1, 2006.01] 
13/06 . víi chuyÓn ®éng theo ®êng h×nh sin hoÆc ®êng zicz¨c [1, 2006.01] 
13/08 . . sö dông con l¨n [1, 2006.01] 
13/10 . ThiÕt bÞ ®Ó cung cÊp, ®èt nãng hoÆc gi÷ vËt liÖu ; §iÒu khiÓn chuyÓn ®éng, ®é c¨ng 

hoÆc vÞ trÝ cña vËt liÖu (ph¬ng ph¸p lµm nãng F26B3/00) [1, 2006.01] 
13/12 . . §iÒu khiÓn chuyÓn ®éng, ®é c¨ng hoÆc vÞ trÝ cña vËt liÖu [1, 2006.01] 
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13/14 . . Con l¨n (bÒ mÆt hÊp thô F26B 13/26) [1, 2006.01] 
13/16 . . . ®îc ®ôc lç (F26B 13/18 ®îc u tiªn, ®Ó hót F26B 13/30) [1, 2006.01] 
13/18 . . . ®îc lµm nãng; ®îc lµm m¸t [1, 2006.01] 
13/20 . . §ì vËt liÖu nhê c¸c tia chÊt lu, vÝ dô kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
13/22 . . Bè trÝ c¸c ngän löa gas [1, 2006.01] 
13/24 . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ sÊy kh«ng sö dông nhiÖt (c¸c qu¸ tr×nh nµy, xem F26B 5/00) [1, 

2006.01] 
13/26 . . sö dông bÒ mÆt hÊp thô, vÝ dô b¨ng hoÆc líp phñ trªn con l¨n [1, 2006.01] 
13/28 . . ®Ó sÊy b»ng c¸ch Ðp; lµm kh« b»ng c¸ch ch¶i; lµm kh« b»ng c¸ch lau chïi [1, 

2006.01] 
13/30 . . ®Ó sÊy b»ng c¸ch hót, vÝ dô nhê con l¨n ®îc ®ôc lç [1, 2006.01] 

15/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ sÊy c¸c ®å vËt dÞch chuyÓn liªn tiÕp; ThiÕt bÞ ®Ó sÊy c¸c phÇn 
®Æc chÆt cña vËt liÖu dÞch chuyÓn tÞnh tiÕn (F26B 13/00, F26B 17/00 ®îc u tiªn; 
b¨ng chuyÒn nãi chung B65G) [1, 2006.01] 

15/02 . víi chuyÓn ®éng hoµn toµn hoÆc tõng phÇn ®å vËt sÊy hay vËt liÖu sÊy theo vßng 
trßn [1, 2006.01] 

15/04 . . trong mÆt ph¼ng ngang [1, 2006.01] 
15/06 . . . bao gåm mét vµi mÆt ph¼ng ®îc ®Æt chång lªn nhau [1, 2006.01] 
15/08 . . trong mÆt ph¼ng ®øng [1, 2006.01] 
15/10 . víi chuyÓn ®éng ®å vËt hoÆc vËt liÖu sÊy theo quü ®¹o ®îc t¹o bëi mét hoÆc nhiÒu 

®êng th¼ng, vÝ dô phøc hîp [1, 2006.01] 
15/12 . . tÊt c¶ c¸c ®êng quü ®¹o n»m ngang hoÆc h¬i nghiªng [1, 2006.01] 
15/14 . . . ®å vËt sÊy hoÆc khèi vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn trªn khay hoÆc gi¸ [1, 2006.01] 
15/16 . . . ®å vËt sÊy hoÆc khèi vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn trªn xe goßng [1, 2006.01] 
15/18 . . . ®å vËt sÊy hoÆc khèi vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn trªn b¨ng v« tËn [1, 2006.01] 
15/20 . . tÊt c¶ c¸c ®êng quü ®¹o th¼ng ®øng hoÆc nghiªng dèc [1, 2006.01] 
15/22 . . . ®å vËt sÊy hoÆc khèi vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn trªn b¨ng v« tËn [1, 2006.01] 
15/24 . . . . theo quü ®¹o zicz¨c [1, 2006.01] 
15/26 . víi chuyÓn ®éng cña vËt liÖu hoÆc ®å vËt sÊy theo ®êng xo¾n [1, 2006.01] 

17/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sÊy c¸c vËt liÖu d¹ng rêi, dÎo hoÆc ch¶y láng, vÝ dô h¹t nhá, 
x¬ ng¾n, víi dÞch chuyÓn tÞnh tiÕn (F26B 13/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

17/02 . víi chuyÓn ®éng nhê b¨ng t¶i mang vËt liÖu sÊy; víi chuyÓn ®éng nhê b¨ng t¶i ®¶o 
vËt liÖu sÊy trªn bÒ mÆt cè ®Þnh [1, 2006.01] 

17/04 . . tÊt c¶ c¸c b¨ng n»m ngang hoÆc h¬i nghiªng (F26B 17/08 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

17/06 . . tÊt c¶ c¸c b¨ng th¼ng ®øng hoÆc nghiªng dèc (F26B 17/08 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

17/08 . . c¸c b¨ng ®îc bè trÝ theo ®êng h×nh sin hoÆc ®êng zicz¨c [1, 2006.01] 
17/10 . víi chuyÓn ®éng nhê t¸c ®éng bëi dßng lu chÊt, vÝ dô ch¶y ra tõ mét vßi phun 

(F26B 3/08 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
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17/12 . víi chuyÓn ®éng vËt liÖu sÊy chØ nhê t¸c ®éng cña lùc träng trêng [1, 2006.01] 
17/14 . . vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn xuyªn qua dßng khÝ ngîc chiÒu [1, 2006.01] 
17/16 . . vËt liÖu sÊy dÞch chuyÓn xuèng phÝa díi bÒ mÆt ®îc nung nãng [1, 2006.01] 
17/18 . cã vÝt t¶i quay trßn hoÆc b¨ng chuyÒn vËn chuyÓn quay kh¸c trén vËt liÖu trong 

buång cè ®Þnh [1, 2006.01] 
17/20 . . cã trôc quay n»m ngang hoÆc h¬i nghiªng [1, 2006.01] 
17/22 . . cã trôc quay ®øng hoÆc nghiªng dèc [1, 2006.01] 
17/24 . víi chuyÓn ®éng cña vËt liÖu sÊy b»ng c¸ch b¾n hoÆc tung lªn [1, 2006.01] 
17/26 . cã c¸c b¨ng chuyÒn thùc hiÖn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc chuyÓn ®éng l¾c 

®¶o vËt liÖu sÊy trªn bÒ mÆt cè ®Þnh cã sµng, gi¸ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc 
chuyÓn ®éng l¾c [1, 2006.01] 

17/28 . víi chuyÓn ®éng cña vËt liÖu sÊy nhê c¸c con l¨n hoÆc ®Üa víi vËt liÖu sÊy ®i qua 
phÝa trªn hoÆc gi÷a chóng, vÝ dô trèng hoÆc sµng hót khÝ [1, 2006.01] 

17/30 . víi chuyÓn ®éng cña vËt liÖu sÊy b»ng chuyÓn ®éng quay hoÆc chuyÓn ®éng l¾c cña 
c¸c thïng chøa; víi chuyÓn ®éng cña vËt liÖu sÊy b»ng c¸c ®¸y quay trßn [1, 
2006.01] 

17/32 . . chuyÓn ®éng trªn bÒ mÆt ngang hoÆc h¬i nghiªng [1, 2006.01] 
17/34 . . chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng ®øng hoÆc nghiªng dèc [1, 2006.01] 

19/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sÊy vËt liÖu r¾n hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n kh«ng thuéc c¸c nhãm 
F26B 9/00 ®Õn F26B 17/00 [1, 2006.01] 

20/00 Tæ hîp c¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ thuéc hai hay nhiÒu nhãm F26B 9/00 ®Õn F26B 
19/00 [1, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt øng dông chung 

21/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó cung cÊp vµ ®iÒu khiÓn kh«ng khÝ hoÆc khÝ ®Ó sÊy c¸c vËt liÖu r¾n 
hoÆc vËt thÓ r¾n (®iÒu hßa kh«ng khÝ hoÆc th«ng giã nãi chung F24F) [1, 2006.01] 

21/02 . Lu©n chuyÓn kh«ng khÝ hoÆc khÝ trong c¸c chu tr×nh kÝn, vÝ dô hoµn toµn trong 
kh«ng gian sÊy (F26B 21/4 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

21/04 . . tõng phÇn ngoµi kh«ng gian sÊy [1, 2006.01] 
21/06 . §iÒu khiÓn, vÝ dô ®iÒu chØnh, c¸c th«ng sè cña khÝ (F26B21/14 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01]  
21/08 . . §é Èm [1, 2006.01] 

21/10 . . NhiÖt ®é; ¸p suÊt [1, 2006.01] 
21/12 . . VËn tèc dßng ch¶y; Lu lîng dßng ch¶y [1, 2006.01] 
21/14 . sö dông khÝ hoÆc h¬i, trõ kh«ng khÝ vµ h¬i níc [1, 2006.01] 

23/00 ThiÕt bÞ nung nãng (sö dông kh«ng khÝ vµ khÝ ®îc ®èt nãng F26B 21/00) [1, 
2006.01] 

23/02 . sö dông nhiÖt cña sù ch¸y (F26B 23/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/04 . sö dông sù ®un nãng b»ng ®iÖn (F26B 23/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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23/06 . . sù nung nãng trë kh¸ng [1, 2006.01] 
23/08 . . c¶m øng; ®iÖn dung; vi sãng [1, 2006.01] 
23/10 . sö dông èng hoÆc kªnh dÉn c¸c chÊt lu ®îc nung nãng [1, 2006.01] 

25/00 C¸c chi tiÕt øng dông nãi chung kh«ng thuéc nhãm F26B 21/00 hoÆc 23/00 (chÊt 
t¶i, vËn chuyÓn hoÆc x¶ t¶i nãi chung B65G) [1, 2006.01] 

25/02 . øng dông c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng, kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c [1, 2006.01] 
25/04 . ThiÕt bÞ ®¶o trén, khuÊy trén hoÆc cµo [1, 2006.01] 
25/06 . C¸c buång, thïng ®ùng vµ thïng chøa [1, 2006.01] 
25/08 . . C¸c bé phËn cña chóng [1, 2006.01] 
25/10 . . . NÒn, vßm, ®¸y; §¸y gi¶ [1, 2006.01] 
25/12 . . . Têng vµ tÊm ng¨n; Cöa [1, 2006.01] 
25/14 . . C¸c buång, thïng ®ùng hoÆc ®å chøa cã cÊu tróc ®¬n gi¶n [1, 2006.01] 
25/16 . . . khÐp kÝn, vÝ dô thïng trèng [1, 2006.01] 
25/18 . . . hë, vÝ dô ®Üa, khay [1, 2006.01] 
25/20 . Con l¨n (F26B 25/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/22 . §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh sÊy tuú thuéc vµo hµm lîng Èm trong vËt liÖu r¾n hoÆc vËt 

thÓ cÇn sÊy [1, 2006.01] 
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F27 C¸c lo¹i lß ®un nãng, Nung thiªu, sÊy, hoÆc chng [4] 

F27B C¸c lo¹i lß ®un nãng, nung thiªu, sÊy, chng nãi chung; 
c¸c thiÕt bÞ thiªu kÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù (c¸c thiÕt bÞ 
buång ®èt F23; ®èt nãng b»ng ®iÖn H05B) 

Ghi chó [7] 

 CÇn lu ý ®Õn c¸c Ghi chó vµ tham chiÕu cña líp F27 vµ Ghi chó (3) cña phÇn H. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c lß cè ®Þnh kh«ng cã dÞch chuyÓn cña vËt 
liÖu ®îc lµm nãng 

Lß ®øng ................................................................................................................................ 1/00 
Lß ngang .....................................................................................................................3/00, 5/00 
Lß h×nh chu«ng .................................................................................................................. 11/00 
Lß liªn tôc .......................................................................................................................... 13/00 
Lß nåi, lß thïng .................................................................................................................. 14/00 

C¸c lo¹i lß cè ®Þnh víi sù dÞch chuyÓn c¬ häc 
vËt liÖu ®îc lµm nãng ......................................................................................................... 9/00 
Lß quay ................................................................................................................................7/00, 13/00 
C¸c lo¹i lß kh¸c; Lß liªn hîp .................................................................... 15/00, 17/00; 19/00 
C¸c thiÕt bÞ thiªu kÕt hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù ......................................................... 21/00 

 

1/00 Lß ®øng hoÆc c¸c lo¹i lß gÇn nh ®øng (®Ó nung nãng s¬ bé, ®èt, thiªu hoÆc lµm 
l¹nh ®¸ v«i, ®¸ magie oxit, ®olomit C04B 2/12) [1, 2006.01] 

1/02 . víi hai hoÆc nhiÒu lß ®øng hoÆc buång, vÝ dô lß nhiÒu tÇng [1, 2006.01] 
1/04 . . Tæ hîp hoÆc ph©n bè c¸c lß ®øng [1, 2006.01] 
1/06 . d¹ng kh¸c so víi sù thæi lªn [1, 2006.01] 
1/08 . ®îc lµm nãng b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c víi so víi sù ®èt ch¸y nhiªn liÖu r¾n trén 

lÉn víi liÖu lß [1, 2006.01] 
1/09 . . nung nãng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
1/10 . C¸c bé phËn kÕt cÊu, c¸c phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c lß d¹ng nµy 

[1, 2006.01] 
1/12 . . Vá bao hoÆc líp bäc; BÖ ®ì cho chóng [1, 2006.01] 
1/14 . . . Bè trÝ c¸c líp lãt lß (lãt lß nãi chung F27D 1/00) [1, 2006.01] 
1/16 . . Bè trÝ c¸c lç giã [1, 2006.01] 
1/18 . . Bè trÝ c¸c èng gãp thu bôi [1, 2006.01] 
1/20 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
1/21 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
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1/22 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt (bé trao ®æi nhiÖt nãi chung F28C, F28D) [1, 
2006.01] 

1/24 . . ThiÕt bÞ lµm nguéi [1, 2006.01] 
1/26 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
1/28 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra vµ b¸o hiÖu [1, 2006.01] 

3/00 Lß ®¸y b»ng, vÝ dô lo¹i lß ph¶n x¹ (F27B 9/00 ®Õn 15/00, F27B 21/00 ®îc u 
tiªn); Lß hå quang ®iÖn [1, 4, 2006.01] 

3/02 . lo¹i mét buång víi ®¸y cè ®Þnh [1, 2006.01] 
3/04 . lo¹i nhiÒu ®¸y; lo¹i nhiÒu buång; Liªn hîp [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c buång hoÆc ®¸y chuyÓn ®éng ®îc, vÝ dô lËt ®¶o [1, 2006.01] 
3/08 . ®îc nung nãng b»ng ®iÖn, vÝ dô lß hå quang ®iÖn, cã hoÆc kh«ng cã bÊt kú lo¹i 

nguån nhiÖt kh¸c [1, 2006.01] 
3/10 . C¸c bé phËn kÕt cÊu, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ, vÝ dô èng gãp thu bôi, chuyªn dïng 

cho lß ®¸y b»ng [1, 2006.01] 
3/12 . . C¸c buång hoÆc vá lµm viÖc; BÖ ®ì cña chóng [1, 2006.01] 
3/14 . . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
3/16 . . . Thµnh; Vßm [1, 2006.01] 
3/18 . .  Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
3/19 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
3/20 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
3/22 . . Bè trÝ thiÕt bÞ cung cÊp kh«ng khÝ vµ khÝ [1, 2006.01] 
3/24 . . ThiÕt bÞ lµm nguéi [1, 2006.01] 
3/26 . . Bè trÝ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 
3/28 . . Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 2006.01] 

5/00 Lß móp; Lß chng; C¸c lo¹i lß kh¸c trong ®ã vËt liÖu ®îc lµm nãng kh«ng tiÕp 
xóc víi ngän löa ®èt nãng lß (F27B 9/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/02 . lo¹i nhiÒu buång [1, 2006.01] 
5/04 . ®Ó lµm nãng vËt liÖu trong ch©n kh«ng hoÆc trong m«i trêng khÝ ®Æc biÖt [1, 

2006.01] 
5/05 . . trong ch©n kh«ng [5, 2006.01] 
5/06 . C¸c bé phËn kÕt cÊu, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c lß nµy [1, 

2006.01] 
5/08 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
5/10 . . Lß móp [1, 2006.01] 
5/12 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
5/13 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
5/14 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
5/16 . . Bè trÝ thiÕt bÞ cung cÊp kh«ng khÝ vµ khÝ [1, 2006.01] 
5/18 . . Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 2006.01] 
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7/00 Lß kiÓu trèng quay, nghÜa lµ lß n»m ngang hoÆc gÇn nghiªng [1, 2006.01] 
7/02 . lo¹i nhiÒu buång hoÆc cã nhiÒu trèng [1, 2006.01] 
7/04 . . víi c¸c ph©n ®o¹n theo chiÒu däc [1, 2006.01] 
7/06 . ®Ó lµm nãng vËt liÖu trong ch©n kh«ng hoÆc trong m«i trêng khÝ ®Æc biÖt [1, 

2006.01] 
7/08 . ®îc ®èt nãng tõ ngoµi vµo [1, 2006.01] 
7/10 . ®îc ®èt nãng tõ phÝa trong, vÝ dô b»ng c¸c ®êng r·nh trong têng [1, 2006.01] 
7/12 . lËt ®¶o ®îc [1, 2006.01] 
7/14 . víi c¸c ph¬ng tiÖn khuÊy trén hoÆc dÞch chuyÓn vËt liÖu ®îc lµm nãng [1, 

2006.01] 
7/16 . . c¸c ph¬ng tiÖn ®îc cè ®Þnh víi trèng(F27B 7/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/18 . . c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn ®éng bªn trong thïng [1, 2006.01] 
7/20 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cña lß kiÓu trèng quay 

[1, 2006.01] 
7/22 . . Trèng quay; BÖ ®ì cho chóng [1, 2006.01] 
7/24 . . . §Öm kÝn gi÷a c¸c phÇn quay vµ phÇn cè ®Þnh [1, 2006.01] 
7/26 . . C¬ cÊu dÉn ®éng [1, 2006.01] 
7/28 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
7/30 . . Bè trÝ c¸c tÊm ng¨n phÝa trong [1, 2006.01] 
7/32 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
7/33 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
7/34 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
7/36 . . Bè trÝ thiÕt bÞ cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
7/38 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nguéi [1, 2006.01] 
7/40 . . . C¸c bé lµm nguéi vÖ tinh [4, 2006.01] 
7/42 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 

2006.01] 

9/00 C¸c lo¹i lß víi sù dÞch chuyÓn c¬ häc vËt liÖu ®îc lµm nãng, vÝ dô lß hÇm (F27B 
7/14 ®îc u tiªn); C¸c lo¹i lß t¬ng tù trong ®ã vËt liÖu ®îc nung nãng dÞch 
chuyÓn díi t¸c dông cña träng lùc [1, 2006.01] 

9/02 . lo¹i nhiÒu r·nh; lo¹i nhiÒu buång; lß liªn hîp kiÓu ®ã [1, 2006.01] 
9/04 . ®Ó nung nãng vËt liÖu trong ch©n kh«ng hoÆc trong m«i trêng khÝ ®Æc biÖt [1, 

2006.01] 
9/06 . vËt liÖu ®îc nung nãng kh«ng tiÕp xóc víi ngän löa ga ®èt nãng lß; ®îc nung 

nãng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
9/08 . . ®îc nung nãng qua têng cña buång ®èt [1, 2006.01] 
9/10 . . ®îc nung nãng b»ng kh«ng khÝ hoÆc khÝ nãng [1, 2006.01] 
9/12 . víi thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó nung nãng s¬ bé hoÆc lµm nguéi vËt liÖu [1, 2006.01] 
9/14 . ®Æc trng bëi c¸c ®êng dÞch chuyÓn cña vËt liÖu trong khi ®îc ®èt nãng (F27B 

9/28 ®îc u tiªn; c¸c gi¸ ®ì hoÆc thïng chøa lu ®éng dµnh cho vËt liÖu F27D 
3/12) [1, 2006.01] 
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9/16 . . vËt liÖu dÞch chuyÓn theo ®êng trßn hoÆc cung trßn [1, 2006.01] 
9/18 . . . díi t¸c ®éng cña thiÕt bÞ cµo hoÆc ®Èy [1, 2006.01] 
9/20 . . vËt liÖu dÞch chuyÓn theo ®êng gÇn nh th¼ng [1, 2006.01] 
9/22 . . . díi t¸c ®éng cña thiÕt bÞ cµo hoÆc ®Èy (F27B 9/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/24 . . . ®îc chë b»ng b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
9/26 . . . trªn hoÆc trong goßng, m¸ng hoÆc thïng ®ùng [1, 2006.01] 
9/28 . ®Ó xö lý liªn tôc theo chiÒu dµi vËt liÖu [1, 2006.01] 
9/30 . C¸c bé phËn kÕt cÊu, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c lß kiÓu ®ã [1, 

2006.01] 
9/32 . . Vá [1, 2006.01] 
9/34 . . . Bè trÝ thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
9/36 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
9/38 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
9/39 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
9/40 . . Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc gi¸m s¸t [1, 2006.01] 

11/00 Lß h×nh chu«ng (®Ó xö lý c¸c b¨ng vµ cuén d©y kim lo¹i C21D 9/663) [1, 2006.01] 

13/00 Lß ®èt liªn tôc, trong ®ã nguyªn liÖu ®îc nung nãng cè ®Þnh, vÝ dô lß kiÓu 
vßng, c¸c lß cã buång ®èt nãng dÞch chuyÓn trªn vËt liÖu cè ®Þnh [1, 2006.01] 

13/02 . lo¹i nhiÒu buång víi c¸c tÊm ch¾n cè ®Þnh; Lß liªn hîp kiÓu ®ã [1, 2006.01] 
13/04 . lo¹i mét buång víi c¸c tÊm ch¾n t¹m thêi [1, 2006.01] 
13/06 . C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c lß kiÓu ®ã [1, 

2006.01] 
13/08 . . Vá [1, 2006.01] 
13/10 . . . Bè trÝ thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
13/12 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
13/14 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 

2006.01] 

14/00 C¸c lß nåi; C¸c lß thïng [1, 4, 2006.01] 
14/02 . víi thiÕt bÞ l¾c hoÆc lËt (F27B 14/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
14/04 . ®Ó xö lý vËt liÖu trong ch©n kh«ng hoÆc trong m«i trêng khÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
14/06 . ®îc nung nãng b»ng ®iÖn, vÝ dô lß nåi c¶m øng ®iÖn, cã hoÆc kh«ng cã bÊt kú lo¹i 

nguån nhiÖt kh¸c (F27B 14/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
14/08 . C¸c bé phËn kÕt cÊu chuyªn dïng cho lß nåi hoÆc lß thïng [1, 4, 2006.01] 
14/10 . . Nåi lß [1, 2006.01] 
14/12 . . . M¸i che cho chóng [1, 2006.01] 
14/14 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
14/16 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [4, 2006.01] 
14/18 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
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14/20 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 
2006.01] 

15/00 Lß ®èt tÇng s«i; C¸c lo¹i lß kh¸c ®Ó xö lý c¸c vËt liÖu nghiÒn nhá ë d¹ng ph©n 
t¸n (thiÕt bÞ ®èt tÇng s«i F23C 10/00) [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c bé phËn kÕt cÊu, phô tïng vµ thiÕt bÞ cho c¸c lß kiÓu ®ã [1, 2006.01] 
15/04 . . Vá; BÖ ®ì cho chóng [1, 2006.01] 
15/06 . . . Bè trÝ thiÕt bÞ lãt lß [1, 2006.01] 
15/08 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [1, 4, 2006.01] 
15/09 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
15/10 . . Bè trÝ thiÕt bÞ cung cÊp kh«ng khÝ hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
15/12 . . Bè trÝ thiÕt bÞ thu l¾ng bôi [1, 2006.01] 
15/14 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nãng [1, 2006.01] 
15/16 . . Bè trÝ thiÕt bÞ lµm nguéi [1, 2006.01] 
15/18 . . Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
15/20 . . Bè trÝ thiÕt bÞ kiÓm tra hoÆc b¸o ®éng [1, 2006.01] 

17/00 C¸c lß kh«ng thuéc c¸c nhãm F27B 1/00 ®Õn 15/00 (c¸c lß liªn hîp vÒ mÆt kÕt cÊu 
F27B 19/02) [1, 2006.01] 

17/02 . chuyªn dïng cho môc ®Ých thÝ nghiÖm [1, 2006.01] 

19/00 Tæ hîp c¸c lo¹i lß kh«ng thuéc c¸c nhãm F27B 1/00 ®Õn 15/00 [1, 2006.01] 
19/02 . ®îc tæ hîp trong mét kÕt cÊu [1, 2006.01] 
19/04 . ®îc bè trÝ lµm viÖc theo nguyªn t¾c t¸c dông t¬ng hç [1, 2006.01] 

21/00 ThiÕt bÞ thiªu kÕt; C¸c thiÕt bÞ cã cÊu tróc t¬ng tù ®Ó xö lý nhiÖt kh¸c [1, 
2006.01] 

21/02 . Sµng hoÆc bµn thiªu kÕt [1, 2006.01] 
21/04 . Nåi hoÆc chËu thiªu kÕt [1, 2006.01] 
21/06 . M¸y thiªu kÕt víi b¨ng truyÒn ®ai [1, 2006.01] 
21/08 . C¸c chi tiÕt, phô tïng hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho thiªu kÕt hoÆc lo¹i t¬ng tù [4, 

2006.01] 
21/10 . . Bè trÝ thiÕt bÞ chÊt t¶i [4, 2006.01] 
21/12 . . Bè trÝ thiÕt bÞ dì t¶i [4, 2006.01] 
21/14 . . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t, b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù [4, 

2006.01] 
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F27D C¸c bé phËn kÕt cÊu hoÆc phô tïng cña c¸c lo¹i lß nung 
nãng, nung thiªu, sÊy hoÆc chng, ®îc sö dông trong hai 
kiÓu lß trë lªn (thiÕt bÞ buång ®èt F23; nung nãng b»ng ®iÖn H05B) 

Ghi chó 

 CÇn lu ý ®Õn c¸c Ghi chó vµ tham chiÕu cña líp F27 vµ Ghi chó (3) cña phÇn H. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu .............................................................................................................. 1/00 
chuyÓn t¶i vµ ®ì c¸c vËt liÖu ®îc nung nãng ................................. 3/00, 5/00, 15/00 
Lµm nãng s¬ bé; lµm nguéi; sö dông nhiÖt khÝ 
th¶i ra ........................................................................................................... 13/00; 9/00, 15/02; 17/00 
Bè trÝ c¸c bé phËn nung nãng b»ng §iÖn ................................................................... 11/00 
Bè trÝ c¸c ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o hiÓm ..................................................... 19/00, 21/00 
C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c; C¸c chi tiÕt kÕt cÊu kh¸c ........................ 7/00; 25/00, 27/00, 99/00 

 

1/00 Vá; Lãt lß; Têng ng¨n; M¸i (VËt liÖu chÞu löa C04B; tÊm ng¨n löa cho buång ®èt 
F23M 3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Vßm; M¸i [1, 2006.01] 
1/04 . ®Æc trng bëi d¹ng cña g¹ch hoÆc khèi ®îc sö dông [1, 2006.01] 
1/06 . . G¹ch hoÆc khèi b»ng vËt liÖu hçn hîp [1, 2006.01] 
1/08 . . . G¹ch hoÆc khèi víi cèt kim lo¹i bªn trong [1, 2006.01] 
1/10 . Líp lãt nguyªn khèi; BÖ ®ì cho nã [1, 2006.01] 
1/12 . kÕt hîp víi thiÕt bÞ lµm l¹nh (kÕt cÊu cña c¸c côm èng nãi chung F28) [1, 2006.01] 
1/14 . BÖ ®ì líp lãt lß (F27D 1/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . ChÕ t¹o hoÆc söa ch÷a líp lãt lß [1, 2006.01] 
1/18 . Khung cöa; Cöa, n¾p, m¸i che th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 

3/00 ChÊt t¶i; Dì t¶i; C¸c thao t¸c víi vËt liÖu ®îc chÊt t¶i (hÖ thèng vËn chuyÓn ®Æc 
trng bëi øng dông cña chóng cho môc ®Ých ®Æc biÖt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
B65G 49/00; vËn chuyÓn vËt liÖu trong lß F27B 9/14) [1, 2006.01] 

3/02 . Kay hoÆc bµn trît dïng cho vËt nÆng [1, 2006.01] 
3/04 . ThiÕt bÞ ®Èy [1, 2006.01] 
3/06 . M¸y chÊt t¶i hoÆc dì t¶i trªn nÒn di ®éng [1, 2006.01] 
3/08 . ThiÕt bÞ chÊt t¶i guång xo¾n; ThiÕt bÞ dì t¶i guång xo¾n [1, 2006.01] 
3/10 . ChÊt t¶i trùc tiÕp tõ thïng chøa hoÆc m¸ng [1, 2006.01] 
3/12 . Sµn hoÆc thïng chøa di ®éng cho vËt liÖu ®îc chÊt t¶i [1, 2006.01] 
3/14 . ChÊt t¶i hoÆc dì t¶i vËt liÖu láng hoÆc vËt liÖu nãng ch¶y [1, 2006.01] 
3/15 . Lç th¸o; ThiÕt bÞ th¶i xØ [1, 2006.01] 
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3/16 . DÉn c¸c tia hoÆc dßng chÊt láng hoÆc chÊt khÝ vµo vËt liÖu ®îc chÊt t¶i (F27D 3/18 
®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 

3/18 . ChÊt t¶i vËt liÖu d¹ng h¹t víi viÖc sö dông chÊt láng hoÆc chÊt khÝ lµm chÊt mang 
[3, 2006.01] 

5/00 Sµn lß, líi hoÆc t¬ng tù ®Ó ®Ó chÊt t¶i vËt liÖu trong lß (sµn di ®éng F27D 3/12) 
[1, 2006.01] 

7/00 Sù t¹o thµnh, duy tr× hoÆc tuÇn hoµn m«i trêng khÝ trong buång ®èt nãng [1, 
2006.01] 

7/02 . CÊp h¬i níc, h¬i, khÝ hoÆc chÊt láng [1, 2006.01] 
7/04 . TuÇn hoµn kh«ng khÝ nhê c¸c thiÕt bÞ c¬ häc [1, 2006.01] 
7/06 . Sù t¹o thµnh hoÆc duy tr× m«i trêng khÝ ®Æc biÖt hoÆc ch©n kh«ng trong buång 

nung nãng (F27D 7/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

9/00 Lµm nguéi lß hoÆc c¸c vËt liÖu trong lß (F27D 1/00, 3/00 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

11/00 Bè trÝ c¸c bé phËn lµm nãng b»ng ®iÖn trong hoÆc trªn lß (c¸c bé phËn ®èt nãng 
b»ng ®iÖn H05B) [1, 2006.01] 

11/02 . Lµm nãng b»ng ®iÖn trë thuÇn [1, 2006.01] 
11/04 . . b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn ch¹y qua vËt liÖu cÇn ®un nãng [1, 2006.01] 
11/06 . Lµm nãng b»ng c¶m øng, nghÜa lµ trong ®ã vËt liÖu ®îc lµm nãng hoÆc b×nh hay 

phÇn tö bÊt kú ë bªn trong chóng t¹o thµnh chuçi vËn chuyÓn thø cÊp [1, 2006.01] 
11/08 . Lµm nãng nhê sù phãng ®iÖn, vÝ dô nhê cung phãng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/10 . . Bè trÝ c¸c ®iÖn cùc (®iÒu khiÓn tù ®éng nhiÖt ®é G05D 23/00; c¸c dông cô phãng 

®iÖn H01T; c¸c thiÕt bÞ ®Ó cÊp vµ dÉn híng c¸c ®iÖn cùc H05B 7/10; ®iÒu khiÓn 
tù ®éng c«ng suÊt b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ c¸c ®iÖn cùc H05B 7/144) [1, 2006.01] 

11/12 . víi trêng ®iÖn tõ t¸c ®éng trùc tiÕp lªn vËt liÖu ®îc lµm nãng [1, 2006.01] 

13/00 C¸c dông cô ®Ó lµm nãng s¬ bé vËt liÖu ®îc xö lý; C¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm nãng s¬ 
bé vËt liÖu ®îc xö lý [1, 2006.01] 

15/00 VËn chuyÓn hoÆc xö lý ®èi víi vËt liÖu lÊy tõ lß ra; Gi¸ ®ì vµ buång høng cho nã 
[1, 2006.01] 

15/02 . Lµm nguéi [1, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ ®Ó sö dông nhiÖt th¶i ra (bé trao ®æi nhiÖt, xem F28); ThiÕt bÞ ®Ó sö dông 
hoÆc ph©n bè khÝ th¶i (th¶i khãi nãi chung B08B 15/00) [1, 2006.01] 

19/00 Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

21/00 Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t; Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ an toµn [1, 2006.01] 
21/02 . ThiÕt bÞ quan s¸t vµ chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
21/04 . Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o vµ b¸o ®éng [1, 2006.01] 
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25/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó lo¹i bá ®ãng cÆn [2010.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ khuÊy trén dïng cho vËt liÖu nãng ch¶y (F27D 3/14 ®îc u tiªn) 
[2010.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2010.01] 
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F28 Trao ®æi nhiÖt nãi chung 

F28B ThiÕt bÞ ngng tô h¬i hoÆc h¬i níc (ngng tô h¬i B01D 5/00; sù 
ngng tô trong khi xö lý s¬ bé khÝ tríc khi kÕt tña tÜnh ®iÖn cña c¸c h¹t ph©n t¸n 
B03C 3/014; thiÕt bÞ ®éng lùc h¬i níc víi b×nh ngng tô F01K; ho¸ láng khÝ F25J; 
c¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt nãi chung F28F) 

 

1/00 ThiÕt bÞ ngng tô trong ®ã h¬i níc hoÆc h¬i ®îc t¸ch ra khái m«i trêng lµm 
l¹nh b»ng c¸c têng ng¨n, vÝ dô thiÕt bÞ ngng tô bÒ mÆt [1, 2006.01] 

1/02 . sö dông níc hoÆc chÊt láng kh¸c ®Ó lµm m«i trêng lµm l¹nh [1, 2006.01] 
1/04 . . víi têng ng¨n di ®éng [1, 2006.01] 
1/06 . sö dông kh«ng khÝ hoÆc lo¹i khÝ kh¸c ®Ó lµm m«i trêng lµm l¹nh [1, 2006.01] 
1/08 . . víi c¸c têng ng¨n di ®éng [3, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ ngng tô trong ®ã h¬i níc hoÆc h¬i tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i trêng 
lµm l¹nh [1, 2006.01] 

3/02 . b»ng dßng ch¶y cña líp chÊt láng lµm l¹nh trªn bÒ mÆt cña thiÕt bÞ ngng tô [1, 
2006.01] 

3/04 . b»ng viÖc phun chÊt láng lµm l¹nh vµo h¬i hoÆc h¬i níc (F28B 3/08 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

3/06 . b»ng viÖc phun h¬i níc hoÆc h¬i vµo chÊt láng lµm lµm (F28B 3/08 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

3/08 . cã c¸c bé phËn quay [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ ngng tù kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p lµm l¹nh thuéc c¸c nhãm F28B 1/00 
vµ 3/00; C¸c thiÕt bÞ ngng tô kh¸c [1, 2006.01] 

7/00 KÕt hîp hai hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ ngng tô, vÝ dô víi b×nh ngng tô dù tr÷ [1, 
2006.01] 

9/00 HÖ thèng phô hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô, bè trÝ chóng [1, 2006.01] 
9/02 . ®Ó cÊp h¬i níc hoÆc h¬i kh¸c ®Õn thiÕt bÞ ngng tô [1, 2006.01] 
9/04 . ®Ó cÊp, thu hoÆc b¶o qu¶n níc lµm l¹nh hoÆc chÊt láng lµm l¹nh kh¸c [1, 2006.01] 
9/06 . . víi viÖc b¶o ®¶m lµm l¹nh l¹i níc lµm l¹nh hoÆc chÊt láng lµm l¹nh kh¸c [1, 

2006.01] 
9/08 . ®Ó thu vµ th¶i níc ngng [1, 2006.01] 
9/10 . ®Ó t¸ch ra, lµm l¹nh vµ th¶i khÝ kh«ng ngng tô ®îc [1, 2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn dµnh riªng cho thiÕt bÞ ngng tô [1, 2006.01] 
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F28C ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c, 
trong ®ã m«i trêng trao ®æi nhiÖt tiÕp xóc trùc tiÕp víi 
nhau, kh«ng cã ph¶n øng ho¸ häc gi÷a chóng (c¸c vËt liÖu 
truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc lu tr÷ nhiÖt C09K 5/00; bé lµm nãng lu chÊt cã 
c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt F24H; cã m«i trêng truyÒn nhiÖt trung gian tiÕp xóc trùc 
tiÕp m«i trêng m«i trêng trao ®æi nhiÖt F28D 15/00 ®Õn 19/00; C¸c chi tiÕt kÕt cÊu 
nãi chung cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F) 

 

1/00 ThiÕt bÞ lµm m¸t kiÓu phun tíi trùc tiÕp, vÝ dô th¸p lµm m¸t (kÕt cÊu c«ng tr×nh 
E04H 5/12; kh«ng gian kÝn ®îc lµm m¸t b»ng c¸ch phun tíi F25; c¸c bé phËn kÕt 
cÊu cña c¸c thiÕt bÞ lµm m¸t kiÓu phun tíi F28F 25/00) [1, 2006.01] 

1/02 . chØ víi dßng ngîc [1, 2006.01] 
1/04 . chØ víi dßng ngang [1, 2006.01] 
1/06 . víi c¶ dßng ngîc vµ dßng ngang [1, 2006.01] 
1/08 . ThiÕt bÞ ®Ó thu håi nhiÖt cña h¬i th¶i ra [1, 2006.01] 
1/10 . ThiÕt bÞ ®Ó khö tiÕng ån [1, 5, 2006.01] 
1/12 . ThiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa sù t¾c nghÏn do sù ®ãng b¨ng [3, 2006.01] 
1/14 . bao gåm c¶ sù trao ®æi nhiÖt kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp [3, 2006.01] 
1/16 . ThiÕt bÞ ng¨n ngõa sù ngng tô, kÕt tña hoÆc h×nh thµnh s¬ng mï, phÝa ngoµi thiÕt 

bÞ lµm m¸t (F28C 1/14 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt tiÕp xóc trùc tiÕp kh¸c [1, 2006.01] 
3/02 . m«i trêng trao ®æi nhiÖt ®Òu lµ khÝ hoÆc h¬i [1, 2006.01] 
3/04 . m«i trêng trao ®æi nhiÖt ®Òu lµ chÊt láng [1, 2006.01] 
3/06 . m«i trêng trao ®æi nhiÖt, mét lµ chÊt láng, mét lµ khÝ hoÆc h¬i (thiÕt bÞ gi¶m nhiÖt 

®é cña h¬i níc F22) [1, 2006.01] 
3/08 . . víi sù thay ®æi tr¹ng th¸i, vÝ dô b»ng sù hÊp thô, sù bay h¬i, sù ngng tô (sinh h¬i 

díi ¸p suÊt F22) [1, 2006.01] 
3/10 . mét m«i trêng trao ®æi nhiÖt Ýt nhÊt lµ chÊt r¾n d¹ng h¹t, vÝ dô vËt liÖu nghiÒn nhá 

[1, 2006.01] 
3/12 . . m«i trêng trao ®æi nhiÖt, mét d¹ng vËt liÖu nghiÒn nhá, mét lµ khÝ, h¬i hoÆc chÊt 

láng [1, 2006.01] 
3/14 . . . vËt liÖu r¾n nghiÒn nhá tù ch¶y nhê träng lùc, vÝ dô ch¶y vÒ phÝa díi däc theo 

èng [1, 2006.01] 
3/16 . . . VËt liÖu r¾n nghiÒn nhá t¹o thµnh mét líp trªn sµng rung [1, 2006.01] 
3/18 . . . VËt liÖu r¾n nghiÒn nhá chuyÓn ®éng trong tang trèng quay [1, 2006.01] 
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F28D ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt, kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c, 
trong ®ã m«i trêng trao ®æi nhiÖt kh«ng tiÕp xóc trùc 
tiÕp víi nhau (c¸c vËt liÖu truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc lu tr÷ nhiÖt C09K 
5/00; bé lµm nãng lu chÊt cã c¸c ph¬ng tiÖn sinh nhiÖt vµ truyÒn nhiÖt F24H; c¸c 
lo¹i lß F27; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu nãi chung cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F); C¸c hÖ 
thèng hoÆc thiÕt bÞ lu tr÷ nhiÖt nãi chung [4] 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt kh«ng cã m«i 
trêng hoÆc c¸c vËt truyÒn nhiÖt trung gian 

Víi côm kªnh dÉn cè ®Þnh 
chØ dïng cho mét m«i trêng t¶i nhiÖt d¹ng: khèi 
chÊt láng, mµng máng hoÆc phun tíi; lµm m¸t 
b»ng c¸ch hiÖu øng bay h¬i ......................................................................... 1/00; 3/00; 5/00 
dïng cho c¶ hai chÊt t¶i nhiÖt: nhê c¸c kªnh dÉn 
d¹ng èng; nhê c¸c kªnh dÉn d¹ng tÊm .................................................................. 7/00; 9/00 

Víi côm kªnh dÉn di ®éng ................................................................................................. 11/00 
Víi líp s«i .......................................................................................................................... 13/00 

C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã m«i trêng 
hoÆc c¸c vËt truyÒn nhiÖt trung gian 

Víi m«i trêng trung gian trong c¸c èng kÝn n»m ®i 
bªn trong hoÆc xuyªn qua v¸ch ng¨n cña c¸c kªnh ........................................................... 15/00 
Trong ®ã m«i trêng hoÆc c¸c vËt ®îc tiÕp xóc nèi 
tiÕp nhau víi c¸c m«i trêng t¶i nhiÖt kh¸c trung gian 
cè ®Þnh hoÆc di ®éng ............................................................................................... 17/00, 19/00 

c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ tr÷ nhiÖt  ......................................................................... 20/00 
C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt kh¸c .................................................................................... 21/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã côm kªnh dÉn cè ®Þnh chØ dïng cho mét m«i 
trêng trao ®æi nhiÖt, m«i trêng nµy ®îc tiÕp xóc víi c¸c mÆt kh¸c nhau cña 
thµnh kªnh dÉn, trong ®ã m«i trêng trao ®æi nhiÖt kh¸c lµ mét khèi chÊt láng 
lín, vÝ dô c¸c bé t¶n nhiÖt d©n dông hoÆc c¸c bé t¶n nhiÖt «t«, xe m¸y (F28D 
5/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

1/02 . víi kªnh dÉn chÊt t¶i nhiÖt ®îc nhóng  ch×m trong mét khèi chÊt láng [1, 2006.01] 
1/03 . . víi c¸c kªnh dÉn d¹ng tÊm ph¼ng hoÆc phiÕn [4, 2006.01] 
1/04 . . víi c¸c èng dÉn [1, 2006.01] 
1/047 . . . c¸c èng dÉn bÞ uèn cong, vÝ dô d¹ng ruét gµ hoÆc d¹ng dÝch d¾c [4, 2006.01] 
1/053 . . . c¸c èng dÉn th¼ng [4, 2006.01] 
1/06 . víi c¸c kªnh dÉn trao ®æi nhiÖt cã d¹ng lµ mét phÇn cña thïng chøa khèi chÊt láng, 

hoÆc nèi víi thïng chøa ®ã [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã côm kªnh dÉn cè ®Þnh chØ dïng cho mét m«i 
trêng trao ®æi nhiÖt, m«i trêng nµy ®îc tiÕp xóc víi c¸c mÆt kh¸c nhau cña 
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thµnh kªnh dÉn, trong ®ã mét m«i trêng trao ®æi nhiÖt kh¸c ch¶y thµnh mµng 
máng liªn tôc hoÆc b»ng c¸c tia tù do bªn ngoµi c¸c èng dÉn (F28D 5/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . víi c¸c èng dÉn [1, 2006.01] 
3/04 . ThiÕt bÞ ph©n phèi [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã côm kªnh dÉn cè ®Þnh chØ dïng cho mét m«i 
trêng trao ®æi nhiÖt, m«i trêng nµy ®îc tiÕp xóc víi c¸c mÆt kh¸c nhau cña 
thµnh kªnh dÉn, sö dông hiÖu øng lµm m¸t do bèc h¬i tù nhiªn hoÆc sù bèc h¬i 
cìng bøc [1, 2006.01] 

5/02 . trong ®ã m«i trêng bay h¬i ch¶y thµnh mµng máng liªn tôc hoÆc b»ng c¸c tia tù do 
bªn ngoµi c¸c kªnh dÉn [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã côm èng dÉn cè ®Þnh dïng cho c¶ hai m«i trêng 
trao ®æi nhiÖt, c¸c m«i trêng nµy ®îc tiÕp xóc víi c¸c mÆt kh¸c nhau cña c¸c 
thµnh èng dÉn [1, 2006.01] 

7/02 . c¸c èng ë d¹ng h×nh xo¾n kh«ng gian (F28D 7/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/04 . c¸c èng ë d¹ng h×nh xo¾n ph¼ng (F28D 7/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/06 . c¸c èng ë d¹ng h×nh ch÷ U (F28D 7/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/08 . c¸c èng ®îc uèn theo d¹ng cong kh¸c, vÝ dô ë d¹ng xo¾n ruét gµ hoÆc h×nh zicz¨c 

(F28D 7/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/10 . c¸c èng lång vµo nhau, vÝ dô ®ång t©m [1, 2006.01] 
7/12 . . èng ngoµi ®îc bÞt kÝn mét ®Çu (F28D 7/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/14 . . c¶ hai èng ®Òu cong [1, 2006.01] 
7/16 . c¸c èng dÉn ®îc bè trÝ song song vµ c¸ch nhau (F28D 7/02 ®Õn 7/10 ®îc u tiªn) 

[4, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã c¸c kªnh dÉn d¹ng tÊm ph¼ng hoÆc d¹ng phiÕn l¸ 
dïng cho c¶ hai m«i trêng trao ®æi nhiÖt, c¸c m«i trêng nµy ®îc tiÕp xóc víi 
c¸c mÆt kh¸c nhau cña thµnh kªnh dÉn [1, 2006.01] 

9/02 . cã dßng c¸c chÊt t¶i nhiÖt chuyÓn ®éng díi mét gãc ®èi víi nhau (F28D 9/04 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

9/04 . víi c¸c kªnh dÉn ®îc t¹o bëi c¸c tÊm hoÆc l¸ ®îc uèn cong theo h×nh xo¾n ph¼ng 
[1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt sö dông c¸c kªnh dÉn lu ®éng [1, 2006.01] 
11/02 . chuyÓn ®éng quay, vÝ dô nhê thïng quay hoÆc con l¨n (F28D 11/08 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
11/04 . . ®îc thùc hiÖn nhê èng hoÆc mét chïm èng [1, 2006.01] 
11/06 . chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i hoÆc chuyÓn ®éng l¾c (F28D 11/08 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
11/08 . víi mét sè nhãm èng dÉn thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®éng ®éc lËp, vÝ dô víi mét chïm 

èng quay trong thïng quay [1, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt sö dông tÇng s«i [1, 2006.01] 

414 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F28D 

C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt sö dông m«i trêng hoÆc vËt trao ®æi nhiÖt trung gian [3] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt víi m«i trêng trao ®æi nhiÖt trung gian trong c¸c 
èng kÝn n»m bªn trong hoÆc xuyªn qua c¸c v¸ch ng¨n cña kªnh dÉn [1, 2006.01] 

15/02 . trong ®ã m«i trêng ngng tô vµ bèc h¬i, vÝ dô c¸c lo¹i èng nhiÖt [4, 2006.01] 
15/04 . . víi c¸c èng cã cÊu tróc mao dÉn [6, 2006.01] 
15/06 . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chóng [6, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt t¸i sinh, trong ®ã m«i trêng hoÆc vËt trao ®æi nhiÖt 
trung gian cè ®Þnh tiÕp xóc lÇn lît víi tõng chÊt t¶i nhiÖt, vÝ dô sö dông c¸c 
phÇn tö d¹ng h¹t [1, 2006.01] 

17/02 . sö dông c¸c vËt thÓ r¾n, vÝ dô vËt liÖu xèp [1, 2006.01] 
17/04 . ThiÕt bÞ ph©n phèi chÊt t¶i nhiÖt [1, 2006.01] 

19/00 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt t¸i sinh, trong ®ã m«i trêng hoÆc vËt trao ®æi nhiÖt 
trung gian dÞch chuyÓn tiÕp xóc lÇn lît víi tõng m«i trêng trao ®æi nhiÖt [1, 
2006.01] 

19/02 . sö dông c¸c ph©n tö d¹ng h¹t [1, 2006.01] 
19/04 . sö dông c¸c vËt thÓ r¾n, vÝ dô ®îc cè ®Þnh trªn bé ®ì di ®éng [1, 2006.01] 

20/00 C¸c hÖ thèng hoÆc c¸c thiÕt bÞ tÝch nhiÖt nãi chung c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt t¸i 
sinh kh«ng thuéc c¸c nhãm F28D17/00 hoÆc F28D19/00 [4, 2006.01] 

20/02 . sö dông nhiÖt Èn [6, 2006.01] 
 

21/00 C¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt kh«ng thuéc bÊt kú c¸c nhãm F28D 1/00 ®Õn 20/00 [1, 
4, 2006.01] 
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F28F C¸c chi tiÕt cã øng dông chung cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi 
nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt (c¸c vËt liÖu truyÒn nhiÖt, trao ®æi nhiÖt hoÆc tr÷ 
nhiÖt C09K 5/00; nåi ngng níc vµ kh«ng khÝ, thiÕt bÞ th«ng giã F16) 

Néi dung ph©n líp 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu vµ phô tïng cña chóng 
C¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc truyÒn 
nhiÖt vµ tËp hîp c¸c chi tiÕt nµy 

d¹ng èng; d¹ng tÊm ph¼ng; dïng ®Ó di ®éng; c¸c 
d¹ng kh¸c ............................................................................................ 1/00; 3/00; 5/00; 7/00 
c¸c gi¸ ®ì phô cho c¸c chi tiÕt; ®Öm kÝn ............................................................. 9/00; 11/00 

Vá vµ buång gãp .................................................................................................................. 9/00 
Ng¨n ngõa ®ãng cÆn hoÆc chèng ¨n mßn ............................................................... 17/00, 19/00 
C¸c ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt  

®îc ®Æc trng bëi sù lùa chän: vËt liÖu kÕt cÊu, vËt 
liÖu trao ®æi nhiÖt trung gian ............................................................................. 21/00; 23/00 
c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ lµm m¸t b»ng phun tíi .......................................................... 25/00 

BiÕn ®æi sù truyÒn nhiÖt; ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt 
bÞ trao ®æi nhiÖt .......................................................................................................... 13/00; 27/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 C¸c chi tiÕt h×nh èng; TËp hîp c¸c chi tiÕt h×nh èng (chuyªn dïng cho c¸c côm di 
®éng cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F 5/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c chi tiÕt h×nh èng cã mÆt c¾t ngang kh«ng trßn (F28F 1/08, 1/10 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

1/04 . . nhiÒu gãc, vÝ dô h×nh ch÷ nhËt [1, 2006.01] 
1/06 . . h×nh gîn sãng hoÆc h×nh sãng trªn mÆt c¾t ngang [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c chi tiÕt h×nh èng h×nh gîn sãng hoÆc h×nh sãng trªn mÆt c¾t däc [1, 2006.01] 
1/10 . C¸c chi tiÕt h×nh èng hoÆc tËp hîp c¸c chi tiÕt nµy víi c¸c ph¬ng tiÖn t¨ng diÖn 

tÝch truyÒn nhiÖt, vÝ dô víi c¸c gê c¹nh, c¸c phÇn låi, lâm (c¸c chi tiÕt h×nh gîn 
sãng hoÆc h×nh sãng F28F 1/06 ®Õn 1/08) [1, 2006.01] 

1/12 . . c¸c ph¬ng tiÖn ®îc s¾p xÕp chØ phÝa ngoµi cña chi tiÕt cã h×nh èng [1, 2006.01] 
1/14 . . . vµ kÐo dµi däc theo chi tiÕt (F28F 1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . . . . ®îc chÕ t¹o liÒn khèi víi chi tiÕt, vÝ dô b»ng c¸ch Ðp tråi (F28F 1/22 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/18 . . . . . chi tiÕt lµm tõ c¸c bé phËn cã c¹nh gê [1, 2006.01] 
1/20 . . . . ®îc b¾t chÆt vµo chi tiÕt (F28F 1/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/22 . . . . cã c¸c ®o¹n ¨n khíp víi c¸c chi tiÕt h×nh èng kh¸c [1, 2006.01] 
1/24 . . . vµ më réng theo chiÒu ngang chi tiÕt (F28F 1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/26 . . . . ®îc chÕ t¹o liÒn khèi víi chi tiÕt (F28F 1/32 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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1/28 . . . . . chi tiÕt ®îc t¹o tõ c¸c bé phËn cã c¹nh gê [1, 2006.01] 
1/30 . . . . ®îc b¾t chÆt vµo chi tiÕt (F28F 1/32 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/32 . . . . cã c¸c ®o¹n ¨n khíp víi c¸c chi tiÕt h×nh èng kh¸c [1, 2006.01] 
1/34 . . . vµ kÐo dµi theo híng xiªn so víi chi tiÕt (F28F 1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/36 . . . . lµ c¹nh gê cuén thµnh h×nh xo¾n èc hoÆc d©y xo¾n [1, 2006.01] 
1/38 . . . cã d¹ng h×nh ch÷ chi ®Ó t¹o thµnh dßng chÊt lu uèn khóc [1, 2006.01] 
1/40 . . c¸c ph¬ng tiÖn ®îc s¾p xÕp chØ bªn trong chi tiÕt h×nh èng [1, 2006.01] 
1/42 . . c¸c ph¬ng tiÖn ®îc s¾p xÕp c¶ ngoµi lÉn trong chi tiÕt h×nh èng [1, 2006.01] 
1/44 . . . vµ ®îc h×nh thµnh tõ líi d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 

3/00 C¸c chi tiÕt d¹ng tÊm hoÆc d¹ng phiÕn l¸; TËp hîp c¸c chi tiÕt nµy (dïng cho 
côm di ®éng cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F 5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c chi tiÕt hoÆc tæ hîp cña chóng víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng diÖn tÝch truyÒn 
nhiÖt, vÝ dô víi c¸c c¹nh gê, c¸c hèc lâm, c¸c nÕp gÊp (F28F 3/08 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

3/04 . . ®îc chÕ t¹o liÒn khèi víi chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/06 . . ®îc b¾t chÆt vµo chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c chi tiÕt ®îc cÊu t¹o ®Ó l¾p r¸p thµnh c¸c tæ hîp xÕp chång, vÝ dô cã thÓ th¸o ra 

®îc ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 
3/10 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó bÞt kÝn c¸c mÐp [1, 2006.01] 
3/12 . C¸c chi tiÕt ®îc cÊu t¹o díi d¹ng panen rçng, vÝ dô víi c¸c kªnh [1, 2006.01] 
3/14 . . nhê t¸ch rêi tõng cÆp cña c¸c tÊm ghÐp ®Ó h×nh thµnh c¸c kªnh, vÝ dô b»ng c¸ch 

thæi phång (s¶n xuÊt c¸c panen nµy B23P) [1, 2006.01] 

5/00 C¸c chi tiÕt cña côm di ®éng cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt (c¸c thiÕt bÞ ®Ó dÞch 
chuyÓn c¸c chi tiÕt, xem ë c¸c ph©n líp t¬ng øng cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt) [1, 
2006.01] 

5/02 . C¸c thïng hoÆc trô quay [1, 2006.01] 
5/04 . C¸c tÊm phiÕn trèng rçng, vÝ dô c¸nh khuÊy trén [1, 2006.01] 
5/06 . B¨ng t¶i guång xo¾n rçng [1, 2006.01] 

7/00 C¸c chi tiÕt kh«ng thuéc nhãm F28F 1/00, 3/00 hoÆc 5/00 [1, 2006.01] 
7/02 . C¸c khèi ®îc c¾t bëi c¸c kªnh dïng cho m«i trêng trao ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 

9/00 Vá; Buång gãp; C¸c bÖ ®ì phô cho c¸c chi tiÕt; C¸c chi tiÕt phô trong vá [1, 
2006.01] 

9/007 . C¸c gi¸ ®ì phô dïng cho c¸c chi tiÕt [6, 2006.01] 
9/013 . . dïng cho c¸c ®êng èng hoÆc c¸c côm ®êng èng [6, 2006.01] 
9/02 . Buång gãp; N¾p mÆt ®¸y [1, 2006.01] 
9/04 . . C¬ cÊu ®Ó bÞt kÝn c¸c chi tiÕt trong buång gãp hoÆc c¸c n¾p mÆt ®¸y (nèi c¸c èng 

víi c¸c v¸ch ng¨n nãi chung F16 L 41/00) [1, 2006.01] 
9/06 . . . nhê c¸c mèi ghÐp th¸o ®îc [1, 2006.01] 
9/08 . . . . nhê c¸c mèi ghÐp d¹ng nªm, vÝ dô èng lãt h×nh c«n [1, 2006.01] 
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9/10 . . . . nhê mèi ghÐp d¹ng xo¾n vÝt, vÝ dô n¾p bÝt [1, 2006.01] 
9/12 . . . . nhê c¸c mèi ghÐp b»ng mÆt bÝch [1, 2006.01] 
9/14 . . . . nhê c¸c mèi ghÐp nhê søc c¨ng [1, 2006.01] 
9/16 . . . nhê c¸c mèi ghÐp kh«ng th¸o ®îc, vÝ dô b»ng c¸ch c¸n (c¸c ph¬ng ph¸p gia 

c«ng kim lo¹i nãi chung B21, B23, ®Æc biÖt lµ B21D 39/06, B23K) [1, 2006.01] 
9/18 . . . . b»ng c¸ch hµn [1, 2006.01] 
9/20 . Bè trÝ c¸c bé ph¶n x¹ nhiÖt, vÝ dô c¸c v¸ch ng¨n ph¶n x¹ l¾p riªng biÖt [1, 2006.01] 
9/22 . ThiÕt bÞ ®Ó híng m«i trêng trao ®æi nhiÖt vµo mét chuçi liªn tiÕp cña c¸c bé 

phËn, vÝ dô bè trÝ c¸c tÊm dÉn híng [1, 2006.01] 
9/24 . ThiÕt bÞ t¹o dßng xo¸y rèi m«i trêng trao ®æi nhiÖt, vÝ dô nhê c¸c tÊm phiÕn (F28F 

1/38 ®îc u tiªn; c¸c ph¬ng tiÖn nãi chung t¹o dßng ch¶y rèi F15D) [1, 2006.01] 
9/26 . ThiÕt bÞ ®Ó ghÐp c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¸c chi tiÕt trao ®æi nhiÖt, vÝ dô cña bé t¶n 

nhiÖt (ghÐp c¸c phÇn kh¸c nhau trong thiÕt bÞ ®un níc F24H 9/14) [1, 2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ ®Ó bÞt kÝn c¸c èng vµ kªnh (chÆn dßng ch¶y tõ èng hoÆc trong èng nãi 
chung F16L 55/10) [1, 2006.01] 

11/02 . sö dông c¸c chi tiÕt bÞt kÝn, vÝ dô c¸c vßng ®Öm, ®îc l¾p vµo vµ ho¹t ®éng ®éc lËp 
víi nhau (F28F 11/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/04 . sö dông tõng cÆp chi tiÕt bÞt kÝn, vÝ dô c¸c vßng ®Öm ®Þnh vÞ trªn thanh nèi trung 
t©m (F28F 11/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/06 . sö dông c¸c thiÕt bÞ tù ®éng bÞt kÝn c¸c èng [1, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi sù truyÒn nhiÖt, vÝ dô t¨ng hoÆc gi¶m sù truyÒn nhiÖt (F28F 
1/00 ®Õn 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

13/02 . b»ng c¸ch ¶nh hëng lªn líp biªn cña chÊt láng hoÆc khÝ (®iÒu chØnh líp biªn nãi 
chung F15D) [1, 2006.01] 

13/04 . b»ng c¸ch ng¨n ngõa viÖc h×nh thµnh mµng máng liªn tôc cña níc ngng trªn bÒ 
mÆt trao ®æi nhiÖt, vÝ dô b»ng c¸ch t¹o thµnh giät [1, 2006.01] 

13/06 . b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh ch¶y ra cña m«i trêng trao ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 
13/08 . . b»ng c¸ch thay ®æi tiÕt diÖn ngang cña c¸c kªnh dÉn [1, 2006.01] 
13/10 . . b»ng c¸ch truyÒn c¸c chuyÓn ®éng xung, vÝ dô b»ng rung ®éng ©m [1, 2006.01] 
13/12 . . b»ng c¸ch t¹o chuyÓn ®éng xo¸y, vÝ dô b»ng c¸ch khuÊy trén, t¨ng cêng sù tuÇn 

hoµn (F28F 13/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/14 . b»ng c¸ch t¹o ra trong v¸ch ng¨n cña kªnh c¸c vïng víi ®é dÉn nhiÖt kh¸c nhau [1, 

2006.01] 
13/16 . nhê t¸c dông cña trêng tÜnh ®iÖn lªn m«i trêng trao ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 
13/18 . b»ng c¸ch sö dông sù che phñ, vÝ dô hÊp thô hoÆc ph¶n x¹ bøc x¹ nhiÖt; b»ng c¸ch 

xö lý bÒ mÆt, vÝ dô ®¸nh bãng [1, 2006.01] 

17/00 Khö níc ®¸ hoÆc níc tõ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 

19/00 Phßng ngõa sù h×nh thµnh líp l¾ng ®äng hoÆc chèng ¨n mßn, vÝ dô b»ng c¸ch sö 
dông thiÕt bÞ läc [1, 2006.01] 
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19/01 . nhê sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸ch c¸c vËt liÖu r¾n ra khái c¸c chÊt lu trao ®æi 
nhiÖt, vÝ dô dïng c¸c bé läc [6, 2006.01] 

19/02 . nhê sö dông líp che phñ, vÝ dô líp phñ b»ng tr¸ng men hoÆc thñy tinh [1, 2006.01] 
19/04 . . b»ng cao su; vËt liÖu dÎo; s¬n [1, 2006.01] 
19/06 . . b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 

21/00 KÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt ®Æc trng bëi viÖc lùa chän c¸c vËt liÖu 
®Æc biÖt [1, 2006.01] 

21/02 . cacbon, vÝ dô grafit [1, 2006.01] 
21/04 . ®å gèm; bª t«ng; ®¸ tù nhiªn [1, 2006.01] 
21/06 . chÊt dÎo [1, 2006.01] 
21/08 . kim lo¹i [1, 2006.01] 

23/00 C¸c ®Æc ®iÓm liªn quan tíi viÖc sö dông c¸c vËt liÖu trao ®æi nhiÖt trung gian, vÝ 
dô lùa chän thµnh phÇn [1, 2006.01] 

23/02 . ThiÕt bÞ gi÷ hoÆc duy tr× tr¹ng th¸i láng [1, 2006.01] 

25/00 C¸c bé phËn kÕt cÊu bé lµm m¸t b»ng c¸ch phun tíi (c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¨ng cêng 
sù truyÒn nhiÖt F28F 13/00; c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn F28F 27/00) [1, 2006.01] 

25/02 . ®Ó ph©n phèi, tuÇn hoµn, hoÆc vµ tÝch chÊt láng (sù phun bôi hoÆc phun s¬ng nãi 
chung B05B, B05D) [1, 2006.01] 

25/04 . . M¸ng phun hoÆc m¸ng thu [1, 2006.01] 
25/06 . . Vßi phun hoÆc èng phun [1, 2006.01] 
25/08 . . TÊm hoÆc líi vÈy b¾n tãe, vÝ dô ®Ó thu thËp c¸c bôi chÊt láng vµo trong mµng 

máng chÊt láng; C¸c bé phËn ®Ó t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc (c¸c bé phËn bÞt 
kÝn nãi chung B01J 19/30, B01J 19/32) [1, 2006.01] 

25/10 . ®Ó cung cÊp khÝ vµ h¬i [1, 2006.01] 

25/12 . . èng dÉn; C¸nh ®Þnh híng, vÝ dô ®Ó cung cÊp c¸c dßng ®Õn c¸c vïng nhÊt ®Þnh 
[1, 2006.01] 

27/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hoÆc thiÕt bÞ b¶o hiÓm cho c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc 
truyÒn nhiÖt [1, 2006.01] 

27/02 . ®Ó ®iÒu khiÓn sù ph©n phèi m«i trêng trao ®æi nhiÖt gi÷a c¸c kªnh kh¸c nhau (bè 
trÝ tÊm hoÆc c¸c c¸nh dÉn híng F28F 9/22, 25/12) [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F28G Lµm s¹ch mÆt trong hoÆc mÆt ngoµi cña c¸c ®êng èng 
trao ®æi nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt, vÝ dô c¸c èng níc cña 
nåi h¬i (lµm s¹ch c¸c èng nãi chung B08B 9/02; c¬ cÊu hoÆc thiÕt bÞ ®Ó khö níc, 
kho¸ng chÊt hoÆc chÊt cÆn l¾ng tõ nåi h¬i trong khi ®ang ho¹t ®éng F22B 37/48; lo¹i 
bá hoÆc xö lý c¸c s¶n phÈm ch¸y hoÆc phÇn d cña s¶n phÈm ch¸y F23J; khö níc ®¸ 
tõ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt F28F 17/00) 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch: kh«ng quay; quay; c¸c 
kiÓu kh¸c; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ......................................................... 1/00; 3/00; 13/00; 15/00 
C¸c ph¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng c¸ch: biÕn 
d¹ng; rung ®éng; röa xèi hoÆc röa mßn; ®èt 
ch¸y; c¸c c¸ch kh¸c ...................................................................... 5/00; 7/00; 9/00; 11/00; 13/00 
KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p .................................................................................................... 13/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ cã c¸c bé phËn lµm viÖc kh«ng quay, vÝ dô víi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 
qua l¹i (F28G 3/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

1/02 . cã c¸c chæi (chæi A46B) [1, 2006.01] 
1/04 . cã chi tiÕt b¶n lÒ, vÝ dô ®îc l¾p ghÐp ë d¹ng chuçi xÝch [1, 2006.01] 
1/06 . cã chi tiÕt h×nh xo¾n ruét gµ [1, 2006.01] 
1/08 . cã cµo, bóa hoÆc dao, vÝ dô ®îc ®Þnh vÞ cøng [1, 2006.01] 
1/10 . . ®îc ®Þnh vÞ ®µn håi [1, 2006.01] 
1/12 . C¸c cµo hoÆc c¸c vËt thÓ r¾n kh¸c, ®îc ®Èy díi t¸c dông cña chÊt lu [1, 

2006.01] 
1/14 . Thanh g¹t [1, 2006.01] 
1/16 . sö dông c¸c tia chÊt láng hoÆc khÝ ®Ó lo¹i bá líp ®äng (F28G 1/12 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ cã c¸c bé phËn lµm viÖc quay [1, 2006.01] 
3/02 . cã chi tiÕt mµi [1, 2006.01] 
3/04 . cã c¸c chæi (chæi A46B) [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c chi tiÕt b¶n lÒ, vÝ dô ®îc l¾p ghÐp ë d¹ng chuçi xÝch [1, 2006.01] 
3/08 . cã chi tiÕt h×nh xo¾n ruét gµ [1, 2006.01] 
3/10 . cã cµo, bóa hoÆc dao, vÝ dô ®îc ®Þnh vÞ cøng [1, 2006.01] 
3/12 . . ®îc ®Þnh vÞ ®µn håi [1, 2006.01] 
3/14 . . ®îc ®Èy vµo vÞ trÝ lµm viÖc nhê lùc ly t©m [1, 2006.01] 
3/16 . sö dông c¸c tia chÊt láng hoÆc khÝ ®Ó khö c¸c líp ®äng [1, 2006.01] 

5/00 Lµm s¹ch b»ng c¸ch biÕn d¹ng (b»ng rung ®éng F28G 7/00) [1, 2006.01] 

7/00 Lµm s¹ch b»ng rung ®éng [1, 2006.01] 
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9/00 Lµm s¹ch b»ng c¸ch röa tr«i hoÆc röa mßn, vÝ dô b»ng c¸c dung m«i ho¸ häc 
(c¸c thiÕt bÞ sö dông c¸c tia chÊt láng hoÆc khÝ ®Ó khö c¸c líp ®äng F28G 1/16, 3/16) 
[1, 2006.01] 

11/00 Lµm s¹ch b»ng c¸ch ®èt ch¸y, vÝ dô sö dông ngßi ®èt, sö dông má ®èt di ®éng 
[1, 2006.01] 

13/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh«ng thuéc c¸c nhãm F28G 1/00 ®Õn 11/00; 
Tæ hîp c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh«ng thuéc c¸c nhãm F28G 1/00 ®Õn 
11/00 [1, 2006.01] 

15/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu (®o ®é dµy cña líp ®ãng cÆn G01B) [1, 2006.01] 
15/02 . BÖ ®ì cho c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch, vÝ dô khung [1, 2006.01] 
15/04 . C¸c thiÕt bÞ tiÕp liÖu vµ dÉn ®éng, vÝ dô truyÒn ®éng b»ng lùc [1, 2006.01] 
15/06 . . C¸c thiÕt bÞ tù ®éng ®æi chiÒu [1, 2006.01] 
15/08 . X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch bªn trong c¸c kªnh dÉn [1, 2006.01] 
15/10 . C¸c chi tiÕt che ch¾n ®Ó h¹n chÕ bÒ mÆt cÇn lµm s¹ch [1, 2006.01] 
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TiÓu phÇn: vò khÝ; chÊt næ 

F41 Vò khÝ 

Ghi chó [4, 5] 

(1) Líp nµy bao gåm c¶ c¸c ph¬g tiÖn dïng cho viÖc thùc hµnh vµ luyÖn tËp cã thÓ cã 1 
sè khÝa c¹nh m« pháng, vÝ dô trong c¸c thiÕt bÞ ®îc gäi lµ "trß ch¬i qu©n sù", mÆc 
dï c¸c thiÕt bÞ m« pháng thêng thuéc vÒ líp G09. 

(2) Trong c¸c líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c 
®Þnh: 

 - "vò khÝ cÇm tay lo¹i nhá" cã nghÜa lµ sóng ng¾n cã thÓ cÇm b»ng mét hoÆc c¶ hai 
tay ®Ó b¾n, nhng thuËt ng÷ nµy cßn bao gåm c¶ sóng m¸y cã thÓ ®îc l¾p trªn gi¸ 
®ì ba ch©n hoÆc t¬ng tù trong khi b¾n; 

 - "sóng" nghÜa lµ bÊt cø lo¹i vò khÝ nµo cã nßng vµ cß sóng hoÆc c¬ cÊu b¾n ®Ó phãng 
tªn löa; Nã cã thÓ lµ mét phÇn cña ph¸o hoÆc cña vò khÝ cÇm tay. Nã cã thÓ sö dông 
thuèc ch¸y hoÆc thuèc næ ®Èy, ¸p suÊt cña kh«ng khÝ, hiÖn tîng ®iÖn tõ hoÆc c¸c lùc 
®Èy kh¸c; 

 - "sóng d¹ng cã æ quay" nghÜa lµ sóng cã æ ®¹n quay mµ hép tiÕp ®¹n cña æ ®¹n nµy 
®îc sö dông kÕ tiÕp nh lµ buång ch©m ho¶; 

 - "sóng ng¾n b¸n tù ®éng" cã nghÜa cß sóng ng¾n mµ sau mçi lÇn bãp cß th× ®¹n b¾n 
mét lÇn, sau ®ã cß sóng l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu ®Ó cã thÓ nhÊn cß sóng b¾n ph¸t tiÕp 
theo; 

 - "sóng ng¾n tù ®éng" cã nghÜa lµ sóng ng¾n b¾n liªn tôc khi cß sóng vÉn ®îc gi÷ ë 
vÞ trÝ b¾n; 

 - "ng¾m" cã nghÜa lµ ®a híng nh×n hay cßn gäi lµ híng cña thiÕt bÞ ng¾m vÒ trïng 
víi híng cña môc tiªu; 

 - "ng¾m môc tiªu" cã nghÜa lµ ®a vò khÝ vÒ híng lÖch víi híng ng¾m sao cho ®¹n 
cã thÓ b¾n tróng môc tiªu; 

 - "ng¾m b¾n" nghÜa lµ ®a 1 vò khÝ vµo vÞ trÝ ®óng ®Ó b¾n môc tiªu; 
 - §iÒu chØnh nghÜa lµ chØnh mét vò khÝ vµo ®óng vÞ trÝ tróng môc tiªu. 
(3) CÇn chó ý ®Õn c¸c ®Þnh nghÜa "®¹n", "tªn löa" vµ "rocket" ®îc ®a ra trong ghi chó 

(2) ngay sau tªn cña líp  F42. 

F41A C¸c ®Æc tÝnh chøc n¨ng hoÆc c¸c chi tiÕt chung cho c¶ vò 
khÝ cÇm tay vµ c¸c lo¹i ph¸o; vÝ dô ®¹i b¸c; sù l¾p r¸p c¸c 
lo¹i vò khÝ cÇm tay hoÆc c¸c lo¹i ph¸o [5] 

Ghi chó [5] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ®Æc tÝnh hoÆc c¸c chi tiÕt, ¸p dông chung cho c¶ vò khÝ 
cÇm tay vµ c¸c lo¹i ph¸o. 

(2) C¸c ®Æc tÝnh hoÆc c¸c chi tiÕt nµy ®îc ph©n lo¹i vµo ph©n líp nµy, ngay c¶ khi 
chóng ®îc ¸p dông chØ cho vò khÝ cÇm tay hoÆc chØ cho c¸c lo¹i ph¸o. 

(3) CÇn chó ý ®Õn c¸c ®Þnh nghÜa trong ghi chó (2) ngay sau tiªu ®Ò líp F41. 
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Néi dung ph©n líp 

 
C¸c lo¹i lùc ®Èy ........................................................................................................................ 1/00 
C¸c c¬ cÊu khãa nßng sóng ................................................................................................ 3/00 
C¸c c¬ cÊu më kho¸ ................................................................................................................. 5/00 
C¸c lo¹i sóng n¹p l¹i, sóng ®îc t¸c ®éng lùc 
bªn ngoµi ....................................................................................................................................... 7/00 
CÊp hoÆc n¹p ®¹n, hép ®¹n ................................................................................................... 9/00 
C¸c ®Æc ®iÓm l¾p r¸p sóng ®îc nèi b»ng khíp 
hoÆc gËp l¹i ®îc  .................................................................................................................. 11/00 
Lµm l¹nh, sÊy nãng, th«ng giã, èng thæi ................................................................... 13/00 
C¬ cÊu t¸ch, c¬ cÊu phãng ................................................................................................. 15/00 
ThiÕt bÞ an toµn ....................................................................................................................... 17/00 
C¬ cÊu ch©m ho¶ hoÆc cß sóng, Sù lªn cß sóng ..................................................... 19/00 
®å g¸ l¾p Nßng sóng, èng sóng, häng sóng ............................................................. 21/00 
l¾p r¸p sóng, vÝ dô trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao 
th«ng ............................................................................................................................................. 23/00 

Cho phÐp giËt l¹i  ............................................................................................................... 25/00 
Cho phÐp n©ng lªn hoÆc quay ngang .................................................................................. 27/00 

Lµm s¹ch hoÆc b«i tr¬n  ..................................................................................................... 29/00 
Thö nghiÖm  ................................................................................................................................. 31/00 
thÝch øng cho viÖc luyÖn tËp  .......................................................................................... 33/00 
c¸c chi tiÕt vµ phô tïng kh¸c ......................................................................................... 35/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Lùc ®Èy ®Çu ®¹n ®îc ®Æc trng bëi viÖc sö dông thuèc phãng næ hoÆc ch¸y 
(®Èy ®Çu ®¹n kh«ng sö dông thuèc phãng ch¸y hoÆc næ F41B; phãng tªn löa hoÆc 
ng l«i F41F 3/00; ®Çu ®¹n tù ®Èy F42B 15/00) [5, 2006.01] 

1/02 . Lùc ®Èy ®Çu ®¹n víi tèc ®é b¾n cao sö dông c¸c ph¬ng tiÖn liªn tiÕp ®Ó t¨ng lùc 
®Èy, vÝ dô sö dông c¸c thuèc phãng g©y næ ®îc bè trÝ tuÇn tù däc chiÒu dµi cña 
èng; §Èy ®Çu ®¹n nhiÒu tÇng [5, 2006.01] 

1/04 . §Èy ®Çu ®¹n sö dông sù ch¸y nhiªn liÖu khÝ hoÆc nhiªn liÖu láng, vÝ dô nhiªn liÖu 
hypergol [5, 2006.01] 

1/06 . §iÒu chØnh tÇm b¾n kh«ng cÇn thay ®æi gãc n©ng hoÆc cña c¸c chØ sè liªn quan ®Õn 
thuèc phãng, vÝ dô b»ng c¸ch thæi mét phÇn khÝ ga nhiªn liÖu hoÆc ®iÒu chØnh thÓ 
tÝch cña ®¹n hoÆc cña buång ®èt [5, 2006.01] 

1/08 . Sóng kh«ng giËt, vÝ dô lo¹i sóng cã ph¬ng tiÖn ®Èy kh«ng t¹o ra lùc giËt [5, 
2006.01] 

1/10 . . sö dông mét vËt phãng ra ngîc chiÒu ®Ó c©n b»ng lùc ®Èy [5, 2006.01] 
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3/00 C¬ cÊu kho¸ nßng, vÝ dô kho¸ [5, 2006.01] 
3/02 . T¸c ®éng theo khèi, nghÜa lµ chuyÓn ®éng më kho¸ nßng chÝnh n»m quay ngang 

víi trôc nßng sóng [5, 2006.01] 
3/04 . . víi bé phËn kho¸ nßng kiÓu chèt quay [5, 2006.01] 
3/06 . . . xung quanh mét trôc ®Æt n»m ngang n»m phÝa sau cña bé phËn kho¸ nßng vµ c¾t 

ngang trôc nßng sóng (F41A 3/08 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/08 . . . kÌm theo mét n¾p bÝt ®îc l¾p xoay ®îc cã ren vÝt hoÆc ren vÝt gi¸n ®o¹n 

(F41A 3/30 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/10 . . víi æ kho¸ trît, vÝ dô theo ph¬ng th¼ng ®øng [5, 2006.01] 
3/12 . T¸c ®éng b»ng chèt, nghÜa lµ chuyÓn ®éng më kho¸ chÝnh song song víi trôc nßng 

sóng  [5, 2006.01] 
3/14 . . Chèt kho¸ cøng, nghÜa lµ c¸c chi tiÕt kho¸ ®îc g¾n cøng lªn chèt hoÆc tay n¾m 

cña chèt vµ trªn nßng sóng hoÆc hép kho¸ t¬ng øng [5, 2006.01] 
3/16 . . .  chi tiÕt kho¸ t¹o ra chuyÓn ®éng quay quanh trôc nßng sóng, vÝ dô quay kho¸ 

chèt h×nh trô [5, 2006.01] 
3/18 . . . . ho¹t ®éng b»ng tay [5, 2006.01] 
3/20 . . . . . Kho¸ chèt b»ng c¸ch kÐo th¼ng, nghÜa lµ tay cÇm hay cÇn g¹t chØ thùc hiÖn 

mét chuyÓn ®éng th¼ng song song víi nßng sóng [5, 2006.01] 
3/22 . . . . . kho¸ b»ng c¸ch xoay tay cÇm hoÆc cÇn g¹t ngang víi trôc cña nßng sóng [5, 

2006.01] 
3/24 . . . . . . chi tiÕt kho¸ lµ mét phÇn cña tay cÇm hoÆc cÇn g¹t [5, 2006.01] 
3/26 . . . . ho¹t ®éng tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng, vÝ dô kho¸ nßng cã mét r·nh ®ì chèt 

trît vµ mét chèt quay ®îc [5, 2006.01] 
3/28 . . . . . cã c¸c chi tiÕt kho¸ ®îc cè ®Þnh trªn chèt kh«ng xoay vµ c¸c chi tiÕt kho¸ 

xoay ®îc g¾n trªn nßng sóng hoÆc hép kho¸, vÝ dô vßng quay ®îc [5, 
2006.01] 

3/30 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn kho¸ liªn ®éng, vÝ dô c¸c vÊu cµi, c¸c ren vÝt [5, 2006.01] 
3/32 . . . chèt ®îc l¾c däc quanh trôc truyÒn ngang so víi trôc cña nßng sóng [5, 

2006.01] 
3/34 . . . chèt t¹o thªm mét chuyÓn ®éng trît ngang so víi trôc cña nßng sóng [5, 

2006.01] 
3/36 . . Kho¸ chèt nßng b¸n cøng, nghÜa lµ cã c¸c chi tiÕt kho¸ ®îc l¾p cã thÓ di ®éng 

trªn chèt hoÆc trªn nßng sóng hoÆc trªn hép kho¸ [5, 2006.01] 
3/38 . . . cã c¸c chi tiÕt kho¸ l¾c däc, vÝ dô c¸c lo¹i tay ®ßn hoÆc c¸nh quay quanh trôc 

[5, 2006.01] 
3/40 . . . . ®îc g¾n trªn chèt (F41A 3/42 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/42 . . . . ®iÒu khiÓn b»ng tay [5, 2006.01] 
3/44 . . . cã c¸c chi tiÕt kho¸ trît, vÝ dô c¸c viªn bi, c¸c con l¨n [5, 2006.01] 
3/46 . . . . ®îc g¾n trªn chèt (F41A 3/48 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/48 . . . . ®iÒu khiÓn b»ng tay [5, 2006.01] 
3/50 . . . Khãa d¹ng khíp khuûu, vÝ dô ®iÒu khiÓn b»ng tay trôc khuûu [5, 2006.01] 
3/52 . . . . ®iÒu khiÓn b»ng tay [5, 2006.01] 
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3/54 . . Kho¸ chèt d¹ng tù do, nghÜa lµ ho¹t ®éng b»ng qu¸n tÝnh [5, 2006.01] 
3/56 . . . chèt cã khèi lîng cã thÓ trît ®îc [5, 2006.01] 
3/58 . C¬ cÊu khãa nßng kiÓu lËt ®îc, vÝ dô dïng cho c¸c sóng s¨n [5, 2006.01] 
3/60 . C¬ cÊu kho¸ dïng cho sóng cã hai hay nhiÒu nßng (F41A 3/58 ®îc u tiªn; dïng 

cho c¸c lo¹i sóng ®¹i b¸c cã æ quay F41F 1/10) [5, 2006.01] 
3/62 . sö dông ¸p lùc cña khÝ ®èt ®Ó hç trî cho t¸c ®éng kho¸ c¬ häc hoÆc lµm chËm 

chuyÓn ®éng më kho¸ [5, 2006.01] 
3/64 . L¾p r¸p c¸c kho¸ nßng; C¸c phô tïng dïng cho kho¸ nßng hoÆc ®Ó l¾p r¸p kho¸ 

nßng [5, 2006.01] 
3/66 . . Vá hoÆc khung hép khãa; §å ®ùng [5, 2006.01] 
3/68 . . C¸i chÆn chèt kho¸, nghÜa lµ ph¬ng tiÖn giíi h¹n chuyÓn ®éng më kho¸ chèt [5, 

2006.01] 
3/70 . . C¸c thiÕt bÞ chèng nÈy ra, nghÜa lµ ng¨n chÆn kh«ng cho chèt bËt ra khái vÞ trÝ 

®ãng cña nã [5, 2006.01] 
3/72 . . CÇn g¹t hay tay cÇm; Sù g¸ l¾p chóng trªn æ kho¸ nßng hoÆc chèt [5, 2006.01] 
3/74 . . C¸c chi tiÕt lµm kÝn ®Ó ng¨n rß rØ ga trong c¸c c¬ cÊu kho¸ nßng [5, 2006.01] 
3/76 . . . chuyªn dïng  ®Ó bÞt kÝn c¸c khe hë gi÷a ®Çu mót tríc cña b¨ng ®¹n vµ mÆt sau 

cña nßng, vÝ dô c¸c chi tiÕt bÞt kÝn ®èi víi sóng c«n xoay hoÆc c¸c lo¹i sóng 
kiÓu æ quay [5, 2006.01] 

3/78 . . C¸c ph¬ng tiÖn gi¶m chÊn chèt hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn thu håi [5, 2006.01] 
3/80 . . . Gi¶m chÊn lß xo ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
3/82 . . . Gi¶m chÊn lß xo xo¾n (F41A 3/80 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/84 . . . . ®îc g¾n vµo b¸ng sóng [5, 2006.01] 
3/86 . . . . ®îc g¾n vµo díi nßng [5, 2006.01] 
3/88 . . . . ®îc g¾n xung quanh nßng [5, 2006.01] 
3/90 . . . Gi¶m chÊn thñy lùc [5, 2006.01] 
3/92 . . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
3/94 . . . . kÕt hîp víi gi¶m chÊn lß xo [5, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu hoÆc c¸c hÖ thèng ho¹t ®éng nßng nhê vµo n¨ng lîng thuèc ®Èy ®Ó 
më tù ®éng kho¸ [5, 2006.01] 

5/02 . ho¹t ®éng nhê giËt lïi [5, 2006.01] 
5/04 . . nßng bÞ nghiªng trong khi giËt lïi [5, 2006.01] 
5/06 . . nßng bÞ quay quanh trôc däc cña nã trong khi giËt lïi [5, 2006.01] 
5/08 . . cã cÇn g¹t tèc t¸c ®éng lªn kho¸ nßng hoÆc chèt trong chuyÓn ®éng më kho¸ [5, 

2006.01] 
5/10 . . cã khèi lîng qu¸n tÝnh di ®éng ®îc [5, 2006.01] 
5/12 . . . ®îc g¾n trong sóng cã nßng cè ®Þnh [5, 2006.01] 
5/14 . . C¸i chÆn nßng sóng, nghÜa lµ thiÕt bÞ nh»m gi÷ nßng ch¹y giËt lïi l¹i vÝ trÝ ®· ®Þnh 

tríc, vÝ dô ë vÞ trÝ giËt lïi phÝa sau [5, 2006.01] 
5/16 . . cã nßng ®îc dÞch lªn phÝa tríc sau khi b¾n [5, 2006.01] 
5/18 . ho¹t ®éng b»ng khÝ [5, 2006.01] 
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5/20 . . sö dông pitt«ng khÝ, ®îc bè trÝ ®ång t©m víi nßng [5, 2006.01] 
5/22 . . cã hai hoÆc nhiÒu pitt«ng khÝ [5, 2006.01] 
5/24 . . nhê t¸c ®éng trùc tiÕp cña ¸p lùc khÝ lªn chèt hoÆc c¸c phÇn tö khãa nßng [5, 

2006.01] 
5/26 . . C¬ cÊu hoÆc hÖ thèng x¶ khÝ tõ nßng sóng (F41A 5/20 ®Õn 5/24 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
5/28 . . . C¸c hÖ thèng ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
5/30 . Ho¹t ®éng nhê lùc giËt lïi hoÆc b»ng khÝ, vÝ dô lùa chän c¸c hÖ thèng ho¹t ®éng 

nhê lùc giËt lïi hoÆc b»ng khÝ ga [5, 2006.01] 
5/32 . C¸c hÖ thèng tÝch n¨ng, nghÜa lµ c¸c hÖ thèng dïng ®Ó më æ kho¸ nßng b»ng n¨ng 

lîng ®îc tÝch lòy trong qu¸ tr×nh giËt lïi l¹i cña nßng hoÆc cña pitt«ng khÝ [5, 
2006.01] 

5/34 . . cã bé tÝch n¨ng kiÓu lß xo [5, 2006.01] 
5/36 . . cã bé tÝch n¨ng kiÓu chÊt láng [5, 2006.01] 

7/00 C¬ cÊu phô nh»m ®a kho¸ nßng hoÆc chèt hoÆc nßng sóng vµo vÞ trÝ xuÊt ph¸t 
tríc khi b¾n tù ®éng (®iÒu khiÓn tay g¹t hoÆc cÇn g¹t F41A 3/00); C¬ cÊu dÉn 
®éng cho sóng cã t¸c ®éng lùc bªn ngoµi (sóng ®¹i b¸c cã æ quay F41A 1/00); 
ThiÕt bÞ n¹p ®¹n sóng ®îc ®iÒu khiÓn tõ xa [5, 2006.01] 

7/02 . C¸c thiÕt bÞ n¹p l¹i dïng cho c¸c lo¹i sóng m¸y, vÝ dô ®iÒu khiÓn b»ng tay [5, 
2006.01] 

7/04 . . ®iÒu khiÓn b»ng chÊt láng [5, 2006.01] 
7/06 . . ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [5, 2006.01] 
7/08 . C¬ cÊu dÉn ®éng dïng cho sóng cã t¸c ®éng lùc bªn ngoµi, nghÜa lµ c¸c c¬ cÊu dÉn 

®éng ®Ó dÞch chuyÓn kho¸ nßng hoÆc chèt b»ng c¸c lùc bªn ngoµi trong khi b¾n tù 
®éng [5, 2006.01] 

7/10 . . dïng trèng d¹ng trô quay cã mét r·nh cam [5, 2006.01] 

9/00 C¬ cÊu ®a ®¹n hay n¹p ®¹n (thÝch hîp ®Ó ®a ®¹n hay n¹p ®¹n tõ c¸c b¨ng ®¹n 
vµo trong sóng h¬i F41B 11/50); c¸c b¨ng ®¹n; cã cÇn ®Èy ®Ó lÊy ®¹n ra (thiÕt bÞ 
lÊy ®¹n hoÆc bËt ®¹n F41A 15/00) [5, 2006.01] 

9/01 . CÊp hoÆc n¹p ®¹n rêi [5, 2006.01] 
9/02 . . sö dông d©y chuyÒn d¹ng b¸nh xe, vÝ dô d©y truyÒn b¸nh xe h×nh sao [5, 2006.01] 
9/03 . . sö dông d©y chuyÒn kiÓu trôc vÝt quay hoÆc kiÓu xo¾n quay [5, 2006.01] 
9/04 . . sö dông b¨ng truyÒn d¹ng xÝch v« tËn mang nhiÒu ®¹n [5, 2006.01] 
9/05 . . . kiÓu d·y tríc sau [5, 2006.01] 
9/06 . . d©y chuyÒn vËn hµnh theo chu kú, nghÜa lµ thiÕt bÞ chuyÒn t¶i cã c¸c bé phËn tiÕp 

nhËn hoÆc bé phËn ®Èy ®¹n ®· trót ®îc t¶i hoÆc gi¶i phãng t¶i trong hµnh tr×nh 
quay vÒ [5, 2006.01] 

9/07 . . . d©y chuyÒn kiÓu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i, cã thÓ ®Èy nhiÒu ®¹n trong hµnh 
tr×nh cÊp ®¹n [5, 2006.01] 

9/09 . . . Hép ®ùng ®¹n hoÆc khay n¹p ®an di chuyÓn ®îc, vÝ dô viÖc tiÕp ®¹n tõ hép ®¹n 
ra [5, 2006.01] 
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9/10 . . . . quay trßn hoÆc l¾c [5, 2006.01] 
9/11 . . . . . trong mÆt ph¼ng n»m ngang [5, 2006.01] 
9/12 . . . . . . ®îc l¾p trong vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
9/13 . . . . . trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng [5, 2006.01] 
9/14 . . . . . . n»m ngang víi trôc cña nßng [5, 2006.01] 
9/15 . . . . . . . ®îc l¾p trong vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
9/16 . . . . . . song song víi trôc nßng [5, 2006.01] 
9/17 . . . . . . . ®îc l¾p trong vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
9/18 . . . . . . . . tiÕp ®¹n tõ mét hép ®¹n n»m díi nßng [5, 2006.01] 
9/19 . . . . . . . . ®Ó tiÕp ®¹n tõ mét hép ®¹n n»m trong b¸ng sóng [5, 2006.01] 
9/20 . . . . trît, vÝ dô chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [5, 2006.01] 
9/21 . . . . . theo ph¬ng th¼ng ®øng (F41A 9/23 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/22 . . . . . theo ph¬ng n»m ngang (F41A 9/23 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/23 . . . . . ®îc l¾p trong vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
9/24 . . sö dông hép ®¹n di ®éng hoÆc c¸i n¹p ®¹n nh lµ c¸c thiÕt bÞ tiÕp n¹p [5, 2006.01] 
9/25 . . . sö dông c¸i n¹p ®¹n kiÓu trît [5, 2006.01] 
9/26 . . . sö dông b¨ng ®¹n kiÓu trèng quay [5, 2006.01] 
9/27 . . . . trong sóng cã æ quay [5, 2006.01] 
9/28 . . . . . cña c¸c lo¹i vò khÝ cÇm tay (trong sóng c«n xoay F41C 3/14) [5, 2006.01] 
9/29 . TiÕp ®¹n kiÓu b¨ng [5, 2006.01] 
9/30 . . ThiÕt bÞ vËn chuyÓn kiÓu b¸nh xÝch [5, 2006.01] 
9/31 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn th¸o b¨ng ®¹n [5, 2006.01] 
9/32 . . ThiÕt bÞ vËn chuyÓn kiÓu trît tÞnh tiÕn qua l¹i [5, 2006.01] 
9/33 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn th¸o b¨ng ®¹n [5, 2006.01] 
9/34 . . tõ c¸c hép ®¹n (c¸c hép ®¹n dïng cho b¨ng ®¹n 9/79) [5, 2006.01] 
9/35 . TiÕp ®¹n cho sóng nhiÒu nßng [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 C¸c c¬ cÊu tiÕp ®¹n hoÆc c¸c chi tiÕt tiÕp ®¹n cã môc ®Ých chung, kh«ng chuyªn dïng 
®Ó tiÕp ®¹n cho c¸c lo¹i sóng nhiÒu nßng, ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm F41A 9/01 
hoÆc F41A 9/29. 

 
9/36 . . C¸c c¬ cÊu tiÕp ®¹n cho c¸c lo¹i sóng ®¹i b¸c cã æ quay [5, 2006.01] 
9/37 . TiÕp hai hoÆc nhiÒu lo¹i ®¹n cho cïng mét lo¹i sóng; TiÕp ®¹n tõ hai phÝa [5, 

2006.01] 

Ghi chó [5] 

 C¸c c¬ cÊu tiÕp ®¹n hoÆc c¸c chi tiÕt tiÕp ®¹n cã môc ®Ých chung, kh«ng chuyªn dïng 
®Ó tiÕp ®¹n cho hai hoÆc nhiÒu lo¹i ®¹n hoÆc tiÕp ®¹n tõ hai phÝa, ®îc ph©n lo¹i vµo 
c¸c nhãm F41A 9/01 hoÆc F41A 9/29. 
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9/38 . C¸c c¬ cÊu n¹p ®¹n, nghÜa lµ ®a ®¹n vµo vÞ trÝ ph¸t ho¶ [5, 2006.01] 
9/39 . . C¬ cÊu nhåi [5, 2006.01] 
9/40 . . . æ kho¸ nßng còng chÝnh lµ thiÕt bÞ nhåi [5, 2006.01] 
9/41 . . . . ®Èy ®¹n riªng lÎ tõ hép ®¹n trªn khung sóng vµo æ ®¹n [5, 2006.01] 
9/42 . . . ThiÕt bÞ nhåi t¸ch biÖt víi æ kho¸ nßng [5, 2006.01] 
9/43 . . . . ThiÕt bÞ nhåi d¹ng xÝch [5, 2006.01] 
9/44 . . . . ThiÕt bÞ nhåi d¹ng pitt«ng ho¹t ®éng b»ng chÊt láng [5, 2006.01] 
9/45 . . æ ®¹n hoÆc nßng nh lµ mét khèi cã thÓ bÎ gÊp ®îc gi÷a vÞ trÝ n¹p ®¹n vµ vÞ trÝ 

ph¸t ho¶ [5, 2006.01] 
9/46 . . æ ®¹n ®îc t¹o ra bëi hai bé phËn, hai bé phËn nµy cã thÓ chuyÓn ®éng t¬ng ®èi 

víi nhau ®Ó n¹p ®¹n [5, 2006.01] 
9/47 . . sö dông nßng sóng hoÆc mét phÇn nßng sóng trît vÒ phÝa tríc ®Ó n¹p ®¹n [5, 

2006.01] 
9/48 . . nhê lùc träng trêng [5, 2006.01] 
9/49 . C¬ cÊu dÉn ®éng cã lùc t¸c ®éng bªn trong, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê vµo n¨ng lîng 

cña chÊt næ ®Èy, vÝ dô c¸c bé ly hîp, c¸c bé tÝch n¨ng lîng [5, 2006.01] 
9/50 . HÖ thèng ®iÒu khiÓn hay hÖ thèng cã nguån n¨ng lîng bªn ngoµi [5, 2006.01] 
9/51 . . Bé t¨ng tèc, nghÜa lµ c¸c ®éng c¬ cã nguån n¨ng lîng bªn ngoµi [5, 2006.01] 
9/52 . C¸c c¬ cÊu chuyÓn tõ viÖc n¹p ®¹n tù ®éng sang n¹p ®¹n b»ng tay [5, 2006.01] 
9/53 . ThiÕt bÞ chØ b¸o ®iÒu kiÖn n¹p ®¹n, nghÜa lµ chØ b¸o sù hiÖn diÖn cña ®¹n trong æ 

®¹n [5, 2006.01] 
9/54 . C¸c thiÕt bÞ dÉn híng, dõng hoÆc ®Þnh vÞ viªn ®¹n, vÝ dô ®Ó th¸o ®¹n ra [5, 

2006.01] 
9/55 . . Ph¬ng tiÖn dÉn híng cè ®Þnh, ®îc l¾p trªn hoÆc gÇn æ ®¹n [5, 2006.01] 
9/56 . . Ph¬ng tiÖn dÉn híng di ®éng [5, 2006.01] 
9/57 . . . M¸ng mÒm, vÝ dô ®Ó dÉn b¨ng ®¹n tõ hép ®¹n ra sóng [5, 2006.01] 
9/58 . . Chèt dõng viªn ®¹n; ThiÕt bÞ ®Þnh vÞ ®¹n [5, 2006.01] 
9/59 . ThiÕt bÞ ®Èy ®¹n ra dïng cho c¸i n¹p ®¹n hoÆc c¸c hép ®¹n, vÝ dô khi nã rçng [5, 

2006.01] 
9/60 . . Hép ®¹n rçng hoÆc d©y b¨ng ®¹n rçng (F41A 9/81 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/61 . Hép ®¹n [5, 2006.01] 
9/62 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o sè lîng ®¹n cßn l¹i trong hép, vÝ dô ph¬ng tiÖn chØ 

b¸o viªn ®¹n cuèi cïng (sù an toµn ph¸t ®¹n cuèi F41A 17/40) [5, 2006.01] 
9/63 . . chuyªn dïng ®Ó nèi ghÐp cã thÓ th¸o ®îc víi c¸c hép ®ùng ®¹n kh¸c [5, 

2006.01] 
9/64 . . dïng cho c¸c lo¹i ®¹n rêi [5, 2006.01] 
9/65 . . . Hép ®ùng ®¹n cã ®¹n ®îc dÉn tiÕp sau [5, 2006.01] 
9/66 . . . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó lªn ®¹n t¹i ®ã, nghÜa lµ t¸i n¹p ®¹n (c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô 

nh»m t¸i n¹p hép ®ùng ®¹n F41A 9/83) [5, 2006.01] 
9/67 . . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn nh»m chÆn c¸c viªn ®¹n tiÕp theo hoÆc kho¸ nã t¹i vÞ trÝ 

chÆn [5, 2006.01] 
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9/68 . . . . Lo¹i cã nhiÒu hép ®¹n, vÝ dô lo¹i hép ®¹n bè trÝ tríc sau [5, 2006.01] 
9/69 . . . . ®îc ®Æc trng bëi c¸ch bè trÝ dÝch d¾c hoÆc nhiÒu hµng cña c¸c viªn ®¹n [5, 

2006.01] 
9/70 . . . . C¸c c¬ cÊu th¸o ®¹n t¹i ®ã, vÝ dô c¸c häng th¸o ®¹n [5, 2006.01] 
9/71 . . . . C¸c c¬ cÊu nh»m thay ®æi dung tÝch t¹i ®ã; C¸c chi tiÕt lµm thÝch øng hoÆc c¸c 

chi tiÕt ®Öm ®Ó thay ®æi kÝch cì ®¹n hay lo¹i ®¹n [5, 2006.01] 
9/72 . . . Hép ®¹n h×nh èng, nghÜa lµ c¸c hép ®¹n cã chøa ®¹n l¾p thø tù liªn tôc theo 

chiÒu dµi [5, 2006.01] 
9/73 . . . Hép ®¹n h×nh tang trèng [5, 2006.01] 
9/74 . . . . víi ®¹n n»m theo híng ly t©m [5, 2006.01] 
9/75 . . . . víi c¸c kªnh dÉn ®¹n theo d¹ng xo¾n ph¼ng [5, 2006.01] 
9/76 . . . c¸c hép ®¹n víi d©y chuyÒn v« tËn [5, 2006.01] 
9/77 . . . c¸c hép ®¹n cã c¸c d©y chuyÒn d¹ng trôc vÝt [5, 2006.01] 
9/78 . . . c¸c hép ®ùng ®¹n cã d©y chuyÒn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [5, 2006.01] 
9/79 . . dïng cho c¸c b¨ng ®¹n [5, 2006.01] 
9/80 . . . cã bé phËn ®Ó ly hîp nhanh c¸c d¶i b¨ng cña c¸c hép ®¹n kÒ nhau [5, 2006.01] 
9/81 . . . cã bé phËn thu l¹i c¸c d¶i b¨ng hoÆc c¸c hép ®ùng ®¹n rçng [5, 2006.01] 
9/82 . T¸i n¹p cña hép ®¹n [5, 2006.01] 
9/83 . . C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c dông cô nh»m t¸i n¹p c¸c hép ®¹n cã ®¹n rêi, vÝ dô c¸i kÑp 

n¹p ®¹n [5, 2006.01] 
9/84 . . . C¸c kÑp n¹p ®¹n [5, 2006.01] 
9/85 . . . . ®Ó t¸i n¹p c¸c hép ®¹n kiÓu æ quay [5, 2006.01] 
9/86 . . N¹p b¨ng ®¹n vµo hép ®¹n [5, 2006.01] 
9/87 . C¸c gi¸ ®ì ®¹n ®îc hoÆc c¸c xe ®Èy vËn chuyÓn ®¹n (F41A 9/86 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 

11/00 C¸c ®Æc tÝnh th¸o l¾p; C¸c kÕt cÊu m«®un; C¸c lo¹i sóng cã khíp nèi hay gËp 
®îc (F41A 3/64, 19/20 ®Õn 19/15, 21/48, 25/26 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

11/02 . C¸c kÕt cÊu m«®un, vÝ dô theo lo¹i vò khÝ [5, 2006.01] 
11/04 . C¸c lo¹i sóng ®îc nèi b»ng khíp hay gËp ®îc, nghÜa lµ c¸c bé phËn cã khíp xoay 

hoÆc èng lång ®Ó vËn chuyÓn hay bao qu¶n (sóng cã r·nh nßng vµ sóng s¨n gËp 
®îc F41C 7/11; b¸ng sóng hoÆc c¸c bé phËn cña b¸ng sóng kiÓu gËp hoÆc kiÓu 
èng lång F41C 23/04) [5, 2006.01] 

11/06 . . C¸c lo¹i sóng kiÓu èng lång [5, 2006.01] 

13/00 C¸c hÖ thèng lµm nãng hoÆc lµm l¹nh (nßng sóng cã gê hoÆc g©n t¶n nhiÖt F41A 
21/00); Thæi giã qua nßng sóng; C¸c hÖ thèng th«ng khÝ [5, 2006.01] 

13/02 . C¸c hÖ thèng lµm nãng [5, 2006.01] 
13/04 . Phun chÊt láng vµo nßng hoÆc vµo trong æ ®¹n (F41A 13/08 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
13/06 . Rót khÝ ch¸y ra khái nßng (F41A 13/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
13/08 . . C¸c r·nh ngÇm, tøc lµ c¸c khoang ®îc bè trÝ xung quanh nßng ®Ó thu phÇn khÝ 

ch¸y vµ sau ®ã ®Èy nã vµo trong nßng ®Ó t¹o ra sù hót [5, 2006.01] 
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13/10 . C¸c lo¹i qu¹t thæi hoÆc tuèctin ®Ó thæi khãi ®i hoÆc lµm nguéi sóng, vÝ dô ®îc dÉn 
®éng bëi ¸p lùc cña khÝ ch¸y hoÆc cña ph¶n lùc [5, 2006.01] 

13/12 . C¸c hÖ thèng ®Ó lµm m¸t bÒ mÆt ngoµi cña nßng (F41A 13/10 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

15/00 ThiÕt bÞ th¸o ®¹n, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó th¸o lÊy ra c¸c viªn ®¹n hoÆc c¸c vá 
®¹n Ýt nhÊt lµ ra khái æ ®¹n; C¸c bé ®Èy ®¹n, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ nh»m ®Èy c¸c 
viªn ®¹n ®îc th¸o ra hoÆc c¸c vá ®¹n ra khái sóng (F41A 9/54 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

15/02 . dïng cho c¸c lo¹i sóng kiÓu æ xoay, vÝ dô sóng c«n xoay [5, 2006.01] 
15/04 . chuyªn dïng cho c¸c vá ®¹n bÞ biÕn d¹ng sau khi b¾n, vÝ dô lµm tõ chÊt dÎo [5, 

2006.01] 
15/06 . dïng cho c¸c vò khÝ gËp ®îc [5, 2006.01] 
15/08 . dïng cho vò khÝ cã kho¸ nßng kiÓu khèi [5, 2006.01] 
15/10 . . víi bé phËn kho¸ nßng kiÓu khèi trît [5, 2006.01] 
15/12 . dïng cho vò khÝ cã kho¸ nßng kiÓu chèt [5, 2006.01] 
15/14 . . thiÕt bÞ ®Èy ®îc g¾n trªn, hoÆc trong kho¸ chèt [5, 2006.01] 
15/16 . . thiÕt bÞ ®Èy ®îc bè trÝ trªn hép hoÆc khung kho¸ nßng [5, 2006.01] 
15/18 . dïng cho c¸c vò khÝ cã nßng trît vÒ phÝa tríc [5, 2006.01] 
15/20 . chuyªn dïng cho ®¹n kh«ng cã vá [5, 2006.01] 
15/22 . C¸c dông cô ®Ó th¸o ®¹n ra [5, 2006.01] 

17/00 C¸c c¬ cÊu an toµn, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ an toµn [5, 2006.01] 
17/02 . C¸c thiÕt bÞ an toµn ®iÒu khiÓn b»ng kho¸ [5, 2006.01] 
17/04 . C¸c thiÕt bÞ an toµn kÕt hîp víi c¸c æ kho¸ (F41A 17/02 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/06 . C¸c thiÕt bÞ an toµn ®iÖn hoÆc c¬ ®iÖn (F41A 17/04, 17/08 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
17/08 . dïng ®Ó ng¨n kh«ng b¾n theo híng ®Æc biÖt, vÝ dô b¾n vµo b¹n bÌ hoÆc vµo khu 

vùc ®îc b¶o vÖ (F41A 27/02 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/10 . . C¸c c¬ cÊu ph¸t ho¶ cã chèt dõng bËt trªn [5, 2006.01] 
17/12 . . C¸c c¬ cÊu ph¸t ho¶ cã thiÕt bÞ an toµn chèng nghiªng [5, 2006.01] 
17/14 . Ng¨n ngõa n¹p ®¹n kÐp [5, 2006.01] 
17/16 . Ng¨n ngõa cíp cß, nghÜa lµ c¶n trë ®¹n næ tù ph¸t do søc nãng cña thµnh buång 

®¹n [5, 2006.01] 
17/18 . Ng¨n ngõa sù t¾c sóng [5, 2006.01] 
17/20 . ThiÕt bÞ an toµn cña b¸ng sóng hoÆc tay cÇm, nghÜa lµ thiÕt bÞ an toµn bËt ra khi cµi 

b¸ng sóng hoÆc tay cÇm (c¸c thiÕt bÞ an toµn kiÓu trît ho¹t ®éng nhê ngãn tay c¸i 
F41A 17/52, 17/62, 17/70, 17/80) [5, 2006.01] 

17/22 . . t¸c ®éng t¹i cß sóng [5, 2006.01] 
17/24 . . t¸c ®éng t¹i chèt dËp [5, 2006.01] 
17/26 . . t¸c ®éng lªn bóa kim ho¶ [5, 2006.01] 
17/28 . . t¸c ®éng lªn c¸i h·m cß sóng [5, 2006.01] 
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17/30 . c¸c thiÕt bÞ an toµn ®a tÇng, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ t¸c ®éng Ýt nhÊt lªn mét bé phËn 
cña c¬ cÊu ph¸t háa vµ Ýt nhÊt mét bé phËn kh¸c cña sóng, vÝ dô nßng di ®éng [5, 
2006.01] 

17/32 . . c¸c bé phËn kh¸c lµ kho¸ nßng hoÆc chèt [5, 2006.01] 
17/34 . ThiÕt bÞ an toµn hép ®ùng ®¹n [5, 2006.01] 
17/36 . . khãa sóng trong ®iÒu kiÖn an toµn khi hép ®¹n rçng hoÆc ®îc th¸o ®¹n ra [5, 

2006.01] 
17/38 . . kho¸ hép ®ùng ®¹n trong sóng [5, 2006.01] 
17/40 . ThiÕt bÞ an toµn cho viªn ®¹n cuèi cïng (F41A 17/34 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/42 . ThiÕt bÞ an toµn ®Ó kho¸ æ nßng hoÆc chèt t¹i vÞ trÝ an toµn (F41A 17/32, 17/36, 

17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/44 . N¾p an toµn, vÝ dô ®Ó ®Ëy n¾p æ ®¹n l¹i [5, 2006.01] 
17/46 . ThiÕt bÞ an toµn cña cß sóng, nghÜa lµ ph¬ng tiÖn ng¨n chuyÓn ®éng cña cß (F41A 

17/02 ®Õn 17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/48 . . ThiÕt bÞ an toµn kiÓu tù ®éng, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê t¸c ®éng ®ãng më cña c¬ 

cÊu kho¸ nßng [5, 2006.01] 
17/50 . . . nhê viÖc gÊp nßng [5, 2006.01] 
17/52 . . C¸c thiÕt bÞ an toµn kiÓu trît ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ngãn c¸i ®îc l¾p ë mÆt trªn 

b¸ng sóng, vÝ dô dïng cho sóng s¨n [5, 2006.01] 
17/54 . . C¸c n¾p b¶o vÖ ®èi víi cß sóng; Bé phËn chèt cß sóng ®îc l¾p ®Æt trªn hoÆc ë 

trong c¸c n¾p b¶o vÖ cß [5, 2006.01] 
17/56 . C¸c b¶o vÖ an toµn c¸i h·m cß sóng, nghÜa lµ ph¬ng tiÖn v« hiÖu ho¸ ®ßn bÈy 

trung gian truyÒn chuyÓn ®éng cña cß lªn chèt dËp, bóa kim háa, æ kho¸ nßng hoÆc 
lªn c¸i h·m cß sóng (F41A 17/02 ®Õn 17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

17/58 . . ho¹t ®éng tù ®éng, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê sù ®ãng hoÆc më cña kho¸ nßng [5, 
2006.01] 

17/60 . . . nhê t¸c ®éng gËp nßng [5, 2006.01] 
17/62 . . ThiÕt bÞ an toµn kiÓu trît ®iÒu khiÓn b»ng ngãn c¸i ®îc l¾p ë mÆt trªn cña b¸ng 

sóng, vÝ dô ®èi víi sóng s¨n [5, 2006.01] 
17/64 . ThiÕt bÞ an toµn chèt dËp, nghÜa lµ c¸c ph¬ng tiÖn ng¨n c¶n chuyÓn ®éng cña c¸c 

bé phËn cña chèt dËp kiÓu trît (F41A 17/02 ®Õn 17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/66 . . ho¹t ®éng tù ®éng, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê chuyÓn ®éng ®ãng vµ më cña c¬ cÊu 

kho¸ nßng [5, 2006.01] 
17/68 . . . nhê t¸c ®éng gÊp nßng [5, 2006.01] 
17/70 . . ThiÕt bÞ an toµn kiÓu trît ®iÒu khiÓn b»ng ngãn c¸i ®îc g¾n trªn mÆt trªn cña 

b¸ng sóng, vÝ dô c¸c lo¹i sóng s¨n [5, 2006.01] 
17/72 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng cß, nghÜa lµ chuyÓn ®éng cña cß ®a thiÕt bÞ an toµn chèt 

dËp vµo vÞ trÝ kh«ng ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh b¾n [5, 2006.01] 
17/74 . C¸c thiÕt bÞ an toµn cho bóa kim ho¶, nghÜa lµ ng¨n c¶n bóa kim ho¶ va ch¹m vµo 

®¹n hoÆc chèt dËp (F41A 17/02 ®Õn 17/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/76 . . ho¹t ®éng tù ®éng, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê vµo chuyÓn ®éng ®ãng vµ më cña c¬ 

cÊu kho¸ nßng [5, 2006.01] 
17/78 . . . nhê t¸c ®éng gÊp nßng sóng [5, 2006.01] 
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17/80 . . ThiÕt bÞ an toµn kiÓu trît ®iÒu khiÓn b»ng ngãn c¸i ®îc g¾n trªn mÆt trªn cña 
b¸ng sóng, vÝ dô ®èi víi c¸c lo¹i sóng s¨n [5, 2006.01] 

17/82 . . ®iÒu khiÓn b»ng cß, nghÜa lµ sù chuyÓn ®éng cña cß ®a thiÕt bÞ an toµn cña bóa 
kim ho¶ vµo vÞ trÝ kh«ng ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh b¾n [5, 2006.01] 

19/00 C¸c c¬ cÊu ®iÓm ho¶ hay c¬ cÊu cß sóng; C¬ cÊu lªn ®¹n [5, 2006.01] 
19/01 . Ph¬ng tiÖn ®Õm sè c¸c ph¸t ®¹n ®· b¾n [5, 2006.01] 
19/02 . . ThiÕt bÞ giíi h¹n sè ph¸t ®¹n (F41A 19/67 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/03 . §iÒu khiÓn tèc ®é b¾n (F41A3/78, F41A5/28, F41A19/05, F41A19/66 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
19/04 . . §iÒu khiÓn thêi ®iÓm nh¶ chèt ®Ëp hoÆc lÉy kim háa [5,2006.01] 
19/05 . §ång bé ho¸ viÖc b¾n nhê c¸nh qu¹t m¸y bay [5, 2006.01] 
19/06 . C¸c c¬ cÊu ®iÓm ho¶ b»ng c¬ häc (F41A 19/01 ®Õn 19/05, 19/59 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
19/07 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng nót Ên, vÝ dô nót Ên ngãn c¸i [5, 2006.01] 
19/08 . . ®iÒu khiÓn tõ xa; ®iÒu khiÓn b»ng gi©y giËt [5, 2006.01] 
19/09 . . C¸c thiÕt bÞ cß phô trî (F41A 19/08 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/10 . . Cß sóng; L¾p r¸p cß sóng [5, 2006.01] 
19/11 . . C¬ cÊu b¶o vÖ cß sóng; L¾p ®Æt c¬ cÊu b¶o vÖ cß sóng (F41A 19/15 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
19/12 . . LÉy kho¸; l¾p r¸p lÉy [5, 2006.01] 
19/13 . . C¸c lo¹i chèt ®Ëp, nghÜa lµ c¸c bé phËn ®Ëp ®îc cè ®Þnh hoÆc l¾p kiÓu trît; L¾p 

r¸p chóng [5, 2006.01] 
19/14 . . Bóa kim ho¶, nghÜa lµ c¸c bé phËn kim ho¶ ®îc l¾p ®Æt quay ®îc; L¾p r¸p bóa 

kim ho¶ [5, 2006.01] 
19/15 . . C¸c côm c¬ cÊu ®iÓm háa d¹ng m«®un [5, 2006.01] 
19/16 . . C¸c c¬ cÊu ®iÓm háa ®iÒu chØnh ®îc; C¬ cÊu cß sóng cã sù kÐo cß ®iÒu chØnh 

®îc (F41A 19/17 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/17 . . C¬ cÊu cß sóng rÊt nh¹y [5, 2006.01] 
19/18 . . ®èi víi c¸c lo¹i sóng nhiÒu nßng (F41A 19/68 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/19 . . . cã kh¶ n¨ng b¾n b»ng mét cß sóng duy nhÊt [5, 2006.01] 
19/20 . . . . c¬ cÊu cß ®«i cho phÐp b¾n b»ng mét cß sóng [5, 2006.01] 
19/21 . . . . cã duy nhÊt mét cß sóng [5, 2006.01] 
19/22 . . . . . vµ chØ cã mét bé phËn ®Ëp [5, 2006.01] 
19/23 . . . . . . quay ®îc xung quanh mét trôc song song víi trôc nßng sóng ®Ó b¾n lÇn 

lît c¸c nßng [5, 2006.01] 
19/24 . . C¸c c¬ cÊu nh¶ cß, nghÜa lµ bé phËn ®Ëp ®îc nh¶ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng 

trë vÒ cña cß ®Ó lªn ®¹n tiÕp [5, 2006.01] 
19/25 . . chØ cã mét bé phËn ®Ëp ®îc l¾p r¸p cã thÓ trît ®îc, nghÜa lµ chèt ®Ëp [5, 

2006.01] 
19/26 . . . chèt ®Ëp vµ kho¸ nßng hoÆc chèt kho¸ t¹o thµnh mét khèi [5, 2006.01] 
19/27 . . . chèt ®Ëp cã thÓ di chuyÓn so víi kho¸ nßng [5, 2006.01] 
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19/28 . . . . ®îc ®Èy nhê cam hay tay ®ßn khi kho¸ nßng hoÆc chèt ë vÞ trÝ ®ãng [5, 
2006.01] 

19/29 . . . . ®îc ®Èy bëi cña mét lß xo bÞ kÐo c¨ng [5, 2006.01] 
19/30 . . . . . trong c¸c lo¹i sóng cã kho¸ nßng [5, 2006.01] 
19/31 . . . . . . C¬ cÊu lÉy kho¸ cho chóng (F41A 19/33 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/32 . . . . . . . ®Ó gi÷ chèt ®Ëp sau tõng ph¸t ®¹n, nghÜa lµ khi b¾n tõng viªn hoÆc b¾n 

kiÓu b¸n tù ®éng [5, 2006.01] 
19/33 . . . . . . C¸c c¬ cÊu chän kiÓu b¾n tù ®éng hoÆc b¾n b¸n tù ®éng [5, 2006.01] 
19/34 . . . . . . C¸c c¬ cÊu lªn ®¹n [5, 2006.01] 
19/35 . . . . . . . C¬ cÊu t¸c ®éng kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai ®o¹n 

®Çu cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/36 . . . . . dïng trong sóng cã kho¸ nßng gËp ®îc [5, 2006.01] 
19/37 . . . . . . C¬ cÊu lªn ®¹n [5, 2006.01] 
19/38 . . . . . . . C¬ cÊu ho¹t ®éng kiÓu kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai 

®o¹n ®Çu cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/39 . . . . . C¬ cÊu lªn ®¹n ®èi víi c¸c lo¹i sóng kh¸c, vÝ dô lo¹i cã c¸c æ kho¸ nßng cè 

®Þnh hay lo¹i cã nßng sóng trît lªn phÝa tríc [5, 2006.01] 
19/40 . . . . . . C¬ cÊu ho¹t ®éng kiÓu kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai 

®o¹n ®Çu cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/41 . . . . . . dïng cho c¸c lo¹i sóng kiÓu gËp ®îc [5, 2006.01] 
19/42 . . cã Ýt nhÊt mét bóa kim ho¶ [5, 2006.01] 
19/43 . . . dïng trong c¸c lo¹i sóng cã kho¸ nßng [5, 2006.01] 
19/44 . . . . C¬ cÊu lÉy kho¸ dïng cho chóng (F41A 19/46 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/45 . . . . . ®Ó gi÷ bóa kim ho¶ sau mçi ph¸t ®¹n b¾n, nghÜa lµ khi b¾n tõng viªn hoÆc 

b¾n kiÓu b¸n tù ®éng [5, 2006.01] 
19/46 . . . . C¸c c¬ cÊu lùa chän kiÓu b¾n tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng [5, 2006.01] 
19/47 . . . . C¸c c¬ cÊu lªn ®¹n [5, 2006.01] 
19/48 . . . . . C¬ cÊu t¸c ®éng kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai ®o¹n ®Çu 

cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/49 . . . dïng trong vò khÝ cã kho¸ nßng gËp ®îc [5, 2006.01] 
19/50 . . . . C¸c c¬ cÊu lªn ®¹n [5, 2006.01] 
19/51 . . . . . C¬ cÊu t¸c ®éng kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai ®o¹n ®Çu 

cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/52 . . . C¬ cÊu lªn ®¹n ®èi víi c¸c lo¹i sóng kh¸c, vÝ dô lo¹i æ kho¸ nßng cè ®Þnh, sóng 

c«n xoay [5, 2006.01] 
19/53 . . . . C¬ cÊu t¸c ®éng kÐp, nghÜa lµ viÖc lªn ®¹n ®îc diÔn ra trong giai ®o¹n ®Çu 

cña chuyÓn ®éng kÐo cß [5, 2006.01] 
19/54 . . . . dïng cho c¸c vò khÝ kiÓu gËp ®îc [5, 2006.01] 
19/55 . C¬ cÊu ®iÓm ho¶ ®iÒu khiÓn b»ng chÊt láng [5, 2006.01] 
19/56 . . Ch©m ngßi lîng thuèc næ ®Èy nhê cã tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ®îc nung nãng do 

nÐn ®o¹n nhiÖt [5, 2006.01] 
19/57 . C¬ cÊu ®iÓm ho¶ cã ngßi næ [5, 2006.01] 
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19/58 . C¬ cÊu ®iÓm ho¶ b»ng ®iÖn (F41A 17/10, 17/12 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/59 . . C¬ cÊu ph¸t ho¶ b»ng c¬ ®iÖn, nghÜa lµ bé phËn ®Ëp c¬ häc ®îc ®Èy hoÆc ®îc 

nh¶ ra b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn  [5, 2006.01] 
19/60 . . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn t¹o ra ®iÖn n¨ng [5, 2006.01] 
19/61 . . . M¸y ph¸t ®iÖn c¶m øng [5, 2006.01] 
19/62 . . . M¸y ph¸t ¸p ®iÖn [5, 2006.01] 
19/63 . . cã ph¬ng tiÖn truyÒn t¶i ®iÖn kh«ng cÇn tiÕp xóc, vÝ dô nhê c¶m øng ®iÖn hoÆc 

tØa löa ®iÖn [5, 2006.01] 
19/64 . . dïng cho chÕ ®é b¾n tù ®éng hoÆc b¾n hµng lo¹t [5, 2006.01] 
19/65 . . . ®Ó b¾n tõng ®ît, nghÜa lµ sö dông c¸c c«ng t¾c ®îc n¹p ®iÖn kÕ tiÕp nhau ®Ó 

phãng hµng lo¹t theo giê hÑn, vÝ dô thiÕt bÞ phãng tªn löa [5, 2006.01] 
19/66 . . . §iÒu khiÓn vËn tèc b¾n ®iÖn tö (F41A 19/65 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/67 . . . Bé h¹n chÕ b¾n hµng lo¹t [5, 2006.01] 
19/68 . . dïng cho c¸c lo¹i sóng nhiÒu nßng (F41A 19/65 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
19/69 . . C«ng t¾c ®iÖn hoÆc bé ng¾t ®iÖn dïng cho chóng (F41A 19/65 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
19/70 . . . Chèt ®iÓm ho¶ b»ng ®iÖn; L¾p r¸p chóng [5, 2006.01] 

21/00 Nßng sóng hoÆc èng sóng; Phô tïng cña häng sóng; C¸c ph¬ng tiÖn l¾p r¸p 
nßng sóng (F41A25/00 ®îc u tiªn; PhÇn g¸ nßng sóng ®Ó phãng lùu ®¹n hoÆc ®Ó 
phãng ®¹n ®i ®óng híng cña vò khÝ cÇm tay F41C27/06; thiÕt bÞ ng¾m F41G1/00) 
[5, 2006.01] 

21/02 . C¸c nßng sóng phøc hîp, nghÜa lµ cã nhiÒu líp, vÝ dô cña c¸c vËt liÖu kh¸c nhau [5, 
2006.01] 

21/04 . . C¸c èng lãt nßng [5, 2006.01] 
21/06 . §a nßng [5, 2006.01] 
21/08 . . Chç nèi nßng [5, 2006.01] 
21/10 . C¸c nßng sóng èng lãt, nghÜa lµ c¸c nßng sóng ®Ó b¾n ®¹n kÝch cì nhá h¬n, vÝ dô 

®îc l¾p trong nßng sóng b×nh thêng [5, 2006.01] 

21/12 . æ ®¹n; C¸c èng lãt æ ®¹n (F41A 3/74, 9/46, 21/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
21/14 . . C¸c c¬ cÊu æ ®¹n ë phÝa bªn c¹nh cña trôc nßng [5, 2006.01] 
21/16 . Nßng sóng hoÆc èng sóng, ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña lç khoan [5, 2006.01] 
21/18 . . C¸c r·nh khÝa; C¸c r·nh nßng [5, 2006.01] 
21/20 . Nßng sóng hoÆc èng sóng, ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu (F41A 21/02 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
21/22 . Nßng sóng cã xö lý bÒ mÆt, vÝ dô photphat ho¸ [5, 2006.01] 
21/24 . Nßng sóng cã gê hoÆc g©n, vÝ dô ®Ó lµm m¸t [5, 2006.01] 
21/26 . chuyªn dïng ®Ó t¨ng ®é giËt, vÝ dô dïng cho môc ®Ých huÊn luyÖn [5, 2006.01] 
21/28 . Buång gi·n në khÝ; C¸c nßng sóng cã c¸c lç tho¸t khÝ (F41A 1/06, 13/08 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
21/30 . Bé gi¶m thanh [5, 2006.01] 
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21/32 . Phô tïng cña häng sóng hoÆc vßng ®Öm bÞt kÝn (F41A21/26, F41A21/30, 
F41A21/46 ®îc u tiªn) [5,2006.01] 

21/34 . . Bé gi¶m chÊn chíp s¸ng [5, 2006.01] 
21/36 . . dïng ®Ó gi¶m giËt (c¸c thiÕt bÞ gi¶m giËt nãi chung F41A 25/00) [5, 2006.01] 
21/38 . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
21/40 . . C¸c chèt an toµn dïng cho sóng s¨n [5, 2006.01] 
21/42 . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
21/44 . Líp bäc c¸ch nhiÖt; Líp bäc b¶o vÖ [5, 2006.01] 
21/46 . Nßng sóng cã c¸c thiÕt bÞ t¸ch c¸c guèc ra khái ®¹n [5, 2006.01] 
21/48 . C¸c ph¬ng tiÖn l¾p g¸ nßng sóng, vÝ dô bé g¸ nh¶ ra ®îc dïng cho c¸c nßng cã 

thÓ thay thÕ ®îc [5, 2006.01] 

23/00 L¾p ®Æt vò khÝ vÝ dô trªn c¸c xe c¬ giíi; Bè trÝ vò khÝ trªn c¸c xe c¬ giíi (F41A 
25/00, 27/00 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

23/02 . L¾p ®Æt kh«ng cã b¸nh l¨n [5, 2006.01] 
23/04 . . Bé ®ì b»ng mét ch©n chèng [5, 2006.01] 
23/06 . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
23/08 . . Bé ®ì b»ng hai ch©n chèng [5, 2006.01] 
23/10 . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
23/12 . . Bé ®ì b»ng ba ch©n chèng [5, 2006.01] 
23/14 . . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
23/16 . . Sù l¾p r¸p thö nghiÖm [5, 2006.01] 
23/18 . . Gi¸ ®ì ®Ó gi÷ c¸c vò khÝ cÇm tay ë vÞ trÝ kh«ng b¾n (c¸c lo¹i gi¸ b¶o qu¶n sóng 

A47B 81/00; c¸c lo¹i gi¸ sóng trªn xe c¬ giíi B60R 11/00) [5, 2006.01] 
23/20 . dïng ®Ó cho c¸c vò khÝ Èn [5, 2006.01] 
23/22 . . ®Æt trªn tÇu ngÇm [5, 2006.01] 
23/24 . l¾p ®Æt vò khÝ trªn th¸p (cÊp ®¹n, n¹p ®¹n hoÆc dÉn híng ®¹n F41A 9/00; hÖ thèng 

c¬ häc ®Ó n©ng hoÆc dÞch ngang cho vò khÝ ®Æt trªn th¸p F41A 27/18) [5, 2006.01] 
23/26 . L¾p ®Æt chØ dïng ®Ó vËn chuyÓn; C¸c thiÕt bÞ cÊp vµ bèc dì vò khÝ dïng c¸c ph¬ng 

tiÖn vËn t¶i vò khÝ (F41A 23/50 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/28 . Gi¸ ®ì sóng cã b¸nh xe; L¾p ®Æt vò khÝ trªn xÝch v« tËn [5, 2006.01] 
23/30 . . cã c¸c b¸nh xe n©ng lªn khái mÆt ®Êt khi b¾n [5, 2006.01] 
23/32 . . cã ch©n phô (F41A 23/30, 23/46 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/34 . ®Æt trªn c¸c xe cã b¸nh hoÆc ch¹y b»ng xÝch [5, 2006.01] 
23/36 . . ®Æt trªn c¸c r¬ moãc (F41A 23/42 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/38 . . ®Æt trªn c¸c xe m¸y [5, 2006.01] 
23/40 . . ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn ®êng s¾t [5, 2006.01] 
23/42 . . dïng cho thiÕt bÞ phãng tªn löa [5, 2006.01] 
23/44 . ®Æt trªn c¸c xe trît [5, 2006.01] 
23/46 . C¸c cµng c¾m vµo ®Êt ®Þnh vÞ cña xe moãc [5, 2006.01] 
23/48 . . ®µn håi [5, 2006.01] 
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23/50 . C¸c chèt cµi khi vËn chuyÓn; Phanh h·m nh»m gi÷ bÖ sóng ë vÞ trÝ cè ®Þnh trong 
qu¸ tr×nh vËn chuyÓn [5, 2006.01] 

23/52 . C¸c tÊm lãt nÒn dïng ®Ó l¾p ®Æt vò khÝ [5, 2006.01] 
23/54 . . ®èi víi sóng cèi [5, 2006.01] 
23/56 . c¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh bÖ sóng ë vÞ trÝ n»m ngang hoÆc theo ph¬ng th¼ng ®øng 

(F41A 17/10, 17/12 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/58 . . Gi¸ n©ng thuû lùc [5, 2006.01] 
23/60 . . Gi¸ n©ng ®îc ®iÒu chØnh b»ng trôc vÝt [5, 2006.01] 

25/00 C¸c gi¸ ®ì sóng cho phÐp giËt lïi hoÆc trë vÒ vÞ trÝ chiÕn ®Êu, vÝ dô c¸c gi¸ sóng; 
Bé gi¶m ¸p èng nßng hoÆc c¸c bé phanh h·m (c¸c sóng kh«ng giËt F41A 1/08) [5, 
2006.01] 

25/02 . C¸c hÖ thèng ho¹t ®éng b»ng thuû lùc [5, 2006.01] 
25/04 . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
25/06 . C¸c hÖ thèng ho¹t ®éng b»ng ma s¸t [5, 2006.01] 
25/08 . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
25/10 . C¸c hÖ thèng ho¹t ®éng b»ng lß xo5] 
25/12 . . dïng lß xo xo¾n [5, 2006.01] 
25/14 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
25/16 . C¸c hÖ thèng lai [5, 2006.01] 
25/18 . . C¸c hÖ thèng ®µn håi thuû lùc [5, 2006.01] 
25/20 . . C¸c hÖ thèng thuû lùc-khÝ nÐn [5, 2006.01] 
25/22 . C¸c c¬ cÊu æ bi dïng cho nßng sóng vµ gi¸ sóng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i [5, 

2006.01] 
25/24 . . dïng æ bi hoÆc æ ®òa l¨n [5, 2006.01] 
25/26 . L¾p ®Æt hay th¸o gì c¸c bé phËn hoÆc c¸c hÖ thèng giËt lïi [5, 2006.01] 

27/00 C¸c gi¸ sóng cho phÐp n©ng hoÆc xoay ngang, vÝ dô c¸c xe kÐo ph¸o [5, 2006.01] 
27/02 . C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ng¨n kh«ng cho vò khÝ ®Ëp vµo gi¸ cña nã [5, 2006.01] 
27/04 . C¸c c¬ cÊu b¾n ph©n t¸n, nghÜa lµ c¸c ph¬ng tiÖn cho phÐp vò khÝ l¾c qua l¾c l¹i 

mét c¸ch tù ®éng trong qu¸ tr×nh b¾n [5, 2006.01] 
27/06 . C¸c hÖ thèng c¬ häc (F41A 27/02, 27/04, 27/30 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

27/08 . . æ bi, vÝ dô c¸c cæ trôc; C¸c phanh h·m hoÆc c¸c c¬ cÊu kho¸ [5, 2006.01] 

27/10 . . . æ bi dïng cho sóng quay l¾p trªn têng, vÝ dô têng cña th¸p [5, 2006.01] 
27/12 . . . Phanh hoÆc kho¸ nh»m khãa chuyÓn ®éng ngang hoÆc thiÕt bÞ n©ng ë vÞ trÝ cè 

®Þnh [5, 2006.01] 

27/14 . . . æ bi trôc trung t©m [5, 2006.01] 
27/16 . . . sö dông æ bi trît, vÝ dô ®Ó ®ì th¸p ph¸o [5, 2006.01] 
27/18 . .  dïng cho c¸c th¸p ph¸o (F41A 27/08 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/20 . . . C¸c c¬ cÊu lµm chuyÓn ®éng th¸p [5, 2006.01] 
27/22 . . C¬ cÊu chuyÓn ®éng ngang (F41A 27/18 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
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27/24 . . C¬ cÊu n©ng (F41A 27/18 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/26 . C¸c hÖ thèng ho¹t ®éng b»ng chÊt láng (F41A 27/02, 27/04 27/30 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
27/28 . C¸c hÖ thèng ho¹t ®éng b»ng ®iÖn (F41A 27/02, 27/04, 27/30 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
27/30 . C¸c hÖ thèng lµm æn ®Þnh hoÆc c©n b»ng, vÝ dô ®Ó c©n b»ng søc giã hoÆc träng 

lîng nßng [5, 2006.01] 

29/00 C¸c c¬ cÊu lµm s¹ch hoÆc b«i tr¬n (viÖc phun c¸c chÊt láng vµo nßng sóng hoÆc æ 
®¹n F41A 13/04) [5, 2006.01] 

29/02 . Dông cô cä röa hoÆc thanh vÖ sinh [5, 2006.01] 
29/04 . C¸c ph¬ng tiÖn b«i tr¬n, dÇu hoÆc mì; vÝ dô ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh b¾n [5, 

2006.01] 

31/00 C¸c c¬ cÊu thö nghiÖm (c¸c gi¸ b¾n ®Ó thö nghiÖm F41A 23/36) [5, 2006.01] 
31/02 . ®Ó kiÓm tra nßng sóng [5, 2006.01] 

33/00 Nh÷ng sù thÝch øng ®Ó huÊn luyÖn hay luyÖn tËp (sù thÝch øng cña nßng sóng 
nh»m t¨ng ®é giËt F41A 21/26); C¸c m« pháng vò khÝ (c¸c dông cô luyÖn tËp hoÆc 
d¹y häc nh»m ®iÒu chØnh häng sóng hoÆc híng ng¾m F41G 3/26) [5, 2006.01] 

33/02 . C¸c lo¹i vò khÝ chuyÓn ph¸t ra tia bøc x¹ hoÆc ¸nh s¸ng [5, 2006.01] 
33/04 . M« pháng tiÕng ån cña ©m thanh cña vò khÝ, vÝ dô nhê ph¬ng tiÖn kü thuËt ho¶ 

ph¸o [5, 2006.01] 
33/06 . M« pháng sù giËt [5, 2006.01] 

35/00 C¸c phô tïng hoÆc c¸c chi tiÕt kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm kh¸c [5, 
2006.01] 

35/02 . C¸c n¾p ®Ëy hoÆc vá bäc ®Ó b¶o vÖ khái thêi tiÕt hoÆc bôi bÈn (c¸c n¾p b¶o vÖ cß 
sóng F41A 17/54) [5, 2006.01] 

35/04 . . C¸c n¾p häng sóng [5, 2006.01] 
35/06 . Sù thÝch øng cña vò khÝ ®Ó sö dông cho c¶ tay ph¶i vµ tay tr¸i [5, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c thuéc ph©n líp nµy [2006.01] 
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F41B Vò khÝ phãng tªn löa kh«ng dïng thuèc næ hoÆc thuèc 
ch¸y; C¸c lo¹i vò khÝ kh¸c cha ®îc nªu trong c¸c ®Ò 
môc trªn (thiÕt bÞ phãng, vÝ dô lao xiªn c¸ A01K81/00; dông cô thÓ thao ®Ó nÐm 
A63B65/00, vÝ dô boomerang A63B65/08; thiÕt bÞ cè ®Þnh ®Ó nÐm bãng thÓ thao, vÝ 
dô bãng ten-nÝt, A63B69/40; ®å ch¬i nÐm hoÆc phãng A63H33/18; dao, r×u B26B; 
®¹n cã lß xo lµ mét ph¬ng tiÖn phãng F42B6/00) 

Néi dung ph©n líp 

SóNG H¥I ................................................................................................................................ F41B 1/00 
Vò KHÝ PHãNG C¥ HäC ...................................................................................................... F41B 3/00 
Vò KHÝ PHãNG §¦îC DÉN §éNG B»NG B¸NH XE MA 
S¸T ........................................................................................................................................... F41B 4/00 
CUNG, Ná ................................................................................................................................ F41B 5/00 
THIÕT BÞ PHãNG §IÖN Tõ ................................................................................................... F41B 6/00 
SóNG Lß XO ........................................................................................................................... F41B 7/00 
SóNG THUû LùC VÝ Dô SóNG B¾N N¦íC ...................................................................... F41B 9/00 
SóNG KHÝ NÐN, SóNG B¾N H¥I ...................................................................................... F41B 11/00 
Vò KHÝ §¢M, Vò KHÝ CHÐM ............................................................................................ F41B 13/00 
C¸C LO¹I Vò KHÝ KH¸C ................................................................................................... F41B 15/00 

 

1/00 Sóng h¬i, nghÜa lµ èng phãng ®¹n vÝ dô hßn bi hoÆc mòi tªn b»ng c¸ch thæi 
(sóng ®å ch¬i A63H) [1, 2006.01] 

3/00 Vò khÝ phãng c¬ häc (c¬ cÊu phãng bia hoÆc ®Üa bay F41J 9/18) [1, 2006.01] 
3/02 . M¸y phãng b¾n sö dông d©y ®µn håi, vÝ dô sóng cao su [1, 3, 2006.01] 
3/03 . . m¸y phãng cã cµng phãng quay ®îc [5, 2006.01] 
3/04 . C¬ cÊu phãng sö dông lùc ly t©m [1, 3, 2006.01] 

4/00 Vò khÝ phãng ®îc dÉn ®éng b»ng b¸nh xe ma s¸t [5, 2006.01] 

5/00 Cung; Ná [1, 2006.01] 
5/06 . Bao ®ùng tªn [1, 3, 2006.01] 
5/10 . Cung kÐp [5, 2006.01] 
5/12 . Ná [5, 2006.01] 
5/14 . C¸c chi tiÕt cña cung; Phô tïng ®Ó b¾n h×nh cung (thiÕt bÞ ng¾m dïng cho cung  

F41G 1/467) [5, 2006.01] 
5/16 . . Bé phËn b¶o vÖ ngãn tay (dông cô b¶o vÖ tay hoÆc vò khÝ thÓ thao nãi chung 

A41D 13/08) [5, 2006.01] 
5/18 . . ThiÕt bÞ gi¬ng hoÆc b¾n cung (F41B 5/16 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/20 . . ThiÕt bÞ æn ®Þnh vµ chèng rung cung [5, 2006.01] 
5/22 . . Gi¸ ®ì hoÆc thiÕt bÞ dÉn híng mòi tªn [5, 2006.01] 
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6/00 ThiÕt bÞ phãng ®iÖn tõ [5, 2006.01] 

7/00 Sóng lß xo (m¸y phãng F41B 3/02) [1, 2006.01] 
7/02 . cã lß xo lµ mét phÇn cña ®¹n [1, 2006.01] 
7/04 . ®Ó phãng lao mãc [1, 2006.01] 
7/08 . Sóng ®å ch¬i [1, 2006.01] 

9/00 Sóng phun ra tia chÊt láng, vÝ dô sóng b¾n níc [1, 2006.01] 

11/00 Sóng khÝ nÐn, vÝ dô sóng x× h¬i; Sóng h¬i [1, 2006.01, 2013.01] 
11/50 . B¨ng ®¹n cho sóng nÐn khÝ; trang thiÕt bÞ ®Ó n¹p ®¹n hoÆc lªn ®¹n tõ b¨ng ®¹n 

[2013.01] 
11/51 . . b¨ng ®¹n lµ toµn bé hoÆc mét phÇn bªn trong vá sóng [2013.01] 
11/52 . . ®¹n ®îc ®Ó trong b¨ng ®¹n ë phÝa trªn vá sóng, vÝ dô phÔu [2013.01] 
11/53 . . . b¨ng ®¹n cã ph¬ng tiÖn hç trî n¹p ®¹n [2013.01] 
11/54 . . ®¹n ®îc chøa trong b¨ng ®¹n d¹ng tang trèng quay trßn [2013.01] 
11/55 . . ®¹n ®îc xÕp chång theo thø tù trong hép ®¹n cã thÓ th¸o rêi, hoÆc b¨ng ®¹n d¹ng 

èng [2013.01] 
11/56 . . . b¨ng ®¹n còng chøa ®¹n khÝ [2013.01] 
11/57 . . HÖ thèng ®iÖn hoÆc ®iÖn tö ®Ó n¹p hoÆc lªn ®¹n (F41B 11/53 ®îc u tiªn) 

[2013.01] 
11/60 . ®Æc trng bëi viÖc cÊp khÝ nÐn [2013.01] 
11/62 . . víi ¸p lùc cÊp bëi ®¹n khÝ [2013.01] 
11/64 . . cã mét pit-t«ng t¸c ®éng hµnh tr×nh nÐn khi b¾n tõng viªn [2013.01] 
11/641 . . . pit-t«ng vËn hµnh b»ng tay [2013.01] 
11/642 . . . pit-t«ng vËn hµnh b»ng lß xo [2013.01] 
11/643 . . . . pit-t«ng ®îc bè trÝ ®ång t©m víi nßng sóng [2013.01] 
11/644 . . . . cã mét khèi trît bæ sung di chuyÓn theo híng ngîc víi pit-t«ng, vÝ dô, ®Ó 

gi¶m giËt [2013.01] 
11/645 . . . . . khèi trît lµ mét pit-t«ng nÐn [2013.01] 
11/646 . . . . Chi tiÕt ®Ó lµm lß xo c¨ng [2013.01] 
11/647 . . . . . b»ng mét tay ®ßn [2013.01] 
11/648 . . . . . . trong sóng khÝ nÐn gËp nßng [2013.01] 
11/66 . . cã èng hoÆc khoang biÕn d¹ng ®îc bÞ Ðp trong qu¸ tr×nh b¾n, vÝ dô biÕn d¹ng 

th©n sóng [2013.01] 
11/68 . . khÝ ®îc nÐn tríc khi b¾n (F41B 11/62 ®îc u tiªn) [2013.01] 
11/681 . . . C¸c thiÕt bÞ b¬m hoÆc nÐn cho chóng [2013.01] 
11/682 . . . . C¸c khoang tÝch ¸p suÊt [2013.01] 
11/683 . . . . vËn hµnh b»ng hÖ thèng tay ®ßn [2013.01] 
11/684 . . . . . trong sóng khÝ nÐn gËp nßng [2013.01] 
11/70 . C¸c chi tiÕt cha ®îc nªu trong c¸c nhãm F41B 11/50 hoÆc F41B 11/60 [2013.01] 
11/71 . . C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn hoÆc ®iÖn tö, vÝ dô v× môc ®Ých an toµn [2013.01] 
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11/72 . . C¸c van; S¾p xÕp c¸c van [2013.01] 
11/721 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt khÝ ®Ó phãng ®¹n vµ n¹p ®¹n [2013.01] 
11/722 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt khÝ chØ ®Ó n¹p ®¹n [2013.01] 
11/723 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn ¸p suÊt khÝ chØ ®Ó phãng ®¹n [2013.01] 
11/724 . . . ®Ó gi¶m ¸p suÊt khÝ [2013.01] 
11/73 . . ThiÕt bÞ lµm kÝn; Pit-t«ng [2013.01] 
11/80 . chuyªn dïng cho môc ®Ých cô thÓ [2013.01] 
11/81 . . ®Ó phun bét, vÝ dô h¹t tiªu [2013.01] 
11/83 . . ®Ó phãng lao [2013.01] 
11/85 . . ®Ó phãng b¬m tiªm díi da [2013.01] 
11/87 . . cho môc ®Ých c«ng nghiÖp, vÝ dô ®Ó xö lý bÒ mÆt [2013.01] 
11/89 . . dïng cho ®å ch¬i [2013.01] 

13/00 Vò khÝ ®©m (lìi lª F41C 27/18); Vò khÝ chÐm ®îc mang nh vò khÝ ®eo c¹nh 
sên (lo¹i tËp luyÖn ®Ó ®Êu kiÕm A53B 69/02; bao ®Ó cho c¸c c«ng cô chÐm b»ng tay 
B26B 29/00) [1, 2006.01] 

13/02 . G¬m; §o¶n kiÕm; KiÕm; KiÕm dµi [1, 2006.01] 
13/04 . . Bao dïng cho chóng [1, 2006.01] 
13/06 . . . dïng ®Ó ngôy trang, vÝ dô bao ®Ó cho kiÕm cã d¹ng ba toong [1, 2006.01] 
13/08 . Dao g¨m; dao g¨m lìi máng [1, 2006.01] 
13/10 . Gi¸o dµi; Gi¸o (gi¸o dïng cho môc ®Ých thÓ thao A63B 65/02) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c lo¹i vò khÝ kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 
15/02 . GËy; Dïi cui c¶nh s¸t; C©y c«n [1, 2006.01] 
15/04 . . cã dông cô g©y cho¸ng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
15/06 . . cã bé phËn l¾p ®Çu nhän hoÆc s¾c [1, 2006.01] 
15/08 . Qu¶ ®Êm s¾t [1, 2006.01] 
15/10 . BÉy lµm b»ng d©y thõng ®Ó bÉy ®éng vËt [1, 2006.01] 
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F41C Vò khÝ cÇm tay, vÝ dô sóng lôc, sóng trêng (phãng ®¹n kh«ng 
dïng thuèc næ hoÆc thuèc ch¸y F41B); Phô tïng cña chóng [5] 

Ghi chó [5] 

 CÇn lu ý ®Õn ghi chó (2) theo sau tiªu ®Ò cña líp F41. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c lo¹i vò khÝ cÇm tay 
Sóng lôc, sóng lôc æ quay .................................................................................................... 3/00 
Vò khÝ cÇm tay t× vai ............................................................................................................ 7/00 
C¸c lo¹i vò khÝ cÇm tay kh¸c, vÝ dô vò khÝ Èn, vò khÝ 
n¹p ®¹n b»ng nßng sóng, vò khÝ díi níc .......................................................................... 9/00 

B¸ng sóng, §Õ sóng, Th©n sóng ....................................................................................... 23/00 
Phô tïng; c¸c chi tiÕt kh¸c ............................................................................................... 27/00 
ph¬ng tiÖn ®Ó ®eo hoÆc mang ....................................................................................... 33/00 

 

3/00 Sóng lôc (®Ó ®ãng bu l«ng vµo kÕt cÊu bª t«ng, têng kim lo¹i hoÆc t¬ng tù B25C) 
[1, 3, 5, 2006.01] 

3/02 . Sóng hiÖu, vÝ dô sóng Very [1, 2006.01] 
3/04 . Sóng hiÖu lÖnh xuÊt ph¸t; Sóng ®Ó ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng [1, 2006.01] 
3/06 . Sóng b¾n ®Çu ®¹n, vÝ dô sóng ng¾n ®å ch¬i [1, 2006.01] 
3/08 . . víi b¨ng cÊp [1, 2006.01] 
3/10 . . víi ®Çu kÑp ®Çu ®¹n cã thÓ quay ®îc, vÝ dô kiÓu trèng quay [5, 2006.01] 
3/12 . . víi ®Çu kÑp ®Çu ®¹n trît ®îc, vÝ dô c¸c kÑp n¹p ®¹n (F41C 3/08 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
3/14 . Sóng lôc æ quay (F41C 3/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/16 . . Sóng lôc æ quay gÊp nßng ®îc [5, 2006.01] 

7/00 Vò khÝ cÇm tay, sóng trêng, sóng c¸c bin, sóng nßng tr¬n [1, 3, 2006.01] 
7/02 . Sóng víi tay n¾m chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i díi nßng sóng ®Ó n¹p ®¹n hoÆc lªn 

®¹n [1, 2006.01] 
7/04 . víi tay n¾m chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i díi cæ b¸ng sóng ®Ó n¹p ®¹n hoÆc lªn 

®¹n [1, 2006.01] 
7/06 . Sóng víi cÇn l¾c ®Ó n¹p ®¹n hoÆc lªn ®¹n [1, 2006.01] 
7/11 . Sóng ng¾n hoÆc sóng s¨n gÊp nßng [5, 2006.01] 

9/00 C¸c vò khÝ cÇm tay kh¸c, vÝ dô vò khÝ Èn hoÆc vò khÝ cÇm tay chuyªn dïng cho 
môc ®Ých sö dông díi níc [1, 3, 2006.01] 

9/02 . Sóng ng¾n trong bót ch× [1, 2006.01] 
9/04 . Sóng trong ba toong [1, 2006.01] 
9/06 . Vò khÝ cÇm tay chuyªn dïng cho môc ®Ých sö dông díi níc [1, 2006.01] 
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9/08 . Vò khÝ n¹p ®¹n b»ng nßng sóng;  Vò khÝ cÇm tay víi c¬ cÊu sóng kÝp; C¸c phô tïng 
kÌm theo [5, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu 

23/00 B¸ng sóng; §Õ sóng; Th©n sóng [1, 2006.01] 
23/02 . Phô tïng d©y ®eo [1, 2006.01] 
23/04 . B¸ng sóng hoÆc c¸c phÇn cña b¸ng sóng gÊp hoÆc kiÓu èng lång vµo nhau [5, 

2006.01] 
23/06 . B¸ng sóng chuyªn dïng ®Ó gi¶m giËt [5, 2006.01] 
23/08 . . MiÕng ®Öm chèng giËt [5, 2006.01] 
23/10 . B¸ng sóng dïng cho sóng lôc vÝ dô sóng lôc æ quay (F41C 23/12 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
23/12 . B¸ng phô nh»m æn ®Þnh hoÆc biÕn ®æi c¸c lo¹i sóng lôc, vÝ dô sóng lôc æ quay 

thµnh sóng tú vai [5, 2006.01] 
23/14 . B¸ng sóng hoÆc c¸c bé phËn cña b¸ng sóng cã thÓ chØnh ®îc, nghÜa lµ phï hîp víi 

yªu cÇu cña tõng ngêi, vÝ dô ®é dµi, ®é nghiªng, tÇm xa hoÆc kho¶ng r¬i [5, 
2006.01] 

23/16 . M¸ sóng; c¸n sóng; thiÕt bÞ b¶o vÖ tay [5, 2006.01] 
23/18 . ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông (F41C 23/08 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
23/20 . B¸ng sóng; §Õ sóng; L¾p r¸p c¸c bé phËn nµy (F41C 23/08, 23/10 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
23/22 . B¸ng sóng cã hép chøa [5, 2006.01] 

27/00 Phô tïng; Chi tiÕt hoÆc ®å g¸ l¾p kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 
27/04 . ThiÕt bÞ ®Ó l¾p r¸p gi¸ sóng, l¸ ch¾n [1, 2006.01] 
27/06 . ThiÕt bÞ dïng cho vò khÝ cÇm tay ®Ó phãng lùu ®¹n vÝ dô lùu ®¹n b¾n b»ng sóng 

hoÆc ®Ó phãng ®¹n ®i ®óng híng; PhÇn g¸ nßng sóng cña nã [1, 2006.01] 
27/16 . Vò khÝ cÇm tay ®îc kÕt hîp víi vò khÝ ®©m vµ c¾t; Lìi lª; C¾m lìi lª [5, 

2006.01] 
27/18 . . Lìi lª; ThiÕt bÞ c¾m lìi lª [5, 2006.01] 
27/20 . Phô tïng ®Ó c¾t d©y [5, 2006.01] 
27/22 . C¬ cÊu æn ®Þnh hoÆc c©n b»ng vò khÝ [5, 2006.01] 

33/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®eo hoÆc mang vò khÝ cÇm tay [1, 2006.01] 
33/02 . Bao sóng, nghÜa lµ hép vá ®Ó chøa vò khÝ dïng ®Ó ®eo hoÆc mang ë th¾t lng hoÆc 

díi c¸nh tay [1, 2006.01] 
33/04 . . Phô tïng ®Æc biÖt cña nã [1, 2006.01] 
33/06 . Thïng chøa dïng ®Ó vËn chuyÓn vò khÝ, vÝ dô c¸c hßm an toµn, hép sóng (F41C 

33/02 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
33/08 . Tay cÇm ®Ó mang vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
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F41F ThiÕt bÞ phãng ®¹n hoÆc tªn löa khái nßng, vÝ dô ®¹i b¸c (vò 
khÝ cÇm tay F41C); Dµn phãng tªn löa hoÆc ng l«i; Sóng phãng 
lao (®Æc ®iÓm chøc n¨ng hoÆc chi tiÕt chung cho c¶ vò khÝ cÇm tay vµ c¸c lo¹i 
ph¸o; l¾p r¸p nã F41A; phãng tªn löa kh«ng sö dông thuèc næ hoÆc thuèc ®Èy ch¸y 
®îc F41B) [5] 

Néi dung ph©n líp 

Phãng ra khái nßng ................................................................................................................. 1/00 
dµn phãng tªn löa hoÆc ng l«i ....................................................................................... 3/00 
phãng ®¹n hoÆc tªn löa díi t¸c ®éng träng 
lùc ..................................................................................................................................................... 5/00 
c¸c thiÕt bÞ phãng kh¸c ........................................................................................................ 7/00 

 

1/00 ThiÕt bÞ phãng ®¹n hoÆc tªn löa khái nßng, vÝ dô ®¹i b¸c (F41F 3/00 ®îc u 
tiªn); Sóng phãng lao [1, 2006.01] 

1/06 . Sóng cèi (tÊm ch©n ®Õ cho chóng F41A 23/54) [1, 2006.01] 
1/08 . Sóng nhiÒu nßng, vÝ dô sóng hai nßng [5, 2006.01] 
1/10 . . Sóng ®¹i b¸c cã æ ®¹n quay, nghÜa lµ sóng nhiÒu nßng cã nßng vµ c¸c kho¸ nßng 

t¬ng øng ®îc l¾p trªn mét r« to; C¬ cÊu kho¸ nßng cña nã [5, 2006.01] 

3/00 Dµn phãng tªn löa hoÆc ng l«i [1, 2006.01] 
3/04 . cho tªn löa [1, 2006.01] 
3/042 . . thiÕt bÞ phãng ®îc sö dông nh lµ c«ngten¬ vËn t¶i tªn löa [4, 2006.01] 
3/045 . . thÝch hîp ®Ó mét ngêi mang vµ sö dông, vÝ dô sóng ba-d«-ka (F41F 3/042 ®îc 

u tiªn) [4, 2006.01] 
3/048 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó truyÒn sù quay tíi tªn löa tríc khi phãng nã ®i [4, 2006.01] 
3/052 . . Ph¬ng tiÖn gi÷ tªn löa trong thiÕt bÞ phãng [4, 2006.01] 
3/055 . . Ph¬ng tiÖn liªn kÕt ®iÓm rèn trung t©m [4, 2006.01] 
3/058 . . Ph¬ng tiÖn th¸o ®¹n thèi hoÆc ®¹n kh«ng næ [4, 2006.01] 
3/06 . . tõ m¸y bay [1, 2006.01] 
3/065 . . . Dµn tªn löa nghÜa lµ c«ngten¬ cã thÓ th¸o ra ®îc nh»m phãng nhiÒu tªn löa [5, 

2006.01] 
3/07 . . ThiÕt bÞ phãng ë díi níc [5, 2006.01] 
3/073 . . HÇm phãng tªn löa, vÝ dô l¾p hoÆc g¾n tªn löa trong ®ã (F41F 3/077 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
3/077 . . Cöa hay c¸c n¾p ®Ëy dïng cho èng phãng [5, 2006.01] 
3/08 . cho ng l«i [1, 2006.01] 
3/10 . . tõ díi mÆt níc [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ phãng ®¹n hoÆc tªn löa díi t¸c ®éng träng lùc (tõ m¸y bay B64D 1/04) 
[1, 2006.01] 
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5/04 . tõ tµu thñy, vÝ dô ®Ó cho m×n hoÆc bom ch×m [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ phãng ®¹n hoÆc tªn löa kh«ng ph¶i tõ nßng (F41F 3/04 ®îc u tiªn) [1, 
3, 2006.01] 
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F41G ThiÕt bÞ ng¾m; ng¾m (khÝa c¹nh quang häc xem G02B) 
 

1/00 ThiÕt bÞ ng¾m (®Ó b¾n tõ híng che khuÊt F41G 3/16; m¸y ng¾m ®Ó nÐm bom F41G 
3/24) [1, 2006.01] 

1/01 . ®îc ®Æc trng bëi t¸c dông kÕt hîp thuéc thÞ gi¸c cña d¹ng h×nh häc t¬ng øng cña 
chuÈn ng¾m vµ thíc ng¾m (F41G 1/42 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

1/02 . §Çu ruåi [1, 2006.01] 
1/027 . . cã thÊu kÝnh [5, 2006.01] 
1/033 . . ®iÒu chØnh ®îc [5, 2006.01] 
1/04 . . Bé phËn b¶o vÖ cho chóng [1, 2006.01] 
1/06 . Thíc ng¾m [1, 2006.01] 
1/08 . . cã lç [1, 2006.01] 
1/10 . . cã khe ng¾m ch÷ V [1, 2006.01] 
1/12 . . cã v¹ch ng¾m hay lµ nh÷ng v¹ch dÊu kh¸c víi khe ng¾m ch÷ V [1, 2006.01] 
1/14 . . cã kÝnh ng¾m [1, 2006.01] 
1/16 . . C¬ cÊu ®iÒu chØnh cho chóng; G¸ l¾p chóng [1, 2006.01] 
1/17 . . . Thíc ng¾m cã thÓ biÕn ®æi ®îc, nghÜa lµ bé gåm hai hoÆc nhiÒu thíc ng¾m 

®îc chuyÓn thµnh ®êng ng¾m tuú ý [5, 2006.01] 
1/18 . . . ThiÕt bÞ chØ b¸o kiÓu con cãc cã chèt h·m lß xo [1, 2006.01] 
1/20 . . . bé chØnh s¬ hoÆc chØnh tinh [1, 2006.01] 
1/22 . . . KÑp ma s¸t [1, 2006.01] 
1/24 . . . b¸nh r¨ng vµ thanh r¨ng; cÇn g¹t; b¶n lÒ [1, 2006.01] 
1/26 . . . vÝt [1, 2006.01] 
1/28 . . . chªm; cam; b¸nh lÖch t©m [1, 2006.01] 
1/30 . . G¬ng ng¾m ph¶n chiÕu cho vò khÝ cÇm tay hay c¸c lo¹i ph¸o (g¬ng ph¶n chiÕu 

nãi chung G02B) [1, 2006.01] 
1/32 . M¸y ng¾m ®ªm, vÝ dô m¸y ng¾m ph¸t quang [1, 2006.01] 
1/34 . . kÕt hîp víi nguån s¸ng, vÝ dô ®Ìn pha [1, 2006.01] 
1/35 . . . ®Ó chiÕu s¸ng môc tiªu [5, 2006.01] 
1/36 . . . cã nguån bøc x¹ tia hång ngo¹i [1, 2006.01] 
1/38 . M¸y ng¾m viÔn väng ®Æc biÖt thÝch hîp cho vò khÝ cÇm tay hoÆc c¸c lo¹i ph¸o 

(kÝnh viÔn väng G02B); C¸c gi¸ ®ì hoÆc g¸ l¾p chóng [1, 2006.01] 
1/387 . . L¾p m¸y ng¾m viÔn väng vµo vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
1/393 . . L¾p m¸y ng¾m viÔn väng trªn c¸c lo¹i ph¸o; TruyÒn c¸c chuyÓn ®éng cña thíc 

ng¾m tíi sóng phô [5, 2006.01] 
1/40 . M¸y ng¾m tiÒm väng ®Æc biÖt thÝch hîp cho vò khÝ cÇm tay hoÆc c¸c lo¹i ph¸o 

(kÝnh tiÒm väng G02B); Gi¸ ®ì hoÆc g¸ l¾p chóng [1, 2006.01] 
1/41 . . L¾p m¸y ng¾m tiÒm väng vµo c¸c vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
1/42 . M¸y ng¾m h×nh èng; M¸y ng¾m d¹ng thanh [1, 2006.01] 
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1/44 . Ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh møc cån trong èng cña thiÕt bÞ ng¾m, vÝ dô ®Ó ®iÒu chØnh 
gãc n©ng [1, 2006.01] 

1/46 . dïng cho c¸c øng dông ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
1/467 . . dïng cho cung ná [5, 2006.01] 
1/473 . . ®Ó chØ ra gãc ng¾m hoÆc c¸c ®Þnh tÇm xa, vÝ dô dïng cho sóng s¨n hoÆc sóng 

trêng [5, 2006.01] 
1/48 . . ®Ó  b¾n lùu ®¹n tõ sóng trêng [1, 2006.01] 
1/50 . . ®Ó cho sóng cèi [1, 2006.01] 
1/52 . . cho sóng trêng hoÆc sóng s¨n cã hai nßng trë lªn, hoÆc cho sóng dïng nhiÒu lo¹i 

®¹n kh¸c nhau, bi hoÆc ®¹n ghÐm [1, 2006.01] 
1/54 . C¬ cÊu thö hoÆc kiÓm tra [1, 2006.01] 

3/00 Ph¬ng tiÖn ng¾m hoÆc ®iÒu chØnh (thiÕt bÞ ng¾m F41G1/00; x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch 
hoÆc vËn tèc b»ng sãng radio hoÆc sóng khác G01S; m¸y vi tÝnh G06, ¨ng-ten H01Q) 
[1, 2006.01] 

3/02 . sö dông ®êng ng¾m ®éc lËp [1, 2006.01] 
3/04 . ®Ó ph©n bæ ho¶ lùc cña khÈu ®éi [1, 2006.01] 
3/06 . víi m¸y ®o kho¶ng c¸ch (m¸y ®o kho¶ng c¸ch, xem G01C) [1, 2006.01] 
3/08 . víi ph¬ng tiÖn dïng ®Ó tÝnh ®Õn ¶nh hëng tèc ®é, híng giã, nhiÖt ®é, ¸p suÊt 

hoÆc ®é Èm kh«ng khÝ (®o ®¹c G01) [1, 2006.01] 
3/10 . víi ph¬ng tiÖn tÝnh ®Õn ®é nghiªng trôc cña ngâng trôc [1, 2006.01] 
3/12 . víi ph¬ng tiÖn tÝnh ®Õn ¶nh hëng cña tèc ®é häng sóng hoÆc nhiÖt ®é thuèc sóng 

[1, 2006.01] 
3/14 . Ph¬ng tiÖn ng¾m cã híng che khuÊt [1, 2006.01] 
3/16 . . ThiÕt bÞ ng¾m dïng ®Ó híng dÉn b¾n tõ c¸c trËn ®Þa che khuÊt [1, 2006.01] 
3/18 . . C¸c thiÕt bÞ bia phô ®Ó híng dÉn b¾n tõ c¸c trËn ®Þa che khuÊt [1, 2006.01] 
3/20 . . dµnh cho s¬n ph¸o [1, 2006.01] 
3/22 . dµnh cho vò khÝ trªn c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë, vÝ dô trªn m¸y bay [1, 2006.01] 
3/24 . . M¸y ng¾m nÐm bom [1, 2006.01] 
3/26 . M¸y huÊn luyÖn hay tËp luyÖn ng¾m ph¸o [1, 2006.01] 
3/28 . . ThiÕt bÞ thu nhá (m« h×nh hay b¶n ®å G09B) [1, 2006.01] 
3/30 . . M¸y huÊn luyÖn (ng¾m sóng) ph¸o [1, 2006.01] 
3/32 . ThiÕt bÞ thö vµ kiÓm tra [1, 2006.01] 

5/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn n©ng hoÆc dÞch ngang sóng (g¸ l¾p sóng cho phÐp dÞch n©ng 
hoÆc dÞch ngang sóng, vÝ dô gi¸ sóng F41F 27/00; m¸y tÝnh to¸n G06) [1, 2006.01] 

5/02 . chØ sö dông ph¬ng tiÖn c¬ häc ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
5/04 . sö dông ph¬ng tiÖn thñy lùc ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
5/06 . sö dông ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®iÖn tõ xa [1, 2006.01] 
5/08 . HÖ thèng mÆt ®Êt theo dâi c¸c môc tiªu trªn kh«ng [1, 2006.01] 
5/12 . theo c¸c sè liÖu ©m thanh [1, 2006.01] 
5/14 . dïng cho c¸c sóng l¾p r¸p trªn c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë [1, 2006.01] 
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5/16 . . phèi hîp víi c¬ cÊu con quay håi chuyÓn [1, 2006.01] 
5/18 . . HÖ thèng theo dâi dïng cho sóng trªn m¸y bay [1, 2006.01] 
5/20 . . dïng cho sóng trªn c¸c tµu biÓn [1, 2006.01] 
5/22 . . . tÝnh ®Õn ¶nh hëng c¸c l¾c ngang vµ l¾c däc cña tµu [1, 2006.01] 
5/24 . . dïng cho c¸c sóng trªn xe t¨ng [1, 2006.01] 
5/26 . . C¬ cÊu thö nghiÖm vµ kiÓm tra [1, 2006.01] 

7/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn híng tªn löa tù bay (®iÒu khiÓn bay B64C, G05D 1/00; tªn 
löa tù bay hay ®¹n ®îc dÉn híng chØ cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn híng ®îc l¾p ®Æt 
trªn tªn löa F42B 15/01; tªn löa ng l«i F42B 17/00; ng l«i hoÆc m×n ngÇm cã c¬ 
cÊu tù ®Èy F42B 19/00; ph¸t hiÖn môc tiªu b»ng c¸ch sö dông sãng radio hoÆc c¸c 
lo¹i sãng kh¸c G01S; m¸y tÝnh to¸n G06) [1, 2006.01] 

7/20 . dùa trªn sù theo dâi liªn tôc vÞ trÝ cña môc tiªu [3, 2006.01] 
7/22 . . HÖ thèng tù dÉn ®êng [3, 2006.01] 
7/24 . . HÖ thèng híng dÉn theo tia (pha vµ tuyÕn víi tia quÐt h×nh nãn G01S 1/42) [3, 

2006.01] 
7/26 . . . HÖ thèng híng dÉn quang häc [3, 2006.01] 
7/28 . . . HÖ thèng dÉn ®êng b»ng sãng radio [3, 2006.01] 
7/30 . . HÖ thèng dÉn ®êng theo mÖnh lÖnh ®iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
7/32 . . . ®Ó dÉn theo d©y [3, 2006.01] 
7/34 . dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh tríc vÞ trÝ môc tiªu [3, 2006.01] 
7/36 . . sö dông hÖ thèng to¹ ®é qu¸n tÝnh [3, 2006.01] 

9/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn tªn löa hay ®¹n tù bay, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 
2006.01] 

9/02 . dïng ®Ó ®iÒu khiÓn nÐm bom (m¸y ng¾m nÐm bom F41G 3/24) [1, 2006.01] 

11/00 Chi tiÕt kÕt cÊu cña thiÕt bÞ ng¾m vµ ®iÒu chØnh ng¾m; Phô tïng kÌm theo [1, 
2006.01] 
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F41H KÕt cÊu bäc thÐp; th¸p bäc thÐp, xe bäc thÐp hoÆc xe 
chiÕn ®Êu; c¸c ph¬ng tiÖn tÊn c«ng hay phßng thñ, vÝ dô 
ngôy trang, nãi chung 

Néi dung ph©n líp 

KÕt cÊu bäc thÐp 
Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n .................................................................................................. 1/00 
TÊm thÐp, tÊm ch¾n thÐp ...................................................................................................... 5/00 

Ngôy trang .................................................................................................................................. 3/00 
Xe chiÕn ®Êu hoÆc xe bäc thÐp .......................................................................................... 7/00 
chiÕn tranh ho¸ häc, khÝ hoÆc löa ................................................................................. 9/00 
c¸c ph¬ng tiÖn tÊn c«ng hoÆc phßng thñ 
kh¸c .................................................................................................................................... 11/00, 13/00 

 

1/00 Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n (l¸ ch¾n b¶o vÖ c¸ nh©n F41H 5/08; ph¬ng tiÖn b¶o vÖ 
chèng l¹i sù tÊn c«ng ho¸ häc A62B) [1, 2006.01] 

1/02 . ¸o chèng ®¹n hoÆc bäc thÐp; VËt liÖu v¶i b¶o vÖ composit [1, 2006.01] 
1/04 . Mò b¶o vÖ (mò b¶o vÖ ®Çu cho phi c«ng vµ c¸c chiÕn sÜ xe t¨ng A42B 3/00) [1, 

2006.01] 
1/06 . . lµm b»ng thÐp; Mò b¶o vÖ ®Çu b»ng thÐp [1, 2006.01] 
1/08 . . lµm b»ng chÊt dÎo; Mò b¶o vÖ ®Çu b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 

3/00 Ngôy trang, nghÜa lµ c¸c ph¬ng tiÖn hay ph¬ng ph¸p che kÝn hoÆc che dÊu 
(cho c¸c thïng chøa B63G 8/34, 13/02) [1, 2006.01] 

3/02 . Che kÝn, vÝ dô mµn che, líi (s¶n xuÊt chóng, xem c¸c líp liªn quan, vÝ dô D04) [1, 
2006.01] 

5/00 KÕt cÊu bäc thÐp; Nh÷ng tÊm bäc thÐp (ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt hoÆc xö lý B21, 
C21) [1, 2006.01] 

5/007 . KÕt cÊu bäc thÐp dÔ ph¶n øng; KÕt cÊu bäc thÐp ®éng lùc [5, 2006.01] 
5/013 . L¾p r¸p hoÆc cè ®Þnh c¸c tÊm bäc thÐp [5, 2006.01] 
5/02 . KÕt cÊu tÊm bäc thÐp [1, 2006.01] 
5/04 . . gåm nhiÒu líp [1, 2006.01] 
5/06 . TÊm ch¾n (trªn tÇu B63G 9/00; trªn m¸y bay B64D 7/00) [1, 2006.01] 
5/08 . . dïng cho b¶o vÖ c¸ nh©n [1, 2006.01] 
5/10 . . . Lìi lª-mai, nghÜa lµ ®îc sö dông nh c¸i mai, lìi lª hoÆc lµ tÊm b¶o vÖ 

chèng ®¹n vµ m¶nh sóng trêng [1, 2006.01] 
5/12 . . dïng cho vò khÝ cÇm tay; dïng cho bÖ phãng tªn löa ph¶n lùc nhÑ 
5/14 . . . L¸ ch¾n bäc thÐp cho ph¬ng tiÖn cã b¸nh xe [1, 2006.01] 
5/16 . . dïng cho ph¸o binh [1, 2006.01] 
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5/18 . . L¸ ch¾n thÐp quay [1, 2006.01] 
5/20 . Th¸p bäc thÐp [1, 2006.01] 
5/22 . N¾p cöa, vÝ dô trªn xe t¨ng (nãi chung F16J) [1, 2006.01] 
5/24 . dïng cho c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh, vÝ dô c¸c c«ng tr×nh c«ng sù [1, 2006.01] 
5/26 . Khe quan s¸t; Cöa sæ quan s¸t (s¶n xuÊt vµ thµnh phÇn kÝnh C03); N¾p cho chóng 

[1, 2006.01] 

7/00 Xe chiÕn ®Êu hoÆc xe bäc thÐp (khÝa c¹nh ph¬ng tiÖn vËn t¶i nãi chung B60; tµu 
chiÕn bäc thÐp hoÆc tµu chiÕn ®Êu B63G; m¸y bay bäc thÐp vµ m¸y bay chiÕn ®Êu 
B64D; l¾p r¸p sóng, vÝ dô sóng m¸y, trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i F41A 23/00) [1, 
2006.01] 

7/02 . Ph¬ng tiÖn trªn bé víi vá bäc thÐp, vÝ dô xe t¨ng (ph¬ng tiÖn vËn t¶i xÝch, c¬ cÊu 
®iÒu khiÓn chóng B62D) [1, 2006.01] 

7/03 . . Buång kÝn khÝ dµnh cho ®éi l¸i; Ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa sù x©m nhËp c¸c chÊt 
cã h¹i, vÝ dô khÝ næ tõ nßng sóng vµo trong buång l¸i; ThiÕt bÞ lµm kÝn [5, 
2006.01] 

7/04 . . CÊu tróc bäc thÐp (nãi chung F41H 5/00) [1, 2006.01] 
7/10 . Xe ®Æt m×n [1, 2006.01] 

9/00 Ph¬ng tiÖn dïng ®Ó phßng thñ hoÆc tÊn c«ng b»ng c¸ch phun löa, khÝ hoÆc 
khãi; Ph¬ng tiÖn tiÕn hµnh chiÕn tranh ho¸ häc (phßng chèng c¸c chÊt ho¸ häc 
A62B) [1, 2006.01] 

9/02 . ThiÕt bÞ phun löa (®Ó ®èt c©y cèi A01M 15/00) [1, 2006.01] 
9/04 . ThiÕt bÞ phun khÝ vÝ dô h¬i cay (F41H 9/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/06 . ThiÕt bÞ t¹o s¬ng mï nh©n t¹o hoÆc mµn khãi (m¸y phãng ®¹n khãi, vÝ dô ®îc bè 

trÝ trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i F42B 5/155) [1, 2006.01] 
9/08 . . ®¹n khãi kh«ng cã thuèc næ ®Èy, nghÜa lµ ®¹n tÜnh [5, 2006.01] 
9/10 . ThiÕt bÞ phßng thñ tù ®éng x¸ch tay hoÆc mang theo ngêi sö dông ®Èy lïi khÝ hoÆc 

ho¸ chÊt [5, 2006.01] 

11/00 C«ng tr×nh phßng thñ; ThiÕt bÞ phßng thñ (khÝa c¹nh vÒ kÕt cÊu, xem phÇn E, vÝ 
dô E04H 9/04); C¸c ph¬ng tiÖn lµm s¹ch hoÆc ph¸t hiÖn b·i m×n [1, 2006.01] 

11/02 . C«ng tr×nh hoÆc hÖ thèng phßng thñ phßng kh«ng (®¹n hay tªn löa ®Ó t¹o khãi hay 
®Ó ph©n t¸n c¸c m¶nh g©y nhiÔu rada hoÆc vËt liÖu ph¸t tia hång ngo¹i F42B 5/15, 
12/48, 12/70) [1, 2006.01] 

11/04 . . Hµng rµo phßng thñ trªn kh«ng [1, 2006.01] 
11/05 . Líi c¶n dïng ®Ó phßng thñ c¸c c¶ng biÓn [1, 2006.01] 
11/06 . Béy [1, 2006.01] 
11/08 . Hµng rµo thÐp gai; ChiÕn luü; Cäc chèng; Hè bÉy xe t¨ng; C¸c ph¬ng tiÖn c¶n trë 

®i l¹i cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng; Ch«ng s¾t [1, 2006.01] 
11/10 . . C¬ cÊu bè trÝ chóng, vÝ dô c¬ cÊu ®Ó tr¶i vµ c¨ng d©y thÐp gai [1, 2006.01] 
11/11 . . Gì hoÆc v« hiÖu ho¸ hµng rµo d©y thÐp gai (thiÕt bÞ phô cña vò khÝ cÇm tay ®Ó c¾t 

d©y thÐp F41C 27/20) [5, 2006.01] 
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11/12 . C¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó gì b·i m×n trªn mÆt ®Êt; HÖ thèng chuyªn dïng ®Ó ph¸t 
hiÖn b·i m×n [1, 2006.01, 2011.01] 

11/13 . . HÖ thèng chuyªn dïng ®Ó ph¸t hiÖn b·i m×n [2011.01] 
11/132 . . . HÖ thèng sö dông sinh vËt häc, vÝ dô ph¸t hiÖn m×n nhê ®éng vËt hoÆc c©y cèi 

[2011.01] 
11/134 . . . HÖ thèng hãa häc, vÝ dô ph¸t hiÖn m×n b»ng c¸ch ph©n tÝch h¬i [2011.01] 
11/136 . . . HÖ thèng tõ trêng, ®iÖn tõ, ©m hoÆc bøc x¹, vÝ dô ra ®a dß xuyªn lßng ®Êt hoÆc 

thiÕt bÞ ph¸t hiÖn kim lo¹i [2011.01] 
11/14 . . §êng d©y kÝp næ [1, 2006.01] 
11/16 . . Xe ph¸ m×n tù hµnh; ThiÕt bÞ ph¸ m×n cã thÓ th¸o rêi ®îc trªn ph¬ng tiÖn vËn 

t¶i [1,2011.01] 
11/18 . . . víi c¸c ph¬ng tiÖn va ®Ëp lªn mÆt ®Êt ®Ó kÝch ho¹t m×n b»ng c¸ch sö dông 

xung c¬ häc, vÝ dô bé phËn vôt ®Ëp [2011.01] 
11/20 . . . víi c¸c bé phËn xuyªn qua lßng ®Êt, vÝ dô víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gì bá m×n 

n»m s©u trong lßng ®Êt (F41H 11/18 ®îc u tiªn) [2011.01] 
11/22 . . . . c¸c gÇu ®µo ®Êt [2011.01] 
11/24 . . . . c¸c lìi cµy [2011.01] 
11/26 . . . . c¸c bé phËn xuyªn qua lßng ®Êt kiÓu quay [2011.01] 
11/28 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn g¹t hoÆc m¸y ñi ®Ó ®Èy m×n n»m trªn mÆt ®Êt sang mét 

bªn; sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gì bá m×n mµ nã vÉn nguyªn vÑn [2011.01] 
11/30 . . . víi c¸c xe l¨n t¹o lùc ®Ì lªn mÆt ®Êt dïng cho môc ®Ých kÝch ho¹t m×n [2011.01] 
11/32 . . . Xe måi hoÆc xe c¶m tö; C¸c thiÕt bÞ måi hoÆc c¶m tö cã thÓ th¸o l¾p trªn c¸c 

ph¬ng tiÖn vËn t¶i [2011.01] 

13/00 C¸c ph¬ng tiÖn tÊn c«ng hoÆc phßng thñ kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 
2006.01] 
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F41J Bia; trêng b¾n; ThiÕt bÞ thu håi ®¹n 

Néi dung ph©n líp 

Bia 
Cè ®éng hoÆc di ®éng ....................................................................................... 1/00, 7/00, 9/00 
Ph¶n x¹ hoÆc phãng x¹ ........................................................................................................ 2/00 
Chuyªn dïng ®Ó b¾n cung tªn hoÆc phi tiªu ........................................................................ 3/00 

ThiÕt bÞ chØ b¸o ®iÓm hoÆc M¸y tÝnh ®iÓm.................................................................... 5/00 
Gi¸ bia; Trêng b¾n ...................................................................................................... 1/00; 11/00 
ThiÕt bÞ thu håi ®¹n ............................................................................................................... 13/00 

 

1/00 Bia; B¶ng bia; Gi¸ ®ì bia (F41J 2/00 ®Õn 11/00 ®îc u tiªn; bia kÕt hîp víi thiÕt 
bÞ thu håi ®¹n F41J 13/02) [1, 5, 2006.01] 

1/01 . Bia ®Æc trng bëi vËt liÖu, cÊu tróc hoÆc bÒ mÆt cña chóng (F41J 5/044 ®îc u 
tiªn) [5, 2006.01] 

1/08 . dïng cho ph¸o binh, vÝ dô ®¹i b¸c; ®Ó tÊn c«ng b»ng m¸y bay; bia ®îc m« pháng 
theo mÉu môc tiªu, vÝ dô xe t¨ng, m¸y bay [1, 5, 2006.01] 

1/10 . B¶ng bia; Gi¸ ®ì bia [1, 2006.01] 

2/00 Bia ph¶n x¹, vÝ dô c¸c bia ph¶n x¹ ra-®a; Bia phãng x¹ ®Ó truyÒn c¸c sãng ®iÖn 
tõ [5, 2006.01] 

2/02 . bia phãng x¹ ®Ó truyÒn tia hång ngo¹i [5, 2006.01] 

3/00 Bia dïng cho b¾n cung hoÆc phi tiªu, vÝ dô dïng cho môc ®Ých thÓ thao hoÆc 
môc ®Ých gi¶i trÝ [1, 2006.01] 

3/02 . B¶ng chØ b¸o ®iÓm hoÆc b¶ng tÝnh ®iÓm dïng cho trß ch¬i b¾n cung hoÆc phi tiªu 
[1, 2006.01] 

5/00 HÖ thèng chØ b¸o trªn bia; HÖ thèng tÝnh ®iÓm hay b¸o tróng ®Ých [1, 5, 2006.01] 
5/02 . HÖ thèng ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng quang ®iÖn [1, 2006.01] 
5/04 . HÖ thèng ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng ®iÖn; Ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng c«ng t¾c ®iÖn 

hay thiÕt bÞ ng¾t ®iÖn [1, 5, 2006.01] 
5/044 . . Bia cã hai hoÆc nhiÒu líp dÉn ®iÖn ®Ó ng¾n m¹ch khi ®¹n xuyªn qua [5, 2006.01] 
5/048 . . . mét trong c¸c líp cã d¹ng c¸c ng¨n riªng biÖt [5, 2006.01] 
5/052 . . Bia cã nhiÒu c«ng t¾c ®iÖn, mçi c«ng t¾c t¬ng øng víi tõng ng¨n bia riªng biÖt 

vµ ®îc ho¹t ®éng nhê chuyÓn ®éng cña chóng (F41J 5/056 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

5/056 . . ThiÕt bÞ ng¾t ®iÖn ®îc ho¹t ®éng b»ng sù dao ®éng c¬ häc cña bia khi tróng 
®Ých, vÝ dô cã sö dông bé chuyÓn ®æi sù va ®Ëp hoÆc sù rung ®éng [5, 2006.01] 

5/06 . HÖ thèng ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng ©m thanh, nghÜa lµ x¸c ®Þnh sù tróng ®Ých b»ng 
sãng va ®Ëp (F41J 5/056 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/08 . HÖ thèng ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng tia hång ngo¹i [1, 2006.01] 
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5/10 . HÖ thèng ph¸t hiÖn tróng ®Ých b»ng ®iÖn ¶nh (bia ®iÖn ¶nh F41J 9/14) [1, 2006.01] 
5/12 . dïng ®Ó chØ b¸o kho¶ng c¸ch lÖch cña ®¹n ®èi víi bia (F41J 5/02 ®Õn 5/10 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
5/14 . ThiÕt bÞ b¸o tróng ®Ých hoÆc sè ®iÓm cho ngêi b¾n, vÝ dô ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc 

b»ng th«ng b¸o gi÷a bia vµ ngêi b¾n; ThiÕt bÞ ghi l¹i sù tróng ®Ých hoÆc tÝnh ®iÓm 
[1, 2006.01] 

5/16 . . Ghi lîng ®iÓm tróng ®Ých b»ng tay, vÝ dô sö dông thiÕt bÞ tÝnh ®iÓm; ThiÕt bÞ ghi 
lîng ®iÓm tróng ®Ých trªn bia sau khi th¸o rêi khái gi¸ ®ì bia [5, 2006.01] 

5/18 . Bia cã ph¬ng tiÖn b¸o tróng ®Ých ®îc dÉn ®éng hoÆc di ®éng c¬ häc khi b¾n tróng 
vµo bia, vÝ dô ®Üa hoÆc cê nhá (bia gÇn nh biÕn mÊt hoÆc di ®éng khi b¾n tróng 
F41J 7/04) [5, 2006.01] 

5/20 . . chØ b¸o ra phÇn cña bia bÞ b¾n tróng, nghÜa lµ sè ®iÓm [5, 2006.01] 
5/22 . . ph¬ng tiÖn b¸o tróng ®Ých lµ mét thiÕt bÞ ph©n phèi [5, 2006.01] 
5/24 . Bia t¹o ra mét hiÖu øng ®Æc biÖt khi bÞ b¾n tróng, vÝ dô sù næ hçn hîp ho¶ thuËt, 

chu«ng reo hoÆc chôp h×nh [5, 2006.01] 
5/26 . . næ hoÆc bÞ ph¸ huû khi b¾n tróng (F41J 9/16 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

7/00 Bia di ®éng, ngõng chuyÓn ®éng trong thêi gian b¾n [1, 2006.01] 
7/02 . dÞch chuyÓn ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ b¾n [1, 2006.01] 
7/04 . biÕn mÊt khi b¾n tróng [1, 2006.01] 
7/06 . Bia nhÊp nh«, nghÜa lµ bia xuÊt hiÖn bÊt ngê [5, 2006.01] 

9/00 Bia chuyÓn ®éng, chuyÓn ®éng khi b¾n (F41J 2/00 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
9/02 . Bia mÆt ®Êt [1, 2006.01] 
9/04 . Bia trªn biÓn [1, 2006.01] 
9/06 . . ®îc neo kÐo [1, 2006.01] 
9/08 . Bia m¸y bay, vÝ dô ®iÒu khiÓn tõ xa, diÒu, khÝ cÇu [1, 2006.01] 
9/10 . . ®îc neo kÐo [1, 2006.01] 
9/14 . Bia ®iÖn ¶nh, vÝ dô bia chuyÓn ®éng trªn mµn ¶nh [1, 2006.01] 
9/16 . Bia ®Üa bay [1, 2006.01] 
9/18 . . ThiÕt bÞ phãng bia [1, 2006.01] 
9/20 . . . víi c¬ cÊu tay phãng bia ho¹t ®éng b»ng lß xo [3, 2006.01] 
9/22 . . . . ®îc b¾n b»ng tay [3, 2006.01] 
9/24 . . . . ®îc b¾n b»ng ph¬ng tiÖn c¬ ®iÖn [3, 2006.01] 
9/26 . . . ho¹t ®éng b»ng c¬ cÊu thuû lùc [3, 2006.01] 
9/28 . . . ho¹t ®éng b»ng tay [3, 2006.01] 
9/30 . . . ®îc ®Æc trng bëi c¸ch sö dông mét hép ®ùng bia [3, 2006.01] 
9/32 . . . ®îc ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn ®Ó phãng theo quÜ ®¹o ®Þnh tríc [3, 2006.01] 

11/00 Trêng b¾n [2009.01] 
11/02 . C¸c ph¬ng tiÖn an toµn cho chóng [2009.01] 

13/00 ThiÕt bÞ thu håi ®¹n [2009.01] 
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13/02 . kÕt hîp víi bia [2009.01] 
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F42 §¹n dîc vµ c«ng t¸c næ 

Ghi chó [2, 4, 5] 

(1) Líp nµy còng bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó häc hoÆc luyÖn tËp cã thÓ cã sù m« pháng 
mÆc dï c¸c dông cô m« pháng nãi chung thuéc líp G09. 

(2) Trong líp nµy c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "H¹t næ" g©y ra giai ®o¹n ®Çu cña sù næ, ®Ó lµm næ tiÕp lîng thuèc chÝnh trong 

bom, ®¹n; 
 - "kÝp" chøa lîng thuèc måi, mµ nã sÏ næ khi va ®Ëp; 
 - "Nô xße" ph¸t ra tia löa hoÆc xung nhiÖt, nhng kh«ng thÓ næ; 
 - "Ch©m háa" bé phËn t¸c ®éng trùc tiÕp vµo vËt næ nã cã thÓ ®îc sö dông ®éc lËp 

hoÆc n»m trong kÕt cÊu cña ngßi næ; 
 - "®Çu næ" - lîng thuèc ®Ó khuyÕch ®¹i cïng næ cña lîng thuèc måi; 
 - "ngßi næ" - c¬ cÊu x¸c ®Þnh thêi ®iÓm næ (tøc thêi hoÆc gi÷ chËm) vÝ dô: va ®Ëp, tiÕp 

cËn, nÐn thñy lùc, sãng ®iÖn cña næ; 
 - "®¹n dîc" - liÒu phãng vµ ®¹n dîc l¾p r¸p thµnh mét khèi nguyªn hoÆc ®îc sö 

dông rêi nhau, nÕu kh«ng cã c¸c gi¶i thÝch kh¸c; 
 - "®¹n" - VËt thÓ bÊt kú ®îc phãng lªn quü ®¹o bay hoÆc tù chuyÓn ®éng theo quü 

®¹o; 
 - "®¹n ®iÒu khiÓn" - ®ã lµ ®¹n ®îc ®iÒu khiÓn trªn ®êng bay dï chØ trªn mét ®o¹n 

quÜ ®¹o chuyÓn ®éng cña nã; 
 - "Tªn löa" - §¹n thêng hoÆc ®¹n ph¶n lùc tù chuyÓn ®éng dï chØ trªn mét phÇn quÜ 

®¹o cña m×nh nhê ®éng c¬ ph¶n lùc cña b¶n th©n cã chøa chÊt ch¸y vµ chÊt «xy ho¸; 
 - "d©y næ" lµ mét lîng thuèc næ liªn tôc bao quanh mét sîi d©y mÒm dÎo hoÆc c¸p 

®Ó l¾p ®Æt thuèc næ trong c«ng t¸c næ. 

F42B C¸c lîng thuèc næ; Ph¸o hoa; §¹n dîc (c¸c thµnh phÇn chÊt næ 
C06B; c¸c ngßi næ F42C, c«ng t¸c næ F42D) [2,5] 

Néi dung ph©n líp 

C¸c lîng thuèc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng ................................................................ 1/00 
Vá ®¹n næ ....................................................................................................................................... 3/00 

KÝp næ .................................................................................................................................. 3/10 

Ph¸o hoa ........................................................................................................................................ 4/00 
§¹n .................................................................................................................................................... 5/00 
§¹n dïng cho sóng phun, cung tªn, sóng Lß xo 
hoÆc sóng h¬i.............................................................................................................................. 6/00 
§¹n dïng cho sóng S¡N  ........................................................................................................ 7/00 
§¹n dïng cho häc tËp vµ huÊn luyÖn ........................................................................... 8/00 
L¸i, æn ®Þnh hoÆc tr× ho·n ®¹n ........................................................................................ 10/00 
§¹n ®Æc trng bëi ®Çu næ, t¸c dông 
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Mong muèn hoÆc vËt liÖu .................................................................................................. 12/00 
DÉn híng hoÆc lµm kÝn ®¹n trong nßng 
sóng, B«i tr¬n hoÆc lµm s¹ch nßng sóng b»ng 
®¹n  ................................................................................................................................................. 14/00 
C¸c lo¹i ®¹n 

C¸c lo¹i ®Çu næ .................................................................................................................. 12/00 
§¹n tù ®Èy hoÆc tªn löa, 
béc ph¸, ng l«i ................................................................................................. 15/00 ®Õn 19/00 
Bom ®é s©u......................................................................................................................... 21/00 
Thuû l«i .............................................................................................................................. 22/00 
M×n mÆt ®Êt ........................................................................................................................ 23/00 
Bom th¶ .............................................................................................................................. 25/00 
Lùu ®¹n .............................................................................................................................. 27/00 
Tªn löa næ kh«ng tiÕng ®éng, kh«ng khãi hoÆc kh«ng 
loÐ s¸ng .............................................................................................................................. 29/00 
§Çu ®¹n, lùu ®¹n phãng b»ng sóng, 
®¹n qu©n sù, lao mãc.......................................................................................................... 30/00 

S¶n xuÊt hoÆc th¸o gì ®¹n dîc................................................................................... 33/00 
Thö hoÆc kiÓm tra ®¹n dîc ............................................................................................. 35/00 
Bao gãi hoÆc b¶o qu¶n ®¹n dîc hoÆc chÊt 
næ, c¸c ®Æc ®iÓm an toµn cña c¸c vÊn ®Ò nµy ........................................................ 39/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 C¸c lîng næ ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng nhng kh«ng phô thuéc vµo h×nh 
d¹ng cña thïng chøa [1, 2006.01] 

1/02 . Lâm (c¸c khoang rçng trong lîng thuèc næ  3/08; khai th¸c chÊt dÇu tõ lç khoan 
E21B 43/116) [1, 2006.01] 

1/024 . . cã g¾n vµo c¸c vËt thÓ cña vËt liÖu tr¬ [5, 2006.01] 
1/028 . . ®îc ®Æc trng bëi d¹ng cña líp vá ngoµi [5, 2006.01] 
1/032 . . ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu cña líp vá ngoµi [5, 2006.01] 
1/036 . . Qui tr×nh s¶n xuÊt thuèc næ chóng [5, 2006.01] 
1/04 . C¸c tr¹m næ kh«ng ph¶i lµ bé phËn cña ngßi næ [1, 2006.01] 

3/00 Vá ®¹n næ, nghÜa lµ vá vµ chÊt næ (d©y ngßi, vÝ dô d©y ngßi næ, C06C 5/00; c¸c 
khÝa c¹nh hãa häc cña ngßi næ, kÝp næ C06C 7/00) [1, 2006.01] 

3/02 . ®îc tËp hîp trong mét côm [1, 2006.01] 
3/04 . ®Ó t¹o khÝ díi ¸p suÊt [1, 2006.01] 
3/06 . . cã vá sö dông nhiÒu lÇn [1, 2006.01] 
3/08 . Cã c¸c khoang rçng trong lîng thuèc [1, 2006.01] 
3/087 . c¸c hép ®ùng biÕn d¹ng ®îc hay mÒm dÎo, vÝ dô c¸c tói hoÆc èng mÒm (tói ®ùng 

thuèc næ F42B 5/38) [5, 2006.01] 

455 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F42B 

3/093 . . díi d¹ng líp lãt hay b¨ng [5, 2006.01] 
3/10 . C¸c thiÕt bÞ måi cho chóng (ngßi næ lµm viÖc víi sù va ®Ëp F42C 7/00; kÝp va ®Ëp 

F42C 19/10; kÝp ®iÖn F42C 19/12) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Ph©n nhãm F42B 3/18 ®îc u tiªn so víi c¸c ph©n nhãm F42B 3/103 ®Õn 3/16. 
 
3/103 . . L¾p ®Æt ®Çu ngßi næ trong kÝp næ; Nót bÞt kÝn [5, 2006.01] 
3/107 . . . Nót bÞt kÝn ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông [5, 2006.01] 
3/11 . . ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông, vÝ dô cho líp vá bäc kÝp næ, hoÆc cho d©y 

®iÖn (F42B 3/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
3/113 . . ho¹t ®éng b»ng ph¬ng tiÖn quang häc, vÝ dô lade, chíp s¸ng [5, 2006.01] 
3/117 . . ho¹t ®éng b»ng ma s¸t [5, 2006.01] 
3/12 . . C¸c kÝp næ kiÓu cÇu måi [1, 2006.01] 
3/13 . . . cã cÇu b¸n dÉn [5, 2006.01] 
3/14 . . C¸c kÝp næ kiÓu tia löa [1, 2006.01] 
3/16 . . C¸c kÝp næ chËm [1, 2006.01] 
3/18 . . C¸c kÝp næ an toµn, kh«ng lµm viÖc bëi tÜnh ®iÖn hoÆc bëi c¸c dßng ®iÖn dß [1, 

2006.01] 
3/182 . . . cã ph¬ng tiÖn rÏ nh¸nh [5, 2006.01] 
3/185 . . . cã nót bÞt kÝn b¸n dÉn [5, 2006.01] 
3/188 . . . cã bé läc tÇn sè ra®io [5, 2006.01] 
3/192 . . ®îc thiÕt kÕ ®Ó trung hoµ khi tiÕp xóc víi níc [5, 2006.01] 
3/195 . . S¶n xuÊt [5, 2006.01] 
3/198 . . . c¸c ®Çu kÝp ®iÖn [5, 2006.01] 
3/22 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ híng dÉn c¸c sãng kÝch næ, vÝ dô c¸c èng (sö dông líp 

mµng tr¬ n»m trong ngßi næ hoÆc khèi chÊt næ lâm F42B 1/024) [5, 2006.01] 
3/24 . §ãng n¾p hoÆc ®Ëy kÝn hép ®¹n (n¾p ®Ëy dïng cho c¸c hép ®¹n sóng s¨n F42B 

7/12) [5, 2006.01] 
3/26 . C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt c¸c ngßi næ; C¸c phô tïng kÌm theo, vÝ dô c¸c dông cô [5, 

2006.01] 
3/28 . C¸c vá ®ùng ®¹n ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu ®îc sö dông, vÝ dô líp phñ (dïng cho 

c¸c vá ®ùng kÝp næ F42B 3/11) [5, 2006.01] 

4/00 Ph¸o hoa, nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o mµu trang trÝ, gi¶i trÝ, trng bµy, chiÕu 
s¸ng hoÆc lµm tÝn hiÖu (b¸o tÝn hiÖu nhê c¸c thiÕt bÞ næ G08B; qu¶ng c¸o nhê ®èt 
ph¸o b«ng G09F 13/46) [2, 2006.01] 

4/02 . d¹ng ®¹n, tøc lµ gåm èng liÒu, thuèc phãng vµ h¹t löa [2, 2006.01] 
4/04 . Ph¸o ®èt [2, 2006.01] 
4/06 . Tªn löa t¹o quang c¶nh ®Ó ng¾m trªn kh«ng (tªn löa nãi chung F42B 15/00) [2, 

2006.01] 
4/08 . . ®îc ®Æc trng bëi cã c¸c l¸, c¸nh, dï hoÆc bãng bay [2, 2006.01] 

456 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

F42B 

4/10 . . ®îc ®Æc trng bëi cã c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch c¸c ®èi tîng hoÆc c¸c lîng thuèc 
khái èng liÒu mµ kh«ng ph¸ huû nã [2, 2006.01] 

4/12 . . . Dï hoÆc c¸c phÇn tö chiÕu s¸ng [2, 2006.01] 
4/14 . . ®îc ®Æc trng bëi cã c¸c lîng næ ®îc måi löa liªn tiÕp [2, 2006.01] 
4/16 . Ph¸o tÐp næ khi ®Ëp b»ng tay (c¸c lo¹i sóng lôc ®å ch¬i dïng ®¹n tÐp F41C 3/06) 

[4, 2006.01] 
4/18 . ThiÕt bÞ ho¶ thuËt ®Ó lµm gi¶, vÝ dô ®Ó gi¶ tiÕng næ cña toµ nhµ, tµu chiÕn, sù phun 

cña nói löa [2, 2006.01] 
4/20 . ®îc ®Æc trng bëi cã vËt gi÷ hoÆc gi¸ ®ì, kh¸c víi èng liÒu, vÝ dô ë d¹ng vßng 

xo¾n hoÆc mòi nhän [2, 2006.01] 
4/22 . ®îc ®Æc trng bëi cã c¸c ph¬ng tiÖn t¸ch c¸c vËt hoÆc c¸c lîng thuèc khái èng 

liÒu mµ kh«ng ph¸ huû chóng (tªn löa t¹o quang c¶nh trªn kh«ng F42B 4/10) [2, 
2006.01] 

4/24 . ®îc ®Æc trng bëi cã c¸c lîng næ ®îc måi löa liªn tiÕp (trong tªn löa t¹o quang 
c¶nh trªn kh«ng F42B 4/14) [2, 2006.01] 

4/26 . Tªn löa chiÕu s¸ng; §uèc [2, 2006.01] 
4/28 . . Tªn löa chiÕu s¸ng cã dï (F42B 4/12 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
4/30 . S¶n xuÊt [2, 2006.01] 

5/00 §¹n cho vò khÝ bé binh vµ ph¸o binh (®¹n cho sóng s¨n F42B 7/00; ®¹n dîc ®Ó 
häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/00; ®Çu ®¹n cña chóng F42B 12/00, 14/00, 15/00) 
[1, 2006.01] 

5/02 . §¹n l¾p liÒu, nghÜa lµ trong ®ã cã ®Çu ®¹n, liÒu phãng vµ ph¬ng tiÖn nèi ®îc nèi 
thµnh mét vËt thÓ nguyªn nhê èng liÒu [1, 2006.01] 

5/03 . . cã hai ®Çu ®¹n trë lªn [4, 2006.01] 
5/045 . . d¹ng èng lång (F42B 5/184 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/05 . . dïng cho lo¹i sóng kh«ng giËt (lo¹i sóng kh«ng giËt sö dông ®Çu ®¹n phãng ®i 

theo híng ®èi nghÞch nh»m c©n b»ng lùc giËt lïi F41A 1/10) [4, 2006.01] 
5/067 . . L¾p chÆt hoÆc kho¸ ®Çu ®¹n trong vá ®¹n (F42B 5/18 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/073 . . . sö dông thiÕt bÞ kho¸ phô trî [5, 2006.01] 
5/08 . . ®îc biÕn thÓ ®Ó måi b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/10 . . cã c¸c ®¹n tù ®Èy [1, 2006.01] 
5/14 . . ®Ó ®¸nh dÊu c¸c rµo ch¾n gia sóc [1, 2006.01] 
5/145 . . ®Ó ph©n phèi khÝ, h¬i, bét, c¸c h¹t hoÆc c¸c chÊt ho¹t ho¸ (tõ ®Çu ®¹n F42B 12/46, 

17/70) [5, 2006.01] 
5/15 . . . nh»m t¹o ra mét hiÖu øng che ch¾n hoÆc hiÖu øng môc tiªu ¶o, vÝ dô sö dông 

c¸c m¶nh kim lo¹i g©y nhiÔu hoÆc c¸c vËt liÖu hång ngo¹i (ph¸o s¸ng hång  
ngo¹i F42B 4/26) [5, 2006.01] 

5/155 . . . . M¸y phãng ®¹n khãi, vÝ dô ®îc bè trÝ trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i [5, 
2006.01] 

5/16 . . ®Æc trng bëi thµnh phÇn, kÝch thíc vËt lý hoÆc h×nh d¹ng liÒu phãng hoÆc thuèc 
phãng (thµnh phÇn ho¸ häc C06B) [1, 2006.01] 

5/18 . . §¹n dîc kh«ng cã vá; ®¹n viªn cã vá ®¹n cã thÓ ch¸y ®îc [5, 2006.01] 
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5/184 . . . d¹ng èng lång [5, 2006.01] 
5/188 . . . Qui tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®¹n nµy [5, 2006.01] 
5/192 . . . Líp vá bäc ®¹n ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu ®îc sö dông [5, 2006.01] 
5/196 . . . . c¸c líp phñ [5, 2006.01] 
5/24 . . nh»m lµm s¹ch; lµm m¸t; b«i tr¬n [5, 2006.01] 

5/26 . èng liÒu cña ®¹n (F42B 5/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/28 . . b»ng kim lo¹i [1, 2006.01] 
5/285 . . . ®îc chÕ t¹o nhê l¾p ghÐp nhiÒu chi tiÕt vµo nhau [5, 2006.01] 
5/29 . . . . ®îc quÊn tõ c¸c tÊm hoÆc c¸c gi¶i b¨ng [4, 2006.01] 
5/295 . . . cã phñ bÒ mÆt [4, 2006.01] 
5/297 . . . . víi chÊt dÎo [5, 2006.01] 
5/30 . . b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
5/307 . . . ®îc s¶n xuÊt nhê l¾p ghÐp nhiÒu chi tiÕt vµo víi nhau [4, 2006.01] 
5/313 . . . . tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®îc lµm b»ng chÊt dÎo [4, 2006.01] 
5/32 . . dïng ®Ó ®Ëp tõ bªn sên [1, 2006.01] 
5/34 . . cã bé phËn thay ®æi chiÒu dµi [1, 2006.01] 
5/36 . . ®îc biÕn thÓ cã lç ®Ó l¾p h¹t löa chÕ t¹o s½n [1, 2006.01] 
5/38 . C¸c liÒu phãng, vÝ dô c¸c tói liÒu [4, 2006.01] 

6/00 §¹n hoÆc tªn löa chuyªn dïng ®Ó phãng mµ kh«ng sö dông c¸c liÒu thuèc 
phãng, vÝ dô dïng cho c¸c èng thæi, cung hoÆc ná, lß xo tay hoÆc sóng h¬i (®Ó 
ph©n phèi ®¹n b¾n díi da F42B 12/54; dao g¨m ®Ó phãng A63B 65/02; ®Çu ®¹n hoÆc 
tªn löa kÕt hîp víi lß xo nh lµ ph¬ng tiÖn ®Ó phãng F41B 7/02) [5, 2006.01] 

6/02 . C¸c mòi tªn; C¸c vÝt chèt ná; Lao mãc dïng cho lß xo cÇm tay hoÆc sóng h¬i [5, 
2006.01] 

6/04 . . C¸c mòi tªn ®Ó b¾n cung (F42B 6/08, F41B 5/06 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
6/06 . . . ®u«i tªn, vÝ dô khÊc tªn, l«ng chim ë ®u«i tªn [5, 2006.01] 
6/08 . . C¸c ®Çu mòi tªn; §Çu lao phãng [5, 2006.01] 
6/10 . C¸c lo¹i ®¹n sóng h¬i [5, 2006.01] 

7/00 §¹n sóng s¨n [1, 2006.01] 
7/02 . §¹n n¹p liÒn, nghÜa lµ trong ®ã ®Çu ®¹n hoÆc c¸c m¶nh, liÒu phãng vµ ph¬ng tiÖn 

måi ®îc kÕt thµnh mét vËt nguyªn nhê èng liÒu [1, 2006.01] 
7/04 . . kiÓu ®¹n viªn nhá [1, 2006.01] 
7/06 . . cã èng liÒu b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
7/08 . . c¸c nót xèp dïng cho ®¹n [1, 2006.01] 
7/10 . . cã ®Çu ®¹n [1, 2006.01] 
7/12 . . N¾p ®Çu ®¹n, nghÜa lµ dïng cho mÆt bªn cña ®¹n (n¾p ®Çu ®¹n næ F42B 3/24) [5, 

2006.01] 
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8/00 §¹n dïng ®Ó häc tËp vµ huÊn luyÖn (c¸c c¬ cÊu gi¶m tÇm b¾n, lµm mÊt æn ®Þnh 
hoÆc c¬ cÊu h·m F42B 10/00; cã hiÖu øng tÝn hiÖu F42B 12/02; F42B 19/00 ®îc u 
tiªn) [4, 2006.01] 

8/02 . C¸c hép ®¹n [5, 2006.01] 
8/04 . . C¸c hép ®¹n kh«ng ®Çu, nghÜa lµ viªn ®¹n kh«ng cã ®Çu ®¹n nhng cã mét ngßi 

næ hoÆc kÝp næ [5, 2006.01] 
8/06 . . . dïng cho sóng lôc b¾n ®¹n næ [5, 2006.01] 
8/08 . . §¹n gi¶, nghÜa lµ ®¹n kh«ng cã c¶ ngßi næ lÉn kÝp næ [5, 2006.01] 
8/10 . . cã bé thÝch øng víi nßng nhá [5, 2006.01] 
8/12 . §¹n hoÆc tªn löa (F42B 19/36 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
8/14 . . tù ng¾t t¸ch ra trong lóc bay hoÆc khi va ®Ëp [5], 2006.01] 
8/16 . . . cã chøa chÊt ®én tr¬ d¹ng bét hoÆc h¹t [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Ph©n nhãm F42B 8/14 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm F42B 8/18 ®Õn 8/26. 
 
8/18 . . Sóng phãng lùu [5, 2006.01] 
8/20 . . Sóng cèi [5, 2006.01] 
8/22 . . Th¶ bom [5, 2006.01] 
8/24 . . Rocket [5, 2006.01] 
8/26 . . Lùu ®¹n nÐm b»ng tay [5, 2006.01] 
8/28 . M×n trªn mÆt ®Êt hoÆc thñy l«i; Thuû l«i [5, 2006.01] 

10/00 C¸c ph¬ng tiÖn g©y ¶nh hëng, vÝ dô c¶i tiÕn c¸c tÝnh chÊt khÝ ®éng häc cña 
®Çu ®¹n hoÆc tªn löa; C¬ cÊu trªn viªn ®¹n hoÆc tªn löa nh»m æn ®Þnh, ®iÒu 
khiÓn,  gi¶m tÇm xa, t¨ng tÇm xa, hoÆc lµm chËm r¬i (F42B 6/00 ®îc u tiªn; 
®Çu ®¹n dïng cho nßng nhá cã guèc F42B 14/00) [5, 2006.01] 

10/02 . C¬ cÊu æn ®Þnh [5, 2006.01] 
10/04 . . sö dông c¸nh cè ®Þnh (F42B 10/22 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
10/06 . . . c¸nh ë ®u«i [5], 2006.01] 
10/08 . . . . ®¹n kiÓu tªn b¾n [5, 2006.01] 
10/10 . . . . c¸c c¸nh ®îc t¹o ra trong nßng sóng nhê sù biÕn d¹ng cña th©n ®¹n [5, 

2006.01] 
10/12 . . sö dông c¸nh trît theo chiÒu dµi so víi viªn ®¹n hoÆc tªn löa [5, 2006.01] 
10/14 . . sö dông c¸nh xoÌ ra hoÆc më ra sau khi phãng, vÝ dô sau khi rêi khái nßng  

sóng [5, 2006.01] 
10/16 . . . C¸c c¸nh ®îc quÊn quanh th©n [5, 2006.01] 
10/18 . . . sö dông gi¸ ®ì trît theo chiÒu dµi [5, 2006.01] 
10/20 . . . ®îc më ra nhê ¸p lùc ®èt khÝ ch¸y, hoÆc nhê thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 

2006.01] 
10/22 . . §¹n cã r·nh [5, 2006.01] 
10/24 . . . cã c¸c r·nh nghiªng [5, 2006.01] 
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10/26 . . sö dông sù quay trßn (F42B 10/04, 10/12, 10/14, 10/24, 14/02 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

10/28 . . . ®îc g©y ra bëi t¸c ®éng khÝ [5, 2006.01] 
10/30 . . . . sö dông vßi phun cña ®éng c¬ tªn löa [5, 2006.01] 
10/32 . C¬ cÊu t¨ng, gi¶m tÇm b¾n; Ph¬ng tiÖn lµm chËm sù r¬i [5, 2006.01] 
10/34 . . C¸c lo¹i ®¹n d¹ng h×nh èng [5, 2006.01] 
10/36 . . . C¸c lo¹i ®¹n h×nh vµnh khuyªn [5, 2006.01] 
10/38 . . C¬ cÊu t¨ng tÇm b¾n (F42B 10/34 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
10/40 . . . cã sù ®èt ch¸y cña ngßi næ ch¸y chËm, vÝ dô thiÕt bÞ t¹o khãi, lo¹i ®¹n lµm s¸t 

th¬ng [5, 2006.01] 
10/42 . . . c¸c lo¹i ®¹n khÝ ®éng häc [5, 2006.01] 
10/44 . . . . §u«i ®îc lµm ®Æc biÖt nh»m gi¶m lùc c¶n [5, 2006.01] 
10/46 . . . . chãp h×nh nãn cã mòi khÝ ®éng häc; TÊm ch¾n giã; Vßm che ra ®a [5, 

2006.01] 
10/48 . . C¬ cÊu lµm gi¶m tÇm b¾n, c¬ cÊu lµm mÊt æn ®Þnh hoÆc c¬ cÊu phanh; Ph¬ng 

tiÖn lµm chËm sù r¬i (F42B10/34 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
10/50 . . . C¬ cÊu phanh cã c¸nh lËt [5, 2006.01] 
10/52 . . . §Çu ®¹n cã d¹ng h×nh chãp [5, 2006.01] 
10/54 . . . C¸c ph¬ng tiÖn phanh xoay [5, 2006.01] 
10/56 . . . cã d¹ng dï [5, 2006.01] 
10/58 . . . cã d¹ng dï quay trßn [5, 2006.01] 
10/60 . C¸c c¬ cÊu l¸i (F42B 19/01 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
10/62 . . L¸i nhê sù chuyÓn ®éng cña bÒ mÆt chØ dÉn bay [5, 2006.01] 
10/64 . . . cña c¸nh ®iÒu khiÓn [5, 2006.01] 
10/66 . . §iÒu khiÓn nhê viÖc thay ®æi cêng ®é hoÆc híng ®Èy (sù ®iÒu khiÓn vect¬ ®Èy ë 

c¸c hÖ thèng ®Èy tªn löa F02K 9/80) [5, 2006.01] 

12/00 C¸c lo¹i ®¹n, tªn löa hoÆc c¸c lo¹i m×n ®îc ®Æc trng bëi c¸c ®Çu ®¹n, t¸c dông 
mong muèn, hoÆc c¸c lo¹i vËt liÖu (F42B 6/00, 10/00, 14/00 ®îc u tiªn; dïng cho 
häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/12, 8/28; c¸c khÝa c¹nh tù ®Èy hoÆc tù ®iÒu khiÓn 
F42B 15/00) [5, 2006.01] 

12/02 . ®îc ®Æc trng bëi c¸c ®Çu ®¹n hoÆc c¸c t¸c dông mong muèn [5, 2006.01] 
12/04 . . lo¹i xuyªn thñng thÐp [5, 2006.01] 
12/06 . . . cã lâi nÆng hoÆc r¾n; xuyªn qua b»ng ®éng n¨ng (F42B 12/16, 12/74 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
12/08 . . . cã n¾p ®Ëy xuyªn thñng thÐp; cã chôp ®Ëy bäc thÐp [5, 2006.01] 
12/10 . . . cã lîng thuèc n¹p d¹ng lç hay ®Þnh h×nh d¹ng lç (lîng thuèc n¹p d¹ng lç hay 

®Þnh d¹ng h×nh, xem F42B 1/02) [5, 2006.01] 
12/12 . . . . l¾p quay ®îc so víi th©n tªn löa [5], 2006.01] 
12/14 . . . . trôc ®èi xøng cña lîng thuèc n¹p d¹ng lç t¹o thµnh mét gãc víi trôc däc theo 

viªn ®¹n [5, 2006.01] 
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12/16 . . . . kÕt hîp víi mét ph¸t ®¹n phô hoÆc mét lîng thuèc bæ sung t¸c ®éng liªn tiÕp 
lªn mét môc tiªu [5, 2006.01] 

12/18 . . . . . C¸c lîng thuèc n¹p d¹ng lç ®îc bè trÝ theo kiÓu cÆp tríc sau [5, 2006.01] 
12/20 . . cã t¸c dông ph¸ næ m¹nh (F42B 12/44 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
12/22 . . . cã cÊu tróc b¾n c¸c m¶nh vá [5, 2006.01] 
12/24 . . . . cã c¸c khe r·nh, c¸c ®êng h»n s©u hoÆc c¸c chç yÕu kh¸c cña thµnh vá [5, 

2006.01] 
12/26 . . . . thµnh vá ®¹n t¹o ra tõ c¸c cÊu tö quÊn theo h×nh xo¾n èc [5, 2006.01] 
12/28 . . . . thµnh vá ®¹n t¹o ra tõ c¸c cÊu tö d¹ng vµnh khuyªn [5, 2006.01] 
12/30 . . . . c¸c ®Çu ®¹n d©y liªn tôc [5, 2006.01] 
12/32 . . . . líp vá hay hép ®¹n cã nhiÒu phÇn tö riªng biÖt vÝ dô c¸c lo¹i bi thÐp ®îc g¾n 

trªn ®ã [5, 2006.01] 
12/34 . . ®îc xoÌ ra tríc hoÆc khi bÞ va ®Ëp, nghÜa lµ ®¹n ®um®um hoÆc ®¹n d¹ng h×nh  

nÊm [5, 2006.01] 
12/36 . . ®Ó ph©n phèi vËt liÖu; ®Ó t¹o ra ph¶n øng ho¸ häc hoÆc vËt lý; ®Ó ph¸t tÝn hiÖu [5, 

2006.01] 
12/38 . . . lo¹i v¹ch ®êng [5, 2006.01] 
12/40 . . . lo¹i ®¸nh dÊu môc tiªu, nghÜa lµ chØ b¸o môc tiªu khi va ®Ëp (F42B 12/48 ®îc 

u tiªn) [5, 2006.01] 
12/42 . . . lo¹i chiÕu s¸ng, vÝ dô cã mang ph¸o s¸ng [5, 2006.01] 
12/44 . . . lo¹i g©y ch¸y (F42B 12/46 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
12/46 . . . ®Ó ph©n phèi khÝ, h¬i, bét hoÆc c¸c chÊt ph¶n øng ho¸ häc (F42B 12/70 ®îc u  

tiªn) [5, 2006.01] 
12/48 . . . . t¹o khãi [5, 2006.01] 
12/50 . . . . b»ng c¸ch ph©n t¸n [5, 2006.01] 
12/52 . . . . . ThiÕt bÞ næ nhiªn liÖu khÝ [5, 2006.01] 
12/54 . . . . ®Ó tiªm, vÝ dô c¸c lo¹t ®¹n b¾n ®Ó tiªm díi da [5, 2006.01] 
12/56 . . . ®Ó gi¶i phãng ra c¸c vËt cøng riªng biÖt (F42B 12/70 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
12/58 . . . . §¹n chïm hoÆc ®¹n b¨ng, tøc lµ c¸c lo¹i ®¹n chøa mét hoÆc nhiÒu ®¹n nhá 

(F42B 12/32 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
12/60 . . . . . c¸c viªn nhá ®îc v¨ng ra theo híng ly t©m [5, 2006.01] 
12/62 . . . . . c¸c lo¹t ®¹n con ®îc b¾n ra song song víi trôc däc cña ®¹n mÑ [5, 2006.01] 
12/64 . . . . . . c¸c viªn ®¹n nhá ®îc b¾n ph¸t mét hoÆc phãng kiÓu mòi tªn [5, 2006.01] 
12/66 . . . . §¹n chuçi mãc xÝch nghÜa lµ c¸c viªn ®¹n nhá ®îc nèi víi nhau bëi gi©y xÝch 

hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
12/68 . . . . C¸c tªn löa kÐo d©y, vÝ dô dïng cho cøu hé (c¸c lo¹i lao phãng F42B 30/14) 

[5, 2006.01] 
12/70 . . . . dïng ®Ó r¶i ra c¸c m¶nh kim lo¹i lµm nhiÔu ra®a hoÆc vËt liÖu hång ngo¹i (c¸c 

muc tiªu ph¶n x¹ ra®a, c¸c môc tiªu ph¸t ra c¸c tia hång ngo¹i F41J 2/00; c¸c 
bÒ mÆt ph¶n x¹ ra ®a H01Q 15/14) [5, 2006.01] 

12/72 . ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông (xö lý nhiÖt c¸c vá ®¹n C21D 9/16) [5, 2006.01] 
12/74 . . cña lâi hoÆc cña vËt thÓ r¾n [5, 2006.01] 
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12/76 . . cña vá [5, 2006.01] 
12/78 . . . cña hép ®¹n cña vò khÝ cÇm tay [5, 2006.01] 
12/80 . . . C¸c líp phñ ngoµi [5, 2006.01] 
12/82 . . . . nh»m gi¶m ma s¸t [5, 2006.01] 

14/00 §Çu ®¹n hoÆc tªn löa ®îc ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu dÉn híng hoÆc lµm kÝn 
chóng trong nßng sóng hoÆc ®Ó b«i tr¬n hoÆc lµm s¹ch nßng sóng [5, 2006.01] 

14/02 . B¨ng dÉn ®éng; B¨ng quay (F42B 14/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
14/04 . Ph¬ng tiÖn b«i tr¬n trong tªn löa (c¸c líp phñ lµm gi¶m bít ma s¸t F42B 12/82) 

[5, 2006.01] 
14/06 . §êng kÝnh trong phô cña ®¹n cã guèc; C¸c guèc dïng cho môc ®Ých nµy [5, 

2006.01] 
14/08 . . Guèc chøa mét lîng thuèc ®Èy; T¸ch c¸c guèc ra nhê ®èt ch¸y c¸c phÇn tö háa 

thuËt hoÆc nhê ¸p lùc cña khÝ ®Èy (bè trÝ ë trong nßng sóng nh»m t¸ch guèc ra 
khái ®Çu ®¹n F41A 21/46) [5, 2006.01] 

15/00 §Çu ®¹n hoÆc tªn löa tù ®Èy, vÝ dô rocket; Tªn löa ®îc dÉn ®êng (F42B 10/00, 
12/00, 14/00 ®îc u tiªn; ®Ó häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/12; tªn löa ng l«i 
F42B 17/00; ng l«i F42B 19/00; c¸c tµu vò trô B64G; c¸c thiÕt bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc 
F02K) [1, 4, 2006.01] 

15/01 . C¸c thiÕt bÞ dÉn híng hoÆc ®iÒu khiÓn (®iÒu khiÓn bay cho m¸y bay B64C; hÖ 
thèng dÉn híng kh¸c víi c¸c hÖ thèng chØ ®îc l¾p trªn m¸y bay F41G 7/00; ®Þnh 
vÞ b»ng c¸ch sö dông sãng ra®io hoÆc c¸c lo¹i sãng kh¸c G01S; ®iÒu khiÓn bay nãi 
chung G05D 1/00; c¸c khÝa c¹nh tÝnh to¸n G06) [5, 2006.01] 

15/04 . . Sö dông d©y dÉn, vÝ dô ®Ó dÉn híng tªn löa kiÓu "®Êt ®èi ®Êt" [1, 2006.01] 
15/08 . dïng ®Ó mang c¸c dông cô ®o ®¹c (tªn löa khÝ tîng G01W 1/08) [1, 2006.01] 
15/10 . Tªn löa chØ cã quÜ ®¹o bay trong kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
15/12 . . Tªn löa ®¹n ®¹o xuyªn lôc ®Þa (F42B 15/01 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
15/20 . Tªn löa b¾t ®Çu quü ®¹o bay ë díi níc (cã ph¬ng tiÖn ®Èy phô ®Ó chuyÓn ®éng 

trong níc F42B 17/00) [1, 2006.01] 
15/22 . Tªn löa kÕt thóc quü ®¹o bay ë díi níc (cã ph¬ng tiÖn ®Èy phô ®Ó chuyÓn ®éng 

trong níc F42B 17/00) [1, 2006.01] 
15/34 . B¶o vÖ chèng l¹i sù qu¸ nhiÖt hoÆc bøc x¹, vÝ dô ch¾n nhiÖt; C¸c c¬ cÊu lµm m¸t 

phô [5, 2006.01] 
15/36 . C¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi gi÷a ®éng c¬ ®Èy vµ th©n tªn löa; Bé ghÐp nhiÒu tÇng; 

C¸c ph¬ng tiÖn t¸ch tÇng [5, 2006.01] 
15/38 . . Bé phËn næ d¹ng vµnh khuyªn nh»m t¸ch c¸c phÇn kh¸c nhau cña ho¶ tiÔn [5, 

2006.01] 

17/00 Tªn löa ng l«i, nghÜa lµ tªn löa víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Èy ®Ó chuyÓn ®éng trong 
kh«ng khÝ vµ trong níc (F42B 12/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

19/00 Ng l«i, vÝ dô ®îc phãng ®i tõ c¸c tÇu chiÕn hoÆc tÇu ngÇm (cã c¸c ph¬ng tiÖn 
®Èy phô ®Ó chuyÓn ®éng trong kh«ng khÝ F42B 17/00); C¸c thuû l«i tù ®Èy (F42B 
12/00 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ phãng F41F; ®Þnh vÞ môc tiªu b»ng sãng radio hoÆc 
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sãng kh¸c G01S; tù ®éng ®iÒu khiÓn hµnh tr×nh G05D 1/00; bé ph¸t lÖnh hoÆc c¸c 
thiÕt bÞ tÝnh to¸n G06G) [1, 2006.01] 

19/01 . ThiÕt bÞ l¸i [1, 2006.01] 
19/04 . . §iÒu khiÓn ®é s©u ch×m [1, 2006.01] 
19/06 . . §iÒu khiÓn híng chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
19/08 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa sù quay hoÆc sù l¾c l¸i [1, 2006.01] 
19/10 . . ®iÒu khiÓn tõ xa, vÝ dô nhê ®iÒu khiÓn sãng ©m hoÆc sãng ra®io (c¸c hÖ thèng 

®iÒu khiÓn sö dông d©y dÉn F41G 7/32) [1, 2006.01] 
19/12 . Lùc ®Èy chuyªn dïng cho ng l«i (lùc ®Èy díi níc nãi chung B63H) [1, 2006.01] 
19/14 . . nhê ®éng c¬ khÝ nÐn [1, 2006.01] 
19/16 . . . kiÓu pitt«ng [1, 2006.01] 
19/18 . . . kiÓu tuèc bin [1, 2006.01] 
19/20 . . . ®Æc trng bëi thµnh phÇn khÝ ®Èy; S¶n xuÊt hoÆc lµm nãng khÝ trong c¸c ng l«i 

[1, 2006.01] 
19/22 . . nhê ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
19/24 . . nhê ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
19/26 . . nhê ®éng c¬ ph¶n lùc [1, 2006.01] 
19/28 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó hñy c¸c dÊu vÕt tr«ng thÊy [1, 2006.01] 
19/30 . . cã c¸c bé phËn ®Ó ®iÒu khiÓn thêi gian lµm viÖc cña ®éng c¬ ®Èy [1, 2006.01] 
19/36 . ®îc dïng cho môc ®Ých häc tËp, vÝ dô chØ ra vÞ trÝ hoÆc hµnh tr×nh [1, 2006.01] 
19/38 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó lµm næi ng l«i ë cuèi hµnh tr×nh [1, 2006.01] 
19/40 . . . b»ng c¸ch ®Èy chÊt láng ra [1, 2006.01] 
19/42 . . . b»ng c¸ch x¶ bít t¶i träng d¹ng r¾n xuèng [1, 2006.01] 
19/44 . . . b»ng c¸ch t¨ng lîng cho¸n níc [1, 2006.01] 
19/46 . ®îc dïng ®Ó phãng tõ m¸y bay [1, 2006.01] 

21/00 Bom ®é s©u (F42B 12/00 ®îc u tiªn; ®Ó häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/28; c¸c 
ph¬ng ph¸p th¶ B63G) [1, 2006.01] 

22/00 Thuû l«i, vÝ dô th¶ tõ tµu thuû hoÆc tÇu ngÇm (F42B 12/00 ®îc u tiªn; dïng ®Ó 
häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/28; c¸c ph¬ng ph¸p th¶ hoÆc quÐt l«i B63G) [1, 
2006.01] 

22/02 . M×n tiÕp xóc (ngßi næ tiÕp xóc F42C 7/02) [1, 2006.01] 
22/04 . M×n xung, vÝ dô kÝch ho¹t nhê tõ trêng hoÆc ©m thanh [1, 2006.01] 
22/06 . M×n ®¸y [1, 2006.01] 
22/08 . M×n tr«i (cã ph¬ng tiÖn ®Èy F42B 19/00) [1, 2006.01] 
22/10 . M×n kiÓu neo [1, 2006.01] 
22/12 . . cã ®é s©u ch×m cè ®Þnh [1, 2006.01] 
22/14 . . cã ®é s©u ch×m thay ®æi [1, 2006.01] 
22/16 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ khÝ, vÝ dô c¸c t¶i träng vµ phao [1, 2006.01] 
22/18 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thuû tÜnh [1, 2006.01] 
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22/20 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tõ trêng hoÆc ©m thanh ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s©u ch×m [1, 
2006.01] 

22/22 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tù ch×m [1, 2006.01] 
22/24 . Bè trÝ thñy l«i trong c¸c hµng rµo thuû l«i hoÆc b·i thuû l«i (hµng rµo kiÓu líi ®Ó 

b¶o vÖ c¸c c¶ng F41H 11/05) [1, 2006.01] 
22/42 . cã c¸c thiÕt bÞ chèng quÐt m×n, vÝ dô b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
22/44 . ®îc dïng ®Ó th¶ tõ m¸y bay [1, 2006.01] 

23/00 M×n mÆt ®Êt (F42B 12/00 ®îc u tiªn; dïng ®Ó häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/28) 
[1, 2006.01] 

23/04 . chèng c¸c xe cé [1, 5, 2006.01] 
23/08 . . phi kim lo¹i [1, 5, 2006.01] 
23/10 . chèng bé binh [1, 5, 2006.01] 
23/14 . . phi kim lo¹i [1, 5, 2006.01] 
23/16 . . kiÓu tªn löa "nh¶y" nghÜa lµ næ sau khi bay lªn khái mÆt ®Êt (ngßi ch©m nh»m 

®iÓm ho¶ viÖc phãng m×n ®i F42C 1/09) [5, 2006.01] 
23/24 . c¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 

25/00 Bom th¶ (F42B 10/00, 12/00 ®îc u tiªn; dïng cho häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 
8/12) [1, 5, 2006.01] 

27/00 Lùu ®¹n (F42B ®îc u tiªn; dïng cho häc tËp hoÆc huÊn luyÖn F42B 8/12) [1, 
2006.01] 

27/08 . cã tay n¾m [1, 2006.01] 

29/00 Tªn löa kh«ng g©y ån, kh«ng khãi vµ kh«ng chíp s¸ng, ®îc phãng nhê nhiªn 
liÖu chøa trong chóng [1, 2006.01] 

30/00 §¹n hoÆc tªn löa kh«ng ®îc nªu ë c¸c nhãm trªn; ®îc ®Æc trng bëi lo¹i hay 
kiÓu ®¹n, vÝ dô bëi c¸c thiÕt bÞ phãng hoÆc c¸c vò khÝ ®îc sö dông (F42B 10/00, 
12/00, 14/00 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

30/02 . §Çu ®¹n [5, 2006.01] 
30/04 . Lùu ®¹n b¾n b»ng sóng [5, 2006.01] 
30/06 . . Bé gom ®¹n hoÆc bé gi¶m tèc ®é ®¹n cho nã [5, 2006.01] 
30/08 . C¸c lo¹i ®¹n ph¸o binh, vÝ dô ®¹n ®¹i b¸c [5, 2006.01] 
30/10 . . C¸c lo¹i ®¹n sóng cèi [5, 2006.01] 
30/12 . . . cã c¬ cÊu ®Ó bæ sung thuèc ®Èy hoÆc c¸c thiÕt bÞ nh»m thay ®æi ®é dµi [5, 

2006.01] 
30/14 . C¸c lo¹i lao mãc (dïng cho c¸c sóng h¬i hoÆc sóng lß xo F42B 6/02) [5, 2006.01] 

33/00 S¶n xuÊt ®¹n dîc; Th¸o gì ®¹n dîc; C¸c thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy 
(F42B 5/188 ®îc u tiªn; quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc næ 1/36; quy tr×nh chÕ t¹o kÝp næ 
F42B 3/195) [1, 2006.01] 

33/02 . Nhåi n¹p ®¹n, tªn löa, ngßi næ; Nhåi thuèc næ hoÆc thuèc ®Èy vµo [1, 2006.01] 
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33/04 . L¾p ®Æt hoÆc rót bá kÝp næ tõ ngßi næ hoÆc thuèc næ [1, 2006.01] 
33/06 . Th¸o gì ngßi næ, ®¹n, ®Çu ®¹n, tªn löa, háa tiÔn hoÆc bom (F42B 33/04 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
33/10 . Phôc håi c¸c vá ®¹n ®· sö dông [1, 2006.01] 
33/12 . Nhåi ®¹n cho sóng s¨n nßng tr¬n [1, 2006.01] 
33/14 . Xö lý bÒ mÆt ®¹n hoÆc vá ®¹n [1, 2006.01] 

35/00 Thö hoÆc kiÓm tra ®¹n dîc [1, 2006.01] 
35/02 . HiÖu chÈn, ph©n lo¹i, c©n b»ng hoÆc xÐn hoÆc thu ng¾n ®¹n hoÆc ®Çu ®¹n [1, 

2006.01] 

39/00 Bao gãi hoÆc b¶o qu¶n ®¹n hoÆc thuèc næ; §Æc tÝnh an toµn cña nã; Tói hoÆc 
bao ®ùng ®¹n th¾t lng [1, 2006.01] 

39/02 . Tói ®ùng ®¹n; Bao ®¹n th¾t lng [1, 2006.01] 
39/08 . D©y b¨ng ®¹n [1, 2006.01] 
39/10 . . M¸y ®Ó l¾p hoÆc th¸o ®¹n khái d©y lng [1, 2006.01] 
39/14 . C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng næ hoÆc chèng ch¸y trªn bao b× ®¹n dîc (F42B 39/20 

®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
39/16 . . ThiÕt bÞ dËp löa [5, 2006.01] 
39/18 . . TÊm ch¾n nhiÖt; C¸ch nhiÖt [5, 2006.01] 
39/20 . Bao gãi hoÆc ®¹n dîc cã van c©n b»ng ¸p suÊt; Bao gãi hoÆc ®¹n dîc cã nót gi¶m 

¸p, vÝ dô nót cã thÓ nãng ch¶y [5, 2006.01] 
39/22 . Cè ®Þnh ®¹n dîc trong c¸c c«ngten¬ vËn chuyÓn [5, 2006.01] 
39/24 . C¸c thiÕt bÞ hÊp thô va ®Ëp trong c¸c bao gãi [5, 2006.01] 
39/26 . Bao gãi hoÆc c¸c thïng chøa cho nhiÒu ®¹n dîc vÝ dô hép ®¹n (F42B 39/14 ®Õn 

39/24, 39/28 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
39/28 . C¸c gi¸ hµng xÕp ®¹n, vÝ dô ë trong xe cé [5, 2006.01] 
39/30 . C¸c thïng chøa hép næ hoÆc ngßi næ (F42B 39/14, 39/20 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F42C Ngßi næ (c¸c ph¬ng tiÖn ch©m ngßi dïng cho c¸c ®¹n næ F42B 3/10; khÝa c¹nh 
ho¸ häc C06C); C¸c ph¬ng tiÖn më ngßi næ hoÆc c¸c ph¬ng 
tiÖn b¶o hiÓm cña chóng (n¹p ngßi næ F42B 33/02; l¾p ®Æt hoÆc th¸o rót 
kÝp næ trong hoÆc tõ ngßi næ F42B 33/04; c¸c thïng ®ùng ngßi næ F42B 39/30) [5] 

Néi dung ph©n líp 

C¸c ngßi næ theo nguyªn lý ho¹t ®éng 
Ch¹m næ ............................................................................................................................... 1/00  
TiÕp xóc víi chÊt láng .......................................................................................................... 3/00 

¸p lùc cña chÊt láng hay chÊt khÝ ........................................................................................ 5/00 
Lùc c¬ häc ............................................................................................................................ 7/00 
Ngßi hÑn giê kh«ng ph¶i lµ ®iÖn .......................................................................................... 9/00 
Ngßi ho¹t ®éng b»ng ®iÖn .................................................................................................. 11/00 
Ngßi næ kh«ng tiÕp xóc ...................................................................................................... 13/00 
Ngßi næ kÕt hîp .................................................................................................................... 9/00 

Ngßi næ ®Æc trng bëi c¸c lo¹i ®¹n ............................................................................. 14/00 

C¸c ph¬ng tiÖn më ngßi næ hoÆc c¸c ph¬ng 
tiÖn b¶o hiÓm ............................................................................................................................. 15/00 
C¸c dông cô ®Ó ®iÒu chØnh ngßi næ ............................................................................... 17/00 
C¸c phÇn tö kÕt cÊu kh¸c cña ngßi næ ........................................................................ 19/00 
KiÓm tra vµ thö nghiÖm ....................................................................................................... 21/00 
C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy .................................................................................................................... 99/00 

 

1/00 Ngßi ch¹m næ, nghÜa lµ ngßi næ chØ ho¹t ®éng khi cã sù va ch¹m cña ®¹n [1, 
2006.01] 

1/02 . víi chèt næ g¾n liÒn vÒ mÆt kÕt cÊu víi ngßi næ [1, 2006.01] 
1/04 . . ho¹t ®éng nhê chuyÓn ®éng qu¸n tÝnh do va ®Ëp [1, 2006.01] 
1/06 . . . va ®Ëp ë híng bÊt kú [1, 2006.01] 
1/08 . . cã t¸c dông gi÷ chËm sau khi ®¸nh löa ngßi næ (ngßi næ hÑn giê F42C 9/00) [1, 

2006.01] 
1/09 . . ngßi næ kÝch ho¹t mét lîng thuèc ®Èy ®Ó phãng ®¹n hoÆc ®Çu ®¹n vµo trong 

kh«ng khÝ vÝ dô trong ®¹n giËt [5, 2006.01] 
1/10 . kh«ng cã chèt næ [1, 2006.01] 
1/12 . . cã t¸c dông gi÷ chËm sau khi ®¸nh löa ngßi næ (ngßi næ hÑn giê F42C 9/00) [1, 

2006.01] 
1/14 . ho¹t ®éng ë kho¶ng x¸c ®Þnh c¸ch mÆt ®Êt hoÆc c¸ch môc tiªu nhê t¸c dông cña bé 

phËn nh« ra tríc [1, 2006.01] 

3/00 Ngßi næ ho¹t ®éng khi t¬ng t¸c víi chÊt láng, vÝ dô khi tiÕp xóc víi níc biÓn 
(F42C 5/00 ®îc u tiªn; ngßi hÑn giê F42C 9/00) [1, 2006.01] 
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5/00 Ngßi næ ho¹t ®éng nhê ¸p suÊt bao quanh x¸c ®Þnh tríc cña chÊt láng hoÆc khÝ 
[1, 2006.01] 

5/02 . kiÓu khÝ ¸p [1, 2006.01] 

7/00 Ngßi næ ho¹t ®éng nhê øng lùc c¬ häc x¸c ®Þnh tríc, vÝ dô khÝ c¨ng, xo¾n (nhê 
va ®Ëp F42C 1/00, nhê ¸p suÊt bao quanh x¸c ®Þnh tríc cña chÊt láng hoÆc khÝ F42C 
5/00) [1, 2006.01] 

7/02 . Ngßi næ tiÕp xóc, tøc lµ ngßi næ chØ ho¹t ®éng khi cã tiÕp xóc c¬ häc gi÷a ®¹n tÜnh, 
vÝ dô m×n mÆt ®Êt, vµ mét môc tiªu di ®éng, vÝ dô ngêi (F42C 7/12 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

7/04 . . ho¹t ®éng nhê ¸p lùc lªn ®Çu ®¹n [5, 2006.01] 
7/06 . . . vµ bao gåm ph¬ng tiÖn lµm chËm b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 2006.01] 
7/08 . . kiÓu nh¶, nghÜa lµ ho¹t ®éng nhê ¸p suÊt nh¶ tõ ®Çu ®¹n [5, 2006.01] 
7/10 . . lo¹i ¨ng ten [5, 2006.01] 
7/12 . Ngßi ch¹m næ cã t¸c dông kÐp, nghÜa lµ c¸c ngßi næ ®îc lªn ®¹n vµ ®îc ch©m 

ngßi chØ b»ng mét chuyÓn ®éng vÝ dô b»ng kÐo lªn mét chèt kim ho¶ hoÆc bóa 
®iÓm háa (®Çu ®Ëp F42C 19/10) [5, 2006.01] 

9/00 Ngßi næ hÑn giê; Ngßi næ kÕt hîp gi÷a kiÓu t¸c dông va ®Ëp víi t¸c dông hÑn 
giê; C¸c bé tù huû ®èi víi ®¹n ho¹t ®éng sau mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tríc 
[1, 2006.01] 

9/02 . cã thiÕt bÞ ®Õm thêi gian b»ng c¬ khÝ [1, 2006.01] 
9/04 . . nhê lß xo [1, 2006.01] 
9/06 . . nhê dßng vËt chÊt, vÝ dô níc, h¹t [1, 2006.01] 
9/08 . thêi lîng ®îc x¸c ®Þnh bëi t¸c dông ho¸ häc, vÝ dô bëi t¸c dông cña axÝt [1, 

2006.01] 
9/10 . thêi lîng ®îc x¸c ®Þnh bëi sù ch¸y [1, 2006.01] 
9/12 . . víi bé phËn ch¸y d¹ng vßng [1, 2006.01] 
9/14 . Ngßi næ kÐp; Ngßi næ nhiÒu t¸c dông [1, 2006.01] 
9/16 . . dïng cho c¸c bé tù huû ®¹n [1, 2006.01] 
9/18 . . . khi tèc ®é quay tôt xuèng díi mét giíi h¹n ®Þnh tríc, vÝ dô lùc lß xo lín h¬n 

lùc kho¸ nhê lùc ly t©m [5, 2006.01] 

11/00 Ngßi ®iÖn (ngßi kh«ng tiÕp xóc F42C 13/00; måi löa ®iÖn F42C 19/12) [1, 2006.01] 
11/02 . cã tinh thÓ ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
11/04 . cã c¶m øng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/06 . cã bé gi÷ chËm kiÓu ®iÖn [1, 2006.01] 

13/00 Ngßi næ kh«ng tiÕp xóc; Ngßi næ ®îc kÝch næ tõ xa [1, 2006.01] 
13/02 . ho¹t ®éng do t¸c ®éng cña bøc x¹ ¸nh s¸ng hoÆc c¸c bøc x¹ t¬ng tù [1, 2006.01] 
13/04 . ho¹t ®éng do t¸c ®éng cña sãng radio [1, 2006.01] 
13/06 . ho¹t ®éng do t¸c ®éng cña sãng ©m [1, 2006.01] 
13/08 . ho¹t ®éng do thay ®æi tõ trêng [1, 2006.01] 
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14/00 Ngßi næ ®Æc trng bëi lo¹i hay kiÓu ®¹n (F42C 1/00, 13/00, 15/00 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

14/02 . cho c¸c lo¹i lùu ®¹n [5, 2006.01] 
14/04 . cho ng l«i, m×n h¶i qu©n hoÆc bom ®é s©u (c¸c lo¹i m×n h¶i qu©n cã ®iÒu khiÓn 

xung F42B 22/04) [5, 2006.01] 
14/06 . cho c¸c lo¹i bom th¶ [5, 2006.01] 
14/08 . cho c¸c lo¹i m×n trªn mÆt ®Êt [5, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu më b¶o hiÓm cña ngßi næ; C¸c ph¬ng tiÖn b¶o hiÓm ®Ó phßng ngõa 
sù tù næ cña ngßi næ hoÆc c¸c lîng thuèc næ [1, 2006.01] 

15/16 . trong ®ã chèt næ ®îc dÞch chuyÓn ra khái ®êng t¸c ®éng nh»m môc ®Ých b¶o 
hiÓm (F42C 15/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

15/18 . trong ®ã gi¸ ®ì mét bé phËn ho¶ thuËt hoÆc ngßi næ ®îc di chuyÓn (F42C 15/40 
®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

15/184 . . sö dông mét gi¸ ®ì trît [5, 2006.01] 
15/188 . . sö dông mét gi¸ ®ì quay ®îc [5, 2006.01] 
15/192 . . . cã thÓ quay trªn mét mÆt ph¼ng song song víi trôc däc cña ®¹n [5, 2006.01] 
15/196 . . . . b»ng t¸c dông cña lùc ly t©m hay lùc qu¸n tÝnh trªn mét gi¸ ®ì, vÝ dô gi¸ ®ì 

cã mét khèi lÖch t©m hoÆc träng t©m cña nã ®Æt lÖch t©m [5, 2006.01] 
15/20 . trong ®ã cã chèt hoÆc chèt h·m, ®îc rót ra khái ngßi næ tríc khi më b¶o hiÓm, vÝ 

dô chèt kÐo ®Ó h·m chèt næ (F42C 15/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/21 . . sö dông t¸c ®éng lß xo (F42C 15/23 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
15/22 . . sö dông lùc ly t©m (F42C 15/23 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/23 . . b»ng c¸ch th¸o mét d©y hoÆc b¨ng mÒm [5, 2006.01] 
15/24 . trong ®ã t¸c ®éng më hoÆc sù chuyÓn sang tr¹ng th¸i b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn díi 

t¸c dông cña lùc qu¸n tÝnh (F42C 15/196, 15/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/26 . . sö dông lùc ly t©m [1, 2006.01] 
15/28 . ho¹t ®éng do t¸c dông cña dßng ch¶y vËt chÊt, vÝ dô h¹t, chÊt láng (F42C 15/26 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/285 . . ®îc chøa trong mét hép ®ùng ngßi næ [5, 2006.01] 
15/29 . . ho¹t ®éng nhê t¸c ®éng bëi bé dao ®éng chÊt láng; ho¹t ®éng nhê t¸c ®éng cña ¸p 

suÊt thuû lùc, vÝ dô t¸c ®éng b»ng ¸p suÊt nÐn [5, 2006.01] 
15/295 . . ho¹t ®éng nhê mét tuèc bin hoÆc mét c¸nh qu¹t; C¸c ph¬ng tiÖn l¾p ®Æt chóng 

[5, 2006.01] 
15/30 . . díi sù t¸c ®éng cña khÝ ®Èy, vÝ dô nhËn ®îc tõ thuèc ®Èy hoÆc ®éng c¬ tªn löa 

[1, 2006.01] 
15/31 . . ®îc t¹o nªn nhê sù ®èt ch¸y mét hçn hîp næ hoÆc mét ho¶ thuËt bªn trong ngßi 

næ [5, 2006.01] 
15/32 . ho¹t ®éng nhê thay ®æi ¸p suÊt chÊt láng hoÆc khÝ (F42C 5/00, 15/29 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
15/33 . . b»ng viÖc ph¸ vì mét b×nh ch©n kh«ng hoÆc mét b×nh ¸p suÊt [5, 2006.01] 
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F42C 

15/34 . trong ®ã t¸c ®éng më hoÆc chuyÓn sang tr¹ng th¸i b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn díi t¸c 
dông cña phÇn tö c¸ch ly n»m gi÷a kÝp næ vµ tr¹m næ (F42C 15/18, 15/40 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

15/36 . trong ®ã viÖc më b¶o hiÓm x¶y ra khi ch¸y hoÆc nãng ch¶y mét phÇn tö ®Æc biÖt 
(F42C 15/31 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

15/38 . trong ®ã viÖc më b¶o hiÓm x¶y ra nhê ph¶n øng ho¸ häc (F42C 3/00 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

15/40 . trong ®ã viÖc më b¶o hiÓm hoÆc chuyÓn sang tr¹ng th¸i b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn 
nhê ®iÖn n¨ng [1, 2006.01] 

15/42 . . tõ mét vÞ trÝ ë xa, vÝ dô ®èi víi c¸c lo¹i m×n ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c b·i m×n [5, 
2006.01] 

15/44 . C¸c c¬ cÊu ho¸ gi¶i ngßi næ, hay lµm nã v« h¹i, sau khi më b¶o hiÓm, vÝ dô sau khi 
phãng [5, 2006.01] 

17/00 C¸c dông cô ®Ó ®iÒu chØnh ngßi næ [1, 2006.01] 
17/02 . C¸c ch×a kho¸ ®Ó ®iÒu chØnh ngßi næ [1, 2006.01] 
17/04 . dïng cho c¸c ngßi næ ®iÖn [5, 2006.01] 

19/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu cña ngßi næ (c¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa sù tù næ F42C 15/00) 
[1, 2006.01] 

19/02 . Th©n ngßi næ; Vá ngßi næ [1, 2006.01] 
19/04 . N¾p b¶o vÖ [1, 2006.01] 
19/06 . C«ng t¾c ®iÖn chuyªn dïng trong c¸c ngßi ®iÖn [1, 2006.01] 
19/07 . . c«ng t¾c ë trªn mòi ®Çu ®¹n hay tªn löa [5, 2006.01] 
19/08 . KÝp næ (c¸c thiÕt bÞ måi cho c¸c lîng næ F42B 3/10); H¹t næ [1, 2006.01] 
19/085 . . KÝp næ dïng cho ®¹n kh«ng cã vá [5, 2006.01] 
19/09 . . KÝp næ hay h¹t næ chøa lîng thuèc næ d¹ng rçng [5, 2006.01] 
19/095 . . Bè trÝ v« sè c¸c kÝp næ hay h¹t næ r¶i r¸c quanh ®Çu ®¹n chiÕn ®Êu, mét trong sè 

c¸c kÝp næ hay h¹t næ ®îc chän cho hiÖu øng næ theo híng [5, 2006.01] 
19/10 . . KÝp va ®Ëp [1, 2006.01] 
19/12 . . KÝp ®iÖn [1, 2006.01] 
19/14 . . . cã kh¶ n¨ng kÝch næ ë t×nh tr¹ng va ®Ëp [5, 2006.01] 

21/00 KiÓm tra ngßi næ; Thö nghiÖm ngßi næ [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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F42D 

F42D C«ng t¸c næ (ngßi næ, vÝ dô c¸c d©y ch©m ngßi næ C06C 5/00; c¸c lo¹i ®¹n næ 
F42B 3/00) 

 

1/00 C¸c ph¬ng ph¸p hay thiÕt bÞ næ, vÝ dô ®Ó n¹p hay nhåi [1, 2006.01] 
1/02 . Bè trÝ c¸c ®¹n næ thµnh côm (sù thÝch øng cña ®¹n næ theo sù bè trÝ nµy F42B 3/02) 

[1, 2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ ®Ó kÝch næ [1, 2006.01] 
1/045 . . C¸c thiÕt bÞ kÝch næ b»ng ®iÖn (c¸c m¸y ph¸t ®iÖn dynamo H02K) [5, 2006.01] 
1/05 . . . M¹ch ®iÖn cho c«ng t¸c næ [5, 2006.01] 
1/055 . . . . chuyªn dïng ®Ó ch©m måi lîng thuèc næ nhiÒu ngßi vµ lµm chËm thêi gian 

[5, 2006.01] 
1/06 . . Thêi lîng liªn quan cho nhiÒu lîng thuèc næ (F42D 1/055 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/08 . C¸c ph¬ng ph¸p nhåi; C¸c ph¬ng ph¸p n¹p thuèc næ vµo c¸c lç khoan; C¸c thiÕt 

bÞ kÌm theo [5, 2006.01] 
1/10 . . CÊp chÊt næ ë tr¹ng th¸i h¹t hoÆc d¹ng huyÒn phï ®Æc; CÊp chÊt næ nhê ¸p suÊt 

thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 2006.01] 
1/12 . . CÊp c¸c vËt liÖu nhåi nhê ¸p suÊt thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [5, 2006.01] 
1/14 . . ViÖc nhåi hoÆc n¹p b»ng tay [5, 2006.01] 
1/16 . . . C¸c c«ng cô nhåi [5, 2006.01] 
1/18 . . C¸c nót dïng cho c¸c lç khoan [5, 2006.01] 
1/20 . . C¸c lo¹i ®¹n nhåi, nghÜa lµ c¸c ®¹n chøa vËt liÖu nhåi (c¸c ®¹n næ biÕn d¹ng ®îc 

hoÆc mÒm dÎo F42B 3/087) [5, 2006.01] 
1/22 . . C¸c ph¬ng tiÖn gi÷ hoÆc ®Þnh vÞ c¸c viªn ®¹n næ hoÆc nhåi lîng thuèc næ trong 

c¸c lç khoan [5, 2006.01] 
1/24 . . ®îc ®Æc trng bëi vËt liÖu nhåi [5, 2006.01] 
1/26 . . . Nhåi c¸c chÊt nhiÒu bät [5, 2006.01] 
1/28 . . . Nhåi c¸c chÊt keo [5, 2006.01] 

3/00 Kü thuËt næ cã c«ng dông ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
3/02 . ®Ó ph¸ huû c¸c kÕt cÊu cao, vÝ dô èng khãi [1, 2006.01] 
3/04 . ®Ó næ ®Êt ®¸ [1, 2006.01] 
3/06 . cho môc ®Ých ®Þa chÊt [1, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu an toµn [1, 2006.01] 
5/02 . X¸c ®Þnh c¸c lîng thuèc kh«ng næ [1, 2006.01] 
5/04 . V« hiÖu ho¸ c¸c chÊt næ, vÝ dô viÖc ph¸ huû c¸c ®¹n dîc (th¸o gì ra c¸c kÝp næ, 

th¸o c¸c ®¹n dîc F42B 33/04, 33/06); V« hiÖu ho¸ sù ph¸t næ cña chÊt næ [5, 
2006.01] 

5/045 . . C¸c ph¬ng tiÖn hÊp thô hoÆc chÆn c¸c sãng næ [5, 2006.01] 
5/05 . . . C¸c tÊm ®Öm næ [5, 2006.01] 
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F42D 

5/055 . . C¸c ph¬ng tiÖn gi¶m ©m cho c«ng t¸c næ (F42D 5/045 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

5/06 . Th¸o thuèc næ trong c¸c lç khoan [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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F99Z 

F99 ®èi tîng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c cña phÇn nµy 
[2006.01] 

F99Z §èi tîng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c cña phÇn nµy 
[2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

Ph©n líp nµy bao gåm ®èi t¬ng kü thuËt : 
 a. cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ ph©n lo¹i kh¸c nhng cã liªn quan gÇn nhÊt ®Õn ®èi 

tîng kü thuËt thuéc c¸c ph©n líp cña phÇn nµy; vµ 
 b. kh«ng ®îc ®Ò cËp râ rµng ë bÊt kú mét ph©n líp nµo cña phÇn kh¸c. 

 

99/00 §èi tîng kh«ng thuéc c¸c ®Ò môc kh¸c cña phÇn nµy [2006.01] 
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PhÇn G: VËt lý 

Ghi chó 

 (1) Trong phÇn nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa: 
 - "biÕn sè" (nh mét danh tõ) chØ mét ®Æc trng hoÆc mét tÝnh chÊt (vÝ dô kÝch thíc, 

tÝnh chÊt vËt lý nh nhiÖt ®é, ®Æc trng nh tû träng, mµu s¾c), chóng ®Æc trng cho 
thùc thÓ riªng (vÝ dô mét vËt, mét lîng chÊt, mét chïm tia s¸ng) ë mét thêi ®iÓm 
nhÊt ®Þnh, cã thÓ ®o ®îc; biÕn sè cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ, v× vËy biÓu thøc sè cña nã 
cã thÓ cã c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn 
kh¸c nhau khi ®o, nhng còng cã thÓ kh«ng thay ®æi ®èi víi mét thùc thÓ trong mét 
sè ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh hoÆc v× mét sè môc ®Ých thùc tÕ (vÝ dô, chiÒu dµi cña mét thanh 
cã thÓ ®îc c«ng nhËn lµ h»ng sè v× nhiÒu môc ®Ých).   

(2) CÇn lu ý ®Õn c¸c ®Þnh nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ trong c¸c ghi chó 
®îc sö dông. Mét sè thuËt ng÷ xuÊt hiÖn trong c¸c ghi chó cña mét vµi líp trong 
phÇn nµy, xem cô thÓ ®Þnh nghÜa "®o" trong líp G01. C¸c thuËt ng÷ kh¸c xuÊt hiÖn 
trong ®o¹n 187 cña quyÓn Híng dÉn sö dông IPC, xem cô thÓ ®Þnh nghÜa  "sù ®iÒu 
khiÓn" vµ "sù ®iÒu chØnh".   

(3) ViÖc ph©n lo¹i trong phÇn nµy thêng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n trong c¸c phÇn kh¸c v× 
sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c lÜnh vùc sö dông kh¸c nhau phô thuéc vµo ph¹m vi më réng sù 
kh¸c biÖt theo ý ®Þnh cña ngêi sö dông nhiÒu h¬n lµ phô thuéc vµo sù kh¸c biÖt vÒ 
kÕt cÊu hoÆc sù kh¸c biÖt trong ph¬ng ph¸p sö dông, vµ cßn v× mét ®èi tîng kü 
thuËt trong phÇn nµy thêng lµ mét bé phËn cña mét hÖ thèng hoÆc mét tæ hîp cã 
nh÷ng ®¨c trng hoÆc bé phËn chung kh¸c víi nh÷ng “®iÒu” ®· ®îc ph©n biÖt s½n 
trong mét tæng thÓ. VÝ dô, th«ng tin (ë d¹ng mét d·y sè) cã thÓ ®îc tr×nh bµy võa 
nh»m môc ®Ých gi¸o dôc hoÆc qu¶ng c¸o (G09), võa ®Ó th«ng b¸o kÕt qu¶ ®o (G01), 
®Ó truyÒn th«ng tin tíi mét ®iÓm hoÆc nhËn th«ng tin ®îc ph¸t tÝn hiÖu tõ mét ®iÓm 
kh¸c (G08). C¸c tõ ng÷ dïng ®Ó m« t¶ môc ®Ých phô thuéc vµo c¸c dÊu hiÖu ®Æc 
trng mµ cã thÓ kh«ng phï hîp víi d¹ng cña thiÕt bÞ ®îc nãi tíi, vÝ dô c¸c dÊu hiÖu 
®Æc trng lµ hiÖu qu¶ mong muèn t¸c ®éng lªn ngêi xem mµn h×nh, hoÆc mµn h×nh 
cã thÓ ®îc ®iÒu khiÓn tõ xa hay kh«ng. MÆt kh¸c c¸c thiÕt bÞ hëng øng víi nh÷ng 
thay ®æi cña tr¹ng th¸i, vÝ dô sù thay ®æi ¸p suÊt cña chÊt láng, cã thÓ sö dông mµ 
kh«ng cÇn thay ®æi chÝnh b¶n th©n thiÕt bÞ thu nhËn th«ng tin vÒ ¸p suÊt (G01L) hoÆc 
vÒ mét sè tr¹ng th¸i kh¸c, liªn quan víi ¸p suÊt (c¸c ph©n líp kh¸c cña líp G01, vÝ dô 
G01K ®Ó nhiÖt ®é), ®Ó ghi nhËn cã hoÆc kh«ng cã ¸p suÊt (G07C), ®Ó ph¸t tÝn hiÖu 
b¸o ®éng (G08B), hoÆc ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c m¸y kh¸c (G05).  

  Sơ ®ồ ph©n lo¹i nµy t¹o nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng cã b¶n 
chÊt gièng nhau (nh nªu trªn) vµo cùng mét vÞ trÝ. Nh vËy, ®Ó ph©n lo¹i mét c¸ch 
chÝnh x¸c cÇn ph¶i x¸c ®Þnh rõ ®©u lµ b¶n chÊt thùc cña mỗi ®èi tîng kü thuËt . 
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G01 

TiÓu PhÇn: C¸c THIÕT BÞ 

G01 §o; Thö nghiÖm 

Ghi chó [6, 7] 

(1) Ngoµi nh÷ng dông cô ®o “thËt sù”, líp nµy cßn bao gåm nh÷ng thiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc 
thu cã kÕt cÊu t¬ng tù, còng nh c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu hoÆc ®iÒu khiÓn kh¸c, bëi 
v× chóng liªn quan ®Õn c¸c qu¸ tr×nh ®o (nh ®îc x¸c ®Þnh trong ghi chó 2 díi ®©y) 
vµ kh«ng dïng riªng cho môc ®Ých thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu hoÆc ®iÒu khiÓn cô thÓ nµo.  

(2) Trong líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa: 
 - "®o" ®îc dïng víi nghÜa réng h¬n so víi nghÜa ban ®Çu hoÆc c¬ b¶n cña nã, ®ã lµ 

t×m ra sù biÓu thÞ b»ng sè cña gi¸ trÞ mét biÕn sè cã liªn quan ®Õn mét ®¬n vÞ, mét sè 
liÖu hoÆc mét biÕn sè kh¸c cã cïng b¶n chÊt, vÝ dô biÓu thÞ mét chiÒu dµi b»ng mét 
chiÒu dµi kh¸c, nh khi ®o chiÒu dµi b»ng mét thang ®o, gi¸ trÞ nµy cã thÓ thu ®îc 
trùc tiÕp (nh gîi ý ë phÇn trªn), hoÆc ®o mét vµi biÕn sè kh¸c nµo ®ã, mµ gi¸ trÞ cña 
nã cã thÓ liªn quan tíi gi¸ trÞ cña biÕn sè cÇn t×m, nh ®o sù thay ®æi nhiÖt ®é b»ng 
c¸ch ®o sù thay ®æi chiÒu dµi cña cét thuû ng©n. Tuy nhiªn, do mét thiÕt bÞ hoÆc mét 
dông cô cã thÓ, thay v× ®a ra mét chØ b¸o tøc thêi, l¹i ®îc sö dông ®Ó t¹o ra mét 
b¶n ghi hoÆc ph¸t mét tÝn hiÖu ®Ó t¹o ra m«t chØ b¸o hoÆc mét hiÖu øng ®iÒu khiÓn, 
hoÆc cã thÓ ®îc sö dông kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô kh¸c ®Ó ®a ra kÕt 
qu¶ ®o chung cña hai hay nhiÒu ®¹i lîng biÕn ®æi ®ång nhÊt hoÆc kh¸c nhau, Bëi 
vËy, thuËt ng÷ “phÐp ®o” cÇn ph¶i ®ùoc hiÓu bao gåm c¶ nh÷ng phÐp tÝnh cho phÐp 
t×m biÓu thøc sè b»ng c¸ch biÕn ®æi tiÕp ®¹i lîng cÇn t×m thµnh sè. V× vËy, cã thÓ 
nhËn ®îc biÓu thøc sè häc b»ng c¸ch biÓu thÞ kÕt qu¶ ®o díi d¹ng d·y sè, hoÆc 
b»ng c¸ch ®äc trªn thang ®o, hoÆc mét chØ b¸o kÕt qu¶ ®o còng cã thÓ ®¹t ®îc mµ 
kh«ng cÇn sö dông sè, vÝ dô b»ng mét sè ®Æc trng thay ®æi thÊy râ trong mét ®èi 
tîng nµo ®ã (vÝ dô trong mét vËt, trong mét chÊt, trong mét chïm tia s¸ng) cã liªn 
quan ®Õn ®¹i lîng cÇn ®o (vÝ dô, vÞ trÝ t¬ng øng cña mét phÇn tö kh«ng cÇn thang 
®o, mét ®iÖn ¸p t¬ng øng ®îc t¹o ra b»ng mét c¸ch nµo ®ã. Trong nhiÒu trêng 
hîp, kh«ng cã sô chØ b¸o gi¸ trÞ ®o, mµ chØ cã sù chØ b¸o sù kh¸c biÖt hoÆc trïng hîp 
víi mét tiªu chuÈn hoÆc mét mèc ®o luêng (gi¸ trÞ sè cña nã cã thÓ ®· biÕt hoÆc cha 
biÕt); tiªu chuÈn hoÆc mèc ®o lêng nµy cã thÓ lµ gi¸ trÞ cña mét biÕn sè kh¸c cã 
cïng b¶n chÊt, nhng biÓu hiÖn kh¸c (vÝ dô, mét tiªu chuÈn ®o), hoÆc cã cïng biÓu 
hiÖn vµo mét thêi ®iÓm kh¸c. ë d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt phÐp ®o cã thÓ lµ mét chØ b¸o ®¬n 
gi¶n r»ng cã tån t¹i hoÆc kh«ng tån t¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn hoÆc chÊt lîng nhÊt ®Þnh, vÝ 
dô sù chuyÓn ®éng (theo híng bÊt kú hoÆc theo híng ®· ®Þnh) vµ còng cã thÓ lµ sù 
chØ b¸o r»ng ®¹i lîng cÇn ®o ®· vît mét gi¸ trÞ ®Þnh tríc. 

(3) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp B81 vµ ph©n líp B81B liªn quan tíi “c¸c 
thiÕt bÞ vi cÊu tróc” vµ “c¸c hÖ thèng vi cÊu tróc” vµ c¸c ghi chó ngay sau tªn cña ph©n 
lãp B82B liªn quan tíi “c¸c cÊu tróc nano”. 

(4) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn phÇn G, ®Æc biÖt lµ ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ 
“biÕn sè”. 

(5) Trong nhiÒu thiÕt bÞ ®o, biÕn sè thø nhÊt cÇn ®o ®îc biÕn ®æi thµnh mét biÕn sè thø 
hai, hoÆc c¸c biÕn sè kh¸c n÷a. BiÕn sè thø hai, hoÆc c¸c biÕn sè kh¸c cã thÓ lµ (a) 
mét ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn biÕn sè thø nhÊt vµ ®ùîc t¹o ra trong mét phÇn tö, hoÆc 
(b) sù dÞch chuyÓn cña mét phÇn tö. Cã thÓ cÇn ®Õn nh÷ng biÕn ®æi tiÕp theo. 
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 Khi ph©n lo¹i thiÕt bÞ nµy, (i) bíc biÕn ®æi, hoÆc tõng bíc biÕn ®æi lµ ®èi tîng ®Ó 

ph©n lo¹i, hoÆc (ii) nÕu ®èi tîng chØ n»m trong toµn bé hÖ thèng, biÕn sè thø nhÊt 
®îc ph©n lo¹i ë vÞ trÝ thÝch hîp. 

 §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi cã hai hay nhiÒu biÕn ®æi, ch¼ng h¹n khi biÕn sè thø 
nhÊt, vÝ dô ¸p suÊt ®îc biÕn ®æi thµnh biÕn sè thø hai, vÝ dô mét tÝnh chÊt quang häc 
cña mét vËt nh¹y quang, vµ biÕn sè thø hai nµy ®îc biÓu hiÖn b»ng ph¬ng tiÖn cña 
mét biÕn sè thø ba, vÝ dô mét hiÖu øng ®iÖn. Trong trêng hîp nµy, nh÷ng vÞ trÝ ph©n 
lo¹i sau cÇn ®îc xem xÐt: vÞ trÝ dÔ biÕn ®æi biÕn sè thø nhÊt ®Ó chØ b¸o ®iÒu kiÖn g©y 
ra bëi biÕn sè nµy, ph©n líp G 01 D ®Ó thÓ hiÖn phÐp ®o nµy, vµ cuèi cïng lµ vÞ trÝ 
cho toµn bé hÖ thèng nÕu cã. 

(6) PhÐp ®o nh÷ng thay ®æi gi¸ trÞ cña mét ®¹i lîng vËt lý còng ®îc ph©n lo¹i vµo 
nh÷ng ph©n líp cña phÐp ®o ®¹i lîng vËt lý ®ã, vÝ dô viÖc ®o ®é gi·n dµi ®îc ph©n 
lo¹i vµo ph©n líp G01B. 
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G01B §o chiÒu dµi, ®é dÇy, hoÆc nh÷ng kÝch thíc tuyÕn tÝnh 
t¬ng tù; ®o gãc, ®o diÖn tÝch; ®o tÝnh bÊt thêng cña bÒ 
mÆt hoÆc ®êng cong 

Ghi chó [4] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm ®o vÞ trÝ hoÆc sù chuyÓn dÞch ®îc biÓu thÞ b»ng c¸c kÝch 
thíc tuyÕn tÝnh hoÆc c¸c kÝch thíc gãc. 

(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c nhãm ®îc ph©n biÖt bëi nh÷ng ph¬ng ph¸p ®o quan träng 
nhÊt. Bëi vËy, chØ cã sù ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó cho sè chØ b¸o cuèi cïng 
míi kh«ng ¶nh hëng ®Õn sù ph©n lo¹i.  

(3) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn gäi cña líp G01.  
(4) C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo nh÷ng nguyªn t¾c t¬ng tù nh c¸c thiÕt bÞ thao t¸c b»ng 

tay còng thuéc ph©n líp nµy vµ ®îc ph©n lo¹i theo c¸c thiÕt bÞ thao t¸c b»ng tay. 
(5) C¸c thiÕt bÞ ®o hoÆc c¸c chi tiÕt cña chóng thuéc hai hay nhiÒu nhãm G01B 3/00 

G01B 17/00, ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm G01B 21/00 nÕu kh«ng cã nhãm nµo ®îc 
chän lµ nhãm ®îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c thiÕt bÞ ®o ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông ........................................................ 1/00 
C¸c thiÕt bÞ ®o ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p ®o 

C¬ häc .........................................................................................................................3/00, 5/00 
§iÖn hoÆc tõ ......................................................................................................................... 7/00 
B»ng khÝ nÐn hoÆc thuû lùc ................................................................................................ 13/00 
B»ng sãng ¸nh s¸ng, b»ng c¸c sãng ®iÖn tõ kh¸c  hoÆc 
phãng x¹ ........................................................................................................ 9/00, 11/00, 15/00 
B»ng sãng ©m thanh ........................................................................................................... 17/00 

C¸c thiÕt bÞ ®o kh¸c .............................................................................................................. 21/00 
 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®o ®Æc trng bëi viÖc lùa chän vËt liÖu sö dông [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ trong c¸c ph©n nhãm cña nhãm nµy ®¨c trng bëi viÖc sö dông 
ph¬ng tiÖn ®o c¬ khÝ (dông cô ®Ó ®o c¸c th«ng sè ®Æc thï G01B 5/00; c¸c thiÕt bÞ 
®îc l¾p r¸p hoÆc thÝch øng ®Æc biÖt ®Ó chøa vµ nh¶ vµ cuén mét c¸ch lÆp ®i lÆp l¹i 
c¸c vËt liÖu dµi B65H 75/34) [1, 2, 2006.01] 

3/02 . Thíc hoÆc thíc cuén cã thang chia hoÆc cã v¹ch dÊu ®Ó ®äc trùc tiÕp [1, 
2006.01] 

3/04 . . cøng [1, 2006.01] 
3/06 . . . gÊp ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . . . kÐo dµi ®îc [1, 2006.01] 
3/10 . . mÒm dÎo [1, 2006.01] 
3/11 . Thíc xÝch ®o ®é dµi [1, 2006.01] 
3/12 . B¸nh xe ®o [1, 2006.01] 
3/14 . MÉu kiÓm tra chu tuyÕn [1, 2006.01] 
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3/16 . Compa, tøc lµ thíc cã hai c¹nh quay [1, 2006.01] 
3/18 . Thíc tr¾c vi [1, 2006.01] 
3/20 . Thíc cÆp [1, 2006.01] 
3/22 . Dông cô ®o khe hë, vÝ dô dông cô ®o cã ®Üa sè (®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong 

G01B 5/20) [1, 2006.01] 
3/24 . . cã cÆp më, tøc lµ calip ®o ngoµi [1, 2006.01] 
3/26 . . Calip ®o trong [1, 2006.01] 
3/28 . . Thíc ®o ®é s©u [1, 2006.01] 
3/30 . Thanh, tÊm hoÆc b¨ng cã cù ly cè ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh ®îc gi÷a hai bÒ mÆt ®o, vÝ 

dô calip rót, b¨ng ®o khe hë [1, 2006.01] 
3/32 . . Gi¸ ®ì chóng [1, 2006.01] 
3/34 . Calip rót giíi h¹n, vÝ dô lo¹i "qua" vµ "kh«ng qua" [1, 2006.01] 
3/36 . . ®Ó kiÓm tra ren ngoµi [1, 2006.01] 
3/38 . Calip cã cÆp më vµ c¸c mÆt ®èi diÖn, tøc lµ calip cã cù ly cè ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh 

®îc gi÷a c¸c bÒ mÆt ®o [1, 2006.01] 
3/40 . . ®Ó kiÓm tra ren ngoµi [1, 2006.01] 
3/42 . . Calip giíi h¹n, tøc lµ lo¹i "lät" vµ "kh«ng lät" (G01B 3/40 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
3/44 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh tríc ®èi víi ®é hao mßn hoÆc dung sai [1, 2006.01] 
3/46 . Calip l¾p ®Ó kiÓm tra c¸c kÝch thíc bªn trong cã cù ly cè ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh 

®îc gi÷a c¸c bÒ mÆt ®o [1, 2006.01] 
3/48 . . ®Ó kiÓm tra ren bªn trong [1, 2006.01] 
3/50 . . d¹ng giíi h¹n, tøc lµ lo¹i "lät" vµ "kh«ng lät" (G01B 3/48 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
3/52 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc ®èi víi hao mßn vµ ®é dung sai [1, 2006.01] 
3/56 . Calip ®o gãc hoÆc h×nh c«n, vÝ dô calip h×nh c«n [1, 2006.01] 

5/00 C¸c dông cô ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®o c¬ häc (c¸c d¹ng 
thiÕt bÞ ®o thuéc nhãm G01B 3/00 xem G01B 3/00) [1, 2, 2006.01] 

5/004 . ®Ó ®o to¹ ®é c¸c ®iÓm [6, 2006.01] 
5/008 . . sö dông c¸c m¸y ®o to¹ ®é [6, 2006.01] 
5/012 . . . §Çu thíc th¨m t¹o tiÕp ®iÓm dïng cho c¸c m¸y ®o täa ®é [6, 2006.01] 
5/016 . . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c«ng t¾c [6, 2006.01] 
5/02 . ®Ó ®o chiÒu dµi, chiÒu réng hoÆc ®é dµy (G01B 5/004, G01B 5/08 ®îc u tiªn) [1, 

6, 2006.01] 
5/04 . . chuyªn dïng ®Ó ®o chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng cña c¸c vËt ®ang chuyÓn ®éng [1, 

2006.01] 
5/06 . . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
5/08 . ®Ó ®o ®êng kÝnh [1, 2006.01] 
5/10 . . cña c¸c vËt ®ang chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
5/12 . . ®êng kÝnh trong [1, 2006.01] 
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5/14 . ®Ó ®o kho¶ng c¸ch hoÆc kho¶ng hë gi÷a c¸c vËt ®Æt c¸ch nhau hoÆc gi÷a c¸c khe hë 
(G01B 5/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/16 . . gi÷a mét sè vËt ®îc ®Æt c¸ch ®Òu nhau theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh hoÆc gi÷a c¸c 
lç hë [1, 2006.01] 

5/18 . ®Ó ®o ®é s©u  [1, 2006.01] 
5/20 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong [1, 2006.01] 
5/207 . . sö dông nhiÒu bé chuyÓn ®æi cè ®Þnh ho¹t ®éng ®ång thêi (G01B 55/213 ®Õn 

G01B 5/22 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
5/213 . . ®Ó ®o b¸n kÝnh cña ®êng cong [6, 2006.01] 
5/22 . . CÇu kÕ [1, 2006.01] 
5/24 . ®Ó ®o gãc hoÆc ®é c«n; ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
5/245 . . ®Ó kiÓm tra tÝnh vu«ng gãc [6, 2006.01] 
5/25 . . ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
5/252 . . ®Ó ®o ®é lÖch t©m; nghÜa lµ sù xª dÞch ngang gi÷a hai trôc song song [6, 2006.01] 
5/255 . . ®Ó kiÓm tra sù ®Þnh t©m cña b¸nh xe [1, 2006.01] 
5/26 . ®Ó ®o diÖn tÝch, vÝ dô c¸c m¸y ®o diÖn tÝch (tÝch ph©n kÕ G06G nãi chung) [1, 

2006.01] 
5/28 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña c¸c bÒ mÆt [1, 2006.01] 
5/30 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng cña c¸c vËt r¾n, vÝ dô dông cô ®o biÕn d¹ng c¬ häc [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
7/004 . ®Ó ®o täa ®é c¸c ®iÓm [6, 2006.01] 
7/008 . . sö dông c¸c m¸y ®o täa ®é [6, 2006.01] 
7/012 . . . §Çu thíc th¨m t¹o tiÕp ®iÓm dïng cho c¸c m¸y ®o täa ®é [6, 2006.01] 
7/016 . . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c«ng t¾c [6, 2006.01] 
7/02 . ®Ó ®o chiÒu dµi, chiÒu réng hoÆc ®é dµy (G01B 7/004, G01B 7/12 ®îc u tiªn) 

[1,6, 2006.01] 
7/04 . . chuyªn dïng ®Ó ®o ®é dµi hoÆc chiÒu réng cña c¸c vËt chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
7/06 . . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
7/12 .  ®Ó ®o ®êng kÝnh [1, 2006.01] 
7/13 . . ®êng kÝnh trong [6, 2006.01] 
7/14 .  ®Ó ®o kho¶ng c¸ch hoÆc khe hë gi÷a c¸c vËt ®Æt c¸ch nhau hoÆc gi÷a c¸c khe hë 

(G01B 7/30 dîc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/15 . . ®îc ®Æt c¸ch ®Òu nhau [6, 2006.01] 
7/16 . . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng cña c¸c vËt thÓ r¾n, vÝ dô m¸y ®o biÕn d¹ng ®iÖn trë 

[1,2006.01] 
7/24 . . sö dông thay ®æi tõ tÝnh [1, 2006.01] 
7/26 . ®Ó ®o ®é s©u [1, 2006.01] 
7/28 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong [1, 2006.01] 
7/287 . . sö dông nhiÒu bé biÕn ®æi cè ®Þnh ho¹t ®éng ®ång thêi (G01B 7/293 ®îc u tiªn) 

[6, 2006.01] 
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7/293 . . ®Ó ®o b¸n kÝnh ®êng cong [6, 2006.01] 
7/30 . ®Ó ®o gãc hoÆc ®é c«n, ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
7/305 . . ®Ó kiÓm tra tÝnh vu«ng gãc [6, 2006.01] 
7/31 . . ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m [1, 2006.01] 
7/312 . . . ®Ó ®o ®é lÖch t©m, tøc lµ sù xª dÞch ngang gi÷a hai trôc song song [6, 2006.01] 
7/315 . ®Ó kiÓm tra sù ®Þnh t©m cña b¸nh xe [1, 2006.01] 
7/32 . ®Ó ®o ®iÖn tÝch (tÝch ph©n kÕ nãi chung G06G) [1, 2006.01] 
7/34 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña bÒ mÆt [1, 2006.01] 

9/00 C¸c dông cô nªu trong c¸c ph©n nhãm nµy ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c 
ph¬ng tiÖn ®o quang häc (m¸y ®o c¸c th«ng sè ®Æc thï G01B 11/00) [1,2,2006.01] 

9/02 . Giao thoa kÕ [1, 2006.01] 
9/021 . . cã sö dông kü thuËt chôp toµn c¶nh [2, 2006.01] 
9/023 . . . ®Ó qu©y biªn (G01B 9/025, G01B 9/029 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
9/025 . . . Kü thuËt lé quang hai lÇn [2, 2006.01] 
9/027 . . . theo ®óng tû lÖ thêi gian [2, 2006.01] 
9/029 . . . theo trung b×nh thêi gian [2, 2006.01] 
9/04 . KÝnh hiÓn vi ®o  [1, 2006.01] 
9/06 . KÝnh thiªn v¨n ®o  [1, 2006.01] 
9/08 . M¸y so chiÕu quang häc [1, 2006.01] 
9/10 . M¸y ®o gãc ®Ó ®o c¸c gãc gi÷a c¸c bÒ mÆt [1, 2006.01] 

11/00 C¸c dông cô ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc (c¸c d¹ng 
thiÕt bÞ ®o thuéc nhãm G01B 9/00 xem G01B 9/00) [1, 2, 2006.01] 

11/02 . ®Ó ®o chiÒu dµi, chiÒu réng hoÆc ®é dµy (G01B 11/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/03 . . b»ng c¸ch ®o täa ®é c¸c ®iÓm [3, 2006.01] 
11/04 . . chuyªn dïng ®Ó ®o chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng cña c¸c vËt chuyÓn ®éng [1, 

2006.01] 
11/06 . . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
11/08 . ®Ó ®o ®êng kÝnh [1, 2006.01] 
11/10 . . cña c¸c vËt chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
11/12 . . ®êng kÝnh trong [1, 2006.01] 
11/14 . . ®Ó ®o kho¶ng c¸ch hoÆc kho¶ng hë gi÷a c¸c vËt ®Æt c¸ch nhau hoÆc gi÷a c¸c khe 

hë (G01B11/26 ®îc u tiªn; c¸c m¸y ®o xa G01C3/00) [1, 2006.01] 
11/16 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng cña c¸c vËt r¾n, vÝ dô m¸y ®o biÕn d¹ng quang häc [1, 2006.01] 
11/22 . ®Ó ®o ®é s©u [1, 2006.01] 
11/24 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong [1, 2006.01] 
11/245 . .  sö dông nhiÒu bé chuyÓn ®æi cè ®Þnh ho¹t ®éng ®ång thêi (G01B 11/255 ®îc u 

tiªn) [7, 2006.01] 
11/25 . .  b»ng c¸ch chiÕu mét mÉu, vÝ dô v©n mãng, lªn vËt thÓ (G01B 11/255 ®îc u 

tiªn) [7, 2006.01] 
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11/255 . .  ®Ó ®o b¸n kÝnh ®êng cong [7, 2006.01] 
11/26 . ®Ó ®o gãc hoÆc ®é c«n; ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
11/27 . . ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
11/275  . .  ®Ó kiÓm tra sù ®Þnh t©m cña b¸nh xe [1, 2006.01] 
11/28 . ®Ó ®o diÖn tÝch (c¸c tÝch ph©n kÕ nãi chung G06G) [1, 2006.01] 
11/30 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña c¸c bÒ mÆt [1, 2006.01] 

13/00 C¸c dông cô ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông khÝ nÐn hay thuû lùc [1, 2006.01] 
13/02 . ®Ó ®o ®é dµi, chiÒu réng hoÆc ®é dµy (G01B 13/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/03 . . b»ng c¸ch ®o to¹ ®é cña c¸c ®iÓm [3, 2006.01] 
13/04 . . chuyªn dïng ®Ó ®o chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng cña c¸c vËt ®ang chuyÓn ®éng [1, 

2006.01] 
13/06 . . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
13/08 . ®Ó ®o ®êng kÝnh [1, 2006.01] 
13/10 . . ®êng kÝnh trong [1, 2006.01] 
13/12 . ®Ó ®o kho¶ng c¸ch hoÆc kho¶ng hë gi÷a c¸c vËt ®Æt c¸ch nhau hoÆc gi÷a c¸c khe hë 

(G01B 13/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/14 . ®Ó ®o ®é s©u [1, 2006.01] 
13/16 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong [1, 2006.01] 
13/18 . ®Ó ®o gãc hoÆc ®é c«n; ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
13/19 . . ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [1, 2006.01] 
13/195 . . ®Ó kiÓm tra sù ®Þnh t©m b¸nh xe [1, 2006.01] 
13/20 . ®Ó ®o diÖn tÝch, vÝ dô c¸c m¸y ®o diÖn tÝch khÝ nÐn (tÝch ph©n kÕ nãi chung G06G) 

[1, 2006.01] 
13/22 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña c¸c bÒ mÆt [1, 2006.01] 
13/24 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng trong vËt r¾n [3, 2006.01] 

15/00 C¸c dông cô ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông sãng hoÆc bøc x¹ h¹t (G01B 9/00, 
G01B 11/00 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 

15/02 . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
15/04 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc c¸c ®êng cong [1, 2006.01] 
15/06 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng trong vËt r¾n [1, 2006.01] 
15/08 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña c¸c bÒ mÆt [6, 2006.01] 

17/00 C¸c dông cô ®o ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c dao ®éng h¹ ©m, ©m thanh hoÆc 
siªu ©m [1, 4, 2006.01] 

17/02 . ®Ó ®o ®é dµy [1, 2006.01] 
17/04 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng trong vËt r¾n, vÝ dô b»ng c¸c d©y dao ®éng [1, 2006.01] 
17/06 . ®Ó ®o chu tuyÕn hoÆc ®êng cong [6, 2006.01] 
17/08 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña c¸c bÒ mÆt [6, 2006.01] 
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G01B 

21/00 C¸c dông cô ®o hoÆc c¸c chi tiÕt cña chóng kh«ng thuéc c¸c ph¬ng tiÖn ®o víi 
chøc n¨ng ®Æc biÖt, nh ®· nªu trong c¸c ph©n nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 
[3,2006.01] 

21/02 . ®Ó ®o chiÒu dµi, chiÒu réng hoÆc ®é dµy (G01B 21/10 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/04 . . b»ng c¸ch ®o täa ®é c¸c ®iÓm [3, 2006.01] 
21/06 . . chuyªn dïng ®Ó ®o chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng cña c¸c vËt chuyÓn ®éng [3, 

2006.01] 
21/08 . . ®Ó ®o ®é dµy [3, 2006.01] 
21/10 . ®Ó ®o ®êng kÝnh [3, 2006.01] 
21/12 . . cña c¸c vËt chuyÓn ®éng [3, 2006.01] 
21/14 . . ®êng kÝnh trong [3, 2006.01] 
21/16 . ®Ó ®o kho¶ng c¸ch hoÆc kho¶ng hë gi÷a c¸c vËt ®Æt c¸ch nhau [3, 2006.01] 
21/18 . ®Ó ®o ®é s©u [3, 2006.01] 
21/20 . ®Ó ®o c¸c chu tuyÕn hoÆc c¸c ®êng cong, vÝ dô ®Ó ®o tiÕt diÖn c¾t [3, 2006.01] 
21/22 . ®Ó ®o gãc hoÆc ®o ®é c«n; ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c trôc [3, 2006.01] 
21/24 . . ®Ó kiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c hÖ to¹ ®é [3, 2006.01] 
21/26 . . ®Ó kiÓm sù ®Þnh t©m b¸nh xe [3, 2006.01] 
21/28 . ®Ó ®o ®iÖn tÝch (tÝch ph©n kÕ nãi chung G06G) [3, 2006.01] 
21/30 . ®Ó ®o ®é nh¸m hoÆc khuyÕt tËt cña bÒ mÆt [3, 2006.01] 
21/32 . ®Ó ®o ®é biÕn d¹ng trong vËt r¾n [3, 2006.01] 
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G01C 

G01C §o kho¶ng c¸ch, møc hoÆc ph¬ng;  ®o vÏ ®Þa h×nh; ®¹o 
hµng; khÝ cô con quay; phÐp tr¾c ®Þa ¶nh hoÆc tr¾c ®Þa 
h×nh (®o møc chÊt láng G01F; ®¹o hµng v« tuyÕn, x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch hoÆc v©n 
tèc b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖu øng lan truyÒn, vÝ dô, hiÖu øng Doppler, sù lan truyÒn 
sãng v« tuyÕn, c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù sö dông c¸c lo¹i sãng kh¸c G01S) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa: 
 - "®¹o hµng" cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ hoÆc híng ®i cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 

®êng bé, ®êng thuû, ®êng kh«ng, vµ c¸c thiÕt bÞ vò trô. 
(2) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn cña líp G01.  

Néi dung ph©n líp 

C¸c dông cô ®o 
§Ó ®o gãc; ®o ®é dèc ................................................................................................. 1/00; 9/00 
§Ó ®o kho¶ng c¸ch; ®é cao hoÆc møc níc .................................................... 3/00, 22/00; 5/00 
C¸c dông cô ®o vÏ ®Þa h×nh kh¸c ....................................................................................... 15/00 
§Þa bµn, con quay, c¸c dông cô ®¹o hµng kh¸c .......................................... 17/00, 19/00; 21/00 
C¸c dông cô kÕt hîp ........................................................................................................... 23/00 
S¶n xuÊt, thiÕt kÕ ................................................................................................................ 25/00 

Chän tuyÕn c¸c mÆt c¾t ®Þa thÕ ...................................................................................... 7/00 
PhÐp tr¾c ®Þa ¶nh  hoÆc tr¾c ®Þa h×nh ........................................................................ 11/00 
§o vÏ ®Þa h×nh c¸c kho¶ng níc mÆt .......................................................................... 13/00 

 

1/00 §o gãc [1, 2006.01] 
1/02 .  M¸y tª«®«lit [1, 2006.01] 
1/04 . . liªn kÕt víi m¸y chôp ¶nh [1, 2006.01] 
1/06 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®äc thang ®o [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c m¸y lôc ph©n [1, 2006.01] 
1/10 . . cã ®êng ch©n trêi gi¶ (G01C 1/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/12 . . . cã g¬ng cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/14 . . dïng cho kÝnh tiÒm väng [1, 2006.01] 

3/00 §o kho¶ng c¸ch theo ®êng ng¾m; M¸y ®o xa quang häc (®o kho¶ng c¸ch b»ng 
thíc cuén, xÝch ®o hoÆc ®Üa ®o G01B 3/00; c¸c hÖ thèng tam gi¸c ®¹c ho¹t ®éng, tøc 
lµ sö dông sù truyÒn vµ ph¶n x¹ c¸c lo¹i sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng v« tuyÕn, G01S 
17/48) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/04 . . Lµm thÝch øng m¸y ®o xa ®Ó kÕt hîp víi kÝnh thiªn v¨n hoÆc èng nhßm  [1, 

2006.01] 
3/06 . . Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö ®Ó thu nhËn sè ®äc cuèi cïng [1, 2006.01] 
3/08 . . . Sö dông ®Çu dß bøc x¹ ®iÖn  [1, 2006.01] 
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G01C 

3/10 . b»ng tam gi¸c thÞ sai víi c¸c gãc thay ®æi vµ c¹nh ®¸y cã ®é dµi cè ®Þnh t¹i ®iÓm 
ng¾m, vÝ dô trong m¸y ®o [1, 2006.01] 

3/12 . . víi mét thÞ kÝnh ®o ng¾m t¹i mét ®iÓm, vÝ dô c¸c m¸y d¹ng héi tô (G01C 3/20 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/14 . . víi hai thÞ kÝnh ®o ng¾m t¹i mét ®iÓm, vÝ dô c¸c m¸y d¹ng lËp thÓ (G01C 3/20 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/16 . . . C¸c mèc ®o [1, 2006.01] 
3/18 . . víi mét ®iÓm ng¾m ë mèi ®Çu c¹nh ®¸y cña tam gi¸c thÞ sai (G01C 3/20 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/20 . ®îc lµm thÝch øng ®Ó ®o ®é cao cña vËt [1, 2006.01] 
3/22 . b»ng tam gi¸c thÞ sai víi c¸c gãc thay ®æi vµ c¹nh ®¸y cã ®é dµi cè ®Þnh ë gÇn,  ë 

ngay c¹nh vËt hoÆc do chÝnh vËt ®o ng¾m t¹o nªn [1, 2006.01] 
3/24 . b»ng tam gi¸c thÞ sai víi c¸c gãc cè ®Þnh vµ c¹nh ®¸y cã ®é dµi thay ®æi ë ®iÓm ®o 

ng¾m, vÝ dô ë trong m¸y ®o [1, 2006.01] 
3/26 . b»ng tam gi¸c thÞ sai víi c¸c gãc cè ®Þnh vµ c¹nh ®¸y cã ®é dµi thay ®æi ë gÇn, ë 

ngay c¹nh vËt hoÆc do chÝnh vËt ®o ng¾m t¹o nªn [1, 2006.01] 
3/28 . . cã bé phËn ®Ó thu nhá kho¶ng c¸ch trong mÆt ph¼ng n»m ngang [1, 2006.01] 
3/30 . . . ®îc lµm thÝch øng ®Ó ®o ®é cao cña vËt, vÝ dô c¸c m¸y takª«met [1, 2006.01] 
3/32 . b»ng c¸ch lµm héi tô vËt, vÝ dô trªn mµn h×nh nÒn thuû tinh [1, 2006.01] 

5/00 §o ®é cao; §o c¸c kho¶ng c¸ch theo chiÒu ngang ®êng ng¾m; §o thuû chuÈn 
gi÷a c¸c ®iÓm riªng biÖt; M¸y thuû chuÈn ®Þa h×nh (G01C 3/20, G01C 3/30 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

5/02 . tù ®éng æn ®Þnh ®êng ng¾m  [1, 2006.01] 
5/04 . §o ®é cao thuû tÜnh, tøc lµ ®o thuû chuÈn b»ng c¸c b×nh th«ng nhau cã chøa chÊt 

láng ®Æt ë nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau [1, 2006.01] 
5/06 . b»ng c¸c thiÕt bÞ khÝ ¸p  [1, 2006.01] 

7/00 Sù ®Þnh tuyÕn mÆt c¾t ®Þa thÕ (b»ng phÐp tr¾c ®Þa ¶nh hoÆc tr¾c ®Þa video G01C 
11/00) [1, 2006.01] 

7/02 . bÒ mÆt tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
7/04 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn ®éng däc mÆt c¾t cÇn ®îc ®Þnh tuyÕn [1, 2006.01] 
7/06 . c¸c khoang, hèc, vÝ dô trong c¸c ®êng hÇm  [1, 2006.01] 

9/00 §o ®é dèc, vÝ dô b»ng m¸y ®o ®é nghiªng, b»ng m¸y thuû chuÈn [1, 2006.01] 
9/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
9/04 . . ThiÕt bÞ truyÒn gi÷a phÇn tö c¶m biÕn vµ bé phËn chØ b¸o ®Çu cuèi ®Ó cho gi¸ trÞ 

®äc ®îc phãng ®¹i [1, 2006.01] 
9/06 . . C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc thiÕt bÞ ®äc sè ®iÖn hoÆc quang ®iÖn [1, 2006.01] 
9/08 . . C¸c thiÕt bÞ hiÖu chØnh lùc gia tèc sinh ra khi thiÕt bÞ chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
9/10 . b»ng c¸ch sö dông c¸c vËt l¨n [1, 2006.01] 
9/12 . b»ng c¸ch sö dông qu¶ l¾c ®¬n (qu¶ däi G01C 15/10) [1, 2006.01] 
9/14 . . chuyÓn ®éng theo nhiÒu h¬n mét híng [1, 2006.01] 
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G01C 

9/16 . b»ng c¸ch sö dông nhiÒu qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
9/18 . b»ng c¸ch sö dông chÊt láng [1, 2006.01] 
9/20 . . sù chØ b¸o dùa theo ®é nghiªng cña bÒ mÆt chÊt láng so víi b×nh chøa chÊt láng 

[1, 2006.01] 
9/22 . . . cã c¸c b×nh th«ng nhau ë vÞ trÝ t¬ng quan cè ®Þnh so víi nhau [1, 2006.01] 
9/24 . . trong c¸c b×nh chøa kÝn ®îc n¹p riªng tõng phÇn chÊt láng ®Ó t¹o ra c¸c bät khÝ 

[1, 2006.01] 
9/26 . . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
9/28 . . . . Khung [1, 2006.01] 
9/30 . . . . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh kÝch thíc cña bät khÝ [1, 2006.01] 
9/32 . . . . ThiÕt bÞ lµm dÔ dµng theo dâi vÞ trÝ bät khÝ, vÝ dô c¸c dông cô chiÕu s¸ng [1, 

2006.01] 
9/34 . . . d¹ng èng, vÝ dô ®Ó chØ b¸o møc thuû chuÈn chØ ë trong mét híng [1, 2006.01] 
9/36 . . . d¹ng cÇu, vÝ dô ®Ó chØ b¸o møc thuû chuÈn ë tÊt c¶ c¸c híng [1, 2006.01] 

11/00 PhÐp tr¾c ®Þa chôp ¶nh hoÆc tr¾c ®Þa video, vÝ dô phÐp tr¾c ®Þa lËp thÓ; §o vÏ 
®Þa h×nh b»ng chôp ¶nh [1, 2006.01] 

11/02 . C¸c thiÕt bÞ chôp ¶nh chuyªn dïng trong phÐp tr¾c ®Þa chôp ¶nh hoÆc ®o vÏ ®Þa h×nh 
b»ng chôp ¶nh, vÝ dô ®iÒu chØnh sù trïng khíp cña ¶nh [1, 2006.01] 

11/04 . Gi¶i ®o¸n ¶nh [1, 2006.01] 
11/06 . . b»ng c¸ch so s¸nh hai hoÆc nhiÒu ¶nh cña cïng mét khu vùc [1, 2006.01] 
11/08 . . . c¸c bøc ¶nh kh«ng ®îc gi÷ ë cïng mét vÞ trÝ t¬ng øng nh khi chóng ®îc 

chôp  [1, 2006.01] 
11/10 . . . . sö dông m¸y tÝnh ®Ó kiÓm tra vÞ trÝ cña c¸c bøc ¶nh  [1, 2006.01] 
11/12 . . . c¸c bøc ¶nh ®îc gi÷ ë cïng mét vÞ trÝ t¬ng øng nh khi chóng ®îc chôp  [1, 

2006.01] 
11/14 . . . . víi phÐp chiÕu quang häc (G01C 11/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/16 . . . . . trong mét mÆt ph¼ng chung [1, 2006.01] 
11/18 . . . . . . cã sö dông c¸c thiÕt bÞ quÐt [1, 2006.01] 
11/20 . . . . . trong nhiÒu mÆt ph¼ng kh¸c nhau [1, 2006.01] 
11/22 . . . . víi phÐp chiÕu c¬ häc (G01C 11/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/24 . . . . víi phÐp chiÕu quang-c¬ häc (G01C 11/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/26 . . . . sö dông m¸y tÝnh ®Ó kiÓm tra vÞ trÝ c¸c bøc ¶nh  [1, 2006.01] 
11/28 . . . Lµm thÝch øng ®Ó ghi l¹i c¸c d÷ liÖu t¹i ®iÓm chôp ¶nh, vÝ dô dïng cho mÆt c¾t 

[1, 2006.01] 
11/30 . . b»ng c¸ch ®o tam gi¸c [1, 2006.01] 
11/32 . . . Tam gi¸c ®¹c híng t©m [1, 2006.01] 
11/34 . . . Tam gi¸c ®¹c d¹ng cung [1, 2006.01] 
11/36 .  PhÐp tr¾c ®Þa video, tøc lµ xö lý ®iÖn tö c¸c tÝn hiÖu video tõ c¸c nguån kh¸c nhau 
  ®Ó ®a ra th«ng tin thÞ sai hoÆc th«ng tin ®o xa [2006.01] 
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13/00 §o vÏ ®Þa h×nh chuyªn dïng cho c¸c kho¶ng níc mÆt, vÝ dô biÓn, hå, s«ng, hoÆc 
kªnh ®µo (®o mùc chÊt láng G01F) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c dông cô ®o vÏ dÞa h×nh hoÆc phô tïng kh«ng thuéc c¸c nhãm G01C 1/00 
®Õn G01C 13/00 [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c ph¬ng tiÖn ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm ®o [1, 2006.01] 
15/04 . . C¸c mèc cè ®Þnh; C¸c mèc ranh giíi [1, 2006.01] 
15/06 . . C¸c cäc tiªu ®Ó ®o vÏ ®Þa h×nh; C¸c mèc di ®éng [1, 2006.01] 
15/08 . . . L¾p d©y däi hoÆc ®Þnh vÞ cäc tiªu hoÆc c¸c mèc trªn mÆt ®Êt [1, 2006.01] 
15/10 . D©y däi [1, 2006.01] 
15/12 . C¸c dông cô ®Ó chuyÓn c¸c gãc ®é quy ®Þnh lªn thùc ®Þa, vÝ dô gãc vu«ng [1, 

2006.01] 
15/14 . C¸c ®êng ch©n trêi gi¶  [1, 2006.01] 

17/00 La bµn; ThiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña cùc b¾c thùc hoÆc cùc b¾c tõ phôc vô 
môc ®Ých ®¹o hµng hoÆc ®o vÏ ®Þa h×nh (cã sö dông hiÖu øng con quay G01C 
19/00) [1, 2006.01] 

17/02 . C¸c la bµn tõ [1, 2006.01] 
17/04 . . cã c¸c phÇn tö tõ tÝnh x¸c ®Þnh híng b¾c, vÝ dô c¸c kim chØ b¸o [1, 2006.01] 
17/06 . . . PhÇn tö tõ tÝnh kiÓu treo [1, 2006.01] 
17/08 . . . . b»ng phao næi [1, 2006.01] 
17/10 . . . So s¸nh híng ng¾m víi híng b¾c [1, 2006.01] 
17/12 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quan tr¾c, vÝ dô dïng cho ®Þa bµn trong ®o vÏ ®Þa h×nh 

[1, 2006.01] 
17/14 . . . . b»ng c¸c dÊu t¬ng quan, vÝ dô dïng cho la bµn tÇu biÓn [1, 2006.01] 
17/16 . . . . b»ng m¸y ®o dé nghiªng, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh sù nghiªng hoÆc vÞ trÝ cña c¸c tÇng 

®Þa chÊt [1, 2006.01] 
17/18 . . . L¾p ®Æt hoÆc treo la bµn, vÝ dô b»ng gi¸ ®ì ngang, c¸c phao næi [1, 2006.01] 
17/20 . . . Quan s¸t hép la bµn hoÆc kim chØ b¸o [1, 2006.01] 
17/22 . . . . b»ng c¸ch chiÕu h×nh [1, 2006.01] 
17/24 . . . . b»ng c¸ch chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
17/26 . . . . sö dông bé c¶m biÕn ®iÖn ®Ó truyÒn tíi bé phËn chØ b¸o ë ®Çu ra, vÝ dô tÕ bµo 

quang ®iÖn [1, 2006.01] 
17/28 . . La bµn ®iÖn tõ (cã phÇn tö tõ tÝnh x¸c ®Þnh híng b¾c vµ cã bé c¶m biÕn ®iÖn 

G01C 17/26) [1, 2006.01] 
17/30 . . . La bµn sö dông tÝnh c¶m øng cña tõ trêng tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
17/32 . . . La bµn ®iÖn tö [1, 2006.01] 
17/34 . La bµn mÆt trêi hoÆc la bµn thiªn v¨n [1, 2006.01] 
17/36 . C¸c bé chuyÓn tiÕp ®Ó chØ b¸o tõ xa viÖc ®äc la bµn chÝnh [1, 2006.01] 
17/38 . Thö nghiÖm, ®iÒu chØnh, hoÆc c©n b»ng la bµn [1, 2006.01] 
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19/00 Con quay håi chuyÓn; C¸c thiÕt bÞ nh¹y víi sù quay cã khèi dao ®éng; C¸c thiÕt 
bÞ nh¹y víi sù quay kh«ng cã khèi di ®éng; §o tØ lÖ gãc sö dông hiÖu øng con 
quay håi chuyÓn [1, 2006.01, 2013.01] 

19/02 . Con quay håi chuyÓn tù quay [1, 2006.01] 
19/04 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
19/06 . . . R« to [1, 2006.01] 
19/08 . . . . dÉn ®éng b»ng ®iÖn (G01C 19/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/10 . . . . . Nguån ®iÖn [1, 2006.01] 
19/12 . . . . dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn hoÆc thuû lùc (G01C 19/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/14 . . . . R«to chÊt láng [1, 2006.01] 
19/16 . . . HÖ thèng treo; Gi¸ ®ì  [1, 2006.01] 
19/18 . . . . b¶o ®¶m cho r«to chuyÓn ®éng quanh trôc quay cña nã (G01C 19/20, G01C 

19/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/20 . . . . trong chÊt láng [1, 2006.01] 
19/22 . . . . xo¾n  [1, 2006.01] 
19/24 . . . . sö dông tõ trêng hoÆc trêng tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 
19/26 . . . Lång b¶o vÖ, tøc lµ lµm cè ®Þnh c¸c bé phËn chuyÓn ®éng, vÝ dô ®Ó vËn chuyÓn 

[1, 2006.01]  
19/28 . . . ThiÕt bÞ lÊy sè liÖu vÒ ®é dÞch chuyÓn trôc cña r« to [1, 2006.01] 
19/30 . . . ThiÕt bÞ hiÖu chØnh, tøc lµ thiÕt bÞ ®Ó ®Þnh vÞ trôc cña r« to vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh 

(dïng cho dông cô chØ ph¬ng th¼ng ®øng G01C 19/46) [1, 2006.01] 
19/32 . . . C¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o hoÆc ghi chuyªn dïng cho con quay håi chuyÓn tù 

quay [1, 2006.01] 
19/34 . . ®Ó chØ b¸o híng trong mÆt ph¼ng n»m ngang, vÝ dô con quay håi chuyÓn ®Þnh 

híng hiÖu øng [1, 2006.01] 
19/36 . . . thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh híng b¾c b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ, vÝ dô la bµn con 

quay tõ håi chuyÓn [1, 2006.01] 
19/38 . . . thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh híng b¾c b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng tõ tÝnh, vÝ dô la 

bµn con quay håi chuyÓn sö dông sù quay cña tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
19/40 . . ®Ó ®iÒu khiÓn b»ng c¸c tÝn hiÖu tõ la bµn chÝnh , tøc lµ la bµn chuyÓn tiÕp [1, 

2006.01] 
19/42 . . ®Ó chØ b¸o vËn tèc quay; ®Ó céng vËn tèc quay [1, 2006.01] 
19/44 . . ®Ó chØ b¸o ®êng th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
19/46 . . . ThiÕt bÞ hiÖu chØnh ®Ó ®Þnh vÞ trôc cña r« to vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh [1, 2006.01] 
19/48 . . . . ho¹t ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn (G01C 19/54 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/50 . . . . ho¹t ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc (G01C 19/54 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
19/52 . . . . ho¹t ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn khÝ nÐn hoÆc thuû lùc (G01C 19/54 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
19/54 . . . . cã sù bæ chÝnh lùc qu¸n tÝnh sinh ra khi thiÕt bÞ chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
19/56 . C¸c thiÕt bÞ nh¹y víi sù quay sö dông khèi rung ®éng, vÝ dô c¶m biÕn tèc ®é gãc 

rung ®éng dùa trªn lùc Coriolis [1, 2006.01, 2012.01] 
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G01C 

19/5607 . .  sö dông ©m thoa dao ®éng (©m thoa hai ®Çu sö dông c¸c khèi rung ®éng ph¼ng 
   ®îc treo ë ®Çu ®èi diÖn G01C 19/5719) [2012.01] 

19/5614 . .  .  Xö lý tÝn hiÖu [2012.01] 
19/5621 .  .  .  c¸c thiÕt bÞ cã cÊu tróc vi c¬ [2012.01] 
19/5628 .  .  .  ChÕ t¹o; Tinh chØnh; L¾p r¸p; Khung vá [2012.01] 
19/5635 . . sö dông d©y hoÆc d¶i rung ®éng [2012.01] 
19/5642 . . sö dông thanh rung ®éng [2012.01] 
19/5649 .  .  .  Xö lý tÝn hiÖu [2012.01] 
19/5656 .  .  .  c¸c thiÕt bÞ cã cÊu tróc vi c¬  [2012.01] 
19/5663 .  .  .  ChÕ t¹o; Tinh chØnh; L¾p r¸p; Khung vá  [2012.01] 
19/567 . .  sö dông ®é lÖch pha cña nót rung ®éng hoÆc bông rung ®éng [2012.01] 
19/5677 .  .  .  cña m¸y rung hai chiÒu, vÝ dô m¸y rung h×nh vßng [2012.01] 
19/5684 . . . . c¸c thiÕt bÞ cã cÊu tróc vi c¬ [2012.01] 
19/5691 .  .  .  cña m¸y rung ba chiÒu, vÝ dô m¸y l¾c rîu lo¹i thñy tinh [2012.01] 
19/5698 . .  sö dông sãng ©m, vÝ dô bÒ mÆt thiÕt bÞ håi chuyÓn sãng ©m [2012.01] 
19/5705 . .  sö dông khèi ®îc dÉn ®éng trong chuyÓn ®éng quay qua l¹i quanh mét trôc 

[2012.01] 
19/5712 .  .  .  c¸c thiÕt bÞ cã cÊu tróc vi c¬ [2012.01] 
19/5719 . .  sö dông c¸c khèi rung ®éng ph¼ng ®îc dÉn ®éng theo sù rung ®éng dÞch  

 chuyÓn theo trôc [2012.01]  
19/5726 .  .  .  Xö lý tÝn hiÖu [2012.01]  
19/5733 .  .  .  Chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc cÊu tróc liªn kÕt [2012.01]  
19/574 . . . .   c¸c thiÕt bÞ cã hai khèi c¶m biÕn trong chuyÓn ®éng ®èi pha [2012.01]  
19/5747 . . . . . mçi khèi c¶m biÕn ®îc liªn kÕt víi mét khèi dÉn ®éng, vÝ dô khung dÉn 

     ®éng [2012.01]   

19/5755 . . . .   c¸c thiÕt bÞ cã mét khèi c¶m biÕn [2012.01] 
19/5762 . . . . . khèi c¶m biÕn ®îc liªn kÕt víi mét khèi dÉn ®éng, vÝ dô khung dÉn ®éng 

    [2012.01]  
19/5769 .  .  .  ChÕ t¹o; L¾p r¸p; Khung vá [2012.01]  
19/5776 . .  Xö lý tÝn hiÖu kh«ng cô thÓ cho bÊt kú thiÕt bÞ nµo thuéc nhãm G01C 19/5607 
                    G01C 19/5719 [2012.01]  
19/5783 . .  N¾p hoÆc khung vá kh«ng cô thÓ cho bÊt kú thiÕt bÞ nµo thuéc nhãm G01C 

19/5607-G01C 19/5719 [2012.01] 
19/58 . C¸c thiÕt bÞ nh¹y c¶m víi sù quay kh«ng cã khèi di ®éng [3, 2006.01] 
19/60 . . Con quay håi chuyÓn do céng hëng ®iÖn tõ hoÆc céng hëng tõ h¹t nh©n [3, 4, 

2006.01] 
19/62 . . . cã b¬m quang häc [3, 2006.01] 
19/64 . . Con quay håi chuyÓn sö dông hiÖu øng Sagnac, tøc lµ sù dÞch chuyÓn quay c¶m 

øng gi÷a m¸y ®Õm quay c¸c chïm tia ®iÖn tõ [3, 2006.01] 
19/66 . . . Con quay håi chuyÓn laze vßng [5, 2006.01] 
19/68 . . . . Ng¨n ngõa sù kho¸ [5, 2006.01] 

23 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G01C 

19/70 . . . . . b»ng ph¬ng tiÖn c¬ häc [5, 2006.01] 
19/72 . . . cã m¸y ®Õm quay c¸c chïm tia s¸ng trong vßng thô ®éng, vÝ dô con quay håi 

chuyÓn laze sîi [5, 2006.01] 

21/00 §¹o hµng; C¸c dông cô ®¹o hµng kh«ng thuéc c¸c nhãm G01C 1/00 ®Õn G01C 
19/00 (®o qu·ng ®êng trªn mÆt ®Êt mµ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®· ®i qua G01C 
22/00; ®iÒu khiÓn vÞ trÝ, ®¬ng ®i, ®é cao hoÆc t thÕ bay cña c¸c ph¬ng tiÖn giao 
th«ng G05D 1/00; c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®êng bé truyÒn chØ dÉn ®êng 
®i cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng G08G 1/0968) [1, 2006.01] 

21/02 . b»ng c¸c thiÕt bÞ thiªn v¨n (G01C 21/24, G01C 21/26 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01] 
21/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®êng bé (G01C 21/24, G01C 21/26 ®îc u tiªn) [1, 7, 

2006.01] 
21/06 . . phÐp ®o gãc dÞch chuyÓn, cã hiÖu chØnh sù dÞch chuyÓn [1, 2006.01] 
21/08 . . cã sö dông tõ trêng cña tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
21/10 . b»ng c¸ch ®o vËn tèc hoÆc gia tèc (G01C 21/24, G01C 21/26 ®îc u tiªn) [1, 7, 

2006.01] 
21/12 . . ®îc thùc hiÖn trªn vËt cÇn ®îc ®¹o hµng; PhÐp ®o kh«ng theo chu kú [1, 

2006.01] 
21/14 . . . b»ng c¸ch ghi l¹i tuyÕn ®êng mµ vËt ®ã ®· ®i qua (G01C 21/26 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
21/16 . . . b»ng c¸ch céng vËn tèc hoÆc gia tèc, tøc lµ ®¹o hµng qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
21/18 . . . . trªn bµn m¸y æn ®Þnh, vÝ dô b»ng con quay håi chuyÓn [1, 2006.01] 
21/20 . C¸c dông cô ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ®¹o hµng (G01C 21/24, G01C 21/26 ®îc 

u tiªn) [1,7, 2006.01] 
21/22 . . C¸c b¶ng ®Ó vÏ ®å thÞ [1, 2006.01] 
21/24 . chuyªn dïng ®Ó ®¹o hµng trong vò trô [1, 2006.01] 
21/26 .  chuyªn dïng ®Ó ®¹o hµngtrong m¹ng líi giao th«ng ®êng bé [7, 2006.01] 
21/28 . . cã sù t¬ng liªn d÷ liÖu tõ dông cô ®¹o hµng [7, 2006.01] 
21/30 . . . GhÐp-b¶n ®å hoÆc ghÐp-chu tuyÕn [7, 2006.01] 
21/32 . . . .   CÊu tróc hoÆc ®Þnh d¹ng d÷ liÖu b¶n ®å [7, 2006.01] 
21/34 . . T×m ®êng; DÉn ®êng [7, 2006.01] 
21/36 . . . ThiÕt bÞ ®Çu vµo/®Çu ra dïng cho m¸y tÝnh nhóng [7, 2006.01] 

22/00 §o kho¶ng c¸ch ®· ®i qua trªn mÆt ®Êt bëi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, ngêi, 
®éng vËt, hoÆc c¸c vËt r¾n tù chuyÓn ®éng kh¸c, vÝ dô b»ng b¸nh xe ®o hoÆc 
dông cô ®o bíc ch©n [1, 2006.01] 

22/02 . b»ng c¸ch biÕn ®æi thµnh c¸c d¹ng sãng ®iÖn vµ céng dån chóng, vÝ dô sö dông 
m¸y ph¸t ®o tèc ®é quay (takª«met) [1, 2006.01] 

23/00 M¸y liªn hîp chØ b¸o nhiÒu ®¹i lîng ®¹o hµng, vÝ dô dïng cho m¸y bay; ThiÕt 
bÞ liªn hîp ®Ó ®o hai hoÆc nhiÒu biÕn sè chuyÓn ®éng, vÝ dô kho¶ng c¸ch, vËn 
tèc, gia tèc [1, 2006.01] 
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G01C 

25/00 S¶n xuÊt, ®Þnh c÷, lµm s¹ch, hoÆc söa ch÷a m¸y mãc, thiÐt bÞ thuéc tÊt c¶ c¸c 
nhãm cña ph©n líp nµy (thö nghiÖm, ®iÒu chØnh, c©n b»ng la bµn G01C 17/38) [1, 
2006.01] 
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G01D 

G01D §o kh«ng chuyªn dïng cho c¸c biÕn sè ®Æc biÖt; C¸c thiÕt 
bÞ ®o hai hoÆc nhiÒu biÕn sè kh«ng thuéc mét ph©n líp 
kh¸c; M¸y tÝnh gi¸ cíc; c¸c thiÕt bÞ truyÒn hoÆc biÕn ®æi  
kh«ng chuyªn dïng cho c¸c  biÕn sè cô thÓ; c¸c thiÕt bÞ 
®o hoÆc thö nghiÖm cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ 
kh¸c  

    

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c thiÕt bÞ ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ ®o, kh«ng ®Æc trng cho c¸c biÕn sè 

  thuéc mét ph©n líp kh¸c  
 - c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù mµ tÝn hiÖu vµo nã kh«ng ph¶i lµ mét biÕn sè cÇn ®o, vÝ dô mét 

  thao t¸c b»ng tay  
 - c¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c dông cô ®o cã chøc n¨ng chung  
 - c¸c m¸y biÕn ®æi ®Ó ®o kh«ng chØ dïng ®Ó ®o riªng mét biÕn sè vµ kh«ng ®îc 

   ph©n lo¹i vµo nh÷ng vÞ trÝ kh¸c 
 - ®o hoÆc thö nghiÖm kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo nhòng vÞ trÝ kh¸c.  
(2) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c ThiÕt bÞ ®o nãi chung 
Cã sù phôc håi d÷ liÖu ë c¸c d¹ng kh¸c víi gi¸ trÞ nh©t 
thêi cña chóng ........................................................................................................... G01D 1/00 
Cã bé phËn dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt ............................................................. G01D 3/00 
C¸c thiÕt bÞ truyÒn hoÆc biÕn ®æi kh«ng dïng cho c¸c  
biÕn sè cô thÓ  ........................................................................................................... G01D 5/00 
C¸c bé phËn kÕt cÊu ................................................................................................ G01D 11/00 

CHØ B¸O; C¸c bé phËn cÊu cña thiÕt bÞ chØ b¸o  .......................... G01D 7/00,G01D 13/00 
GHI; C¸c bé phËn cÊu cña thiÕt bÞ GHI  ............................................ G01D 9/00,G01D 15/00 
Thö NGHIÖM HOÆC §ÞNH C÷  ......................................................................................... G01D 18/00 
®o hoÆc thö nghiÖm kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c ..G01D 21/00 
TÝnh to¸n gi¸ cíc ......................................................................................................... g01d4/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®o cho c¸c kÕt qu¶ kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ nhÊt thêi cña biÕn sè cã øng 
dông chung (G01D 3/00 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ tÝnh gi¸ cíc G01D 4/00; c¸c bé 
biÕn ®æi kh«ng chuyªn dông cho mét biÕn sè ®Æc biÖt G01D 5/00) [1, 2006.01] 

1/02 . ®a ra gi¸ trÞ trung b×nh, vÝ dô gi¸ trÞ trung b×nh cña c¨n bËc hai (®o c¸c gi¸ trÞ trung 
b×nh c¨n bËc hai cña c¸c dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn thÕ G01R 19/02) [1, 2006.01] 

1/04 . ®a ra gi¸ trÞ tæng (®a ra gi¸ trÞ trung b×nh G01D 1/02) [1, 2006.01] 
1/06 . . b»ng phÐp céng rêi r¹c [1, 2006.01] 
1/08 . . . sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
1/10 . ®a ra c¸c gi¸ trÞ ®¹o hµm [1, 2006.01] 
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G01D 

1/12 . ®a ra gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña mét ®¹i lîng [1, 2006.01] 
1/14 . ®a ra hµm ph©n bæ cña mét ®¹i lîng, tøc lµ sè lÇn gi¸ trÞ n»m trong kho¶ng x¸c 

®Þnh cña biªn ®é [1, 2006.01] 
1/16 . ®a ra gi¸ trÞ hµm sè cña hai hay nhiÒu ®¹i lîng, vÝ dô tû sè, tÝch sè [1, 2006.01] 
1/18 . cã c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu b¸o gi¸ trÞ x¸c ®Þnh tríc cña mét th«ng sè nµo ®ã ®· 

vît qu¸ gi¸ trÞ cho tríc (G01D 1/14 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

3/00  C¸c thiÕt bÞ ®o cã c¸c bé phËn dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt ®îc ®Ò cËp tíi 
trong c¸c ph©n nhãm cña nhãm nµy [1, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c dông cô ®Ó söa ®æi hoÆc hiÖu chØnh hµm biÕn ®æi [1, 2006.01] 
3/024 . . dïng cho d·y biÕn ®æi; Dông cô ®Ó thay thÕ mét bé phËn c¶m biÕn b»ng mét bé 

phËn c¶m biÕn kh¸c [6, 2006.01] 
3/028 . gi¶m nhÑ nh÷ng t¸c ®éng kh«ng mong muèn, vÝ dô nhiÖt ®é, ¸p suÊt [6, 2006.01] 
3/032 . . t¸c ®éng vµo tÝn hiÖu ®Õn, vÝ dô b»ng c¸ch lÊy trung b×nh; cho qua nh÷ng tÝn hiÖu 

kh«ng mong muèn [6, 2006.01] 
3/036 . . trªn chÝnh b¶n th©n c¸c thiÕt bÞ ®o [6, 2006.01] 
3/06 . cã c¸c dông cô ®o b»ng ph¬ng ph¸p ®a vÒ kh«ng [1, 2006.01] 
3/08 . cã c¸c dông cô b¶o hiÓm cho c¸c m¸y ®o, vÝ dô khi ho¹t ®éng bÊt thêng, khi cã sù 

cè [1, 2006.01] 
3/10 . cã c¸c dông cô ®Ó nèi c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc c¸c thiÕt bÞ ghi bæ trî [1, 2006.01] 

4/00 M¸y tÝnh gi¸ cíc (trong m¸y tÝnh gi¸ cíc ta xi G07B 13/00; m¸y ho¹t ®éng b»ng 
c¸ch th¶ tiÒn xu, thÎ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù vµo ®Ó ph©n phèi chÊt láng, khÝ hoÆc ®iÖn 
n¨ng ®îc ®o cã ®iÒu khiÓn) [1, 2006.01] 

4/02 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
4/04 . . C¬ cÊu hiÖu chØnh vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, vÝ dô dïng cho c¸c yÕu tè chØ b¸o  [1, 

2006.01] 
4/06 . . Bè trÝ c¸c khíp ly nèi gi÷a bé phËn dÉn ®éng vµ bé phËn chØ b¸o, vÝ dô bè trÝ c¸c 

khíp nèi trÔ (G01D 4/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
4/08 . . TruyÒn chØ b¸o tõ bé phËn ®Õm vµo bé phËn céng ®Õm  [1, 2006.01] 
4/10 . ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc thiÕt bÞ ghi cùc ®¹i, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ tÝnh gi¸ cíc trªn c¬ [1, 

2006.01] 
                 së møc t¶i cùc ®¹i cho suèt c¶ thêi gian ®· ®Þnh [1, 2006.01] 
4/12 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc ghi møc t¶i cùc ®¹i lín dÇn [1, 2006.01] 
4/14 . . víi møc t¶i cè ®Þnh, tøc lµ nh÷ng thiÕt bÞ ®a ra sè chØ b¸o khi mét lîng ®Þnh 

tríc ®· ®îc tiªu thô trong kho¶ng thêi gian dµi h¬n hoÆc ng¾n h¬n so víi 
kho¶ng thêi gian ®· quy ®Þnh tríc [1, 2006.01] 

4/16 . ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc ghi giê t¶i tèi ®a hoÆc tèi thiÓu [1, 2006.01] 
4/18 . ThiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc ghi sù tiªu thô qu¸ møc b»ng m«men xo¾n ngîc chiÒu b¾t 

®Çu ho¹t ®éng khi vît qu¸ mét møc nµo ®ã, vÝ dô c¸c m¸y ®o trõ [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu ®Çu ra cña bé phËn c¶m biÕn; C¸c 
ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi tÝn hiÖu ®Çu ra cña bé phËn c¶m biÕn thµnh biÕn sè 
kh¸c khi h×nh d¹ng hoÆc b¶n chÊt cña bé phËn c¶m biÕn kh«ng rµng buéc c¸c 
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ph¬ng tiÖn biÕn ®æi; C¸c bé phËn chuyÓn ®æi tÝn hiÖu kh«ng chuyªn dông cho 
mét biÕn sè ®Æc biÖt (G01D 3/00 ®îc u tiªn; chuyªn dïng cho c¸c thiÕt bÞ cho kÕt 
qu¶ kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ nhÊt thêi cña biÕn sè G01D 1/00) [1, 6, 2006.01] 

Ghi chó 

 C¸c nhãm G01D 5/02 ®Õn G01D 5/04 ®îc ph©n biÖt bëi c¸c ph¬ng tiÖn cã tÇm 
quan träng chÝnh yÕu. Bëi vËy, chØ cã sù ¸p dông c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó cho sè chØ 
b¸o cuèi cïng míi kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn sù ph©n lo¹i. 

 
5/02 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
5/04 . . sö sông ®ßn bÈy; sö dông cam; sö dông b¸nh r¨ng truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
5/06 . . t¸c dông qua v¸ch hoÆc vá bäc, vÝ dô b»ng èng thæi, b»ng liªn kÕt tõ  [1, 2006.01] 
5/08 . . Gi¶m t¸c ®éng cña ma s¸t, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông dao ®éng [1, 2006.01] 
5/10 . . Sö dông ngo¹i lùc ®Ó t¨ng øng lùc cÇn thiÕt cho sù ho¹t ®éng cña bé phËn chØ b¸o 

hoÆc ghi [1, 2006.01] 
5/12 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ (G01D 5/06 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
5/14 . . t¸c ®éng ®Õn cêng ®é dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn thÕ [1, 2006.01] 
5/16 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn trë [1, 2006.01] 
5/165 . . . . b»ng chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña ®iÓm tiÕp xóc ®èi víi mét r·nh [6, 2006.01] 
5/18 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn trë toµn phÇn cña èng phãng ®iÖn, hoÆc m¸y b¸n dÉn 

[1, 2006.01] 
5/20 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn c¶m, vÝ dô b»ng lâi di ®éng [1, 2006.01] 
5/22 . . . . t¸c ®éng vi sai lªn hai lâi ®iÖn c¶m [1, 2006.01] 
5/24 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®iÖn dung  [1, 2006.01] 
5/241 . . . . b»ng chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña c¸c b¶n cùc cña tô ®iÖn [6, 2006.01] 
5/242 . . . b»ng c¸ch thay ®æi c«ng suÊt ra cña thiÕt bÞ ®iÖn ®éng lùc, vÝ dô cña ®iam« gãc 

(tachodynamo) [1, 2006.01] 
5/243 . . dùa trªn sù thay ®æi pha hoÆc tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu [1, 2006.01] 
5/244 . . lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c ®Æc trng cña xung ®¬n hoÆc chuçi xung; t¹o xung ®¬n 

hoÆc chuçi xung [1, 6, 2006.01] 
5/245 . . . dùa trªn sù thay ®æi sè lîng xung trong chuçi [1, 2006.01] 
5/246 . . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é dµi cña tõng xung [1, 2006.01] 
5/247 . . . b»ng c¸ch thay ®æi dÞch chuyÓn xung t¹m thêi [1, 2006.01] 
5/248 . . . b»ng c¸ch thay ®æi tÊn sè lÆp l¹i xung [1, 2006.01] 
5/249 . . . sö dông m· xung [1, 2006.01] 
5/25 . . . Chän mét hoÆc mét sè d©y dÉn hoÆc kªnh tõ nhiÒu d©y dÉn hoÆc kªnh, vÝ dô 

b»ng c¸c tiÕp ®iÓm ®ãng kÝn [1, 2006.01] 
5/251 . . . mét d©y dÉn hay mét kªnh [1, 2006.01] 
5/252 . . . mét tæ hîp d©y dÉn hay kªnh [1, 2006.01] 
5/26 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc, tøc lµ sö dông tia hång ngo¹i, tia nh×n thÊy 

hoÆc tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
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5/28 . . cã sù khóc x¹ cña mét chïm tia s¸ng, vÝ dô ®Ó chØ b¸o quang häc trùc tiÕp (G01D 
5/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/30 . . . chïm tia s¸ng ®îc t¸ch bëi c¸c tÕ bµo quang ®iÖn [1, 2006.01] 
5/32 . . cã sù hÊp thô suy gi¶m hoÆc hÊp thô toµn bé hoÆc tõng phÇn cña chïm tia s¸ng 

(G01D 5/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/34 . . . chïm tia s¸ng ®îc t¸ch bëi c¸c tÕ bµo quang ®iÖn [1, 2006.01] 
5/347 . . . . sö dông c¸c thang m· ho¸ dÞch chuyÓn [6, 2006.01] 
5/353 . . . . lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c tÝnh chÊt truyÒn dÉn cña sîi quang [6, 2006.01] 
5/36 . . . . BiÕn chïm tia s¸ng thµnh xung [1, 2006.01] 
5/38 . . . . . b»ng líi nhiÔu x¹ [1, 2006.01] 
5/39 . . QuÐt sè chØ b¸o nh×n thÊy cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc vµ t¸i t¹o l¹i sè chØ b¸o nµy 

chóng ë mét n¬i kh¸c, vÝ dô trªn mµn ¶nh cña èng tia ®iÖn tö [1, 2006.01] 
5/40 . . chuyªn dông cho tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
5/42 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn khÝ nÐn hoÆc thuû lùc [1, 2006.01] 
5/44 . . sö dông c¸c tia chÊt láng [1, 2006.01] 
5/46 . . . b»ng c¸ch lµm lÖch híng hoÆc c¶n dßng [1, 2006.01] 
5/48 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn bøc x¹ sãng hoÆc bøc x¹ h¹t (G01D 5/26 ®îc u tiªn) 

[1, 2006.01] 
5/50 . . phat ra tõ mét nguån phãng x¹ [1, 2006.01] 
5/52 . . . ph¸t hiÖn b»ng m¸y ®Õm [1, 2006.01] 
5/54 . sö dông c¸c nhiÒu ph¬ng tiÖn thuéc hai hay nhiÒu nhãm G01D 5/02, G01D 5/12, 

G01D 5/26, G01D 5/42, vµ G01D 5/48 [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 ChØ ph©n lo¹i vµo nhãm nµy trong trêng hîp kh«ng cã nhãm nµo kh¸c cã thÓ lùa 
chän ph¶n ¸nh râ h¬n b¶n chÊt cña s¸ng chÕ. 

 Khi ph©n lo¹i mét tæ hîp cña hai hay nhiÒu ph¬ng tiÖn ®· x¸c ®Þnh tríc, viÖc ¸p 
dông c¸c ph©n nhãm G01D 5/56, G01D 5/62 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm kh¸c 
cña nhãm nµy. 

  
5/56 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
5/58 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc, tøc lµ tia hång ngo¹i, tia nh×n thÊy hoÆc tia tö 

ngo¹i [1, 2006.01] 
5/60 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn khÝ nÐn vµ thuû lùc [1, 2006.01] 
5/62 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn bøc x¹ sãng hoÆc bøc x¹ h¹t kh«ng thuéc G01D 5/58 [1, 

2006.01] 

7/00 ChØ b¸o nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®îc [1, 2006.01] 
7/02 . ChØ b¸o gi¸ trÞ cña hai hay nhiÒu biÕn sè cïng mét lóc [1, 2006.01] 
7/04 . . sö dông c¸c yÕu tè chØ b¸o riªng cho mçi biÕn sè [1, 2006.01] 
7/06 . . . Sè ®äc ph¸t s¸ng ®îc chiÕu lªn mµn ¶nh chung [1, 2006.01] 
7/08 . . sö dông yÕu tè chØ b¸o chung cho hai hoÆc nhiÒu biÕn sè [1, 2006.01] 
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7/10 . . . cho sè chØ b¸o ë d¹ng to¹ ®é [1, 2006.01] 
7/12 . ChØ b¸o b»ng ©m thanh, vÝ dô dïng cho ngêi mï [2, 2006.01] 

9/00 Ghi c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc [1, 2006.01] 
9/02 . Ghi mét hoÆc nhiÒu lÇn gi¸ trÞ cña mét biÕn sè [1, 2006.01] 
9/04 . . cã c¸c dông cô ®Ó ghi nhiÒu lÇn vµ ghi lu©n phiªn [1, 2006.01] 
9/06 . . . Ghi nhiÒu lÇn, vÝ dô ®Ó t¨ng sè lîng [1, 2006.01] 
9/08 . . . . võa ghi ®å thÞ, võa ghi sè [1, 2006.01] 
9/10 . . c¬ cÊu ghi, vÝ dô kim ®îc ®iÒu khiÓn phï hîp víi biÕn sè vµ m«i trêng ghi, vÝ 

dô b¨ng giÊy ®îc ®iÒu khiÓn phï hîp víi thêi gian [1, 2006.01] 
9/12 . . . ®Ó ghi liªn tôc [1, 2006.01] 
9/14 . . . . cã bé phËn ®Ó thay ®æi vËn tèc cña m«i trêng ghi phï hîp víi biªn ®é cña 

biÕn sè ®îc ghi [1, 2006.01] 
9/16 . . . ®Ó ghi ®øt qu·ng, vÝ dô b»ng bé ng¾t [1, 2006.01] 
9/18 . . . . c¬ cÊu ghi, chØ ho¹t ®éng khi cã sù thay ®æi gi¸ trÞ cña biÕn sè [1, 2006.01] 
9/20 . . c¬ cÊu ghi, vÝ dô kim ®îc ®iÒu khiÓn phï hîp víi thêi gian vµ m«i trêng ghi, vÝ 

dô b¨ng giÊy, ®îc ®iÒu khiÓn phï hîp víi sù thay ®æi cña biÕn sè [1, 2006.01] 
9/22 . . . ®Ó ghi liªn tôc [1, 2006.01] 
9/24 . . . ®Ó ghi ®øt qu·ng (rêi r¹c), vÝ dô dïng bé ng¾t [1, 2006.01] 
9/26 . . hoÆc c¬ cÊu ghi, vÝ dô kim, hoÆc m«i trêng ghi, vÝ dô b¨ng giÊy, ®îc ®iÒu khiÓn 

phï hîp ®ång thêi víi c¶ thêi gian vµ biÕn sè [1, 2006.01] 
9/28 . Ghi mét hoÆc nhiÒu lÇn c¸c gi¸ trÞ cña hai hoÆc nhiÒu biÕn sè kh¸c nhau (G01D 

9/38, G01D 9/40 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/30 . . dïng c¬ cÊu ghi riªng biÖt cho mçi biÕn sè, vÝ dô dïng m¸y ghi nhiÒu ®Çu ghi [1, 

2006.01] 
9/32 . . dïng c¬ cÊu ghi chung cho hai hay nhiÒu biÕn sè [1, 2006.01] 
9/34 . . . c¸c biÕn sè ®îc ghi theo tr×nh tù ®· ®Þnh [1, 2006.01] 
9/36 . . . . trong c¸c cét riªng [1, 2006.01] 
9/38 . Ghi mét hoÆc nhiÒu lÇn, mçi b¶n ghi ®îc t¹o ra b»ng viÖc ®iÒu khiÓn c¬ cÊu ghi, vÝ 

dô kim ghi, phï hîp víi mét biÕn sè vµ ®iÒu khiÓn m«i trêng ghi, vÝ dô b¨ng giÊy, 
phï hîp víi mét ®¹i lîng biÕn ®æi kh¸c [1, 2006.01] 

9/40 . Ghi mét hoÆc nhiÒu lÇn, mçi b¶n ghi ®îc t¹o ra b»ng viÖc ®iÒu khiÓn c¬ cÊu ghi , 
vÝ dô kim ghi hoÆc m«i trêng ghi, vÝ dô b¨ng giÊy, phï hîp víi hai hoÆc nhiÒu 
biÕn sè [1, 2006.01] 

9/42 . Ghi sè chØ b¸o cña c¸c dông cô ®o b»ng ph¬ng tiÖn chôp ¶nh, vÝ dô cña m¸y ®Õm 
[1, 2006.01] 

11/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu cña thiÕt bÞ ®o kh«ng chuyªn dông cho mét biÕn sè ®Æc 
biÖt (G01D 13/00, G01D 15/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

11/02 . Trô hoÆc gi¸ treo cho c¸c bé phËn di ®éng  [1, 2006.01] 
11/04 . . Trô l¨ng kÝnh [1, 2006.01] 
11/06 . . Gi¸ treo b¨ng hoÆc h×nh xo¾n èc, vÝ dô trong tr¹ng th¸i c¨ng [1, 2006.01] 
11/08 . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó c©n b»ng c¸c bé phËn di ®éng [1, 2006.01] 
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11/10 . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó gi¶m chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn [1, 2006.01] 
11/12 . . sö dông viÖc chèng rung khÝ nÐn hoÆc thuû lùc [1, 2006.01] 
11/14 . . sö dông viÖc chèng rung b»ng c¶m øng tõ [1, 2006.01] 
11/16 . C¸c c¬ cÊu dïng ®Ó h¹n chÕ hoÆc ng¨n ngõa chuyÓn ®éng cña bé phËn, vÝ dô ®Ó ®a 

vÒ vÞ trÝ kh«ng (h·m c¸c bé phËn di ®éng khi kh«ng sö dông G01D 11/20) [1, 
2006.01] 

11/18 . . Lß xo (G01D 11/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/20 . C¸c thiÕt bÞ h·m cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng khi kh«ng ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
11/22 . . h·m tù ®éng [1, 2006.01] 
11/24 . Vá thiÕt bÞ ®o [1, 2006.01] 
11/26 . . Cöa më; KÝnh b¶o vÖ; BÞt kÝn chóng [1, 2006.01] 
11/28 . ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®îc l¾p vµo trong m¸y [1, 2006.01] 
11/30 . Trô ®ì chuyªn dông cho tõng m¸y; Trô ®ì chuyªn dông cho mét lo¹t m¸y [1, 

2006.01] 

13/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu cña c¸c bé phËn chØ b¸o dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®o kh«ng 
chuyªn dông cho mét biÕn sè ®Æc biÖt nµo [1, 2006.01] 

13/02 .  C¸c thang ®o, c¸c mÆt chia ®é [1, 2006.01] 
13/04 . . KÕt cÊu [1, 2006.01] 
13/06 . . . B¨ng chuyÓn ®éng (G01D 13/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/08 . . . T¨ng quay (G01D 13/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/10 . . . cã thang ®iÒu chØnh; cã thang phô, vÝ dô vecnª [1, 2006.01] 
13/12 . . Chia ®é  [1, 2006.01] 
13/14 . . . ®Õ quay mét gãc lín h¬n 360o [1, 2006.01] 
13/16 . . . cã mèc ph©n cÊp [1, 2006.01] 
13/18 . . . cã mèc næi hoÆc ch×m [1, 2006.01] 
13/20 . . . cã mèc chia ph¸t s¸ng [1, 2006.01] 
13/22 . Kim, vÝ dô kim ®Þnh vÞ [1, 2006.01] 
13/24 . . ®Ó chØ b¸o gi¸ trÞ cùc ®¹i hoÆc gi¸ trÞ cùc tiÓu  [1, 2006.01] 
13/26 . . ®Ó thùc hiÖn c«ng ®o¹n tiÕp theo, vÝ dô ®Ó t¹o ra sù tiÕp xóc ®iÖn [1, 2006.01] 
13/28 . . cã c¸c v¹ch chia ph¸t s¸ng [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thµnh phÇn kÕt cÊu cña c¸c m¸y ghi dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®o kh«ng chuyªn 
dông cho mét biÕn sè ®Æc biÖt nµo [1, 2006.01] 

15/02 . Kim hoÆc c¸c c¬ cÊu ghi kh¸c, t¸c ®éng lµm biÕn d¹ng c¬ häc hoÆc ®ôc lç bÒ mÆt 
ghi (c¸c c¬ cÊu ghi ®Ó in G01D 15/20) [1, 2006.01] 

15/04 . . t¸c ®éng ®Ó ®ôc lç trªn bÒ mÆt ghi [1, 2006.01] 
15/06 . C¸c c¬ cÊu ghi ®iÖn, vÝ dô c¬ cÊu ghi ¨n mßn ®iÖn [1, 2006.01] 
15/08 . . dïng ®Ó ¨n mßn b»ng tia löa ®iÖn [1, 2006.01] 
15/10 . C¸c c¬ cÊu ghi nhiÖt, t¸c ®éng lªn c¸c líp c¶m thô-nhiÖt [1, 2006.01] 
15/12 . C¸c c¬ cÊu ghi tõ [1, 2006.01] 
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15/14 . C¸c c¬ cÊu ghi quang häc; C¸c c¬ cÊu ghi cã sö dông tia X hoÆc bøc x¹ phãng x¹ 
[1, 2006.01] 

15/16 . C¸c c¬ cÊu ghi truyÒn c¸c vËt liÖu ghi, vÝ dô mùc lªn bÒ mÆt ghi (c¸c c¬ cÊu ghi ®Ó 
in G01D15/20) [1, 2006.01] 

15/18 . . C¸c vßi dÉn vËt liÖu ghi [1, 2006.01] 
15/20 . . C¸c c¬ cÊu ghi ®Ó in b»ng mùc hoÆc ®Ó in b»ng c¸ch lµm biÕn d¹ng hoÆc ®ôc lç 

bÒ mÆt ghi, vÝ dô sù in dËp [1, 2006.01] 
15/22 . C¸c thanh ng¾t ®iÖn ®Ó ®a c¬ cÊu ghi tiÕp xóc víi bÒ mÆt ghi [1, 2006.01] 
15/24 . C¸c bé dÉn ®éng dïng cho c¸c c¬ cÊu ghi hoÆc bÒ mÆt ghi kh«ng thuéc nhãm 

G01D5/00 [1, 2006.01] 
15/26 . . ho¹t ®éng b»ng c¬ cÊu ®ång hå  [1, 2006.01] 
15/28 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ì c¸c bÒ mÆt ghi; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®Þnh híng cho c¸c bÒ 

mÆt ghi; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi bÒ mÆt ghi [1, 2006.01] 
15/30 . . dïng cho c¸c biÓu ®å cuén b¨ng [1, 2006.01] 
15/32 . . dïng cho c¸c biÓu ®å trßn [1, 2006.01] 
15/34 . C¸c bÒ mÆt ghi [1, 2006.01] 

18/00 Dông cô hoÆc thiÕt bÞ thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh ®îc ®Ò cËp trong nhãm 
G01D 1/00-G01D 15/00 [1, 2006.01] 

21/00 §o hoÆc thö nghiÖm kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c [1, 2006.01] 
21/02 . §o hai hoÆc nhiÒu biÕn sè b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c 

[1,2006.01] 
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G01F §o thÓ tÝch, lu lîng thÓ tÝch, lu lîng khèi hoÆc møc 
chÊt láng; ®o b»ng thÓ tÝch [2,5] 

  

Ghi chó 

 CÇn chó ý ®Õn ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

§o thÓ tÝch ........................................................................................................... 17/00, 19/00, 22/00 
§o lu lîng thÓ tÝch 

ë dßng liªn tôc; ë dßng kh«ng liªn tôc 
b»ng c¸ch ®o tû lÖ dßng .................................................................................... 1/00, 3/00, 5/00 
Cã nhiÒu thang ®o ................................................................................................................ 7/00 
B»ng c¸ch so s¸nh víi gi¸ trÞ kh¸c ....................................................................................... 9/00 

Dông cô chØ b¸o møc .............................................................................................................. 23/00 
PhÐp ®o b»ng thÓ tÝch ................................................................................................ 11/00, 13/00 
Chi tiÕt, phô kiÖn ...................................................................................................................... 15/00 
Thö nghiÖm, hiÖu chuÈn ....................................................................................................... 25/00 

 

§o lu lîng thÓ tÝch 

1/00 §o lu lîng thÓ tÝch hoÆc lu lîng khèi cña c¸c chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu 
®éng b»ng c¸ch cho chóng ch¶y qua dông cô ®o trong mét dßng liªn tôc (®o tû lÖ 
lu lîng thÓ tÝch G01F 5/00) [1, 2, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 C¸c nhãm G01F 1/704 ®Õn G01F 1/76 ®îc u tiªn so víi c¸c nhãm G01F 1/05 ®Õn 
G01F 1/68. 

 
1/05 . b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖu øng c¬ häc [2, 2006.01] 
1/06 . . sö dông c¸c c¸nh quay víi dÉn n¹p tiÕp tuyÕn [1, 2, 2006.01] 
1/07 . . . cã ghÐp nèi c¬ häc víi thiÕt bÞ chØ b¸o [2, 2006.01] 
1/075 . . . cã ghÐp nèi tõ hoÆc ®iÖn tõ víi thiÕt bÞ chØ b¸o [2, 2006.01] 
1/08 . . . Ph¬ng tiÖn chØnh, söa hoÆc ®iÒu hoµ c¸nh quay [1, 2, 2006.01] 
1/10 . . sö dông c¸nh quay víi dÉn n¹p ®ång trôc [1, 2, 2006.01] 
1/11 . . . cã ghÐp nèi c¬ häc víi thiÕt bÞ chØ b¸o [2, 2006.01] 
1/115 . . . cã ghÐp nèi tõ hoÆc ®iÖn tõ víi thiÕt bÞ chØ b¸o [2, 2006.01] 
1/12 . . . Ph¬ng tiÖn chØnh, söa hoÆc ®iÒu hoµ c¸nh quay [1, 2006.01] 
1/20 . . b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c hiÖu øng ®éng häc cña dßng chÊt láng [2, 2006.01] 
1/22 . . . b»ng lu lîng kÕ cã thiÕt diÖn ngang thay ®æi [2, 2006.01] 
1/24 . . . . cã ghÐp nèi tõ hoÆc ®iÖn víi thiÕt bÞ chØ b¸o [2, 2006.01] 
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1/26 . . . . kiÓu van [2, 2006.01] 
1/28 . . . b»ng lùc c¶n, vÝ dô lu lîng kÕ kiÓu chong chãng hoÆc kiÓu va ch¹m [2, 

2006.01] 
1/30 . . . . cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [2, 2006.01] 
1/32 . . . b»ng lu lîng kÕ kiÓu xo¸y, vÝ dô sö dông kiÓu xo¸y Karmann [2, 2006.01] 
1/34 . . b»ng c¸ch ®o ¸p suÊt hoÆc ®é chªnh ¸p suÊt [2, 2006.01] 
1/36 . . . ¸p suÊt hoÆc ®é chªnh ¸p suÊt ®îc t¹o ra do sö dông viÖc th¾t dßng [2, 

2006.01] 
1/37 . . . . ¸p suÊt hoÆc ®é chªnh ¸p suÊt ®îc ®o b»ng èng nèi hoÆc b×nh chøa cã c¸c 

møc láng di ®éng, vÝ dô lo¹i èng ch÷ U [2, 2006.01] 
1/38 . . . . ¸p suÊt hoÆc ®é chªnh ¸p suÊt ®îc ®o b»ng thµnh phÇn di ®éng, vÝ dô mµng 

ch¾n, pitt«ng, èng Bourdon hoÆc capxun mÒm dÎo [2, 2006.01] 
1/40 . . . . Chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ th¾t dßng [2, 2006.01] 
1/42 . . . . . MiÖng cña thiÕt bÞ phun hoÆc vßi phun [2, 2006.01] 
1/44 . . . . . C¸c èng venturi [2, 2006.01] 
1/46 . . . . . C¸c èng pitot [2, 2006.01] 
1/48 . . . ¸p suÊt hoÆc ®é chªnh ¸p suÊt ®îc t¹o ra bëi mét thµnh phÇn mao dÉn [2, 

2006.01] 
1/50 . . . Ph¬ng tiÖn hiÖu chØnh hoÆc bï [2, 2006.01] 
1/52 . . b»ng c¸ch ®o chiÒu cao møc chÊt láng nhê lùc n©ng dßng [2, 2006.01] 
1/54 . . b»ng ph¬ng tiÖn cña d©y xÝch, b¨ng mÒm hoÆc d©y ®îc ®a vµo dßng hoÆc 

®îc chuyÓn ®éng nhê dßng [2, 2006.01] 
1/56 . b»ng sö dông hiÖu øng ®iÖn hoÆc tõ (G01F 1/66 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/58 . . b»ng lu lîng kÕ ®iÖn tõ [2, 2006.01] 
1/60 . . . C¸c m¹ch dïng cho chóng [2, 2006.01] 
1/62 . . b»ng lu lîng kÕ céng hëng tõ ®iÖn tö (EPR) hoÆc céng hëng tõ h¹t nh©n 

(NMR) [2, 2006.01] 
1/64 . . b»ng c¸ch ®o dßng ®iÖn ch¹y qua trong dßng chÊt láng; ®o hiÖu ®iÖn thÕ do dßng 

chÊt láng t¹o ra, vÝ dô b»ng c¸c hiÖu øng ho¸ ®iÖn, tiÕp xóc hoÆc ma s¸t (G01F 
1/58 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

1/66 . b»ng c¸ch ®o tÇn sè, ®é lÖch pha, hoÆc thêi gian truyÒn sãng ®iÖn tõ hoÆc c¸c sãng 
kh¸c, vÝ dô lu lîng kÕ siªu ©m [2, 2006.01] 

1/68 . b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖu øng nhiÖt [2, 2006.01] 
1/684 . . Bè trrÝ kÕt cÊu; L¾p r¸p c¸c bé phËn, vÝ dô c¸c bé phËn liªn quan ®Õn lu lîng 

dßng [6, 2006.01] 
1/688 . . . sö dông d¹ng lµm nãng, lµm l¹nh ®Æc biÖt hoÆc phÇn tö c¶m biÕn [6, 2006.01] 
1/69 . . . . d¹ng trë kh¸ng [6, 2006.01] 
1/692 . . . . . C¬ cÊu phim máng [6, 2006.01] 
1/696 . . C¸c m¹ch dïng cho viÖc nµy, vÝ dô m¸y ®o lu lîng dßng kh«ng ®æi [6, 

2006.01] 
1/698 . . . C¸c m¹ch håi tiÕp hoÆc t¸i c©n b»ng, vÝ dô m¸y ®o lu lîng nhiÖt tù nãng cã 

nhiÖt ®é kh«ng ®æi [6, 2006.01] 
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1/699 . . . . b»ng c¸ch kiÓm tra c¬ cÊu lµm nãng hoÆc lµm l¹nh riªng biÖt [6, 2006.01] 
1/704 . sö dông c¸c vïng ®îc ®¸nh dÊu hoÆc kh«ng ®ång nhÊt tån t¹i trong dßng chÊt lu, 

vÝ dô sù biÕn ®æi xuÊt hiÖn theo thèng kª trong mét th«ng sè của chÊt lu (G01F 
1/76, 25/00 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

1/708 . . ®o thêi gian ®i qua mét kho¶ng c¸ch cè ®Þnh [4, 2006.01] 
1/712 . . . sö dông m¸y dß ph¸t hiÖn t¬ng quan tù ®éng hoÆc t¬ng quan chÐo [4, 

2006.01] 
1/716 . . . sö dông hiÖn tîng céng hëng thuËn tõ electron (EPR) hoÆc hiÖn tîng céng 

hëng tõ h¹t nh©n (NMR) [4, 2006.01] 
1/72 . ThiÕt bÞ ®o xung ®éng cña dßng chÊt láng [2, 2006.01] 
1/74 . ThiÕt bÞ ®o lu lîng dßng chÊt láng hoÆc dßng vËt liÖu r¾n lu ®éng ë tr¹ng th¸i l¬ 

löng trong chÊt láng kh¸c [2, 2006.01] 
1/76 . ThiÕt bÞ ®o lu lîng khèi cña mét chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu ®éng [2, 

2006.01] 
1/78 . . Dông cô ®o lu läng khèi trùc tiÕp [2, 2006.01] 
1/80 . . . thao t¸c b»ng ®o ¸p suÊt, lùc, moment hoÆc tÇn sè lu lîng dßng chÊt láng mµ 

trong dßng ®ã sinh ra chuyÓn ®éng quay [2, 2006.01] 
1/82 . . . . sö dông b¸nh dÉn ®éng lµm b¸nh c«ng t¸c vµ mét hoÆc mét sè b¸nh kh¸c, 

hoÆc c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng mµ chuyÓn ®éng gãc cña chóng bÞ giíi h¹n bëi 
mét phÇn tö ®µn håi, vÝ dô lß xo nh lµ dông cô ®o [2, 2006.01] 

1/84 . . . . Lu lîng kÕ kiÓu Coriolis hoÆc con quay [2, 2006.01] 
1/86 . . Dông cô ®o lu lîng khèi gi¸n tiÕp, vÝ dô ®o lu lîng thÓ tÝch vµ tØ träng, nhiÖt 

®é hoÆc ¸p suÊt [2, 2006.01] 
1/88 . . . víi viÖc ®o ®é chªnh ¸p suÊt ®Ó x¸c ®Þnh lu lîng thÓ tÝch [2, 2006.01] 
1/90 . . . víi dông cô ®o kiÓu dÞch chuyÓn d¬ng hoÆc dông cô ®o kiÓu tuabin ®Ó x¸c 

®Þnh lu lîng thÓ tÝch [2, 2006.01] 

3/00 §o lu lîng thÓ tÝch chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu ®éng ë n¬i cã dßng ®ã ch¶y 
qua dông cô ®o mét c¸ch liªn tôc hoÆc Ýt nhiÒu bÞ ng¾t qu·ng, dông cô ®o nµy 
ho¹t ®éng nhê dßng ch¶y (®o tû lÖ lu lîng thÓ tÝch G01F 5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . víi c¸c buång ®o co, gi·n trong qu¸ tr×nh ®o [1, 2006.01] 
3/04 . . cã thµnh cøng di ®éng [1, 2006.01] 
3/06 . . . bao gåm c¸c phÇn tö quay kh«ng thÊm níc hoµn toµn hoÆc kh«ng thÊm níc 

t¬ng ®èi khi quay trong th©n dông cô ®o [1, 2006.01] 
3/08 . . . . Lu lîng kÕ cã pitton quay hoÆc pitton vßng [1, 2006.01] 
3/10 . . . . Lu lîng kÕ kiÓu b¸nh r¨ng hoÆc kiÓu c¸nh [1, 2006.01] 
3/12 . . . . Lu lîng kÕ cã thµnh phÇn ch¬ng ®éng, vÝ dô ®Üa [1, 2006.01] 
3/14 . . . bao gåm c¸c pitton chuyÓn ®éng qua l¹i, vÝ dô chuyÓn ®éng qua l¹i bªn trong 

mét vËt quay [1, 2006.01] 
3/16 . . . . ë xilanh ®øng yªn [1, 2006.01] 
3/18 . . . . . gåm hai hoÆc nhiÒu xilanh tÜnh [1, 2006.01] 
3/20 . . cã thµnh dÎo dÔ di ®éng, vÝ dô mµng ch¾n, hép giã [1, 2006.01] 
3/22 . . . ®Ó ®o khÝ [1, 2006.01] 
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3/24 . víi buång ®o chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh ®o (khÝ kÕ ít G01F 3/30) [1, 2006.01] 
3/26 . . Lu lîng kÕ kiÓu bÉy ®Æt nghiªng [1, 2006.01] 
3/28 . . trªn gi¸ ®ì quay ®îc nhê träng lùc cña chÊt láng trong buång ®o [1, 2006.01] 
3/30 . KhÝ kÕ ít [1, 2006.01] 
3/32 . . bao gåm tang trèng ng¨n quay hoÆc ch¬ng ®éng trong chÊt láng [1, 2006.01] 
3/34 . . bao gåm c¸c chu«ng chuyÓn ®éng qua l¹i trong chÊt láng [1, 2006.01] 
3/36 . víi buång ®o tÜnh cã thÓ tÝch kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh ®o (víi buång ®o co, gi·n 

trong qu¸ tr×nh ®o G01F 3/02) [1, 2006.01] 
3/38 . . chØ cã mét buång ®o [1, 2006.01] 

5/00 §o tû lÖ lu lîng thÓ tÝch [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ ®o lu lîng thÓ tÝch cã hai hoÆc nhiÒu thang ®o; Lu lîng kÕ kiÓu 
phøc hîp [1, 2006.01] 

9/00 §o lu lîng thÓ tÝch b»ng c¸ch so s¸nh víi mét biÕn sè kh¸c, vÝ dô ®o lu lîng 
nhiªn liÖu láng cho ®éng c¬ [1, 2006.01] 

9/02 . trong ®ã biÕn sè kh¸c lµ tèc ®é cña xe [1, 2006.01] 

§o b»ng thÓ tÝch 

11/00 ThiÕt bÞ ®Þnh lîng ®ßi hái thao t¸c bªn ngoµi theo tõng ho¹t ®éng gièng hÖt 
nhau vµ lÆp l¹i ®Ó ®o vµ t¸ch thÓ tÝch chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n ch¶y ®· ®Þnh 
tríc ë nguån hoÆc b×nh chøa, kh«ng quan t©m ®Õn viÖc c©n vµ ph©n phèi 
chóng [1, 2006.01] 

11/02 . víi buång ®o co hoÆc gi·n trong qu¸ tr×nh ®o [1, 2006.01] 
11/04 . . kiÓu pitton tù do [1, 2006.01] 
11/06 . . . cã thiÕt bÞ thay ®æi hµnh tr×nh cña pitton [1, 2006.01] 
11/08 . . kiÓu mµng ch¾n hoÆc hép giã  [1, 2006.01] 
11/10 . víi buång ®o chuyÓn ®éng khi ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
11/12 . . kiÓu van, nghÜa lµ sù ph©n chia ®îc thùc hiÖn bëi nh÷ng chuyÓn ®éng kh«ng 

thÊm chÊt láng hoÆc kh«ng thÊm bét (gåm viÖc nghiªng hoÆc xoay ngîc b×nh 
chøa G01F 11/26) [1, 2006.01] 

11/14 . . . trong ®ã buång ®o chuyÓn ®éng qua l¹i [1, 2006.01] 
11/16 . . . . dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt nhít [1, 2006.01] 
11/18 . . . . dïng cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [1, 2006.01] 
11/20 . . . trong ®ã buång ®o quay hoÆc giao ®éng [1, 2006.01] 
11/22 . . . . dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt nhít [1, 2006.01] 
11/24 . . . . dïng cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [1, 2006.01] 
11/26 . . trong ®ã buång ®o ®îc ®æ ®µy hoÆc rçng do nghiªng hoÆc dèc ngîc b×nh chøa, 

vÝ dô thiÕt bÞ trót, ®æ c¸c thø chøa trong chai [1, 2006.01] 
11/28 . víi buång ®o ®øng yªn cã thÓ tÝch kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh ®o  [1, 2006.01] 
11/30 . . víi van n¹p, th¸o kiÓu thang n©ng hoÆc kiÓu chèt [1, 2006.01] 
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11/32 . . . dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt nhít [1, 2006.01] 
11/34 . . . dïng cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [1, 2006.01] 
11/36 . . víi van n¹p, th¸o kiÓu trît th¼ng [1, 2006.01] 
11/38 . . . dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt nhít [1, 2006.01] 
11/40 . . . dïng cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [1, 2006.01] 
11/42 . . víi van n¹p, th¸o kiÓu quay hoÆc dao ®éng [1, 2006.01] 
11/44 . . . dïng cho chÊt láng hoÆc chÊt nhít [1, 2006.01] 
11/46 . . . dïng cho vËt liÖu r¾n lu ®éng [1, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ ®o thÓ tÝch vµ ph©n phèi chÊt láng, khÝ hoÆc vËt liÖu r¾n lu ®éng 
kh«ng ®îc ph©n vµo c¸c nhãm ®øng tríc [1, 2006.01] 

15/00 Chi tiÕt hoÆc phô kiÖn dïng cho c¸c thiÕt bÞ cña c¸c nhãm G01F 1/00 ®Õn G01F 
13/00 nhng kh«ng ®îc lµm thÝch nghi ®Ó sö dông cho riªng mét lo¹i m¸y nµo 
trong sè ®ã [1, 2006.01] 

15/02 . Bæ chØnh hoÆc ®iÒu chØnh sù biÕn ®æi ¸p suÊt, tû träng hoÆc nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
15/04 . . cña c¸c lo¹i khÝ ®îc ®o [1, 2006.01] 
15/06 . ThiÕt bÞ chØ thÞ hoÆc ghi, vÝ dô ®Ó chØ thÞ tõ xa  [1, 2006.01] 
15/07 . TÝch ph©n ®Ó x¸c ®Þnh toµn bé dßng, vÝ dô sö dông c¬ chÕ tÝch ph©n b»ng ho¹t ®éng 

c¬ häc [2, 2006.01] 
15/075 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn lÊy tÝch ph©n ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [2, 2006.01] 
15/08 . M¸y t¸ch kh«ng khÝ hoÆc khÝ kÕt hîp víi dông cô ®o chÊt láng; M¸y t¸ch chÊt láng 

kÕt hîp víi khÝ kÕ [1, 2006.01] 
15/10 . Tr¸nh h háng do ®«ng ®Æc hoÆc qu¸ ¸p suÊt hoÆc thiÕu ¸p suÊt [1, 2006.01] 
15/12 . ThiÕt bÞ lµm s¹ch; ThiÕt bÞ läc  [1, 2006.01] 
15/14 . Vá m¸y, vÝ dô vá m¸y lµm b»ng vËt liÖu ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
15/16 . Mµng ch¾n, Hép giã; Ph¬ng tiÖn ®Ó l¾p r¸p chóng [1, 2006.01] 
15/18 . Ph¬ng tiÖn ®ì hoÆc nèi dïng cho dông cô ®o [1, 2006.01] 

§o thÓ tÝch 

17/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ x¸c ®Þnh dung tÝch cña hép hoÆc b×nh chøa hoÆc  
thÓ tÝch cña vËt thÓ r¾n (®o kÝch thíc th¼ng ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch G01B) [1, 
2006.01] 

19/00 §o dung tÝch chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu ®éng, vÝ dô c¸c b×nh ®o [1, 2006.01] 

22/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt lu hoÆc thÓ tÝch vËt liÖu r¾n 
ho¸ láng, kh«ng ®îc xÕp ë c¸c nhãm kh¸c [5, 2006.01] 

22/02 . bao gåm c¶ viÖc ®o ¸p suÊt [5, 2006.01] 

ChØ b¸o møc 
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23/00 ChØ b¸o hoÆc ®o møc chÊt láng, hoÆc møc vËt liÖu r¾n lu ®éng, vÝ dô chØ b¸o 
møc cña thÓ tÝch, chØ b¸o b»ng thiÕt bÞ b¸o ®éng [1, 2006.01] 

23/02 .  b»ng tÊm kÝnh cña dông cô ®o hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c cã mét cöa sæ hoÆc èng trong 
   suèt ®Ó theo dâi trùc tiÕp møc ®îc ®o, hoÆc møc mét cét chÊt láng th«ng tù do víi 
   phÇn chÝnh cña chÊt láng ®ã [1, 2006.01] 

23/04 . b»ng c¸c phÇn tử nhóng vµo chÊt láng, vÝ dô thíc-nhúng [1, 2006.01] 
23/14 . b»ng cách ®o ¸p suÊt  [1, 2006.01] 
23/16 . .  Các thiết bị chỉ báo, ghi hoÆc b¸o ®éng ®îc khëi ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ 

häc hoÆc chÊt láng, vÝ dô sö dông khÝ, thuû ng©n, hoÆc mét mµng ch¾n lµm phÇn tử 
truyÒn hoÆc b»ng mét cét chÊt láng [1, 2006.01] 

23/18 . . C¸c thiÕt bÞ chØ báo, ghi hoÆc b¸o ®éng ®îc khëi ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
23/20 . b»ng c¸ch ®o träng lîng, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh møc khÝ ho¸ láng [1, 2006.01] 
23/22 . b»ng c¸ch ®o các biÕn số vËt lý ngoµi kÝch thíc dµi, ¸p suÊt, hoÆc träng lîng, c¸c 

®¹i lîng ®ã phô thuéc vµo møc ®o, vÝ dô b»ng c¸ch ®o ®é chªnh lÖch hÖ sè truyÒn 
nhiÖt cña h¬i níc vµ níc (bao gåm viÖc sö dông c¸c lo¹i phao G01F 23/30) [1, 
2006.01] 

23/24 . . b»ng c¸ch ®o sù biÕn ®æi trë kh¸ng cña ®iÖn trë nhê tiÕp xóc víi chÊt láng dÉn 
®iÖn [1, 2006.01] 

23/26 . . b»ng c¸ch ®o sù biÕn ®æi ®iÖn dung hoÆc ®é tù c¶m cña tô điện hoÆc cuén c¶m 
ph¸t sinh do cã chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu ®éng trong ®iÖn trêng vµ điện tõ 
trêng [1, 2006.01] 

23/28 . . b»ng c¸ch ®o sự biÕn đổi cña c¸c th«ng sè cña sãng ®iÖn tõ hoÆc sãng ©m thanh 
t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt láng hoÆc vËt liÖu r¾n ho¸ láng [1, 6, 2006.01] 

23/284 . . . Sãng ®iÖn tõ [6, 2006.01] 
23/288 . . . . Tia X; Tia gamma [6, 2006.01] 
23/292 . . . . Sóng ¸nh s¸ng [6, 2006.01] 
23/296 . . . Sãng ©m [6, 2006.01] 
23/30 . b»ng c¸c lo¹i phao [4, 2006.01] 
23/32 . . sö dông tay ®ßn quay hoÆc c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng cã trôc xoay kh¸c[4, 2006.01] 
23/34 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
23/36 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
23/38 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng tõ [4, 2006.01] 
23/40 . . sö dông b¨ng chuyÒn hoÆc d©y lµm c¬ cÊu truyÒn ®éng [4, 2006.01] 
23/42 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
23/44 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
23/46 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng tõ [4], 2006.01] 
23/48 . . sö dông trôc ®øng xo¾n lµm c¬ cÊu truyÒn ®éng [4, 2006.01] 
23/50 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
23/52 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
23/54 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng tõ [4, 2006.01] 
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23/56 . . sö dông c¬ cÊu ®îc g¾n chÆt vµ chuyÓn ®éng th¼ng víi c¬ cÊu truyÒn ®éng lµ 
phao [4, 2006.01] 

23/58 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
23/60 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
23/62 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng tõ [4, 2006.01] 
23/64 . . d¹ng phao tù do [4, 2006.01] 
23/66 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
23/68 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [4, 2006.01] 
23/70 . . . . dïng để c¶m biÕn sự thay đổi của mức chÊt chØ ë c¸c ®iÓm riªng biÖt [4, 

2006.01] 
23/72 . . . sö dông c¬ cÊu chØ báo ho¹t ®éng b»ng tõ [4, 2006.01] 
23/74 . . . . dïng để c¶m biÕn sự thay đổi của mức chÊt chỉ ë c¸c ®iÓm riªng biÖt [4, 

2006.01] 
23/76 . . ®Æc trng bëi cÊu tróc cña phao [4, 2006.01] 

25/00 M¸y thö hoÆc ®Þnh cì ®Ó ®o thÓ tÝch, lu lîng thÓ tÝch hoÆc møc láng hoÆc 
dïng cho phÐp ®o b»ng thÓ tÝch [1, 2006.01] 
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G01G C©n  

Ghi chó 

Cần chú ý đến chó thÝch ghi ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

ThiÕt bÞ c©n ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn sö dông 
C¬ häc .........................................................................................................................1/00, 3/00 
Thuû lùc ............................................................................................................................... 5/00 
§iÖn, tõ ................................................................................................................................ 7/00 
C¸c phương tiện kh¸c ......................................................................................................... 9/00 

ThiÕt bÞ c©n ®Æc trng bëi, HoÆc ®îc lµM 
THÝCH ønG Víi §Æc tÝnh cña t¶I träng ®îc c©n ....................................... 1/00 ®Õn 9/00 
Chi tiÕt .......................................................................................................................................... 21/00 
ThiÕt bÞ phô ................................................................................................................................. 23/00 

 

1/00 ThiÕt bÞ c©n cã sö dông mét ®èi träng hoÆc khèi lîng c©n b»ng ®èi kh¸c [1, 
2006.01] 

1/02 . Thiết bị kiểu con l¾c [1, 2006.01] 
1/04 . . con lắc cã mét trôc trô cè ®Þnh [1, 2006.01] 
1/06 . . . có nhiÒu con l¾c [1, 2006.01] 
1/08 . . con lắc cã mét trôc trô chuyÓn ®éng, vÝ dô con l¾c næi [1, 2006.01] 
1/10 . . . có nhiÒu con l¾c [1, 2006.01] 
1/12 . . ThiÕt bÞ ®Ó t¹o ra c¸c v¹ch chØ thÞ ®Òu nhau [1, 2006.01] 
1/14 . . ThiÕt bÞ bï nhiÖt [1, 2006.01] 
1/16 . . Ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh ®é nghiªng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p [1, 2006.01] 
1/18 . C©n sö dông mét ®ßn chèt, nghÜa lµ c©n b»ng ®ßn [1, 2006.01] 
1/20 . . C©n b»ng ®ßn cã ®Üa c©n treo díi ®ßn, vµ ®Ó sö dông víi c¸c ®èi trọng riªng biÖt 

[1, 2006.01] 
1/22 . . . ®Ó c©n chÝnh x¸c [1, 2006.01] 
1/24 . . ĐÜa c©n kiÓu bÖ, nghÜa lµ có ®Üa c©n ®Ó trªn ®ßn [1, 2006.01] 
1/26 . . víi ®èi trọng hoÆc mét bé ®èi träng kÌm theo [1, 2006.01] 
1/28 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó n©ng tù ®éng ®èi trọng t¬ng øng víi träng t¶i [1, 2006.01] 
1/29 . . . . có ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn hoÆc c¬ ®iÖn [3, 2006.01] 
1/30 . . . trong ®ã ®èi träng cã h×nh d¹ng d©y xÝch [1, 2006.01] 
1/32 . . . trong ®ã ®èi träng cã h×nh d¹ng con m· [1, 2006.01] 
1/34 . . . cã ®èi träng cè ®Þnh với c¸c träng vËt c©n b»ng được chon lựa ®Ó thªm vµo phÝa 

cã t¶i träng [1, 2006.01] 
1/36 . . . cã ®èi träng trît däc theo ®ßn, vÝ dô c©n ®ßn [1, 2006.01] 
1/38 . . . . víi ®èi träng di chuyÓn tù ®éng [1, 2006.01] 
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1/40 . . chuyªn dïng ®Ó c©n theo ph¬ng ph¸p thÕ [1, 2006.01] 
1/42 . . ThiÕt bÞ bï nhiÖt [1, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ c©n đặc trưng bởi việc sử dụng c¸c phÇn tö biÕn d¹ng ®µn håi, vÝ dô 
c©n lß xo [1, 2006.01] 

3/02 . trong đó cơ cấu c©n cã d¹ng cña lß xo xo¾n [1, 2006.01] 
3/04 . . sö dông nhiÒu lß xo [1, 2006.01] 
3/06 . trong đó cơ cấu c©n cã d¹ng lß xo vßng [1, 2006.01] 
3/08 . trong đó cơ cấu c©n cã d¹ng lß xo lá [1, 2006.01] 
3/10 . trong đó ®é biÕn d¹ng xo¾n cña cơ cấu c©n được đo [1, 2006.01] 
3/12 . cơ cấu c©n lµ vËt r¾n cã chÞu ®îc lùc nÐn hoÆc lùc c¨ng sinh ra trong qu¸ tr×nh c©n 
3/13 . . cã tÝnh chÊt ¸p ®iÖn hoÆc ¸p trë [3, 2006.01] 
3/14 . . ®o sù thay ®æi cña ®iÖn trë (G01G 3/13 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
3/142 . . . c¸c m¹ng ®iÖn chuyªn dïng cho c¸c c¬ cÊu nµy [3, 2006.01] 
3/145 . . . . cã sù so s¸nh víi mét ®¹i lîng tham chiÕu (G01G 3/147 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
3/147 . . . . gåm cã m¸y ®Õm sè [3, 2006.01] 
3/15 . . ®o sù thay ®æi tÝnh chÊt tõ [1, 2006.01] 
3/16 . . ®o sù thay ®æi tÇn sè dao ®éng cña vËt r¾n [1, 2006.01] 
3/18 . ThiÕt bÞ bï nhiÖt [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ c©n trong ®ã sù c©n b»ng ®¹t ®îc nhê t¸c ®éng cña chÊt láng [1, 
2006.01] 

5/02 . cã vËt næi hoÆc c¸c vËt kh¸c ®îc nhóng ë c¸c chç kh¸c nhau trong chÊt láng [1, 
2006.01] 

5/04 . cã ph¬ng tiÖn ®o ¸p lùc ®îc t¹o ra do t¶i ®Æt trªn chÊt láng  [1, 2006.01] 
5/06 . . sö dông thiÕt bÞ chØ b¸o b»ng ®iÖn [3, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ c©n, trong ®ã sù c©n b»ng ®¹t dîc nhê t¸c ®éng cña tõ, ®iÖn tõ hoÆc 
tÜnh ®iÖn, hoÆc nhê c¸c ph¬ng tiÖn cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm G01G 1/00 
G01G 5/00 [1, 2006.01] 

7/02 . b»ng t¸c ®éng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
7/04 . . víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh dßng tíi solenoid [1, 2006.01] 
7/06 . b»ng t¸c ®éng tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 

9/00 C¸c biÖn ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh träng lîng cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c 
nhãm G01G 1/00 ®Õn G01G 7/00 [1, 2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ c©n dßng vËt liÖu liªn tôc trong dßng ch¶y; C©n kiÓu b¨ng t¶i 
[1,2006.01] 

11/02 . cã c¬ cÊu c©n nh¹y t¶i c¬ khÝ [1, 2006.01] 
11/04 . cã c¬ cÊu c©n nh¹y t¶i ®iÖn [1, 2006.01] 
11/06 . cã c¬ cÊu c©n nh¹y t¶i chÊt láng [1, 2006.01] 
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11/08 . cã ph¬ng tiÖn kiÓm tra tèc ®é n¹p hoÆc dì t¶i  [1, 2006.01] 
11/10 . . b»ng c¸ch kiÓm tra chiÒu cao vËt liÖu trªn b¨ng ®ai [1, 2006.01] 
11/12 . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn tèc ®é b¨ng ®ai [1, 2006.01] 
11/14 . sö dông thiÕt bÞ tÝnh to¸n hoÆc céng tæng sè  [1, 2006.01] 
11/16 . .  lµ thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc ®iÖn tö [3, 2006.01] 
11/18 . . . sö dông m¸y ®Õm digital [3, 2006.01] 
11/20 . . lµ thiÕt bÞ c¬ häc [3, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ c©n ®îc n¹p, dì tù ®éng tõng m· vËt liÖu ®Ó c©n (®Ó c©n mét dßng liªn 
tôc G01G 11/00; c©n thö G01G 15/00; dïng cho chÊt lu G01G 17/04; ph©n chia vËt 
liÖu theo träng luîng ®Ó trén xem môc G01G 19/22; c©n phèi hîp G01G 19/387) 
[1,5, 2006.01] 

13/02 . Ph¬ng tiÖn tù ®éng n¹p t¶i ®Üa c©n hoÆc ®å ®ùng kh¸c, vÝ dô c¸c thïng chøa dïng 
mét lÇn, ®iÒu khiÓn theo c¬ chÕ c©n [1, 2006.01] 

13/04 . . cã ph¬ng tiÖn n¹p liÖu dÇn dÇn ®îc ®iÒu chØnh b»ng c¬ chÕ c©n ®Ó ®¹t tíi t¶i 
träng quy ®Þnh [1, 2006.01] 

13/06 . . . trong ®ã sù n¹p liÖu chÝnh chÞu t¸c ®éng cña träng lùc tõ phÔu hoÆc m¸ng [1, 
2006.01] 

13/08 . . . trong ®ã sù n¹p liÖu chÝnh chÞu t¸c ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn t¶i c¬ häc, 
vÝ dô b¨ng ®ai hoÆc b¨ng rung [1, 2006.01] 

13/10 . . . trong ®è nguån n¹p liÖu chÝnh chÞu t¸c ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn t¶i khÝ 
lùc, vÝ dô b»ng dßng chÊt lu ®Ó n¹p c¸c vËt liÖu d¹ng h¹t [1, 2006.01] 

13/12 . . C¸c thiÕt bÞ bï trõ cho vËt liÖu treo ë ngìng ng¾t, tøc lµ cho vËt liÖu ®ang r¬i tõ 
xuèng th× nguån bÞ ®ãng l¹i [1, 2006.01] 

13/14 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc trõ b× cña thïng ®ùng rçng, vÝ dô cña thïng chØ 
dïng mét lÇn [1, 2006.01] 

13/16 . Ph¬ng tiÖn dì tù ®éng c¸c thïng chøa dùa theo c¬ chÕ c©n [1, 2006.01] 
13/18 . . b»ng van hoÆc b»ng n¾p ë ®¸y thïng chøa [1, 2006.01] 
13/20 . . b»ng b¨ng t¶i xo¾n èc trong thïng chøa [1, 2006.01] 
13/22 . . b»ng c¸ch nghiªng hoÆc quay thïng chøa [1, 2006.01] 
13/24 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn viÖc n¹p hoÆc dì tù ®éng dùa theo c¬ chÕ c©n [1, 2006.01] 
13/26 . . bao gåm hÖ thèng ¸p suÊt chÊt láng [1, 2006.01] 
13/28 . . bao gåm sù thay ®æi cña mét biÕn sè ®iÖn ®îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh 

n¹p hoÆc dì cña thïng chøa  [1, 2006.01] 
13/285 . . . cã sù so s¸nh víi mét gi¸ trÞ chuÈn (G01G 13/29 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
13/29 . . . cã m¸y ®Õm digital [3, 2006.01] 
13/295 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn n¹p tù ®éng thïng chøa [3, 2006.01] 
13/30 . . cã chuyÓn m¹ch cã giíi h¹n hoÆc chuyÓn m¹ch nh¹y theo vÞ trÝ [1, 2006.01] 
13/32 . . . cã dông cô quang ®iÖn [1, 2006.01] 
13/34 . . cã liªn kÕt c¬ häc ®îc ®iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ c©n [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ c©n kiÓm tra vËt liÖu ®îc ph©n phèi tíi c¸c thïng ®ùng cã thÓ th¸o 
rêi ®îc  [1, 2006.01] 
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15/02 . cã thiÕt bÞ ®Ó thªm hoÆc bít mét lîng vËt liÖu ®Ó cã ®îc träng lîng ®· trõ b×, 
(ph¬ng tiÖn n¹p thªm tõ tõ ®Ó c©n tù ®éng tõng m· xem G01G 13/04) [1, 2006.01] 

15/04 . cã thiÕt bÞ ®Ó thªm hoÆc bít mét lîng vËt liÖu ®Ó cã ®îc tæng träng lîng cÇn 
thiÕt (ph¬ng tiÖn n¹p thªm tõ tõ ®Ó c©n tù ®éng tõng m· xem G01G 13/04) [1, 
2006.01] 

17/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ c©n vËt liÖu cã h×nh d¹ng hoÆc ®Æc tÝnh riªng 
biÖt (x¸c ®Þnh träng lîng b»ng c¸ch ®o thÓ tÝch xem G01F) [1, 2006.01] 

17/02 . ®Ó c©n vËt liÖu cã d¹ng sîi hoÆc d¹ng tÊm máng [1, 2006.01] 
17/04 . ®Ó c©n chÊt lu, vÝ dô khÝ, bét nh·o [1, 2006.01] 
17/06 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra viÖc n¹p hoÆc viÖc dì [1, 2006.01] 
17/08 . ®Ó c©n gia cÇm, thó nu«i [1, 2006.01] 

19/00 ThiÕt bÞ vµ ph¬ng ph¸p c©n dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt cha ®îc nãi ®Õn 
ë c¸c nhãm G01G 11/00 ®Õn G01G 17/00 [1, 2006.01] 

19/02 . ®Ó c©n c¸c vËt l¨n hoÆc cã g¾n b¸nh xe, vÝ dô c¸c lo¹i xe [1, 2006.01] 
19/03 . . ®Ó c©n trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng (G01G 19/04, G01G 19/07 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
19/04 . . ®Ó c©n c¸c xe ®êng ray [1, 2006.01] 
19/06 . . . trªn c¸c ray treo [1, 2006.01] 
19/07 . . ®Ó c©n m¸y bay [1, 2006.01] 
19/08 . ®Ó l¾p trong xe  [1, 2006.01] 
19/10 . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng chÊt láng [1, 2006.01] 
19/12 . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
19/14 . ®Ó c©n träng t¶i treo (G01G 3/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/16 . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng chÊt láng [1, 2006.01] 
19/18 . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
19/20 . . ®Ó c©n c¸c t¶i kh«ng c©n b»ng [1, 2006.01] 
19/22 . ®Ó ph©n l« vËt liÖu b»ng c¸ch c©n tríc khi trén chóng  [1, 2006.01] 
19/24 . . sö dông mét thiÕt bÞ c©n [1, 2006.01] 
19/26 . . . ®îc kÕt hîp víi hai hoÆc nhiÒu ®ßn ®èi träng [1, 2006.01] 
19/28 . . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng chÊt láng [1, 2006.01] 
19/30 . . . cã c¬ cÊu nh¹y t¶i b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
19/32 . . sö dông hai hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ c©n [1, 2006.01] 
19/34 . . cã ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®iÖn [1, 2006.01] 
19/36 . . víi ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn c¬ häc [1, 2006.01] 
19/38 . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng ch¬ng tr×nh, vÝ dô b»ng b¨ng ®ôc lç  [1, 2006.01] 
19/387 . dïng ®Ó c©n mét tæ hîp, tøc lµ chän mét tæ hîp c¸c vËt mµ tæng khèi lîng cña 

chóng cã gi¸ trÞ gÇn b»ng mét gi¸ trÞ mong muèn [5, 2006.01] 
19/393 . . sö dông hai hoÆc nhiÒu ®¬n vÞ ®o [5, 2006.01] 
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19/40 . cã c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o, ghi, hoÆc tÝnh gi¸ hoÆc tÝnh c¸c ®¹i lîng phô thuéc vµo 
träng lîng (c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o cho m¸y c©n G01G 23/18; c¸c ph¬ng tiÖn 
ghi cho m¸y c©n G01G 23/18) [1, 2006.01] 

19/41 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tÝnh c¬ häc [1, 2006.01] 
19/413 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tÝnh ®iÖn c¬ hoÆc ®iÖn tö [1, 2006.01] 
19/414 . . . chØ sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö [5, 2006.01] 
19/415 . . . . kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn ghi [5, 2006.01] 
19/417 . . cã thiÕt bÞ kiÓm tra bé phËn tÝnh cña c©n [1, 2006.01] 
19/42 . . dïng ®Ó ®Õm b»ng c¸ch c©n (G01G 19/387 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
19/44 . ®Ó c©n ngêi [1, 2006.01] 
19/46 . . C©n lß xo dïng riªng cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
19/48 . . C©n qu¶ l¾c dïng riªng cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
19/50 . . cã thiÕt bÞ ®o phô, vÝ dô ®o chiÒu cao [1, 2006.01] 
19/52 . ThiÕt bÞ c©n ®îc kÕt hîp víi c¸c vËt kh¸c, vÝ dô víi ®å gç (víi gËy chèng A45B 

3/08) [1, 2006.01] 
19/54 . . kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn viÕt hoÆc dao räc giÊy [1, 2006.01] 
19/56 . . kÕt hîp víi tay n¾m cña c«ng cô hoÆc ®å dïng trong nhµ [1, 2006.01] 
19/58 . . kÕt hîp víi tay n¾m cña va li hoÆc hßm [1, 2006.01] 
19/60 . . kÕt hîp víi dông cô c©u c¸, vÝ dô cÇn c©u [1, 2006.01] 
19/62 . ThiÕt bÞ c©n qu¸ t¶i hoÆc díi t¶i [3, 2006.01] 
19/64 . ThiÕt bÞ c©n chØ thÞ b»ng tû lÖ phÇn tr¨m, nghÜa lµ ®Ó biÓu thÞ träng lîng theo tû lÖ 

phÇn tr¨m so víi mét träng lîng ban ®Çu hoÆc ®· ®Þnh tríc [3, 2006.01] 

21/00 C¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ c©n [1, 2006.01] 
21/02 . C¸c chi tiÕt cña c¸c lo¹i æ trôc [1, 2006.01] 
21/04 . . cña lo¹i trôc kiÓu lìi dao [1, 2006.01] 
21/06 . . cña lo¹i trôc cã æ bi vßng hoÆc æ ®òa [1, 2006.01] 
21/07 . . cña lo¹i trôc d¹ng tÊm dÎo [3, 2006.01] 
21/08 . . L¾p r¸p trôc hoÆc ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh chóng [1, 2006.01] 
21/10 . . Treo næi; C¸c thiÕt bÞ gi¶m chÊn [1, 2006.01] 
21/12 . . ThiÕt bÞ tr¸nh sù trôc trÆc [1, 2006.01] 
21/14 . §ßn c©n [1, 2006.01] 
21/16 . . cã kÕt cÊu thµnh phÇn; GhÐp nèi gi÷a c¸c ®ßn kh¸c nhau [1, 2006.01] 
21/18 . Mèi liªn kÕt gi÷a ®ßn vµ ®Üa c©n [1, 2006.01] 
21/20 . . dïng cho c©n chÝnh x¸c [1, 2006.01] 
21/22 . §Üa c©n hoÆc ®å ®ùng ®Ó c©n; BÖ c©n [1, 2006.01] 
21/23 . Gi¸ ®ì hoÆc treo cña bÖ c©n (G01G 21/24 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

21/24 . èng dÉn hoÆc khíp nèi ®Ó ®¶m b¶o sù chuyÓn ®éng song song cña c¸c ®Üa c©n [1, 
2006.01] 

21/26 . C¸c ®èi träng; §èi träng lµm c©n b»ng, Bé qu¶ c©n, Gi¸ ®ì ®Ó tiÕp nhËn qu¶ c©n [1, 
2006.01] 
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21/28 . Khung; Vá bäc [1, 2006.01] 
21/30 . Ph¬ng tiÖn tr¸nh nhiÔm bÈn do bôi [1, 2006.01] 

23/00 C¸c dông cô phô cña thiÕt bÞ c©n [1, 2006.01] 
23/01 . Thö hoÆc c©n b»ng thiÕt bÞ c©n [3, 2006.01] 
23/02 . C¬ cÊu ®ì; c¬ cÊu h·m [1, 2006.01] 
23/04 . . dïng cho thiÕt bÞ c©n chÝnh x¸c [1, 2006.01] 
23/06 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó khö dao ®éng, vÝ dô dao ®éng cña ®ßn c©n [1, 2006.01] 
23/08 . . b»ng ph¬ng tiÖn chÊt láng [1, 2006.01] 
23/10 . . b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
23/12 . . chuyªn dïng ®Ó tr¸nh dao ®éng do sù chuyÓn ®éng cña t¶i [1, 2006.01] 
23/14 . Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh träng lîng cña b× hoÆc ®Ó trõ b× b»ng c¸ch chØnh ®iÓm "0", vÝ 

dô ®îc vËn hµnh b»ng c¬ häc (liªn quan tíi viÖc n¹p t¶i tù ®éng G01G 13/14) [1, 
2006.01] 

23/16 . . ®îc vËn hµnh b»ng ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
23/18 . . ThiÕt bÞ chØ b¸o, vÝ dô dïng ®Ó chØ b¸o tõ xa; ThiÕt bÞ ghi; Thang, vÝ dô thang 

®îc chia ®é  [1, 2006.01] 
23/20 . . ChØ b¸o träng lîng b»ng ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
23/22 . . . ®îc kÕt hîp víi bé chØ b¸o gi¸ [1, 2006.01] 
23/24 . . . cã thang l«-ga-rit [1, 2006.01] 
23/26 . . . DÉn ®éng cho thµnh phÇn chØ b¸o, vÝ dô khuÕch ®¹i c¬ häc [1, 2006.01] 
23/28 . . . gåm cã c¸c dÊu hiÖu phô hoÆc nhí [1, 2006.01] 
23/30 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó chiÕu s¸ng thang [1, 2006.01] 
23/32 . . . ChØ b¸o träng lîng b»ng ph¬ng tiÖn chiÕu quang häc [1, 2006.01] 
23/34 . . . ®îc kÕt hîp víi bé chØ b¸o gi¸ [1, 2006.01] 
23/35 . . ChØ b¸o träng lîng b»ng c¸ch ghi ¶nh [1, 2006.01] 
23/36 . . ChØ b¸o träng lîng b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn, vÝ dô sö dông tÕ bµo quang ®iÖn [1, 

2006.01] 
23/365 . . . cã sù so s¸nh víi mét gi¸ trÞ chuÈn (G01G 23/37 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
23/37 . . . cã m¸y ®Õm digital [1, 2006.01] 
23/375 . . . . trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña mét thµnh phÇn m· ho¸ [3, 2006.01] 
23/38 . . ThiÕt bÞ ghi hoÆc m· ho¸ chuyªn dïng cho thiÕt bÞ c©n (m¸y tÝnh xem G06; bé 

chuyÓn ®æi b»ng ®Üa nãi chung xem G08C) [1, 2006.01] 
23/40 . . . ®îc vËn hµnh b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
23/42 . . . ®îc vËn hµnh b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
23/44 . . . . C¸c thiÕt bÞ m· ho¸ dïng cho chóng [3, 2006.01] 
23/46 . . . ThiÕt bÞ tr¸nh ghi tríc khi c¬ cÊu c©n trë vÒ tr¹ng th¸i æn ®Þnh [3, 2006.01] 
23/48 . ThiÕt bÞ bï nhiÖt ®é (G01G 1/14, G01G 1/42, G01G 3/18 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
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G01H §o dao ®éng c¬ häc, hoÆc sãng siªu ©m, sãng ©m hoÆc sãng 
h¹ ©m [4] 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm sù kÕt hîp viÖc t¹o ra vµ ®o c¸c dao ®éng c¬ häc. 
(2) CÇn chó ý ®Õn ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

Nguyªn t¾c ®o 
§o b»ng sù dÉn trùc tiÕp; b»ng c¸ch theo dâi trong 
chÊt láng; b»ng ®é nh¹y bøc x¹; b»ng c¸ch theo dâi 
c¸c biÕn ®æi cña cña c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn  hoÆc tõ  .................................... 1/00, 3/00, 9/00, 11/00 

C¸c ®Æc tÝnh riªng ®o ®îc 
Tèc ®é truyÒn sãng; thêi gian ph¶n håi; tÇn sè céng 
hëng; trë kh¸ng c¬ hoÆc trë kh¸ng ©m ............................................... 5/00, 7/00, 13/00, 15/00 

 

1/00 §o dao ®éng trong chÊt r¾n b»ng c¸ch sö dông sù dÉn trùc tiÕp tíi bé c¶m biÕn 
(G01H 9/00, G01H 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

1/04 . cña c¸c dao ®éng vu«ng gãc víi híng truyÒn [1, 2006.01] 
1/06 . . TÇn sè [1, 2006.01] 
1/08 . . Biªn ®é [1, 2006.01] 
1/10 . cña c¸c dao ®éng xo¾n [1, 2006.01] 
1/12 . cña c¸c dao ®éng däc hoÆc c¸c dao ®éng kh«ng ®Æc trng [4, 2006.01] 
1/14 . . TÇn sè [4, 2006.01] 
1/16 . . Biªn ®é [4, 2006.01] 

3/00 §o dao ®éng b»ng c¸ch sö dông bé c¶m biÕn trong chÊt láng (G01H 7/00, G01H 
9/00, G01H 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/04 . TÇn sè [1, 2006.01] 
3/06 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
3/08 . . Ph©n tÝch tÇn sè xuÊt hiÖn trong dao ®éng phøc, vÝ dô so s¸nh c¸c sãng hµi cã 

trong ®ã [1, 2006.01] 
3/10 . Biªn ®é; C«ng suÊt [1, 2006.01] 
3/12 . . b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn (G01H 3/14 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
3/14 . . §o biªn ®é trung b×nh; §o c«ng suÊt trung b×nh; §o tÝch ph©n c«ng suÊt theo thêi 

gian [2, 2006.01] 

5/00 §o vËn tèc truyÒn cña sãng siªu ©m, sãng ©m hoÆc sãng h¹ ©m [1, 2006.01] 

7/00 §o thêi gian håi phôc  [1, 2006.01] 
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9/00 §o c¸c ®Æc trng cña dao ®éng c¬ häc hoÆc sãng siªu ©m, sãng ©m, hoÆc sãng h¹ 
©m b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nh¹y víi bøc x¹, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn 
quang häc [1, 2006.01] 

11/00 §o c¸c dao ®éng c¬ häc hoÆc sãng siªu ©m, sãng ©m hoÆc sãng h¹ ©m b»ng c¸ch 
theo dâi sù thay ®æi c¸c tÝnh chÊt ®iÖn hoÆc [1, 2006.01] 

11/02 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ tÝnh, vÝ dô tõ trë [4, 2006.01] 
11/04 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ tõ gi¶o [4, 2006.01] 
11/06 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [4, 2006.01] 
11/08 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ¸p ®iÖn [4, 2006.01] 

13/00 §o tÇn sè céng hëng [1, 2006.01] 

15/00 §o kh¸ng c¬ hoÆc kh¸ng ©m [3, 2006.01] 

17/00 §o c¸c dao ®éng c¬ häc hoÆc sãng siªu ©m, sãng ©m hoÆc sãng h¹ ©m cha ®îc 
nªu trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [4, 2006.01] 
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G01J 

G01J §o cêng ®é, tèc ®é, phæ, Sù ph©n cùc, pha hoÆc c¸c ®Æc 
tÝnh xung cña tia hång ngo¹i, tö ngo¹i hoÆc ¸nh s¸ng 
nh×n thÊy; phÐp so mµu; tr¾c háa bøc x¹ [2] 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm viÖc nhËn biÕt sù cã mÆt hoÆc kh«ng cã c¸c bøc x¹ hång 
ngo¹i, tö ngo¹i hoÆc ¸nh s¸ng nh×n thÊy mµ c¸c ph©n líp kh¸c kh«ng ®Ò cËp ®Õn  

(2) CÇn chó ý ®Õn ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

Tr¾c quang, tr¾c háa ....................................................................................................1/00, 5/00 
Tr¾c phæ; ®o sù  ph©n cùc; vËn tèc; pha; xung .................... 3/00, 4/00, 7/00, 9/00, 11/00 

 

1/00 Tr¾c quang, vÝ dô m¸y ®o sù ph¬i s¸ng ¶nh (phæ quang kÕ G01J 3/00; chuyªn 
dïng  cho tr¾c ho¶ bøc x¹ G01J 5/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/04 . . PhÇn quang hoÆc c¬ [1, 2006.01] 
1/06 . . . H¹n chÕ gãc cña ¸nh s¸ng tíi [1, 2006.01] 
1/08 . . C¸c thiÕt bÞ nguån s¸ng chuyªn dïng cho quang tr¾c [1, 2006.01] 
1/10 . b»ng c¸ch so s¸nh víi mét nguån s¸ng chuÈn hoÆc mét trÞ sè ®iÖn [1, 2006.01] 
1/12 . . sö dông hoµn toµn thiÕt bÞ nh×n (G01J 1/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/14 . . . sö dông sù so s¸nh víi mét bÒ mÆt cã ®é s¸ng ph©n cÊp [1, 2006.01] 
1/16 . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn (G01J 1/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/18 . . . sö dông sù so s¸nh víi mét gi¸ trÞ ®iÖn chuÈn [1, 2006.01] 
1/20 . . thay ®æi cêng ®é cña gi¸ trÞ ®o ®îc hoÆc gi¸ trÞ chuÈn ®Ó c©n b»ng hiÖu øng cña 

chóng trªn m¸y dß, vÝ dô b»ng sù thay ®æi gãc tíi [1, 2006.01] 
1/22 . . . sö dông mét thµnh phÇn lµm biÕn ®æi trong ®êng ®i cña ¸nh s¸ng, vÝ dô bé läc, 

c¸c ph¬ng tiÖn ph©n cùc (G01J 1/34 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/24 . . . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
1/26 . . . . . dïng cho sù thay ®æi tù ®éng c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc hoÆc c¸c gi¸ trÞ chuÈn  [1, 

2006.01] 
1/28 . . . sö dông sù thay ®æi cêng ®é hoÆc kho¶ng c¸ch cña nguån (G01J 1/34 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/30 . . . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
1/32 . . . . . dïng ®Ó thay ®æi tù ®éng c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc hoÆc c¸c gi¸ trÞ chuÈn  [1, 

2006.01] 
1/34 . . . sö dông c¸c ®êng s¸ng riªng biÖt ®îc dïng thay ®æi nhau hoÆc lÇn lît, vÝ dô 

bé nhÊp nh¸y [1, 2006.01] 
1/36 . . . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
1/38 . sö dông hoµn toµn thiÕt bÞ nh×n (G01J 1/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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1/40 . . dïng giíi h¹n nh×n thÊy hoÆc hiÖu øng t¾t [1, 2006.01] 
1/42 . dïng m¸y dß bøc x¹ ®iÖn (phÇn quang hoÆc c¬ G01J 1/04; b»ng c¸ch so s¸nh víi 

mét nguån s¸ng chuÈn hoÆc mét gi¸ trÞ ®iÖn G01J 1/10) [1, 2006.01] 
1/44 . . M¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
1/46 . . . sö dông mét tô ®iÖn [1, 2006.01] 
1/48 . dïng c¸c hiÖu øng ho¸ häc [1, 2006.01] 
1/50 . . dïng sù ®æi mµu cña mét chÊt chØ thÞ, vÝ dô quang ho¸ kÕ [1, 2006.01] 
1/52 . . dïng c¸c hiÖu øng ¶nh [1, 2006.01] 
1/54 . . b»ng c¸ch quan s¸t c¸c ph¶n øng quang häc gi÷a c¸c chÊt khÝ [1, 2006.01] 
1/56 . dïng ¸p lùc bøc x¹ hoÆc hiÖu øng bøc x¹ kÕ [1, 2006.01] 
1/58 . dïng sù ph¸t quang do ¸nh s¸ng t¹o ra [1, 2006.01] 
1/60 . b»ng c¸ch ®o ®ång tö m¾t [1, 2006.01] 

3/00 Tr¾c phæ, Phæ quang kÕ; M¸y ®¬n s¾c; §o mµu [1, 4, 2006.01] 
3/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/04 . . Trang bÞ khe [1, 2006.01] 
3/06 . . Trang bÞ quÐt [1, 2006.01] 
3/08 . . Trang bÞ chuyÓn tia [1, 2006.01] 
3/10 . . Trang bÞ nguån s¸ng chuyªn dïng cho tr¾c phæ hoÆc ®o mµu [1, 2006.01] 
3/12 . T¹o phæ; M¸y ®¬n s¾c [1, 2006.01] 
3/14 . . dïng c¸c thµnh phÇn khóc x¹, vÝ dô l¨ng kÝnh (G01J 3/18, G01J 3/26 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/16 . . . cã chuÈn trùc tù ®éng  [1, 2006.01] 
3/18 . . dïng c¸c thµnh phÇn nhiÔu x¹, vÝ dô c¸ch tö  [1, 2006.01] 
3/20 . . . quang phæ kÕ kiÓu vßng trßn Rowland [1, 2006.01] 
3/22 . . . phæ kÕ kiÓu g¬ng Litrow [1, 2006.01] 
3/24 . . . dïng c¸c c¸ch tö prophin theo mét trËt tù ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
3/26 . . dïng ph¶n x¹ nhiÒu lÇn, vÝ dô giao thoa kÕ Fabry-Perot; bé läc giao thoa biÕn ®æi 

®îc [1, 2006.01] 
3/28 . Nghiªn cøu phæ (sö dông bé läc mµu G01J 3/51) [1, 4, 2006.01] 
3/30 . . §o cêng ®é c¸c v¹ch phæ trùc tiÕp ngay trªn phæ (G01J 3/42, G01J 3/44 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/32 . . . Nghiªn cøu c¸c d¶i phæ lÇn lît b»ng mét m¸y dß [1, 2006.01] 
3/34 . . . . dïng m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
3/36 . . . Nghiªn cøu hai hay nhiÒu d¶i cña mét phæ b»ng c¸c m¸y dß riªng biÖt [1, 

2006.01] 
3/38 . . . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
3/40 . . §o cêng ®é cña v¹ch phæ b»ng c¸ch x¸c ®Þnh mËt ®é cña mét ¶nh phæ; Phæ ký 

(G01J 3/42, G01J 3/44 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
3/42 . . Phæ hÊp thô; Phæ tia ®óp; Phæ nhÊp nh¸y; Phæ ph¶n x¹ (c¬ cÊu ®ãng - ng¾t tia 

G01J 3/08) [1, 4, 2006.01] 
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3/427 . . . X¸c ®Þnh bíc sãng b»ng phæ kÐp [4, 2006.01] 
3/433 . . . Phæ ®iÒu biÕn; Phæ dÉn xuÊt [4, 2006.01] 
3/44 . . Phæ Raman; Phæ t¸n x¹ [4, 2006.01] 
3/443 . . Phæ ph¸t x¹ [4, 2006.01] 
3/447 . . Phæ ph©n cùc [4, 2006.01] 
3/45 . . Phæ giao thoa [4, 2006.01] 
3/453 . . . B»ng t¬ng quan biªn ®é [4, 2006.01] 
3/457 . . Phæ t¬ng quan, vÝ dô cña cêng ®é phæ (G01J 3/453 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/46 . §o mµu; ThiÕt bÞ ®o mµu, vÝ dô s¾c kÕ (®o nhiÖt ®é mµu G01J 5/60) [4, 2006.01] 
3/50 . . sö dông m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [4, 2006.01] 
3/51 . . . sö dông bé läc mµu [4, 2006.01] 
3/52 . . sö dông b¶ng mµu [4, 2006.01] 

4/00 §o sù ph©n cùc cña ¸nh s¸ng [2, 2006.01] 
4/02 . Ph©n cùc kÕ lo¹i trêng t¸ch biÖt; Ph©n cùc kÕ lo¹i nöa bãng r©m [2, 2006.01] 
4/04 . Ph©n cùc kÕ dïng ph¬ng tiÖn dß ®iÖn (G01J 4/02 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

5/00 Ho¶ tr¾c bøc x¹ [1, 2006.01] 
5/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
5/04 . . Vá m¸y [1, 2006.01] 
5/06 . . Trang bÞ dïng ®Ó lo¹i trõ hiÖu øng cña bøc x¹ nhiÔu [1, 2006.01] 
5/08 . . C¸c ®Æc trng quang häc [1, 2006.01] 
5/10 . dïng m¸y dß bøc x¹ ®iÖn [1, 2006.01] 
5/12 . . dïng c¸c phÇn tö nhiÖt ®iÖn, vÝ dô cÆp nhiÖt  [1, 2006.01] 
5/14 . . . C¸c ®Æc trng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/16 . . . . Trang bÞ dïng ë tiÕp gi¸p l¹nh; Bï ¶nh hëng cña nhiÖt ®é m«i trêng hoÆc 

nh÷ng biÕn sè kh¸c [1, 2006.01] 
5/18 . . . . Dïng riªng ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi  [1, 2006.01] 
5/20 . . dïng ®iÖn trë, nhiÖt ®iÖn trë, hoÆc c¸c dông cô b¸n dÉn nh¹y víi bøc x¹ [1, 

2006.01] 
5/22 . . . C¸c ®Æc trng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/24 . . . . Sö dông c¸c m¹ch thiÕt kÕ ®Æc biÖt, vÝ dô m¹ch cÇu [1, 2006.01] 
5/26 . . . . Dïng riªng ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi  [1, 2006.01] 
5/28 . . dïng c¸c tÕ bµo ph¸t quang, quang dÉn hoÆc tÕ bµo quang ®iÖn cã líp ch¾n [1, 

2006.01] 
5/30 . . . C¸c ®Æc trng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/32 . . . . Dïng riªng ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi  [1, 2006.01] 
5/34 . . dïng tô ®iÖn [1, 2006.01] 
5/36 . . dïng ion ho¸ khÝ [1, 2006.01] 
5/38 . dïng sù gi·n, në cña chÊt r¾n hoÆc chÊt láng [1, 2006.01] 
5/40 . . dïng c¸c phÇn tö lìng kim [1, 2006.01] 
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5/42 . . dïng tÕ bµo Golay [1, 2006.01] 
5/44 . . dïng sù thay ®æi tÇn sè céng hëng, vÝ dô cña tinh thÓ ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
5/46 . dïng ¸p lùc bøc x¹ hoÆc hiÖu øng bøc x¹ kÕ [1, 2006.01] 
5/48 . dïng hoµn toµn thiÕt bÞ nh×n [1, 2006.01] 
5/50 . dïng c¸c kü thuËt ®îc nªu trong c¸c ph©n nhãm sau ®©y [1, 2006.01] 
5/52 . . dïng sù so s¸nh víi c¸c nguån chuÈn, vÝ dô ho¶ kÕ cã sîi ®èt Èn [1, 2006.01] 
5/54 . . . C¸c ®Æc trng quang häc [1, 2006.01] 
5/56 . . . C¸c ®Æc trng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/58 . . dïng hiÖu øng hÊp thô; hiÖu øng ph©n cùc; hiÖu øng dËp [1, 2006.01] 
5/60 . . dïng viÖc x¸c ®Þnh nhiÖt ®é mµu [1, 2006.01] 
5/62 . . dïng c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¾t ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 

7/00 §o tèc ®é ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 

9/00 §o lÖch pha quang häc; X¸c ®Þnh møc ®é phï hîp; §o bíc sãng quang häc 
(tr¾c phæ G01J 3/00) [3, 2006.01] 

9/02 . b»ng ph¬ng ph¸p giao thoa [3, 2006.01] 
9/04 . b»ng t¹o ph¸ch hai sãng cña cïng mét nguån nhng kh¸c tÇn sè vµ ®o sù tr«i pha 

cña tÇn sè thÊp thu ®îc [3, 2006.01] 

11/00 §o c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c xung quang riªng biÖt hoÆc chuçi xung quang 
[5,2006.01] 
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G01K §o nhiÖt ®é; ®o nhiÖt lîng; c¸c thµnh phÇn nh¹y c¶m 
nhiÖt cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c (háa tr¾c bøc x¹ 
G01J 5/00) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "thermometer" bao gåm c¸c thµnh phÇn nh¹y c¶m nhiÖt cha ®îc ph©n lo¹i ë c¸c 

ph©n líp kh¸c. 
(2) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

§o nhiÖt ®é 
®Æc trng bëi nguyªn lý ho¹t ®éng ......................................................... 5/00, 7/00, 9/00, 11/00 
C¸c nhiÖt kÕ cho mét chØ b¸o kh¸c víi gi¸ trÞ tøc thêi 
cña nhiÖt ®é .......................................................................................................................... 3/00 
C¸c chi tiÕt cña nhiÖt kÕ kh«ng chuyªn dông cho mét 
lo¹i nhiÖt kÕ ®Æc biÖt ............................................................................................................ 1/00 
C¸c lo¹i nhiÖt kÕ dông cho môc ®Ých riªng ........................................................................ 13/00 
Thö vµ hiÖu chØnh nhiÖt kÕ ................................................................................................. 15/00 

§o nhiÖt lîng; thö vµ hiÖu chuÈn nhiÖt 
lîng kÕ ............................................................................................................................ 17/00, 19/00 

 

1/00 C¸c chi tiÕt cña nhiÖt kÕ kh«ng chuyªn dông cho c¸c lo¹i nhiÖt kÕ ®Æc biÖt (m¹ch 
dïng ®Ó gi¶m qu¸n tÝnh nhiÖt G01K 7/42) [1, 6, 2006.01] 

1/02 . C¸c øng dông ®Æc biÖt cña c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o hoÆc ghi, vÝ dô dïng ®Ó chØ b¸o 
tõ xa [1, 2006.01] 

1/04 . . Thang ®o [1, 2006.01] 
1/06 . . . C¸c trang bÞ lµm cho dÔ ®äc h¬n, vÝ dô chiÕu s¸ng, kÝnh phãng ®¹i [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c dông cô b¶o hiÓm, vÝ dô hép, vá m¸y  [1, 2006.01] 
1/10 . . ®Ó ng¨n ngõa ¨n mßn hãa häc [1, 2006.01] 
1/12 . . ®Ó tr¸nh sù h háng do qu¸ t¶i nhiÖt [1, 2006.01] 
1/14 . Gi¸ ®ì; ThiÕt bÞ g¸; L¾p nhiÖt kÕ vµo nh÷ng vÞ trÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
1/16 . Trang bÞ ®Æc biÖt ®Ó dÉn nhiÖt tõ vËt ®Õn thµnh phÇn nh¹y c¶m nhiÖt [1, 2006.01] 
1/18 . . ®Ó gi¶m qu¸n tÝnh nhiÖt [1, 2006.01] 
1/20 . ViÖc bæ chØnh c¸c hiÖu øng biÕn ®æi nhiÖt ngoµi c¸c biÕn ®æi cÇn ®o, vÝ dô c¸c biÕn 

®æi nhiÖt ®é m«i trêng [1, 2006.01] 
1/22 . . b»ng chÊt láng chøa trong mét vËt rçng cã thÓ biÕn d¹ng hoÆc chuyÓn chç díi 

t¸c ®éng cña ¸p suÊt sinh ra bëi chÊt láng ®ã [1, 2006.01] 
1/24 . . b»ng c¸c b¨ng hoÆc phiÕn hîp chÊt, vÝ dô b¨ng lìng kim [1, 2006.01] 
1/26 . Bæ chØnh c¸c hiÖu øng do thay ®æi cña ¸p suÊt [1, 2006.01] 

3/00 NhiÖt kÕ cho mét chØ b¸o kh¸c víi gi¸ trÞ tøc thêi cña nhiÖt ®é (G01K 7/42 ®îc 
u tiªn) [1, 6, 2006.01] 

52 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G01K 

3/02 . Cho gi¸ trÞ trung b×nh; cho gi¸ trÞ tÝch ph©n [1, 2006.01] 
3/04 . . theo thêi gian [1, 2006.01] 
3/06 . . theo kh«ng gian [1, 2006.01] 
3/08 . cho hiÖu c¸c gi¸ trÞ; cho gi¸ trÞ vi ph©n [1, 2006.01] 
3/10 . . theo thêi gian, vÝ dô chØ ph¶n øng khi cã mét sù thay ®æi nhanh cña nhiÖt ®é [1, 

2006.01] 
3/12 . . . dùa trªn sù gi·n hoÆc co cña vËt liÖu [1, 2006.01] 
3/14 . . theo kh«ng gian [1, 2006.01] 

5/00 §o nhiÖt ®é dùa trªn sù gi·n hoÆc co cña vËt liÖu (G01K 9/00 ®îc u tiªn; cho 
gi¸ trÞ kh¸c ngoµi gi¸ trÞ tøc thêi cña nhiÖt ®é G01K 3/00) [1, 2006.01] 

5/02 . vËt liÖu lµ chÊt láng (G01K 5/32 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/04 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
5/06 . . . Trang bÞ ®Ó ®Èy lïi cét chÊt láng [1, 2006.01] 

5/08 . . . èng mao dÉn [1, 2006.01] 
5/10 . . . BÓ chøa chÊt láng [1, 2006.01] 
5/12 . . . Chän c¸c thµnh phÇn chÊt láng [1, 2006.01] 
5/14 . . chÊt láng thÕ chç mét cét chÊt láng kh¸c hoÆc mét vËt r¾n (dïng ®Ó chØ thÞ cùc ®¹i 

hoÆc cùc tiÓu G01K 5/20) [1, 2006.01] 
5/16 . . cã tiÕp xóc ®iÖn [1, 2006.01] 
5/18 . . cã ph¬ng tiÖn biÕn ®æi ®iÖn cho chØ thÞ cuèi [1, 2006.01] 
5/20 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu hoÆc c¶ hai (G01K 5/22 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
5/22 . . cã bé phËn ®Ó chØ b¸o sù gi·n në trong kho¶ng Ýt ®é, vÝ dô nhiÖt kÕ y tÕ [1, 

2006.01] 
5/24 . . cã bé phËn ®Ó ®o hiÖu gi÷a hai nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
5/26 . . cã bé phËn ®iÒu chØnh ®iÓm "0" cña thang ®o, vÝ dô nhiÖt kÕ Berkmann [1, 

2006.01] 
5/28 . vËt liÖu lµ chÊt khÝ (G01K 5/32) [1, 2006.01] 
5/30 . . chÊt khÝ thÕ chç mét cét láng [1, 2006.01] 
5/32 . vËt liÖu lµ mét chÊt láng chøa trong mét vËt rçng cã phÇn biÕn d¹ng hoÆc chiÕm 

chç ®îc díi t¸c dông cña ¸p suÊt sinh ra bëi vËt liÖu ®ã (díi t¸c dông cña ¸p 
suÊt do sù bay h¬i sinh ra G01K 11/04) [1, 2006.01] 

5/34 . . vËt thÓ lµ mét capxun (G01K 5/36, G01K 5/42 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/36 . . vËt thÓ lµ lß xo h×nh èng, vÝ dô èng Bourdon [1, 2006.01] 
5/38 . . . cã d¹ng xo¾n [1, 2006.01] 
5/40 . . . cã d¹ng xo¾n ch«n èc [1, 2006.01] 
5/42 . . vËt thÓ lµ mét hép xÕp [1, 2006.01] 
5/44 . . vËt thÓ lµ mét xi lanh vµ pÝt t«ng [1, 2006.01] 
5/46 . . cã ph¬ng tiÖn biÕn ®æi ®iÖn cho chØ thÞ cuèi [1, 2006.01] 
5/48 . vËt liÖu lµ mét chÊt r¾n [1, 2006.01] 
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5/50 . . xÕp ®Æt ®Ó co, gi·n tù do [1, 2006.01] 
5/52 . . . cã ph¬ng tiÖn biÕn ®æi ®iÖn cho chØ thÞ cuèi [1, 2006.01] 
5/54 . . cã thµnh phÇn ghÐp nèi kiÓu trôc quay [1, 2006.01] 
5/56 . . ®îc liªn kÕt, sao cho khi co hoÆc gi·n t¹o ra sù biÕn d¹ng cña chÊt r¾n ®ã [1, 

2006.01] 
5/58 . . . vËt r¾n ®ã ®îc g¾n t¹i nhiÒu ®iÓm, vÝ dô thanh, tÊm, mµng ch¾n (G01K 5/62 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
5/60 . . . . vËt thÓ lµ mét sîi d©y hoÆc b¨ng dÔ uèn [1, 2006.01] 
5/62 . . . vËt r¾n lµ c¸c d¶i hoÆc tÊm hîp chÊt, vÝ dô d¶i lìng kim [1, 2006.01] 
5/64 . . . . Chi tiÕt cña hÖ hîp chÊt [1, 2006.01] 
5/66 . . . . . Lùa chän hîp phÇn cña c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng [1, 2006.01] 
5/68 . . . . . H×nh d¹ng cña hÖ [1, 2006.01] 
5/70 . . . . chuyªn dïng ®Ó chØ thÞ hoÆc ghi [1, 2006.01] 
5/72 . . . . . cã ph¬ng tiÖn truyÒn ®iÖn cho chØ thÞ cuèi [1, 2006.01] 

7/00 §o nhiÖt ®é dùa vµo viÖc sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn hoÆc tõ nh¹y c¶m nhiÖt 
(cho c¸c kÕt qu¶ kh¸c gi¸ trÞ tøc thêi cña nhiÖt ®é G01R 3/00) [1, 2006.01] 

7/01 . sö dông c¸c phÇn tö b¸n dÉn cã c¸c tiÕp xóc PN (G01K 7/02, G01K 7/16, G01K 
7/30 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

7/02 . sö dông c¸c thµnh phÇn nhiÖt-®iÖn, vÝ dô cÆp nhiÖt [1, 2006.01] 
7/04 . . vËt cÇn ®o kh«ng t¹o thµnh mét trong sè nh÷ng vËt liÖu nhiÖt ®iÖn [1, 2006.01] 
7/06 . . . c¸c vËt liÖu nhiÖt-®iÖn ®îc s¾p xÕp lÉn vµo nhau cã tiÕp gi¸p t¹i mét ®Çu s¸t víi 

vËt ®o, vÝ dô lo¹i cã vá bäc [1, 2006.01] 
7/08 . . vËt cÇn ®o lµ mét trong nh÷ng vËt liÖu nhiÖt-®iÖn, vÝ dô lo¹i ®Çu nhän [1, 2006.01] 
7/10 . . Trang bÞ ®Ó bï cho c¸c biÕn sè phô, vÝ dô ®é dµi cña d©y däi dß s©u [1, 2006.01] 
7/12 . . Trang bÞ dïng cho ®Çu nèi nguéi, vÝ dô ®Ó tr¸nh ¶nh hëng cña nhiÖt ®é kh«ng 

khÝ xung quanh [1, 2006.01] 
7/13 . . . . M¹ch dïng ®Ó bï mèi nèi nguéi [6, 2006.01] 
7/14 . . Trang bÞ ®Ó biÕn ®æi ®Æc tÝnh ®Çu ra, vÝ dô tuyÕn tÝnh hãa [1, 2006.01] 
7/16 . sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn trë  [1, 2006.01] 
7/18 . . thµnh phÇn ®ã lµ mét ®iÖn trë tuyÕn tÝnh, vÝ dô nhiÖt kÕ ®iÖn trë Platin (G01K 

7/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/20 . . . trong mét m¹ch phèi hîp ®Æc biÖt, vÝ dô m¹ch cÇu [1, 2006.01] 
7/21 . . . . dïng ®Ó biÕn ®æi ®Æc tÝnh ®Çu ra, vÝ dô tuyÕn tÝnh ho¸ [6, 2006.01] 
7/22 . . thµnh phÇn ®ã lµ mét ®iÖn trë phi tuyÕn, vÝ dô thermistor (G01K 7/26 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
7/24 . . . trong mét m¹ch phèi hîp ®Æc biÖt, vÝ dô m¹ch cÇu [1, 2006.01] 
7/25 . . . . dïng ®Ó biÕn ®æi ®Æc tÝnh ®Çu ra, vÝ dô tuyÕn tÝnh ho¸ [6, 2006.01] 
7/26 . . thµnh phÇn ®ã lµ mét chÊt ®iÖn ph©n [1, 2006.01] 
7/28 . . . trong mét m¹ch phèi hîp ®Æc biÖt, vÝ dô m¹ch cÇu [1, 2006.01] 
7/30 . sö dông t¹p ©m nhiÖt cña ®iÖn trë hoÆc cña d©y dÉn [1, 2006.01] 
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7/32 . sö dông sù thay ®æi cña tÇn sè céng hëng cña mét tinh thÓ [1, 2006.01] 
7/34 . sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn dung  [1, 2006.01] 
7/36 . sö dông c¸c thµnh phÇn tõ tÝnh, vÝ dô nam ch©m, cuén d©y  [1, 2006.01] 
7/38 . . thay ®æi nhiÖt ®é ¶nh hëng ®Õn ®é tõ thÈm [1, 2006.01] 
7/40 . sö dông ion ho¸ khÝ [1, 2006.01] 
7/42 . M¹ch dïng ®Ó gi¶m qu¸n tÝnh nhiÖt; M¹ch dïng ®Ó dù b¸o gi¸ trÞ dõng cña nhiÖt ®é 

[6, 2006.01] 

9/00 §o nhiÖt ®é dùa trªn c¸c chuyÓn ®éng sinh ra bëi sù ph©n bè l¹i cña träng lùc, 
vÝ dô nhiÖt kÕ nghiªng (kh«ng cho gi¸ trÞ tøc thêi cña nhiÖt ®é G01K 3/00) 
[1,2006.01] 

11/00  §o nhiÖt ®é dùa trªn nh÷ng thay ®æi vËt lý hoÆc hãa häc kh«ng thuéc c¸c nhãm 
G01K 3/00, G01K 5/00, G01K 7/00 hoÆc G01K 9/00 [1, 2006.01] 

11/02 . sö dông sù bay h¬i hoÆc sù th¨ng hoa, vÝ dô b»ng c¸ch quan s¸t sù s«i [1, 2006.01] 
11/04 . . tõ vËt liÖu chøa trong mét vËt rçng cã thµnh phÇn biÕn d¹ng ®îc hoÆc chiÕm chç 

®îc díi sù t¸c ®éng cña ¸p suÊt sinh ra do h¬i [1, 2006.01] 
11/06 . sö dông sù nãng ch¶y, ®«ng ®Æc, hoÆc ho¸ mÒm [1, 2006.01] 
11/08 . . cña c¸c vËt thÓ thö nghiÖm chØ dïng mét lÇn, vÝ dô nãn  [1, 2006.01] 
11/10 . sö dông sù thiªu kÕt [1, 2006.01] 
11/12 . sö dông sù thay ®æi mµu s¾c hoÆc tÝnh trong mê (G01K 11/32 ®îc u tiªn) [1, 6, 

2006.01] 
11/14 . . cña vËt liÖu v« c¬ [1, 2006.01] 
11/16 . . cña vËt liÖu h÷u c¬ [1, 2006.01] 
11/18 . . cña vËt liÖu thay ®æi tÝnh trong mê [1, 2006.01] 
11/20 . sö dông vËt liÖu nhiÖt ph¸t quang (G01K 11/32 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
11/22 . sö dông phÐp ®o cña hiÖu øng ©m [1, 2006.01] 
11/24 . . cña vËn tèc truyÒn ©m [1, 2006.01] 
11/26 . . cña tÇn sè céng hëng [1, 2006.01] 
11/28 . sö dông phÐp ®o tû träng  [1, 2006.01] 
11/30 . sö dông phÐp ®o sù ¶nh hëng cña vËt liÖu chÞu bøc x¹ tia X, bøc x¹ gamma hoÆc 

bøc x¹ h¹t [5, 2006.01] 
11/32 . sö dông sù thay ®æi trong viÖc truyÒn, t¸n x¹ hoÆc ph¸t huúnh quang trong c¸c sîi 

quang [6, 2006.01] 

13/00 NhiÖt kÕ cã c«ng dông ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
13/02 . ®Ó ®o nhiÖt ®é cña chÊt láng chuyÓn ®éng hoÆc vËt liÖu r¾n rêi ch¶y ®îc [1, 

2006.01] 
13/04 . ®Ó ®o nhiÖt ®é cña c¸c vËt r¾n chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
13/06 . . trong chuyÓn ®éng th¼ng [1, 2006.01] 
13/08 . . trong chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
13/10 . ®Ó ®o nhiÖt ®é c¸c vËt liÖu chÊt ®èng hoÆc xÕp thµnh chång (nhê thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó 

dÉn nhiÖt tõ vËt ®ã ®Õn thµnh phÇn nh¹y c¶m nhiÖt G01K 1/16) [1, 2006.01] 
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13/12 . kÕt hîp víi thiÕt bÞ lÊy mÉu ®Ó ®o nhiÖt ®é cña c¸c mÉu vËt liÖu [1, 2006.01] 

15/00 Thö hoÆc hiÖu chØnh nhiÖt kÕ [1, 2006.01] 

17/00 §o nhiÖt lîng  [1, 2006.01] 
17/02 . NhiÖt lîng kÕ sö dông sù vËn chuyÓn cña chÊt chØ thÞ, vÝ dô nhiÖt lîng kÕ bay h¬i 

[1, 2006.01] 
17/04 . NhiÖt lîng kÕ sö dông ph¬ng ph¸p bï [1, 2006.01] 
17/06 . §o nhiÖt lîng ®îc truyÒn bëi m«i trêng ch¶y, vÝ dô trong hÖ thèng ®èt nãng 

(G01K 17/02, G01K 17/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
17/08 . . dùa trªn phÐp ®o hiÖu nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
17/10 . . . gi÷a mét ®iÓm vµo vµ ®iÓm ra, kÕt hîp víi ®o tèc ®é dßng ch¶y cña m«i trêng 

[1, 2006.01] 
17/12 . . . . ChØ b¸o trùc tiÕp tÝch cña th«ng lîng vµ hiÖu nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
17/14 . . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc cho c¶ hai phÐp ®o [1, 2006.01] 
17/16 . . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn cho c¶ hai phÐp ®o [1, 2006.01] 
17/18 . . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn cho mét phÐp ®o vµ ph¬ng tiÖn c¬ cho phÐp 

®o kia [1, 2006.01] 
17/20 . . . qua mét bÒ mÆt ph¸t x¹, kÕt hîp víi sù n¾m v÷ng hÖ sè truyÒn nhiÖt [1,2006.01] 

19/00 Thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh nhiÖt lîng kÕ [1, 2006.01] 
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G01L §o lùc, øng suÊt, m«men, c«ng, c«ng suÊt c¬ häc, hiÖu suÊt 
c¬ häc hoÆc ¸p suÊt chÊt láng (c©n G01G) [4] 

Ghi chó 

 CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

§o lùc, øng suÊt, m«men, c«ng, c«ng suÊt c¬ 
häc, hiÖu suÊt c¬ häc 

Ph¬ng ph¸p chung; c¸c m¸y chuyªn dïng cho c¸c 
môc ®Ých ®Æc biÖt .............................................................................................. 1/00, 3/00, 5/00 

§o ¸p suÊt chÊt láng 
Ph¬ng ph¸p ®o ............................................................................................... 7/00, 9/00, 11/00 
§o gi¸ trÞ vi ph©n hoÆc gi¸ trÞ béi cña ¸p suÊt ......................................................... 13/00, 15/00 
Chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cña m¸y mãc .................................................................................. 19/00 

C¸c thiÕt bÞ §O ®Æc biÖt  
§o ¸p suÊt c¸c vËt thæi phång ............................................................................................ 17/00 
¸p kÕ ch©n kh«ng .............................................................................................................. 21/00 

M¸y ChØ b¸o c¸c biÕn ®æi nhanh, ®Æc biÖt 
trong vËn hµnh cña c¸c ®éng c¬ ¸p suÊt chÊt 
láng ................................................................................................................................................ 23/00 
Thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh ................................................................................... 25/00, 27/00 

 

1/00 §o lùc hoÆc øng suÊt nãi chung (®o lùc sinh ra do va ch¹m G01L 5/00) 
[1,4,2006.01] 

1/02 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/04 . b»ng c¸ch ®o biÕn d¹ng dµn håi cña ¸p kÕ, vÝ dô cña lß xo [1, 2006.01] 
1/06 . b»ng c¸ch ®o biÕn d¹ng liªn tôc cña ¸p kÕ, vÝ dô cña vËt bÞ nÐn [1, 2006.01] 
1/08 . b»ng c¸ch sö dông c¸c lùc ®èi träng [1, 2006.01] 
1/10 . b»ng c¸ch ®o biÕn ®æi cña tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn dao ®éng g©y ra øng suÊt. vÝ 

dô d©y chÞu øng suÊt (sö dông ¸p kÕ biÕn d¹ng ®iÖn trë G01L 1/22) [1, 2006.01] 
1/12 . b»ng c¸ch ®o biÕn thiªn tõ tÝnh cña vËt liÖu sinh ra khi cã øng suÊt t¸c ®éng vµo [1, 

2006.01] 
1/14 . b»ng c¸ch ®o biÕn thiªn cña ®iÖn dung hoÆc ®iÖn c¶m cña thµnh phÇn ®iÖn, vÝ dô 

b»ng c¸ch ®o biÕn thiªn tÇn sè cña c¸c bé dao ®éng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/16 . sö dông ®Æc tÝnh cña c¸c thiÕt bÞ ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
1/18 . sö dông c¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ¸p trë, nghÜa lµ c¸c vËt liÖu cã ®iÖn trë thay ®æi 

theo cêng ®é hoÆc híng cña lùc t¸c ®éng vµo vËt liÖu  [1, 2006.01] 
1/20 . b»ng c¸ch ®o c¸c biÕn ®æi ®iÖn trë cña vËt r¾n hoÆc cña chÊt láng dÉn ®iÖn (cña vËt 

liÖu ¸p trë G01L 1/18; b»ng c¸ch sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn ®éng, nghÜa lµ c¸c 
thµnh phÇn chøa chÊt láng mµ t¹i ®ã mét ®iÖn thÕ ®îc sinh ra hoÆc ®îc biÕn thiªn 
theo øng suÊt ®Æt vµo) [1, 2006.01] 

1/22 . . sö dông ¸p kÕ biÕn d¹ng ®iÖn trë  [1, 2006.01] 
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1/24 . b»ng c¸ch ®o c¸c biÕn ®æi cña tÝnh chÊt quang häc cña vËt liÖu khi nã chÞu øng 
suÊt, vÝ dô b»ng c¸ch ph©n tÝch øng suÊt ®µn håi quang [1, 2006.01] 

1/25 . sö dông bøc x¹ sãng hoÆc h¹t, vÝ dô tia X, n¬tron (G01L 1/24 ®îc u tiªn) [4, 
2006.01] 

1/26 . C¸c phÐp ®o phô ®îc tiÕn hµnh hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®îc sö dông, vÝ dô ®Ó ng¨n ngõa 
¶nh hëng cña thµnh phÇn t¸c ®éng ngang cña lùc, ®Ó tr¸nh qu¸ t¶i [1, 2006.01] 

3/00 §o m«men, c«ng, c«ng suÊt c¬ häc hoÆc hiÖu suÊt c¬ häc nãi chung [1, 2006.01] 
3/02 . §éng lùc kÕ truyÒn quay [1, 2006.01] 
3/04 . . trong ®ã thµnh phÇn truyÒn m«men cã mét trôc dÔ uèn xo¾n [1, 2006.01] 
3/06 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó chØ b¸o [1, 2006.01] 
3/08 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn quang ®Ó chØ b¸o [1, 2006.01] 
3/10 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ ®Ó chØ b¸o [1, 2006.01] 
3/12 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn quang ®iÖn [1, 2006.01] 
3/14 . . trong ®ã thµnh phÇn truyÒn m«men kh«ng ph¶i lªn trôc dÔ uèn xo¾n [1, 2006.01] 
3/16 . §éng lùc kÕ hÊp thô quay, vÝ dô ®éng lùc kÕ kiÓu phanh [1, 2006.01] 
3/18 . . khëi ®éng c¬ häc [1, 2006.01] 
3/20 . . khëi ®éng chÊt láng [1, 2006.01] 
3/22 . . khëi ®éng ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
3/24 . ThiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng suÊt, vÝ dô b»ng c¸ch ®o vµ nh©n tøc thêi gi¸ 

trÞ cña m«men vµ sè vßng quay trong mét ®¬n vÞ thêi gian, b»ng c¸ch nh©n c¸c gi¸ 
trÞ cña lùc hót hoÆc ®Èy vµ vËn tèc  [1, 2006.01] 

3/26 . ThiÕt bÞ ®o hiÖu suÊt, nghÜa lµ tû sè gi÷a c«ng suÊt ra vµ c«ng suÊt vµo [1, 2006.01] 

5/00 ThiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p ®Ó ®o lùc, vÝ dô lùc sinh ra do va ch¹m, c«ng, c«ng 
suÊt c¬ häc hoÆc m«men, thiÕt kÕ cho môc ®Ých ®Æc biÖt  [1, 2006.01] 

5/02 . ®Ó ®o ®é bÒn c¬ b¾p hoÆc lùc cña có ®¸nh, vÝ dô trong c¸c trß ch¬i hoÆc thÓ thao 
(®o lùc ¸p ®Æt vµo thµnh phÇn ®iÒu khiÓn, vÝ dô cña xe cé, F01L 5/22) [1, 2006.01] 

5/03 . ®Ó ®o ®é bÒn cña d©y b¶o hiÓm cña giÇy trît b¨ng [1, 2006.01] 
5/04 . ®Ó ®o søc c¨ng cña d©y thõng, d©y c¸p, d©y ®iÖn, sîi chØ, b¨ng truyÒn, hoÆc c¸c bé 

phËn mÒm dÎo t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/06 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
5/08 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chÊt láng [1, 2006.01] 
5/10 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
5/12 . ®Ó ®o lùc ®Èy däc cña trôc quay, vÝ dô cña c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc [1, 2006.01] 
5/13 . ®Ó ®o c«ng suÊt kÐo hoÆc ®Èy cña xe cé [1, 2006.01] 
5/14 . ®Ó ®o lùc næ, ®o n¨ng lîng cña ®Çu ®¹n [1, 2006.01] 
5/16 . ®Ó ®o c¸c thµnh phÇn cña lùc [1, 2006.01] 
5/18 . ®Ó ®o tû sè cña lùc [1, 2006.01] 
5/20 . ®Ó ®o ¸p lùc biªn cña b¸nh xe (trong tr¹ng th¸i c©n b»ng G01M) [1, 2006.01] 
5/22 . ®Ó ®o lùc t¸c ®éng vµo c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn, vÝ dô thµnh phÇn ®iÒu khiÓn cña 

xe cé, cß sóng [1, 2006.01] 
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5/24 . ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ m«men hoÆc m«men xo¾n ®Ó vÆn ®ai èc hoÆc nh÷ng thµnh phÇn 
kh¸c cã øng lùc t¬ng tù  [1, 2006.01] 

5/26 . ®Ó x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh cña m«men theo sè vßng quay trªn ®¬n vÞ thêi gian [1, 
2006.01] 

5/28 . ®Ó thö phanh [1, 2006.01] 

§o ¸p suÊt chÊt láng 

7/00 §o ¸p suÊt æn ®Þnh hoÆc chuÈn æn ®Þnh cña chÊt láng hoÆc cña vËt liÖu r¾n lu 
®éng  b»ng thµnh phÇn nh¹y víi ¸p suÊt c¬ häc hoÆc chÊt láng (truyÒn hoÆc chØ 
b¸o sù chuyÓn dêi cña thµnh phÇn nh¹y ¸p suÊt c¬ häc b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ 
G01L 9/00; ®o hiÖu cña hai hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt G01L 13/00; ®o ®ång thêi hai 
hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt G01L 15/00) [1, 2006.01] 

7/02 . ë d¹ng ¸p kÕ biÕn d¹ng ®µn håi [1, 2006.01] 
7/04 . . ë d¹ng èng dÔ biÕn d¹ng, dÔ uèn, vÝ dô ¸p kÕ Bourdon [1, 2006.01] 
7/06 . . cã d¹ng hép xÕp [1, 2006.01] 
7/08 . . lo¹i cã d¹ng mµng ch¾n dÔ uèn [1, 2006.01] 
7/10 . . lo¹i cã d¹ng capxun [1, 2006.01] 
7/12 . . . cã buång ®· rót khÝ; khÝ ¸p kÕ hép [1, 2006.01] 
7/14 . . . . cã ph¬ng tiÖn ®Æt ®iÓm "0" [1, 2006.01] 
7/16 . díi d¹ng piston [1, 2006.01] 
7/18 . sö dông chÊt láng lµm m«i trêng nh¹y c¶m ¸p suÊt, vÝ dô ¸p kÕ cét chÊt láng [1, 

2006.01] 
7/20 . . bao gåm mét buång khÝ kÝn ®Æt lªn møc chÊt láng, buång ®ã ®îc hót khÝ hoÆc 

®îc thæi khÝ cã ¸p suÊt thÊp; KhÝ ¸p kÕ chÊt láng [1, 2006.01] 
7/22 . . bao gåm c¸c vËt næi, vÝ dô chu«ng næi [1, 2006.01] 
7/24 . . cã c¸c ®èi träng d¹ng vµnh khuyªn ®îc ®æ chÊt láng tõng phÇn [1, 2006.01] 

9/00 §o ¸p suÊt æn ®Þnh hoÆc chuÈn æn ®Þnh cña vËt liÖu láng hoÆc r¾n lu ®éng 
b»ng c¸c thµnh phÇn nh¹y ¸p suÊt ®iÖn hoÆc tõ; TruyÒn hoÆc chØ b¸o sù dÞch 
chuyÓn cña c¸c thµnh phÇn nh¹y ¸p suÊt c¬ häc dïng ®Ó ®o ¸p suÊt æn ®Þnh 
hoÆc chuÈn æn ®Þnh cña vËt liÖu láng hoÆc r¾n lu ®éng b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn 
hoÆc tõ (®o hiÖu cña hai hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt G01L 13/00; ®o ®ång thêi hai 
hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt G01L 15/00) [1, 2006.01] 

9/02 . b»ng c¸ch sö dông sù biÕn ®æi cña ®iÖn trë, vÝ dô cña m¸y ®o ®iÖn thÕ [1, 2006.01] 
9/04 . . cña ¸p kÕ biÕn d¹ng ®iÖn trë [1, 2006.01] 
9/06 . . cña c¸c dông cô ¸p trë [1, 2006.01] 
9/08 . b»ng c¸ch sö dông c¸c dông cô ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
9/10 . b»ng c¸ch sö dông sù biÕn ®æi cña ®iÖn c¶m [1, 2006.01] 
9/12 . b»ng c¸ch sö dông sù biÕn ®æi cña ®iÖn dung [1, 2006.01] 
9/14 . bao gåm sù chuyÓn dÞch cña c¸c nam ch©m, vÝ dô nam ch©m ®iÖn [1, 2006.01] 
9/16 . b»ng c¸ch sö dông sù biÕn ®æi tõ tÝnh cña vËt liÖu khi cã øng suÊt ®Æt vµo [1, 

2006.01] 
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9/18 . b»ng c¸ch sö dông c¸c pin phÇn ®iÖn ®éng, nghÜa lµ pin chøa chÊt láng trong ®ã  
mét ®iÖn thÕ ®îc sinh ra hoÆc thay ®æi khi cã øng suÊt ®Æt vµo [1, 2006.01] 

11/00 §o ¸p suÊt æn ®Þnh hoÆc chuÈn æn ®Þnh cña vËt liÖu láng hoÆc vËt liÖu r¾n lu 
®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm G01L 7/00 hoÆc 
G01L 9/00 [1, 2006.01] 

11/02 . b»ng c¸c dông cô quang häc [6, 2006.01] 
11/04 . b»ng c¸c dông cô ©m [6, 2006.01] 
11/06 . . C¸c dông cô siªu ©m [6, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y ®Ó ®o hiÖu cña hai hoÆc nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt [1, 2006.01] 
13/02 . sö dông c¸c thµnh phÇn biÕn d¹ng ®µn håi hoÆc piston lµ thµnh phÇn nh¹y c¶m 

[1,2006.01] 
13/04 . sö dông phao hoÆc chÊt láng lµ thµnh phÇn nh¹y c¶m [1, 2006.01] 
13/06 . sö dông c¸c thµnh phÇn nh¹y c¶m ¸p suÊt ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y ®Ó ®o ®ång thêi hai hay nhiÒu gi¸ trÞ ¸p suÊt [1, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc ®Ó ®o ¸p suÊt cña b¸nh xe hoÆc ¸p suÊt cña nh÷ng vËt 
b¬m c¨ng kh¸c  [1, 2006.01] 

19/00 Chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cña c¸c m¸y mãc ®o ¸p suÊt æn ®Þnh hoÆc chuÈn ¸p suÊt 
æn ®Þnh cña m«i trêng lu ®éng nÕu nh c¸c chi tiÕt hoÆc phô kiÖn ®ã kh«ng 
chuyªn dông cho riªng mét kiÓu lo¹i ¸p kÕ nµo [1, 2006.01] 

19/02 . Trang thiÕt bÞ ®Ó ng¨n ngõa hoÆc ®Ó bï hiÖu øng nghiªng hoÆc hiÖu øng gia tèc cña 
thiÕt bÞ ®o; Ph¬ng tiÖn chØnh ®iÓm "0" (cho khÝ ¸p kÕ hép G01L 7/14) [1, 2006.01] 

19/04 . Ph¬ng tiÖn ®Ó bï hiÖu øng biÕn ®æi  nhiÖt ®é  [1, 2006.01] 
19/06 . Ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ t¶i hoÆc ¶nh hëng ®éc h¹i cña m«i trêng cÇn ®o 

lªn thiÕt bÞ ®o hoÆc ngîc l¹i [1, 2006.01] 
19/08 . Ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o hoÆc ghi, vÝ dô ®Ó chØ thÞ tõ xa  [1, 2006.01] 
19/10 . . c¬ häc [1, 2006.01] 
19/12 . . B¸o ®éng hoÆc tÝn hiÖu [1, 2006.01] 
19/14 . Vá m¸y [1, 2006.01] 
19/16 . MÆt ®ång hå; L¾p mÆt ®ång hå [1, 2006.01] 

21/00 ¸p kÕ ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
21/02 . cã mét buång nÐn trong ®ã chÊt khÝ cã ¸p suÊt cÇn ®o bÞ nÐn [1, 2006.01] 
21/04 . . buång ®ã bÞ chÊt láng bao bäc; ¸p kÕ ch©n kh«ng lo¹i Mc Leod [1, 2006.01] 
21/06 . . . khëi ®éng b»ng c¸ch quay hoÆc lén ngîc thiÕt bÞ ®o [1, 2006.01] 
21/08 . b»ng c¸ch ®o c¸c biÕn ®æi cña sù truyÒn sãng ©m qua m«i trêng cã ¸p suÊt cÇn ®o 

[1, 2006.01] 
21/10 . b»ng c¸ch ®o c¸c biÕn ®æi trong sù dÉn nhiÖt cña m«i trêng cã ¸p suÊt cÇn ®o [1, 

2006.01] 
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21/12 . . ®o nh÷ng thay ®æi ®iÖn trë cña c¸c thµnh phÇn ®o, vÝ dô cña sîi ®èt; ¸p kÕ ch©n 
kh«ng lo¹i Pirani [1, 2006.01] 

21/14 . . sö dông cÆp nhiÖt [1, 2006.01] 
21/16 . b»ng c¸ch ®o sù biÕn ®æi cña trë kh¸ng ma s¸t cña chÊt khÝ [1, 2006.01] 
21/18 . . sö dông con l¾c [1, 2006.01] 
21/20 . . sö dông c¸c thµnh phÇn dao ®éng trªn mét trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 

21/22 . . sö dông hiÖu øng céng hëng cña mét vËt rung; ¸p kÕ ch©n kh«ng lo¹i Klumb 
[1,2006.01] 

21/24 . . sö dông thµnh phÇn quay; ¸p kÕ ch©n kh«ng lo¹i Langmuir [1, 2006.01] 
21/26 . b»ng c¸ch sö dông t¸c ®éng cña bøc x¹ kÕ, nghÜa lµ ¸p suÊt ®îc sinh ra bëi c¸c 

m«men ph©n tö khi chóng di chuyÓn tõ thµnh phÇn ®èt nãng tíi thµnh phÇn l¹nh; 
¸p kÕ ch©n kh«ng lo¹i Knudsen [1, 2006.01] 

21/28 . . sö dông c¸c bé phËn ®o quay xo¾n [1, 2006.01] 
21/30 . b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng Ion ho¸  [1, 2006.01] 
21/32 . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn cã catod nhiÖt ion [1, 2006.01] 
21/34 . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn cã catod l¹nh [1, 2006.01] 
21/36 . . sö dông c¸c chÊt phãng x¹ [1, 2006.01] 

23/00 ThiÕt bÞ hoÆc m¸y ®Ó ®o, chØ b¸o hoÆc ghi c¸c biÕn ®æi nhanh, vÝ dô c¸c dao 
®éng cña ¸p suÊt h¬i, ch©t khÝ hoÆc chÊt láng; C¸c dông cô chØ b¸o ®Ó x¸c ®Þnh 
c«ng hoÆc n¨ng lîng cña ®éng c¬ h¬i níc, ®éng c¬ ®èt trong hoÆc nh÷ng ®éng 
c¬ kiÓu ¸p suÊt chÊt láng kh¸c tõ ®iÒu kiÖn cña chÊt láng ®ang ho¹t ®éng [1, 
2006.01] 

23/02 . chØ thÞ hoÆc ghi b»ng c¬ häc cã c¸c lß xo bÞ nÐn hoÆc kÐo vÒ [1, 2006.01] 
23/04 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®o ®èi ¸p [1, 2006.01] 
23/06 . ChØ thÞ hoÆc ghi b»ng ph¬ng tiÖn quang häc [1, 2006.01] 
23/08 . vËn hµnh b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
23/10 . . b»ng c¸c thµnh phÇn nh¹y ¸p suÊt hoÆc ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
23/12 . . b»ng biÕn ®æi ®iÖn dung hoÆc ®iÖn c¶m [1, 2006.01] 
23/14 . . b»ng c¸c thµnh phÇn ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
23/16 . . b»ng ph¬ng tiÖn quang ®iÖn [1, 2006.01] 
23/18 . . b»ng ¸p kÕ biÕn d¹ng ®iÖn trë [1, 2006.01] 
23/20 . kÕt hîp víi ®iÖn tÝch kÕ hoÆc tÝnh ph©n kÕ [1, 2006.01] 
23/22 . ®Ó nhËn biÕt hoÆc chØ b¸o tiÕng gâ trong ®éng c¬ ®èt trong; C¸c bé phËn bao gåm 

thµnh phÇn nh¹y ¸p suÊt kÕt hîp víi bé ®¸nh löa ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
23/24 . ®Ó ®o ¸p suÊt ë ®Çu vµo hoÆc chÊt th¶i cña ®éng c¬ ®èt trong [1, 2006.01] 
23/26 . Chi tiÕt hoÆc phô kiÖn [1, 2006.01] 
23/28 . . Ph¬ng tiÖn lµm nguéi [1, 2006.01] 
23/30 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o liªn tôc vÞ trÝ cña piston hoÆc trôc khuûu cña ®éng c¬ ®èt 

trong kÕt hîp víi chØ b¸o ¸p suÊt [1, 2006.01] 
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23/32 . . M¸y mãc chuyªn dông ®Ó ghi c¸c biÕn ®æi ¸p suÊt ®o ®îc b»ng c¸c bé chØ b¸o 
[1, 2006.01] 

25/00 Thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh m¸y ®o lùc, m«men, c«ng, c«ng suÊt c¬ häc hoÆc 
hiÖu suÊt c¬ häc [1, 2, 2006.01] 

27/00 Thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh m¸y ®o ¸p suÊt chÊt láng [1, 2, 2006.01] 
27/02 . cña c¸c bé chØ b¸o [1, 2006.01] 
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G01M Thö c©n b»ng ®éng hoÆc tÜnh c¸c m¸y hoÆc c¸c cÊu tróc; 
thö c¸c cÊu tróc hoÆc m¸y mãc kh«ng ®îc ph©n lo¹i 
vµo nh÷ng vÞ trÝ kh¸c 

Ghi chó 

 CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

Thö c©n b»ng ®éng hoÆc tÜnh cña c¸c m¸y 
hoÆc c¸c cÊu tróc .................................................................................................................... 1/00 
Nghiªn cøu ®é chÆt cña chÊt lu, ®é ®µn håi ..................................................3/00, 5/00 
Thö rung hoÆc thö va ®Ëp .................................................................................................... 7/00 
C¸c ¸p dông ®Æc biÖt 

Thö ký ®éng häc; thö thuû ®éng häc ........................................................................9/00, 10/00 
Thö quang .......................................................................................................................... 11/00 
Thö c¬ hoÆc thö ®éng c¬ ............................................................................. 13/00, 15/00, 17/00 

Nh÷ng vÊn ®Ò cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy ........................................................................................... 99/00 

 

1/00 Thö c©n b»ng ®éng hoÆc tÜnh cña c¸c m¸y hoÆc c¸c cÊu tróc  [1, 2006.01] 
1/02 . Chi tiÕt cña m¸y hoÆc thiÕt bÞ c©n b»ng [1, 2006.01] 
1/04 . . Lµm thÝch nghi cho hÖ trô ®ì ®Ó tiÕp nhËn vËt cÇn thö [1, 2006.01] 
1/06 . . Lµm thÝch nghi cho hÖ khëi ®éng ®Ó tiÕp nhËn vËt cÇn thö [1, 2006.01] 
1/08 . . M¸y ®Ó chØ trùc tiÕp biªn ®é vµ pha cña sù mÊt c©n b»ng  [1, 2006.01] 
1/10 . X¸c ®Þnh m«men qu¸n tÝnh [1, 2006.01] 
1/12 . C©n b»ng tÜnh; x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña t©m cña träng lùc (b»ng c¸ch x¸c ®Þnh sù kh«ng 

c©n b»ng G01M 1/14) [1, 2006.01] 
1/14 . X¸c ®Þnh sù kh«ng c©n b»ng (G01M 1/30, G01M 1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . . b»ng c¸ch lµm dao ®éng hoÆc quay vËt cÇn thö [1, 2006.01] 
1/18 . . . vµ gi¶m tèc ®é cña vËt tõ mét tèc ®é nhanh h¬n b×nh thêng [1, 2006.01] 
1/20 . . . vµ ¸p ®Æt ngo¹i lùc ®Ó bï lùc do mÊt th¨ng b»ng g©y ra [1, 2006.01] 
1/22 . . . vµ biÕn ®æi nh÷ng dao ®éng sinh ra do mÊt th¨ng b»ng thµnh gi¸ trÞ ®iÖn  [1, 

2006.01] 
1/24 . . . ThiÕt lËp c©n b»ng trªn trôc ®µn håi, vÝ dô tay quay [1, 2006.01] 
1/26 . . . ®îc lµm thÝch øng ®Æc biÖt ®Ó x¸c ®Þnh sù mÊt th¨ng b»ng cña vËt ngay t¹i chç, 

vÝ dô cña b¸nh xe [1, 2006.01] 
1/30 . Bï sù mÊt th¨ng b»ng (G01M 1/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/32 . . b»ng c¸ch thªm vËt liÖu vµo vËt cÇn thö, vÝ dô b»ng c¸c träng lîng hiÖu chØnh  

[1, 2006.01] 
1/34 . . b»ng c¸ch bít vËt liÖu tõ vËt thö, vÝ dô tõ c¸c ta l«ng cña lèp xe [1, 2006.01] 
1/36 . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña c¸c khèi lîng cã trong vËt cÇn thö [1, 2006.01] 
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1/38 . KÕt hîp m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®iÒu chØnh sù mÊt c©n b»ng [1, 
2006.01] 

3/00 Nghiªn cøu ®é chÆt chÊt lu cña c¸c cÊu tróc  [1, 2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch sö dông chÊt láng hoÆc ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
3/04 . . b»ng c¸ch ph¸t hiÖn sù hiÖn diÖn cña chÊt láng ë c¸c ®iÓm rß [1, 2006.01] 
3/06 . . . b»ng c¸ch quan s¸t bät khÝ trong bÓ chÊt láng [1, 2006.01] 
3/08 . . . . cho èng dÉn, c¸p hoÆc èng; cho c¸c mèi nèi èng dÉn hoÆc c¸c chç bÞt kÝn; cho 

c¸c van [1, 2006.01] 
3/10 . . . . cho c¸c bÓ chøa, vÝ dô bé t¶n nhiÖt [1, 2006.01] 
3/12 . . . b»ng c¸ch quan s¸t c¸c líp bäc hoÆc vá ®µn håi, vÝ dô níc xµ phßng [1, 

2006.01] 
3/14 . . . . cho èng dÉn, c¸p hoÆc èng; cho c¸c mèi nèi èng dÉn hoÆc c¸c chç bÞt kÝn; cho 

c¸c van [1, 2006.01] 
3/16 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ph¸t hiÖn b»ng ®iÖn (G01M 3/06, G01M 3/12, G01M 

3/20, G01M 3/24, G01M 3/26 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/18 . . . . cho èng dÉn, c¸p hoÆc èng; cho c¸c mèi nèi èng dÉn hoÆc c¸c chç bÞt kÝn; cho 

c¸c van [1, 2006.01] 
3/20 . . . sö dông c¸c vËt liÖu ®¸nh dÊu ®Æc biÖt, vÝ dô thuèc nhuém, vËt liÖu ph¸t quang, 

vËt liÖu phãng x¹ [1, 2006.01] 
3/22 . . . . cho èng dÉn, c¸p hoÆc èng; cho c¸c mèi nèi èng dÉn hoÆc c¸c chç bÞt kÝn; cho 

c¸c van [1, 2006.01] 
3/24 . . . sö dông c¸c dao ®éng h¹ ©m, ©m thanh hoÆc siªu ©m [1, 2006.01] 
3/26 . . b»ng c¸ch ®o vËn tèc mÊt hoÆc nhËn ®îc cña chÊt láng, vÝ dô b»ng c¸c dông cô 

nh¹y ¸p suÊt, b»ng c¸c m¸y dß lu lîng [1, 2, 2006.01] 
3/28 . . . cho èng dÉn, c¸p hoÆc èng; cho c¸c mèi nèi èng dÉn hoÆc c¸c chç bÞt kÝn; cho 

c¸c van [1, 2, 2006.01] 
3/30 . . . . sö dông sù dÞch chuyÓn liªn tôc cña mét chÊt láng b»ng mét chÊt láng kh¸c 

[1, 2, 2006.01] 
3/32 . . . cho c¸c bÓ chøa, vÝ dô c¸c bé t¶n nhiÖt [1, 2, 2006.01] 
3/34 . . . . b»ng c¸ch thö kh¶ n¨ng lu ch©n kh«ng trong bÓ chøa, vÝ dô trong m¸y thö 

can [1, 2006.01] 
3/36 . . b»ng c¸ch theo dâi sù thay ®æi kÝch thíc cña cÊu tróc cÇn thö [1, 2006.01] 
3/38 . b»ng c¸ch sö dông ¸nh s¸ng (G01M 3/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/40 . b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn, vÝ dô b»ng c¸ch quan s¸t sù phãng ®iÖn [1, 

2006.01] 

5/00 Nghiªn cøu tÝnh ®µn håi cña cÊu tróc, vÝ dô ®é uèn cña cÇu, cña c¸nh m¸y bay 
(G01M 9/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

7/00 Thö rung c¸c cÊu tróc; Thö va ®Ëp c¸c cÊu tróc (G01M 9/00 ®îc u tiªn) 
[1,2006.01] 

7/02 . Thö rung [5, 2006.01] 
7/04 . . Gi¸ thö nghiÖm ®¬n híng [5, 2006.01] 
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7/06 . . Gi¸ thö nghiÖm ®a híng [5, 2006.01] 
7/08 . Thö va ®Ëp [5, 2006.01] 

9/00 Thö khÝ ®éng häc; C¸c trang thiÕt bÞ trong hoÆc trªn ®êng èng khÝ ®éng häc  
[1, 2006.01] 

9/02 . §êng èng khÝ ®éng häc [5, 2006.01] 
9/04 . . Chi tiÕt [5, 2006.01] 
9/06 . ThiÕt bÞ ®o chuyªn dông ®Ó thö khÝ ®éng häc [5, 2006.01] 
9/08 . C¸c m« h×nh khÝ ®éng häc [5, 2006.01] 

10/00 Thö thuû ®éng häc; C¸c trang thiÕt bÞ trong hoÆc trªn bÓ thö tÇu hoÆc trong 
®êng hÇm níc  [1, 2006.01] 

11/00 Thö c¸c m¸y quang häc; Thö cÊu tróc b»ng ph¬ng ph¸p quang häc kh«ng 
®îc ph©n lo¹i ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c [1, 2006.01] 

11/02 . Thö tÝnh chÊt quang häc [1, 2006.01] 
11/04 . . Bµn quang häc [1, 2006.01] 
11/06 . . Thö ®ång chØnh cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®Çu xe [1, 2006.01] 
11/08 . Thö c¸c tÝnh chÊt c¬ häc [1, 2006.01] 

13/00 Thö c¸c chi tiÕt m¸y  [1, 2006.01] 
13/02 . Thö c¬ cÊu b¸nh r¨ng hoÆc c¬ cÊu truyÒn ®éng  [1, 2006.01] 
13/04 . Thö trô ®ì [1, 2006.01] 

15/00 Thö ®éng c¬ [1, 4, 2006.01] 
15/02 .  C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng cña thiÕt bÞ thö [2006.01] 
15/04 .  Thö ®éng c¬ ®èt trong, vÝ dô thö chÈn ®o¸n ®éng c¬ piston [2006.01] 
15/05 .  .  b»ng c¸ch kÕt hîp gi¸m s¸t hai hay nhiÒu th«ng sè kh¸c nhau cña ®éng c¬ 

[2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Nhãm G01M15/05 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01M15/06 G01M15/12  

 
15/06 .  .  b»ng c¸ch gi¸m s¸t vÞ trÝ cña piston hoÆc tay ®ßn [2006.01] 
15/08 .  .  b»ng c¸ch gi¸m s¸t ¸p suÊt trong xilanh [2006.01] 
15/09 .  .  b»ng c¸ch gi¸m s¸t ¸p suÊt trong èng dÉn chÊt láng, vÝ dô trong c¸c bé phËn b«i 

       tr¬n hoÆc lµm l¹nh [2006.01] 
15/10 .  .  b»ng c¸ch gi¸m s¸t khÝ th¶i [2006.01] 
15/11 .  .  b»ng c¸ch ph¸t hiÖn ®éng c¬ kh«ng næ [2006.01] 

15/12 .  .  b»ng c¸ch gi¸m s¸t sù rung ®éng [2006.01] 

15/14 .  Thö thiÕt bÞ turbin-khÝ hoÆc thiÕt bÞ chuyÓn ®éng do ph¶n lùc [2006.01] 
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17/00 Thö xe cé (G01M 15/00 ®îc u tiªn; thö ®é chÆt cña chÊt lu G01M 3/00; thö tÝnh 
®µn håi cña c¸c vËt hoÆc cña bÖ xe, vÝ dô thö xo¾n G01M 5/00; thö ®é ®ång chØnh 
cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®Çu xe G01M 11/06) [1, 2006.01] 

17/007 . c¸c lo¹i xe cé cã b¸nh hoÆc xÝch v« tËn (G01M 17/08 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
17/013 . . b¸nh xe [6, 2006.01] 
17/02 . . lèp xe [1, 6, 2006.01] 
17/03 . . xÝch v« tËn [6, 2006.01] 
17/04 . . treo hoÆc ®Öm [1, 6, 2006.01] 
17/06 . . bé phËn l¸i; b¸nh l¸i [1, 6, 2006.01] 
17/08 . . c¸c lo¹i xe cé ch¹y trªn ®êng ray [6, 2006.01] 
17/10 . . treo, trôc hoÆc b¸nh [6, 2006.01] 

99/00 C¸c vÊn ®Ò cha ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy 
[2011.01] 

 

66 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G01N 

G01N Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ho¸ 
tÝnh hoÆc lý tÝnh cña chóng (c¸c ph¬ng ph¸p ®o hoÆc thö nghiÖm 
ngoµi ph¬ng ph¸p miÔn dÞch bao gåm c¸c enzim hoÆc vi sinh C12M, C12Q) 

  
Ghi chó [5] 

(1) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh:  
 - "kh¶o s¸t" cã nghÜa lµ thö nghiÖm hoÆc x¸c ®Þnh  
 - "vËt liÖu" bao gåm chÊt r¾n, chÊt láng vµ m«i trêng khÝ, vÝ dô khÝ quyÓn  
(2) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 
(3) Kh¶o s¸t c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu, chuyªn dïng trong c¸c quy tr×nh thuéc vÒ ph©n 

líp B23K, ®îc ph©n lo¹i trong nhãm B23K 31/12. 

Néi dung ph©n líp 

LÊy mÉu chuÈn bÞ ...................................................................................................................... 1/00 
Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch ®Æc trng b»ng tÝnh 
chÊt ®îc kh¶o s¸t 

§é bÒn c¬ häc; mËt ®é; dßng ch¶y ................................................................. 3/00, 9/00, 11/00 
HiÖu øng biªn hoÆc hiÖu øng bÒ mÆt; tÝnh chÊt cña c¸c 
h¹t; ®é thÊm; lùc ma s¸t; lùc kÕt dÝnh ......................................................... 13/00, 15/00, 19/00 
§é bÒn díi t¸c ®éng cña c¸c chÊt trong  
 khÝ quyÓn .......................................................................................................................... 17/00 

Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch ®Æc trng b»ng 
ph¬ng ph¸p sö dông 

C©n; ®o ¸p suÊt hoÆc thÓ tÝch cña chÊt khÝ; c¬ häc .......................................... 5/00, 7/00, 19/00 
Quang häc, b»ng vi sãng; b»ng bøc x¹ ....................................................... 21/00, 22/00, 23/00 
Céng hëng tõ hoÆc c¸c hiÖu øng spin kh¸c ...................................................................... 24/00 
NhiÖt; ®iÖn; ®iÖn ho¸; tõ; ©m  ...................................................................... 25/00, 27/00, 29/00 
B»ng c¸ch t¸ch thµnh c¸c thµnh phÇn; b»ng c¸ch sö 
dông c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc ............................................................................... 30/00, 31/00 

Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch ®Æc trng b»ng vËt 
liÖu kh¶o s¸t ............................................................................................................................. 33/00 

MiÔn dÞch  .......................................................................................................................... 33/53 
Ph©n tÝch tù ®éng ................................................................................................................... 35/00 
C¸c chi tiÕt kh«ng ®îc ph©n lo¹i  ë c¸c nhãm 
trªn ................................................................................................................................................ 37/00 

 

1/00 LÊy mÉu; ChuÈn bÞ mÉu ®Ó kh¶o s¸t (chuÈn bÞ vËt liÖu cho c¸c ph©n tÝch tù ®éng 
G01N 35/00) [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó rót mÉu  [1, 2006.01] 
1/04 . . ë tr¹ng th¸i r¾n, vÝ dô b»ng c¸ch c¾t [1, 2006.01] 
1/06 . . . t¹o ra l¸t máng, vÝ dô microtome [1, 2006.01] 
1/08 . . . bao gåm mét dông cô rót, vÝ dô ®ôc lç [1, 2006.01] 
1/10 . . ë tr¹ng th¸i láng hoÆc lu ®éng [1, 2006.01] 
1/12 . . . ChËu ng©m; M¸y n¹o vÐt [1, 5, 2006.01] 
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1/14 . . . ThiÕt bÞ hót, vÝ dô b¬m; ThiÕt bÞ b¬m phôt [1, 2006.01] 
1/16 . . . cã dông cô ®Ó lÊy vµo ë c¸c møc kh¸c nhau (G01N 1/12, G01N 1/14 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
1/18 . . . cã dông cô ®Ó t¸ch mÉu thµnh nhiÒu phÇn (G01N 1/12, G01N 1/14 ®îc u tiªn; 

m¸y mãc chän phÇn dïng cho m¸y s¾c ký B01D 15/08) [1, 2006.01] 
1/20 . . . cho vËt liÖu ®ang ch¶y hoÆc ®ang r¬i (G01N 1/12, G01N 1/14 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/22 . . ë tr¹ng th¸i khÝ [1, 2006.01] 
1/24 . . . ThiÕt bÞ hót [1, 2006.01] 
1/26 . . . cã dông cô ®Ó lÊy vµo tõ mét sè vÞ trÝ [1, 2006.01] 
1/28 . chuÈn bÞ mÉu ®Ó kh¶o s¸t (g¸ mÉu vµo b¶n kÝnh cña kÝnh hiÓn vi G02B 21/34; c¸c 

ph¬ng tiÖn ®Ó ®ì vËt hoÆc vËt liÖu cÇn ph©n tÝch trong kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö H01J 
37/20) [1, 2006.01] 

1/30 . . Nhuém; ThÊm [1, 2006.01] 
1/31 . . . ThiÕt bÞ dïng cho viÖc nµy [6, 2006.01] 

1/32 . . §¸nh bãng; ¨n mßn [1, 2006.01] 
1/34 . . Tinh chÕ, lµm s¹ch [1, 2006.01] 
1/36 . . §a vµo hoÆc l¾p ®Æt c¸c mÉu t¬ng tù [6, 2006.01] 
1/38 . . Pha lo·ng, ph©n t¸n hoÆc trén c¸c mÉu [6, 2006.01] 
1/40 . . C« ®Æc c¸c mÉu [6, 2006.01] 
1/42 . . Xö lý mÉu ë nhiÖt ®é thÊp, vÝ dô ®Þnh h×nh b»ng lµm l¹nh [6, 2006.01] 
1/44 . . Xö lý mÉu b»ng bøc x¹, vÝ dô xö lý nhiÖt [6, 2006.01] 

3/00 Kh¶o s¸t søc bÒn cña vËt liÖu r¾n b»ng c¸ch ¸p dông øng suÊt c¬ häc [1,2006.01] 

Ghi chó 

 Nhãm nµy bao gåm viÖc g©y øng suÊt cho vËt liÖu kh«ng nh÷ng díi mµ cßn trªn 
møc giíi h¹n ®µn håi, vÝ dô cho ®Õn lóc x¶y ra sù g·y 

 
3/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/04 . . M©m cÆp [1, 2006.01] 
3/06 . . Chuyªn dông cho c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o hoÆc ghi  [1, 2006.01] 
3/08 . b»ng c¸ch ¸p ®Æt søc c¨ng æn ®Þnh hoÆc lùc nÐn (G01N 3/28 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
3/10 . . ®îc sinh ra bëi ¸p suÊt khÝ nÐn hoÆc thuû lùc (G01N 9/18 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
3/12 . . . Thö ¸p suÊt  [1, 2006.01] 
3/14 . . t¹o ra b»ng träng lùc chÕt, vÝ dô con l¾c; t¹o ra b»ng søc c¨ng lß xo (G01N 3/18 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/16 . . ®îc ¸p ®Æt th«ng qua c¬ cÊu dÉn ®éng b¸nh r¨ng (G01N 3/18 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
3/18 . . TiÕn hµnh thö ë nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp [1, 2006.01] 
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3/20 . b»ng c¸ch ¸p ®Æt lùc uèn æn ®Þnh (G01N 3/26, G01N 3/28 ®îc u tiªn) 
[1,2006.01] 

3/22 . b»ng c¸ch ¸p ®Æt lùc xo¾n æn ®Þnh (G01N 3/26, G01N 3/28 ®îc u tiªn) 
[1,2006.01] 

3/24 . b»ng c¸ch ¸p ®Æt lùc c¾t æn ®Þnh (G01N 3/26, G01N 3/28 ®îc u tiªn) [1,2006.01] 
3/26 . Kh¶o s¸t tÝnh xo¾n ®îc hoÆc cuén ®îc [1, 2006.01] 
3/28 . Kh¶o s¸t tÝnh dÔ kÐo sîi, vÝ dô tÝnh dÔ thÝch nghi cña mét tÊm l¸ kim lo¹i dïng ®Ó 

d¸t máng hoÆc ®Ó xe chØ [1, 2006.01] 
3/30 . b»ng c¸ch ¸p ®Æt mét xung lùc ®¬n, (kh¶o s¸t ®é cøng b»ng c¸ch thùc hiÖn va ®Ëp 

díi mét t¶i träng xung G01N 3/48) [1, 2006.01] 
3/303 .  .  chØ ®îc sinh ra bëi träng lùc r¬i tù do [7, 2006.01] 
3/307 .  .  ®îc sinh ra bëi lß xo nÐn hoÆc lß xo chÞu øng suÊt kÐo; ®uîc sinh ra bëi ph¬ng 

   tiÖn khÝ nÐn hay thñy lùc [7, 2006.01] 
3/31 .  .  ®îc sinh ra bëi b¸nh ®µ quay [7, 2006.01] 
3/313 .  .  ®îc sinh ra bëi chÊt næ [7, 2006.01] 
3/317 .  .  ®îc sinh ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ [7, 2006.01] 
3/32 . b»ng c¸ch ¸p dông lùc lÆp l¹i hoÆc nhiÒu xung  [1, 2006.01] 
3/34 . . ®îc sinh ra bëi ph¬ng tiÖn c¬ häc, vÝ dô ®Ëp bóa [1, 2006.01] 
3/36 . . ®îc sinh ra bëi ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
3/38 . . ®îc sinh ra bëi ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
3/40 . Kh¶o s¸t ®é cøng hoÆc ®é cøng nÈy [1, 2006.01] 
3/42 . . b»ng c¸ch Ên lªn ®Çu ®o mét t¶i æn ®Þnh, vÝ dô h×nh cÇu hoÆc h×nh  chãp (G01N 

3/54 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/44 . . . c¸c ®Çu ®o ®îc ®Æt díi mét t¶i thø yÕu vµ tiÕp theo mét t¶i chÝnh, tøc lµ hÖ 

thèng Rockwell [1, 2006.01] 
3/46 . . . c¸c ®Çu ®o thùc hiÖn mét chuyÓn ®éng g©y xíc [1, 2006.01] 
3/48 . . b»ng c¸ch Ên ®Çu ®o díi t¶i xung, vÝ dô qu¶ cÇu r¬i (G01N 3/54 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
3/50 . . b»ng c¸ch ®o ma s¸t l¨n, vÝ dô b»ng c¸ch ®ng ®a con l¾c (G01N 3/54 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
3/52 . . b»ng c¸ch ®o ph¹m vi ph¶n håi cña mét vËt va ®Ëp (G01N 3/54 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
3/54 . . TiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm ë nhiÖt ®é cao hoÆc nhiÖt ®é thÊp [1, 2006.01] 
3/56 . Kh¶o s¸t søc bÒn víi sù cä s¸t hoÆc mµi mßn [1, 2006.01] 
3/58 . Kh¶o s¸t tÝnh cã thÓ c¾t ®îc b»ng dông cô c¾t; Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¾t cña c¸c lo¹i 

c«ng cô [1, 2006.01] 
3/60 . Kh¶o s¸t søc bÒn vËt liÖu ®èi víi sù thay ®æi nhanh cña nhiÖt, vÝ dô vËt liÖu chÞu löa 

[1, 2006.01] 
3/62 . ChÕ t¹o, hiÖu chØnh hoÆc söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®îc sö dông trong c¸c kh¶o s¸t 

thuéc c¸c ph©n nhãm ®øng tríc [1, 2006.01] 

5/00 Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch c©n, vÝ dô c©n nh÷ng h¹t nhá t¸ch ra tõ khÝ hoÆc 
chÊt láng (G01N 9/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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5/02 . b»ng c¸ch hÊp thô hoÆc hót b¸m c¸c thµnh phÇn cña vËt liÖu vµ x¸c ®Þnh sù thay ®æi 
träng lîng cña chÊt hót b¸m ®ã, vÝ dô x¸c ®Þnh lîng Èm [1, 2006.01] 

5/04 . b»ng c¸ch hót ra mét thµnh phÇn, vÝ dô b»ng sù bay h¬i, vµ c©n phÇn cßn l¹i [1, 
2006.01] 

7/00 Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch ®o ¸p su©t hoÆc thÓ tÝch cña mét chÊt khÝ hoÆc chÊt 
h¬i [1, 2006.01] 

7/02 . b»ng c¸ch hÊp thô, hót b¸m hoÆc ®èt ch¸y c¸c thµnh phÇn vµ ®o sù thay ®æi ¸p suÊt 
hoÆc thÓ tÝch cña phÇn cßn l¹i [1, 2006.01] 

7/04 . . b»ng c¸ch chØ hÊp thô hoÆc chØ hót b¸m [1, 2006.01] 
7/06 . . b»ng c¸ch chØ ®èt ch¸y [1, 2006.01] 
7/08 . . b»ng c¸ch ®èt ch¸y, tiÕp theo lµ hÊp thô hoÆc hót b¸m c¸c s¶n phÈm ch¸y ®ã 

[1,2006.01] 
7/10 . b»ng c¸ch cho khuÕch t¸n c¸c thµnh phÇn qua mét têng xèp vµ ®o sù chªnh lÖch 

¸p suÊt hoÆc thÓ tÝch [1, 2006.01] 
7/12 . . sù khuÕch t¸n ®îc kÕ tiÕp b»ng sù ch¸y hoÆc «xy ho¸ cã xóc t¸c [1, 2006.01] 
7/14 . b»ng c¸ch cho vËt liÖu ph¸t ra khÝ hoÆc h¬i, vÝ dô h¬i níc, vµ ®o ®é chªnh ¸p suÊt 

hoÆc thÓ tÝch [1, 2006.01] 
7/16 . . b»ng c¸ch nung nãng vËt liÖu [1, 2006.01] 
7/18 . . b»ng c¸ch cho vËt liÖu ph¶n øng [1, 2006.01] 
7/20 . . . ph¶n øng lªn men [1, 2006.01] 
7/22 . . . . cña bét nh·o [1, 2006.01] 

9/00 Kh¶o s¸t mËt ®é hoÆc tû träng riªng cña vËt liÖu; Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch 
x¸c ®Þnh mËt ®é hoÆc tû träng riªng  [1, 2006.01] 

9/02 . b»ng c¸ch ®o träng lîng cña mét thÓ tÝch ®· biÕt [1, 2006.01] 
9/04 . . cña chÊt láng [1, 2006.01] 
9/06 . . . cã sù tuÇn hoµn liªn tôc qua mét thµnh phÇn tùa trªn trô quay [1, 2006.01] 
9/08 . b»ng c¸ch ®o lùc næi cña vËt liÖu r¾n b»ng c¸ch c©n nã c¶ trong chÊt láng vµ trong 

kh«ng khÝ [1, 2006.01] 
9/10 . b»ng c¸ch quan s¸t c¸c vËt nhóng hoµn toµn hoÆc tõng phÇn trong c¸c vËt liÖu láng 

[1, 2006.01] 
9/12 . . b»ng c¸ch quan s¸t ®é s©u bÞ nhóng ít cña vËt; vÝ dô tû träng kÕ [1, 2006.01] 
9/14 . . . vËt ®ã ®îc g¾n trong mét thïng chøa [1, 2006.01] 
9/16 . . . vËt ®ã quay ®îc  [1, 2006.01] 
9/18 . . . Lµm thÝch øng ®Æc biÖt ®Ó chØ b¸o, ghi hoÆc kiÓm tra [1, 2006.01] 
9/20 . . b»ng c¸ch c©n b»ng träng lîng cña c¸c vËt [1, 2006.01] 
9/22 . . . cã sù tuÇn hoµn liªn tôc cña chÊt láng [1, 2006.01] 
9/24 . b»ng c¸ch quan s¸t sù truyÒn sãng hoÆc bøc x¹ h¹t qua vËt liÖu [1, 2006.01] 
9/26 . b»ng c¸ch ®o sù chªnh lÖch ¸p suÊt [1, 2006.01] 
9/28 . . b»ng c¸ch ®o ¸p suÊt thæi cña c¸c bät khÝ tho¸t ra tõ èng phôt ë c¸c ®é s©u kh¸c 

nhau trong mét chÊt láng [1, 2006.01] 
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9/30 . b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖu øng li t©m [1, 2006.01] 
9/32 . b»ng c¸ch sö dông ®Æc tÝnh ch¶y cña chÊt lu, vÝ dô ch¶y qua èng hoÆc khÈu ®é 

[1,2006.01] 
9/34 . . b»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn tö mµ chÊt lu chuyÓn ®éng qua nã, vÝ dô c¸i van 

[1,2006.01] 
9/36 . Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch ®o nång ®é hoÆc tû träng riªng, vÝ dô x¸c ®Þnh lîng 

Èm (c¸c ph¬ng ph¸p ®o G01N 9/02 ®Õn G01N 9/32) [1, 2006.01] 

11/00 Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh ch¶y cña vËt liÖu, ®é nhít, ®é dÎo; Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng 
c¸ch x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh ch¶y [1, 2006.01] 

11/02 . b»ng c¸ch ®o dßng ch¶y cña vËt liÖu [1, 2006.01] 
11/04 . . qua lèi hÑp, vÝ dô èng, khÈu ®é [1, 2006.01] 
11/06 . . . b»ng c¸ch tÝnh thêi gian ch¶y cña mét lîng ®· biÕt [1, 2006.01] 
11/08 . . . b»ng c¸ch ®o ¸p suÊt cÇn ®Ó sinh ra mét dßng ch¶y ®· biÕt [1, 2006.01] 
11/10 . b»ng c¸ch di ®éng mét vËt trong vËt liÖu [1, 2006.01] 
11/12 . . b»ng c¸ch ®o vËn tèc næi lªn hoÆc ch×m xuèng cña vËt thÓ ®ã; b»ng c¸ch ®o sù 

x©m thùc cña vËt ®o h×nh nªm (G01N11/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/14 . . b»ng c¸ch sö dông vËt thÓ quay, vÝ dô c¸i van (G01N 11/16 ®îc u tiªn) 

[1,2006.01] 
11/16 . . b»ng c¸ch ®o hiÖu øng t¾t dÇn trªn vËt dao ®éng [1, 2006.01] 

13/00 Kh¶o s¸t hiÖu øng bÒ mÆt hoÆc hiÖu øng biªn, vÝ dô lùc thÊm; Kh¶o s¸t hiÖu øng 
khuÕch t¸n; Ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch x¸c ®Þnh hiÖu øng bÒ mÆt, hiÖu øng 
biªn hoÆc hiÖu øng khuÕch t¸n (thiÕt bÞ hoÆc kü thuËt quÐt èng thö G01Q) 
[1,7,2006.01] 

13/02 . Kh¶o s¸t søc c¨ng bÒ mÆt cña chÊt láng [1, 2006.01] 
13/04 . Kh¶o s¸t hiÖu øng thÊm läc [1, 2006.01] 

15/00 Kh¶o s¸t c¸c tÝnh chÊt cña c¸c h¹t; Kh¶o s¸t tÝnh thÊm, tÝnh xèp hoÆc diÖn tÝch 
bÒ mÆt cña vËt liÖu xèp (sù nhËn d¹ng c¸c vi sinh vËt  C12Q) [1,4,2006.01] 

  

15/02 . Kh¶o s¸t kÝch thíc h¹t hoÆc sù ph©n bè kÝch thíc (G01N 15/04, G01N 15/10 
®îc u tiªn; b»ng c¸ch ®o ¸p suÊt thÈm thÊu G01N 7/10) [1, 4, 2006.01] 

15/04 . Kh¶o s¸t sù l¾ng cÆn trong thÓ huyÒn phï h¹t [1, 2006.01] 
15/05 . . trong m¸u [4, 2006.01] 
15/06 . Kh¶o s¸t nång ®é cña c¸c thÓ huyÒn phï h¹t, (G01N 15/04, G01N 15/10 ®îc u 

tiªn; b»ng c¸ch c©n G01N 5/00) [1, 3, 2006.01] 
15/08 . Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng thÊm ®îc, ®é xèp hoÆc diÖn tÝch bÒ mÆt cña vËt liÖu xèp  [1, 

2006.01] 
15/10 . Kh¶o s¸t c¸c h¹t riªng biÖt [4, 2006.01] 
15/12 . . M¸y t¸ch ®Õm [4, 2006.01] 
15/14 . . Kh¶o s¸t ®iÖn quang [4], 2006.01] 
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17/00 Kh¶o s¸t søc bÒn vËt liÖu díi t¸c dông cña thêi tiÕt, ¨n mßn hoÆc ¸nh s¸ng 
[1,2006.01] 

17/02 . C¸c hÖ thèng ®iÖn ho¸ ®o søc bÒn vËt liÖu díi t¸c ®éng cña thêi tiÕt, ¨n mßn hoÆc 
chèng ¨n mßn (G01N 17/04 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

17/04 . §Çu dß ®o sù ¨n mßn [5, 2006.01] 

19/00 Kh¶o s¸t vËt liÖu b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc (G01N 3/00 ®Õn G01N 17/00 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

19/02 . §o hÖ sè ma s¸t gi÷a c¸c vËt liÖu [1, 2006.01] 
19/04 . §o lùc b¸m dÝnh gi÷a c¸c vËt liÖu, vÝ dô cña b¨ng dÝnh, cña líp vá bäc [1, 2006.01] 
19/06 . Kh¶o s¸t b»ng c¸ch t¸ch vËt liÖu ra, vÝ dô thö tia löa ®iÖn [1, 2006.01] 
19/08 . Ph¸t hiÖn khuyÕt tËt hoÆc sù kh«ng ®ång ®Òu  [1, 2006.01] 

19/10 . §o hµm lîng Èm, vÝ dô b»ng c¸ch ®o sù biÕn ®æi chiÒu dµi cña sîi hót Èm; Èm kÕ 
[1, 2006.01] 

21/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc, 
nghÜa lµ sö dông tia hång ngo¹i, ¸nh s¸ng nh×n thÊy hoÆc tia tö ngo¹i (G01N 
3/00, G01N 19/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

 
    Ghi chó [7] 

 Nhãm nµy kh«ng bao gåm viÖc kh¶o s¸t c¸c ®Æc tÝnh quang phæ cña ¸nh s¸ng hoÆc 
viÖc ®o c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu ë chç c¸c ®Æc tÝnh  quang phæ cña ¸nh s¸ng ®îc 
c¶m nhËn vµ ®Æc biÖt lu ý tíi viÖc t¹o ra, dß hoÆc ph©n tÝch quang phæ quy ®Þnh r»ng 
c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu cÇn ®îc kh¶o s¸t lµ Ýt quan träng. C¸c ®èi tîng nµy ®îc 
ph©n lo¹i vµo nhãm G01J 3/00.  

  
21/01 . ThiÕt bÞ hoÆc m¸y dïng cho c¸c kh¶o s¸t quang häc [3, 2006.01] 
21/03 . . CÊu tróc cña cèc ®ong (cuvette) [3, 2006.01] 
21/05 . . . Dßng ch¶y qua cèc ®ong (G01N 21/09 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/07 . . . Cèc ®ong kiÓu ly t©m (G01N 21/09 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/09 . . . ®îc lµm thÝch nghi ®Ó dïng ë m«i trêng ®éc h¹i hoÆc víi vËt liÖu ¨n mßn 

hoÆc vËt liÖu mµi mßn [3, 2006.01] 
21/11 . . §æ ®Çy hoÆc rãt c¹n cèc ®ong [3, 2006.01] 
21/13 . . ChuyÓn cèc ®ong hoÆc mÉu r¾n tíi hoÆc ra khái tr¹m nghiªn cøu [3, 2006.01] 
21/15 . . Tr¸nh nhiÔm bÈn c¸c thµnh phÇn cña hÖ quang häc hoÆc lµm t¾c quang tr×nh [3, 

2006.01] 
21/17 . HÖ thèng, trong ®ã ¸nh s¸ng tíi thay ®æi theo ®Æc tÝnh cña vËt liÖu kh¶o s¸t (vËt liÖu 

nghiªn cøu bÞ kÝch thÝch quang häc g©y ra biÕn ®æi bíc sãng cña ¸nh s¸ng tíi 
G01N 21/63) [3, 2006.01] 

21/19 . . TÝnh lìng híng s¾c [3, 2006.01] 
21/21 . . Nh÷ng ®Æc tÝnh t¸c ®éng ®Õn tÝnh ph©n cùc (G01N 21/19 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
21/23 . . . Khóc x¹ kÐp [3, 2006.01] 
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G01N 

21/25 . . Mµu s¾c; C¸c ®Æc tÝnh cña phæ, nghi· lµ so s¸nh hiÖu øng cña vËt liÖu ®èi víi ¸nh 
s¸ng t¹i hai hoÆc nhiÒu bíc sãng kh¸c nhau hoÆc trªn c¶ d¶i sãng [3, 2006.01] 

21/27 . . . sö dông sù dß b»ng quang ®iÖn (G01N 21/31 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/29 . . . sö dông sù theo dâi nh×n thÊy (G01N 21/31 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/31 . . . Kh¶o s¸t hiÖu øng t¬ng ®èi cña vËt liÖu t¹i c¸c bíc sãng ®Æc trng cho thµnh 

phÇn hoÆc ph©n tö riªng, vÝ dô phÐp ®o phæ hÊp thô nguyªn tö [3, 2006.01] 
21/33 . . . . sö dông ¸nh s¸ng cùc tÝm (G01N 21/39 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/35 . . . . sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i (G01N 21/39 ®îc u tiªn) [3, 2006.01,2014.01] 
21/3504 . . . . .  ®Ó ph©n tÝch c¸c khÝ, vÝ dô ph©n tÝch nhiÒu khÝ [2014.01] 
21/3518 . . . . . .  C¸c thiÕt bÞ sö dông kü thuËt t¬ng quan läc khÝ; ThiÕt bÞ sö dông c¸c kü 

      thuËt ®iÒu chÕ ¸p suÊt khÝ [2014.01] 
21/3554 . . . . .  ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm [2014.01] 
21/3559 . . . . . .  trong c¸c tÊm, vÝ dô trong trang giÊy [2014.01] 
21/3563 . . . . .  ®Ó ph©n tÝch c¸c chÊt r¾n; §iÒu chÕ mÉu cña chóng [2014.01] 
21/3577 . . . . .  ®Ó ph©n tÝch c¸c chÊt láng, vÝ dô níc « nhiÔm [2014.01] 
21/3581 . . . . .  sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i xa; sö dông bøc x¹ Terahertz [2014.01] 
21/3586 . . . . . .  b»ng quang phæ miÒn thêi gian Terahertz [THz-TDS] [2014.01] 
21/359 . . . . .  sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i gÇn [2014.01] 
21/37 . . . . . sö dông sù dß b»ng khÝ nÐn [3, 2006.01] 
21/39 . . . . sö dông laze ®iÒu hëng ®îc [3, 2006.01] 
21/41 . . §é khóc x¹ riªng; C¸c ®Æc tÝnh ¶nh hëng pha, vÝ dô chiÒu dµi quang tr×nh (G01N 

21/21 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/43 . . . b»ng c¸ch ®o gãc tíi h¹n [3, 2006.01] 
21/45 . . . sö dông ph¬ng ph¸p dao thoa kÕ; sö dông ph¬ng ph¸p Schlieren [3, 2006.01] 
21/47 . . T¸n x¹, nghÜa lµ ph¶n x¹ khuÕch t¸n (G01N 21/25, G01N 21/41 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
21/49 . . . trong mét vËt hoÆc chÊt láng [3, 2006.01] 
21/51 . . . . bªn trong mét b×nh chøa, vÝ dô trong mét ampul (G01N 21/53 ®îc u tiªn) 

[3, 2006.01] 
21/53 . . . . trong chÊt lưu ®ang ch¶y, vÝ dô khãi [3, 2006.01] 
21/55 . . HÖ sè ph¶n x¹ g¬ng [3, 2006.01, 2014.01] 
21/552 . . . Tæng ph¶n x¹ suy gi¶m [2014.01] 
21/57 . . . ®o ®é bãng [3, 2006.01] 
21/59 . . HÖ sè truyÒn (G01N 21/25 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/61 . . . M¸y ph©n tÝch khÝ kh«ng t¸n x¹ [3, 2006.01] 
21/62 . C¸c hÖ thèng trong ®ã vËt liÖu kh¶o s¸t ®îc kÝch thÝch, do ®ã ph¸t ra ¸nh s¸ng 

hoÆc lµm thay ®æi chiÒu dµi bíc sãng cña ¸nh s¸ng tíi [3, 2006.01] 
21/63 . . ®îc kÝch thÝch b»ng quang häc [3, 2006.01] 
21/64 . . . Huúnh quang; L©n quang [3, 2006.01] 
21/65 . . . Sù t¸n x¹ Raman [3, 2006.01] 
21/66 . . ®îc kÝch thÝch b»ng ®iÖn, vÝ dô ph¸t quang ®iÖn [3, 2006.01] 
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21/67 . . . sö dông hå quang ®iÖn hoÆc sù phãng ®iÖn [3, 2006.01] 
21/68 . . . sö dông ®iÖn trêng cao tÇn [3, 2006.01] 
21/69 . . . dïng riªng cho chÊt lu [3, 2006.01] 
21/70 . . ®îc kÝch thÝch b»ng c¬ häc, vÝ dô sù ph¸t quang do ma s¸t [3, 2006.01] 
21/71 . . ®îc kÝch thÝch b»ng nhiÖt [3, 2006.01] 
21/72 . . . sö dông bÕp löa [3, 2006.01] 
21/73 . . . sö dông bÕp hoÆc ®Ìn plasma [3, 2006.01] 
21/74 . . . sö dông sù phun kh«ng löa, vÝ dô lß graphit [3, 2006.01] 
21/75 . HÖ thèng, trong ®ã vËt liÖu tham gia ph¶n øng ho¸ häc, nghiªn cøu tiÕn triÓn vµ kÕt 

qu¶ cña ph¶n øng ®ã (hÖ thèng trong ®ã vËt liÖu ®îc ®èt ch¸y trong löa hoÆc trong 
plasma G01N 21/27, G01N 21/73) [3, 2006.01] 

21/76 . . Sù ph¸t quang ho¸; Sù ph¸t quang sinh vËt [3, 2006.01] 
21/77 . . b»ng c¸ch quan s¸t hiÖu øng trªn chÊt chØ thÞ ho¸ häc [3, 2006.01] 
21/78 . . . t¹o ra sù thay ®æi mµu [3, 2006.01] 
21/79 . . . . Sù chuÈn ®é tr¾c quang [3, 2006.01] 
21/80 . . . . ChØ b¸o gi¸ trÞ PH [3, 2006.01] 
21/81 . . . . ChØ b¸o ®é Èm [3, 2006.01] 
21/82 . . . g©y ra sù kÕt tña hoÆc sù vÈn ®ôc [3, 2006.01] 
21/83 . . . . ChuÈn ®é ®ôc kÕ [3, 2006.01] 
21/84 . HÖ thèng dµnh riªng cho nh÷ng øng dông ®Æc biÖt [3, 2006.01] 
21/85 . . Kh¶o s¸t chÊt láng chuyÓn ®éng hoÆc chÊt r¾n d¹ng h¹t [3, 2006.01] 
21/86 . . Kh¶o s¸t c¸c tÊm chuyÓn ®éng (G01N 21/89 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/87 . . Kh¶o s¸t ®å trang søc (G01N 21/88 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
21/88 . . Kh¶o s¸t sù xuÊt hiÖn h háng, lçi hoÆc sù nhiÔm bÈn [3, 2006.01] 
21/89 . . . trong vËt liÖu chuyÓn ®éng, vÝ dô giÊy, hµng dÖt (G01N 21/90, G01N 21/91, 

G01N 21/94 ®îc u tiªn) [3, 7, 2006.01] 
21/892 . . . .  kh¸c biÖt bëi vÕt r¹n, h háng hoÆc ®Æc ®iÓm vËt ®îc kiÓm tra  [7, 2006.01] 
21/894 . . . .   .  C¸c lç ®ôc [7, 2006.01] 
21/896 . . . .   .  C¸c khuyÕt tËt quang häc trong hoÆc trªn vËt liÖu trong suèt [7, 2006.01] 
21/90 . . . trong mét b×nh chøa hoÆc trong hµm lîng cña nã (G01N 21/91 ®îc u tiªn) 

[3, 2006.01] 
21/91 . . . sö dông søc xuyªn cña thuèc nhuém, vÝ dô mùc huúnh quang [3, 2006.01] 
21/93 . . .  C¸c mÉu chuÈn ®Ó ph¸t hiÖn; HiÖu chØnh [7, 2006.01] 
21/94 . . .  Kh¶o s¸t sù nhiÔm bÈn, vÝ dô bôi (G01N 21/85 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/95 . . . kh¸c biÖt bëi vËt liÖu hoÆc h×nh d¹ng cña vËt ®îc kiÓm tra (G01N 21/89 G01N 

21/91, G01N 21/94 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/952 . . . . KiÓm tra bÒ mÆt bªn ngoµi cña c¸c vËt h×nh trô hoÆc d©y (G01N 21/956 ®îc 

u tiªn) [7, 2006.01] 
21/954 . . . . KiÓm tra bÒ mÆt bªn trong cña c¸c vËt thÓ rçng, vÝ dô lç khoan [7, 2006.01] 
21/956 . . . . KiÓm tra h×nh trªn bÒ mÆt cña c¸c vËt [7, 2006.01] 
21/958 . . . . KiÓm tra vËt liÖu trong suèt [7, 2006.01] 
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G01N 

22/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông sãng cùc ng¾n (G01N 3/00 
G01N 17/00, G01N 24/00 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

22/02 . Kh¶o s¸t sù xuÊt hiÖn h háng [3, 2006.01] 
22/04 . Kh¶o s¸t hµm lîng Èm [3, 2006.01] 

23/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông bøc x¹ sãng hoÆc bøc x¹ 
h¹t, vÝ dô tia X, n¬tron, kh«ng thuéc c¸c nhãm G01N 3/00 ®Õn G01N 17/00, 
G01N 21/00 hoÆc G01N 22/00 [1, 2006.01] 

23/02 . b»ng c¸ch truyÒn bøc x¹ qua vËt liÖu [1, 2006.01] 
23/04 . . vµ t¹o thµnh hình ¶nh cña vËt liÖu [1, 2006.01, 2018.01] 
23/041 . . . Chôp ¶nh t¬ng ph¶n pha [2018.01] 
23/044 . . . sö dông ph¬ng ph¸p chôp c¾t líp [2018.01] 
23/046 . . . sö dông ph¬ng ph¸p chôp c¾t líp, vÝ dô, chôp c¾t líp vi tÝnh [2018.01] 
23/05 . . . sö dông n¬tron [3, 2006.01] 
23/06 . . vµ ®o sù hÊp thô [1, 2006.01, 2018.01] 
23/083 . . . bøc x¹ tia X [5, 2006.01, 2018.01] 
23/085 . . . . cÊu tróc tinh thÓ sù hÊp thô tia X [XAFS], vÝ dô, sö dông [XAFS] më réng 

[2018.01] 
23/087 . . . . . sö dông tia X rÊt m¹nh [5, 2006.1] 
23/09 . . . bøc x¹ lµ n¬tron [3, 2006.01, 2018.01] 
23/095 . . . Sù hÊp thô céng hëng tia Gamma, vÝ dô, sö dông hiÖu øng mossbauer 

[2018.01] 
23/10 . . . . vËt liÖu ®îc ®Ó trong mét b×nh chøa, vÝ dô, trong m¸y quÐt tia X x¸ch tay 

[1,3, 2006.01, 2018.01] 
23/12 . . . . vËt liÖu lµ chÊt láng hoÆc chÊt r¾n d¹ng h¹t ch¶y [1, 3, 2006.01, 2018.01] 
23/16 . . . . vËt liÖu lµ tÊm hoÆc mµng chuyÓn ®éng [1, 3, 2006.01, 2018.01] 
23/18 . . . .  Kh¶o s¸t sù xuÊt hiÖn h háng hoÆc t¹p chÊt [1, 3, 5, 2006.01, 2018.01] 
23/20 . b»ng c¸ch sö dông sù nhiÔu x¹ cña bøc x¹ bằng vật liệu, vÝ dô ®Ó nghiªn cøu cÊu 

   tróc tinh thÓ, b»ng c¸ch sö dông t¸n x¹ cña bøc x¹ bằng vật liệu, ví dụ khảo sát vật  
   liệu phi tinh thể, b»ng c¸ch sö dông phản x¹ cña bøc x¹ bằng vật liệu  
   [1, 2006.01, 2018.01] 

23/20008. . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña m¸y ph©n tÝch, vÝ dô, ®îc ®Æc trng bëi nguån tia X, bÞ  
 t¸ch sãng hoÆc hÖ thèng quang häc; Phô tïng dïng cho nã; ChuÈn bÞ mÉu cho 
   chóng (quang kÕ ®¬n s¾c dïng cho tia X cã sö dông tinh thÓ G21K1/06) 
   [2018.01] 

23/20016. . . M¸y ®o gãc [2018.01] 
23/20025. . . Dông cô gi÷ hoÆc gi¸ ®ì mÉu dïng cho nã [2018.01] 
23/20033. . . . cã dông cô ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é hoÆc ph¬ng tiÖn nung nãng [2018.01] 
23/20041. . . . dïng ®Ó thö nghiÖm ¸p suÊt cao, vÝ dô, thiÕt bÞ t¹o ¸p suÊt cao [2018.01] 
23/2005 . . . ChuÈn bÞ mÉu bét dïng cho m¸y ph©n tÝch [2018.01] 
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G01N 

23/20058. .  §o ®é nhiÔu x¹ cña ®iÖn tö, vÝ dô ph¬ng ph¸p nhiÔu x¹ ®iÖn tö n¨ng lîng thÊp 
    [LEED] hoÆc ph¬ng ph¸p ph¶n x¹ nhiÔu x¹ ®iÖn tö n¨ng lîng cao [RHEED] 
    [2018.01] 

23/20066. .  §o t¸n x¹ kh«ng ®µn håi cña tia gamma, vÝ dô, hiÖu øng Compton [2018.01] 
23/20091. .  §o phæ ph©n t¸n n¨ng lîng [EDS] cña bøc x¹ t¸n x¹ [2018.01] 
23/201 . .  §o t¸n x¹ gãc hÑp, vÝ dô, t¸n x¹ tia X gãc hÑp [SAXS] [2018.01] 
23/202 . . . sö dông n¬tron [3, 2006.01] 
23/203 . . §o t¸n x¹ ngîc [2, 2006.01] 
23/204 . . . sö dông n¬tron [3, 2006.01] 
23/205 . . sö dông buång nhiÔu x¹ [2, 2006.01, 2018.01] 
23/207 . . NhiÔu x¹ kÕ, vÝ dô, sö dông ®Çu dß ë mét vÞ trÝ trung t©m vµ mét hoÆc nhiÒu bé 

t¸ch sãng kh¸c nhau ®îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ vµnh ®ai [2, 2006.01, 2018.01] 
23/22 . b»ng c¸ch ®o ph¸t x¹ thø cÊp b»ng vËt liÖu [1, 2, 2006.01, 2018.01] 
23/2202 . .  ChuÈn bÞ mÉu [2018.01] 
23/2204 . .  Gi¸ ®ì mÉu dïng cho nã; Ph¬ng tiÖn chuyÒn mÉu dïng cho nã [2018.01] 
23/2206 . .  KÕt hîp cña hai hoÆc nhiÒu phÐp ®o, cã Ýt nhÊt mét phÐp ®o lµ cña ph¸t x¹ thø 

    cÊp, vÝ dô, sù kÕt hîp cña phÐp ®o ph¸t x¹ thø cÊp [SE] vµ phÐp ®o ®iÖn tö t¸n x¹  
    ngîc [2018.01] 

23/2208 . .  . toµn bé c¸c phÐp ®o lµ cña ph¸t x¹ thø cÊp, vÝ dô, kÕt hîp cña phÐp ®o SE vµ 
      phÐp ®o tia X ®Æc thï [2018.01] 

23/2209 . .  sö dông phæ t¸n s¾c bíc sãng [WDS] [2018.01] 
23/221 . .  b»ng c¸ch ph©n tÝch kÝch ho¹t [2, 2006.01] 
23/222 . . . sö dông ph©n tÝch ho¹t hãa n¬tron [NAA] [3, 2006.01] 
23/223 . .  b»ng c¸ch dïng tia X hoÆc tia gamma ®Ó chiÕu mÉu vµ ®o ®é ph¸t quang tia X 

[2,2006.01] 
23/225 . . sö dông ®Çu ®o vi lîng ®iÖn tö hoÆc ion [2, 2006.01, 2018.01] 
23/2251 . . . sö dông chïm tia electron tíi, vÝ dô, kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt [SEM] [2018.01] 
23/2252 . . .  .  §o tia X ®îc ph¸t x¹, vÝ dô, kÝnh hiÓn vi ph©n tÝch vi ®Çu dß [2018.01]  

23/2254 . . .  .  §o huúnh quang ca-t«t [2018.01] 
23/2255 . . . sö dông chïm tia electron tíi, vÝ dô, chïm tia proton [2018.01] 
23/2257 . . .  .  §o tia X ®îc kÝch thÝch, nghÜa lµ, ph¸t x¹ tia X c¶m øng h¹t [2018.01] 
23/2258 . . . .  §o ph¸t x¹ ion thø cÊp, vÝ dô, khèi phæ cña ion thø cÊp [SIMS] (khÝa c¹nh  

       ph©n tÝch tû lÖ khèi lîng trªn ®iÖn tÝch cña SIMS cho sù ph©n tÝch vËt liÖu 
       G01N27/62) [2018.01] 

23/227 . . §o hiÖu øng quang ®iÖn, vÝ dô, kÝnh hiÓn vi quang ®iÖn tö ph¸t x¹ [PEEM] 
[2,2006.01, 2018.01] 

23/2273 . .  . §o phæ quang ®iÖn tö, vÝ dô, kýnh hiÓn vi ®iÖn tö dïng cho ph©n tÝch hãa häc 
    [ESCA] hoÆc hÝnh hiÓn vi quang ®iÖn tö tia X [XPS] [2018.01] 

23/2276 . .  . sö dông hiÖu øng Auger, vÝ dô kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö Auger [AES] [2018.01] 

24/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông céng hëng tõ h¹t nh©n, 
céng hëng thuËn tõ ®iÖn tö hoÆc nh÷ng hiÖu øng Spin kh¸c  [3, 4, 5, 2006.01] 
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G01N 

24/08 . b»ng c¸ch sö dông céng hëng tõ h¹t nh©n (G01N 24/12 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
24/10 . b»ng c¸ch sö dông céng hëng thuËn tõ ®iÖn tö (G01N 24/12 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
24/12 . b»ng c¸ch sö dông céng hëng kÐp [3, 2006.01] 
24/14 . b»ng c¸ch sö dông céng hëng cyclotron [3, 2006.01] 

25/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nhiÖt 
(G01N 3/00 ®Õn G01N 23/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

25/02 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t sù thay ®æi tr¹ng th¸i hoÆc thay ®æi pha; b»ng c¸ch kh¶o s¸t sù 
thiªu kÕt [1, 2006.01] 

25/04 . . cña ®iÓm nãng ch¶y; cña ®iÓm ®«ng l¹nh; cña ®iÓm mÒm ho¸ [1, 2006.01] 
25/06 . . . Ph©n tÝch b»ng c¸ch ®o sù thay ®æi cña ®iÓm ®«ng l¹nh [1, 2006.01] 
25/08 . . cña ®iÓm s«i [1, 2006.01] 
25/10 . . . Ph©n tÝch b»ng c¸ch ®o sù thay ®æi cña ®iÓm s«i [1, 2006.01] 
25/12 . . cña ®iÓm tíi h¹n; cña sù thay ®æi pha kh¸c [1, 2006.01] 
25/14 . b»ng c¸ch chng cÊt, chiÕt t¸ch, khö, ngng tô; ®«ng l¹nh hoÆc kÕt tinh (G01N 

25/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
25/16 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t hÖ sè gi·n në nhiÖt [1, 2006.01] 
25/18 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®é dÉn nhiÖt (b»ng tr¾c nhiÖt lîng G01N 25/20; b»ng c¸ch ®o 

sù thay ®æi ®iÖn trë cña mét vËt ®îc nung nãng b»ng ®iÖn G01N 27/18) [1, 
2006.01] 

25/20 . b»ng c¸ch nghiªn cøu sù to¶ nhiÖt, nghÜa lµ phÐp ®o nhiÖt lîng, vÝ dô b»ng c¸ch ®o 
nhiÖt lîng riªng, b»ng c¸ch ®o ®é dÉn nhiÖt  [1, 2006.01] 

25/22 . . trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y hoÆc «xy ho¸ b»ng xóc t¸c, vÝ dô cña c¸c thµnh phÇn hçn 
hîp khÝ [1, 2006.01] 

25/24 . . . sö dông buång ch¸y, vÝ dô ®Ó ph©n tÝch vi lîng [1, 2006.01] 
25/26 . . . sö dông sù ®èt ch¸y «xy díi t¸c dông cña ¸p lùc, vÝ dông trong nhiÖt lîng kÕ 

kiÓu bom [1, 2006.01] 
25/28 . . . ®o trùc tiÕp sù t¨ng nhiÖt ®é cña khÝ trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y [1, 2006.01] 
25/30 . . . . sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn ®¸p øng theo sù thay ®æi nhiÖt [1, 2006.01] 
25/32 . . . . . sö dông c¸c thµnh phÇn nhiÖt ®iÖn [1, 2006.01] 
25/34 . . . . sö dông c¸c thµnh phÇn c¬ häc nh¹y c¶m víi sù thay ®æi nhiÖt ®é, vÝ dô thµnh 

phÇn lìng kim  [1, 2006.01] 
25/36 . . . . . ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn cña hçn hîp khÝ [1, 2006.01] 
25/38 . . . . sö dông sù nãng ch¶y hoÆc sù ®èt ch¸y cña chÊt r¾n [1, 2006.01] 
25/40 . . . lîng nhiÖt tho¸t ra ®îc truyÒn vµo trong mét chÊt láng ®ang ch¶y [1, 2006.01] 
25/42 . . . . truyÒn liªn tôc [1, 2006.01] 
25/44 . . . lîng nhiÖt tho¸t ra ®îc truyÒn vµo mét chÊt láng ®øng yªn [1, 2006.01] 
25/46 . . . . ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp khÝ [1, 2006.01] 
25/48 . . trong dung dÞch, sù hÊp thô hoÆc trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc kh«ng bao gåm sù 

®èt ch¸y hoÆc «xy ho¸ b»ng xóc t¸c [1, 2006.01] 
25/50 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®iÓm bèc ch¸y; b»ng c¸ch kh¶o s¸t kh¶ n¨ng næ [1, 2006.01] 
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25/52 . .  b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm bèc ch¸y cña chÊt láng [1, 2006.01] 
25/54 . . b»ng c¸ch x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng næ [1, 2006.01] 
25/56 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t hµm lîng Èm [1, 2006.01] 
25/58 . . b»ng c¸ch ®o sù thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu do nãng, l¹nh hoÆc ®é gi·n në 
25/60 . . . ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña h¬i níc [1, 2006.01] 
25/62 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®o ®é Èm,vÝ dô nhiÖt biÓu cã bÇu kh« vµ bÇu ít [1, 

2006.01] 
25/64 . . . sö dông c¸c thµnh phÇn ®iÖn nh¹y c¶m nhiÖt [1, 2006.01] 
25/66 . . b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®iÓm nhiÖt ngng [1, 2006.01] 
25/68 . . . b»ng c¸ch thay ®æi nhiÖt ®é bÒ mÆt ngng tô [1, 2006.01] 
25/70 . . . b»ng c¸ch thay ®æi nhiÖt ®é cña vËt liÖu, vÝ dô b»ng sù nÐn, b»ng sù gi·n në [1, 

2006.01] 
25/72 . Kh¶o s¸t sù hiÖn diÖn cña c¸c khuyÕt tËt  [1, 2006.01] 

27/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn, ®iÖn 
ho¸ hoÆc tõ (G01N 3/00 ®Õn G01N 25/00 ®îc u tiªn; ®o hoÆc thö nghiÖm c¸c biÕn 
sè ®iÖn hoÆc tõ, hoÆc c¸c tÝnh chÊt ®iÖn hoÆc tõ cña vËt liÖu G01R) [1, 2006.01] 

27/02 . b»ng nghiªn cøu trë kh¸ng [1, 2006.01] 
27/04 . . b»ng nghiªn cøu ®iÖn trë [1, 2006.01] 
27/06 . . . cña mét chÊt láng (bao gåm hiÖn tîng ®iÖn ph©n G01N 27/26) [1, 2006.01] 
27/07 . . . . KÕt cÊu cña b×nh ®o; §iÖn cùc ®Ó ®o [1, 2006.01] 
27/08 . . . . chÊt láng ®ã ch¶y liªn tôc [1, 2006.01] 
27/10 . . . . . Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch ®Æc biÖt dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc gi¸m s¸t c¸c ho¹t 

®éng hoÆc ®Ó ph¸t tÝn hiÖu  [1, 2006.01] 
27/12 . . . cña mét vËt r¾n phô thuéc vµo sù hÊp thô cña mét chÊt láng; cña mét vËt r¾n 

phô thuéc vµo sù ph¶n øng víi mét chÊt láng [1, 2006.01] 
27/14 . . . cña mét vËt ®îc nung nãng b»ng ®iÖn phô thuéc vµo sù thay ®æi cña nhiÖt ®é 

[1, 2006.01] 
27/16 . . . . sinh ra do ®èt ch¸y hoÆc do «xy ho¸ cã xóc t¸c cña vËt liÖu bao quanh ®îc 

thö nghiÖm, vÝ dô cña chÊt khÝ [1, 2006.01] 
27/18 . . . . sinh ra do thay ®æi ®é dÉn nhiÖt cña vËt liÖu bao quanh ®îc thö nghiÖm 

(G01N 27/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/20 . . . Kh¶o s¸t sù hiÖn diÖn ®iÖn cña khuyÕt tËt [1, 2006.01] 
27/22 . . b»ng nghiªn cøu ®iÖn dung [1, 2006.01] 
27/24 . . . Kh¶o s¸t sù hiÖn diÖn cña khuyÕt tËt [1, 2006.01] 
27/26 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t c¸c biÕn sè ®iÖn ho¸; b»ng c¸ch sö dông sù ®iÖn ph©n hoÆc ®iÖn 

di [1, 5, 2006.01] 
27/27 . . Liªn kÕt hai hoÆc nhiÒu hÖ thèng ®o hoÆc pin, mçi hÖ thèng ®o mét th«ng sè 

riªng, trong ®ã kÕt qu¶ ®o cã thÓ ®îc sö dông ®éc lËp, c¸c hÖ thèng hoÆc pin 
®îc liªn kÕt vËt lý hoÆc phèi hîp ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè phô [5, 
2006.01] 

27/28 . . C¸c chi tiÕt cña b×nh ®iÖn ph©n [1, 2006.01] 
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27/30 . . . §iÖn cùc, vÝ dô kiÓm tra ®iÖn cùc; B¸n pin (G01N 27/414 ®îc u tiªn) [1, 5, 
2006.01] 

27/31 . . . . Bán pin cã líp mµng thÊm, vÝ dô nöa xèp hoÆc mµng thÊm chän läc [5, 
2006.01] 

27/32 . . . . §iÖn cùc Calomen [1, 2006.01] 
27/327 . . . . §iÖn cùc ho¸ sinh [5, 2006.01] 
27/333 . . . . §iÖn cùc chän ion hoÆc mµng (®iÖn cùc thuû tinh G01N 27/36) [5, 2006.01] 
27/34 . . . . §iÖn cùc giät thuû ng©n [1, 2006.01] 
27/36 . . . . §iÖn cùc thuû tinh [1, 2006.01] 
27/38 . . . . Lµm s¹ch c¸c ®iÖn cùc [1, 2006.01] 
27/40 . . . C¸c lo¹i mµng hoÆc v¸ch ng¨n b¸n thÊm [1, 2006.01] 
27/401 . . . Sù rß "cÇu-muèi"; TiÕp xóc b»ng chÊt láng [5, 2006.01] 
27/403 . . Pin vµ bé ®iÖn cùc [5, 2006.01] 
27/404 . . . Pin cã anèt, cat«t vµ pin ®iÖn ph©n ë cïng mét phÝa cña mµng thÊm t¸ch chóng 

ra khái chÊt láng mÉu [5, 2006.01] 
27/406 . . . Pin vµ ®Çu dß cã chÊt ®iÖn ph©n r¾n [5, 2006.01] 
27/407 . . . . dïng ®Ó nghiªn cøu hoÆc ph©n tÝch khÝ [5, 2006.01] 
27/409 . . . . . Pin «xi ®Ëm ®Æc [5, 2006.01] 
27/41 . . . . . Pin b¬m «xy [5, 2006.01] 
27/411 . . . . dïng ®Ó nghiªn cøu hoÆc ph©n tÝch kim lo¹i láng [5, 2006.01] 
27/413 . . . Pin ®Ëm ®Æc sö dông dung dÞch ®iÖn ph©n [5, 2006.01] 
27/414 . . . Transitor nh¹y ion hoÆc transitor trêng ho¸ häc, tøc lµ ISFET hoÆc  

CHEMFET [5, 2006.01] 
27/416 . . HÖ thèng (G01N 27/27 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/417 . . . sö dông pin vµ ®Çu dß cã chÊt ®iÖn ph©n r¾n [5, 2006.01] 
27/419 . . . . §o ®iÖn ¸p hoÆc dßng cã sù kÕt hîp cña pin b¬m oxi vµ pin oxi ®Ëm ®Æc [5, 

2006.01] 
27/42 . . . §o lîng vËt liÖu l¾ng l¹i hoÆc gi¶i phãng khái mét chÊt ®iÖn ph©n; Cu l«ng 

tr¾c, nghÜa lµ ®o ®¬ng lîng cu l«ng cña vËt liÖu trong mét chÊt ®iÖn ph©n [5, 
2006.01] 

27/44 . . . . sö dông sù ®iÖn ph©n ®Ó t¹o ra chÊt ph¶n øng, vÝ dô ®Ó chuÈn ®é [5, 2006.01] 
27/447 . . . sö dông sù ®iÖn di [5, 2006.01] 
27/453 . . . . Pin dïng ®Ó ®iÖn di [5, 2006.01] 
27/48 . . . sö dông phÐp cùc phæ, nghÜa lµ ®o sù thay ®æi dßng khi ®iÖn ¸p thay ®æi chËm 
27/49 . . . HÖ thèng x¸c ®Þnh dßng ®iÖn ë mét gi¸ trÞ ®¬n ®Æc biÖt, hoÆc mét d·y Ýt c¸c gi¸ 

trÞ, x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p dïng ®Ó ®o chän läc mét hoÆc nhiÒu lo¹i ion ®Æc biÖt [5, 
2006.01] 

27/60 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t biÕn sè tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 
27/61 . . Kh¶o s¸t sù hiÖn diÖn cña khuyÕt tËt [3, 2006.01] 
27/62 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t sù ion ho¸ khÝ; b»ng c¸ch kh¶o s¸t sù phãng ®iÖn, vÝ dô sù ph¸t 

x¹ cña catod [1, 2006.01] 
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27/64 . . sö dông bøc x¹ sãng hoÆc bøc x¹ h¹t ®Ó ion ho¸ khÝ, vÝ dô trong mét buång ion 
ho¸ [1, 2006.01] 

27/66 . . . vµ ®o dßng hoÆc ®iÖn ¸p [1, 2006.01] 
27/68 . . sö dông sù phãng ®iÖn ®Ó ion ho¸ khÝ [1, 2006.01] 
27/70 . . . vµ ®o dßng hoÆc ®iÖn ¸p [1, 2006.01] 
27/72 . b»mg c¸ch kh¶o s¸t c¸c biÕn sè tõ [1, 2006.01] 
27/74 . . cña chÊt láng (G01N 24/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/76 . . . b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®é c¶m øng [1, 2006.01] 
27/80 . . ®Ó kh¶o s¸t ®é r¾n c¬ häc, vÝ dô b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®é b·o hoµ hoÆc ®é c¶m øng 

tõ d cña vËt liÖu s¾t tõ [1, 2006.01] 
27/82 . . ®Ó kh¶o s¸t sù hiÖn diÖn cña khuyÕt tËt [1, 2006.01] 
27/83 . . . b»ng kh¶o s¸t hiÖn tîng tæn hao tõ trêng [3, 2006.01] 
27/84 . . . . b»ng c¸ch sö dông bét tõ hoÆc mùc tõ [3, 2006.01] 
27/85 . . . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p tõ ký [3, 2006.01] 
27/87 . . . . sö dông ®Çu dß [3, 2006.01] 
27/90 . . . sö dông c¸c dßng xo¾n [3, 2006.01] 
27/92 . b»ng c¸ch kh¶o s¸t ®iÖn ¸p ®¸nh thñng (G01N 27/60; G01N 27/62 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 

29/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch sö dông sãng ©m, sãng siªu ©m hoÆc 
h¹ ©m; HiÖn h×nh bªn trong c¸c vËt b»ng c¸ch truyÒn sãng ©m hoÆc sãng siªu 
©m qua chóng (G01N 3/00 ®Õn G01N 27/00 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 

29/02 . Ph©n tÝch chÊt lu (sö dông kü thuËt ph¸t ©m thanh G01N 29/14) [1, 5, 2006.01] 
29/024 . .  b»ng c¸ch ®o vËn tèc lan truyÒn hoÆc thêi gian lan truyÒn sãng ©m [2006.01] 
29/028 . .  b»ng c¸ch ®o trë kh¸ng c¬ häc hoÆc trë kh¸ng ©m häc [2006.01] 
29/032 . .  b»ng c¸ch ®o sù suy gi¶m sãng ©m [2006.01] 
29/036 . .  b»ng c¸ch ®o tÇn sè hoÆc sù céng hëng cña sãng ©m [2006.01] 
29/04 . Ph©n tÝch chÊt r¾n (sö dông kü thuËt ph¸t ©m thanh G01N 29/14) [1, 4, 5, 2006.01] 
29/06 . . HiÖn h×nh bªn trong, vÝ dô soi kÝnh hiÓn vi ©m thanh [4, 2006.01] 
29/07 . .  b»ng c¸ch ®o tèc ®é lan tryÒn hoÆc thêi gian lan tryÒn sãng ©m [2006.01] 
29/09 . .  b»ng c¸ch ®o trë kh¸ng c¬ häc hoÆc trë kh¸ng ©m häc [2006.01] 
29/11 . .  b»ng c¸ch ®o sù suy gi¶m sãng ©m [2006.01] 
29/12 . .  b»ng c¸ch ®o tÇn sè hoÆc sù céng hëng cña sãng ©m [5, 2006.01] 
29/14 . . sö dông kü thuËt ph¸t ©m thanh [5, 2006.01] 
29/22 . C¸c chi tiÕt [5, 2006.01] 
29/24 . . §Çu dß [5, 2006.01] 
29/26 . . C¬ cÊu ®Ó ®Þnh híng hoÆc quÐt [5, 2006.01] 
29/265 . . .  b»ng c¸ch dÞch chuyÓn phÇn tö c¶m biÕn t¬ng ®èi so víi vËt liÖu tÜnh 

[2006.01]  
29/27 . .  .  b»ng c¸ch dÞch chuyÓn vËt liÖu t¬ng ®èi so víi phÇn tö c¶m biÕn tÜnh [2006.01] 
29/275 . . .  b»ng c¸ch dÞch chuyÓn c¶ phÇn tö c¶m biÕn vµ c¶ vËt liÖu [2006.01] 
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29/28 . . t¹o ra sù kÕt hîp ©m [5] 
29/30 . .  C¬ cÊu ®Ó ®Þnh cì hoÆc so s¸nh, vÝ dô cã c¸c vËt chuÈn [2006.01] 
29/32 . .  C¬ cÊu lo¹i bá nh÷ng ¶nh hëng kh«ng mong muèn, vÝ dô sù thay ®æi nhiÖt ®é 

hoÆc ¸p suÊt [2006.01] 
29/34 . T¹o ra sãng ©m, sãng siªu ©m hoÆc h¹ ©m [2006.01] 
29/36 . Ph¸t hiÖn tÝn hiÖu ®¸p l¹i [2006.01] 
29/38 . . b»ng c¸ch läc theo thêi gian, vÝ dô sö dông c¸c cæng thêi gian [2006.01] 
29/40 . .  b»ng c¸ch läc biªn ®é, vÝ dô b»ng c¸ch ¸p dông mét ngìng [2006.01] 
29/42 . .  b»ng c¸ch läc tÇn sè [2006.01] 
29/44 .  Xö lý tÝn hiÖu ®¸p l¹i ®îc ph¸t hiÖn [2006.01] 
29/46 . .  b»ng c¸ch ph©n tÝch phæ, vÝ dô ph©n tÝch Fourier [2006.01] 
29/48 . .  b»ng c¸ch so s¸nh biªn ®é [2006.01] 
29/50 . . sö dông kü thuËt t¬ng liªn hoÆc kü thuËt t¬ng liªn chÐo [2006.01] 
29/52 . .  sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghÞch chuyÓn kh¸c ngoµi ph©n tÝch phæ, vÝ dô sù 

  nghÞch chuyÓn gradient [2006.01] 

30/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu b»ng c¸ch t¸ch thµnh c¸c thµnh phÇn sö dông 
sù hÊp thô, hÊp thô hoÆc hiÖn tîng t¬ng tù hoÆc sö dông sù trao ®æi ion, vÝ dô 
phÐp s¾c ký (G01N 3/00 ®Õn G01N 29/00 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh:  
 - "§iÒu hoµ" cã nghÜa lµ ®iÒu chØnh hoÆc kiÓm so¸t c¸c th«ng sè vÒ m«i trêng, vÝ dô 

nhiÖt ®é hoÆc ¸p suÊt. 
 

30/02 . S¾c ký cét [4, 2006.01] 
30/04 . . ChuÈn bÞ hoÆc phun c¸c mÉu cÇn ph©n tÝch [4, 2006.01] 
30/06 . . . ChuÈn bÞ [4, 2006.01] 
30/08 . . . . sö dông m¸y lµm giµu [4, 2006.01] 
30/10 . . . . sö dông bé t¸ch [4, 2006.01] 
30/12 . . . . b»ng c¸ch lµm bay h¬i [4, 2006.01] 
30/14 . . . . b»ng c¸ch khö mét sè thµnh phÇn [4, 2006.01] 
30/16 . . . Phun mÉu (G01N 30/24 ®îc u tiªn) [4], 2006.01] 
30/18 . . . . sö dông v¸ch ng¨n hoÆc èng phun cùc nhá [4, 2006.01] 
30/20 . . . . sö dông van lÊy mÉu [4, 2006.01] 
30/22 . . . . trong c¸c hÖ thèng chÊt láng ¸p suÊt cao [4, 2006.01] 
30/24 . . . HÖ thèng phun tù ®éng [4, 2006.01] 
30/26 . . §iÒu hoµ vËt mang chÊt lu; M« h×nh dßng ch¶y [4, 2006.01] 
30/28 . . . KiÓm tra c¸c th«ng sè vËt lý cña vËt mang chÊt lu [4, 2006.01] 
30/30 . . . . cña nhiÖt ®é [4, 2006.01] 
30/32 . . . . cña ¸p suÊt hoÆc vËn tèc (G01N 30/36 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
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30/34 . . . . cña thµnh phÇn chÊt lu, vÝ dô gradien (G01N 30/36 ®îc u tiªn) [4, 
2006.01] 

30/36 . . . . trong c¸c hÖ thèng chÊt lu ¸p suÊt cao [4, 2006.01] 
30/38 . . . M« h×nh dßng ch¶y [4, 2006.01] 
30/40 . . . . sö dông sù phun ngîc [4, 2006.01] 
30/42 . . . . sö dông m¸y ®Õm-dßng [4, 2006.01] 
30/44 . . . . sö dông viÖc thay ®æi chu kú cña phÇn ®îc ph©n phèi [4, 2006.01] 
30/46 . . . . sö dông nhiÒu h¬n mét cét [4, 2006.01] 
30/48 . . VËt liÖu hÊp thô dïng cho môc ®Ých nµy [4, 2006.01] 
30/50 . . §iÒu hoµ vËt liÖu hÊp thô hoÆc chÊt láng tÜnh [4, 2006.01] 
30/52 . . . C¸c th«ng sè vËt lý [4, 2006.01] 
30/54 . . . . NhiÖt ®é [4, 2006.01] 
30/56 . . . C¸c ph¬ng ph¸p ®ãng gãi hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p phñ [4, 2006.01] 
30/58 . . . toµn bé chÊt hÊp thô chuyÓn ®éng [4, 2006.01] 
30/60 . . KÕt cÊu cña cét [4, 2006.01] 
30/62 . . M¸y dß chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy [4, 2006.01] 
30/64 . . . M¸y dß ®iÖn [4, 2006.01] 
30/66 . . . . M¸y dß dÉn nhiÖt [4, 2006.01] 
30/68 . . . . M¸y dß ion ho¸ do löa [4, 2006.01] 
30/70 . . . . M¸y dß thu electron (G01N 30/68 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
30/72 . . . Phæ kÕ khèi [4, 2006.01] 
30/74 . . . M¸y dß quang häc [4, 2006.01] 
30/76 . . . M¸y dß ©m thanh [4, 2006.01] 
30/78 . . . Sö dông nhiÒu h¬n mét m¸y dß [4, 2006.01] 

30/80 . . èng gãp ph©n ®o¹n [4, 2006.01] 
30/82 . . . C¸c ph¬ng tiÖn tù ®éng dïng cho môc ®Ých nµy [4, 2006.01] 
30/84 . . ChuÈn bÞ phÇn ®îc ph©n phèi [4, 2006.01] 
30/86 . . Ph©n tÝch tÝn hiÖu [4, 2006.01] 
30/88 . . C¸c hÖ thèng ph©n tÝch tæ hîp chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy, kh«ng thuéc mét 

trong sè c¸c nhãm tõ G01N 30/04 ®Õn G01N 30/36 [4, 2006.01] 
30/89 . PhÐp s¾c ký nghÞch ®¶o, nghÜa lµ cã sù ph©n tÝch pha tÜnh [4, 2006.01] 
30/90 . PhÐp s¾c ký ph¼ng, vÝ dô líp máng hoÆc s¾c ký giÊy [4, 2006.01] 

30/91 . . øng dông cña mÉu [4, 2006.01] 
30/92 . . CÊu tróc cña tÊm [4, 2006.01] 

30/93 . . . øng dông cña líp thÊm hót [4, 2006.01] 
30/94 . . HiÖn ¶nh [4, 2006.01] 
30/95 . . M¸y dß chuyªn dïng cho môc ®Ých nµy; Ph©n tÝch tÝn hiÖu [4, 2006.01] 
30/96 . sö dông sù trao ®æi ion (G01N 30/02, G01N 30/90 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
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G01N 

31/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu sinh häc b»ng c¸ch sö 
dông c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®îc m« t¶ trong c¸c ph©n nhãm; ThiÕt bÞ 
chuyªn dïng cho nh÷ng ph¬ng ph¸p nµy [1, 4, 2006.01] 

Ghi chó 

 ViÖc theo dâi qu¸ tr×nh cña c¸c ph¶n øng thuéc c¸c ph©n nhãm G01N 31/02 ®Õn 
G01N 31/22 theo bÊt kú ph¬ng ph¸p nµo ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm tõ G01N 3/00 
®Õn G01N 29/00, nÕu cã tÇm quan träng lín sÏ ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm t¬ng øng 
cña phu¬ng ph¸p. 

 
31/02 . dïng sù kÕt tña [1, 2006.01] 
31/10 . dïng sù xóc t¸c [1, 2006.01] 
31/12 . dïng sù ch¸y (G01N 25/20 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
31/16 . dïng sù chuÈn ®é [1, 2006.01] 
31/18 . . Buret dïng riªng cho sù chuÈn ®é [1, 2006.01]  
31/20 . dïng vi ph©n tÝch, vÝ dô ph¶n øng nhá giät [1, 2006.01] 
31/22 . dïng c¸c chÊt chØ thÞ ho¸ häc (G01N 31/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

33/00 Kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch vËt liÖu bµng c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt kh«ng ®îc ®Ò 
cËp ë c¸c nhãm G01N 1/00 ®Õn G01N 31/00 [1, 2006.01] 

33/02 . Thùc phÈm [1, 2006.01] 
33/03 . . DÇu ¨n hoÆc mì ¨n [4, 2006.01] 
33/04 . . C¸c s¶n phÈm s÷a [1, 2006.01] 
33/06 . . . X¸c ®Þnh hµm lîng ch©t bÐo, vÝ dô b»ng dông cô butyro  [1, 2006.01] 
33/08 . . Trøng, vÝ dô b»ng c¸ch soi [1, 2006.01] 
33/10 . . C¸c chÊt cã chøa tinh bét, vÝ dô bét nhµo [1, 2006.01] 
33/12 . . ThÞt; c¸ [1, 2006.01] 
33/14 . . §å uèng [1, 2006.01] 
33/15 . C¸c chÕ phÈm y häc [3, 2006.01] 
33/18 . Níc [1, 2006.01] 
33/20 . Kim lo¹i [1, 2006.01] 
33/22 . Nhiªn liÖu; chÊt næ [1, 2006.01] 
33/24 . VËt liÖu ®Êt (G01N 33/42 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/26 . DÇu; chÊt láng nhít; s¬n; mùc (G01N 33/22 ®îc u tiªn tiªn) [1, 2006.01] 
33/28 . . DÇu (dÇu ¨n hoÆc mì ¨n G01N 33/03) [1, 4, 2006.01] 
33/30 . . . dïng cho môc ®Ých b«i tr¬n [1, 2006.01] 
33/32 . . S¬n; mùc [1, 2006.01] 
33/34 . GiÊy [1, 2006.01] 
33/36 . VËt liÖu dÖt [1, 2006.01] 
33/38 . Bª t«ng; v«i v÷a; th¹ch cao; g¹ch; gèm; thuû tinh [1, 2006.01] 
33/40 . VËt liÖu nghiÒn [1, 2006.01] 
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G01N 

33/42 . VËt liÖu lµm ®êng (G01N 33/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/44 . Nhùa; chÊt dÎo; cao su; da [1, 2006.01] 
33/46 . Gç [1, 2006.01] 
33/48 . VËt liÖu sinh vËt, vÝ dô m¸u, níc tiÓu (G01N 33/02 ®Õn G01N 33/14, G01N 33/26, 

G01N 33/44, G01N 33/46 ®îc u tiªn); huyÕt tèc kÕ (®Õm c¸c phÇn tö m¸u ph©n 
bè trªn mét bÒ mÆt b»ng c¸ch quÐt bÒ mÆt nµy G06M 11/02) [3, 4, 2006.01] 

33/483 . . Ph©n tÝch vËt lý vËt liÖu sinh häc [4, 2006.01] 
33/487 . . . cña dung dÞch vËt liÖu sinh häc [4, 2006.01] 
33/49 . . . . m¸u [4, 2006.01] 
33/493 . . . . níc tiÓu [4, 2006.01] 
33/497 . . . vËt liÖu sinh häc d¹ng khÝ, vÝ dô h¬i thë [4, 2006.01] 
33/50 . . Ph©n tÝch hãa häc vËt liÖu sinh häc, vÝ dô m¸u, níc tiÓu ; Thö nghiÖm bao gåm 

c¸c ph¬ng ph¸p liªn kÕt ligand cã ®Æc trng sinh häc ; Thö nghiÖm tÝnh miÔn 
dÞch (c¸c ph¬ng ph¸p ®o hoÆc thö nghiÖm kh¸c ngoµi ph¬ng ph¸p miÔn dÞch 
bao gåm c¸c enzym hoÆc vi sinh vËt ; c¸c hîp phÇn hoÆc giÊy thö dïng cho c¸c 
ph¬ng ph¸p nµy ; c¸c ph¬ng ph¸p t¹o ra c¸c hîp phÇn nµy, kiÓm tra c¸c ®iÒu 
kiÖn ph¶n øng trong c¸c qu¸ tr×nh enzym hoÆc vi sinh vËt C12Q) [3, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "bao gåm" khi ®îc sö dông liªn quan ®Õn mét lo¹i vËt liÖu, bao gåm viÖc thö 

nghiÖm ®èi víi vËt liÖu ®ã còng nh sö dông vËt liÖu ®ã nh mét t¸c nh©n hoÆc nh 
chÊt ph¶n øng trong mét thö nghiÖm ®èi víi mét lo¹i vËt liÖu kh¸c.  

 Trong c¸c nhãm G01N33/52-G01N33/98, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ cuèi cïng ®îc ¸p 
dông, nghÜa lµ t¹i mçi møc thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c thi viÖc ph©n lo¹i 
®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp cuèi cïng.  

 
33/52 . . . Sö dông c¸c hîp chÊt hoÆc c¸c thµnh phÇn ®Ó nghiªn cøu so mµu, quang phæ 

hoÆc huúnh quang, vÝ dô sö dông giÊy thuèc thö [3, 2006.01] 
33/53 . . . Thö nghiÖm tÝnh miÔn dÞch; Thö nghiÖm mang ®Æc tÝnh sinh häc; VËt liÖu dïng 

    ®Ó thö nghiÖm [4, 2006.01] 
33/531 . . . . S¶n xuÊt c¸c vËt liÖu kiÓm tra tÝnh miÔn dÞch ho¸ häc [4, 2006.01] 
33/532 . . . . . S¶n xuÊt chÊt miÔn dÞch ho¸ häc ®· ®¸nh dÊu [4, 2006.01] 
33/533 . . . . . . cã dÊu ph¸t huúnh quang [4, 2006.01] 
33/534 . . . . . . cã dÊu phãng x¹ [4, 2006.01] 
33/535 . . . . . . cã dÊu enzym [4, 2006.01] 
33/536 . . . . cã tæ hîp chÊt miÔn dÞch ®îc t¹o thµnh ë pha láng [4, 2006.01] 
33/537 . . . . .  t¸ch phøc chÊt miÔn dÞch ra khái kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ [4, 2006.01] 
33/538 . . . . . . b»ng cét hÊp thô, h¹t hoÆc d¶i vôn cao su [4, 2006.01] 
33/539 . . . . . . ®ßi hái chÊt thö kÕt tña [4, 2006.01] 
33/541 . . . . . . . ChÊt kh¸ng thÓ kÐp hoÆc thø hai [4, 2006.01] 
33/542 . . . . . cã sù øc chÕ lËp thÓ hoÆc sù söa ®æi tÝn hiÖu, vÝ dô sù dËp t¾t huúnh quang[4, 

2006.01] 
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G01N 

33/543 . . . . cã chÊt kh«ng tan dïng cho viÖc æn ®Þnh ho¸ häc miÔn dÞch [4, 2006.01] 
33/544 . . . . . chÊt t¶i lµ chÊt h÷u c¬ [4, 2006.01] 
33/545 . . . . . . Cao su tæng hîp [4, 2006.01] 
33/546 . . . . . . . lµ h¹t treo l¬ löng trong níc [4, 2006.01] 
33/547 . . . . . . . cã chÊt kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ ®îc g¾n vµo chÊt t¶i th«ng qua 

chÊt liªn kÕt cÇu nèi [4, 2006.01] 
33/548 . . . . . . Carbonhydrat, vÝ dô dextran [4, 2006.01] 
33/549 . . . . . . cã chÊt kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ ®îc g¾n gi÷a chÊt t¶i [4, 2006.01] 
33/551 . . . . . ChÊt t¶i lµ chÊt v« c¬ [4, 2006.01] 
33/552 . . . . . . Thuû tinh hoÆc «xit silic [4, 2006.01] 
33/553 . . . . . . Kim lo¹i hoÆc ®îc phñ kim lo¹i [4, 2006.01] 
33/554 . . . . . ChÊt t¶i lµ tÕ bµo sinh häc hoÆc m¶nh tÕ bµo sinh häc, vÝ dô vi khuÈn, tÕ bµo  

nÊm men [4, 2006.01] 
33/555 . . . . . . TÕ bµo m¸u ®á [4, 2006.01] 
33/556 . . . . . . . TÕ bµo m¸u ®á ®îc cè ®Þnh hoÆc lµm æn ®Þnh [4, 2006.01] 
33/557 . . . . sö dông phÐp ®o ®éng häc, nghÜa lµ sù phô thuéc thêi gian cña vËn tèc cña 

qu¸ tr×nh t¬ng t¸c cña kh¸ng nguyªn - kh¸ng thÓ [4, 2006.01] 
33/558 . . . . sö dông sù khuyÕch t¸n hoÆc di chuyÓn cña kh¸ng nguyªn hoÆc kh¸ng thÓ [4, 

2006.01] 
33/559 . . . . . th«ng qua chÊt keo, vÝ dô kü thuËt Ouchterlony [4, 2006.01] 
33/561 . . . . . PhÐp ®iÖn di miÔn dÞch [4, 2006.01] 
33/563 . . . . xo¾n c¸c m¶nh kh¸ng thÓ [4, 2006.01] 
33/564 . . . . dïng cho c¸c phøc chÊt miÔn dÞch ®· tån t¹i tríc ®ã hoÆc bÖnh tù  

miÔn dÞch [4, 2006.01] 
33/566 . . . . sö dông chÊt t¶i ®Æc biÖt hoÆc vËt nhËn protein lµm chÊt ph¶n øng liªn kÕt 

buéc th¾t [4, 2006.01] 
33/567 . . . . . ¸p dông viÖc t¸ch tÕ bµo hoÆc c¬ quan lµm t¸c nh©n liªn kÕt [4, 2006.01] 
33/569 . . . . dïng cho vi sinh vËt, vÝ dô ®éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn , virut [4, 2006.01] 
33/571 . . . . . dïng cho bÖnh hoa liÔu, vÝ dô giang mai, bÖnh lËu, Ecpet [4, 2006.01] 
33/573 . . . . dïng cho enzym hoÆc isoenzym [4, 2006.01] 
33/574 . . . . dïng cho bÖnh ung th [4, 2006.01] 
33/576 . . . . dïng cho bÖnh viªm gan [4, 2006.01] 
33/577 . . . . gåm cã c¸c kh¸ng thÓ ®¬n dßng [4, 2006.01] 
33/579 . . . . gåm cã dÞch tan limulus [4, 2006.01] 
33/58 . . . bao gåm c¸c chÊt ®¸nh dÊu (G01N 33/53 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
33/60 . . . . bao gåm c¸c chÊt d¸nh dÊu phãng x¹ [3, 2006.01] 
33/62 . . . gåm cã urª [3, 2006.01] 
33/64 . . . gåm cã xeton [3, 2006.01] 
33/66 . . . gån cã ®êng trong m¸u, vÝ dô galactoza [3, 2006.01] 
33/68 . . . gån cã protein, peptid hoÆc axit amin [3, 2006.01] 
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G01N 

33/70 . . . gåm cã creatin hoÆc creatimin [3, 2006.01] 
33/72 . . . gåm cã s¾c tè m¸u; vÝ dô huyÕt cÇu tè, bilirubin [3, 2006.01] 
33/74 . . . gåm cã hormon [3, 2006.01] 
33/76 . . . . ChÊt kÝch tè sinh dôc mµng ®Öm cña ngêi [3, 2006.01] 
33/78 . . . . Hormon tuyÕn gi¸p [3, 2006.01] 
33/80 . . . gåm c¸c nhãm m¸u hoÆc c¸c lo¹i m¸u [3, 2006.01] 
33/82 . . . gåm cã c¸c vitamin [3, 2006.01] 
33/84 . . . gåm cã c¸c hîp chÊt v« c¬ hoÆc pH [3, 2006.01] 
33/86 . . . bao gåm thêi gian ®«ng m¸u [3, 2006.01] 
33/88 . . . gåm cã protaglandin [3, 2006.01] 
33/90 . . . bao gåm kh¶ n¨ng liªn kÕt cña m¸u [3, 2006.01] 
33/92 . . . bao gåm lipid, vÝ dô cholesterol [3, 2006.01] 
33/94 . . . bao gåm thuèc ngñ [3, 2006.01] 
33/96 . . . bao gåm tiªu chuÈn kiÓm tra mµu hoÆc huyÕt thanh [3, 2006.01] 
33/98 . . .  bao gåm alcohol, vÝ dô ethanol trong h¬i thë [4, 2006.01] 

35/00 Ph©n tÝch tù ®éng kh«ng giíi h¹n bëi c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc vËt liÖu ®· ®îc ®Ò 
cËp ë mét trong nh÷ng nhãm tõ G01N 1/00 ®Õn G01N 33/00; Sö dông vËt liÖu 
trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®ã [3, 2006.01] 

35/02 . dïng mét sè lín c¸c hép chøa mÉu chuyÓn ®éng theo mét hÖ thèng b¨ng chuyÒn 
qua mét hoÆc nhiÒu ®iÓm xö lý hoÆc ph©n tÝch [3, 2006.01] 

35/04 . . C¸c chi tiÕt cña hÖ thèng b¨ng chuyÒn [3, 2006.01] 
35/08 . dïng mét chïm mÉu rêi r¹c ch¶y theo mét hÖ thèng èng, vÝ dô ph©n tÝch dßng ch¶y 

b¬m [3, 2006.01] 
35/10 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó chuyÓn c¸c mÉu ®Õn, vµo trong, hoÆc tõ vÞ trÝ ®ã, c¸c m¸y ph©n tÝch, 

vÝ dô m¸y hót, m¸y phun [6, 2006.01] 

37/00 C¸c chi tiÕt cha ®îc ®Ò cËp ë bÊt kú mét nhãm nµo cña ph©n líp nµy 
[3,2006.01] 
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G01P 

G01P §o vËn tèc th¼ng hoÆc vËn tèc gãc, gia tèc, gi¶m tèc 
hoÆc va ch¹m; chØ thÞ sù cã hoÆc kh«ng cã cña chuyÓn 
®éng;  chØ thÞ híng cña chuyÓn ®éng 

 

 

ứng con quay hồi chuyển G01C 19/00; kết hợp các thiết bị đo hai hay nhiều biến số 
của chuyển động G01C 23/00; đo vận tốc âm thanh G01H 5/00; đo vận tốc ánh sáng 
G01J 7/00; xác định hướng hoặc vận tốc của vật rắn bằng phản xạ hoặc tái bức x
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1/16 . . ®Ó ghi xo¸ ®îc, vÝ dô ghi tõ [3, 2006.01] 

3/00 §o vËn tèc th¼ng hoÆc vËn tèc gãc; §o hiÖu gi÷a c¸c vËn tèc th¼ng hoÆc vËn tèc 
gãc (G01P 5/00 ®Õn G01P 11/00 ®îc u tiªn; ®o tØ lÖ gãc sö dông hiÖu øng con quay 
håi chuyÓn G01C19/00) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 C¸c ph©n nhãm G01P 3/02 ®Õn G01P 3/64 cña nhãm nµy ®îc ph©n biÖt chñ yÕu 
b»ng ph¬ng ph¸p ®o cã ý nghÜa quan träng. Do ®ã, viÖc ¸p dông ®¬n thuÇn nh÷ng 
ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ®a ra chØ b¸o cuèi cïng kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc ph©n lo¹i. 

 
3/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
3/04 . . b»ng c¸ch so s¸nh hai vËn tèc [1, 2006.01] 
3/06 . . . sö dông b¸nh chuyÓn ®éng ma s¸t [1, 2006.01] 
3/08 . . . sö dông sù truyÒn ®éng vi sai [1, 2006.01] 
3/10 . . b»ng c¸ch khëi ®éng mét thµnh phÇn chØ b¸o, vÝ dô kim chØ, trong mét thêi gian 

cè ®Þnh [1, 2006.01] 
3/12 . . b»ng c¸ch sö dông hÖ thèng kÝch ®éng b»ng va ch¹m [1, 2006.01] 
3/14 . . b»ng c¸ch kÝch ®éng mét hay nhiÒu hÖ céng hëng c¬ häc [1, 2006.01] 
3/16 . . b»ng c¸ch sö dông lùc híng t©m cña khèi chÊt r¾n  [1, 2006.01] 
3/18 . . . ®îc truyÒn ®Õn bé chØ b¸o b»ng ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
3/20 . . . ®îc truyÒn ®Õn bé chØ b¸o b»ng ph¬ng tiÖn chÊt lu [1, 2006.01] 
3/22 . . . ®îc truyÒn ®Õn bé chØ b¸o b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
3/24 . . b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng ma s¸t (G01P 3/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/26 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc sö dông chÊt lu [1, 2006.01] 
3/28 . . b»ng c¸ch sö dông b¬m [1, 2006.01] 
3/30 . . b»ng c¸ch sö dông lùc ly t©m cña chÊt lu [1, 2006.01] 
3/32 . . . trong mét b×nh chøa xoay trßn th«ng víi mét b×nh cè ®Þnh [1, 2006.01] 
3/34 . . b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng ma s¸t [1, 2006.01] 
3/36 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc, vÝ dô sö dông tia 

hång ngo¹i, ¸nh s¸ng nh×n thÊy hoÆc tia tö ngo¹i (G01P 3/68 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

3/38 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chôp ¶nh [1, 2006.01] 
3/40 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t nghiÖm (stroboscopic) [1, 2006.01] 
3/42 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ (G01P 3/66 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/44 . . ®Ó ®o vËn tèc gãc (G01P 3/56 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/46 . . . b»ng c¸ch ®o biªn ®é cña ®iÖn ¸p hoÆc dßng sinh ra  [1, 2006.01] 
3/48 . . . b»ng c¸ch ®o tÇn sè cña ®iÖn ¸p hoÆc dßng sinh ra [1, 2006.01] 
3/481 . . . . cña tÝn hiÖu xung [3, 2006.01] 
3/482 . . . . . do detector bøc x¹ h¹t nh©n cung cÊp [3, 2006.01] 
3/483 . . . . . do detector biÕn dung cung cÊp [3, 2006.01] 
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3/484 . . . . . do bé chuyÓn m¹ch t¹o tiÕp xóc cung cÊp [3, 2006.01] 
3/486 . . . . . do detector quang ®iÖn cung cÊp [3, 2006.01] 
3/487 . . . . . do nam ch©m quay cung cÊp [3, 2006.01] 
3/488 . . . . . do detector tõ trë biÕn thiªn cung cÊp [3, 2006.01] 
3/489 . . . . . M¹ch sè dïng cho chóng [3, 2006.01] 
3/49 . . . sö dông dßng xo¸y [1, 2006.01] 
3/495 . . . . trong ®ã ph¬ng tiÖn chØ b¸o ®¸p øng víi lùc sinh ra do dßng xo¸y vµ tõ 

trêng t¹o dßng [3, 2006.01] 
3/50 . . ®Ó ®o vËn tèc tuyÕn tÝnh (G01P 3/56 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/52 . . . b»ng c¸ch ®o biªn ®é cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p sinh ra [1, 2006.01] 
3/54 . . . b»ng c¸ch ®o tÇn sè cña dßng hoÆc ®iÖn ¸p sinh ra [1, 2006.01] 
3/56 . . ®Ó so s¸nh hai vËn tèc [1, 2006.01] 
3/58 . . . b»ng c¸ch ®o hoÆc so s¸nh biªn ®é cña ®iÖn ¸p hoÆc dßng sinh ra [1, 2006.01] 
3/60 . . . b»ng c¸ch ®o hoÆc so s¸nh tÇn sè cña dßng [1, 2006.01] 
3/62 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc x¸c ®Þnh sù biÕn thiªn cña ¸p suÊt khÝ quyÓn theo 

chiÒu cao ®Ó ®o thµnh phÇn th¼ng ®øng cña vËn tèc  [1, 2006.01] 
3/64 . C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi viÖc x¸c ®Þnh thêi gian cÇn ®Ó ch¹y mét qu·ng ®êng 

nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
3/66 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ (G01P 3/80 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/68 . . sö dông c¸c dông cô quang häc, tøc lµ sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i, ¸nh s¸ng 

nh×n thÊy ®îc hoÆc ¸nh s¸ng tö ngo¹i (G01P 3/80 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/80 . . sö dông c¸c dông cô ph¸t hiÖn sù t¬ng quan tù ®éng hoÆc t¬ng quan chÐo [4, 

2006.01] 

5/00 §o vËn tèc cña chÊt lu, vÝ dô cña luång khÝ; §o vËn tèc cña c¸c vËt thÓ so víi 
chÊt lu, vÝ dô cña tµu thñy, cña m¸y bay (¸p dông dông cô ®o vËn tèc ®Ó ®o thÓ 
tÝch chÊt lu G01F)  [1, 2006.01] 

5/01 . b»ng c¸ch sö dông dßng xo¸y kÕ [3, 2006.01] 
5/02 . b»ng c¸ch ®o lùc do chÊt lu t¸c ®éng vµo vËt thÓ r¾n, vÝ dô phong tèc kÕ [1, 

2006.01] 
5/04 . . sö dông ®é lÖch cña van ®æi híng d¹ng tÊm [1, 2006.01] 
5/06 . . sö dông sù quay cña van  [1, 2006.01] 
5/07 . . . cã sù nèi ®iÖn tíi thiÕt bÞ chØ b¸o [3, 2006.01] 
5/08 . b»ng c¸ch ®o sù thay ®æi cña mét biÕn sè ®iÖn ®o dßng ch¶y t¸c ®éng trùc tiÕp, vÝ 

dô b»ng c¸ch sö dông hiÖu øng ®iÖn ®éng [1, 2006.01] 
5/10 . b»ng c¸ch ®o c¸c biÕn sè nhiÖt [1, 2006.01] 
5/12 . . sö dông sù biÕn ®æi ®iÖn trë cña mét vËt dÉn ®îc ®èt nãng [1, 2006.01] 
5/14 . b»ng c¸ch ®o ®é chªnh ¸p suÊt trong chÊt lu [1, 2006.01] 
5/16 . . sö dông èng Pitot [1, 2006.01] 
5/165 . . . S¾p xÕp hoÆc cÊu tróc cña èng Pitot [3, 2006.01] 
5/17 . . . C¬ cÊu nèi víi dông cô chØ b¸o [3, 2006.01] 
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5/175 . . . . víi sù x¸c ®Þnh cña sè Mach [3, 2006.01] 
5/18 . b»ng c¸ch ®o thêi gian chÊt lu cÇn ®Ó ch¶y qua mét qu¶ng ®êng cè ®Þnh [1, 7, 

2006.01] 
5/20 . . sö dông c¸c h¹t bÞ dßng chÊt lu kÐo theo (G01P 5/22 ®îc u tiªn) [1, 4, 

2006.01] 
5/22 . . sö dông c¸c dông cô ph¸t hiÖn sù t¬ng quan tù ®éng hoÆc t¬ng quan chÐo [4, 

2006.01] 
5/24 . . b»ng c¸ch ®o sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña dßng chÊt lu lªn c¸c tÝnh chÊt cña sãng dß 

©m [7, 2006.01] 
5/26 . .  b»ng c¸ch ®o sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña dßng chÊt lu lªn c¸c tÝnh chÊt cña sãng 

dß quang häc [7, 2006.01] 

7/00 §o vËn tèc b»ng tÝch ph©n gia tèc (®iÒu híng qu¸n tÝnh, nghÜa lµ tÝnh to¸n vÞ trÝ 
hoÆc tèc ®é trªn c¸c ®èi tîng ®ang ®îc ®iÒu híng, b»ng c¸ch tÝch ph©n tèc ®é 
hoÆc gia tèc G01C 21/16) [1, 2006.01] 

11/00 §o gi¸ trÞ trung b×nh cña vËn tèc (b»ng c¸ch x¸c ®Þnh thêi gian cÇn ®Ó ch¹y mét 
qu·ng ®êng cè ®Þnh G01P 3/64, G01P 5/18) [1, 3, 2006.01] 

11/02 . §o vËn tèc trung b×nh cu¶ mét sè vËt thÓ, vÝ dô cña xe cé ®Ó ®iÒu khiÓn giao th«ng 
[1, 2006.01] 

13/00 ChØ b¸o hoÆc ghi sù cã hoÆc kh«ng cã chuyÓn ®éng; ChØ b¸o híng cña chuyÓn 
®éng [1, 2006.01] 

 

13/02 . ChØ chØ b¸o híng, vÝ dô b»ng chong chãng thêi tiÕt [1, 2006.01] 
13/04 . . ChØ b¸o híng d¬ng hoÆc híng ©m cña mét chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh hoÆc chØ 

b¸o sù ngîc chiÒu hoÆc cïng chiÒu kim ®ång hå cña mét chuyÓn ®éng quay trßn 
[3, 2006.01] 

15/00 §o gia tèc; §o sù gi¶m tèc; §o va ch¹m, nghÜa lµ sù ®ét biÕn cña gia tèc [1, 3, 
2006.01] 

15/02 . b»ng c¸ch sö dông lùc qu¸n tÝnh (G01P 15/14 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01, 
2013.01] 

15/03 . . b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i ®iÖn [3, 2006.01] 
15/04 . . ®Ó chØ thÞ gi¸ trÞ cùc ®¹i [1, 2006.01] 
15/06 . . . sö dông c¸c thµnh phÇn chÞu mét biÕn d¹ng thêng xuyªn [1, 2006.01] 
15/08 . . cã sù chuyÓn ®æi thµnh gi¸ trÞ ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
15/09 . . . b»ng ®Çu dß ¸p ®iÖn [3, 2006.01] 
15/093 . . . b»ng ®Çu dß quang ®iÖn [7, 2006.01] 
15/097 . . .  b»ng c¬ cÊu rung [7, 2006.01] 
15/10 . . . b»ng b¨ng rung [1, 2006.01] 
15/105 . . .  b»ng c¬ cÊu c¶m biÕn tõ trêng [7, 2006.01] 
15/11 . . . b»ng ®Çu dß c¶m øng [3, 2006.01] 
15/12 . . . b»ng biÕn thiªn cña ®iÖn trë [1, 2006.01] 
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15/125 . . . b»ng ®Çu dß ®iÖn dung [3, 2006.01] 
15/13 . . . b»ng c¸ch ®o lùc cÇn ®Ó håi phôc khèi chÞu lùc qu¸n tÝnh sinh vÒ vÞ trÝ "0" [3, 

2006.01] 
15/135 . . . b»ng c¸ch sö dông c¸c tiÕp xóc do mét vËt chuyÓn ®éng qu¸n tÝnh t¸c ®éng [3, 

2006.01] 
15/14 . b»ng c¸ch sö dông con quay håi chuyÓn [1, 7, 2006.01, 2013.01] 
15/16 . b»ng c¸ch ®¹o hµm tÝn hiÖu vËn tèc ®îc ®o theo thêi gian [3, 7, 2006.01, 2013.01] 
15/18 .  theo hai hay nhiÒu chiÒu [7, 2006.01, 2013.01] 

21/00 Thö hoÆc hiÖu chØnh m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ  thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp  
nµy [1, 2006.01] 

21/02 . cña vËn tèc kÕ [1, 2006.01] 
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G01Q KỸ THUẬT HOẶC THIẾT BỊ QUÉT ĐẦU DÒ; ỨNG DỤNG KỸ THUẬT 
QUÉT ĐẦU DÒ, VÍ DỤ, KÍNH HIỂN VI QUÉT ĐẦU DÒ [SPM] (2010.01) 

Ghi chó [2010.01] 

 Trong ph©n líp nµy, nguyªn t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dông, nghÜa lµ, ë mçi 
møc thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× sÏ ph©n lo¹i vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Çu 
tiªn. 

 

10/00 Thiết bị quét hoặc định vị, nghĩa là thiết bị để điều khiển sự di chuyển hoặc sự 
định vị đầu dò một cách chủ động [2010.01] 

10/02 . Quét hoặc định vị thô [2010.01] 
10/04 . Quét hoặc định vị tinh [2010.01] 
10/06 . . Mạch điện hoặc thuật toán dùng cho các thiết bị này [2010.01] 

20/00 Giám sát sự di chuyển hoặc sự định vị đầu dò [2010.01] 
20/02 . bằng phương tiện quang học [2010.01]  
20/04 . Đầu dò tự phát hiện, nghĩa là, trong đó đầu dò tự tạo ra một tín hiệu biểu hiện vị trí 

của mình, ví dụ dụng cu đo áp điện [2010.01]  

30/00 Ph¬ng tiÖn phụ trợ để hỗ trợ hoặc cải thiện kỹ thuật hoặc thiết bị quét, ví dụ, 
thiết bị hiển thị  hoặc xử lý dữ liệu [2010.01] 

30/02 . Thiết bị phân tích phi-kính hiển vi quét đầu dò, ví dụ SEM [kính hiển vi điện tử 
quét], kính hiển vi quang phổ hoặc quang học [2010.01] 

30/04 . Thiết bị hiển thị hoặc xử lý dữ liệu [2010.01]  
30/06 . . để hiệu chỉnh lỗi [2010.01]  
30/08 . Phương tiện để thiết lập hoặc điều chỉnh điều kiện môi trường mong muốn bên 

trong buồng mẫu [2010.01]  
30/10 . . Môi trường nhiệt độ [2010.01]  
30/12 . . Môi trường lưu chất [2010.01]  
30/14 . . . Môi trường chất lỏng [2010.01] 
30/16 . . Môi trường chân không [2010.01] 
30/18 . Phương tiện để bảo vệ hoặc cách ly bên trong của buồng mẫu với điều kiện và ảnh 

hưởng của môi trường bên ngoài, ví dụ, điện từ trường hoặc sự rung động 
[2010.01] 

30/20 . Thiết bị hoặc phương pháp xử lý mẫu [2010.01] 

40/00 Hiệu chỉnh, ví dụ, đầu dò [2010.01] 
40/02 . Tiêu chuẩn hiệu chuẩn hoặc phương pháp sản xuất đầu dò [2010.01] 

60/00 Các loại SPM cụ thể [Kính hiển vi quét đầu dò] hoặc thiết bị của chúng; Các bộ 
phận chủ yếu của kính hiển vi này [2010.01] 

60/02 . SPM đa dạng, nghĩa là bao gồm ít nhất hai kỹ thuật SPM [2010.01] 
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60/04 . . STM [Kính hiển vi quét xuyên hầm hầm] kết hợp với AFM [Kính hiển vi lực 
nguyên tử] [2010.01] 

60/06 . . SNOM [Kính hiển vi quang học quét trường gần] kết hợp với AFM [Kính hiển vi 
lực nguyên tử] [2010.01] 

60/08 . . MFM [Kính hiển vi lực từ] kết hợp với AFM [Kính hiển vi lực nguyên tử] 
[2010.01] 

60/10 . STM [Kính hiển vi quét xuyên hầm] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của 
STM [2010.01] 

60/12 . . STS [Quang phổ quét xuyên hầm] [2010.01] 
60/14 . . STP [Phép đo điện thế quét xuyên hầm] [2010.01] 
60/16 . . Đầu dò, phương pháp chế tạo đầu dò và trang thiết bị liên quan đến đầu dò, ví dụ 

dụng cụ giữ [2010.01] 
60/18 . SNOM [Kính hiển vi quang học quét trường gần hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu 

dò của SNOM [2010.01] 
60/20 . . Huúnh quang [2010.01] 
60/22 . . Đầu dò, phương pháp chế tạo đầu dò và trang thiết bị liên quan đến đầu dò, ví dụ 

dụng cụ giữ [2010.01] 
60/24 . AFM [Kính hiển vi lực nguyên tử] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của AFM 

[2010.01] 
60/26 . . Kính hiển vi lực ma sát [2010.01] 
60/28 . . Kính hiển vi lực bám dính [2010.01] 
60/30 . . KÝnh hiÓn vi quÐt ®iÖn thÕ [2010.01] 
60/32 . . Chế độ xoay chiều [AC] [2010.01] 
60/34 . . . Chế độ đánh dấu [2010.01] 
60/36 . . Chế độ một chiều [DC] [2010.01] 
60/38 . . Đầu dò, phương pháp chế tạo đầu dò và trang thiết bị liên quan đến đầu dò, ví dụ 

dụng cụ giữ [2010.01] 
60/40 . . . Đầu dò dẫn điện [2010.01] 
60/42 . . . Chức năng hóa [2010.01] 
60/44 . SICM [Kính hiển vi quét ion dẫn] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của SICM 

[2010.01] 
60/46 . SCM [Kính hiển vi quét điện dung] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của SCM 

[2010.01] 
60/48 . . Đầu dò, phương pháp chế tạo đầu dò và trang thiết bị liên quan đến đầu dò, ví dụ 

dụng cụ giữ [2010.01] 
60/50 . MFM [Kính hiển vi lực từ] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của MFM 

[2010.01] 
60/52 . . Cộng hưởng [2010.01] 
60/54 . . Đầu dò, phương pháp chế tạo đầu dò và trang thiết bị liên quan đến đầu dò, ví dụ 

dụng cụ giữ [2010.01] 
60/56 . . . Đầu dò có lớp phủ từ [2010.01] 
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60/58 . SThM [Kính hiển vi quét nhiệt] hoặc các thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của SThM 
[2010.01] 

60/60 . SECM [Kính hiển vi quét điện hóa] hoặc thiết bị của nó, ví dụ đầu dò của SECM 
[2010.01] 

70/00 Các khía cạnh chung của đầu dò SPM, phương pháp chế tạo hoặc các trang 
thiết bị liên quan đến đầu dò SPM, trong phạm vi trang thiết bị này không 
chuyên dụng đối với một kỹ thuật SPM duy nhất thì thuộc về nhóm G01Q60/00 
[2010.01] 

70/02 . Dụng cụ giữ đầu dò [2010.01] 
70/04 . . có sự hiệu chỉnh lỗi do nhiệt độ hoặc rung động gây ra [2010.01] 
70/06 . Mảng đầu dò [2010.01] 
70/08 . Các đặc tính của đầu dò [2010.01] 
70/10 . . Hình dạng hoặc hình côn [2010.01] 
70/12 . . . §Çu bÞt cña èng nano [2010.01] 
70/14 . . Vật liệu cô thÓ [2010.01] 
70/16 . Chế tạo đầu dò [2010.01] 
70/18 . . Chức năng hóa [2010.01] 

80/00 ¸p dông kü thuËt quÐt ®Çu dß, trõ SPM (s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng c¸c vi cÊu tróc 
B81C ; s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng c¸c cÊu tróc nano B82B3/00 ; ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i 
th«ng tin cã sö dông sù t¬ng t¸c gÇn trêng G11B9/12, G11B11/24 hoÆc 
G11B13/08) [2010.01] 

 

90/00 Kü thuËt quÐt ®Çu dß cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c [2010.01] 
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G01R §o c¸c biÕn sè ®iÖn; ®o c¸c biÕn sè tõ (chØ b¸o viÖc ®iÒu chØnh ®óng 
cña m¹ch céng hëng H03J 3/12) 

  
Ghi chó [5, 2006.01] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - ®o trùc tiÕp tÊt c¶ c¸c lo¹i biÕn sè ®iÖn hoÆc tõ, hoÆc b»ng c¸ch suy tõ nh÷ng biÕn 

sè ®iÖn hoÆc tõ kh¸c;  
 - ®o tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn hoÆc tõ cña vËt liÖu;  
 - thö nghiÖm c¸c dông cô, m¸y mãc hoÆc m¹ch ®iÖn hoÆc tõ (vÝ dô, èng phãng ®iÖn, 

m¸y khuÕch ®¹i) hoÆc ®Ëc c¸c ®Æc tÝnh cña chóng; 
 - chØ b¸o sù hiÖn diÖn hoÆc dÊu cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p;  
 - NMR, EPR hoÆc c¸c thiÕt bÞ sö dông hiÖu øng Spin kh¸c, kh«ng chuyªn dông cho 

mét øng dông cô thÓ nµo;  
 - thiÕt bÞ ®Ó t¹o tÝn hiÖu dïng cho viÖc tiÕn hµnh nh÷ng thö nghiÖm hoÆc ®o nµy.  
(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi c¸c ý nghÜa 

x¸c ®Þnh:  
 - "®o" bao gåm c¶ kh¶o s¸t ; 
 - "thiÕt bÞ" hoÆc "thiÕt bÞ ®o" cã nghÜa lµ "thiÕt bÞ ®o ®iÖn-c¬"  
 - "trang bÞ ®o" cã nghÜa lµ m¸y mãc, m¹ch, hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p ®o  
(3) CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01.  
(4) Trong ph©n líp nµy, c¸c thiÕt bÞ hoÆc trang bÞ dïng ®Ó ®o c¸c biÕn sè ®iÖn ®îc ph©n 

lo¹i theo c¸ch sau: 
 - C¸c thiÕt bÞ ®iÖn c¬, trong ®ã c¸c biÕn sè ®iÖn ®îc ®o t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù chØ 

b¸o cña gi¸ trÞ ®o, bao gåm c¶ c¸c t¸c ®éng kÕt hîp cña hai hay nhiÒu gi¸ trÞ, ®îc 
ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm G01R 5/00 ®Õn G01R 11/00. 

 - C¸c chi tiÕt dïng chung c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®o kh¸c nhau thuéc c¸c nhãm G01R 5/00 
®Õn G01R 11/00 dîc ph©n lo¹i vµo nhãm G01R 1/00. 

 - C¸c trang bÞ bao gåm m¹ch ®Ó thu nhËn sù chØ b¸o cña mét gi¸ trÞ ®o b»ng c¸ch 
chuyÓn hãa, tÝnh to¸n hoÆc c¸c xö lý c¸c biÕn sè ®iÖn kh¸c, vÝ dô b»ng c¸ch so s¸nh 
víi mét gi¸ trÞ kh¸c, ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm G01R 17/00 ®Õn G01R 29/00. 

 - C¸c chi tiÕt dïng chung cho c¸c lo¹i trang bÞ ®o kh¸c nhau thuéc c¸c nhãm G01R 
17/00 ®Õn G01R 29/00 ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm G01R 15/00. 

(5) Trong ph©n líp nµy,  nhãm G01R 17/00 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01R 19/00 ®Õn 
G01R 31/00. 

Néi dung ph©n líp 

ThiÕt bÞ ®o ®iÖn 
Nãi chung .......................................................................................................... 5/00, 7/00, 9/00 
Chi tiÕt .................................................................................................................................. 1/00 
ChÕ t¹o, hiÖu chØnh, thö nghiÖm ...............................................................................3/00, 35/00 

ThiÕt bÞ ®iÖn C¥ ®o TÝCH PH¢N THEO ThêI GIAN 
C¤NG SUÊT ®iÖn HOÆC DßNG §IÖN ............................................................................... 11/00 
§O C¸C BIÕN Sè §IÖN 

Chi tiÕt cña trang bÞ ®o ............................................................................................ 11/02, 15/00 
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ThiÕt bÞ ®Ó hiÓn thÞ  ............................................................................................................ 13/00 
§o bao gåm so s¸nh víi mét gi¸ trÞ chuÈn  ........................................................................ 17/00 
§o cêng ®é hoÆc ®iÖn ¸p, c«ng suÊt, tÇn sè, hÖ sè 
c«ng suÊt, ®iÖn trë, ®iÖn kh¸ng, trë kh¸ng ............................ 19/00, 21/00, 23/00, 25/00, 27/00 
§o nh÷ng biÕn sè ®iÖn kh¸c ......................................................................................... 25, 29/00 

Thö C¸C ®Æc tÝnh ®iÖn hoÆc PH¸T HIÖN sai  SãT ........................................................ 31/00 
§o c¸c biÕn sè tõ ..................................................................................................................... 33/00 

 

1/00 Chi tiÕt cña c¸c lo¹i m¸y hoÆc thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm G01R 5/00 ®Õn G01R 
13/00 hoÆc G01R 31/00 (c¸c chi tiÕt kÕt cÊu riªng cña c¸c trang thiÕt bÞ c¬ ®iÖn ®Ó 
®o sù tiªu thô ®iÖn n¨ng G01R 11/02) [1, 3, 2006.01] 

1/02 . Chi tiÕt cÊu tróc nãi chung [1, 2006.01] 
1/04 . . Hép, vá m¸y; C¸c gi¸ ®ì. C¸c trang bÞ ®Çu cuèi  [1, 2006.01] 
1/06 . . §Çu ®o; §Çu dß ®Ó ®o (G01R 19/145, G01R 19/165 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
1/067 . . . §Çu dß ®Ó ®o [3, 2006.01] 
1/07 . . . . ®Çu dß kh«ng t¹o ra tiÕp xóc [6, 2006.01] 
1/073 . . . . §Çu dß béi [3, 2006.01] 
1/08 . . Kim chØ; Thang ®o; Thang ®o ph¸t s¸ng [1, 2006.01] 
1/10 . . C¸c trang bÞ cña æ trô  [1, 2006.01] 
1/12 . . . cña æ trô b»ng hoÆc d©y [1, 2006.01] 
1/14 . . M¸y h·m; M¸y lµm suy gi¶m [1, 2006.01] 
1/16 . . Nam ch©m  [1, 2006.01] 
1/18 . . Trang bÞ mµn ch¾n ®Ó chèng ®iÖn trêng hoÆc tõ trêng, vÝ dô chèng tõ trêng 

tr¸i ®Êt [1, 2006.01] 
1/20 . BiÕn ®æi c¸c c¬ cÊu ®iÖn c¬ së ®Ó sö dông trong thiÕt bÞ ®o ®iÖn; Sù kÕt hîp cÊu tróc 

cña c¸c c¬ cÊu nµy víi thiÕt bÞ ®o  [1, 2006.01] 
1/22 . . K×m thö ho¹t ®éng nh c¸c cuén s¬ cÊp cña m¸y biÕn dßng  [1, 2006.01] 
1/24 . . §êng truyÒn dÉn, vÝ dô èng dÉn sãng, bé phËn ®o, vÝ dô bé phËn ®o cã r·nh [1, 

2006.01] 
1/26 . . . cã ®Çu dß dÞch chuyÓn tuyÕn tÝnh [1, 2006.01] 
1/28 . C¸c côm m¸y trong thiÕt bÞ ®o gi¸ trÞ ®o chuÈn, vÝ dô ®iÖn ¸p chuÈn, d¹ng sãng 

chuÈn [1, 2006.01] 
1/30 . Sù kÕt hîp cÊu tróc cña c¸c thiÕt bÞ ®o ®iÖn víi m¹ch ®iÖn tö c¬ së, vÝ dô víi bé 

khuÕch ®¹i [1, 2006.01] 
1/36 . ThiÕt bÞ b¶o vÖ qu¸ t¶i hoÆc m¹ch dïng cho thiÕt bÞ ®o ®iÖn  [1, 2006.01] 
1/38 . ThiÕt bÞ ®Ó thay ®æi ®Æc trng chØ b¸o, vÝ dô b»ng c¸ch thay ®æi khe kh«ng khÝ  [1, 

2006.01] 
1/40 . BiÕn ®æi c¸c thiÕt bÞ ®Ó chØ b¸o gi¸ trÞ cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu ®¹t ®îc trong mét 

kho¶ng thêi gian, vÝ dô b»ng kim chØ cùc ®¹i [1, 3, 2006.01] 
1/42 . . ho¹t ®éng b»ng nhiÖt [1, 2006.01] 
1/44 . C¶i biÕn c¸c thiÕt bÞ bï nhiÖt [2, 2006.01] 

3/00 M¸y mãc hoÆc quy tr×nh chuyªn dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ®o [1, 2006.01] 
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5/00 ThiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi mét dßng ®iÖn hoÆc mét ®iÖn ¸p thµnh mét dÞch chuyÓn c¬ 
häc [1, 2006.01] 

5/02 . ThiÕt bÞ cã cuén d©y chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
5/04 . . cã nam ch©m ë ngoµi cuén d©y [1, 2006.01] 
5/06 . . cã lâi nam ch©m [1, 2006.01] 
5/08 . . dïng riªng cho gãc lÖch lín, cã cuén d©y ®éng kiÓu ®Üa quay lÖch t©m [1, 

2006.01] 
5/10 . §iÖn kÕ gi¶i [1, 2006.01] 
5/12 . §iÖn kÕ vµnh [1, 2006.01] 
5/14 . ThiÕt kÕ cã lâi s¾t chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
5/16 . . cã nam ch©m quay  [1, 2006.01] 
5/18 . . cã s¾t non quay, vÝ dô ®iÖn kÕ cã kim chØ [1, 2006.01] 
5/20 . ThiÕt bÞ c¶m øng, vÝ dô thiÕt bÞ Ferraris [1, 2006.01] 
5/22 . ThiÕt bÞ nhiÖt ®iÖn  [1, 2006.01] 
5/24 . . ho¹t ®éng dùa trªn ®é d·n cña mét gi¶i hoÆc mét d©y hoÆc b»ng sù d·n në cña 

chÊt khÝ hoÆc chÊt láng [1, 2006.01] 
5/26 . . ho¹t ®éng b»ng sù biÕn d¹ng cña mét thµnh phÇn lìng kim [1, 2006.01] 
5/28 . ThiÕt bÞ tÜnh ®iÖn  [1, 2006.01] 
5/30 . . TÜnh ®iÖn kÕ kiÓu l¸ [1, 2006.01] 
5/32 . . TÜnh ®iÖn kÕ kiÓu d©y; TÜnh ®iÖn kÕ kiÓu kim [1, 2006.01] 
5/34 . . TÜnh ®iÖn kÕ gãc phÇn t [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi hai hoÆc nhiÒu dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p thµnh mét 
dÞch chuyÓn c¬ häc (G01R 9/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

7/02 . ®Ó h×nh thµnh mét tæng hoÆc mét hiÖu [1, 2006.01] 
7/04 . ®Ó h×nh thµnh mét th¬ng (®Ó ®o ®iÖn trë G01R 27/08) [1, 2006.01] 
7/06 . . lo¹i lâi s¾t chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
7/08 . . lo¹i cuén d©y chuyÓn ®éng, vÝ dô lo¹i cuén d©y b¾t chÐo [1, 2006.01] 
7/10 . . . cã sè cuén d©y chuyÓn ®éng nhiÒu h¬n hai [1, 2006.01] 
7/12 . ®Ó h×nh thµnh mét tÝch [1, 2006.01] 
7/14 . . lo¹i lâi s¾t chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
7/16 . . cã c¶ cuén d©y chuyÓn ®éng c¶ cuén d©y cè ®Þnh, nghÜa lµ ®éng lùc kÕ [1, 

2006.01] 
7/18 . . . cã lâi s¾t ®îc cè ®Þnh b»ng ghÐp tõ vµ cuén d©y chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 

9/00 ThiÕt bÞ céng hëng c¬ häc [1, 2006.01] 
9/02 . §iÖn kÕ rung, vÝ dô ®Ó ®o dßng [1, 2006.01] 
9/04 . sö dông lìi gµ rung, vÝ dô ®Ó ®o tÇn sè [1, 2006.01] 
9/06 . . truyÒn ®éng b»ng tõ [1, 2006.01] 
9/08 . . truyÒn ®éng b»ng ¸p ®iÖn [1, 2006.01] 
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11/00 ThiÕt bÞ ®iÖn c¬ ®o tÝch ph©n theo thêi gian c«ng suÊt ®iÖn hoÆc dßng ®iÖn, vÝ dô 
cña sù tiªu thô ®iÖn (chØ b¸o sù tiªu thô ®iÖn cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kÐo b»ng 
®iÖn B60L 3/00) [1, 2006.01] 

11/02 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
11/04 . . Hép, vá; Gi¸ ®ì; bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi [1, 2006.01] 
11/06 . . M¹ch tõ cña m¸y ®o c¶m øng [1, 2, 2006.01] 
11/067 . . . Cuén d©y dïng cho chóng [2, 2006.01] 
11/073 . . . Lâi dïng cho chóng [2, 2006.01] 
11/09 . . . . Lâi kiÓu ®Üa [2, 2006.01] 
11/10 . . Nam ch©m h·m; trang bÞ lµm suy gi¶m [1, 2006.01] 
11/12 . . Bè trÝ trô quay [1, 2006.01] 
11/14 . . . cã phÇn bï tõ [1, 2006.01] 
11/16 . . Bè trÝ thªm bé ®Õm vµo c¸c m¸y ®o ®iÖn [1, 2006.01] 
11/17 . . Bï sai sè; ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh hoÆc hiÖu chØnh dïng cho chóng [2, 2006.01] 
11/18 . . . Bï c¸c biÕn ®æi trong ®iÒu kiÖn m«i trêng [1, 2, 2006.01] 
11/185 . . . . Bï nhiÖt [2, 2006.01] 
11/19 . . . Bï sai sè ®o m«men nhiÔu g©y ra, vÝ dô sai sè trêng quay cña m¸y ®o nhiÒu 

pha [2, 2006.01] 
11/20 . . . Bï sai pha trong c¸c m¸y ®o c¶m øng [1, 2, 2006.01] 
11/21 . . . Bï sai sè do hiÖu øng suy gi¶m cña dßng sinh ra, vÝ dô ®iÒu chØnh trong thang 

qu¸ t¶i [2, 2006.01] 
11/22 . . . §iÒu chØnh m«men, vÝ dô ®iÒu chØnh m«men khëi ®éng, ®iÒu chØnh m¸y ®o 

nhiÒu pha ®Ó cã c¸c m«men b»ng nhau [1, 2, 2006.01] 
11/23 . . . Bï sai sè do ma s¸t sinh ra, vÝ dô ®iÒu chØnh trong thang t¶i nhÑ [2, 2006.01] 
11/24 . . ThiÕt bÞ ®Ó tr¸nh hoÆc chØ b¸o viÖc sö dông gian lËn [1, 4, 2006.01] 
11/25 . . ThiÕt bÞ ®Ó chØ b¸o hoÆc b¸o hiÖu sai háng [2, 4, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 C¸c nhãm G01R 11/48 ®Õn G01R 11/56 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01R 11/30 ®Õn 
G01R 11/46. 

 
11/30 . M¸y ®o cho ®éng c¬ ®inam« ®iÖn [1, 2006.01] 
11/32 . . M¸y ®o waat/giê [1, 2006.01] 
11/34 . . M¸y ®o ampe/giê [1, 2006.01] 
11/36 . M¸y ®o c¶m øng, vÝ dô m¸y ®o Ferraris  [1, 2006.01] 
11/38 . . ®Ó vËn hµnh ®¬n pha [1, 2006.01] 
11/40 . . ®Ó vËn hµnh nhiÒu pha [1, 2006.01] 
11/42 . . . M¹ch ®iÖn dïng cho chóng [1, 2006.01] 
11/46 . M¸y ®o bé m¸y ®ång hå ho¹t ®éng b»ng ®iÖn; M¸y ®o dao ®éng; M¸y ®o con l¾c 

[1, 2006.01] 
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11/48 . M¸y chuyªn dïng ®Ó ®o phÇn thùc hoÆc phÇn trë kh¸ng; M¸y chuyªn dïng ®Ó ®o 
n¨ng lîng biÓu kiÕn [1, 2006.01] 

11/50 . . ®Ó ®o phÇn thùc [1, 2006.01] 
11/52 . . ®Ó ®o phÇn trë kh¸ng [1, 2006.01] 
11/54 . . ®Ó ®o ®ång thêi Ýt nhÊt hai trong sè ba biÕn sè sau: phÇn thùc, phÇn trë kh¸ng, 

n¨ng lîng biÓu kiÕn [1, 2006.01] 
11/56 . C¸c m¸y ®o cíc phÝ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
11/57 . . M¸y ®o nhiÒu møc (G01R 11/63 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
11/58 . . . ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch dïng cho chóng [1, 2, 2006.01] 
11/60 . . M¸y trõ; M¸y ®o giê t¶i cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu [1, 2006.01] 
11/63 . . M¸y ®o sù tiªu thô qu¸ møc, vÝ dô ®o sù tiªu thô khi c«ng suÊt vît qu¸ mét møc 

®Þnh tríc [2, 2006.01] 
11/64 . . M¸y ®o cùc ®¹i, vÝ dô cíc phÝ cña mét thêi kú ®îc dùa trªn nhu cÇu cùc ®¹i 

trong thêi kú ®ã [1, 2006.01] 
11/66 . . . M¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ ®Ó hiÓn thÞ c¸c biÕn sè ®iÖn hoÆc c¸c d¹ng sãng [1, 4, 2006.01] 
13/02 . ®Ó hiÓn thÞ c¸c biÕn sè ®iÖn ®o ®îc díi d¹ng sè [1, 4, 2006.01] 
13/04 . ®Ó t¹o ra c¸c b¶n ghi thêng xuyªn [1, 4, 2006.01] 
13/06 . . BiÕn ®æi ®Ó ghi nhiÔu lo¹n qu¸ ®é, vÝ dô b»ng c¸ch khëi ®éng hoÆc gia tèc mét 

m«i trêng ghi [1, 2006.01] 
13/08 . . HÖ thèng ghi ®iÖn c¬ sö dông ph¬ng ph¸p viÕt trùc tiÕp b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
13/10 . . . víi sù ghi gi¸n ®o¹n, b»ng c¸ch biÓu diÔn biÕn ®ã b»ng chiÒu dµi cña mét 

kho¶ng hoÆc b»ng vÞ trÝ cña mét ®iÓm [1, 2006.01] 
13/12 . . Ghi b»ng ho¸ häc, vÝ dô m¸y ghi sãng xung clydonograph (G01R 13/14 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
13/14 . . Ghi trªn mét vËt liÖu nh¹y ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 
13/16 . . Ghi trªn mét m«i trêng tõ [1, 2006.01] 
13/18 . . . sö dông sù dÞch chuyÓn biªn [1, 2006.01] 
13/20 . Dao ®éng ký dïng tia ©m cùc  [1, 2006.01] 
13/22 . . M¹ch dïng cho chóng  [1, 2006.01] 
13/24 . . . M¹ch quÐt lÖch theo thêi gian [1, 2006.01] 
13/26 . . M¹ch kiÓm tra cêng ®é tia ®iÖn tö  [1, 2006.01] 
13/28 . . . M¹ch ®Ó biÓu diÔn ®ång thêi hoÆc liªn tiÕp nhiÒu biÕn  [1, 2006.01] 
13/30 . . . M¹ch ®Ó ®a vµo c¸c dÊu hiÖu chuÈn, vÝ dô ®Ó ®Þnh thêi gian, ®Ó hiÖu chØnh ®Ó 

®¸nh dÊu tÇn sè [1, 2006.01] 
13/32 . . . M¹ch ®Ó biÓu diÔn c¸c hµm kh«ng lÆp l¹i, vÝ dô sù chuyÓn tiÕp; M¹ch ®Ó kÝch 

ho¹t; M¹ch ®Ó ®ång bé; M¹ch ®Ó níi bé quÐt thêi gian [1, 2006.01] 
13/34 . . . M¹ch ®Ó biÓu diÔn mét d¹ng sãng ®¬n b»ng c¸ch lÊy mÉu, vÝ dô dïng cho tÇn sè 

rÊt cao [2, 2006.01] 
13/36 . sö dông ®é dµi phãng ®iÖn ph¸t s¸ng, vÝ dô m¸y hiÖn sãng ph¸t s¸ng [1, 4, 2006.01] 
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13/38 . sö dông sù dÞch chuyÓn æn ®Þnh hoÆc dao ®éng cña mét chïm s¸ng b»ng mét hÖ 
thèng ®o ®iÖn c¬ [1, 4, 2006.01] 

13/40 . sö dông sù ®iÒu biÕn mét chïm s¸ng mµ kh«ng dïng dÞch chuyÓn c¬ häc, vÝ dô 
b»ng hiÖu øng Kerr [1, 4, 2006.01] 

13/42 . ThiÕt bÞ sö dông chiÒu dµi tia löa ®iÖn, vÝ dô b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch cùc ®¹i gi÷a 
c¸c ®iÖn cùc ®Ó t¹o ra tia löa [1, 2006.01] 

15/00 Chi tiÕt cña thiÕt bÞ ®o c¸c lo¹i thuéc c¸c nhãm G01R 17/00 ®Õn G01R 29/00, 
G01R 33/00 ®Õn G01R 33/26 hoÆc G01R 35/00 [1, 2006.01] 

15/04 . Bé chia ®iÖn ¸p [1, 6, 2006.01] 
15/06 . . cã c¸c thµnh phÇn ph¶n øng, vÝ dô biÕn ¸p ®iÖn dung [1, 6, 2006.01] 
15/08 . M¹ch ®æi thang ®o [1, 2006.01] 
15/09 . . M¹ch tù ®éng ®æi thang ®o [6, 2006.01] 
15/12 . M¹ch dïng cho m¸y thö ®a n¨ng, vÝ dô ®Ó ®o ®iÖn ¸p, dßng hoÆc trë kh¸ng tuú ý [1, 

2006.01] 
15/14 . Lµm thÝch øng ®Ó t¹o ra sù c¸ch ly ®iÖn ¸p hoÆc dßng, vÝ dô dïng cho m¹ng cao ¸p 

hoÆc cao dßng [6, 2006.01] 
15/16 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn dung [6, 2006.01] 
15/18 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ c¶m øng, vÝ dô m¸y biÕn ¸p [6, 2006.01] 
15/20 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tõ, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ sö dông hiÖu øng Hall [6, 2006.01] 
15/22 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ph¸t s¸ng, vÝ dô LED, bé ghÐp ®«i quang häc [6, 2006.01] 
15/24 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu biÕn ¸nh s¸ng [6, 2006.01] 
15/26 . . sö dông sù ®iÒu biÕn c¸c sãng kh¸c kh«ng ph¶i lµ ¸nh s¸ng, vÝ dô sãng v« tuyÕn 

®iÖn hoÆc sãng ©m [6, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ ®o cã sù so s¸nh víi mét gi¸ trÞ chuÈn, vÝ dô cÇu [1, 2006.01] 
17/02 . ThiÕt bÞ trong ®ã gi¸ trÞ cÇn ®o ®îc so s¸nh tù ®éng víi gi¸ trÞ chuÈn [1, 2006.01] 
17/04 . . trong ®ã gi¸ trÞ chuÈn quÐt liªn tôc hoÆc quÐt theo chu kú lªn d¶i cña gi¸ trÞ cÇn 

®o [1, 2006.01] 
17/06 . . ThiÕt bÞ c©n b»ng tù ®éng [1, 2006.01] 
17/08 . . . trong ®ã mét lùc hoÆc mét m«men biÓu thÞ gi¸ trÞ cÇn ®o ®îc mét lùc hoÆc mét 

m«men biÓu thÞ gi¸ trÞ chuÈn c©n b»ng [1, 2006.01] 
17/10 . cÇu ®o xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu  [1, 2006.01] 
17/12 . . sö dông sù so s¸nh dßng, vÝ dô cÇu ®o cã ®Çu ra vi ph©n dßng [1, 2006.01] 
17/14 . . cã chØ b¸o gi¸ trÞ cÇn ®o b»ng kim chØ c©n b»ng "0", vÝ dô cÇu phÇn tr¨m, cÇu 

dung sai (G01R 17/12, G01R 17/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
17/16 . . cã èng phãng ®iÖn hoÆc thiÕt bÞ b¸n dÉn trong mét hoÆc nhiÒu nh¸nh cÇu, vÝ dô 

v«n kÕ sö dông bé khuÕch ®¹i vi ph©n [1, 2006.01] 
17/18 . . cã sè nh¸nh nhiÒu h¬n bèn [1, 2006.01] 
17/20 . thiÕt bÞ ®o ®iÖn thÕ xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu  [1, 2006.01] 
17/22 . . cã chØ b¸o gi¸ trÞ ®o b»ng kim chØ hiÖu chØnh "0" [1, 2006.01] 
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19/00 ThiÕt bÞ ®o dßng hoÆc ®iÖn ¸p hoÆc ®Ó chØ b¸o sù hiÖn diÖn hoÆc dÊu cña chóng 
(G01R 5/00 ®îc u tiªn; ®Ó ®o dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p sinh häc A61B 5/04) [1, 4, 
2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Trong c¸c nhãm G01R 19/02 ®Õn G01R 19/32, nhãm G01R 19/28 ®îc u tiªn. C¸c 
nhãm G01R19/18 ®Õn G01R19/25 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01R 19/02 ®Õn 
G01R 19/165 vµ G01R 19/30. 

 
19/02 . §o gi¸ trÞ hiÖu dông, nghÜa lµ gi¸ trÞ c¨n bËc hai trung b×nh [1, 2006.01] 
19/03 . . sö dông bé biÕn ®æi nhiÖt [4, 2006.01] 
19/04 . §o c¸c gi¸ trÞ ®Ønh cña dßng xoay chiÒu hoÆc xung [1, 2, 2006.01] 
19/06 . §o phÇn thùc; §o phÇn trë kh¸ng [1, 2006.01] 
19/08 . §o mËt ®é dßng [1, 2006.01] 
19/10 . §o tæng, hiÖu hoÆc tû sè [1, 2006.01] 
19/12 . §o vËn tèc thay ®æi [1, 2006.01] 
19/14 . ChØ b¸o chiÒu cña dßng ®iÖn; ChØ b¸o sù ph©n cùc cña ®iÖn ¸p [1, 2006.01] 
19/145 . ChØ b¸o sù hiÖn diÖn cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p [3, 2006.01] 
19/15 . . chØ b¸o sù hiÖn diÖn cña dßng ®iÖn [3, 2006.01] 
19/155 . . chØ b¸o sù hiÖn diÖn cña ®iÖn ¸p [3, 2006.01] 
19/165 . ChØ b¸o dßng hoÆc ®iÖn ¸p vît qu¸ hoÆc thÊp h¬n mét gi¸ trÞ ®Þnh tríc hoÆc n»m 

trong hoÆc ngoµi mét kho¶ng gi¸ trÞ ®Þnh tríc [3, 2006.01] 
19/17 . . chØ b¸o sè lÇn dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p xuÊt hiÖn [3, 2006.01] 
19/175 . ChØ b¸o thêi ®iÓm dßng hoÆc ®iÖn ¸p ®i qua mét gi¸ trÞ cho tríc, vÝ dô ®i qua gi¸ 

trÞ "0" [3, 2006.01] 
19/18 . sö dông sù biÕn ®æi dßng mét chiÒu thµnh dßng xoay chiÒu, vÝ dô dïng bé ®æi ®iÖn 

[1, 2006.01] 
19/20 . . sö dông bé biÕn ®æi [1, 2006.01] 
19/22 . sö dông sù biÕn ®æi dßng xoay chiÒu thµnh dßng mét chiÒu [1, 2006.01] 
19/24 . . dïng cÆp nhiÖt [1, 2006.01] 
19/25 . sö dông kü thuËt ®o lêng hiÖn sè [3, 2006.01] 
19/252 . . sö dông bé biÕn ®æi t¬ng tù/sè d¹ng biÕn ®æi ®iÖn ¸p hoÆc dßng thµnh tÇn sè vµ 

®o tÇn sè nµy [4, 2006.01] 
19/255 . . sö dông bé biÕn ®æi t¬ng tù/sè d¹ng ®Õm xung trong mét chu kú thêi gian tû lÖ 

víi ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®îc t¹o ra bëi m¸y ph¸t xung cã tÇn sè cè ®Þnh [4, 
2006.01] 

19/257 . . sö dông bé biÕn ®æi t¬ng tù/sè d¹ng so s¸nh c¸c gi¸ trÞ tham kh¶o kh¸c nhau víi 
gi¸ trÞ cña ®iÖn ¸p hoÆc dßng, vÝ dô sö dông ph¬ng ph¸p tõng bíc [4, 2006.01] 

19/28 . ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®o trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
19/30 . §o gi¸ trÞ cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu ®¹t ®îc trong mét kho¶ng thêi gian cña dßng hoÆc 

®iÖn ¸p (G01R 19/04 ®îc u tiªn) [2, 3, 2006.01] 
19/32 . Bï cho thay ®æi nhiÖt ®é [2, 2006.01] 
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21/00 ThiÕt bÞ ®o c«ng suÊt ®iÖn hoÆc hÖ sè c«ng suÊt (G01R 7/12 ®îc u tiªn) [1, 4, 
2006.01] 

21/01 . trong c¸c m¹ch cã h»ng sè ph©n bè (G01R 21/04, G01R 21/07, G01R 21/09, G01R 
21/12 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

21/02 . b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt [1, 2, 2006.01] 
21/04 . . trong c¸c m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
21/06 . b»ng c¸ch ®o dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p (G01R 21/08 ®Õn G01R 21/133 ®îc u tiªn) 

[1, 4, 2006.01] 
21/07 . . trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè (G01R 21/09 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
21/08 . b»ng c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu øng tõ galvanic, vÝ dô thiÕt bÞ hiÖu øng Hall 

[1, 2, 2006.01] 
21/09 . . trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [2, 2006.01] 
21/10 . sö dông c¸c thµnh phÇn m¹ch cã ®Æc trng d¹ng b×nh ph¬ng, vÝ dô ®iot ®Ó ®o c«ng 

suÊt do t¶i (cã trë kh¸ng ®· biÕt) hÊp thô (G01R 21/02 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
21/12 . Trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
21/127 . b»ng c¸ch sö dông sù ®iÒu biÕn xung (G01R 21/133 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
21/133 . b»ng c¸ch sö dông kü thuËt sè [4, 2006.01] 
21/14 . Bï cho thay ®æi nhiÖt ®é [2, 2006.01] 

22/00 ThiÕt bÞ ®o tÝch ph©n thêi gian cña c«ng suÊt ®iÖn hoÆc dßng ®iÖn, vÝ dô c¸c m¸y 
®o ®iÖn [4, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 Mét thiÕt bÞ ®o tÝch ph©n thêi gian cña c«ng suÊt ®iÖn ®îc ph©n lo¹i trong nhãm 
G01R 21/00 nÕu ®Æc trng chñ yÕu cña nã lµ ®o c«ng suÊt ®iÖn. 

 
22/02 . b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n [4, 2006.01] 
22/04 . b»ng ph¬ng ph¸p ®o nhiÖt lîng [4, 2006.01] 
22/06 .  B»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn tö [2006.01] 
22/08 . .  sö dông kü thuËt t¬ng tù [2006.01] 
22/10 . .  sö dông kü thuËt sè [2006.01] 

23/00 ThiÕt bÞ ®o tÇn sè; ThiÕt bÞ ph©n tÝch phæ tÇn [1, 2006.01] 
23/02 . ThiÕt bÞ ®o tÇn sè, vÝ dô tÇn sè lÆp l¹i cña xung; ThiÕt bÞ ®o chu kú dßng ®iÖn hoÆc 

®iÖn ¸p  [1, 2006.01] 
23/04 . . ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®o trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
23/06 . . b»ng c¸ch biÕn ®æi tÇn sè thµnh biÕn ®é cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p [1, 2006.01] 
23/07 . . . sö dông sù ®¸p tuyÕn cña m¹ch ®· ®îc ®iÒu chØnh céng hëng, vÝ dô m¸y ®o 

chØ b¸o céng hëng theo sù gi¶m dßng trong m¹ch líi [2, 2006.01] 
23/08 . . . sö dông ®¸p tuyÕn cña m¹ch ®· ®îc ®iÒu chØnh t¾t céng hëng [1, 2006.01] 
23/09 . . . sö dông m¹ch tÝch ph©n t¬ng tù, vÝ dô c¸c tô ®iÖn thiÕt lËp mét gi¸ trÞ trung 

b×nh b»ng c¸ch c©n b»ng tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu phãng hoÆc rß [2, 2006.01] 

102 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G01R 

23/10 . . b»ng c¸ch biÕn ®æi tÇn sè thµnh c¸c chuçi xung, sau ®ã ®Õm chóng [1, 2006.01]  
23/12 . . b»ng c¸ch biÕn ®æi tÇn sè thµnh dÞch chuyÓn pha [1, 2006.01] 
23/14 . . b»ng c¸ch t¹o ph¸ch, b»ng c¸ch so s¸nh tÇn sè ph¸ch [1, 2, 2006.01] 
23/15 . . ChØ b¸o tÇn sè hoÆc xung vît qu¸ hoÆc thÊp h¬n mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh hoÆc ë 

trong hoÆc ë ngoµi mét kho¶ng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh b»ng c¸ch sö dông c¸c thµnh 
phÇn phi tuyÕn hoÆc c¸c phÇn tö hiÖn sè [3, 2006.01] 

23/16 . Ph©n tÝch phæ, Ph©n tÝch Fourier [1, 2006.01] 
23/163 . . ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®o trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [3, 2006.01] 
23/165 . . sö dông bé läc [3, 2006.01] 
23/167 . . . víi bé läc hiÖn sè [3, 2006.01] 
23/17 . . cã c¸c thiÕt bÞ quang häc phô trî [3, 2006.01] 
23/173 . . ThiÕt bÞ ph¸t dao ®éng gièng nh c¸c m¸y thu quÐt toµn c¶nh [3, 2006.01] 
23/175 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn trÔ, vÝ dô ®êng trÔ nh¸nh [3, 2006.01] 
23/177 . . Ph©n tÝch tÇn sè rÊt thÊp [3, 2006.01] 
23/18 . . cã bé phËn ®Ó ghi phæ tÇn sè [1, 2006.01] 
23/20 . . §o ®é mÐo phi tuyÕn [1, 2006.01] 

25/00 ThiÕt bÞ ®o gãc pha gi÷a mét ®iÖn ¸p vµ mét dßng ®iÖn hoÆc gi÷a c¸c ®iÖn ¸p vµ 
c¸c dßng ®iÖn [1, 2, 2006.01] 

25/02 . trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
25/04 . bao gåm sù ®iÒu chØnh mét bé xoay pha ®Ó t¹o ra mét ®é lÖch pha ®Þnh tríc vÝ dô 

lÖch ®iÓm "0" [1, 2006.01] 
25/06 . sö dông c¸c thiÕt bÞ tØ sè [1, 2006.01] 
25/08 . b»ng c¸ch ®Õm c¸c xung tiªu chuÈn [2, 2006.01] 

27/00 Trang bÞ ®o ®iÖn trë, ®iÖn kh¸ng, trë kh¸ng hoÆc nh÷ng ®Æc tÝnh ®iÖn thu ®îc 
tõ c¸c ®¹i lîng ®ã [1, 2006.01] 

27/02 . §o ®iÖn trë thùc hoÆc ®iÖn trë phøc, ®o ®iÖn kh¸ng, trë kh¸ng, hoÆc nh÷ng ®Æc tÝnh 
hai cùc kh¸c thu ®îc tõ chóng, vÝ dô h»ng sè thêi gian (b»ng c¸ch chØ ®o gãc pha 
G01R 25/00) [1, 2006.01] 

27/04 . . trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [1, 2006.01] 
27/06 . . . §o hÖ sè ph¶n x¹; §o tû lÖ sãng ®øng [1, 2006.01] 
27/08 . . §o ®iÖn trë b»ng c¸ch ®o c¶ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn [1, 2006.01] 
27/10 . . . sö dông thiÕt bÞ cã hai cuén d©y hoÆc cuén d©y b¾t chÐo t¹o ra th¬ng sè  [1, 

2006.01] 
27/12 . . . . sö dông m¸y ph¸t ®iÖn quay tay, vÝ dô mªg«m kÕ [1, 2006.01] 
27/14 . . §o ®iÖn trë b»ng c¸ch ®o dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p thu ®uîc tõ mét nguån chuÈn 

(G01R 27/16, G01R 27/20, G01R 27/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
27/16 . . §o trë kh¸ng cña thµnh phÇn hoÆc cña m¹ch cã dßng ®iÖn ch¹y qua tõ nguån 

kh¸c, vÝ dô d©y c¸p, ®êng d©y t¶i ®iÖn [1, 2006.01] 
27/18 . . . §o ®iÖn trë nèi ®Êt [1, 2006.01] 
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27/20 . . §o ®iÖn trë ®Êt; §o ®iÖn trë tiÕp xóc cña c¸c mèi nèi ®Êt, vÝ dô c¸c tÊm [1, 
2006.01] 

27/22 . . §o ®iÖn trë cña chÊt láng [1, 2006.01] 
27/26 . . §o ®iÖn c¶m hoÆc ®iÖn dung; §o hÖ sè phÈm chÊt, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông 

ph¬ng ph¸p céng hëng; §o hÖ sè tæn hao; §o h»ng sè ®iÖn m«i [1, 2006.01] 
27/28 . §o ®é suy gi¶m, ®é khuÕch ®¹i, ®é lÖch pha, hoÆc nh÷ng ®Æc tÝnh thu ®îc tõ m¹ch 

bèn cùc, nghÜa lµ m¹ch cã hai bªn; §o ®Æc tÝnh chuyÓn tiÕp (trong c¸c hÖ thèng 
tryÒn t¶i ®iÖn H04B 3/46) [1, 2006.01] 

27/30 . . cã bé phËn ghi c¸c ®Æc tÝnh, vÝ dô b»ng c¸ch x¸c lËp biÓu ®å Nyquist [1, 2006.01] 
27/32 . . trong m¹ch cã h»ng sè ph©n bè [2, 2006.01] 

29/00 ThiÕt bÞ ®o hoÆc chØ b¸o c¸c ®¹i lîng ®iÖn kh«ng ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm 
G01R 19/00 ®Õn G01R 27/00 [1, 2006.01] 

29/02 . §o c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c xung ®¬n, vÝ dô ®é lÖch so víi møc ph¼ng xung, thêi gian 
t¨ng trëng, ®é dµi [1,3, 2006.01] 

29/027 . . ChØ b¸o r»ng mét ®Æc tÝnh xung cao h¬n hoÆc thÊp h¬n mét gi¸ trÞ ®Þnh s½n, hoÆc 
ë trong hay ë ngoµi mét kho¶ng gi¸ trÞ ®Þnh s½n [3, 2006.01] 

29/033 . . . cho chØ b¸o vÒ sè lÇn ®iÒu ®ã x¶y ra [3, 2006.01] 
29/04 . §o hÖ sè h×nh d¸ng, nghÜa lµ tû sè gi÷a gi¸ trÞ c¨n bËc hai trung b×nh sè häc cña gi¸ 

trÞ tøc thêi; ®o hÖ sè ®Ønh, nghÜa lµ tû sè gi÷a gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ gi¸ trÞ c¨n bËc hai 
rung b×nh  [1, 2006.01] 

29/06 . §o ®é s©u ®iÒu biÕn [1, 2006.01] 
29/08 . §o ®Æc tÝnh cña trêng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
29/10 . . BiÓu ®å ph¸t x¹ cña anten [1, 2006.01] 
29/12 . §o trêng tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 
29/14 . . §o ph©n bè trêng [1, 2006.01] 
29/16 . §o sù bÊt ®èi xøng cña m¹ch nhiÒu pha [1, 2006.01] 
29/18 . ChØ b¸o thø tù pha; ChØ b¸o tÝnh ®ång bé [1, 2006.01] 
29/20 . §o sè vßng; §o tû sè biÕn ¸p hoÆc hÖ sè ghÐp cña c¸c cuén d©y [1, 2006.01] 
29/22 . §o c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn ¸p [1, 2006.01] 
29/24 . ThiÕt bÞ ®o ®iÖn lîng [2, 2006.01] 
29/26 . §o hÖ sè tiÕng ån; §o tû sè tÝn hiÖu so víi tiÕng ån [2, 2006.01] 

31/00 Trang bÞ ®Ó thö c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn; Trang bÞ ®Ó ®Þnh vÞ c¸c h háng ®iÖn; Trang 
bÞ ®Ó thö c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn ®Æc trng bëi ®Æc tÝnh nµy cha ®îc ph©n lo¹i ë 
nh÷ng vÞ trÝ kh¸c (thö nghiÖm hoÆc ®o c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn hoÆc thiÕt bÞ ë tr¹ng th¸i 
r¾n trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o H01L 21/66; thö hÖ thèng ®êng truyÒn dÉn H04B 3/46) 
[1, 2006.01]                                

31/01 . ®a ra nh÷ng vËt t¬ng tù cÇn ph¶i thö, vÝ dô thö "cho qua/kh«ng cho qua" trong 
s¶n xuÊt hµng lo¹t; Thö c¸c vËt ë thêi ®iÓm chóng ®i qua tr¹m thö (G01R 31/18 
®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

31/02 . Thö ng¾n m¹ch, ®øt m¹ch, rß hoÆc m¾c sai cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®êng d©y ®iÖn 
hoÆc c¸c chi tiÕt ®iÖn [1, 2006.01] 
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31/04 . .  Thö sù kÕt nèi, vÝ dô cña æ c¾m, cña c¸c ®iÓm nèi kh«ng th¸o ®îc [1, 2006.01, 
2016.1] 

31/06 . . Thö c¸c vßng d©y ®iÖn, vÝ dô ®Ó ph©n cùc [1, 2006.01] 
31/07 . Thö cÇu ch× [6, 2006.01] 
31/08 . X¸c ®Þnh vÞ trÝ háng ë trong c¸p, ®êng truyÒn dÉn hoÆc trong m¹ch ®iÖn  [1, 

2006.01] 
31/10 . .  b»ng c¸ch t¨ng cêng sù ph¸ huû t¹i chç háng, vÝ dô ®èt ch¸y t¹i chç b»ng c¸c sö 

dông m¸y t¹o xung ho¹t ®éng theo mét ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt [1, 2006.01] 
31/11 . . sö dông ph¬ng ph¸p ph¶n x¹ xung [1, 2006.01] 
31/12 . Thö ®é bÒn ®iÖn m«i hoÆc ®iÖn ¸p ®¸nh thñng  [1, 2006.01] 
31/14 . . M¹ch dïng cho chóng [1, 2006.01] 
31/16 . . CÊu tróc cña bÓ thö, §iÖn cùc dïng cho chóng [1, 2006.01] 
31/18 . . §a c¸c s¶n phÈm t¬ng tô vµo thö, vÝ dô thö “cho qua/ kh«ng cho qua” trong s¶n 

xuÊt hµng lo¹t [1, 2006.01] 
31/20 . . ChuÈn bÞ hµnghãa hoÆc mÉu ®Ó thö [1, 2006.01] 
31/24 . Thö èng phãng ®iÖn (trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H01J 9/42) [1, 2, 2006.01] 
31/25 . . Thö èng ch©n kh«ng [2, 2006.01] 
31/26 . Thö c¸c dông cô b¸n dÉn riªng lÎ (®o vµ thö trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc xö lý 

H01L 21/66; kiÓm tra thiÕt bÞ quang ®iÖn H02S 50/10) [1, 2, 2006.01, 2014.01] 
31/265 . . Thö kh«ng tiÕp xóc [6, 2006.01] 
31/27 . . Thö c¸c thiÕt bÞ kh«ng ph¶i dÞch chuyÓn vËt lý khái m¹ch mµ chóng lµ thµnh 

phÇn, vÝ dô bï cho c¸c hiÖu øng sinh ra do c¸c yÕu tè xung quanh [6, 2006.01] 
31/28 . Thö c¸c m¹ch ®iÖn tö, vÝ dô b»ng tÝn hiÖu ®¸nh dÊu (kiÓm tra m¸y tÝnh trong qu¸ 

tr×nh chê G06F 11/22) [1, 2006.01] 
31/30 . . PhÐp thö biªn, vÝ dô b»ng thay ®æi ®iÖn ¸p cung cÊp (kiÓm tra m¸y tÝnh trong qu¸ 

tr×nh chê G06F 11/22) [1, 2, 2006.01] 
31/302 . . Thö kh«ng tiÕp xóc [5, 2006.01] 
31/303 . . . cña m¹ch tÝch hîp (G01R 31/305 ®Õn G01R 31/315 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
31/304 . . . cña m¹ch in hoÆc m¹ch ghÐp (G01R 31/305 ®Õn G01R 31/315 ®îc u tiªn) [6, 

2006.01] 
31/305 . . . sö dông chïm electron [5, 2006.01] 
31/306 . . . . cña m¹ch in hoÆc m¹ch ghÐp [6, 2006.01] 
31/307 . . . . cña m¹ch tÝch hîp [6, 2006.01] 
31/308 . . . sö dông sù bøc x¹ ®iÖn tõ kh«ng ion ho¸, vÝ dô bøc x¹ quang häc [5, 2006.01] 
31/309 . . . . cña m¹ch in hoÆc m¹ch ghÐp [6, 2006.01] 
31/311 . . . . cña m¹ch tÝch hîp [6, 2006.01] 
31/312 . . . b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn dung [5, 2006.01] 
31/315 . . . b»ng ph¬ng ph¸p c¶m øng [5, 2006.01] 
31/316 . . Thö c¸c m¹ch t¬ng tù [6, 2006.01] 
31/3161 . . . Thö biªn [6, 2006.01] 
31/3163 . . . Thö chøc n¨ng [6, 2006.01] 
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31/3167 . . Thö liªn hîp t¬ng tù vµ m¹ch sè [6, 2006.01] 
31/317 . . Thö m¹ch sè [6, 2006.01] 
31/3173 . . . Thö biªn [6, 2006.01] 
31/3177 . . . Thö phÐp to¸n logic, vÝ dô b»ng bé ph©n tÝch logic [6, 2006.01] 
31/3181 . . . Thö chøc n¨ng (G01R 31/3177 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
31/3183 . . . . T¹o ra tÝn hiÖu kiÓm tra ®Çu vµo, vÝ dô c¸c vect¬, m« h×nh hoÆc tr×nh tù kiÓm 

tra [6, 2006.01] 
31/3185 . . . . CÊu h×nh l¹i ®Ó thö, vÝ dô LSSD, sù ph©n chia [6, 2006.01] 
31/3187 . . . . Thö ®îc ghÐp vµo [6, 2006.01] 
31/319 . . . . Dông cô thö phÇn cøng, tøc lµ m¹ch xö lý ®Çu ra [6, 2006.01] 
31/3193 . . . . . cã sù so s¸nh gi÷a c©u tr¶ lêi thùc tÕ vµ c©u tr¶ lêi sai ®· biÕt [6, 2006.01] 
31/327 . Thö ng¾t m¹ch, cÇu dao hoÆc c¸i ng¾t m¹ch [6, 2006.01] 
31/333 . . Thö kh¶ n¨ng ®ãng-ng¾t ®iÖn cña bé ng¾t m¹ch cao ¸p [6, 2006.01] 
31/34 . Thö m¸y ®inamo ®iÖn [3, 2006.01] 
31/36 . ThiÕt bÞ thö tr¹ng th¸i ®iÖn cho ¾c quy hoÆc pin ®iÖn, vÝ dô ®iÖn dung hoÆc tr¹ng 

th¸i x¹c  ®iÖn (¾c quy kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®o, thö hoÆc chØ b¸o tr¹ng th¸i H01M 
10/48) [3, 2006.01] 

31/40 . Thö nguån cung cÊp (kiÓm tra thiÕt bÞ quang ®iÖn H02S 50/10) [6, 2006.01, 
2014.01] 

31/42 . . sù cung cÊp ®iÖn xoay chiÒu [6, 2006.01] 
31/44 . Thö ®Ìn [6, 2006.01] 

33/00 Trang bÞ hoÆc thiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c biÕn sè tõ [1, 2006.01] 
33/02 . §o híng hoÆc cêng ®é tõ trêng hoÆc tõ th«ng (G01R 33/20 ®îc u tiªn) [1, 4, 

2006.01] 
33/022 . . §o gradient [3, 2006.01] 

Ghi chó 

 Nhãm G01R33/022 hoÆc nhãm G01R33/10 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01R33/025 
G01R33/06. 

 
33/025 . . Bï c¸c trêng t¹p t¸n [3, 2006.01] 
33/028 . . Tõ kÕ ®iÖn ®éng [3, 2006.01] 
33/032 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ tõ quang, vÝ dô thiÕt bÞ Faraday [3, 2006.01] 
33/035 . . sö dông c¸c dông cô siªu dÉn [3, 2006.01] 
33/038 . . sö dông nam ch©m vÜnh cöu, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ c©n b»ng, thiÕt bÞ xo¾n [3, 

2006.01] 
33/04 . . sö dông nguyªn t¾c cöa th«ng lîng [1, 2006.01] 
33/05 . . . trong thµnh phÇn mµng máng [3, 2006.01] 
33/06 . . sö dông thiÕt bÞ tõ Galvanic [1, 2006.01] 
33/07 . . . C¸c thiÕt bÞ hiÖu øng Hall [6, 2006.01] 
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33/09 . . . C¸c thiÕt bÞ tõ trë [6, 2006.01] 
33/10 . . VÏ ph©n bè trêng [1, 2006.01] 
33/12 . §o tõ tÝnh cña c¸c vËt hoÆc c¸c mÉu chÊt r¾n hoÆc chÊt lu (bao gåm c¶ hiÖn tîng 

céng hëng tõ G01R 33/20) [1, 4, 2006.01] 
33/14 . . §o hoÆc vÏ ®êng tõ trÔ [1, 2006.01] 
33/16 . . §o ®é c¶m øng [1, 2006.01] 
33/18 . . §o ®Æc tÝnh tõ gi¶o [1, 2006.01] 
33/20 . bao gåm céng hëng tõ (c¸c khÝa c¹nh y häc A61B 5/055; dông cô ®o tõ håi 

chuyÓn céng hëng G01C 19/60) [4, 5, 2006.01] 
33/24 . . ®Ó ®o híng hoÆc cêng ®é cña tõ trêng hay tõ th«ng [4, 2006.01] 
33/26 . . . sö dông b¬m quang häc [4, 2006.01] 
33/28 . . Chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c ph©n nhãm G01R 33/44 ®Õn G01R 33/64 [5, 

2006.01] 
33/30 . . . ThiÕt bÞ xö lý c¸c mÉu thö; vÝ dô pin thö, c¸c c¬ cÊu quay [5, 2006.01] 
33/31 . . . . KiÓm so¸t nhiÖt ®é cña chóng [6, 2006.01] 
33/32 . . . HÖ thèng kÝch thÝch hoÆc ph¸t hiÖn, vÝ dô sö dông tÝn hiÖu tÇn sè radio [5, 

2006.01] 
33/34 . . . . Chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô hép céng hëng [5, 2006.01] 
33/341 . . . . . bao gåm cuén d©y bÒ mÆt [6, 2006.01] 
33/3415 . . . . . . bao gåm chuçi cuén d©y phô [6, 2006.01] 
33/343 . . . . . cña èng cã r·nh hoÆc d¹ng vßng cã khe [6, 2006.01] 
33/345 . . . . . cña d¹ng èng dÉn sãng (G01R 33/343 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
33/36 . . . . C¸c chi tiÕt ®iÖn, vÝ dô lµm t¬ng hîp hoÆc ghÐp nèi cuén d©y vµo m¸y thu [5, 

2006.01] 
33/38 . . . HÖ thèng t¹o ra, lµm ®ång nhÊt ho¸ hoÆc lµm æn ®Þnh cña tõ trêng chÝnh hoÆc 

tõ trêng gradient [5, 2006.01] 

Ghi chó [6] 

 C¸c ph©n nhãm G01R 33/385 ®Õn G01R33/389 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm 
G01R 33/381 ®Õn G01R 33/383. 

 
33/381 . . . . sö dông nam ch©m ®iÖn [6, 2006.01] 
33/3815 . . . . . cã cuén d©y siªu dÉn, vÝ dô dïng ®Ó cung cÊp n¨ng lîng cho nam ch©m 

®iÖn [6, 2006.01] 
33/383 . . . . sö dông nam ch©m vÜnh cöu [6, 2006.01] 
33/385 . . . . sö dông cuén d©y t¹o tõ trêng gradient [6, 2006.01] 
33/387 . . . . HiÖu chØnh tÝnh kh«ng ®ång nhÊt [6, 2006.01] 
33/3873 . . . . . sö dông c¸c khèi s¾t tõ [6, 2006.01] 
33/3875 . . . . . sö dông viÖc l¾p r¸p cuén d©y cã hiÖu chØnh, vÝ dô tÊm ®Öm ho¹t ®éng [6, 

2006.01] 
33/389 . . . . Lµm æn ®Þnh trêng [6, 2006.01] 
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33/42 . . . Sù che ch¾n [5, 6, 2006.01] 
33/421 . . . . cña tõ trêng chÝnh hoÆc tõ trêng gradient [6, 2006.01] 
33/422 . . . . cña trêng tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn [6, 2006.01] 
33/44 . . sö dông sù céng hëng tõ h¹t nh©n (NMR) (G01R 33/24, G01R 33/62 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
33/46 . . . phæ häc céng hëng tõ h¹t nh©n [5, 2006.01] 
33/465 . . . . ¸p dông cho vËt liÖu sinh häc, vÝ dô thö trªn c¬ thÓ sèng [6, 2006.01] 
33/48 . . . HÖ thèng h×nh ¶nh céng hëng tõ h¹t nh©n [5, 2006.01] 
33/483 . . . . cã sù lùa chän tÝn hiÖu hoÆc phæ tõ nh÷ng vïng thÓ tÝch ®Æc biÖt, vÝ dô phæ cña 

c¬ thÓ sèng [6, 2006.01] 
33/485 . . . . . dùa trªn th«ng tin dÞch chuyÓn ho¸ häc [6, 2006.01] 
33/50 . . . . dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian håi phôc [5, 2006.01] 
33/54 . . . C¸c hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu, vÝ dô sö dông chuçi xung [5, 2006.01] 
33/56 . . . . . N©ng cao hoÆc hiÖu chØnh h×nh ¶nh, vÝ dô kü thuËt trõ hoÆc lÊy trung b×nh 

[5, 2006.01] 
33/561 . . . . . . b»ng c¸ch gi¶m thêi gian quÐt, tøc lµ hÖ thèng thu nhËn nhanh, vÝ dô sö 

dông chuçi xung tiÕng väng ph¼ng [6, 2006.01] 
33/563 . . . . . . cña vËt liÖu chuyÓn ®éng, vÝ dô chôp X quang m¹ch dßng - t¬ng ph¶n [6, 

2006.01] 
33/565 . . . . . . HiÖu chØnh sù biÕn d¹ng cña h×nh ¶nh, vÝ dô do tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña 

tõ trêng g©y ra [6, 2006.01] 
33/567 . . . . . . ®îc cho qua cöa bëi tÝn hiÖu sinh lý häc [6, 2006.01] 
33/58 . . . . §Þnh cì hÖ thèng h×nh ¶nh, vÝ dô sö dông c¸c èng thö [5, 2006.01] 
33/60 . . sö dông sù céng hëng thuËn tõ electron (G01R 33/24 ®Õn G01R 33/62 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
33/62 . . sö dông sù céng hëng kÐp (G01R 33/24 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
33/64 . . sö dông sù céng hëng xiclotron (G01R 33/24 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

35/00 Thö hoÆc hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [1, 2, 
2006.01] 

35/02 . Thö c¸c dông cô phô, vÝ dô thiÕt bÞ biÕn thÕ phï hîp víi c¸c chØ tiªu nh tû sè biÕn 
¸p, gãc pha hoÆc c«ng suÊt ®· ®îc m« t¶ [1, 2006.01] 

35/04 . Thö c¸c thiÕt bÞ ®o tÝch ph©n c«ng suÊt hoÆc dßng ®iÖn theo thêi gian [1, 2006.01] 
35/06 . . b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ho¹t nghiÖm [1, 2006.01] 
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G01S Radio t×m ph¬ng; §¹o hµng v« tuyÕn; x¸c ®Þnh kho¶ng 
c¸ch hoÆc vËn tèc b»ng c¸ch sö dông sãng radio; §Þnh vÞ 
hoÆc ph¸t hiÖn b»ng c¸ch sö dông sù ph¶n x¹ hoÆc t¸i bøc 
x¹ sãng radio; C¸c thiÕt bÞ t¬ng tù sö dông c¸c lo¹i sãng 
kh¸c 

Ghi chó [6] 

(1) Trong ph©n líp  nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "m¸y ph¸t - ®¸p" nghÜa lµ thiÕt bÞ t¬ng t¸c víi sãng ®Õn hoÆc sãng ®îc ph¸t hiÖn 

b»ng c¸ch ph¸t ra sãng tr¶ lêi ®Æc thï hoÆc sãng nhËn d¹ng. 
(2) CÇn lu ý ®Õn c¸c chó thÝch ngay sau tªn líp G01 vµ chó thÝch (1) ngay sau tªn ph©n 

líp G09B. 

Néi Dung ph©n líp 

HÖ thèng pha v« tuyÕn; m¸y t×m ph¬ng; §Þnh 
vÞ .......................................................................................................................... 1/00, 19/00; 3/00; 5/00 
ra ®a hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù 

Chi tiÕt .................................................................................................................................. 7/00 
Sö dông sãng radio, sö dông c¸c sãng kh¸c nÕu ë ®ã 
sãng radio kh«ng thÝch hîp ................................................................................................ 13/00 
Sö dông sãng ©m ................................................................................................................ 15/00 
Sö dông c¸c bøc x¹ ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio ............................................................ 17/00 

HÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch hoÆc vËn 
tèc kh«ng dïng ph¶n x¹ hoÆc t¸i bøc x¹ ................................................................. 11/00 

 

1/00 Pha hoÆc hÖ pha v« tuyÕn truyÒn tÝn hiÖu cã mét hoÆc nhiÒu ®Æc trng cã kh¶ 
n¨ng theo dâi ®îc b»ng c¸c m¸y thu kh«ng ®Þnh híng vµ x¸c ®Þnh híng, vÞ 
trÝ hoÆc tuyÕn vÞ trÝ so víi m¸y ph¸t pha v« tuyÕn; C¸c m¸y thu kÕt hîp víi 
chóng (cè ®Þnh vÞ trÝ b»ng c¸ch biÓu thÞ to¹ ®é cña mét tËp hîp c¸c ph¬ng hoÆc c¸c 
tuyÕn vÞ trÝ G01S 5/00) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . sö dông sãng radio (G01S 19/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01, 2010.1] 
1/04 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/06 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó chØ thÞ ®a n¨ng, vÝ dô chØ thÞ th« vµ tinh [1, 2006.01] 
1/08 . . HÖ thèng x¸c ®Þnh ph¬ng hoÆc tuyÕn vÞ trÝ [1, 2006.01] 
1/10 . . . sö dông sù so s¸nh biªn ®é cña tÝn hiÖu ®îc truyÒn liªn tiÕp tõ anten hoÆc tõ hÖ 

anten cã ®Æc tuyÕn ®Þnh híng chång nhau khi chóng ®îc ®Þnh híng kh¸c 
nhau, vÝ dô lo¹i tÝn hiÖu t¬ng ®¬ng A – N [1, 2006.01] 

1/12 . . . . tÝn hiÖu ®îc truyÒn liªn tiÕp tõ anten hoÆc tõ hÖ anten cã sù ®Þnh híng cña 
c¸c ®Æc tÝnh ®Þnh híng cña chóng thay ®æi theo chu kú, vÝ dô b»ng ph¬ng tiÖn 
cña c¸c bé ph¶n x¹ hiÖu dông mét c¸ch liªn tiÕp [1, 2006.01] 

1/14 . . . sö dông so s¸nh biªn ®é cña tÝn hiÖu truyÒn tøc thêi cña anten hoÆc hÖ anten cã 
®Æc trng ®Þnh híng chång nhau khi chóng ®îc ®Þnh híng kh¸c nhau [1, 
2006.01] 
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1/16 . . . . HÖ thèng dÉn híng ph¬ng vÞ, vÝ dô hÖ thèng x¸c ®Þnh ®êng bay gÇn ®óng 
cho m¸y bay, hÖ thèng x¸c ®Þnh vÞ trÝ [1, 2006.01] 

1/18 . . . . HÖ thèng dÉn híng theo ®é cao, vÝ dô hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh ®êng h¹ c¸nh 
[1, 2006.01] 

1/20 . . . sö dông sù so s¸nh thêi gian vît qua cña tÝn hiÖu ®ång hå ®îc truyÒn tõ anten 
hoÆc tõ hÖ anten kh«ng ®Þnh híng ®îc ®Æt vÒ mét ph¬ng, nghÜa lµ c¸c hÖ 
thèng kh¸c ®êng [1, 2006.01] 

1/22 . . . . tÝn hiÖu ®ång bé ®îc ®iÒu tÇn vµo sãng mang vµ thêi gian truyÒn qua ®îc so 
s¸nh víi hiÖu tÇn sè tøc thêi cña c¸c sãng mang thu nhËn ®îc [1, 2006.01] 

1/24 . . . . tÝn hiÖu ®ång bé lµ c¸c xung hoÆc c¸c biÕn ®iÖu t¬ng ®¬ng trªn sãng mang 
vµ thêi gian truyÒn qua ®îc so s¸nh b»ng phÐp hiÖu thêi gian tíi cña phÇn cã 
nghÜa cña c¸c biÕn ®iÖu [1, 2006.01] 

1/26 . . . . . HÖ thèng trong ®ã xung hoÆc tÝn hiÖu quÐt ®îc t¹o côc bé t¹i m¸y thu vµ 
®îc mang vµo hÖ thøc thêi gian ®Þnh tríc víi tÝn hiÖu thu ®îc vÝ dô ®é 
dµi xung trïng víi kho¶ng thêi gian gi÷a thêi ®iÓm tíi cña phÇn cã nghÜa 
cña sù ®iÒu biÕn tÝn hiÖu nhËn ®îc tõ anten thø nhÊt vµ anten thø hai hoÆc 
hÖ anten [1, 2006.01]       

1/28 . . . . . . thèng trong ®ã cã quan hÖ thêi gian ®· ®Þnh ®îc duy tr× tù ®éng [1, 
2006.01] 

1/30 . . . . tÝn hiÖu ®ång bé lµ sãng liªn tôc hoÆc c¸c chuçi ng¾t qu·ng cña sãng liªn tôc, 
sù gi¸n ®o¹n kh«ng dïng ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng hoÆc tuyÕn vÞ trÝ vµ thêi gian 
truyÒn qua ®îc so víi nhau b»ng c¸ch ®o ®é lÖch pha [1, 2006.01] 

1/32 . . . . . C¸c hÖ thèng trong ®ã tÝn hiÖu nhËn ®îc ®îc khuÕch ®¹i hoÆc kh«ng ®îc 
khuÕch ®¹i, hoÆc tÝn hiÖu triÓn khai tõ c¸c hÖ thèng ®ã, ®îc ®em so pha 
trùc tiÕp [1, 2006.01] 

1/34 . . . . . C¸c hÖ thèng trong ®ã tÝn hiÖu ®ång bé thø nhÊt vµ thø hai ®îc truyÒn ®i tõ 
c¶ hai anten hoÆc hÖ thèng anten vµ mét tÇn sè ph¸ch, thu ®îc b»ng c¸ch 
trén c¸c tÝn hiÖu thø nhÊt víi nhau ®îc ®em so pha víi mét tÇn sè ph¸ch 
thu ®îc b»ng c¸ch trén c¸c tÝn hiÖu thø hai víi nhau [1, 2006.01] 

1/36 . . . . . C¸c hÖ thèng trong ®ã mét tÇn sè ph¸ch thu ®îc b»ng c¸ch trén c¸c tÝn hiÖu 
®éng bé víi nhau, ®îc ®em so pha víi mét tÝn hiÖu chuÈn cã pha ®éc lËp 
®¸ng kÓ víi ph¬ng [1, 2006.01] 

1/38 . . . sö dông sù so s¸nh (1) pha ®êng bao cña sù biÕn ®æi tÇn sè do hiÖu øng 
Doppler sinh ra, cña tÝn hiÖu ®îc truyÒn bëi mét anten chuyÓn ®éng, hoÆc 
chuyÓn ®éng biÓu kiÕn theo mét ®êng tuÇn hoµn truyÒn ®i víi (2) pha cña tÝn 
hiÖu chuÈn cã tÇn sè ®îc ®ång bé víi tÇn sè chuyÓn ®éng hoÆc chuyÓn ®éng 
biÓu kiÕn tuÇn hoµn Êy cña anten [1, 2006.01] 

1/40 . . . .   chuyÓn ®éng biÓu kiÕn ®ã cña anten sinh ra do c¸c anten cè ®Þnh cung cÊp 
   n¨ng lîng mét c¸c liªn tiÕp vµ tuÇn hoµn [1, 2006.01] 

1/42 . . . C¸c pha v« tuyÕn d¹ng chïm tia quÐt h×nh nãn, truyÒn c¸c tÝn hiÖu t¹i mét m¸y 
thu di ®éng ®Ó chØ ra bÊt kú mét sù dÞch chuyÓn nµo cña m¸y thu so víi trôc 
quÐt h×nh nãn, vÝ dô dïng ®Ó ®iÒu khiÓn tªn löa b»ng "chïm tia - l¸i" [1, 5, 
2006.01] 

1/44 . . C¸c pha v« tuyÕn t¹o chïm tia dao ®éng hoÆc quay x¸c ®Þnh ph¬ng trong mÆt 
ph¼ng dao ®éng hoÆc quay [1, 5, 2006.01] 

110 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G01S 

1/46 . . . . HÖ chïm tia réng t¹o ra t¹i mét m¸y thu mét tÝn hiÖu h×nh sin liªn tôc m¹nh 
cña sãng manh chïm tia, gãc pha cña tÝn hiÖu nµy phô thuéc vµo gãc gi÷a 
ph¬ng nèi m¸y thu vµ pha víi mét ph¬ng chuÈn còng vÏ tõ pha ®ã, vÝ dô hÖ  
cardioic [1, 5, 2006.01] 

1/48 . . . . . trong ®ã gãc pha cña tÝn hiÖu bao phô thuéc theo ph¬ng lµ mét béi cña gãc 
®Þnh ph¬ng, vÝ dô dïng ®Ó chØ thÞ “chÝnh x¸c” ph¬ng vÞ [1, 5, 2006.01] 

1/50 . . . . . trong ®ã gãc pha cña tÝn hiÖu bao phô thuéc theo ph¬ng ®îc so s¸nh víi 
mét tÝn hiÖu chuÈn kh«ng phô thuéc ph¬ng [1, 5, 2006.01] 

1/52 . . . . . trong ®ã c¸c gãc pha cña mét tËp c¸c tÝn hiÖu bao phô thuéc ph¬ng t¹o bëi 
mét tËp c¸c chïm quay víi c¸c vËn tèc kh¸c nhau hoÆc theo c¸c ph¬ng 
kh¸c nhau [1, 5, 2006.01] 

1/54 . . . . C¸c hÖ chïm tia hÑp t¹o ra t¹i mét m¸y thu mét tÝn hiÖu bao d¹ng xung cña 
sãng mang chïm, mµ tÝnh ®ång bé cña nã phô thuéc vµo gãc gi÷a ph¬ng 
m¸y thu vÏ tõ pha v« tuyÕn víi mét ph¬ng chuÈn còng vÏ pha ®ã; C¸c hÖ tia 
réng chång chÐo x¸c ®Þnh mét vïng hÑp vµ t¹o ra t¹i m¸y thu mét tÝn hiÖu bao 
kiÓu xung, mµ sù ®Þnh thêi cña nã phô thuéc vµo gãc gi÷a ph¬ng cña m¸y 
thu vÏ tõ pha víi mét ph¬ng chuÈn còng vÏ tõ pha ®ã [1, 5, 2006.01] 

1/56 . . . . . Sù ®Þnh thêi cña c¸c tÝn hiÖu bao kiÓu xung cã ®îc do sù thu nhËn chïm tia 
[1, 5, 2006.01] 

1/58 . . . . . trong ®ã mét ®Æc trng cña chïm tia truyÒn ®i hoÆc cña mét tÝn hiÖu bæ trî 
thay ®æi theo thêi gian mét c¸ch ®ång bé víi sù quay hoÆc sù dao ®éng cña 
chïm tia [1, 5, 2006.01] 

1/60 . . . . . . Thay ®æi tÇn sè cña tÝn hiÖu chïm hoÆc cña tÝn hiÖu bæ trî [1, 5, 2006.01] 
1/62 . . . . . . Thay ®æi quan hÖ pha gi÷a chïm vµ tÝn hiÖu bæ trî [1, 5, 2006.01] 
1/64 . . . . . . Thay ®æi sù ®Þnh thêi ph¸t xung, vÝ dô thay ®æi kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c 

xung ®îc ph¸t ®i theo cÆp [1, 5, 2006.01] 
1/66 . . . . . . XÕp chång c¸c tÝn hiÖu trÝ tuÖ chØ thÞ ph¬ng, vÝ dô lêi nãi, tÝn hiÖu Morse 

[1, 5, 2006.01] 
1/68 . . TÝn hiÖu ®¸nh dÊu, tÝn hiÖu biªn, ký hiÖu gäi hoÆc c¸c tÝn hiÖu truyÒn kiÓu pha 

kh«ng mang th«ng tin ®Þnh híng [1, 2006.01] 
1/70 . sö dông c¸c sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio [1, 2006.01] 
1/72 . sö dông sãng siªu ©m, sãng ©m hoÆc sãng h¹ ©m  [1, 2006.01] 
1/74 . . C¸c chi tiÕt [5, 2006.01] 
1/76 . . C¸c hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh híng hoÆc tuyÕn vÞ trÝ  [5, 2006.01] 
1/78 . . . sö dông viÖc so s¸nh biªn ®é cña tÝn hiÖu ®îc truyÒn tõ c¸c m¸y biÕn ®æi hoÆc 

c¸c hÖ thèng biÕn ®æi cã c¸c ®Æc trng ®Þnh híng kh¸c nhau [5, 2006.01] 
1/80 . . . sö dông viÖc so s¸nh thêi gian truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®ång bé ®îc truyÒn tõ c¸c hÖ 

thèng biÕn ®æi kh«ng ®Þnh híng hoÆc hÖ thèng biÕn ®æi ®Æt riªng biÖt, nghÜa lµ 
c¸c hÖ thèng ®êng dÉn kh¸c biÖt [5, 2006.01] 

1/82 . . . . C¸c pha v« tuyÕn t¹o chïm tia dao ®éng hoÆc quay x¸c ®Þnh ph¬ng trong mÆt 
ph¼ng dao ®éng hoÆc quay [5, 2006.01] 

3/00 M¸y t×m ph¬ng ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng mµ tõ ®ã thu ®îc c¸c sãng siªu ©m, sãng 
h¹ ©m, sãng ©m, sãng ®iÖn tö, hoÆc ph¸t x¹ h¹t kh«ng cã ý nghÜa ®Þnh híng 
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(®Þnh vÞ b»ng c¸ch lËp to¹ ®é cho mét tËp x¸c ®Þnh ph¬ng hoÆc tuyÕn vÞ trÝ G01S 
5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . sö dông sãng radio [1, 2006.01] 
3/04 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
3/06 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ®Þnh híng, vÝ dô b»ng c¸ch phèi hîp c¸c tÝn hiÖu 

cã ®Æc trng ®Þnh híng kh¸c nhau hoÆc b»ng c¸ch gät s¾c d¹ng ®êng bao cña 
tÝn hiÖu thu ®îc tõ mét anten chïm quay hoÆc dao ®éng (so s¸nh biªn ®é cña 
c¸c tÝn hiÖu cã ®Æc trng ®Þnh híng víi híng x¸c ®Þnh G01S 3/16, G01S 3/28) 
[1, 2006.01] 

3/08 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶m sai sè ph©n cùc, vÝ dô b»ng c¸ch dïng hÖ anten Adcook 
hoÆc c¸c hÖ anten cã c¸c vßng ®Ó c¸ch nhau [1, 2006.01] 

3/10 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó khö hoÆc bï c¸c sai sè cïng ph©n tö, sai sè ph©n bè hoÆc c¸c sai 
sè t¬ng tù [1, 2006.01] 

3/12 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó x¸c ®Þnh híng, vÝ dô b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c tÝn hiÖu anten ®Þnh 
híng hoÆc cuén d©y dß cña m¸y ®o gãc víi c¸c tÝn hiÖu tõ anten kh«ng ®Þnh 
híng (x¸c ®Þnh híng b»ng c¸ch so s¸nh biªn ®é cña c¸c tÝn hiÖu cã ®îc do 
sù kÕt hîp gi÷a c¸c tÝn hiÖu ®Þnh híng vµ kh«ng ®Þnh híng G01S 3/24, G01S 
3/34) [1, 2006.01] 

3/14 . . C¸c hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng hoÆc sù lÖch so víi ph¬ng ®· ®Þnh [1, 2006.01] 
3/16 . . . sö dông sù so s¸nh biªn ®é cña c¸c tÝn hiÖu cã ®îc mét c¸ch tuÇn tù tõ anten 

hoÆc hÖ anten thu cã ®Æc trng ®Þnh híng hoÆc tõ mét hÖ anten cã ®Æc trng 
®Þnh híng thay ®æi theo chu kú[1, 2006.01] 

3/18 . . . . nhËn trùc tiÕp tõ c¸c anten ®Þnh híng riªng biÖt [1, 2006.01] 
3/20 . . . . nhËn b»ng tÝn hiÖu lÊy mÉu thu ®îc tõ mét hÖ anten cã ®Æc trng ®Þnh híng  

thay ®æi theo chu kú [1, 2006.01] 
3/22 . . . . nhËn tõ c¸c sù kÕt hîp kh¸c nhau cña tÝn hiÖu thu ®îc tõ c¸c anten riªng biÖt, 

vÝ dô so s¸nh tæng víi hiÖu [1, 2006.01] 
3/24 . . . . . c¸c anten riªng biÖt bao gåm mét anten ®Þnh híng vµ mét anten kh«ng ®Þnh 

  híng, vÝ dô kÕt hîp anten vßng kÝn vµ anten më t¹o ra mét ®Æc trng ®Þnh  
  híng cardioid ®¶o [1, 2006.01] 

3/26 . . . . . c¸c anten riªng biÖt nµy cã ®Æc trng ®Þnh híng bè trÝ híng kh¸c nhau  
  [1, 2006.01] 

3/28 . . . sö dông sù so s¸nh biªn ®é cña tÝn hiÖu nhËn ®îc ®ång thêi tõ anten hoÆc hÖ 
anten thu cã ®Æc trng ®Þnh híng ®îc ®Þnh híng kh¸c nhau [1, 2006.01] 

3/30 . . . . nhËn ®îc trùc tiÕp tõ c¸c hÖ ®Þnh híng riªng biÖt [1, 2006.01] 
3/32 . . . . nhËn ®îc nhê c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña tÝn hiÖu tõ c¸c anten kh¸c nhau, vÝ 

dô so s¸nh tæng víi hiÖu [1, 2006.01] 
3/34 . . . . . c¸c anten riªng biÖt ®ã bao gåm mét anten ®Þnh híng vµ mét anten kh«ng 

  ®Þnh híng, vÝ dô kÕt hîp anten vßng kÝn vµ anten më t¹o ra mét ®Æc trng  
  ®Þnh híng cardioid ®¶o [1, 2006.01] 

3/36 . . . . . c¸c anten t¸ch biÖt ®Ó cã c¸c ®Æc trng ®Þnh híng ®îc ®Þnh híng kh¸c 
  nhau [1, 2006.01] 

3/38 . . . sö dông viÖc ®iÒu chØnh sù ®Þnh híng thùc hoÆc hiÖu dông cña c¸c ®Æc trng 
®Þnh híng cña anten hoÆc hÖ thèng anten ®Ó t¹o ra ®iÒu kiÖn mong muèn cho 
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tÝn hiÖu nhËn ®îc tõ anten hoÆc hÖ anten ®ã, vÝ dô ®Ó cã tÝn hiÖu cùc ®¹i hoÆc 
cùc tiÓu (G01S 3/16 G01S 3/28 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/40 . . . . ®iÒu chØnh sù ®Þnh híng cña mét ®Æc trng ®Þnh híng ®¬n ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu 
cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu, vÝ dô anten vßng quay ®îc, hÖ thèng gi¸c kÕ t¬ng 
®¬ng [1, 2006.01] 

3/42 . . . . ®iÒu kiÖn mong muèn ®îc duy tr× tù ®éng [1, 2006.01] 
3/44 . . . . viÖc ®iÒu chØnh ®ã ®îc thay ®æi theo chu kú hoÆc liªn tôc cho ®Õn khi ®¹t 

®îc ®iÒu kiÖn mong muèn th× tù ®éng dõng l¹i [1, 2006.01] 
3/46 . . . sö dông c¸c anten ®îc s¾p xÕp vÒ mét phÝa vµ ®o ®é lÖch pha hoÆc hiÖu thêi 

gian gi÷a c¸c tÝn hiÖu thu ®îc tõ c¸c anten ®ã, nghÜa lµ c¸c hÖ thèng cã sù kh¸c 
biÖt vÒ qu·ng ®êng [1, 2006.01] 

3/48 . . . . sãng ®Õn anten liªn tôc hoÆc ng¾t qu·ng vµ ®o ®é lÖch pha cña c¸c tÝn hiÖu thu 
®îc tõ ®ã [1, 2006.01] 

3/50 . . . . sãng ®Õn anten lµ xung ®îc ®iÒu biÕn vµ ®o hiÖu thêi gian lóc chóng ®Õn 
anten [1, 2006.01] 

3/52 . . . dïng mét anten thu chuyÓn ®éng hoÆc chuyÓn ®éng biÓu kiÕn theo mét ®êng 
®i cã chu kú ®Ó t¹o cho tÝn hiÖu thu ®îc mét sù biÕn ®æi tÇn sè Doppler [1, 
2006.01] 

3/54 . . . . chuyÓn ®éng biÓu kiÕn ®ã cña anten ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ghÐp m¸y thu mét 
c¸ch cã chu kú vµ tuÇn tù víi mét trong sè c¸c anten cè ®Þnh [1, 2006.01] 

3/56 . . . HÖ thèng chïm quÐt h×nh nãn sö dông c¸c tÝn hiÖu chØ b¸o vÒ ®é lÖch ph¬ng 
cña híng nhËn so víi trôc quÐt [1, 2006.01] 

3/58 . . . HÖ thèng chïm quay hoÆc dao ®éng sö dông sù ph©n tÝch liªn tôc tÝn hiÖu thu 
®îc ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng trong mÆt ph¼ng quay hoÆc dao ®éng, hoÆc ®Ó x¸c 
®Þnh ®é lÖch so víi mét ph¬ng ®· ®Þnh tríc trong mÆt ph¼ng ®ã (G01S 3/14 
®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/60 . . . . hÖ thèng chïm tia réng t¹o ra t¹i m¸y thu mét tÝn hiÖu bao cña sãng mang cã 
d¹ng h×nh sin ®¸ng kÓ cña chïm mµ gãc pha cña nã phô thuéc vµo gãc gi÷a 
ph¬ng cña m¸y ph¸t so víi m¸y thu vµ mét ph¬ng chuÈn víi m¸y thu, vÝ dô 
hÖ cardioid [1, 2006.01] 

3/62 . . . . . trong ®ã gãc pha cña tÝn hiÖu do mét èng tia ©m cùc chØ b¸o [1, 2006.01] 
3/64 . . . . . trong ®ã gãc pha cña tÝn hiÖu ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so pha víi mét tÝn 

hiÖu chuÈn thay ®æi ®ång bé víi sù thay ®æi phong [1, 2006.01] 
3/66 . . . . HÖ chïm tia hÑp t¹o ra t¹i m¸y thu mét tÝn hiÖu bao cña sãng mang cña chïm 

d¹ng xung mµ sù ®iÓm thêi cña nã phô thuéc vµo gãc gi÷a ph¬ng cña m¸y 
ph¸t víi m¸y thu vµ mét ph¬ng chuÈn víi m¸y thu; HÖ thèng chïm tia réng 
bÞ chång l¾p ®Þnh ra t¹i m¸y thu mét vïng hÑp vµ t¹o ra mét tÝn hiÖu bao cña 
sãng mang cña chïm d¹ng xung mµ sù ®iÓm thêi cña nã phô thuéc vµo gãc 
gi÷a ph¬ng cña m¸y ph¸t víi m¸y thu vµ mét ph¬ng chuÈn víi m¸y thu [1, 
2006.01] 

3/68 . . . . . trong ®ã sù ®iÓm thêi cña tÝn hiÖu bao d¹ng xung ®îc chØ b¸o b»ng èng tia 
©m cùc  [1, 2006.01] 

3/70 . . . . . trong ®ã sù ®iÓm thêi cña tÝn hiÖu bao kiÓu xung ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch 
cho mét tÝn hiÖu kiÓu xung ®îc t¹o côc bé chËp víi, hoÆc t¹o mét quan hÖ 
thêi gian ®· ®Þnh s½n víi tÝn hiÖu bao [1, 2006.01] 
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3/72 . . C¸c hÖ thèng kh¸c nhau chuyªn dông ®Ó t×m ph¬ng [1, 2006.01] 
3/74 . . HÖ thèng nhiÒu kªnh chuyªn dông ®Ó t×m ph¬ng, nghÜa lµ cã mét hÖ anten duy 

nhÊt cã kh¶ n¨ng chØ thÞ ®ång thêi ph¬ng cña c¸c tÝn hiÖu kh¸c nhau (c¸c hÖ 
thèng trong ®ã híng cña c¸c tÝn hiÖu kh¸c ®îc x¸c ®Þnh tuÇn tù vµ biÓu thÞ 
®ång thêi G01S 3/04 ®Õn G01S 3/14) [1, 2006.01] 

3/78 . dïng c¸c sãng ®iÖn tö kh¸c ngoµi sãng radio [1, 2006.01] 
3/781 . . C¸c chi tiÕt [5, 2006.01] 
3/782 . . HÖ thèng x¸c ®Þnh híng hoÆc ®é lÖch so víi híng ®· x¸c ®Þnh tríc [5, 

2006.01] 
3/783 . . . sö dông viÖc so s¸nh biªn ®é tÝn hiÖu thu ®îc tõ c¸c m¸y dß hoÆc c¸c hÖ thèng 

m¸y dß tÝn hiÖu tÜnh [5, 2006.01] 
3/784 . . . . sö dông bÒ mÆt c¶m quang cña m¸y dß [5, 2006.01] 
3/785 . . . sö dông viÖc hiÖu chØnh sù ®Þnh híng cña c¸c ®Æc tÝnh cã ®Þnh híng cña m¸y 

dß hoÆc hÖ thèng m¸y dß ®Ó t¹o ra ®iÒu kiÖn mong muèn cho tÝn hiÖu ph¸t ra tõ 
m¸y dß hoÆc hÖ thèng m¸y dß ®ã [5, 2006.01] 

3/786 . . . . ®iÒu kiÖn mong muèn ®¹t ®îc mét c¸c tù ®éng [5, 2006.01] 
3/787 . . . sö dông ch÷ thËp quay t¹o ra ®Æc tÝnh ®iÒu biÕn phô thuéc vµo híng [5, 

2006.01] 
3/788 . . . . t¹o ra ®Æc tÝnh ®iÒu biÕn tÇn sè [5, 2006.01] 
3/789 . . . sö dông c¸c hÖ quay hoÆc lµm dao ®éng c¸c chïm tia, vÝ dô sö dông g¬ng, 

l¨ng kÝnh [5, 2006.01] 
3/80 . dïng sãng siªu ©m, sãng ©m thanh hoÆc sãng h¹ ©m [1, 2006.01] 
3/801 . . C¸c chi tiÕt [5, 2006.01] 
3/802 . . C¸c hÖ thèng x¸c ®Þnh híng hoÆc sù lÖch híng khái híng ®· x¸c ®Þnh tríc 

[5, 2006.01] 
3/803 . . . sö dông viÖc so s¸nh biªn ®é cña tÝn hiÖu ph¸t ra tõ m¸y biÕn ®æi thu nhËn hoÆc 

hÖ thèng biÕn ®æi cã c¸c ®Æc tÝnh ®Þnh híng kh¸c nhau [5, 2006.01] 
3/805 . . . sö dông viÖc ®iÒu chØnh sù ®Þnh híng thùc hoÆc hiÖu dông cña c¸c ®Æc tÝnh 

®Þnh híng cña m¸y biÕn ®æi hoÆc hÖ thèng m¸y biÕn ®æi ®Ó t¹o ra ®iÒu kiÖn 
mong muèn cña tÝn hiÖu ph¸t ra tõ m¸y biÕn ®æi hoÆc hÖ thèng m¸y biÕn ®æi ®ã, 
vÝ dô ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu [5, 2006.01] 

3/807 . . . . ®iÒu kiÖn mong muèn ®¹t ®îc mét c¸ch tù ®éng [5, 2006.01] 
3/808 . . . sö dông c¸c m¸y biÕn ®æi ®Æt riªng biÖt vµ viÖc ®o ®é lÖch pha hoÆc hiÖu thêi 

gian gi÷a c¸c tÝn hiÖu ph¸t ra tõ c¸c m¸y biÕn ®æi ®ã, tøc lµ c¸c hÖ thèng ®êng 
kh¸c nhau [5, 2006.01] 

3/809 . . . C¸c hÖ thèng quay hoÆc lµm dao ®éng chïm tia sö dông viÖc ph©n tÝch liªn tôc 
tÝn hiÖu thu nhËn ®îc cho mét híng x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng dao ®éng hoÆc 
®Ó x¸c ®Þnh ®é lÖch híng ®· x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng ®ã [5, 2006.01] 

3/82 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh pha hoÆc bï c¸c sai sè trÔ thêi gian [1, 2006.01] 
3/84 . . cã chØ b¸o trªn èng tia ©m cùc [1, 2006.01] 
3/86 . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó lo¹i trõ c¸c sãng kh«ng mong muèn, vÝ dô t¹p nhiÔu [1, 

2006.01] 
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5/00 §Þnh vÞ b»ng c¸ch phèi hîp hai hay nhiÒu ph¬ng hoÆc tuyÕn ®Þnh vÞ; §Þnh vÞ 
b»ng c¸ch phèi hîp hai hay nhiÒu sù x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch [1, 2, 2006.01] 

5/02 . sö dông sãng radio (G01S 19/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01, 2010.01] 
5/04 . . VÞ trÝ cña nguån ®îc x¸c ®Þnh bëi nhiÒu m¸y t×m ph¬ng ®Æt c¸ch nhau [1, 

2006.01] 
5/06 . . VÞ trÝ cña nguån x¸c ®Þnh ®îc b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu tuyÕn ®Þnh vÞ b»ng c¸ch 

®o sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®êng (G01S 5/12®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
5/08 . . VÞ trÝ cña mét m¸y t×m ph¬ng ®îc cè ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ph¬ng cña  

nhiÒu nguån s¾p xÕp ë vÞ trÝ ®· biÕt [1, 2006.01] 
5/10 . . VÞ trÝ m¸y thu ®îc cè ®Þnh b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu tuyÕn ®Þnh vÞ x¸c ®Þnh 

b»ng c¸ch ®o sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®êng (G01S 5/12 ®îc u tiªn) [1, 3, 
2006.01] 

5/12 . . b»ng phèi hîp c¸c tuyÕn ®Þnh vÞ cã d¹ng kh¸c nhau, vÝ dô hyperbol, trßn, elÝp, 
hoÆc tia qu¹t [1, 2006.01] 

5/14 . . X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tuyÖt ®èi tõ mét tËp c¸c ®iÓm s¾p xÕp ë vÞ trÝ ®· biÕt [1, 
2006.01] 

5/16 . sö dông c¸c sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio [1, 2006.01] 
5/18 . sö dông sãng siªu ©m, sãng ©m thanh hoÆc sãng h¹ ©m [1, 2006.01] 
5/20 . . VÞ trÝ cña nguån ®îc x¸c ®Þnh bëi nhiÒu m¸y t×m ph¬ng ®Æt c¸ch nhau [5, 

2006.01] 
5/22 . . VÝ trÝ cña nguån ®îc x¸c ®Þnh bëi sù phèi hîp nhiÒu tuyÕn ®Þnh vÞ x¸c ®Þnh b»ng 

c¸ch ®o sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®êng (G01S 5/28 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
5/24 . . VÞ trÝ cña mét m¸y t×m ph¬ng cè ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh híng cña nhiÒu 

nguån ®Æt ë vÞ trÝ ®· biÕt [5, 2006.01] 
5/26 . . VÝ trÝ cña m¸y thu ®îc cè ®Þnh bëi sù phèi hîp nhiÒu tuyÕn ®Þnh vÞ ®îc x¸c 

®Þnh b»ng c¸ch ®o sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®êng (G01S 5/28 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

5/28 . . b»ng c¸ch phèi hîp c¸c tuyÕn ®Þnh vÞ cã d¹ng kh¸c nhau, vÝ dô hiperbol, trßn, 
elip, hoÆc tia qu¹t [5, 2006.01] 

5/30 . . X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tuyÖt ®èi tõ nhiÒu ®iÓm s¾p xÕp ë vÞ trÝ ®· biÕt [5, 2006.01] 

7/00 Chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng øng víi c¸c nhãm G01S 13/00, G01S 15/00, G01S 17/00 
[1, 2006.01] 

7/02 . cña c¸c hÖ thèng t¬ng øng víi nhãm G01S 13/00 [1, 2006.01] 
7/03 . . Chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng HF chuyªn dông cho chóng, vÝ dô chung cho m¸y ph¸t 

vµ m¸y thu [5, 2006.01] 
7/04 . . C¸c trang bÞ ®Ó hiÓn thÞ [1, 2006.01] 
7/06 . . . HiÓn thÞ trªn mµn èng tia ®iÖn tö [1, 2006.01] 
7/08 . . . . cã thíc chia thang phô chØ b¸o kho¶ng c¸ch, vÝ dô sö dông hai èng tia ®iÖn tö 

[1, 2006.01] 
7/10 . . . . B¶o ®¶m sù hiÓn thÞ hÖ to¹ ®é hai chiÒu cña kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng [1, 

2006.01] 
7/12 . . . . . Dông cô chØ b¸o vÞ trÝ mÆt ph¼ng, nghÜa lµ P.P.I. [1, 2006.01] 
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7/14 . . . . . . HiÓn thÞ phÇn, trung t©m, hoÆc gãc më réng [1, 2006.01] 
7/16 . . . . . TÝn hiÖu ®îc hiÓn thÞ kiÓu ®iÒu biÕn cêng ®é víi sù phèi trÝ t¹o gãc vu«ng 

biÓu diÔn kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng vÞ, vÝ dô lo¹i B [1, 2006.01] 
7/18 . . . . . HiÓn thÞ kho¶ng c¸ch-chiÒu cao; tr×nh bµy kho¶ng c¸ch-®é cao so víi mÆt 

biÓn, nghÜa lµ lo¹i RHI, lo¹i E [1, 2006.01] 
7/20 . . . . HiÓn thÞ næi; HiÓn thÞ ba chiÒu; HiÓn thÞ gi¶ ba chiÒu [1, 2006.01] 
7/22 . . . . T¹o c¸c ®êng con ch¹y vµ chØ b¸o b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö [1, 2006.01] 
7/24 . . . . sù hiÓn thÞ ®îc ®Þnh híng hoÆc s¾p xÕp theo chuyÓn ®éng cña vËt mang  

m¸y ph¸t vµ m¸y thu, vÝ dô rada chuyÓn ®éng thËt [1, 2006.01] 
7/26 . . . hiÓn thÞ sö dông b¶ng ph¸t quang ®iÖn [1, 2006.01] 
7/28 . . C¸c chi tiÕt cña hÖ thèng xung [1, 2006.01] 
7/282 . . . M¸y ph¸t [5, 2006.01] 
7/285 . . . M¸y thu [5, 2006.01] 
7/288 . . . . M¸y thu kÕt hîp [5, 2006.01] 
7/292 . . . . T¸ch c¸c tÝn hiÖu väng mong muèn [5, 2006.01] 
7/295 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi c¸c to¹ ®é hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ d÷ liÖu, vÝ dô sö 

dông m¸y tÝnh [5, 2006.01] 
7/298 . . . . . Bé biÕn ®æi quÐt [5, 2006.01] 
7/32 . . . . T¹o d¹ng tÝn hiÖu xung väng; BiÕn ®æi c¸c tÝn hiÖu kh«ng ph¶i d¹ng xung tõ 

c¸c tÝn hiÖu xung väng [5, 2006.01] 
7/34 . . . . HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¸y thu tù ®éng thay ®æi trong chu kú quy håi xung, vÝ 

dô kiÓm tra hÖ sè khuÕch ®¹i chèng tiÕng ån [5, 2006.01] 
7/35 . . C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng kh«ng ph¶i d¹ng xung [5, 2006.01] 
7/36 . . C¸c ph¬ng tiÖn chèng nhiÔu [1, 2006.01] 
7/38 . . C¸c ph¬ng tiÖn t¹o nhiÔu, vÝ dô t¹o tiÕng väng gi¶ [2, 2006.01] 
7/40 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc hiÖu chØnh [1, 2006.01] 
7/41 . . sö dông c¸c ph©n tÝch tÝn hiÖu väng ®Ó biÓu thÞ ®Æc trng cña bia; Ký hiÖu bia; 

TiÕt diÖn hiÖu dông cña bia [6, 2006.01] 
7/42 . . C¸c hÖ thèng chuyªn dông cho rada [1, 2006.01] 
7/48 . cña c¸c hÖ thèng t¬ng øng víi nhãm G01S 17/00 [1, 2006.01] 
7/481 . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, vÝ dô sù bè trÝ c¸c phÇn tö quang häc [6, 2006.01] 
7/483 . . C¸c chi tiÕt cña hÖ thèng xung [6, 2006.01] 
7/484 . . . M¸y ph¸t [6, 2006.01] 
7/486 . . . M¸y thu [6, 2006.01] 
7/487 . . . . T¸ch c¸c tÝn hiÖu väng mong muèn [6, 2006.01] 
7/489 . . . . HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¸y thu tù ®éng thay ®æi trong chu kú quy håi xung [6, 

2006.01] 
7/491 . . C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng kh«ng ph¶i lµ xung [6, 2006.01] 
7/493 . . . T¸ch c¸c tÝn hiÖu väng mong muèn [6, 2006.01] 
7/495 . . M¸y §o-§Õm hoÆc §o-§Õm-§Õm [6, 2006.01] 
7/497 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc ®Þnh cì [6, 2006.01] 
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7/499 . . sö dông c¸c hiÖu øng ph©n cùc [6, 2006.01] 
7/51 . . C¸c trang bÞ ®Ó hiÓn thÞ [6, 2006.01] 
7/52 . cña c¸c hÖ thèng t¬ng øng víi nhãm G01S 15/00 [1, 2006.01] 
7/521 . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu [6, 2006.01] 
7/523 . . C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng xung [6, 2006.01] 
7/524 . . . M¸y ph¸t [6, 2006.01] 
7/526 . . . M¸y thu [6, 2006.01] 
7/527 . . . . T¸ch c¸c tÝn hiÖu väng mong muèn [6, 2006.01] 
7/529 . . . . HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¸y thu tù ®éng thay ®æi trong chu kú quy håi xung [6, 

2006.01] 
7/53 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi c¸c to¹ ®é hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ d÷ liÖu, vÝ dô sö 

dông m¸y tÝnh [6, 2006.01] 
7/531 . . . . . Bé biÕn ®æi quÐt [6, 2006.01] 
7/533 . . . . . Bé biÕn ®æi d÷ liÖu nhanh [6, 2006.01] 
7/534 . . C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng kh«ng ph¶i lµ xung [6, 2006.01] 
7/536 . . . T¸ch c¸c tÝn hiÖu väng mong muèn [6, 2006.01] 
7/537 . . M¸y §o-§Õm hoÆc §o-§Õm-§Õm, vÝ dô g©y nhiÔu, chèng g©y nhiÔu [6, 2006.01] 
7/539 . . sö dông c¸c ph©n tÝch tÝn hiÖu väng ®Ó biÓu thÞ ®Æc trng cña bia; Ký hiÖu bia; 

TiÕt diÖn hiÖu dông cña bia [6, 2006.01] 
7/54 . . cã c¸c m¸y thu bè trÝ vÒ mét phÝa [1, 2006.01] 
7/56 . . Trang bÞ ®Ó hiÓn thÞ [1, 2006.01] 
7/58 . . . ®Ó b¶o ®¶m c¸c vïng biÕn ®æi [1, 2006.01] 
7/60 . . . ®Ó b¶o ®¶m viÖc ghi thêng xuyªn [1, 2006.01] 
7/62 . . HiÓn thÞ b»ng tia ©m cùc [1, 2006.01] 
7/64 . . c¸c chØ b¸o ph¸t s¸ng (G01S 7/62 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

11/00 HÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch hoÆc vËn tèc kh«ng sö dông sù ph¶n x¹ hoÆc 
t¸i bøc x¹ (cè ®Þnh vÞ trÝ b»ng c¸ch phèi hîp hai hay nhiÒu sù x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch 
G01S 5/00) [1, 2, 2006.01] 

11/02 . sö dông sãng radio (G01S 19/00 ®îc u tiªn) [5, 2006.01, 2010.01] 
11/04 . . sö dông viÖc ®o gãc [5, 2006.01] 
11/06 . . sö dông viÖc ®o cêng ®é [5, 2006.01] 
11/08 . . sö dông ®ång hå ®· ®îc ®ång bé ho¸ [5, 2006.01] 
11/10 . . sö dông hiÖu øng Doppler [5, 2006.01] 
11/12 . sö dông c¸c lo¹i sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio [5, 2006.01] 
11/14 . sö dông sãng siªu ©m, sãng ©m thanh hoÆc sãng h¹ ©m [5, 2006.01] 
11/16 . sö dông sù kh¸c nhau vÒ thêi gian truyÒn gi÷a sãng ®iÖn tõ vµ sãng ©m [5, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

(1) C¸c nhãm G01S 13/00 ®Õn G01S 17/00 bao gåm:  
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 - C¸c hÖ thèng ®Ó ph¸t hiÖn sù hiÖn diÖn cña mét vËt, vÝ dô b»ng c¸ch ph¶n x¹ hoÆc 
t¸i ph¸t x¹ tõ chÝnh vËt ®ã, hoÆc tõ mét m¸y tiÕp sãng liªn kÕt víi vËt, ®Ó x¸c ®Þnh 
kho¶ng c¸ch hoÆc vËn tèc t¬ng ®èi cña mét vËt, hoÆc ®Ó biÓu diÔn mét to¹ ®é 
kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng cña mét vËt, ®Ó ®¶m b¶o sù phèi hîp hiÓn thÞ cña kho¶ng 
c¸ch vµ híng cña mét vËt hoÆc ®Ó thu nhËn mét h×nh ¶nh cña chóng; 

 - C¸c hÖ thèng dïng ®Ó l¾p trªn mét tµu hoÆc xe chuyÓn ®éng vµ sö dông ph¶n x¹ 
sãng tõ bÒ mÆt níi réng ngoµi tµu ®ã, vÝ dô bÒ mÆt tr¸i ®Êt, ®Ó x¸c ®Þnh vËn tèc vµ 
ph¬ng chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña tµu ®ã so víi bÒ mÆt. 

(2) C¸c nhãm G01S 13/00 ®Õn G01S 17/00 kh«ng bao gåm: 
 - C¸c hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh híng cña mét vËt b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng sö dông 

sù ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ thuéc nhãm G01S 1/00 hoÆc G01S 3/00; 
 - C¸c hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch hoÆc vËn tèc cña mét vËt b»ng c¸c ph¬ng 

tiÖn ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ thuéc nhãm G01S 11/00. 
 

13/00 C¸c hÖ thèng sö dông sù ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ cña sãng radio, vÝ dô c¸c hÖ 
thèng rada; C¸c hÖ thèng t¬ng tù sö dông sù ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ cña c¸c 
lo¹i sãng mµ b¶n chÊt hoÆc ®é dµi sãng kh«ng thÝch hîp hoÆc cha ®îc x¸c 
®Þnh [3, 2006.01] 

13/02 . C¸c hÖ thèng sö dông sù ph¶n x¹ cña sãng radio, vÝ dô hÖ thèng rada s¬ cÊp; C¸c hÖ 
thèng t¬ng tù [3, 2006.01] 

13/04 . . C¸c hÖ thèng x¸c ®Þnh sù hiÖn diÖn cña mét môc tiªu (dùa trªn chuyÓn ®éng 
t¬ng ®èi cña môc tiªu G01S 13/56) [3, 2006.01] 

13/06 . . C¸c hÖ thèng x¸c ®Þnh d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ cña môc tiªu [3, 2006.01] 
13/08 . . . C¸c hÖ thèng chØ dïng ®Ó ®o kho¶ng c¸ch (®o gi¸n tiÕp G01S 13/46) [3, 

2006.01] 
13/10 . . . . sö dông sù truyÒn sãng ®îc ®iÒu biÕn víi xung ng¾t qu·ng (x¸c ®Þnh kho¶ng 

c¸ch b»ng ®o pha G01S 13/32) [3, 2006.01] 
13/12 . . . . . trong ®ã tÇn sè lÆp l¹i xung ®îc thay ®æi ®Ó t¹o ra mét quan hÖ thêi gian 

mong muèn gi÷a sù truyÒn mét xung vµ sù thu nhËn tiÕng väng cña xung 
tríc ®ã [3, 2006.01] 

13/14 . . . . . trong ®ã mét xung ®iÖn ¸p hoÆc xung dßng ®iÖn ®îc b¾t ®Çu vµ kÕt thóc 
t¬ng øng víi sù tryÒn mét  xung vµ sù thu nhËn tiÕng väng [3, 2006.01] 

13/16 . . . . . . dïng c¸c bé ®Õm [3, 2006.01] 
13/18 . . . . . trong ®ã cã sö dông cöa cù ly [3, 2006.01] 
13/20 . . . . . trong ®ã sö dông hoÆc lo¹i trõ c¸c tiÕng väng béi quanh mét kho¶ng thêi 

gian [3, 2006.01] 
13/22 . . . . . sö dông tÇn sè lÆp l¹i xung kh«ng quy luËt [3, 2006.01] 
13/24 . . . . . sö dông sù linh ®éng tÇn sè cña sãng mang [3, 2006.01] 
13/26 . . . . . trong ®ã c¸c xung ph¸t ®i sö dông mét sãng mang ®îc ®iÒu biÕn tÇn sè  

hoÆc ®iÒu biÕn pha [3, 2006.01] 
13/28 . . . . . . víi sù nÐn theo thêi gian xung thu nhËn ®îc [3, 2006.01] 
13/30 . . . . . sö dông nhiÒu h¬n mét xung trong mét chu kú rada [3, 2006.01] 
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13/32 . . . . sö dông sù truyÒn liªn tôc c¸c sãng kh«ng ®îc ®iÒu biÕn, c¸c sãng ®îc ®iÒu 
biÕn tÇn sè hoÆc ®iÒu biÕn pha [3, 2006.01] 

13/34 . . . . . sö dông sù truyÒn c¸c sãng ®îc ®iÒu biÕn tÇn sè vµ tÝn hiÖu thu ®îc, hoÆc 
tÝn hiÖu xuÊt xø tõ ®Êy ®îc trén víi tÝn hiÖu t¹o côc bé so víi tÝn hiÖu 
truyÒn cïng thêi, ®Ó cã mét tÝn hiÖu tÇn sè ph¸ch [3, 2006.01] 

13/36 . . . . . cã sù so s¸nh pha gi÷a tÝn hiÖu thu ®îc vµ tÝn hiÖu truyÒn cïng thêi [3, 
2006.01] 

13/38 . . . . . . trong ®ã sö dông nhiÒu tÇn sè ®îc ®iÒu biÕn [3, 2006.01] 
13/40 . . . . . . trong ®ã tÇn sè cña tÝn hiÖu truyÒn ®i ®îc ®iÒu chØnh ®Ó cã mét quan hÖ 

pha ®· ®Þnh [3, 2006.01] 
13/42 . . . §o ®ång thêi kho¶ng c¸ch vµ nh÷ng täa ®é kh¸c (®o gi¸n tiÕp G01S 13/46) [3, 

2006.01] 
13/44 . . . . Rada xung ®¬n, nghÜa lµ quÐt ®ång thêi [3, 2006.01] 
13/46 . . . X¸c ®Þnh gi¸n tiÕp d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ [3, 2006.01] 
13/48 . . . . sö dông c¸c tia béi lóc ph¸t hoÆc lóc thu [3, 2006.01] 
13/50 . . C¸c hÖ thèng ®o dùa trªn chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña môc tiªu [3, 2006.01] 
13/52 . . . Ph©n biÖt gi÷a c¸c vËt cè ®Þnh vµ c¸c vËt chuyÓn ®éng hoÆc gi÷a c¸c vËt chuyÓn 

®éng cã tèc ®é kh¸c nhau [3, 2006.01] 
13/522 . . . . sö dông sù truyÒn c¸c sãng ®îc ®iÒu biÕn cã xung ng¾t qu·ng [5, 2006.01] 
13/524 . . . . . dùa trªn sù dÞch chuyÓn pha hoÆc tÇn sè do chuyÓn ®éng cña c¸c vËt ®èi víi 

tÝn hiÖu truyÒn, vÝ dô coherent MTi [5, 2006.01] 
13/526 . . . . . . thùc hiÖn viÖc läc trªn toµn bé vïng phæ mµ kh«ng lµm mÊt th«ng tin vÒ 

thø tù v¹ch phæ, vÝ dô sö dông m¸y xo¸ c¸c v¹ch phæ hoÆc bé läc v¹ch phæ 
[5, 2006.01] 

13/528 . . . . . . . cã sù gi¶m tèc ®é cña tÊm ch¾n [5, 2006.01] 
13/53 . . . . . . thùc hiÖn viÖc läc trªn mét v¹ch phæ ®¬n vµ liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu 

d·y cöa cã bé t¸ch pha hoÆc mét m¸y trén tÇn sè ®Ó t¸ch th«ng tin 
Doppler, vÝ dô ra®a xung Doppler [5, 2006.01] 

13/532 . . . . . . . sö dông mét d·y cöa hoÆc mét m¹ng nhí [5, 2006.01] 
13/534 . . . . . . dùa trªn sù dÞch chuyÓn biªn ®é hoÆc pha do chuyÓn ®éng cña vËt ®èi víi 

tÝn hiÖu väng cña vÖt déi t¹p lªn m«i trêng xung quanh, vÝ dô MTi kh«ng 
coherent, MTi quy chiÕu vÖt déi t¹p, bªn ngoµi Coherent MTi [5, 2006.01] 

13/536 . . . . sö dông viÖc truyÒn sãng cha ®iÒu biÕn, sãng ®· ®iÒu biÕn biªn ®é, tÇn sè 
hoÆc pha liªn tôc [5, 2006.01] 

13/538 . . . . c¸c vËt khö kh«ng chuyÓn ®éng gi÷a c¸c vÖt quÐt nèi tiÕp cña anten, vÝ dô 
vïng MTi [5, 2006.01] 

13/56 . . . . dïng ®Ó ph¸t hiÖn sù hiÖn diÖn [3, 2006.01] 
13/58 . . . HÖ thèng x¸c ®Þnh vËn tèc hoÆc quü ®¹o; HÖ thèng x¸c ®Þnh chiÒu chuyÓn  

®éng [3, 2006.01] 
13/60 . . . . trong ®ã m¸y ph¸t vµ m¸y thu ®îc g¾n trªn vËt di chuyÓn, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh 

vËn tèc tr¸i ®Êt, gãc tr«i, theo dâi tr¸i ®Êt (G01S 3/64 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

13/62 . . . . X¸c ®Þnh chiÒu cña chuyÓn ®éng [3, 2006.01] 
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13/64 . . . . HÖ thèng ®o vËn tèc sö dông cöa cù ly [3, 2006.01] 
13/66 . HÖ thèng b¸m s¸t b»ng rada; C¸c hÖ thèng t¬ng tù [3, 2006.01] 
13/68 . . chØ dïng ®Ó theo dâi gãc [3, 2006.01] 
13/70 . . chØ dïng ®Ó theo dâi cù ly [3, 2006.01] 
13/72 . . dïng ®Ó theo dâi hai chiÒu, vÝ dô kÕt hîp gi÷a theo dâi gãc vµ theo dâi cù ly, rada 

theo dâi trong lóc quÐt [3, 2006.01] 
13/74 . C¸c hÖ thèng sö dông sù t¸i bøc x¹ sãng radio, vÝ dô c¸c hÖ thèng ra ®a thø cÊp; 

C¸c hÖ thèng t¬ng tù [3, 6, 2006.01] 
13/75 . . sö dông m¸y ph¸t-®¸p dïng n¨ng lîng thu ®îc tõ sãng thu, vÝ dô sö dông m¸y 

ph¸t-®¸p thô ®éng [6, 2006.01] 
13/76 . . trong ®ã c¸c tÝn hiÖu kiÓu xung ®îc truyÒn ®i [3, 2006.01] 
13/78 . . . ph©n biÖt c¸c lo¹i môc tiªu kh¸c nhau, vÝ dô rada IFF, nghÜa lµ x¸c nhËn b¹n 

hoÆc thï (G01S 13/75, G91S 13/79 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
13/79 . . C¸c hÖ thèng sö dông tÝn hiÖu ®îc m· ho¸ ngÉu nhiªn hoÆc xung ngÉu nhiªn lÆp 

®i lÆp l¹i [6, 2006.01] 
13/82 . . trong ®ã tÝn hiÖu liªn tôc ®îc truyÒn ®i [3, 2006.01] 
13/84 . . . ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch b»ng c¸ch ®o pha [3, 2006.01] 
13/86 . KÕt hîp hÖ thèng rada víi hÖ thèng kh«ng ph¶i rada, vÝ dô ®Þnh vÞ díi níc b»ng 

sãng ©m, t×m ph¬ng [3, 2006.01] 
13/87 . KÕt hîp c¸c hÖ thèng rada víi nhau, vÝ dô rada s¬ cÊp vµ rada thø cÊp [3, 2006.01] 
13/88 . Rada hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù, chuyªn dïng cho c¸c øng dông ®Æc biÖt (th¨m dß 

hoÆc ph¸t hiÖn c¸c vËt thÓ b»ng ®iÖn tõ, vÝ dô ph¸t hiÖn c¸c trêng gÇn G01V3/00) 
[3, 6, 2006.01] 

13/89 . . ®Ó vÏ b¶n ®å, ®Ó t¹o ¶nh [3, 2006.01] 
13/90 . . sö dông kü thuËt khÈu ®é tæng hîp [3, 6, 2006.01] 
13/91 . . ®Ó ®iÒu khiÓn giao th«ng (G01S 13/93 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
13/92 . . . ®Ó ®o vËn tèc [3, 2006.01] 
13/93 . . ®Ó chèng va tr¹m [3, 2006.01] 
13/94 . . ®Ó tr¸nh ®Þa h×nh ®Þa vËt [3, 2006.01] 
13/95 . . ®Ó dïng trong ngµnh khÝ tîng [3, 2006.01] 

15/00 HÖ thèng sö dông ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ cña sãng ©m, vÝ dô c¸c hÖ thèng ®Þnh 
vÞ vËt díi níc b»ng sãng ©m [3, 2006.01] 

15/02 . sö dông sù ph¶n x¹ cña sãng ©m (G01S 15/56 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
15/04 . . HÖ thèng x¸c ®Þnh sù hiÖn diÖn cña mét môc tiªu [3, 2006.01] 
15/06 . . HÖ thèng x¸c ®Þnh d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ cña mét môc tiªu [3, 2006.01] 
15/08 . . . HÖ thèng chØ dïng ®Ó ®o kho¶ng c¸ch (®o gi¸n tiÕp G01S 15/46) [3, 2006.01] 
15/10 . . . . sö dông sù truyÒn sãng ®iÒu chÕ xung ng¾t qu·ng (x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch b»ng 

c¸ch ®o pha G01S 15/32) [3, 2006.01] 
15/12 . . . . . trong ®ã tÇn sè lÆp l¹i xung ®îc thay ®æi ®Ó duy tr× mét quan hÖ thêi gian 

mong muèn gi÷a sù ph¸t mét xung vµ sù thu tiÕng väng cña xung tríc  
®ã [3, 2006.01] 
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15/14 . . . . . trong ®ã mét xung ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn ®îc b¾t ®Çu vµ kÕt thóc t¬ng 
øng víi sù ph¸t xung vµ sù thu tiÕng väng [3, 2006.01] 

15/18 . . . . . trong ®ã sö dông cöa cù ly [3, 2006.01] 
15/32 . . . . sö dông sù ph¸t sãng kh«ng ®îc ®iÒu biÕn, sãng ®iÒu biÕn, ®iÒu tÇn hoÆc 

®iÒu pha liªn tôc [3, 2006.01] 
15/34 . . . . . sö dông sù ph¸t sãng ®iÒu tÇn vµ tÝn hiÖu thu ®îc tõ ®ã ®îc trén víi mét 

tÝn hiÖu t¹o côc bé so víi tÝn hiÖu ph¸t cïng thêi ®Ó cho mét tÝn hiÖu tÇn sè 
ph¸ch [3, 2006.01] 

15/36 . . . . . cã sù so pha gi÷a tÝn hiÖu thu ®îc vµ tÝn hiÖu ph¸t cïng thêi [3, 2006.01] 
15/42 . . . §o ®ång thêi kho¶ng c¸ch vµ c¸c to¹ ®é kh¸c (®o gi¸n tiÕp G01S 15/46) [3, 

2006.01] 
15/46 . . . X¸c ®Þnh gi¸n tiÕp c¸c d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ [3, 2006.01] 
15/50 . . C¸c hÖ thèng ®o dùa trªn chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña môc tiªu [3, 2006.01] 
15/52 . . . Ph©n biÖt gi÷a vËt cè ®Þnh vµ vËt chuyÓn ®éng hoÆc gi÷a c¸c vËt chuyÓn ®éng 

víi vËn tèc kh¸c nhau [3, 2006.01] 
15/58 . . . HÖ thèng x¸c ®Þnh vËn tèc hoÆc quü ®¹o. HÖ thèng x¸c ®Þnh chiÒu chuyÓn  

®éng [3, 2006.01] 
15/60 . . . . trong ®ã m¸y thu vµ m¸y ph¸t ®îc g¾n trªn vËt di chuyÓn, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh 

vËn tèc mÆt ®Êt, gãc tr«i, b¸m s¸t mÆt ®Êt [3, 2006.01] 
15/62 . . . . X¸c ®Þnh chiÒu chuyÓn ®éng [3, 2006.01] 
15/66 . HÖ thèng b¸m s¸t dïng ®Þnh vÞ b»ng sãng ©m [3, 2006.01] 
15/74 . HÖ thèng sö dông sù t¸i ph¸t x¹ cña sãng ©m, vÝ dô IFF, nghÜa lµ x¸c nhËn b¹n, thï 

[3, 2006.01] 
15/87 . KÕt hîp c¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ b»ng sãng ©m [3, 2006.01] 
15/88 . C¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ sö dông sãng ©m, chuyªn dông cho c¸c øng dông ®Æc biÖt 

(kh¶o s¸t hoÆc ph¸t hiÖn b»ng ®Þa chÊn hoÆc ©m häc G01V 1/00) [3, 6, 2006.01] 
15/89 . ®Ó vÏ b¶n ®å hoÆc t¹o ¶nh [3, 2006.01] 
15/93 . ®Ó chèng va ch¹m [3, 2006.01] 
15/96 . ®Ó x¸c ®Þnh vïng c¸ [3, 2006.01] 

17/00 HÖ thèng sö dông sù ph¶n x¹ hoÆc t¸i ph¸t x¹ cña nh÷ng sãng ®iÖn tõ kh¸c 
ngoµi sãng radio, vÝ dô c¸c hÖ thèng lidar [3, 2006.01] 

17/02 . C¸c hÖ thèng sö dông sù ph¶n x¹ cña nh÷ng sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio 
(G01S 17/66 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

17/06 . . C¸c hÖ thèng x¸c ®Þnh d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ cña mét môc tiªu [3, 2006.01] 
17/08 . . . chØ dïng ®Ó ®o kho¶ng c¸ch (®o gi¸n tiÕp G01S 17/46; c¸c hÖ thèng tam gi¸c 

®¹c G01S 17/48) [3, 2006.01] 
17/10 . . . . sö dông sù ph¸t sãng ®iÒu biÕn xung ng¾t qu·ng (x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch b»ng 

c¸ch ®o pha G01S 17/32) [3, 8, 2006.01] 
17/32 . . . . sö dông sù ph¸t sãng kh«ng ®îc ®iÒu biÕn, sãng ®iÒu biÕn, ®iÒu tÇn hoÆc 

®iÒu pha liªn tôc [3, 2006.01] 
17/36 . . . . . cã sù so pha gi÷a tÝn hiÖu thu ®îc vµ tÝn hiÖu truyÒn cïng thêi [3, 2006.01] 
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17/42 . . . ®o ®ång thêi kho¶ng c¸ch vµ c¸c to¹ ®é kh¸c (®o gian tiÕp G01S 17/46) [3, 
2006.01] 

17/46 . . . X¸c ®Þnh gi¸n tiÕp d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ [3, 2006.01] 
17/50 . . C¸c hÖ thèng ®o dùa trªn chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña môc tiªu [3, 2006.01] 
17/58 . . . C¸c hÖ thèng x¸c ®Þnh vËn tèc hoÆc quü ®¹o; HÖ thèng x¸c ®Þnh chiÒu chuyÓn  

®éng [3, 2006.01] 
17/66 . C¸c hÖ thèng b¸m s¸t sö dông nh÷ng sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio [3, 

2006.01] 
17/74 . C¸c hÖ thèng sö dông sù t¸i ph¸t x¹ cña nh÷ng sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio, 

vÝ dô IFF, nghÜa lµ x¸c nhËn b¹n hoÆc thï [3, 2006.01] 
17/87 . KÕt hîp c¸c hÖ thèng sö dông nh÷ng sãng ®iÖn tõ kh¸c ngoµi sãng radio [3, 

2006.01] 
17/88 . C¸c hÖ thèng lidar, chuyªn dïng cho nh÷ng øng dông ®Æc biÖt [3, 2006.01] 
17/89 . . ®Ó vÏ b¶n ®å hoÆc t¹o ¶nh [6, 8, 2006.01] 
17/93 . . ®Ó chèng va ch¹m [6, 8, 2006.01] 
17/95 . . ®Ó dïng cho ngµnh khÝ tîng [6, 8, 2006.01] 

19/00 C¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ dÉn ®êng vÖ tinh dïng sãng radio; X¸c ®Þnh vÞ trÝ, vËn 
tèc hoÆc thÕ bay sö dông c¸c tÝn hiÖu truyÒn tõ c¸c hÖ thèng nµy [2010.01] 

19/01 . C¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ dÉn ®êng vÖ tinh dïng sãng radio truyÒn c¸c th«ng b¸o ®· 
®îc d¸n tem thêi gian, vÝ dô GPS (Global Psitioning System), GLONASS (Global 
Orbiting Navigation Satelite System) hoÆc GALILEO [2010.01] 

19/02 . . C¸c chi tiÕt cña phÇn ®iÒu khiÓn kh«ng gian hoÆc mÆt ®Êt [2010.01] 
19/03 . . C¸c c¬ cÊu phèi hîp; Sù t¬ng t¸c hoÆc liªn l¹c gi÷a c¸c c¬ cÊu phèi hîp kh¸c 

nhau hoÆc gi÷a c¸c c¬ cÊu phèi hîp vµ m¸y thu [2010.01] 

Ghi chó 

 ThuËt ng÷ “c¸c c¬ cÊu phèi hîp” ®îc dïng cho c¸c c¬ cÊu bæ sung hoÆc hÖ thèng 
phô bao gåm c¸c m¸y thu cña nh÷ng ngêi sö dông kh¸c t¬ng t¸c hoÆc liªn l¹c víi 
m¸y thu hoÆc hÖ thèng ®Þnh vÞ vÖ tinh [2010.01] 

 
19/04 . . . cung cÊp d÷ liÖu pha vËt mang [2010.01] 
19/05 . . . cung cÊp d÷ liÖu trî gióp [2010.01] 
19/06 . . . sö dông viÖc íc lîng ban ®Çu vÞ trÝ cña m¸y thu lµm d÷ liÖu bæ sung hoÆc 

trong viÖc t¹o ra c¸c d÷ liÖu bæ sung [2010.01] 
19/07 . . . cung cÊp d÷ liÖu ®Ó hiÖu chØnh c¸c d÷ liÖu vÒ vÞ trÝ ®o ®îc, vÝ dô DGPS (GPS vi 

ph©n) hoÆc hiÖu chØnh tÇng ®iÖn ly [2010.01] 
19/08 . . . cung cÊp th«ng tin toµn vÑn, vÝ dô sù lµnh m¹nh cña vÖ tinh hoÆc chÊt lîng cña 

d÷ liÖu thiªn v¨n [2010.01] 
19/09 . . . cung cÊp n¨ng lùc xö lý b×nh thêng do m¸y thu thùc hiÖn [2010.01] 
19/10 . . . cung cÊp c¸c tÝn hiÖu ®Þnh vÞ bæ sung chuyªn dông [2010.01] 
19/11 . . . . trong ®ã c¸c c¬ cÊu phèi hîp lµ c¸c thiÕt bÞ lÆp l¹i tÝn hiÖu hÖ thèng ®Þnh vÞ 

pha v« tuyÕn vÖ tinh hoÆc vÖ tinh gi¶ [2010.01] 
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19/12 . . . . trong ®ã c¸c c¬ cÊu lµ c¸c tr¹m viÔn th«ng c¬ së [2010.01] 
19/13 . . C¸c m¸y thu [2010.01] 
19/14 . . . chuyªn dïng cho c¸c øng dông ®Æc biÖt [2010.01] 
19/15 . . . . C¸c hÖ thèng h¹ c¸nh m¸y bay [2010.01] 
19/16 . . . . Chèng trém; B¾t cãc [2010.01] 
19/18 . . . . C¸c øng dông trong qu©n sù [2010.01] 
19/19 . . . . C¸c øng dông trong thÓ thao [2010.01] 
19/20 . . . KiÓm tra tÝnh toµn vÑn, ph¸t hiÖn lçi hoÆc c¸ch ly lçi cña mét bé phËn kh«ng 

gian [2010.01]   
19/21 . . . C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sù giao thoa [2010.01] 
19/22 . . . C¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®a ®êng [2010.01] 
19/23 . . . Thö nghiÖm, kiÓm tra, hiÖu chØnh hoÆc ®Þnh cì c¬ cÊu thu [2010.01] 
19/24 . . . Thu nhËn hoÆc theo dâi c¸c tÝn hiÖu ®îc ph¸t bëi hÖ thèng [2010.01] 
19/25 . . . . bao gåm c¸c d÷ liÖu trî gióp nhËn ®îc tõ c¸c c¬ cÊu phèi hîp, vÝ dô ®îc trî 

gióp GPS [2010.01] 
19/26 . . . . bao gåm phÐp ®o c¶m biÕn ®Ó thu nhËn hoÆc theo dâi [2010.01] 
19/27 . . . . t¹o ra, dù b¸o hoÆc hiÖu chØnh lÞch thiªn v¨n hoÆc c¸c d÷ liÖu niªn gi¸m trong 

m¸y thu [2010.01]  
19/28 . . . . Lùa chän vÖ tinh [2010.01] 
19/29 . . . . c¸c vËt mang liªn quan [2010.01] 
19/30 . . . . mËt m· liªn quan [2010.01] 
19/31 . . . Thu nhËn hoÆc theo dâi c¸c tÝn hiÖu ®Þnh vÞ kh¸c [2010.01] 
19/32 . . . Ho¹t ®éng theo nhiÒu kiÓu trong cïng mét hÖ thèng vÖ tinh, vÝ dô GPS L1/L2 

[2010.01] 
19/33 . . . Ho¹t ®éng theo nhiÒu kiÓu c¸c hÖ thèng kh¸c nhau truyÒn c¸c th«ng b¸o ®· 

®îc d¸n tem thêi gian, vÝ dô GPS/GLONASS [2010.01] 
19/34 . . . Tiªu thô ®iÖn n¨ng [2010.01] 
19/35 . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu, C¸c chi tiÕt phÇn cøng hoÆc phÇn mÒm cña chuçi xö lý tÝn 

hiÖu [2010.01] 
19/36  . . . . liªn quan ®Õn ®Çu cuèi cña m¸y thu [2010.01] 
19/37 . . . . C¸c chi tiÕt phÇn cøng hoÆc phÇn mÒm cña chuçi xö lý tÝn hiÖu [2010.01] 
19/38 . X¸c ®Þnh gi¶i ph¸p ®¹o hµng sö dông c¸c tÝn hiÖu  ®îc truyÒn b»ng hÖ thèng ®Þnh 

vÞ pha v« tuyÕn vÖ tinh [2010.01] 
19/39 . . hÖ thèng ®Þnh vÞ pha v« tuyÕn vÖ tinh truyÒn c¸c th«ng b¸o ®· ®îc d¸n tem thêi 

gian, vÝ dô GPS (Global Positioning System), GLONASS (Global Orbiting 
Navigation Satelite System) hoÆc GALILEO [2010.01] 

19/40 . . . HiÖu chØnh vÞ trÝ, vËn tèc hoÆc t thÕ [2010.01] 
19/41  . . . . HiÖu chØnh vi ph©n, vÝ dô DGPS (GPS vi ph©n) [2010.01] 
19/42 . . . X¸c ®Þnh vÞ trÝ [2010.01] 
19/43  . . . . sö dông phÐp ®o pha vËt mang, vÝ dô ®Þnh vÞ ®éng häc, sö dông dông cô ®o 

giao thoa cã v¹ch ranh giíi dµi hoÆc ng¾n [2010.01] 
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19/44 . . . . . §é ph©n gi¶i kh«ng x¸c ®Þnh pha sãng mang [2010.01] 
19/45 . . . . b»ng c¸ch phèi hîp c¸c phÐp ®o tÝn hiÖu tõ hÖ thèng ®Þnh vÞ pha v« tuyÕn vÖ 

tinh víi phÐp ®o bæ sung [2010.01] 
19/46 . . . . . phÐp ®o bæ sung lµ phÐp ®o d¹ng tÝn hiÖu sãng radio [2010.01] 
19/47 . . . . . phÐp ®o bæ sung lµ phÐp ®o qu¸n tÝnh, vÝ dô qu¸n tÝnh ghÐp chÆt [2010.01] 
19/48 . . . . b»ng c¸ch kÕt hîp hoÆc chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c gi¶i ph¸p vÞ trÝ xuÊt ph¸t tõ hÖ 

thèng ®Þnh vÞ pha v« tuyÕn vÖ tinh vµ c¸c gi¶i ph¸p vÞ trÝ xuÊt ph¸t tõ mét hÖ 
thèng kh¸c [2010.01] 

19/49 . . . . . ë ®©y hÖ thèng kh¸c lµ mét hÖ thèng vÞ trÝ qu¸n tÝnh, vÝ dô ®îc ghÐp láng 
lÎo [2010.01] 

19/50 . . . . ë ®©y gi¶i ph¸p vÞ trÝ b¾t buéc n»m trªn mét ®êng cong hoÆc mét bÒ mÆt ®Æc 
biÖt, vÝ dô dïng cho c¸c ®Çu m¸y trªn ®êng ray tµu háa [2010.01] 

19/51  . . . .  §Þnh vÞ t¬ng ®èi [2010.01] 
19/52 . . . X¸c ®Þnh vËn tèc [2010.01] 
19/53 . . . X¸c ®Þnh t thÕ [2010.01] 
19/54 . . . . sö dông c¸c phÐp ®o pha sãng mang; sö dông dông cô ®o giao thoa cã v¹ch 

ranh giíi dµi hoÆc ng¾n [2010.01] 
19/55 . . . . . §é ph©n gi¶i kh«ng x¸c ®Þnh pha sãng mang; Næi kh«ng x¸c ®Þnh; 

LAMBDA (Least-squares AMBiguity Decorrelation Adjustment) method 
[2010.01] 
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G01T §o bøc x¹ h¹t nh©n hoÆc bøc x¹ X (ph©n tÝch vËt liÖu b»ng bøc x¹, phæ 
khèi G01N 23/00; C¸c èng phãng ®iÖn dïng ®Ó x¸c ®Þnh sù cã mÆt, cêng ®é, mËt ®é 
hoÆc n¨ng lîng cña bøc x¹ hoÆc cña c¸c h¹t  H01J 47/00) 

Ghi chó 

 (1) Ph©n líp nµy bao gåm viÖc ®o bøc x¹ X, bøc x¹ gama, bøc x¹ h¹t, bøc x¹ vò trô hoÆc 
bøc x¹ n¬tron  

(2) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 
 

1/00 §o bøc x¹ X, bøc x¹ gama, bøc x¹ h¹t hoÆc bøc x¹ vò trô (G01T 3/00, G01T 5/00 
®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . LiÒu lîng kÕ (G01T 1/15 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
1/04 . . LiÒu lîng kÕ ho¸ häc (G01T 1/06, G01T 1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/06 . . LiÒu lîng kÕ thuû tinh [1, 2006.01] 
1/08 . . LiÒu lîng kÕ ¶nh  [1, 2006.01] 
1/10 . . LiÒu lîng kÕ ph¸t quang [1, 2006.01] 
1/105 . . . Dông cô ®äc (G01T 1/115 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/11 . . . LiÒu lîng kÕ nhiÖt quang [1, 2006.01] 
1/115 . . . . Dông cô ®äc [2, 2006.01] 
1/12 . . LiÒu lîng kÕ nhiÖt lîng [1, 2006.01] 
1/14 . . LiÒu lîng kÕ tÜnh ®iÖn (cÊu tróc buång ion ho¸ H 01J 47/02) [1, 2006.01] 
1/142 . . . Dông cô n¹p ®iÖn; Dông cô ®äc [2, 2006.01] 
1/15 . ThiÕt bÞ trong ®ã xung do mét detector bøc x¹ t¹o ra ®îc tÝch ph©n, vÝ dô b»ng mét 

m¹ch b¬m diod  [1, 2006.01] 
1/16 . §o cêng ®é bøc x¹ (G01T 1/29 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

1/161 . . ¸p dông trong lÜnh vùc y häc h¹t nh©n, vÝ dô ®Õm trªn c¬ thÓ sèng [2, 2006.01] 
1/163 . . . Bé ®Õm toµn th©n [2, 2006.01] 
1/164 . . . NhÊp nh¸y ký [2, 2006.01] 
1/166 . . . . bao gåm chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a detector víi ®èi tîng [2, 2006.01] 
1/167 . . §o hµm lîng phãng x¹ cña vËt, vÝ dô ®é nhiÔm x¹ (m¸y ®Õm toµn th©n G01T 

1/163) [2, 2006.01] 
1/169 . . Th¨m dß, khu tró diÖn tÝch bÒ mÆt nhiÔm x¹ [2, 2006.01] 
1/17 . . Trang bÞ m¹ch kh«ng ®îc thiÕt kÕ chuyªn dông cho mét lo¹i detector [1, 

2006.01] 
1/172 . . . cã trang bÞ m¹ch trïng hîp (G01T 1/178 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/175 . . . M¹ch cung cÊp n¨ng lîng [2, 2006.01] 
1/178 . . . ®Ó ®o ®é phãng x¹ riªng khi cã sù hiÖn diÖn cña nh÷ng chÊt phãng x¹ kh¸c, vÝ 

dô ®é phãng x¹ tù nhiªn, trong kh«ng khÝ hoÆc trong chÊt láng nh níc ma 
[2, 2006.01] 
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1/18 . . víi trang bÞ dïng èng ®Õm; vÝ dô víi m¸y ®Õm Geiger (èng H01J 47/00) [1, 
2006.01] 

1/185 . . víi trang bÞ dïng buång ion ho¸ [2, 2006.01] 
1/20 . . víi detector nhÊp nh¸y [1, 2006.01] 
1/202 . . . detector lµ tinh thÓ [1, 2006.01] 
1/203 . . . detector ®îc lµm b»ng chÊt dÎo [1, 2006.01] 
1/204 . . . detector lµ mét chÊt láng [1, 2006.01] 
1/205 . . . detector lµ mét chÊt khÝ [1, 2006.01] 
1/208 . . . M¹ch chuyªn dông cho detecter nhÊp nh¸y, vÝ dô dïng cho phÇn nh©n quang [2, 

2006.01] 
1/22 . . víi detector Cerenkov [1, 2006.01] 
1/24 . . víi detector b¸n dÉn  [1, 2006.01] 
1/26 . . víi detector ®iÖn trë [1, 2006.01] 
1/28 . . víi detector ph¸t x¹ thø cÊp [1, 2006.01] 
1/29 . §o lêng tiÕn hµnh trªn chïm tia bøc x¹, vÝ dô vÞ trÝ hoÆc thiÕt diÖn cña chïm tia; 

§o ph©n bè kh«ng gian cña bøc x¹ [2, 2006.01] 
1/30 . §o chu kú b¸n r· cña chÊt phãng x¹ [1, 2006.01] 
1/32 . §o sù ph©n cùc cña h¹t [1, 2006.01] 
1/34 . §o tiÕt diÖn, vÝ dô tiÕt diÖn hÊp thô cña h¹t [1, 2006.01] 
1/36 . §o ph©n bè phæ cña tia X hoÆc cña bøc x¹ h¹t nh©n [1, 2006.01] 
1/38 . . Ph©n biÖt h¹t vµ ®o khèi lîng t¬ng ®èi, vÝ dô b»ng c¸ch ®o ®é tiªu hao n¨ng 

lîng theo kho¶ng c¸ch (dE/dx) [2, 2006.01] 
1/40 . . TÝnh æn ®Þnh cña phæ kÕ [2, 2006.01] 

3/00 §o bøc x¹ n¬tron (G01T 5/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch ch¾n c¸c bøc x¹ kh¸c [1, 2006.01] 
3/04 . dïng c¸c dông cô ®o nhiÖt lîng [1, 2006.01] 
3/06 . víi detector nhÊp nh¸y [2, 2006.01] 
3/08 . víi detector b¸n dÉn [2, 2006.01] 

5/00 Ghi chuyÓn ®éng hoÆc vÖt cña h¹t (buång tia löa ®iÖn H01J 47/14); Xö lý hoÆc 
ph©n tÝch c¸c vÖt nµy [1, 2, 2006.01] 

5/02 . Xö lý vÖt; Ph©n tÝch vÖt [1, 2006.01] 
5/04 . Buång ®äng s¬ng, vÝ dô buång Wilson [1, 2006.01] 
5/06 . Buång bät [1, 2006.01] 
5/08 . Buång nhÊp nh¸y (èng phãng ®iÖn H01J40/00, H01J47/00) [1, 2006.01] 
5/10 . PhiÕn hoÆc khèi trong ®ã vÖt cña c¸c h¹t nh©n trë nªn nh×n thÊy ®îc sau khi xö lý, 

vÝ dô sö dông nhò t¬ng nh¹y s¸ng, sö dông mica [1, 2006.01] 
5/12 . Trang bÞ m¹ch cã buång nhiÒu d©y hoÆc buång phiÕn song song, vÝ dô buång tia löa 

®iÖn (èng xem H01J 47/00) [2, 2006.01] 

7/00 Chi tiÕt cña thiÕt bÞ ®o bøc x¹ [1, 2006.01] 
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7/02 . Ph¬ng tiÖn gãp ®Ó thu hoÆc tr÷ c¸c mÉu cÇn nghiªn cøu [1, 2006.01] 
7/04 . . b»ng c¸ch läc [1, 2006.01] 
7/06 . . b»ng kÕt tña tÜnh ®iÖn (G01T 7/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/08 . Ph¬ng tiÖn ®Ó vËn chuyÓn c¸c mÉu thu ®îc [1, 2006.01] 
7/10 . . sö dông bµn quay [1, 2006.01] 
7/12 . ThiÕt bÞ ®Ó kÝch ho¹t mét bé b¸o ®éng [1, 2006.01] 
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G01V §Þa vËt lý; ®o lùc hÊp dÉn; ph¸t hiÖn khèi lîng hoÆc vËt; 
®¸nh dÊu (Ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o n¬i cã ngêi bÞ vïi, vÝ dô bÞ vïi do tuyÕt A63B 
29/02) [4, 6] 

Ghi chó [6] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c hÖ thèng rada, sonar, lidar hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù 
dïng trong ngµnh ®Þa vËt lý. C¸c hÖ thèng ra®a, sonar, lidar hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng 
tù, hoÆc c¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng nµy, nÕu lµ mèi quan t©m chung th× còng ®îc 
ph©n lo¹i vµo ph©n líp G01S. 

(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh:  
 - "§¸nh dÊu" cã nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ phèi hîp víi mét trêng ®· ®îc ph¸t hiÖn, vÝ 

dô ë gÇn trêng vµ ®îc dïng ®Ó t¹o ra hiÖu øng ®Æc biÖt cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc "®¸nh 
dÊu" cßn cã nghÜa lµ mèc ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét trêng cã thÓ ph¸t hiÖn 
®îc. 

(3) Trong ph©n líp nµy, c¸c ph¬ng ph¸p ®Þa vËt lý ¸p dông cho tr¸i ®Êt vµ cho c¶ nh÷ng 
thiªn thÓ kh¸c, vÝ dô c¸c hµnh tinh. 

(4) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

ThiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p ®Ó th¨m dß hoÆc 
ph¸t hiÖn 

§Þa chÊn hoÆc ©m häc .......................................................................................................... 1/00 
§iÖn, tõ; b»ng bøc x¹ h¹t nh©n; träng lùc; b»ng c¸c 
ph¬ng tiÖn quang häc ............................................................................. 3/00; 5/00; 7/00; 8/00 
C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c hoÆc kÕt hîp .........................................................................9/00, 11/00 
Ph¸t hiÖn sö dông viÖc ®¸nh dÊu ........................................................................................ 15/00 

§o trêng 
Tõ trêng, träng trêng ...............................................................................................3/00, 7/00 

ChÕ t¹o, hiÖu chØnh, b¶o dìng ....................................................................................... 13/00 
 

1/00 §Þa chÊn häc; Th¨m dß hoÆc ph¸t hiÖn b»ng ®Þa chÊn hoÆc ©m häc [1, 2006.01] 
1/02 . T¹o n¨ng lîng ®Þa chÊn  [1, 2006.01] 
1/04 . . Chi tiÕt [1, 2006.01] 
1/047 . . . Trang bÞ ®Ó ghÐp m¸y ph¸t víi mÆt ®Êt [3, 2006.01] 
1/053 . . . . ®Ó t¹o sãng ngang [3, 2006.01] 
1/06 . . . Dông cô ®¸nh löa (G01V 1/393 ®îc u tiªn [1, 3, 2006.01] 
1/08 . . . . bao gåm c¸c thiÕt bÞ trÔ thêi gian [1, 2006.01] 
1/09 . . . Trang bÞ vËn chuyÓn, vÝ dô trªn xe cé (G01V 1/38 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/104 . . sö dông chÊt næ (G01V 1/157 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/108 . . . b»ng c¸ch biÕn d¹ng hoÆc rêi chç bÒ mÆt bao bäc [3, 2006.01] 
1/112 . . . . ®Ó sö dông trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt [3, 2006.01] 
1/116 . . . t¹i ®ã khÝ ch¸y bÞ nÐn tho¸t ra tõ m¸y ph¸t theo kiÓu m¹ch ®éng, vÝ dô ®Ó t¹o næ 

[3, 2006.01] 
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1/13 . . . Trang hoÆc thiÕt bÞ tÝch ®iÖn ®Ó t¹o mét gi¶n ®å mong muèn trong kh«ng gian 
hoÆc thêi gian [1, 2006.01] 

1/133 . . sö dông ph¬ng tiÖn dÉn ®éng b»ng chÊt láng, vÝ dô sö dông chÊt láng nÐn díi 
¸p suÊt cao (G01V 1/104 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 

1/135 . . . b»ng c¸ch biÕn d¹ng hoÆc chuyÓn dêi mÆt bao bäc [3, 2006.01] 
1/137 . . . ë ®ã chÊt láng tho¸t ra khái m¸y ph¸t theo kiÓu m¹ch ®éng, vÝ dô ®Ó t¹o næ [3, 

2006.01] 
1/143 . . sö dông ph¬ng tiÖn dÉn ®éng c¬ häc (G01V 1/104, G01V 1/133 ®îc u tiªn) 

[3, 2006.01] 
1/145 . . . b»ng c¸ch lµm biÕn d¹ng hoÆc dÞch chuyÓn bÒ mÆt [3, 2006.01] 
1/147 . . . dïng sù va ch¹m hoÆc r¬i c¸c khèi lîng [3, 2006.01] 
1/153 . . . dïng sù quay c¸c khèi lîng kh«ng c©n b»ng [3, 2006.01] 
1/155 . . . dïng c¸c khèi lîng chuyÓn ®éng qua l¹i [3, 2006.01] 
1/157 . . sö dông sù phãng tia löa ®iÖn; sö dông d©y g©y næ [3, 2006.01] 
1/16 . C¸c thµnh phÇn thu tÝn hiÖu ®Þa chÊn; Bè trÝ hoÆc lµm thÝch øng c¸c thµnh phÇn thu 

[1, 2006.01] 
1/18 . . C¸c thµnh phÇn thu, vÝ dô chÊn kÕ, ge«ph«n [1, 2, 2006.01] 
1/20 . . Trang bÞ cña c¸c thµnh phÇn thu, vÝ dô gi¶n ®å ge«ph«n [1, 2006.01] 
1/22 . TruyÒn tÝn hiÖu ®Þa chÊn tíi thiÕt bÞ ghi hoÆc xö lý  [1, 2006.01] 
1/24 . Ghi sè liÖu ®Þa chÊn  [1, 2006.01] 
1/26 . . ThiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu chuÈn, vÝ dô chØ thÞ thêi ®iÓm khëi ®éng, hoÆc ®iÓm háa 

[1, 2006.01] 
1/28 . Xö lý sè liÖu ®Þa chÊn, vÝ dô ph©n tÝch ®Ó diÔn gi¶i, ®Ó hiÖu chØnh (G01V 1/48 ®îc 

u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
1/30 . . Ph©n tÝch (G01V 1/50 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
1/32 . . BiÕn ®æi mét phÐp ghi nµy thµnh mét phÐp ghi kh¸c [1, 2006.01] 
1/34 . . BiÓu diÔn c¸c phÐp ghi ®Þa chÊn [1, 2006.01] 
1/36 . . T¸c ®éng c¸c phÐp hiÖu chØnh tÜnh hoÆc ®éng trªn c¸c b¶n ghi, vÝ dô hiÖu chØnh sù 

lan truyÒn; LËp t¬ng quan gi÷a c¸c tÝn hiÖu ®Þa chÊn; Lo¹i bá c¸c hiÖu øng cña 
n¨ng lîng kh«ng cÇn [1, 2006.01] 

1/37 . . . thiÕt kÕ dµnh cho c¸c hÖ ®Þa chÊn sö dông sù rung ®éng liªn tôc cña mÆt ®Êt [1, 
2006.01] 

1/38 . chuyªn dông cho c¸c vïng ngËp níc (G01V 1/28 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/387 . . Khö c¸c xung bät thø cÊp, nghÜa lµ khö c¸c tÝn hiÖu t¸ch ®îc tõ sù t¹o ra vµ sù 

nh¶ bät khÝ sau lÇn næ s¬ cÊp [3, 2006.01] 
1/393 . . Ph¬ng tiÖn ®Ó ®Æt c¸c vËt næ díi níc, vÝ dô kÕt hîp víi dông cô ®¸nh löa [3, 

2006.01] 
1/40 . chuyªn dông cho carota giÕng khoan [1, 2006.01] 
1/42 . . sö dông m¸y ph¸t ë mét giÕng vµ m¸y thu ë n¬i kh¸c hoÆc ngîc l¹i (G01V 1/52 

®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
1/44 . . sö dông m¸y ph¸t vµ m¸y thu ë cïng mét giÕng (G01V 1/52 ®îc u tiªn) [6, 

2006.01] 
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1/46 . . . Thu nhËn d÷ liÖu [6, 2006.01] 
1/48 . . . Xö lý d÷ liÖu [6, 2006.01] 
1/50 . . . . Ph©n tÝch d÷ liÖu [6, 2006.01] 
1/52 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [6, 2006.01] 

3/00 Kh¶o s¸t hoÆc theo dâi b»ng ®iÖn hoÆc tõ; §o c¸c ®Æc trng cña tõ trêng tr¸i 
®Êt, vÝ dô ®é nghiªng, ®é lÖch [1, 2, 4, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

 C¸c nhãm G01V 3/15 ®Õn G01V 3/18 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G01V 3/02  ®Õn 
G01V 3/14. 

 
3/02 . ho¹t ®éng víi sù truyÒn dÉn dßng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/04 . . sö dông dßng ®iÖn mét chiÒu [1, 2006.01] 
3/06 . . sö dông dßng ®iÖn xoay chiÒu [1, 2006.01] 
3/08 . ho¹t ®éng víi ®iÖn trêng hoÆc tõ trêng ®îc t¹o ra hoÆc thay ®æi do vËt, hoÆc cÊu 

tróc ®Þa lý, hoÆc do thiÕt bÞ theo dâi (víi sãng ®iÖn tõ G01V 3/12) [1, 2006.01] 
3/10 . . sö dông cuén c¶m øng [1, 2006.01] 
3/11 . . . ®Ó ph¸t hiÖn vËt dÉn, vÝ dô vò khÝ, c¸p hoÆc èng dÉn [3, 2006.01] 
3/12 . ho¹t ®éng víi sãng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
3/14 . ho¹t ®éng víi céng hëng ®iÖn tö hoÆc tõ h¹t nh©n [1, 2006.01] 
3/15 . chuyªn dông trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, vÝ dô vËn chuyÓn b»ng ngêi, xe hoÆc 

thuyÒn [3, 2006.01] 
3/16 . . chuyªn dông ®Ó dïng tõ m¸y bay (G01V 3/165 ®Õn G01V 3/175 ®îc u tiªn) [1, 

3, 2006.01] 
3/165 . . ho¹t ®éng víi ®iÖn trêng hoÆc tõ trêng ®îc t¹o ra hoÆc lµm biÕn ®æi bëi vËt 

hoÆc thiÕt bÞ ph¸t hiÖn (víi sãng ®iÖn tõ G01V 3/17) [3, 2006.01] 
3/17 . . ho¹t ®éng víi sãng ®iÖn tõ [3, 2006.01] 
3/175 . . ho¹t ®éng víi céng hëng ®iÖn tö hoÆc tõ h¹t nh©n [3, 2006.01] 
3/18 . chuyªn dông cho carota giÕng khoan [1, 2006.01] 
3/20 . . vËn hµnh víi sù truyÒn dßng ®iÖn [3, 2006.01] 
3/22 . . . sö dông dßng ®iÖn mét chiÒu [3, 2006.01] 
3/24 . . . sö dông dßng ®iÖn xoay chiÒu [3, 2006.01] 
3/26 . . ho¹t ®éng víi ®iÖn trêng hoÆc tõ trêng ®îc t¹o ra hoÆc lµm biÕn ®æi bëi  sù 

h×nh thµnh mÆt ®Êt bao quanh hoÆc thiÕt bÞ theo dâi (víi sãng ®iÖn tõ G01V 3/30) 
[3, 2006.01] 

3/28 . . . sö dông cuén c¶m øng [3, 2006.01] 
3/30 . . ho¹t ®éng víi sãng ®iÖn tõ [3, 2006.01] 
3/32 . . ho¹t ®éng víi céng hëng ®iÖn tö hoÆc tõ h¹t nh©n [3, 2006.01] 
3/34 . . TruyÒn d÷ liÖu tíi thiÕt ghi hoÆc xö lý; Ghi d÷ liÖu [3, 2006.01] 
3/36 . Ghi d÷ liÖu (G01V 3/34 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/38 . Xö lý d÷ liÖu, vÝ dô dïng ®Ó ph©n tÝch, ®Ó diÔn gi¶i, ®Ó hiÖu chØnh [3, 2006.01] 
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3/40 . chuyªn dông ®Ó ®o c¸c ®Æc trng cña tõ trêng tr¸i ®Êt [3, 2006.01] 

5/00 Th¨m dß hoÆc quan s¸t b»ng c¸ch sö dông bøc x¹ h¹t nh©n, vÝ dô cña tÝnh 
phãng x¹ tù nhiªn hoÆc c¶m øng [1, 2006.01] 

5/02 . chuyªn dông cho carota bÒ mÆt, vÝ dô tõ m¸y bay [3, 2006.01] 
5/04 . chuyªn dông cho carota giÕng khoan [3, 2006.01] 
5/06 . . ®Ó ph¸t hiÖn quÆng phãng x¹ tù nhiªn [3, 2006.01] 
5/08 . . sö dông nguån bøc x¹ h¹t nh©n s¬ cÊp hoÆc tia X [3, 2006.01] 
5/10 . . . sö dông nguån n¬tron [3, 2006.01] 
5/12 . . . sö dông nguån gama hoÆc tia X [3, 2006.01] 
5/14 . . . sö dông sù kÕt hîp vµi nguån, vÝ dô nguån n¬tron vµ nguån gama [3, 2006.01] 

7/00 §o trêng hÊp dÉn hoÆc sãng hÊp dÉn; Th¨m dß hoÆc quan s¸t b»ng phÐp ®o 
träng lùc [1, 2006.01] 

7/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
7/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn chØ thÞ hoÆc ghi b»ng ®iÖn, quang ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
7/06 . . Ph©n tÝch hoÆc dÉn gi¶i c¸c b¶n ghi träng lùc [1, 2006.01] 
7/08 . sö dông c©n  [1, 2006.01] 
7/10 . . sö dông c©n xo¾n, vÝ dô c©n Eotvos [1, 2006.01] 
7/12 . sö dông con l¾c [1, 2006.01] 
7/14 . sö dông thêi gian r¬i tù do [1, 2006.01] 
7/16 . chuyªn dông ®Ó dïng trªn c¸c sµn chuyÓn ®éng, vÝ dô tµu thñy, m¸y bay [1, 

2006.01] 

8/00 Th¨m dß hoÆc quan s¸t b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [6, 2006.01] 

Ghi chó [8] 

 Nhãm nµy bao gåm c¶ viÖc sö dông ¸nh s¸ng hång ngo¹i, ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®îc, 
vµ ¸nh s¸ng tö ngo¹i. 

 
8/02 . Th¨m dß [6, 2006.01] 
8/10 . Quan s¸t, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông mµn ch¾n ¸nh s¸ng (b»ng ph¶n x¹ tõ vËt G01S 

17/00) [6, 2006.01] 
8/12 . . sö dông mét m¸y ph¸t vµ mét m¸y thu [6, 2006.01] 
8/14 . . . sö dông g¬ng ph¶n x¹ [6, 2006.01] 
8/16 . . . sö dông sîi quang [6, 2006.01] 
8/18 . . . sö dông c¸c hÖ thèng quÐt c¬ häc [6, 2006.01] 
8/20 . . sö dông nhiÒu m¸y ph¸t hoÆc nhiÒu m¸y thu [6, 2006.01] 
8/22 . . . sö dông g¬ng ph¶n x¹ [6, 2006.01] 
8/24 . . . sö dông sîi quang [6, 2006.01] 
8/26 . . . sö dông c¸c hÖ thèng quÐt c¬ häc [6, 2006.01] 
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9/00 Th¨m dß hoÆc quan s¸t b»ng c¸c ph¬ng ph¸p cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm 
G01V 1/00 G01V 8/00 [1, 6, 2006.01] 

9/02 . x¸c ®Þnh sù tån t¹i cña dßng níc ngÇm [1, 2006.01] 

11/00 Th¨m dß hoÆc ph¸t hiÖn b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kÕt hîp nh÷ng kü thuËt thuéc   
hai hoÆc nhiÒu nhãm chÝnh tõ G01V 1/00 G01V 9/00 [1, 2006.01] 

13/00 ChÕ t¹o, hiÖu chØnh, lau chïi hoÆc söa ch÷a thiÕt bÞ hoÆc dông cô bao thuéc c¸c 
nhãm G01V 1/00 ®Õn G01V 11/00 [1, 2006.01] 

15/00 Nh÷ng dÊu hiÖu ®îc g¾n víi, hoÆc cã liªn quan tíi mét vËt ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn 
ra vËt ®ã (vËt mang b¶n ghi ®Ó sö dông víi c¸c m¸y cã  dÊu hiÖu hoÆc nh·n cã thÓ 
ph¸t hiÖn ®îc G06K 19/00) [6, 2006.01] 

Ghi chó [6] 

 Nhãm nµy kh«ng bao gåm c¸c thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p ®Ó ph¸t hiÖn, vÝ dô c¸c 
ph¬ng ph¸p trong ®ã mét ®èi tîng cÇn ph¸t hiÖn t¹o ra, hoÆc lµm thay ®æi tõ trêng 
hoÆc ®iÖn trêng ®îc ®Ò cËp tíi ë vÞ trÝ kh¸c, vÝ dô trong nhãm G01V 3/00. 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2009.01] 
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G01W KhÝ tîng häc (ra®a, sonar, lidar hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù dïng cho khÝ 
tîng G01S 13/95, G01S 15/88, G01S 17/95) 

Ghi chó 

(1) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "khÝ tîng häc" bao gåm viÖc ®o c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i trêng khÝ quyÓn xung 

quanh nµo ®ã 
(2) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp G01. 

 

1/00 KhÝ tîng häc [1, 2006.01] 
1/02 . Dông cô ®Ó chØ b¸o ®iÒu kiÖn khÝ hËu b»ng c¸ch ®o hai hay nhiÒu biÕn sè, vÝ dô ®é 

Èm, ¸p suÊt, nhiÖt ®é, v©n ®é, vËn tèc giã (G01W1/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/04 . . cho c¸c chØ sè chØ b¸o riªng biÖt vÒ c¸c biÕn sè cÇn ®o [1, 2006.01] 
1/06 . . cho c¸c sè chØ b¸o kÕt hîp cña c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (nhiÖt biÓu cata ®Ó ®o "gi¸ 

trÞ lµm m¸t" liªn quan hoÆc ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt hoÆc ®Õn sù tiÖn nghi m«i 
trêng kh¸c cña con ngêi G01W1/17) [1, 2006.01] 

1/08 . Sö dông khÝ cÇu, tªn löa, hoÆc m¸y bay ®Ó nghiªn cøu khÝ tîng; M¸y th¸m tr¾c v« 
tuyÕn  [1, 2006.01] 

1/10 . ThiÕt bÞ ®Ó dù b¸o c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt [1, 2006.01] 
1/11 .  ThiÕt bÞ ®Ó chØ b¸o ®é Èm khÝ  [1, 2006.01] 
1/12 . M¸y ghi thêi gian chiÕu s¸ng cña mÆt trêi  [1, 2006.01] 
1/14 . M¸y ®o lîng ma hoÆc sù kÕt tña  [1, 2006.01] 
1/16 . §o hiÖu ®iÖn thÕ trong khÝ quyÓn, vÝ dô ®o tÝch ®iÖn trong m©y  [1, 2006.01] 
1/17 . NhiÖt biÓu cata ®Ó ®o "gi¸ trÞ lµm m¸t" liªn quan hoÆc ®Õn ®iÒu kiÖn thêi tiÕt hoÆc 

®Õn tiÖn nghi m«i trêng kh¸c cña con ngêi [1, 2006.01] 
1/18 . Thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh c¸c m¸y mãc dïng trong khÝ tîng [1, 2006.01] 
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G02 Quang häc 

Ghi chó [4] 

 Trong líp nµy, nh÷ng thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa: 
 - "Quang häc" kh«ng chØ ¸p dông cho ¸nh s¸ng nh×n thÊy mµ cßn ®èi víi c¸c bøc x¹ 

cùc tÝm hoÆc hång ngo¹i. 
 

G02B C¸c phÇn tö, hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ quang häc (G02F ®îc u 
tiªn; c¸c phÇn tö quang häc chuyªn dïng ®Ó sö dông trong c¸c thiÕt bÞ  chiÕu s¸ng 
hoÆc c¸c hÖ thèng cña chóng F21V 1/00 ®Õn F21V 13/00; c¸c dông cô ®o xem c¸c 
ph©n líp cã liªn quan cña líp G01, vÝ dô m¸y ®o xa quang häc G01C; thö nghiÖm c¸c 
phÇn tö, hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ quang häc G01M 11/00; kÝnh ®eo m¾t G02C; c¸c thiÕt 
bÞ hoÆc dông cô ®Ó chôp ¶nh , ®Ó chiÕu hoÆc ®Ó xem ¶nh G03B; thÊu kÝnh ©m häc 
G10K 11/30; “quang häc” ®iÖn tö vµ ion H01J; “quang häc” tia X H01J, H05G 1/00; 
c¸c phÇn tö quang häc cã kÕt cÊu g¾n víi c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ H01J 5/16, 
H01J 29/89, H01J 37/22; “quang häc” vi sãng H01Q; kÕt hîp c¸c phÇn tö quang häc 
víi m¸y thu v« tuyÕn H04N 5/72; c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ quang häc trong c¸c hÖ 
thèng truyÒn h×nh mµu H04N 9/00; c¸c thiÕt bÞ ®èt nãng chuyªn dïng cho c¸c vïng 
trong suèt hoÆc ph¶n x¹ H05B 3/84) [1,7] 

Ghi chó [7] 

(1) Trong ph©n líp nµy, nh÷ng thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa:  
 - "thÊu kÝnh hoÆc l¨ng kÝnh ®¬n gi¶n" cã nghÜa lµ thÊu kÝnh hoÆc l¨ng kÝnh ®¬n;  
 - "thÊu kÝnh hoÆc l¨ng kÝnh ghÐp" ®îc hiÓu lµ c¸c phÇn tö quang häc ®îc g¾n s¸t 

víi nhau kh«ng cã líp kh«ng khÝ ë gi÷a hoÆc (ngo¹i trõ nhãm G02B 11/00) n»m 
trong "tiÕp xóc vì", nghÜa lµ c¸c phÇn tö quang häc, trong ®ã c¸c líp kh«ng khÝ xen 
gi÷a kh«ng cã ¶nh hëng quang häc ®¸ng kÓ;  

 - "VËt kÝnh" lµ thÊu kÝnh hoÆc mét hÖ thèng quang häc dïng ®Ó t¹o ra ¶nh thùc cña 
mét vËt thùc;  

 - "ThÞ kÝnh" lµ thÊu kÝnh hoÆc mét hÖ thèng quang häc dïng ®Ó t¹o ra ¶nh ¶o nh×n 
thÊy b»ng m¾t thêng, hoÆc b»ng mét hÖ thèng quang häc kh¸c;  

 - "tríc" hoÆc "sau" ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh×n tõ phÇn tö liªn hîp xa h¬n 
(2) CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó sau tªn cña líp B81 vµ ph©n líp 81B liªn quan ®Õn “c¸c 

thiÕt bÞ vi cÊu tróc” vµ “c¸c hÖ thèng vi cÊu tróc”. 
   

Néi dung ph©n líp 

C¸c phÇn tö quang häc 
§Æc trng bëi kÕt cÊu cña chóng; thÊu kÝnh; c¬ cÊu 
dÉn s¸ng; c¸c phÇn tö kh¸c ................................................................................. 3/0; 6/00; 5/00 
§Æc trng bëi vËt liÖu ........................................................................................................... 1/00 

C¸c hÖ thèng quang häc 
KÕt cÊu chung; sè lîng vµ sù ph©n bè c¸c thµnh phÇn 
quang häc ................................................................................................................. 9/00; 11/00 
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C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt: t¬ng øng víi môc ®Ých; cã ®é 
phãng ®¹i thay ®æi; cã bÒ mÆt ph¶n x¹ ....................................................... 13/00; 15/00; 17/00 
C¸c hÖ thèng kh¸c .............................................................................................................. 27/00 

C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c trang bÞ gåm c¬ 
cÊu dÉn s¸ng vµ c¸c c¬ cÊu quang häc kh¸c ........................................................... 6/00 
C¸c thiÕt bÞ quang häc 

C¸c tô s¸ng ......................................................................................................................... 19/00 
KÝnh hiÓn vi ....................................................................................................................... 21/00 
KÝnh viÔn väng, kÝnh tiÒm väng, kÝnh ng¾m, c¸c dông 
cô ®Ó soi bªn trong cña c¸c vËt thÓ rçng, c¸c thiÕt bÞ 
®Ó lÊy môc tiªu hoÆc ng¾m ................................................................................................ 23/00 
ThÞ kÝnh, kÝnh phãng ®¹i .................................................................................................... 25/00 
C¸c thiÕt bÞ kh¸c ................................................................................................................ 27/00 

§iÒu khiÓn ¸nh s¸ng  ............................................................................................................. 26/00   
L¾p ®Æt, c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh, 
c¸c c¸ch nèi ch¾n s¸ng ........................................................................................................ 7/00 

 

1/00 C¸c phÇn tö quang häc ®Æc trng bëi lo¹i vËt liÖu lµm ra chóng (thµnh phÇn cña 
kÝnh quang häc C03C 3/00); C¸c líp phñ quang häc dïng cho c¸c phÇn tö quang 
häc [1, 2006.01] 

1/02 . ®îc chÕ t¹o tõ c¸c tinh thÓ, vÝ dô muèi má, chÊt b¸n dÉn (G02B 1/08 ®îc u tiªn) 
[1, 2006.01] 

1/04 . ®îc chÕ t¹o tõ c¸c chÊt h÷u c¬, vÝ dô chÊt dÎo (G02B 1/08 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

1/06 . ®îc chÕ t¹o tõ m¹ng tinh thÓ trong suèt ®îc ®æ ®Çy chÊt láng [1, 2006.01] 
1/08 . ®îc chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu ph©n cùc [1, 2006.01] 
1/10 . C¸c líp phñ quang häc ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®a lªn hoÆc xö lý bÒ mÆt cña c¸c 

phÇn tö quang häc (G02B 1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01, 2015.01] 
1/11 . .  Líp phñ chèng ph¶n x¹ [6, 2006.01, 2015.01] 
1/111 . .  .  sö dông c¸c líp cã chøa c¸c vËt liÖu h÷u c¬ [2015.01] 
1/113 . .  .  chØ sö dông c¸c líp vËt liÖu v« c¬ [2015.01] 
1/115 . .  .  .  §a líp [2015.01] 
1/116 . .  .  .  .  gåm cã c¸c líp dÉn ®iÖn [2015.01] 

Ghi chó [2015.01] 

        NÕu c¸c líp dÉn ®iÖn chØ thÓ hiÖn mét hiÖu øng kh¸ng tÜnh th× líp phñ nµy còng ®îc 
ph©n lo¹i ë nhãm G02B1/16. 

 

1/118 . .  .  cã cÊu tróc bÒ mÆt cã chiÒu dµi bíc sãng díi quang häc ®îc thiÕt kÕ ®Ó gia 
       t¨ng hÖ sè truyÒn, vÝ dô c¸c cÊu tróc m¾t s©u bím [moth-eye] [2015.01] 

1/12 . . b»ng c¸ch xö lý bÒ mÆt, vÝ dô b»ng c¸ch chiÕu x¹ 
1/14 . . C¸c líp phñ b¶o vÖ, vi dô líp phñ cøng [2015.01] 
1/16 . . cã hiÖu øng kh¸ng tÜnh, vÝ dô líp phñ dÉn ®iÖn [2015.01] 
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1/18 . . C¸c líp phñ ®Ó gi÷ s¹ch c¸c bÒ mÆt quang häc, vÝ dô c¸c mµng máng kþ níc 
hoÆc quang xóc t¸c (G02B1/16 ®îc u tiªn) [2015.01] 

3/00 ThÊu kÝnh ®¬n gi¶n hoÆc thÊu kÝnh ghÐp (m¾t gi¶ A61F 2/14, thÊu kÝnh dïng cho 
kÝnh ®eo m¾t hoÆc c¸c thÊu kÝnh tiÕp gi¸p dïng cho m¾t G02C, kÝnh ®ång hå G04B 
39/00) [1, 2006.01] 

3/02 . cã bÒ mÆt kh«ng ph¶i lµ d¹ng cÇu (G02B 3/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
3/04 . . cã c¸c bÒ mÆt liªn tôc ®èi xøng tû lÖ nhng lÖch nhau vÒ mÆt cÇu thùc [1, 

2006.01] 
3/06 . . cã c¸c bÒ mÆt h×nh trô hoÆc h×nh xuyÕn [1, 2006.01] 
3/08 . . cã c¸c bÒ mÆt kh«ng liªn tôc, vÝ dô thÊu kÝnh Fresnel [1, 2006.01] 
3/10 . ThÊu kÝnh cã hai tiªu ®iÓm; ThÊu kÝnh cã nhiÒu tiªu ®iÓm [1, 2006.01] 
3/12 . ThÊu kÝnh ®îc ®æ ®Çy chÊt láng hoÆc thÊu kÝnh rçng [1, 2006.01] 
3/14 . . cã ®é dµi tiªu cù kh¸c nhau [1, 2006.01] 

5/00 C¸c phÇn tö quang häc kh¸c ngoµi thÊu kÝnh (C¬ cÊu dÉn s¸ng G02B 6/00; c¸c 
phÇn tö logic quang häc G02F 3/00) [1, 4, 2006.01] 

5/02 . C¸c phÇn tö khuyÕch t¸n; C¸c phÇn tö tiªu ®iÓm xa [1, 2006.01] 
5/04 . L¨ng kÝnh [1, 2006.01] 
5/06 . . ®îc ®æ ®Çy chÊt láng hoÆc l¨ng kÝnh rçng [1, 2006.01] 
5/08 . G¬ng [1, 2006.01] 
5/09 . . G¬ng nhiÒu mÆt hoÆc g¬ng nhiÒu c¹nh [6, 2006.01] 
5/10 . . cã bÒ mÆt cong [1, 2006.01] 
5/12 . C¸c phÇn tö ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
5/122 . . d¹ng gãc khèi lËp ph¬ng hoÆc l¨ng kÝnh tam diÖn [2, 2006.01] 
5/124 . . . cã nhiÒu phÇn tö ph¶n x¹, t¹o thµnh mét phÇn cña mét tÊm hoÆc mét b¶n nhÊt 

thÓ [2, 2006.01] 
5/126 . . cã bÒ mÆt ph¶n x¹ cong [2, 2006.01] 
5/128 . . . cã mÆt cÇu trong suèt ®îc g¾n trong khu«n [2, 2006.01] 
5/130 . . . cã mét sè phÇn tö ph¶n x¹ cong, t¹o thµnh mét phÇn cña vËt nguyªn khèi [2, 

2006.01] 
5/132 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó l¾p r¸p c¸c vËt ph¶n x¹ [2, 2006.01] 
5/134 . . . . bao gåm c¸c dông cô l¾p r¸p cã ren [2, 2006.01] 
5/136 . . cã mét sè phÇn tö ph¶n x¹ t¹o thµnh mét phÇn cña vËt nguyªn khèi (G02B 5/124 

®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/18 . Luíi nhiÔu x¹ [1, 2006.01] 
5/20 . Bé läc (c¸c c¬ cÊu ph©n cùc G02B 5/30; bé läc chØ dïng cho môc ®Ých chôp ¶nh  

G 03B 11/00) [1, 2006.01] 
5/22 . . Bé läc hÊp thô [1, 2006.01] 
5/23 . . . Bé läc quang s¾c [2, 2006.01] 
5/24 . . . Bé läc chÊt láng (G02B 5/23 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
5/26 . . Bé läc ph¶n x¹ (G02B 5/28 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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5/28 . . Bé läc giao thoa [1, 2006.01] 
5/30 . C¬ cÊu ph©n cùc (thiÕt bÞ dïng ®Ó ®iÒu biÕn ¸nh s¸ng G02F 1/00) [1, 2006.01] 
5/32 . BiÓu ®å næi (holograms), ®îc sö dông nh c¸c phÇn tö quang häc (c¸c quy tr×nh vµ 

c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra c¸c biÓu ®å næi G03H) [2, 2006.01] 

6/00 C¬ cÊu dÉn s¸ng; C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña thiÕt bÞ cã chøa c¬ cÊu dÉn s¸ng vµ c¸c 
phÇn tö quang häc kh¸c, vÝ dô c¸c phÇn tö ghÐp nèi [4, 6, 2006.01] 

6/02 . Sîi quang cã líp bäc; (c¸c kÕt cÊu c¬ häc ®Ó t¹o ra ®é bÒn kÐo vµ sù b¶o vÖ bªn 
ngoµi G02B 6/44) [4, 2006.01] 

6/024 . . víi c¸c ®Æc tÝnh duy tr× sù ph©n cùc [2006.01] 
6/028 . . víi lâi vµ líp bäc cã chØ sè khóc x¹ chän läc [2006.01] 
6/032 . . víi lâi hoÆc líp bäc kh«ng r¾n [2006.01] 
6/036 . . lâi hoÆc líp bäc gåm nhiÒu líp [2006.01] 
6/04 . ®îc t¹o thµnh b»ng c¸c bã sîi (G02B 6/24 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
6/06 . . vÞ trÝ t¬ng ®èi cña c¸c sîi nh nhau ë c¶ hai ®Çu, vÝ dô ®Ó truyÒn h×nh  

¶nh [4, 2006.01] 
6/08 . . . víi bã sîi d¹ng tÊm [4, 2006.01] 
6/10 . cña d¹ng dÉn sãng quang häc (G02B 6/02, G02B 6/24 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ 

hoÆc c¬ cÊu ®Ó kiÓm tra ¸nh s¸ng b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn, tõ, ®iÖn-tõ hoÆc ©m thanh 
G02 F1/00; truyÒn sù ®iÒu biÕn cña ¸nh s¸ng ®· bÞ ®iÒu biÕn G02F 2/00; c¸c phÇn 
tö logic quang häc G02F 3/00; bé chuyÓn ®æi quang häc t¬ng tù/sè G02F 7/00; 
c¸c bé lu tr÷ sö dông thiÕt bÞ quang-®iÖn G11C 11/42; c¬ cÊu dÉn sãng ®iÖn H01P; 
truyÒn th«ng tin b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc H04B 10/00; c¸c hÖ thèng ®a lé 
H04J 14/00) [4, 2006.01] 

6/12 . . cña d¹ng m¹ch tÝch hîp (s¶n xuÊt hoÆc xö lý ®¬n tinh thÓ C30B; c¸c m¹ch tÝch 
hîp ®iÖn H01L 27/00) [4, 2006.01] 

6/122 . . . c¸c phÇn tö quang häc c¬ b¶n; vÝ dô ®êng dÉn ¸nh s¸ng [6, 2006.01] 
6/124 . . . . ThÊu kÝnh tr¾c ®Þa hoÆc líi tÝch hîp [6, 2006.01] 
6/125 . . . . Uèn cong, ph©n nh¸nh hoÆc giao nhau [6, 2006.01] 
6/126 . . . sö dông hiÖu øng ph©n cùc [6, 2006.01] 
6/13 . . . m¹ch tÝch hîp quang häc ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt [6, 2006.01] 
6/132 . . . . b»ng c¸ch kÕt tña líp phim máng [6, 2006.01] 
6/134 . . . . b»ng c¸ch thay thÕ b»ng c¸c nguyªn tö pha t¹p [6, 2006.01] 
6/136 . . . . b»ng c¸ch kh¾c ¨n mßn [6, 2006.01] 
6/138 . . . . b»ng c¸ch sö dông sù polime ho¸ [6, 2006.01] 
6/14 . . Bé chuyÓn ®æi kiÓu [4, 2006.01] 
6/24 . Sù dÉn s¸ng ghÐp nèi (sù dÉn sãng ®iÖn H01P 1/00) [4, 5, 2006.01] 
6/245 . . Bãc líp vá b¶o vÖ cña c¬ cÊu dÉn s¸ng tríc khi ghÐp nèi [5, 2006.01] 
6/25 . . ChuÈn bÞ c¸c ®Çu cña c¬ cÊu dÉn s¸ng ®Ó ghÐp nèi, vÝ dô c¾t [5, 2006.01] 
6/255 . . Nèi ®èi ®Çu cña c¬ cÊu dÉn s¸ng, vÝ dô b»ng c¸ch hoµ nhËp hoÆc nèi ghÐp [5, 

2006.01] 
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6/26 . . C¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi quang häc (G02B 6/36, G02B 6/42 ®îc u tiªn) [4, 
2006.01] 

6/27 . . . cã ph¬ng tiÖn ph©n cùc chän läc vµ ®iÒu chØnh (phÇn tö ph©n cùc nãi chung 
G02B 5/30; hÖ thèng ph©n cùc nãi chung G02B 27/28; c¸c hÖ thèng ph©n cùc 
quang häc ®a lé H04J 14/06) [6, 2006.01] 

6/28 . . . cã ph¬ng tiÖn dïng thanh d÷ liÖu, tøc lµ nhiÒu c¬ cÊu dÉn sãng ®îc nèi víi 
nhau vµ t¹o ra mét hÖ thèng tiÕp nhËn hai chiÒu b»ng c¸ch trén vµ t¸ch tÝn  
hiÖu [4, 2006.01] 

6/287 . . . . lµm cho kÕt cÊu cña c¬ cÊu dÉn s¸ng cã d¹ng cña phÇn tö quang häc víi viÖc 
sö dông nhiÖt (G02B 6/255 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

6/293 . . . . cã ph¬ng tiÖn chän bíc sãng (®èi víi phÇn tö quang häc ®ang sö dông, xem 
c¸c ph©n nhãm t¬ng øng cña ph©n líp nµy; c¸c hÖ thèng ®a lé ph©n chia 
bíc sãng quang häc H04J 14/02) [6, 2006.01] 

6/30 . . . ®Ó sö dông gi÷a sîi vµ thiÕt bÞ phim máng [4, 2006.01] 
6/32 . . . cã ph¬ng tiÖn lµm héi tô b»ng thÊu kÝnh [4, 2006.01] 
6/34 . . . sö dông l¨ng kÝnh hoÆc c¸ch tö [4, 2006.01] 
6/35 . . . cã ph¬ng tiÖn chuyÓn m¹ch (chuyÓn m¹ch quang häc nãi chung G02B 26/08; 

b»ng c¸ch thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh quang häc cña m«i trêng G02F 1/00) [6, 
2006.01] 

6/36 . . C¸c ph¬ng tiÖn ghÐp nèi c¬ häc (G02B 6/255, G02B 6/42 ®îc u tiªn) [4, 5, 
2006.01] 

6/38 . . . cã ph¬ng tiÖn lãt bäc sîi nµy víi sîi kia [4, 2006.01] 
6/40 . . . cã ph¬ng tiÖn lãt bäc bã sîi [4, 2006.01] 
6/42 . . C¬ cÊu dÉn s¸ng ghÐp nèi cã c¸c phÇn tö quang-®iÖn tö [4, 2006.01] 
6/43 . . . ThiÕt bÞ bao gåm nhiÒu phÇn tö quang-®iÖn tö vµ bé phËn nèi liªn kÕt quang häc 

bªn trong (c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn ph¸t s¸ng hoÆc nh¹y s¸ng H01L 27/00, H01L 
31/00, H01L 33/00; laser b¸n dÉn tÝch hîp liÒn khèi víi c¸c thµnh phÇn kh¸c 
H01S 5/026) [6, 2006.01] 

6/44 . C¸c kÕt cÊu c¬ häc t¹o ra ®é bÒn kÐo vµ sù b¶o vÖ bªn ngoµi sîi, vÝ dô c¸p truyÒn 
quang (c¸p hîp nhÊt d©y dÉn ®iÖn vµ sîi quang H01B 11/22) [4, 2006.01] 

6/46 . Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ thÝch hîp víi viÖc l¾p r¸p sîi quang hoÆc c¸p quang (l¾p 
r¸p c¸p chøa d©y dÉn ®iÖn vµ sîi quang H02G) [6, 2006.01] 

6/48 . . L¾p r¸p ngoµi trêi [6, 2006.01] 
6/50 . . L¾p r¸p díi lßng ®Êt hoÆc díi níc; l¾p r¸p qua ®êng èng, cèng hoÆc kªnh [6, 

2006.01] 
6/52 . . . sö dông chÊt lu, vÝ dô kh«ng khÝ [6, 2006.01] 
6/54 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ kÐo hoÆc ®Èy [6, 2006.01] 

7/00 C¸c ph¬ng tiÖn l¾p r¸p, ®iÒu chØnh hoÆc kÕt nèi ch¾n s¸ng dïng cho c¸c phÇn 
tö quang häc [1, 2006.01] 

7/02 . dïng cho thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
7/04 . . cã dông cô ®Ó ®iÒu chØnh tiªu ®iÓm hoÆc thay ®æi kÝch thíc cña ¶nh [1, 2, 

2006.01] 
7/06 . . . §iÒu tiªu cÆp hai thÞ kÝnh [1, 2006.01] 
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7/08 . . . thÝch hîp ®Ó ho¹t ®éng cïng víi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 
7/09 . . . thÝch hîp cho viÖc ®iÒu tiªu tù ®éng hoÆc viÖc khuÕch ®¹i biÕn thiªn (t¹o tÝn 

hiÖu ®iÒu tiªu tù ®éng G02B 7/28) [5, 2006.01] 
7/10 . . . b»ng sù dÞch chuyÓn trôc t¬ng ®èi cña mét sè thÊu kÝnh, vÝ dô cña c¸c vËt kÝnh 

cã tiªu cù thay ®æi ®îc [1, 2006.01] 
7/105 . . . . cã ph¬ng tiÖn dÞch chuyÓn thÊu kÝnh thÝch hîp cho viÖc ®iÒu tiªu ë kho¶ng 

c¸ch gÇn [4, 2006.01] 
7/12 . . §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝnh cña cÆp thÞ kÝnh ®«i [1, 2006.01] 
7/14 . . thÝch hîp ®Ó thay thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
7/16 . . . Th¸p quay ®îc [1, 2006.01] 
7/18 . dïng cho l¨ng kÝnh; dïng cho g¬ng [1, 2006.01] 
7/182 . . cho g¬ng (c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu quang häc sö dông c¸c phÇn tö quang häc 

dÞch chuyÓn ®îc hoÆc biÕn d¹ng ®îc ®Ó ®iÒu chØnh cêng ®é, mµu s¾c, pha, sù 
ph©n cùc hoÆc híng cña ¸nh s¸ng G02B 26/00) [5, 2006.01] 

7/183 . . . chuyªn dïng cho c¸c g¬ng rÊt lín, vÝ dô cho thiªn v¨n (G02B 7/185, G02B 
7/192, G02B 7/198 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

7/185 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh h×nh d¹ng cña bÒ mÆt g¬ng (g¬ng cã bÒ mÆt 
cong G02B 5/10) [5, 2006.01] 

7/188 . . . . G¬ng cã d¹ng mµng [5, 2006.01] 
7/192 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó tèi thiÓu ho¸ øng suÊt bªn trong cña g¬ng [5, 2006.01] 
7/195 . . . . G¬ng chÊt lu l¹nh [5, 2006.01] 
7/198 . . . cã ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña g¬ng so víi gi¸ ®ì g¬ng [5, 

2006.01] 
7/20 . C¬ cÊu c¸ch nèi ch¾n s¸ng dïng cho c¸c phÇn tö quang häc di ®éng ®îc [1, 

2006.01] 
7/22 . . C¬ cÊu c¸ch nèi cã thÓ më réng, vÝ dô d¹ng cã phÇn xÕp [1, 2006.01] 
7/24 . . Quay quanh trôc [1, 2006.01] 
7/28 . HÖ thèng ®Ó tù ®éng t¹o ra sù héi tô tÝn hiÖu (®o kho¶ng c¸ch xem G01C, G01S; sö 

dông c¸c tÝn hiÖu nµy ®Ó kiÓm tra tiªu cù cña c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt, xem c¸c ph©n líp 
dµnh cho c¸c thiÕt bÞ, vÝ dô G03B, G03F) [5, 2006.01] 

7/30 . . sö dông tam gi¸c thÞ sai cã ®êng chuÈn [5, 2006.01] 
7/32 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn kÝch ho¹t, vÝ dô vËt ph¸t x¹ ¸nh s¸ng [5, 2006.01] 
7/34 . . sö dông nh÷ng vïng kh¸c nhau trong bÒ mÆt ®ång tö [5, 2006.01] 
7/36 . . sö dông kü thuËt lµm râ nÐt h×nh ¶nh [5, 2006.01] 
7/38 . . . ®îc ®o ë nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau trªn trôc quang häc [5, 2006.01] 
7/40 . . sö dông sù chËm pha cña sãng ph¶n x¹; vÝ dô cña sãng siªu ©m [5, 2006.01] 

9/00 VËt kÝnh ®îc ®Æc trng c¶ b»ng sè lîng thÊu kÝnh hîp thµnh, còng nh vÒ sù 
s¾p xÕp c¸c thÊu kÝnh liªn quan ®Õn dÊu cña chóng, tøc lµ (+) hoÆc (-) (G02B 
13/00, 15/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

Ghi chó 
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 Trong nhãm nµy, thÊu kÝnh hîp thµnh cã thÓ hiÓu lµ thÊu kÝnh ®¬n gi¶n hoÆc thÊu 
kÝnh phøc hîp hoÆc thÊu kÝnh ph©n chia t¬ng ®¬ng víi thÊu kÝnh ®¬n gi¶n hoÆc 
phøc hîp. 

 
9/02 . chØ cã mét thÊu kÝnh hîp thµnh (+) (thÊu kÝnh ®¬n gi¶n G02B 3/00) [1, 2006.01] 
9/04 . chØ cã hai thÊu kÝnh hîp thµnh [1, 2006.01] 
9/06 . . hai thÊu kÝnh hîp thµnh (+) [1, 2006.01] 
9/08 . . . ®Æt gÇn tÊm ch¾n [1, 2006.01] 
9/10 . . mét thÊu kÝnh (+), mét thÊu kÝnh (-) [1, 2006.01] 
9/12 . chØ cã ba thÊu kÝnh hîp thµnh [1, 2006.01] 
9/14 . . ®Æt theo tr×nh tù (+ - +) [1, 2006.01] 
9/16 . . . tÊt c¶ c¸c thÊu kÝnh ®Òu ®¬n gi¶n [1, 2006.01] 
9/18 . . .  chØ cã mét thÊu kÝnh phøc hîp (G02B 9/80 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/20 . . . . thÊu kÝnh phøc hîp ë sau [1, 2006.01] 
9/22 . . . . thÊu kÝnh phøc hîp ë gi÷a [1, 2006.01] 
9/24 . . . hai thÊu kÝnh phøc hîp (G02B 9/30 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/26 . . . . thÊu kÝnh phÝa tríc vµ phÝa sau phøc hîp [1, 2006.01] 
9/28 . . . . thÊu kÝnh ë gi÷a vµ phÝa sau phøc hîp [1, 2006.01] 
9/30 . . . thÊu kÝnh ë gi÷a cã d¹ng mÆt låi phøc hîp cã dÊu (-) cã thÊu kÝnh (+) 

[1,2006.01] 
9/32 . . . . thÊu kÝnh (+) cã d¹ng mÆt låi [1, 2006.01] 
9/34 . chØ cã bèn thÊu kÝnh hîp thµnh [1, 2006.01] 
9/36 . . ®Æt theo tr×nh tù (+--+) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Trong ph©n nhãm, nguyªn t¾c u tiªn vÞ trÝ ph©n lo¹i ®Çu tiªn ®îc ¸p dông  
 
9/38 . . . c¶ hai thÊu kÝnh hîp thµnh (-) cã d¹ng mÆt låi [1, 2006.01] 
9/40 . . . . mét thÊu kÝnh hîp thµnh (-) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/42 . . . . hai thÊu kÝnh hîp thµnh (-) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/44 . . . c¶ hai thÊu kÝnh hîp thµnh (-) cã hai mÆt lâm [1, 2006.01] 
9/46 . . . . mét thÊu kÝnh hîp thµnh (-) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/48 . . . . hai thÊu kÝnh hîp thµnh (-) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/50 . . . c¶ hai thÊu kÝnh hîp thµnh (+) cã d¹ng mÆt låi [1, 2006.01] 
9/52 . . . thÊu kÝnh hîp thµnh phÝa sau (+) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/54 . . . thÊu kÝnh hîp thµnh phÝa tríc (+) lµ thÊu kÝnh phøc hîp [1, 2006.01] 
9/56 . . . tÊt c¶ c¸c thÊu kÝnh hîp thµnh lµ thÊu kÝnh ®¬n gi¶n [1, 2006.01] 
9/58 . . xÕp theo tr×nh tù (-+-+-) [1, 2006.01] 
9/60 . cã n¨m thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
9/62 . cã s¸u thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
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9/64 . cã nhiÒu h¬n s¸u thÊu kÝnh [1, 2006.01] 

11/00 VËt kÝnh ®Æc trng bëi tæng sè lîng c¸c thÊu kÝnh ®¬n gi¶n vµ phøc hîp t¹o 
nªn c¸c vËt kÝnh nµy vµ viÖc s¾p xÕp chóng (G02B 9/00 ®îc u tiªn; chØ cã mét 
thÊu kÝnh ®¬n gi¶n G02B 3/00) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Trong c¸c nhãm G02B11/02 G02B11/34 nh÷ng thÊu kÝnh n»m trong tiÕp xóc vì ®îc 
®Õm riªng. C¸c thÊu kÝnh ®¬n gi¶n ký hiÖu b»ng ch÷ L, c¸c thÊu kÝnh phøc hîp - 
b»ng ch÷ C. ThÊu kÝnh phÝa tríc ®îc gäi lµ thÊu kÝnh ®Çu tiªn 

 
11/02 . chØ cã hai thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
11/04 . . xÕp theo tr×nh tù CC [1, 2006.01] 
11/06 . chØ cã ba thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
11/08 . . xÕp theo tr×nh tù LLL [1, 2006.01] 
11/10 . . xÕp theo tr×nh tù LCL [1, 2006.01] 
11/12 . . xÕp theo tr×nh tù LLC [1, 2006.01] 
11/14 . . xÕp theo tr×nh tù CLC [1, 2006.01] 
11/16 . . xÕp theo tr×nh tù CCL [1, 2006.01] 
11/18 . . xÕp theo tr×nh tù CCC [1, 2006.01] 
11/20 . chØ cã bèn thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
11/22 . . xÕp theo tr×nh tù LLLL [1, 2006.01] 
11/24 . . xÕp theo tr×nh tù CLLC [1, 2006.01] 
11/26 . . xÕp theo tr×nh tù LCCL [1, 2006.01] 
11/28 . . xÕp theo tr×nh tù CCCC [1, 2006.01] 
11/30 . cã n¨m thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
11/32 . cã s¸u thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
11/34 . cã nhiÒu h¬n s¸u thÊu kÝnh [1, 2006.01] 

13/00 VËt kÝnh ®îc thiÕt kÕ cho c¸c môc ®Ých nªu sau ®©y (cã ®é phãng ®¹i thay ®æi 
G02B 15/00) [1, 2006.01] 

13/02 . VËt kÝnh ®Ó chôp ¶nh tõ xa, tøc lµ hÖ thèng cã d¹ng + -, trong ®ã kho¶ng c¸ch tõ 
®Ønh cña gãc tríc trong mÆt ph¼ng cña ¶nh nhá h¬n kho¶ng c¸ch tiªu cù t¬ng 
®¬ng [1, 2006.01] 

13/04 . VËt kÝnh thuËn nghÞch ®Ó chôp ¶nh tõ xa [1, 2006.01] 
13/06 . VËt kÝnh ®Ó chôp ¶nh toµn c¶nh; §îc gäi lµ “thÊu kÝnh bÇu trêi” [1, 2006.01] 
13/08 . VËt kÝnh tiÖm biÕn [1, 2006.01] 
13/10 . . cã l¨ng kÝnh (G02B 13/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/12 . . víi ®é phãng ®¹i thay ®æi ®îc [1, 2006.01] 
13/14 . ®Ó sö dông víi tia hång ngo¹i hoÆc tia tö ngo¹i (G02B 13/16 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
13/16 . ®Ó sö dông kÕt hîp víi m¸y biÕn ®æi vµ m¸y khuÕch ®¹i ¶nh [1, 2006.01] 
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13/18 . c¸c thÊu kÝnh cã mét hoÆc vµi bÒ mÆt kh«ng ph¶i d¹ng cÇu, vÝ dô ®Ó lµm gi¶m 
quang sai h×nh häc [1, 2006.01] 

13/20 . VËt kÝnh dÔ ®iÒu tiªu (c¸c c¬ cÊu khuÕch t¸n nãi chung G02B 5/02) [1, 2006.01] 
13/22 . VËt kÝnh trung t©m v« tuyÕn truyÒn h×nh hoÆc c¸c hÖ thèng thÊu kÝnh [1, 2006.01] 
13/24 . ®Ó t¸i t¹o hoÆc sao chôp ë kho¶ng c¸ch ng¾n tÝnh tõ vËt kÝnh [1, 2006.01] 
13/26 . . ®Ó t¸i t¹o víi sù phãng ®¹i theo ®¬n vÞ [3, 2006.01] 

15/00 VËt kÝnh cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi ®é phãng ®¹i (c¸c vËt kÝnh lµm biÕn d¹ng 
G02B 13/08) [1, 2006.01] 

15/02 . b»ng c¸ch thay, cho thªm vµo hoÆc rót bá mét phÇn cña vËt kÝnh, vÝ dô vËt kÝnh 
chuyÓn ®æi ®îc [1, 2006.01] 

15/04 . . b»ng c¸ch thay ®æi mét phÇn [1, 2006.01] 
15/06 . . . b»ng c¸ch thay ®æi phÇn tríc [1, 2006.01] 
15/08 . . . b»ng c¸ch thay ®æi phÇn sau [1, 2006.01] 
15/10 . . b»ng c¸ch thªm mét phÇn, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®Ó chôp gÇn [1, 2006.01] 
15/12 . . . b»ng c¸ch thªm thiÕt bÞ viÔn väng (G02B 15/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/14 . b»ng c¸ch dÞch chuyÓn trôc cña mét hoÆc nhiÒu thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh ®èi 

víi mÆt ph¼ng ¶nh ®Ó thay ®æi liªn tôc tiªu cù hiÖu dông cña kÝnh vËt [1, 4, 
2006.01] 

15/15 . . hiÖu chØnh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cña chØ mét dÞch chuyÓn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng 
tiÖn cña nhiÒu dÞch chuyÓn th¼ng t¬ng ®èi, vÝ dô sù hiÖu chØnh quang häc [4], 
2006.01] 

15/16 . . cã c¸c dÞch chuyÓn t¬ng ®èi kh«ng th¼ng phô thuéc lÉn nhau gi÷a mét thÊu kÝnh 
hoÆc nhãm thÊu kÝnh, vµ mét thÊu kÝnh kh¸c hoÆc nhãm thÊu kÝnh kh¸c (G02B 
15/22 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

15/163 . . . cã thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh thø nhÊt vµ thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh 
thø hai dÞch chuyÓn ®îc, c¶ hai ë phÝa tríc mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu 
kÝnh cè ®Þnh (G02B 15/177 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

15/167 . . . . cã thªm mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh cè ®Þnh ë phÝa tríc [4, 2006.01] 
15/17 . . . . . xÕp theo tr×nh tù +-- [4, 2006.01] 
15/173 . . . . . xÕp theo tr×nh tù +-+ [4, 2006.01] 
15/177 . . . cã mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh ph©n kú [4, 2006.01] 
15/20 . . . cã mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh phô dÞch chuyÓn ®îc ®Ó thay ®æi tiªu cù 

cña kÝnh vËt [4, 2006.01] 
15/22 . . cã ph¬ng tiÖn dÞch chuyÓn thÊu kÝnh ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó ®iÒu tiªu ë kho¶ng 

c¸ch gÇn [4, 2006.01] 
15/24 . . . cã mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh mÆt tríc cè ®Þnh vµ hai thÊu kÝnh hoÆc 

nhiÒu nhãm thÊu kÝnh di ®éng ë phÝa tríc mét thÊu kÝnh hoÆc nhãm thÊu kÝnh 
cè ®Þnh [4, 2006.01] 

15/26 . . . . xÕp theo tr×nh tù +-- [4, 2006.01] 
15/28 . . . . xÕp theo tr×nh tù +-+ [4, 2006.01] 

17/00 C¸c hÖ thèng cã c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹, cã hoÆc kh«ng cã c¸c phÇn tö khóc x¹ 
(kÝnh hiÓn vi G02B 21/00; kÝnh viÔn väng, kÝnh tiÒm väng G02B 23/00; t¹o h×nh 
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chïm tia kh«ng ®îc ®a vµo c¸c ph©n nhãm kh¸c G02B 27/09; ®Ó t¸ch hoÆc phèi 
hîp c¸c tia G02B27/10; c¸c hÖ thèng chiÕu quang häc G02B 27/18) [1, 6, 2006.01] 

17/02 . C¸c hÖ thèng ph¶n x¹, vÝ dô c¸c hÖ thèng ¶nh thuËn chiÒu vµ ¶nh ®¶o chiÒu [1, 
2006.01] 

17/04 . . chØ sö dông l¨ng kÝnh [1, 2006.01] 
17/06 . .  chØ sö dông g¬ng [1, 2006.01] 
17/08 . C¸c hÖ thèng khóc x¹ [1, 2006.01] 

19/00 Tô s¸ng (dïng cho kÝnh hiÓn vi G02B 21/08) [1, 2006.01] 

21/00 KÝnh hiÓn vi (thÞ kÝnh G02B 25/00; c¸c hÖ thèng ph©n cùc G02B 27/28; kÝnh hiÓn vi 
®o lêng G01B 9/04; m¸y c¾t l¸t máng G01N 1/06; kü thuËt vµ thiÕt bÞ quÐt-dß 
G01Q) [1, 7, 2006.01] 

21/02 . VËt kÝnh [1, 2006.01] 
21/04 . . cã g¬ng [1, 2006.01] 
21/06 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chiÕu s¸ng c¸c mÉu quan s¸t [1, 2006.01] 
21/08 . . Tô s¸ng [1, 2006.01] 
21/10 . . . chiÕu s¸ng miÒn tèi (G02B 21/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/12 . . . chiÕu s¸ng miÒn s¸ng (G02B 21/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/14 . . . chiÕu s¸ng ®Ó quan s¸t pha t¬ng ph¶n [1, 2006.01] 
21/16 . thÝch hîp ®Ó chiÕu s¸ng b»ng tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
21/18 . C¸c thiÕt bÞ cã nhiÒu h¬n mét luång ¸nh s¸ng, vÝ dô ®Ó so s¸nh hai mÉu [1, 

2006.01] 
21/20 . . C¸c thiÕt bÞ hai thÞ kÝnh [1, 2006.01] 
21/22 . . . C¸c thiÕt bÞ lËp thÓ [1, 2006.01] 
21/24 . CÊu tróc bÖ [1, 2006.01] 
21/26 . . Bµn ®ì cho vËt, c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh dïng cho chóng [1, 2006.01] 
21/28 . . cã thiÕt bÞ lµm l¹nh [1, 2006.01] 
21/30 . . cã thiÕt bÞ sÊy nãng [1, 2006.01] 
21/32 . C¸c vi tay m¸y kÕt hîp víi kÝnh hiÓn vi [1, 2006.01] 
21/33 . dÇu ®Ó nhóng ch×m [6, 2006.01] 
21/34 . MiÕng kÝnh mang vËt cña kÝnh hiÓn vi, vÝ dô ®Ó gi÷ mÉu trªn kÝnh vËt (chuÈn bÞ vËt 

mÉu ®Ó kh¶o s¸t G01N 1/28; gi¸ ®ì c¸c vËt hoÆc vËt liÖu ®îc ph©n tÝch trong kÝnh 
hiÓn vi ®iÖn tö H01J 37/20) [1, 2006.01] 

21/36 . thÝch hîp cho c¸c môc ®Ých chôp ¶nh hoÆc chiÕu (G02B 21/18 ®îc u tiªn) 
[1,2006.01] 

23/00 KÝnh viÔn väng, vÝ dô èng nhßm (kÝnh viÔn väng dïng ®Ó ®o G01B 9/06); KÝnh 
tiÔm väng; C¸c dông cô ®Ó soi khoang bªn trong cña c¸c vËt rçng (c¸c m¸y 
chuÈn ®o¸n A61B); KÝnh ng¾m (kÝnh vËt G02B 9/00, G02B 11/00, G02B 15/00, 
G02B 17/00; thÞ kÝnh G02B 25/00); C¸c thiÕt bÞ quang häc ®Ó lµm môc tiªu hoÆc 
ng¾m (c¸c khÝa c¹nh kh«ng liªn quan ®Õn quang häc cña vò khÝ ng¾m hoÆc thiÕt bÞ 
ng¾m F41G) [1, 4, 2006.01] 
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23/02 . cã l¨ng kÝnh hoÆc g¬ng (G02B 23/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/04 . . dïng cho môc ®Ých ph©n t¸ch hoÆc kÕt hîp tia, vÝ dô ®Ó l¾p vµo thÞ kÝnh cho nhiÒu 

ngêi quan s¸t (G02B 23/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/06 . . cã t¸c ®éng ®iÒu tiªu, vÝ dô g¬ng parab«n [1, 2006.01] 
23/08 . . KÝnh tiÒm väng [1, 2006.01] 
23/10 . .  ph¶n x¹ vµo trong trêng nh×n c¸c chØ b¸o phô, vÝ dô tõ èng chuÈn trùc (èng 

chuÈn trùc nãi chung G02B 27/30; c¸c thang ®o G02B 27/34) [1, 2006.01] 
23/12 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó biÕn ®æi hoÆc phãng ®¹i ¶nh (vËt kÝnh ®Ó biÕn ®æi hoÆc 

phãng ®¹i ¶nh G02B 13/16; M¸y biÕn ®æi ¶nh ®iÖn cã ®Çu vµo vµ ®Çu ra quang häc 
H01J 31/50) [1, 2006.01] 

23/14 . KÝnh ng¾m (dïng cho m¸y ¶nh G03B 13/02) [1, 2006.01] 

23/16 . Th©n, N¾p, èng; Gi¸ ®ì, vÝ dô cã ®èi träng (hép hoÆc hßm A45C) [1, 2006.01] 
23/18 . . dïng cho c¸c thiÕt bÞ hai thÞ kÝnh [1, 2006.01] 
23/20 . . Th©n th¸o ®îc (G02B 23/18 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/22 . . M¸y sö dông díi níc, vÝ dô dïng cho kÝnh tiÒm väng tµu ngÇm [1, 2006.01] 
23/24 . C¸c dông cô ®Ó soi khoang bªn trong cña c¸c vËt rçng, vÝ dô sîi kÝnh [4, 2006.01] 
23/26 . . sö dông èng dÉn s¸ng [4, 2006.01] 

25/00 ThÞ kÝnh; Thuû tinh phãng ®¹i (thÊu kÝnh ®¬n gi¶n G02B 3/00) [1, 2006.01] 
25/02 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chiÕu s¸ng vËt cÇn ng¾m [1, 2006.01] 
25/04 . cho gãc ng¾m réng, vÝ dô qua lç ng¾m ë cöa [1, 2006.01] 

26/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô quang häc cã sö dông c¸c phÇn tö quang häc di ®éng 
hoÆc biÕn d¹ng ®îc ®Ó ®iÒu khiÓn cêng ®é, mµu s¾c, pha, sù ph©n cùc hoÆc 
híng cña ¸nh s¸ng, vÝ dô chuyÓn m¹ch, cho qua, ®iÒu biÕn (c¸c bé phËn vËn 
hµnh c¬ häc cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®Ó ®iÒu khiÓn tr×nh tù b»ng ¸nh s¸ng F21V; 
chuyªn dïng ®Ó ®o c¸c ®Æc tÝnh cña ¸nh s¸ng G01J; c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô mµ c¸c 
ho¹t ®éng quang häc cña chóng ®îc biÕn ®æi b»ng c¸ch thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh quang 
häc cña m«i trêng cña thiÕt bÞ hoÆc dông cô G02F 1/00; ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng nãi 
chung G05D 25/00; ®iÒu khiÓn nguån s¸ng H01S 3/10, H05B 37/00 ®Õn 43/00) 
[4,2006.01] 

26/02 . ®Ó ®iÒu khiÓn cêng ®é ¸nh s¸ng [4, 2006.01] 
26/04 . . b»ng c¸ch biÕn ®æi cêng ®é ¸nh s¸ng mét c¸ch tuÇn hoµn, vÝ dô sö dông bé t¹o 

dao ®éng xung [4, 2006.01] 
26/06 . ®Ó ®iÒu khiÓn pha ¸nh s¸ng (G02B 26/08 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
26/08 . ®Ó ®iÒu khiÓn híng cña ¸nh s¸ng (trong c¸c c¬ cÊu dÉn s¸ng G02B 6/35) [4, 

2006.01] 
26/10 . . C¸c hÖ thèng quÐt (®èi víi nh÷ng øng dông ®Æc biÖt xem c¸c vÞ trÝ t¬ng øng, vÝ 

dô G03B 27/32, G03F 3/08, G03G 15/04, G09G 3/00, H04N) [4, 2006.01] 
26/12 . . . sö dông g¬ng nhiÒu mÆt [6, 2006.01] 

27/00 C¸c hÖ thèng quang häc kh¸c; C¸c thiÕt bÞ quang häc kh¸c (c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó 
thùc hiÖn c¸c hiÖu øng quang häc trong c¸c tñ kÝnh, tñ trng bµy cña cöa hµng A47F 
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11/06; ®å ch¬i quang häc A63H 33/22; h×nh vÏ hoÆc tranh ®Æc trng bëi c¸c hiÖu øng 
¸nh s¸ng ®Æc biÖt B44F 1/00) [1, 2006.01] 

27/01 . HiÓn thÞ ®Çu lªn phÝa trªn [6, 2006.01] 
27/02 . M¸y ®Ó ng¾m hoÆc ®äc (c¸c hÖ thèng lËp thÓ G02B 27/22; m¸y d¹ng chiÕu G03B; 

c¸c thiÕt bÞ ®Ó thay ®æi b¶n kÝnh d¬ng G03B) [1, 2006.01] 
27/04 . . cã c¸c phÇn xÕp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
27/06 . . cã hiÖu øng ¶nh chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 

27/08 . . èng kÝnh v¹n hoa [1, 2006.01] 
27/09 . T¹o h×nh chïm tia, vÝ dô thay ®æi vïng mÆt c¾t ngang kh«ng ®îc ph©n vµo nh÷ng 

chç kh¸c [6, 2006.01] 
27/10 . C¸c hÖ thèng t¸ch hoÆc phèi hîp chïm tia (trén vµ t¸ch c¸c tÝn hiÖu ¸nh s¸ng sö 

dông c¬ cÊu dÉn s¸ng G02B 6/28; c¸c hÖ thèng ph©n cùc G02B 27/28) [1, 4, 
2006.01] 

27/12 . . ho¹t ®éng theo ph¬ng ph¸p khóc x¹ [1, 2006.01] 
27/14 . . ho¹t ®éng theo ph¬ng ph¸p ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
27/16 . . sö dông ®Ó trî gióp viÖc ®iÒu tiªu [1, 2006.01] 
27/18 . ®Ó chiÕu quang häc, vÝ dô ghÐp g¬ng, tô s¸ng vµ vËt kÝnh [1, 2006.01] 
27/20 . . ®Ó chØ b¸o c¸c vËt nhá, vÝ dô sù chØ b¸o b»ng ¸nh s¸ng [1, 2006.01] 
27/22 . ®Ó t¹o ra hiÖu øng lËp thÓ hoÆc c¸c hiÖu øng ba chiÒu kh¸c (trong kÝnh hiÓn vi 

G02B 21/22; m¸y ng¾m G02B 27/02) [1, 2006.01] 
27/24 . . cã l¨ng kÝnh hoÆc g¬ng ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
27/26 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ph©n cùc [1, 2006.01] 
27/28 . ®Ó ph©n cùc (sö dông trong kÝnh lËp thÓ G02B 27/26) [1, 2006.01] 

27/30 . èng trùc chuÈn [1, 2006.01] 
27/32 . C¸c dÊu hiÖu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh hoÆc c¸c thang ®o trong c¸c hÖ thèng quang häc 

[1, 2006.01] 
27/34 . . ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
27/36 . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
27/40 . C¸c thiÕt bÞ quang häc ®iÒu tiªu phô (c¸c hÖ thèng t¸ch ®îc hoÆc phèi hîp c¸c 

chïm tia G02B 27/10) [1, 2006.01] 
27/42 . Quang häc nhiÔu x¹ (G02B 27/60 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
27/44 . . C¸c hÖ thèng líi nhiÔu x¹; c¸c hÖ thèng vïng tÊm kÝnh ¶nh (G02B 27/46 ®îc 

u tiªn; phÐp tr¾c phæ G01J) [3, 2006.01] 
27/46 . . C¸c hÖ thèng sö dông c¸c kÝnh läc kh«ng gian (nhËn biÕt c¸c mÉu G06K 9/00) [3, 

2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Trong nhãm nµy, kÝnh läc cã thÓ ®îc ®Æt trong mét mÆt ph¼ng bÊt kú, vÝ dô trong 
mÆt ph¼ng ¶nh hoÆc mÆt biÕn ®æi Fouriª. 

 
27/48 . Quang häc laze (lo¹i trõ c¸c ®èm trong kü thuËt lµm ¶nh næi G03H 1/32) 

[3,2006.01] 
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27/50 . Quang häc ®Ó kh¶ kiÕn ho¸ c¸c vËt thÓ pha (trong kÝnh hiÓn vi G02B 21/14) 
[3,2006.01] 

27/52 . . Quang häc t¬ng ph¶n theo pha [3, 2006.01] 
27/54 . .  C¸c hÖ thèng quang häc Schlieren [3, 2006.01] 
27/56 . Quang häc sö dông sãng t¾t dÇn, vÝ dô c¸c sãng kh«ng ®ång nhÊt [3, 2006.01] 
27/58 . Quang häc ®Ó nh×n râ c¸c chi tiÕt hoÆc kh¶ n¨ng ph©n gi¶i cùc lín; C¸c hÖ thèng 

khÈu ®é tæng hîp quang häc [3, 2006.01] 
27/60 . C¸c hÖ thèng sö dông biªn cã v©n gîn sãng (c¸c ph¬ng tiÖn dïng ®Ó biÕn ®æi tÝn 

hiÖu ra cña vËt nh¹y s¸ng sö dông líi nhiÔu x¹ G01D 5/38) [3, 2006.01] 
27/62 . C¸c thiÕt bÞ quang häc chuyªn dïng ®Ó hiÖu chØnh c¸c phÇn tö quang häc trong qu¸ 

tr×nh l¾p r¸p hÖ thèng quang häc (c¸c ph¬ng tiÖn hiÖu chØnh lµ mét phÇn cña hÖ 
thèng ®îc l¾p r¸p G02B 7/00) [3, 2006.01] 

27/64 . C¸c hÖ thèng ®Ó thu nhËn ¶nh cã sö dông c¸c phÇn tö quang häc ®Ó lµm æn ®Þnh vÞ 
trÝ ngang vµ gãc cña ¶nh (c¸c hÖ thèng ®iÒu tiªu G02B 7/04; hiÖu chØnh hÖ thèng 
quang häc ®èi víi bÒ mÆt cña ¶nh hoÆc cña vËt G03B 5/00) [3, 2006.01] 
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G02C KÝnh ®eo m¾t; kÝnh r©m hoÆc kÝnh b¶o hé cã cïng c¸c ®Æc 
tÝnh nh kÝnh ®eo m¾t; KÝnh ¸p trßng  

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy còng bao gåm kÝnh mét m¾t, kÝnh kh«ng gäng hoÆc kÝnh cÇm tay. 
 
C¸c bé phËn quang häc .......................................................................................................... 7/00 
C¸c Bé phËn phi quang häc 

Gi¸ ®ì c¸c chi tiÕt; c¸c chi tiÕt phô ................................................................. 3/00; 5/00; 11/00 
kÑp gi÷ c¸c bé phËn quang häc vµo c¸c bé 
phËn phi quang häc 

ChÝnh; Phô ................................................................................................................. 1/00; 9/00 
l¾p r¸p; söa ch÷a, lµm s¹ch .............................................................................................. 13/00 

 

1/00 L¾p r¸p m¾t kÝnh víi cÇu hoÆc thanh nèi trªn l«ng mµy [1, 2006.01] 
1/02 . CÇu nèi hoÆc thanh nèi trªn l«ng mµy ®îc g¾n víi kÝnh kh«ng sö dông gäng [1, 

2006.01] 
1/04 . . CÇu nèi hoÆc thanh nèi trªn l«ng mµy ®îc g¾n víi  hoÆc tÝch hîp víi kh«ng toµn 

bé, vÝ dô víi gäng dÎo uèn ®îc tõng phÇn gi÷ m¾t kÝnh [1, 2006.01] 
1/06 . CÇu nèi hoÆc thanh nèi trªn l«ng mµy ®îc g¾n víi hoÆc tÝch hîp víi gäng cøng ®Ó 

gi÷ m¾t kÝnh [1, 2006.01] 
1/08 . . gäng ®îc t¸ch vu«ng gãc vµ cã c¸c ph¬ng tiÖn kÑp gi÷ [1, 2006.01] 

3/00 C¸c ph¬ng tiÖn kÑp gi÷ ®Æc biÖt ®Ó l¾p r¸p kÝnh hoÆc kÝnh mét m¾t  
[1,2006.01] 

3/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ b»ng mò ®éi ®Çu [1, 2006.01] 
3/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ b»ng tay, vÝ dô kÝnh cÇm tay; C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ b»ng c¸c vËt 

kh¸c nhau [1, 2006.01] 

5/00 KÕt cÊu cña c¸c phÇn tö phi quang häc  [1, 2006.01] 
5/02 . CÇu nèi; Thanh nèi trªn l«ng mµy; C¸c thanh trung gian (bÒ mÆt gµi vµo mòi G02C 

5/12) [1, 2006.01] 
5/04 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
5/06 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®µn håi [1, 2006.01] 
5/08 . . gËp l¹i ®îc [1, 2006.01] 
5/10 . . C¸c thanh trung gian hoÆc c¸c thanh gi÷a cÇu nèi vµ c¸c chi tiÕt bªn c¹nh [1, 

2006.01] 
5/12 . TÊm ®Öm mòi; BÒ mÆt gµi vµo mòi cña cÇu nèi hoÆc gäng [1, 2006.01] 
5/14 . C¸c chi tiÕt bªn c¹nh [1, 2006.01] 
5/16 . . ®µn håi hoÆc cã c¸c phÇn ®µn håi [1, 2006.01] 
5/18 . . ®îc gia cè [1, 2006.01] 
5/20 . . ®iÒu chØnh ®îc, vÝ dô kÝnh viÔn väng [1, 2006.01] 
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5/22 . Vßng treo  [1, 2006.01] 

7/00 C¸c bé phËn quang häc (®Æc trng bëi vËt liÖu G02B 1/00) [1, 2006.01] 
7/02 . ThÊu kÝnh ; C¸c hÖ thèng thÊu kÝnh  [1, 2006.01] 
7/04 . . ThÊu kÝnh ¸p trßng dïng cho m¾t  [1, 2006.01] 
7/06 . . cã hai tiªu ®iÓm; cã nhiÒu tiªu ®iÓm [1, 2006.01] 
7/08 . . ThÊu kÝnh phô; C¸c trang bÞ ®Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch tiªu cù [1, 2006.01] 
7/10 . KÝnh läc, vÝ dô ®Ó lµm t¨ng sù thÝch nghi cña m¾t víi bãng tèi; KÝnh r©m [1, 
2006.01] 
7/12 . KÝnh ph©n cùc [1, 2006.01] 
7/14 . G¬ng, L¨ng kÝnh [1, 2006.01] 
7/16 . TÊm che, tÊm ch¾n; Mµn ch¾n s¸ng, vÝ dô cã lç ®êng kÝnh nhá, cã khe hë [1, 

2006.01] 

9/00 Sù kÑp gi÷ c¸c bé phËn quang häc phô  [1, 2006.01] 
9/02 . b»ng vßng treo [1, 2006.01] 
9/04 . b»ng ®iÒu chØnh hoÆc b»ng kÑp [1, 2006.01] 

11/00 C¸c bé phËn phi quang häc phô; Phô tïng cña c¸c bé phËn nµy (G02C 7/16 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

11/02 . §å trang trÝ, vÝ dô thay ®æi ®îc [1, 2006.01] 
11/04 . C¸c ph¬ng tiÖn chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
11/06 . M¸y trî thÝnh (kÕt cÊu cña m¸y trî thÝnh H04R 25/00) [1, 2006.01] 
11/08 . C¸c ph¬ng tiÖn chèng l¹i hiÖn tîng che mê, vÝ dô qu¹t giã, lµm nãng; Dông cô 

lau kÝnh (H05B 3/84 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

13/00 L¾p r¸p; Söa ch÷a; Lµm s¹ch (khö trïng hoÆc s¸t trïng kÝnh ¸p trßng A61L 12/00) 
[1, 2006.01] 
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G02F ThiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu mµ vËn hµnh quang häc cña chóng 
®îc biÕn ®æi b»ng c¸ch thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh quang häc 
cña m«i trêng cña thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu ®Ó ®iÒu khiÓn 
cêng ®é, mµu s¾c, pha, sù ph©n cùc hoÆc híng cña ¸nh 
s¸ng, vÝ dô sù chuyÓn m¹ch, cho qua, ®iÒu biÕn hoÆc gi¶i 
®iÒu biÕn; c¸c kü thuËt hoÆc quy tr×nh vËn hµnh chóng; 
thay ®æi tÇn sè; quang häc phi tuyÕn; c¸c phÇn tö logic 
quang häc; c¸c bé chuyÓn ®æi, t¬ng tù/sè quang häc [2,4] 

   

1/00 ThiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cêng ®é, mµu s¾c, pha, sù ph©n cùc hoÆc híng 
cña ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ mét nguån s¸ng ®éc lËp, vÝ dô chuyÓn m¹ch, cho qua 
hoÆc ®iÒu biÕn; Quang häc phi tuyÕn [1, 2,4, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 Nhãm nµy chØ bao gåm: 
 - c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu, vÝ dô c¸c tÕ bµo quang ®iÖn, mµ vËn hµnh quang häc cña 

chóng bÞ biÕn ®æi b»ng c¸ch thay ®æi c¸c tÝnh chÊt quang häc cña m«i trêng cña 
thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu do t¸c ®éng hoÆc sù ®iÒu khiÓn cña c¸c th«ng sè vËt lý, vÝ dô  
®iÖn trêng, dßng ®iÖn, tõ trêng, dao ®éng ©m hoÆc c¬ häc, øng suÊt hoÆc hiÖu øng 
nhiÖt; 

 - c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu trong ®ã c¸c phÇn tö ®iÖn trêng hoÆc tõ trêng cña chïm 
tia s¸ng t¸c ®éng tíi c¸c tÝnh chÊt quang häc cña m«i trêng, tøc lµ quang häc phi 
tuyÕn; 

 - viÖc ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng b»ng sãng ®iÖn tõ, vÝ dô b»ng sãng v« tuyÕn hoÆc b»ng 
®iÖn tö, hoÆc c¸c h¹t c¬ b¶n kh¸c. 

 
1/01 . ®Ó ®iÒu khiÓn cêng ®é, pha, sù ph©n cùc hoÆc mµu s¾c (G02F 1/29, G02F 1/35 

®îc u tiªn) [2,7, 2006.01] 
1/015 . . dùa trªn c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn cã Ýt nhÊt mét hµng rµo ®iÖn thÕ, vÝ dô tiÕp gi¸p PN: 

PIN (G02F 1/03 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/017 . . . c¸c cÊu tróc cã sù biÕn thiªn ®iÖn thÕ theo chu kú hoÆc gÇn nh theo chu kú, vÝ 

dô giÕng siªu m¹ng, giÕng lîng tö [7, 2006.01] 
1/025 . . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc (G02F 1/017 ®îc u tiªn) [5, 7, 

2006.01] 
1/03 . . dùa trªn tinh thÓ gèm hoÆc tinh thÓ ®iÖn quang, vÝ dô trng bµy hiÖu øng Pokels 

hoÆc hiÖu øng Kerr (G02F 1/061 ®îc u tiªn) [2, 4, 7, 2006.01] 
1/035 . . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc [5, 2006.01] 
1/05 . . . cã c¸c tÝnh chÊt s¾t ®iÖn (G02F 1/035, G02F1/055 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
1/055 . . . vËt liÖu ho¹t tÝnh lµ gèm (G02F 1/035 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
1/07 . . dùa trªn c¸c chÊt láng ®iÖn-quang cã hiÖu øng Kerr [2, 2006.01] 
1/09 . . dùa trªn c¸c thiÕt bÞ tõ-quang, vÝ dô cã hiÖu øng Phara®©y [2, 2006.01] 
1/095 . . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc [5, 2006.01] 
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1/11 . . dùa trªn c¸c thiÕt bÞ quang-©m, vÝ dô sö dông sù nhiÔu x¹ cña dao ®éng ©m hoÆc 
c¸c dao ®éng sãng c¬ häc kh¸c (sù lÖch híng cña c¸c tia s¸ng 1/33) [2, 2006.01] 

1/125 . . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc [5, 2006.01] 
1/13 . . dùa trªn c¸c tinh thÓ láng, vÝ dô tÕ bµo hiÓn thÞ tinh thÓ láng ®¬n [2, 2006.01] 
1/133 . . . C¸c yÕu tè kÕt cÊu; Ho¹t ®éng cña c¸c tÕ bµo tinh thÓ láng; S¬ ®å m¹ch (s¬ ®å 

hoÆc m¹ch ®iÒu khiÓn c¸c thµnh phÇn tinh thÓ láng trong mét m¹ng, kh«ng cã 
liªn kÕt vÒ kÕt cÊu víi c¸c thµnh phÇn nµy G09G 3/36) [3, 7, 2006.01] 

1/1333 . . . . C¸c yÕu tè kÕt cÊu (G02F 1/135, G02F 1/136 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
1/1334 . . . . dùa trªn tinh thÓ láng ph©n t¸n polyme, vÝ dô tinh thÓ láng vi kÕt nang [7, 

2006.01] 
1/1335 . . . . . liªn kÕt cÊu tróc cña c¸c thiÕt bÞ quang häc, vÝ dô thiÕt bÞ ph©n cùc, thiÕt bÞ 

ph¶n x¹, cã pin [5, 2006.01] 
1/13357 . . . . . . ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng [7, 2006.01] 
1/13363 . . . . . . C¬ cÊu khøc x¹ kÐp, vÝ dô ®Ó bï quang häc [7, 2006.01] 
1/1337 . . . . . Sù ®Þnh híng bÒ mÆt-c¶m øng cña ph©n tö tinh thÓ láng, vÝ dô b»ng c¸ch 

xÕp líp [5, 2006.01] 
1/1339 . . . . . Vßng ®Öm; MiÕng ®Öm; BÞt kÝn tÕ bµo [5, 2006.01] 
1/1341 . . . . . LÊp kÝn hoÆc ®ãng tÕ bµo [5, 2006.01] 
1/1343 . . . . . §iÖn cùc [5, 2006.01] 
1/1345 . . . . . D©y dÉn nèi ®iÖn cùc tíi ®Çu cuèi tÕ bµo [5, 2006.01] 
1/1347 . . . . . S¾p xÕp c¸c líp tinh thÓ láng hoÆc c¸c tÕ bµo, trong ®ã ®iÒu kiÖn cuèi cïng 

cña mét chïm tia s¸ng ®¹t ®îc b»ng c¸ch thªm hiÖu øng cña hai hoÆc nhiÒu 
líp hoÆc tÕ bµo [5, 2006.01] 

1/135 . . . . TÕ bµo tinh thÓ láng ®îc liªn kÕt kÕt cÊu tróc víi líp quang dÉn hoÆc líp 
®iÖn-tõ, mµ c¸c tÝnh chÊt cña chóng cã thÓ biÕn thiªn quang hoÆc ®iÖn [3, 
2006.01] 

1/136 . . . . TÕ bµo tinh thÓ láng ®îc liªn kÕt cÊu tróc víi mét líp b¸n dÉn hoÆc chÊt b¸n 
dÉn, vÝ dô c¸c tÕ bµo t¹o thµnh mét phÇn cña m¹ch tÝch hîp (G02F 1/135 ®îc 
u tiªn) [5, 2006.01] 

1/1362 . . . . . TÕ bµo chuyÓn m¹ch ma trËn chñ ®éng [7, 2006.01] 
1/1365 . . . . . . trong ®ã c¬ cÊu chuyÓn m¹ch lµ diot [7, 2006.01] 
1/1368 . . . . . . trong ®ã c¬ cÊu chuyÓn m¹ch lµ tranzito [7, 2006.01] 
1/137 . . . ®Æ trng bëi hiÖu øng ®iÖn quang hoÆc tõ quang, vÝ dô chuyÓn pha c¶m øng 

trêng, hiÖu øng ®Þnh híng, sù t¬ng t¸c kh¸ch-chñ, khuÕch t¸n ®éng lùc [5, 
2006.01] 

1/139 . . . . dùa trªn hiÖu øng ®Þnh híng trong ®ã tinh thÓ láng vÉn gi÷ nguyªn sù trong 
suèt [6, 2006.01] 

1/141 . . . . . sö dông tinh thÓ láng cã tÝnh s¾t ®iÖn [6, 2006.01] 
1/15 . . dùa trªn phÇn tö ®iÖn cr«m [5, 2006.01] 
1/153 . . . Bè trÝ kÕt cÊu [5, 2006.01] 
1/155 . . . . §iÖn cùc [5, 2006.01] 
1/157 . . . . Sù liªn kÕt cÊu tróc cña c¸c thiÕt bÞ quang häc, vÝ dô thiÕt bÞ ph¶n x¹ hoÆc 

thiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng pin [5, 2006.01] 
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1/161 . . . . Vßng ®Öm; MiÕng ®Öm; BÞt kÝn pin; L¾p kÝn hoÆc ®ãng pin [5, 2006.01] 
1/163 . . . Ho¹t ®éng cña tÕ bµo ®iÖn cr«m; Bè trÝ m¹ch [5, 2006.01] 
1/167 . . dùa trªn hiÖn tîng ®iÖn di [5, 2006.01] 
1/17 . . dùa trªn c¸c phÇn tö hÊp thô biÕn ®æi (G02F 1/015 ®Õn G02F 1/167 ®îc u tiªn) 

[2, 5, 2006.01] 
1/19 . . dùa trªn c¸c phÇn tö ph¶n x¹ hoÆc khóc x¹ biÕn ®æi [2, 5, 2006.01] 
1/21 . . b»ng hiÖn tîng giao thoa [2, 2006.01] 
1/225 . . . trong mét cÊu tróc dÉn s¸ng quang häc [5, 2006.01] 
1/23 . . ®Ó ®iÒu khiÓn mµu s¾c (G02F 1/03 ®Õn G02F 1/21 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/25 . . . b»ng s¾c th¸i hoÆc ®é dµi sãng khèng chÕ [2, 2006.01] 
1/29 . ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ hoÆc híng cña chïm tia s¸ng, tøc lµ lµm lÖch tia [4, 2006.01] 
1/295 . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc (G02F 1/313 G02F 1/335 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 
1/31 . . ThiÕt bÞ l¸i tia sè (G02F 1/33 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/313 . . . trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc [5, 2006.01] 
1/315 . . . dùa trªn viÖc sö dông sù ph¶n x¹ toµn phÇn bªn trong cã ®iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
1/33 . . C¸c thiÕt bÞ lµm lÖch híng quang-©m [2, 2006.01] 
1/335 . . . cã cÊu tróc dÉn sãng quang häc [5, 2006.01] 
1/35 . Quang häc phi tuyÕn [2, 5, 2006.01] 
1/355 . .  ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông [7, 2006.01] 
1/361 . .  .  C¸c vËt liÖu h÷u c¬ [7, 2006.01] 
1/37 . . ®Ó t¹o sãng hµi bËc hai [2, 2006.01] 
1/377 . .  .  trong mét cÊu tróc dÉn sãng quang häc [7, 2006.01] 
1/383 . .  .  .  cã d¹ng sîi quang [7, 2006.01] 
1/39 . . ®Ó t¹o tham sè hoÆc khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng, sãng hång ngo¹i hoÆc sãng tö ngo¹i [2, 

2006.01] 

2/00 Gi¶i ®iÒu ¸nh s¸ng; TruyÒn ¸nh s¸ng ®· ®îc ®iÒu biÕn; Thay ®æi tÇn sè cña 
¸nh s¸ng (G02F 1/35 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

2/02 . Sù thay ®æi tÇn sè ¸nh s¸ng, vÝ dô nhê m¸y ®Õm lîng tö [2, 2006.01] 

3/00 C¸c phÇn tö l«gic quang häc; C¸c thiÕt bÞ quang häc cã hai tr¹ng th¸i æn ®Þnh 
[1, 5, 2006.01] 

3/02 . C¸c thiÕt bÞ quang häc cã hai tr¹ng th¸i æn ®Þnh [1, 2006.01] 

7/00 C¸c bé chuyÓn ®æi quang häc t¬ng tù/sè [1, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 Nhãm nµy chØ bao gåm c¸c bé chuyÓn ®æi dùa trªn c¸c lo¹i c¬ cÊu ®· ®îc nªu lªn ë 
nhãm G02F1/00. 
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G03 Chôp ¶nh; §iÖn ¶nh; Kü thuËt t¬ng tù sö dông c¸c lo¹i 
sãng kh¸c ngoµi sãng quang; Ghi ®iÖn ký; Toµn ký [4] 

G03B M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó chôp ¶nh hoÆc ®Ó chiÕu hoÆc xem 
¶nh; M¸y hoÆc thiÕt bÞ sö dông kü thuËt t¬ng tù dïng 
c¸c sãng kh¸c ngoµi sãng quang; Phô tïng dïng cho 
chóng (c¸c bé phËn quang häc cña c¸c thiÕt bÞ nµy G02B; vËt liÖu nh¹y s¸ng hoÆc 
c¸c quy tr×nh dïng cho môc ®Ých nµy G03C; thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn viÖc ph¬i s¸ng vËt 
liÖu ¶nh G03D) [4] 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy chØ bao gåm nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ qu¸ tr×nh ®Æc trng bëi viÖc sö 
dông hoÆc thao t¸c c¸c thiÕt bÞ ®îc ph©n lo¹i trong ph©n líp nµy. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c chi tiÕt 
Chung cho  Ýt nhÊt hai lo¹i  m¸y ¶nh, m¸y quay phim, 
m¸y chiÕu vµ m¸y in ...................................................................................................1/00, 5/00 
ChØ chung cho m¸y ¶nh, m¸y quay phim 
       Sù lé s¸ng, ®iÒu khiÓn nã .....................................................................................7/00, 9/00 
       KÝnh ng¾m, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu tiªu phô ......................................................................... 13/00 
       C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh ®Æc biÖt ............................................................................ 15/00 
       KÝnh läc s¸ng, c¸c yÕu tè kÕt cÊu, phô tïng cho chóng ...................... 11/00, 17/00 
ChØ chung cho m¸y chiÕu  .. ....................................................................... 21/00, 23/00 
ChØ chung cho m¸y in   ...................................................................................................... 27/00 

M¸y mãc, thiÕt bÞ 
M¸y chôp ¶nh vµ m¸y quay phim ...................................................................................... 19/00 
M¸y chiÕu; m¸y xem; thiÕt bÞ ®Ó thay ¶nh .................................................. 21/00, 25/00, 23/00 
ThiÕt bÞ in ¶nh .................................................................................................................... 27/00 
Liªn kÕt c¸c thiÕt bÞ kh¸c ................................................................................................... 29/00 

C¸c kü thuËt ®Æc biÖt 
Liªn kÕt c«ng t¸c víi c¸c thiÕt bÞ  ©m thanh....................................................................... 31/00 
Chôp ¶nh mµu, chôp ¶nh næi; chôp ¶nh toµn c¶nh, 
chôp ¶nh tèc ®é nhanh ..................................................................... 33/00, 35/00, 37/00, 39/00 
C¸c kü thuËt kh¸c ............................................................................................................... 41/00 
Sö dông c¸c lo¹i sãng kh¸c ngoµi sãng quang, hiÖn 
h×nh  ................................................................................................................................... 42/00 

Thö nghiÖm .................................................................................................................................. 43/00 
 

C¸c chi tiÕt chung Ýt nhÊt hai trong sè c¸c lo¹i thiÕt bÞ sau: m¸y ¶nh, m¸y quay phim, 
m¸y chiÕu, m¸y in 

1/00 Thao t¸c phim chung cho m¸y ¶nh, m¸y quay phim, m¸y chiÕu hoÆc m¸y in [1, 
2006.01] 

1/02 . DÞch chuyÓn phim b»ng c¸ch cuèn theo ®Çu cña chóng [1, 2006.01] 
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1/04 . . kÐo b»ng c¸ch cuén vµo èng cuén phim [1, 2006.01] 
1/06 . . . quay b»ng b¸nh cãc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®ßn vµ tay n¾m [1, 2006.01] 
1/08 . . . quay b»ng ®ai, xÝch, thanh r¨ng hoÆc c¸c thiÕt bÞ cã chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua 

l¹i kh¸c [1, 2006.01] 
1/10 . . . quay b»ng nót bÊm th«ng qua sù truyÒn ®éng b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
1/12 . . . quay b»ng ®éng c¬, vÝ dô b»ng ®éng c¬ lß xo [1, 2006.01] 
1/14 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o dÞch chuyÓn phim ®i tõng ®o¹n b»ng nhau [1, 2006.01] 
1/16 . . . b»ng c¬ cÊu chèt gi÷ phim [1, 2006.01] 
1/18 . DÞch chuyÓn ®o¹n phim b»ng c¸c ph¬ng tiÖn t¸c ®éng vµo kho¶ng gi÷a hai ®Çu 

cña phim [1, 2006.01] 
1/20 . . C¸c ph¬ng tiÖn n¹p phim [1, 2006.01] 
1/22 . . . Nót Êm hoÆc chèt ¨n khíp víi c¸c lç trªn phim [1, 2006.01] 
1/24 . . . R¨ng ¨n khíp víi c¸c lç trªn phim [1, 2006.01] 
1/26 . . . B¸nh r¨ng hoÆc chèt kh«ng xuyªn qua phim [1, 2006.01] 
1/28 . . . Thoi n¹p [1, 2006.01] 
1/30 . . . D©y curoa n¹p [1, 2006.01] 
1/32 . . . ThiÕt bÞ cÆp ma s¸t hoÆc trôc l¨n [1, 2006.01] 
1/34 . . . §ßn ®Ëp [1, 2006.01] 
1/36 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng b»ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/38 . . thÓ hiÖn chuyÓn ®éng Geneva, vÝ dô nhê ®Üa ch÷ thËp Maltese  [1, 2006.01] 
1/40 . thÓ hiÖn khíp nèi hoÆc bé ly hîp ma s¸t [1, 2006.01] 
1/42 . Lªn phim, chØnh phim hoÆc dõng phim vµo vÞ trÝ mong muèn ®èi víi hÖ thèng thÊu 

kÝnh [1, 2006.01] 
1/44 . . DÉn híng ¨n khíp víi c¸c mÐp phim (cöa sæ ®Ó chôp G03B 1/48) [1, 2006.01] 
1/46 . . Trôc l¨n ¨n khíp víi bÒ mÆt phim, vÝ dô tang trèng, phÇn eo, h×nh nãn (cöa sæ ®Ó 

chôp G03B 1/48) [1, 2006.01] 
1/48 . . Cöa sæ ®Ó chôp phim hoÆc thiÕt bÞ Ðp phim, vÝ dô tÊm [1, 2006.01] 
1/50 . . . cã thÓ ®iÒu chØnh hoÆc thay ®æi, vÝ dô ®Ó sö dông víi c¸c lo¹i phim cã bÒ réng 

kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/52 . . . C¸c thiÕt bÞ Ðp phim dïng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/54 . . C¸c thiÕt bÞ kÐo c¨ng hoÆc gi÷ cuén [1, 2006.01] 
1/56 . Lªn phim; T¹o vßng phim [1, 2006.01] 
1/58 . . tù ®éng [1, 2006.01] 
1/60 . §o hoÆc chØ b¸o ®é dµi phim ®· sö dông hoÆc cha sö dông; §Õm sè p« ¶nh ®· 

chôp [1, 2006.01] 
1/62 . . c¸c thiÕt bÞ khãa hoÆc dõng chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
1/64 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn x¸c ®Þnh b¸n kÝch cña cuén phim cuén trªn lâi [1, 2006.01] 
1/66 . . §Õm sè p« ¶nh ®· chôp [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu tiªu dïng chung cho m¸y ¶nh, m¸y quay phim, m¸y chiÕu hoÆc 
m¸y in [1, 2006.01] 
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3/02 .  cã sù dÞch chuyÓn èng kÝnh däc mÆt ph¼ng ®Þnh vÞ [1, 2006.01] 
3/04 . ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña mÆt ph¼ng ¶nh kh«ng cã sù dÞch chuyÓn èng kÝnh [1, 2006.01] 
3/06 . . sö dông mét sè kÝnh ph¶n x¹ ®Ó thay ®æi ®é dµi tia s¸ng [1, 2006.01] 
3/10 . §iÒu tiªu vËn hµnh b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/12 . . thÝch hîp ®Ó ®iÒu khiÓn tõ xa [1, 2006.01] 

5/00 Sù ®iÒu chØnh hÖ thèng quang häc ®èi víi ¸nh hoÆc bÒ mÆt cña vËt kh¸c ®Ó ®iÒu 
tiªu dïng chung cho m¸y ¶nh, m¸y quay phim, m¸y chiÕu hoÆc m¸y in [1, 
2006.01] 

5/02 . §iÒu chØnh thÊu kÝnh theo chiÒu ngang [1, 2006.01] 
5/04 . §iÒu chØnh thÊu kÝnh theo chiÓu th¼ng ®øng; N©ng èng kÝnh [1, 2006.01] 
5/06 . Quay thÊu kÝnh xung quanh ph¸p tuyÕn tíi trôc quang häc [1, 2006.01] 
5/08 . Quay ngîc l¹i [1, 2006.01] 

C¸c chi tiÕt chung cho m¸y ¶nh, m¸y quay phim 

7/00 §iÒu khiÓn sù lé s¸ng b»ng c¸ch hiÖu chØnh cöa ch¾n, tÊm ch¾n hoÆc c¸c bé läc 
mét c¸ch riªng biÖt hoÆc ®ång thêi (®o cêng ®é ¸nh s¸ng G01J; ®iÒu khiÓn sù lé 
s¸ng trong c¸c camera truyÒn h×nh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cña m¹ch ®iÖn t¸c dông lªn 
c¸c bé phËn quang häc cña camera H04N 5/238) [1, 2006.01, 2014.01] 

7/01 .  cã lùa chän chÕ ®é b»ng tay hoÆc tù ®éng [2014.01] 
7/02 . §iÒu khiÓn ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch hiÖu chØnh c¬ cÊu chia ®é trªn camera t¬ng 

øng víi sè chØ b¸o hoÆc sè ®äc ®îc b»ng cña dông cô ®o ¸nh s¸ng, c¬ cÊu nµy cã 
thÓ ®îc ®Æt riªng bªn ngoµi m¸y ¶nh hoÆc còng cã thÓ ®îc l¾p trong th©n m¸y [1, 
2006.01] 

7/04 . §iÒu khiÓn ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch hiÖu chØnh b»ng tay c¬ cÊu nh¹y c¶m víi chØ 
b¸o cña kim chØ b¸o cña thiÕt bÞ nh¹y s¸ng g¾n trong th©n m¸y, vÝ dô b»ng c¸ch 
kh«i phôc kim chØ b¸o vÒ v¹ch tham chiÕu liªn quan [1, 2006.01] 

7/06 . . b»ng sù chuyÓn dÞch vÞ trÝ liªn tôc cña v¹ch tham chiÕu liªn quan tíi kim chØ b¸o 
7/08 . §iÒu khiÓn nhËn ®îc trªn c¬ së ®¸p øng víi mËt ®é ¸nh s¸ng nhËn ®îc bëi 

camera, cña thiÕt bÞ nh¹y s¸ng g¾n trong th©n m¸y [1, 2006.01, 2014.01]  
7/0805 . .  Cµi ®Æt chÕ ®é u tiªn [2014.01] 
7/081 . . C¸c m¹ch t¬ng tù [3, 2006.01] 
7/083 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn thêi gian lé s¸ng [3, 2006.01] 
7/085 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn ®é më èng kÝnh [3, 2006.01] 
7/087 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn c¶ thêi gian lé s¸ng vµ ®é më èng kÝnh [3, 2006.01] 
7/089 . . . ®Ó gi÷ ®¹i lîng lé s¸ng trong c¸c buång g¬ng ph¶n x¹ cña camera [3, 

2006.01] 
7/091 . . C¸c m¹ch sè [3, 2006.01] 
7/093 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn thêi gian lé s¸ng [3, 2006.01] 
7/095 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn ®é më èng kÝnh [3, 2006.01] 
7/097 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn c¶ thêi gian lé s¸ng vµ ®é më èng kÝnh [3, 2006.01] 
7/099 . . Sù bè trÝ c¸c c¬ cÊu ®iÖn quang trong m¸y hoÆc trªn camera [3, 2006.01, 2014.01] 
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7/0993 . . . trong camera [2014.01] 
7/0997 . . . . §o ®Æc qua thÊu kÝnh [TTL] [2014.01] 
7/10 . . ®éng c¬ trî ®éng cung cÊp n¨ng lîng ®Ó dÞch chuyÓn c¬ cÊu hiÖu chØnh [1, 

2006.01] 
7/12 . . c¬ cÊu ®iÒu chØnh b»ng tay dÞch chuyÓn tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ kh¸c cung cÊp n¨ng 

lîng ®Ó dÞch chuyÓn c¬ cÊu hiÖu chØnh, vÝ dô sù nÐn xuèng cña nót nh¶ cöa ch¾n 
t¹o ra mét thíc ®o theo bËc ®Ó t¬ng t¸c víi kim chØ b¸o cña thiÕt bÞ nh¹y s¸ng 
hiÖu chØnh tÊm ch¾n vµ do ®ã më cöa ch¾n [1, 2006.01] 

7/14 . . . hiÖu chØnh c¶ cöa ch¾n vµ lç hë cña tÊm ch¾n ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chung tèi 
u gi÷a ®é s©u cña trêng vµ thêi gian lé s¸ng [1, 2006.01] 

7/16 . phï hîp víi c¶ cêng ®é ¸nh s¸ng cña ®Ìn nh¸y vµ kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn nh¸y ®Õn 
vËt, vÝ dô t¬ng øng víi sè chØ cña ®Ìn nh¸y chôp ¶nh vµ sù ®iÒu tiªu cña m¸y ¶nh 

  [1, 2006.01, 2014.01] 
7/17 . .  Lùa chän chÕ ®é bé phËn ®Ìn nh¸y b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kiÓm so¸t ph¬i nhiÔm 

   [2014.01] 
7/18 . phï hîp víi hÖ sè gi¶m s¸ng cña kÝnh läc hoÆc cña thiÕt bÞ kh¸c, ®îc sö dông 

cïng víi thÊu kÝnh cña m¸y ¶nh hoÆc trªn thÊu kÝnh nµy [1, 2006.01] 
7/20 . phï hîp khi thay èng kÝnh [1, 2006.01] 
7/22 . phï hîp víi nhiÖt ®é hoÆc ®é cao, vÝ dô trªn m¸y bay [1, 2006.01] 
7/24 . tù phï hîp víi c¸c chØ dÉn hoÆc víi c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c chØ b¸o ®é nh¹y s¸ng cña 

phim hoÆc lo¹i phim trªn hép phim ®îc ®Æt vµo m¸y [3, 2006.01] 
7/26 . C¸c nguån ®iÖn; M¹ch hoÆc thiÕt bÞ ®Ó m¾c vµo nguån ®iÖn; M¹ch ®Ó kiÓm tra ®iÖn 

¸p cña nguån ®iÖn [3, 2006.01] 
7/28 . C¸c m¹ch ®Ó ®o hoÆc tÝnh to¸n ®é t¬ng ph¶n cña vËt [3, 2006.01] 
7/30 . C¸c ph¬ng tiÖn an toµn ®Ó ®iÒu khiÓn ph¬i nhiÔm [2014.01] 

9/00 C¸c cöa ch¾n lé s¸ng; C¸c tÊm ch¾n [1, 2006.01] 
9/02 . C¸c tÊm ch¾n [1, 2, 2006.01] 
9/04 . . Mét tÊm di ®éng cã hai vµ nhiÓu cöa ®îc ®Þnh cì, vÝ dô tÊm trît, tÊm quay [1, 

2006.01] 
9/06 . .  Hai hoÆc nhiÒu c¸c phÇn tö quay, vÝ dô d¹ng rÎ qu¹t (cöa ch¾n ho¹t ®éng nh tÊm 

ch¾n b»ng c¸ch  h¹n chÕ ph¹m vi cña chuyÓn ®éng më G03B 9/08) [1, 2006.01] 
9/07 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn s¬ bé x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tÊm ch¾n [1, 2006.01] 
9/08 . Cöa ch¾n [1, 2, 2006.01] 
9/10 . . C¸nh hoÆc ®Üa quay hoÆc quay quanh trôc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña nã [1, 

2006.01] 
9/12 . . . Hai phÇn tö dÞch chuyÓn nh mét c¬ cÊu thèng nhÊt ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh 

®é më èng kÝnh [1, 2006.01] 
9/14 . . . Hai phÇn tö riªng biÖt dÞch chuyÓn theo c¸c híng ngîc nhau [1, 2006.01] 
9/16 . . . Hai phÇn tö riªng biÖt dÞch chuyÓn theo cïng mét híng [1, 2006.01] 
9/18 . . . cã nhiÒu h¬n hai phÇn tö  [1, 2006.01] 
9/20 . . . . Mçi mét phÇn tö trong sè ®ã ®Çu tiªn dÞch chuyÓn theo mét híng ®Ó më, sau 

®ã ®Ó ®ãng [1, 2006.01] 
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9/22 . . . . Mçi mét phÇn tö trong sè ®ã dÞch chuyÓn theo mét híng ®Ó më, sau ®ã theo 
híng ngîc l¹i ®Ó ®ãng, vÝ dô d¹ng rÎ qu¹t [1, 2006.01] 

9/24 . . . §iÒu cØnh kÝch cì ®é më èng kÝnh ®îc thùc hiÖn bëi c¸c phÇn tö mµ khi më hÕt 
th× t¹o thµnh mét tÊm ch¾n ¶o cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc  [1, 2006.01] 

/26 . . . kÕt hîp víi mét hoÆc mét sè tÊm che [1, 2006.01] 
9/28 . . TÊm ch¾n d¹ng trôc l¨n hoÆc tÊm dÎo uèn ®îc [1, 2006.01] 
9/30 . . . TÊm ch¾n ®¬n cã nhiÒu khe hoÆc lç hë kh¸c [1, 2006.01] 
9/32 . . . TÊm ch¾n kÐp [1, 2006.01] 
9/34 . . . . cã khe ®iÒu chØnh ®îc cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña c¸c 

tÊm ch¾n ®Ó t¹o thµnh khe [1, 2006.01] 
9/36 . . TÊm ch¾n trît cøng [1, 2006.01] 
9/38 . . . TÊm ch¾n trît cøng ®¬n cã nhiÒu khe hoÆc lç hë kh¸c [1, 2006.01] 
9/40 . . . TÊm ch¾n kÐp [1, 2006.01] 
9/42 . . . . cã khe ®iÒu chØnh ®îc cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh chuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña c¸c 

tÊm ch¾n ®Ó t¹o thµnh khe [1, 2006.01] 
9/44 . . . cã r·nh vµ tÊm ch¾n cong [1, 2006.01] 
9/46 . . Cöa ch¾n lËt quay xung quang trôc trong mÆt ph¼ng cña tÊm lËt [1, 2006.01] 
9/48 . . . TÊm lËt kÐp [1, 2006.01] 
9/50 . . . d¹ng cöa chíp [1, 2006.01] 
9/52 . . Cöa ch¾n d¹ng tang trèng [1, 2006.01] 
9/54 . . Cöa ch¾n h×nh nãn; TÇm ch¾n víi trôc quay nghiªng so víi trôc quang häc cña 

cöa ch¾n [1, 2006.01] 
9/58 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh thêi gian “më” cöa ch¾n [1, 2006.01] 
9/60 . . b»ng c¸ch thay ®æi vËn tèc chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu sËp [1, 2006.01] 
9/62 . . b»ng c¸ch thay ®æi kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c thêi ®iÓm më vµ ®ãng [1, 2006.01] 
9/64 . C¬ cÊu lµm chËm tèc ®é më cöa ch¾n (ng¨n c¸ch riªng biÖt víi cöa ch¾n 

G03B17/38) [1, 2006.01] 
9/66 . C¸c ph¬ng tiÖn n©ng cöa ch¾n riªng biÖt víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nh¶ cöa ch¾n [1, 

2006.01] 
9/68 . .  N©ng cöa ch¾n b»ng c¸ch dÞch chuyÓn phim [1, 2006.01] 
9/70 . cã c«ng t¾c ®ång bé nèi víi ®Ìn chôp ¶nh [1, 2006.01] 

11/00 C¸c lo¹i kÝnh läc hoÆc mµng ch¾n chuyªn dïng cho môc ®Ých chôp ¶nh [1, 
2006.01] 

11/02 . C¸c lo¹i kÝnh läc mµu [1, 2006.01] 
11/04 . N¾p ®Ëy hoÆc tÊm che ®Ó ng¨n c¸c ¸nh s¸ng kh«ng thÝch hîp khái thÊu kÝnh, kÝnh 

ng¾m lÊy c¶nh, hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu tiªu phô [1, 2006.01] 
11/06 . . N¾p cña thÊu kÝnh lé s¸ng [1, 2006.01] 

13/00 KÝnh ng¾m lÊy c¶nh; C¬ cÊu ®iÒu tiªu phô cho m¸y ¶nh; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó 
®iÒu tiªu cho m¸y ¶nh; C¸c hÖ thèng ®iÒu tiªu tù ®éng cho m¸y ¶nh [1, 5, 
2006.1] 
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13/02 . KÝnh ng¾m lÊy c¶nh [1, 2006.01] 
13/04 . . d¹ng ng¾m trùc tiÕp, vÝ dô khung, mèc ng¾m [1, 2006.01] 
13/06 . . víi thÊu kÝnh cã hoÆc kh«ng cã kÝnh ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
13/08 . . . cã ¶nh ph¶n x¹ cña khung [1, 2006.01] 
13/10 . . ®iÒu chØnh ph¹m vi kÝnh ng¾m lÊy c¶nh [1, 2006.01] 
13/12 . . . ®Ó bï viÖc thay èng kÝnh m¸y ¶nh hoÆc kÝch thíc cña ¶nh [1, 2006.01] 
13/14 . . . ®Ó bï thÞ sai do cù ly ng¾n [1, 2006.01] 
13/16 . . kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu tiªu phô [1, 2006.01] 
13/18 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu tiªu phô [1, 2006.01] 
13/20 . . M¸y ®o xa kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu tiªu, vÝ dô ®iÒu chØnh m¸y ®o xa kÕt hîp 

víi m¸y ¶nh ®iÒu tiªu tù ®éng [1, 2006.01] 
13/22 . . . kÕt hîp ®Ó bï viÖc thay èng kÝnh m¸y ¶nh [1, 2006.01] 
13/24 . . C¸c mµn ¶nh ®iÒu tiªu [1, 2006.01] 
13/26 . . . cã kÝnh phãng ®¹i ®Ó xem ¶nh ®îc t¹o thµnh trªn mµn ¶nh [1, 2006.01] 
13/28 . . . C¸c thiÕt bÞ t¸ch ¶nh [1, 2006.01] 
13/30 . . chØ b¸o ®é s©u cña ph¹m vi quan s¸t [5, 2006.01] 
13/32 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu tiªu [5, 2006.01] 
13/34 . . Héi tô n¨ng lîng [5, 2006.01] 
13/36 . . . C¸c hÖ thèng ®iÒu tiªu tù ®éng [5, 2006.01] 

15/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt ®Ó chôp ¶nh; C¸c thiÕt bÞ dïng cho c¸c ph¬ng ph¸p 
nµy [1, 2006.01] 

15/02 . ChiÕu s¸ng c¶nh [1, 2006.01] 
15/03 . .  KÕt hîp m¸y ¶nh, m¸y quay phim víi c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng; C¸c nguån ®Ìn 

    nh¸y s¸ng [1, 2006.01] 
15/035 . . . KÕt hîp m¸y ¶nh, m¸y quay phim víi ®Ìn hå quang [1, 2006.01] 
15/04 . . . KÕt hîp m¸y ¶nh, m¸y quay phim víi c¸c thiÕt bÞ nh¸y s¸ng phi ®iÖn tö; C¸c 

nguån ®Ìn nh¸y s¸ng phi ®iÖn tö [1, 2006.01] 
15/05 . . . KÕt hîp m¸y ¶nh, m¸y quay phim, liªn hîp víi c¸c thiÕt bÞ nh¸y s¸ng ®iÖn tö; 

C¸c nguån nh¸y s¸ng ®iÖn tö [1, 2006.01] 
15/06 . . Sù bè trÝ ®Æc biÖt c¸c thiÕt bÞ che ch¾n, khuÕch t¸n hoÆc ph¶n x¹, vÝ dô ë c¸c  

trêng quay [1, 2006.01] 
15/07 . . . Sù bè trÝ ®Ìn ë trêng quay [1, 2006.01] 
15/08 . C¸c kü x¶o trong chôp ¶nh [1, 2006.01] 
15/10 . . sö dông sù chiÕu mÆt sau, tøc lµ trén c¶nh sau nh©n t¹o víi c¶nh thùc tríc [1, 

2006.01] 
15/12 . . sö dông g¬ng [1, 2006.01] 
15/14 . ®Ó chôp ¶nh trong thêi gian tiÕn hµnh phÉu thuËt y häc [1, 2006.01] 
15/16 . ®Ó chôp ¶nh quü ®¹o cña c¸c vËt chuyÓn ®éng (phÐp chôp ¶nh tèc ®é nhanh G03B 

39/00) [1, 2006.01] 
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17/00 C¸c chi tiÕt cña m¸y ¶nh, m¸y quay phim hoÆc th©n m¸y ¶nh, m¸y quay phim; 
C¸c thiÕt bÞ phô dïng cho chóng (n¾p ®Ëy hoÆc tÊm che thÊu kÝnh G03B 11/04) [1, 
2006.01] 

17/02 . Th©n [1, 2006.01] 
17/04 . . th¸o ®îc, gÊp ®îc hoÆc kÐo dµi ®îc, vÝ dô d¹ng quyÓn s¸ch [1, 2006.01] 
17/06 . . cã lé s¸ng kÕ víi c¸c dông cô chØ b¸o kh¸c ®îc g¾n vµo th©n nhng kh«ng nèi 

víi c¸c bé phËn kh¸c cña m¸y [1, 2006.01] 
17/08 . . Th©n hoÆc vá kh«ng ngÊm níc [1, 2006.01] 
17/10 . . Th©n c¸ch ©m [1, 2006.01] 
17/12 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®ì c¸c èng kÝnh phô cho thÊu kÝnh ®Öm, kÝnh läc, mÆt n¹ hoÆc 

gi¸ chuyÓn híng [1, 2006.01] 
17/14 . . . cã thÓ thay ®æi lÉn nhau [1, 2006.01] 
17/16 . . ®Ó chøa c¶ hai lo¹i m¸y chôp ¶nh chuyÓn ®éng vµ m¸y chôp ¶nh tÜnh [1, 2006.01] 
17/17 . . cã kÝnh ph¶n x¹ ®Æt trªn ®êng ®i cña chïm s¸ng ®Ó t¹o thµnh ¶nh chôp, vÝ dô ®Ó 

gi¶m kÝch thíc cña m¸y [1, 2006.01] 
17/18 . C¸c tÝn hiÖu chØ b¸o t×nh tr¹ng c¸c bé phËn cña m¸y hoÆc chØ ®é chiÕu s¸ng cña vËt 

(chØ b¸o ®é s©u cña ph¹m vi quan s¸t G03B 13/30) [1, 2006.01] 
17/20 . . nh×n thÊy ®îc trong kÝnh ng¾m lÊy c¶nh [1, 2006.01] 
17/22 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó c¾t phim [1, 2006.01] 
17/24 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh dÊu lªn phim, vÝ dô tªn, thêi gian lé s¸ng [1, 2006.01] 
17/26 . Hép chøa c¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng vµ thÝch hîp cho viÖc l¾p vµo th©n m¸y (hép ®Ó 

phim r¬nghen G03B 42/04) [1, 2, 2006.01] 
17/28 . §Þnh vÞ vËt liÖu nh¹y s¸ng trong th©n m¸y [1, 2006.01] 
17/30 . . §Þnh vÞ lâi hoÆc c¸c gi¸ ®ì quay ®îc kh¸c cña phim cuén [1, 2006.01] 
17/32 . . §Þnh vÞ phim tÊm hoÆc phim c¾t [1, 2006.01] 
17/34 . . . Thay ®æi phim tÊm hoÆc phim c¾t [1, 2006.01] 
17/36 . §Õm sè p« ¶nh ®· chôp (cña d¶i phim G03B 1/66M) [1, 2006.01] 
17/38 . C¸c thiÕt bÞ bÊm m¸y ®îc ng¨n c¸ch riªng biÖt víi cöa ch¾n (tÝch hîp víi cöa  

ch¾n G03B 9/08) [1, 2006.01] 
17/40 . . cã thÓ ho¹t ®éng trÔ hoÆc theo ®Þnh giê [1, 2006.01] 
17/42 . kho¸ chuyÓn gi÷a ho¹t ®éng cña cöa ch¾n vµ dÞch chuyÓn cña phim hoÆc thay ®æi 

phim tÊm hoÆc phim c¾t [1, 2006.01] 
17/44 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi mµn ®iÒu tiªu vµ vËt liÖu nh¹y s¸ng [1, 2006.01] 
17/46 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chôp tõng p« ¶nh trong m¸y quay phim [1, 2006.01] 
17/48 . thÝch hîp ®Ó liªn kÕt víi c¸c m¸y chôp ¶nh hoÆc c¸c thiÕt bÞ quang häc kh¸c [1, 

2006.01] 
17/50 . . cã c¶ thiÕt bÞ hiÖn ¶nh vµ thiÕt bÞ xö lý lÇn cuèi [1, 2006.01] 
17/52 . . . d¹ng Land [1, 2006.01] 
17/53 . . . ®Ó tù ®éng ®a ¶nh ®· hoµn thiÖn ra sau khi ®· cã tÝn hiÖu lé s¸ng, vÝ dô b»ng 

c¸ch Ên nót bÊm, b»ng c¸ch th¶ tiÒn xu [1, 2006.01] 
17/54 . . cã m¸y chiÕu [1, 2006.01] 
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17/55 . cã thiÕt bÞ ®Ó nung nãng hoÆc lµm l¹nh, vÝ dô trªn m¸y bay [1, 2006.01] 
17/56 . C¸c phô tïng (c¸c lo¹i vá hép A45C 11/38) [1, 2006.01] 
17/58 . . C¸c dông cô ®Ó biÕn ®æi m¸y chôp ¶nh thµnh m¸y chôp ph¶n x¹ [1, 2006.01] 

19/00 M¸y ¶nh, m¸y quay phim (c¸c chi tiÕt G03B 17/00) [1, 2006.01] 
19/02 . M¸y chôp ¶nh tÜnh [1, 2006.01] 
19/04 . . M¸y ¶nh l¾p phim cuén [1, 2006.01] 
19/06 . . .  thÝch hîp ®Ó l¾p mét sè lo¹i phim, vÝ dô phim cã ®é nh¹y s¸ng kh¸c nhau 

    (G03B 19/07 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/07 . . . cã nhiÒu h¬n mét vËt kÝnh [1, 2006.01] 
19/08 . . . cã bé phËn ®Ó ®æi sang sö dông phim tÊm hoÆc phim c¾t [1, 2006.01] 
19/10 . . Phim tÊm hoÆc phim c¾t (cã bé phËn ®Ó ®æi sang sö dông phim cuén G03B 19/08) 

[1, 2006.01] 
19/12 . . M¸y chôp ph¶n x¹ cã mét vËt kÝnh ®¬n vµ mét g¬ng ph¶n x¹ di ®éng hoÆc mét 

g¬ng mê [1, 2006.01] 
19/14 . . cã cÆp thÊu kÝnh, mét thÊu kÝnh t¹o ¶nh trªn vËt liÖu nh¹y s¸ng vµ thÊu kÝnh thø 

hai t¹o ¶nh t¬ng øng trªn mµn ng¾m [1, 2006.01] 
19/16 . . M¸y ¶nh chôp qua lç nhá [1, 2006.01] 
19/18 . M¸y quay phim (cã phim chuyÓn ®éng liªn tôc G03B 41/02) [1, 2006.01] 
19/20 . . M¸y quay phim ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
19/22 . . M¸y quay cã ®êng vËn hµnh kÐp cho phim [1, 2006.01] 
19/24 . . . thÝch hîp ®Ó l¾p mét sè lo¹i phim, vÝ dô cã ®é nh¹y s¸ng kh¸c nhau 

   (G03B 19/07 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/26 . . cã hiÖu øng hiÖn h×nh dÇn vµ t¾t h×nh dÇn [4, 2006.01] 

21/00 M¸y chiÕu hoÆc m¸y d¹ng chiÕu h×nh ®Ó xem ¶nh: C¸c phô tïng dïng cho 
chóng (c¸c thiÕt bÞ ®Ó thay ¶nh G03B 23/00) [1, 2006.01] 

21/02 . C¸c thiÕt bÞ ®a phim [1, 2006.01] 
21/04 . . M¸y quay ®Üa tù ®éng cã h×nh chiÕu ¶nh [1, 2006.01] 
21/06 . chØ dïng cho phim ®Ìn chiÕu [1, 2006.01] 
21/08 . chØ chiÕu ¶nh "®Üa" (epidiascopic) [1, 2006.01] 
21/10 . C¸c m¸y chiÕu cã mµn ¶nh ®îc l¾p ngay trong hoÆc ngay trªn m¸y chiÕu [1, 

2006.01] 
21/11 . . ®Ó ®äc micr«phim [1, 2006.01] 
21/12 . thÝch hîp ®Ó chiÕu ¶nh tÜnh hoÆc ¶nh chuyÓn ®éng (cã thÓ chiÕu chËm tõng c¶nh 

G03B 21/38) [1, 2006.01] 
21/13 . M¸y chiÕu ®Ó t¹o ra c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt trªn mÐp ¶nh, vÝ dô sù kh«ng râ nÐt cña 

mÐp ¶nh [1, 2006.01] 
21/132 . M¸y chiÕu cã kh¶ n¨ng chiÕu c¸c b¶n vÏ hoÆc viÕt tay sö dông trong buæi thuyÕt 

tr×nh (m¸y chiÕu h×nh ®Üa G03B 21/08) [1, 2006.01] 
21/134 . M¸y chiÕu kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ sao chôp hoÆc thiÕt bÞ in [1, 2006.01] 
21/14 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
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21/16 . . Lµm l¹nh; Phßng ngõa sù qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 
21/18 . . Phßng ngõa hoÆc dËp ho¶ ho¹n [1, 2006.01] 
21/20 . . Th©n ®Ìn [1, 2006.01] 
21/22 . . Th©n c¸ch ©m [1, 2006.01] 
21/26 . . ®Ó chiÕu ¶nh phô ®ång thêi víi ¶nh chÝnh [1, 2006.01] 
21/28 . . M¸y ph¶n x¹ tia chiÕu [1, 2006.01] 
21/30 . . thÝch hîp ®Ó th¸o hoÆc gÊp, vÝ dô ®Ó dÔ di chuyÓn [1, 2006.01] 
21/32 . . C¸c chi tiÕt chuyªn dông ®Ó chiÕu ¶nh chuyÓn ®éng (víi phim chuyÓn ®éng liªn 

tôc qua cöa G03B 41/02) [1, 2006.01] 
21/34 . . . sù thay ®æi c¸c thiÕt bÞ [1, 2006.01] 
21/36 . . . . Sù t¾t dÇn ¶nh, chuyÓn ¶nh hoÆc xo¸ ¶nh [1, 2006.01] 
21/38 . . . ChiÕu c¶nh chËm [1, 2006.01] 
21/40 . . . Kh¾c phôc hoÆc lµm gi¶m ¶nh hëng cña sù nh¶y ¶nh [1, 2006.01] 
21/42 . . . Phßng ngõa sù h háng phim do ho¹t ®éng bÊt thêng cña m¸y chiÕu [1, 

2006.01] 
21/43 . . . C¸c c¬ cÊu dÉn ®éng [1, 2006.01] 
21/44 . . . . C¸c c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng cho c¬ cÊu dÉn phim; Mèi liªn hÖ c¬ häc cña 

cöa ch¾n víi c¬ cÊu truyÒn dÉn gi¸n ®o¹n [1, 2006.01] 
21/46 . . . . . cã thÓ ®iÒu chØnh vÞ trÝ khung [1, 2006.01] 
21/48 . . . . . ®Ó ®iÒu chØnh vËn tèc khung ¶nh; ®Ó ®iÒu chØnh tÝnh æn ®Þnh cña vËn tèc  

phim [1, 2006.01] 
21/50 . . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng trªn c¬ së phim ®ang ch¹y [1, 2006.01] 
21/52 . . . . b»ng phim ®· chuÈn bÞ s½n [1, 2006.01] 
21/53 . . Ph¬ng tiÖn ®iÒu tiªu tù ®éng, vÝ dô ®Ó bï hiÖu øng nhiÖt [5, 2006.1] 
21/54 . C¸c phô tïng [1, 2006.01] 
21/56 . . C¸c mµn chiÕu [1, 2006.01] 
21/58 . . . th¸o ®îc, vÝ dô gÊp ®îc; kÝch thíc bÒ mÆt thay ®æi ®îc [5, 2006.01, 

2014.01] 
21/585 . . . .  C¸c mµn h×nh cã thÓ c¨ng phång ®îc [2014.01] 
21/60 . . . ®Æc trng bëi tÝnh chÊt cña bÒ mÆt [1, 2006.01, 2014.01] 
21/602 . . . .  Mµn h×nh d¹ng thÊu kÝnh [2014.01] 
21/604 . . . .  Mµn h×nh ph©n cùc [2014.01] 
21/606 . . . .  ®Ó chiÕu dù phßng [2014.01] 
21/608 . . . .  Mµn h×nh tinh thÓ láng [2014.01] 
21/62 . . . . Mµn h×nh trong suèt [1, 2006.01, 2014.01] 
21/625 . . . . .  Mµn h×nh d¹ng thÊu kÝnh trong suèt [1, 2006.01, 2014.01] 
21/64 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó l¾p tiªng tõng ¶nh ®Ó chiÕu, vÝ dô khung cho phim trong suèt 

[1, 2006.01] 
 
23/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó thay ¶nh trong c¸c thiÕt bÞ xem ¶nh hoÆc trong m¸y chiÕu 
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 [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "tÊm ¶nh" lµ mét ¶nh ph¼ng trong suèt hoÆc kh«ng trong suèt, vÝ dô ®îc t¹o ra 

b»ng c¸ch chôp ¶nh, ghi vÏ hoÆc in Ên. 
 
23/02 . trong ®ã tÊm ¶nh dÞch chuyÓn tõ mét lâi nµy sang lâi kh¸c hoÆc trë l¹i lâi ban ®Çu; 

æ ®ùng cuén phim [1, 2006.01] 
23/04 . . cã chuyÓn ®éng th¼ng [1, 2006.01] 
23/06 . . cã chuyÓn ®éng quay [1, 2006.01] 
23/08 . trªn ®ã c¸c ¶nh ®îc g¾n vµo vËt mang cã thÓ di ®éng [1, 2006.01] 
23/10 . . vËt mang d¹ng ®Üa hoÆc tang trèng [1, 2006.01] 
23/12 . . vËt mang d¹ng d¶i b¨ng [1, 2006.01] 
23/14 . C¸c vËt mang ho¹t ®éng ®Ó dÞch chuyÓn ¶nh vµo vµ ra vÞ trÝ chiÕu hoÆc xem vµ chØ 

mang mét hoÆc hai ¶nh trong c¬ cÊu cã thÓ th¸o ra b»ng tay (G03B 23/18 ®îc u 
tiªn) [4, 2006.01] 

23/18 . cã c¸c hiÖu øng hiÖn h×nh dÇn vµ t¾t h×nh dÇn [4, 2006.01] 
 
25/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó xem kh¸c víi thiÕt bÞ chiÕu, cho hiÖu øng ¶nh chuyÓn ®éng lµ 
 qu¸n tÝnh thô c¶m cña thÞ gi¸c, vÝ dô zoetropes [1, 2006.01] 
25/02 . cã g¾n mµn ¶nh thÊu kÝnh hoÆc mµn v¹ch [1, 2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó in phãng ¶nh [1, 2006.01] 
27/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ph¬i s¸ng khi in tiÕp xóc [1, 2006.01] 
27/04 . . C¸c m¸y sao chôp kh«ng cã sù dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a b¶n gèc vµ nguån 

s¸ng trong thêi gian lé s¸ng, vÝ dô khung ®Ó in, hép in [1, 2006.01] 
27/06 . . . ®Ó tù ®éng sao chôp nhiÒu lÇn tõ mét b¶n gèc [1, 2006.01] 
27/08 . . . ®Ó tù ®éng sao chôp lÇn lît mét sè b¶n gèc, vÝ dô ®Ó sao c¸c phim ®iÖn ¶nh [1, 

2006.01] 
27/10 . . C¸c m¸y sao chôp cã sù dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a b¶n gèc vµ nguån s¸ng trong 

thêi gian lé s¸ng [1, 2006.01] 
27/12 . . . ®Ó tù ®éng sao chôp nhiÒu lÇn tõ mét b¶n gèc [1, 2006.01] 
27/14 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
27/16 . . . C¸c dông cô chiÕu s¸ng, vÝ dô sù ph©n bè bãng ®Ìn, ph©n bè c¸c dông cô ph¶n 

x¹ (®iÒu chØnh sù ph¬i s¸ng G03B 27/72) [1, 2006.01] 
27/18 . . . Duy tr× vµ t¹o ra ¸p suÊt tiÕp xóc gi÷a b¶n gèc vµ vËt liÖu nh¹y s¸ng [1, 

2006.01] 
27/20 . . . . sö dông ch©n kh«ng hoÆc khÝ nÐn thuû lùc [1, 2006.01] 
27/22 . . . . b»ng c¸ch kÐo c¨ng lªn mÆt cong [1, 2006.01] 
27/24 . . . T¸ch b¶n gèc khái b¶n sao [1, 2006.01] 
27/26 . . . Sù lµm l¹nh [1, 2006.01] 
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27/28 . . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó che c¸c mÐp [1, 2006.01] 
27/30 . . . thÝch hîp cho viÖc sö dông kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ xö lý [1, 2006.01] 
27/32 . C¸c thiÕt bÞ in chiÕu, vÝ dô m¸y phãng, m¸y sao chôp [1, 2006.01] 
27/34 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu tiªu tù ®éng dïng cho chóng [1, 4, 2006.1] 
27/36 . . b»ng c¸c thiÕt bÞ c¬ häc, vÝ dô b»ng cam, b»ng c¬ cÊu nèi [1, 2006.01] 
27/38 . . . . cã c¸c vÝt víi bíc ren biÕn ®æi [1, 2006.01] 
27/40 . . . . thÝch hîp ®Ó sö dông c¸c thÊu kÝnh cã kho¶ng c¸ch tiªu cù kh¸c nhau [1, 

2006.01] 
27/42 . . ®Ó tù ®éng sao chÐp mét lo¹t b¶n sao tõ cïng mét b¶n gèc (G03B 27/34, G03B 

27/53 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
27/44 . . ®Ó sao chÐp ®ång thêi mét sè b¶n sao tõ mét b¶n gèc (G03B 27/34, G03B 27/53 

®îc u tiªn)[1, 4, 2006.01] 
27/46 . . ®Ó tù ®éng sao chÐp lÇn lît mét sè b¶n gèc kh¸c nhau, vÝ dô m¸y phãng, m¸y in 

phim cuén (G03B 27/34, G03B 27/50, G03B 27/53 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
27/465 . . . ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cïng mét cuén phim, vÝ dô microfilm [4, 2006.01] 
27/47 . . . ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cïng mét tÊm, vÝ dô microphich [4, 2006.01] 
27/475 . . . sao chÐp phim ®iÖn ¶nh (G03B 27/48 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
27/48 . . . cã b¶n gèc ë d¹ng phim chuyÓn ®éng liªn tôc vµ bï cho chuyÓn ®éng cña ¶nh 

[1, 2006.01] 
27/50 . . cã khe hoÆc tÊm ch¾n chuyÓn ®éng trªn b¶n gèc ®Ó ph¬i s¸ng tuÇn tù (G03B 

27/34 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
27/52 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 
27/53 . . . Ghi chÐp hoÆc ®Þnh vÞ tù ®éng c¸c b¶n gèc ®èi víi nhau hoÆc ®èi víi líp nh¹y 

quang [4, 2006.01] 
27/54 . . . Th©n ®Ìn; c¸c ph¬ng tiÖn chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
27/56 . . . L¾p ®Æt ®Çu m¸y phãng ¶nh lªn cét trô [1, 2006.01] 
27/58 . . . B¶ng, khung cã ®¸nh dÊu hoÆc c¸c vËt kÑp gi÷ kh¸c dïng cho vËt liÖu nh¹y s¸ng 

(G03B 27/53 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
27/60 . . . .  sö dông ch©n kh«ng hoÆc khÝ nÐn thuû lùc [1, 2006.01] 
27/62 . . . C¸c vËt kÑp gi÷ b¶n gèc (G03B 27/53 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
27/64 . . . . sö dông ch©n kh«ng hoÆc khÝ nÐn thuû lùc [1, 2006.01] 
27/66 . . . chuyªn dïng ®Ó kÑp cè ®Þnh c¸c mµn ¶nh nöa t«ng [1, 2006.01] 
27/68 . . . dÉn hoÆc söa ®é mÐo, vÝ dô kÕt hîp víi h×nh chiÕu nghiªng [1, 2006.01] 
27/70 . . . Dông cô ph¶n x¹ trong chïm tia ®Ó in [1, 2006.01] 
27/72 . §iÒu chØnh hoÆc thay ®æi cêng ®é ¸nh s¸ng, thµnh phÇn quang phæ hoÆc thêi gian 

lé s¸ng trong c¸c thiÕt bÞ in phãng ¶nh [1, 2006.01] 
27/73 . . §iÒu khiÓn sù ph¬i s¸ng b»ng c¸ch thay ®æi thµnh phÇn quang phæ, vÝ dô c¸c thiÕt 

bÞ in mµu [3, 2006.01] 
27/74 . . Sù ph©n bè c¸c lé s¸ng kÕ trong c¸c thiÕt bÞ in ¶nh [1, 2006.01] 
27/80 . . Phô thuéc vµo viÖc tù ®éng ph©n tÝch b¶n gèc (G03B 27/73 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
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29/00 Sù kªt hîp m¸y ¶nh, m¸y quay phim, m¸y chiÕu vµ c¸c thiÕt bÞ in ¶nh víi c¸c 
thiÕt bÞ kh«ng ph¶i lµ thiÕt bÞ quang häc dïng ®Ó chôp ¶nh, vÝ dô ®ång hå, vò 
khÝ; C¸c lo¹i m¸y ¶nh, m¸y quay phim cã h×nh d¹ng cña c¸c vËt kh¸c (kÕt hîp 
víi c¸c thiÕt bÞ nh¸y s¸ng G03B 15/03) [1, 2006.01] 

C¸c kü thuËt ®Æc biÖt 

31/00 M¸y ¶nh, m¸y quay phim vµ m¸y chiÕu lµm viÖc kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn ghi 
©m hoÆc ph¸t l¹i ©m [1, 2006.01] 

31/02 . trong ®ã r·nh ©m n»m trªn phim ¶nh chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
31/04 . trong ®ã r·nh ©m kh«ng n»m trªn, nhng ®îc ®ång bé hãa víi phim ¶nh chuyÓn 

®éng [1, 2006.01] 
31/06 . trong ®ã r·nh ©m kÕt hîp víi c¸c ¶nh tÜnh ®îc tr×nh bµy lÇn lît [1, 2006.01] 
31/08 . cã hiÖu øng hiÖn h×nh dÇn vµ t¾t h×nh dÇn [4, 2006.01] 

33/00 Chôp ¶nh mµu kh¸c víi viÖc chôp hoÆc chiÕu ¶nh tõ phim mµu (c¸c thiÕt bÞ in 
¶nh G03B 27/00; chôp ¶nh næi mµu G03B 35/00) [1, 2006.01] 

33/02 . b»ng c¸c b¶n ghi t¸ch hai mµu, vÝ dô c¸c b¶n ghi cã mét mÆt ®á vµ hoµn toµn tr¾ng; 
sö dông hiÖu øng Lend¬ [1, 2006.01] 

33/04 . b»ng bèn b¶n ghi t¸ch hoÆc nhiÒu h¬n bèn b¶n ghi t¸ch [1, 2006.01] 
33/06 . b»ng c¸c m¸y chiÕu céng mµu [1, 2006.01] 
33/08 . LÇn lît ghi hoÆc chiÕu (G03B 33/02, G03B 33/04, G03B 33/06 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
33/10 . b»ng c¸ch ®ång thêi ph¬i s¸ng hoÆc chiÕu (G03B 33/02, G03B 33/04, G03B 33/06 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/12 . . sö dông c¸c hÖ thèng ph©n chia hoÆc tËp hîp c¸c tia s¸ng, vÝ dô b»ng c¸c g¬ng 

lìng s¾c [1, 2006.01] 
33/14 . . sö dông c¸c mµn thÊu kÝnh (tÝch hîp víi phim G03C) [1, 2006.01] 
33/16 . . sö dông c¸c mµn lìng s¾c (tÝch hîp víi phim G03C) [1, 2006.01] 

35/00 Chôp ¶nh næi [1, 2006.01] 
35/02 . b»ng c¸ch ghi lÇn lît [1, 2006.01] 
35/04 . . cã chuyÓn ®éng cña c¸c c¬ cÊu chän c¸c tia s¸ng trong hÖ thèng x¸c ®Þnh hai vµ 

nhiÒu ®iÓm chôp [1, 2006.01] 
35/06 . . cã chuyÓn ®éng däc trôc cña thÊu kÝnh hoÆc cöa ch¾n gi÷a c¸c lÇn ph¬i s¸ng [1, 

2006.01] 
35/08 . b»ng c¸ch ®ång thêi ghi [1, 2006.01] 
35/10 . . cã mét m¸y chôp ¶nh víi hÖ thèng lµm râ nÐt ®Õ næi [1, 2006.01] 
35/12 . . ghi c¸c ¶nh ë c¸c ®iÓm chôp kh¸c nhau theo c¸c mµu kh¸c nhau trªn phim mµu 

[1, 2006.01]                                        
35/14 . C¸c thiÕt bÞ in ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó chuyÓn ®æi c¸c lo¹i b¶n ghi kh¸c nhau (G03B 

42/08 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
35/16 . b»ng c¸ch xem liªn tôc [1, 2006.01] 
35/18 . b»ng c¸ch xem ®ång thêi  [1, 2006.01] 
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35/20 . . sö dông hai hoÆc nhiÒu m¸y chiÕu [1, 2006.01] 
35/22 . . sö dông m¸y chiÕu cã hÖ thèng lµm râ nÐt ®Õ næi [1, 2006.01] 
35/24 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ph©n tÝch khÈu ®é hoÆc khóc x¹ trªn mµn ¶nh hoÆc ë  

gi÷a mµn ¶nh vµ m¾t [1, 2006.01] 
35/26 . . sö dông ¸nh s¸ng ph©n cùc hoÆc mµu ®Ó ph©n chia ¶nh chôp tõ c¸c ®iÓm kh¸c 

nhau [1, 2006.01] 

37/00 Chôp ¶nh toµn c¶nh hoÆc quay phim ®iÖn ¶nh mµn ¶nh réng; Chôp ¶nh c¸c bÒ 
mÆt réng, vÝ dô ®Ó ®o vÏ ®Þa h×nh; Chôp ¶nh c¸c bÒ mÆt bªn trong, vÝ dô cña 
èng [1, 2006.01] 

37/02 . cã chuyÓn ®éng quÐt cña thÊu kÝnh hoÆc m¸y quay [1, 2006.01] 
37/04 . cã m¸y quay hoÆc m¸y chiÕu ®¶m b¶o sù tiÕp xóc hoÆc chång c¶nh [1, 2006.01] 
37/06 . cã hiÖu øng mÐo h×nh (G03B 37/02, G03B 37/04 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

39/00 Chôp ¶nh tèc ®é nhanh [1, 2006.01] 
39/02 . sö dông phim tÊm hoÆc phim cuén cè ®Þnh (G03B 39/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
39/04 . sö dông phim tÊm hoÆc phim cuén chuyÓn ®éng (G03B 39/06 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
39/06 . sö dông èng dÉn s¸ng ®Ó ®æi khung ¶nh hoÆc c¸c yÕu tè cña nã theo thø tù kh¸c 

nhau, vÝ dô thµnh tuyÕn [1, 2006.01] 

41/00 C¸c kü thuËt chôp ¶nh ®Æc biÖt kh«ng thuéc c¸c nhãm G03B 31/00 G03B 39/00; 
C¸c thiÕt bÞ dïng cho chóng [1, 2, 2006.01] 

41/02 . sö dông phim chuyÓn ®éng liªn tôc [1, 2006.01] 
41/04 . . cã tô quang häc [1, 2006.01] 
41/06 . . . cã c¬ cÊu ph¶n x¹ quay [1, 2006.01] 
41/08 . . . cã c¬ cÊu truyÒn ®éng tù quay [1, 2006.01] 
41/10 . . . cã c¬ cÊu ph¶n x¹ dao ®éng [1, 2006.01] 
41/12 . . . cã c¬ cÊu truyÒn ®éng dao ®éng [1, 2006.01] 
41/14 . . kh¾c phôc chuyÓn ®éng cña ¶nh b»ng c¸ch lãe s¸ng ng¾n [1, 2006.01] 

42/00 Thu nhËn c¸c b¶n ghi b»ng c¸ch sö dông c¸c sãng kh¸c ngoµi sãng quang; HiÖn 
h×nh c¸c b¶n ghi nµy b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [4, 2006.1] 

42/02 . sö dông tia X [4, 2006.1] 
42/04 . . Gi¸ ®ì dïng cho phim X quang [4, 2006.01] 
42/06 . sö dông sãng siªu ©m, ©m thanh hoÆc h¹ ©m [4, 2006.1] 
42/08 . HiÖn h×nh c¸c b¶n ghi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [4, 2006.1] 

43/00 KiÓm tra ho¹t ®éng chÝnh x¸c cña m¸y ¶nh hoÆc c¸c bé phËn cña nã [1, 
2006.01] 

43/02 . KiÓm tra cöa ch¾n [1, 2006.01] 
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G03C C¸c vËt liÖu nh¹y quang dïng cho môc ®Ých chôp ¶nh; C¸c 
quy tr×nh chôp ¶nh, vÝ dô c¸c quy tr×nh ®iÖn ¶nh, chôp 
r¬n-ghen, ¶nh næi, ¶nh mµu; c¸c quy tr×nh phô trong 
ngµnh chôp ¶nh (c¸c quy tr×nh chôp ¶nh ®Æc trng bëi viÖc sö dông hoÆc thao 
t¸c b»ng tay c¸c thiÕt bÞ cã thÓ ph©n lo¹i vµo ph©n líp G03B) 

  
Ghi chó [5] 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi c¸c ý nghÜa x¸c ®Þnh:  
 - "c¸c thµnh phÇn nh¹y quang" bao gåm c¸c chÊt nh¹y quang, vÝ dô halogenua b¹c, 

vµ chÊt liªn kÕt hoÆc chÊt phô gia nÕu ®îc sö dông;  
 - "c¸c vËt liÖu nh¹y quang" bao gåm c¸c thµnh phÇn nh¹y quang, vÝ dô nhò t¬ng, 

c¸c baz¬ chøa chóng, vµ c¸c líp bæ trî nÕu ®îc sö dông. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c qu¸ tr×nh chôp ¶nh 
Cã c«ng dông chung .................................................................................................5/00, 11/00 
Dïng ®Ó chôp ¶nh mµu ........................................................................................................ 7/00 
Dïng cho c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn khuÕch t¸n  
§Ó chôp ¶nh næi vµ t¬ng tù ................................................................................................ 9/00 

C¸c thµnh phÇn vµ vËt liÖu nh¹y s¸ng ........................................................................ 1/00 
®ãng gãi ......................................................................................................................................... 3/00 

 

1/00 C¸c vËt liÖu nh¹y quang (c¸c vËt liÖu nh¹y quang dïng cho c¸c qu¸ tr×nh chôp ¶nh 
nhiÒu mµu G03C 7/00; cho c¸c qu¸ tr×nh truyÒn khuÕch t¸n G03C 8/00) 
[1,5,2006.01] 

1/005 . C¸c nhò t¬ng cña muèi halogenua b¹c; §iÒu chÕ chóng; Xö lý b»ng ph¬ng ph¸p 
vËt lý; §a c¸c chÊt phô gia vµo (lîng chÊt xóc t¸c cña muèi halogenua b¹c trong 
c¸c hÖ thèng b¹c kh« G03C 1/498) [5, 2006.01] 

1/015 . . C¸c thiÕt bÞ hoÆc qui tr×nh ®Ó ®iÒu chÕ nhò t¬ng (phñ, lµm kh« G03C 1/74) [5, 
2006.01] 

1/025 . . Xö lý nhò t¬ng b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý, vÝ dô b»ng siªu ©m, lµm l¹nh, ¸p suÊt 
(phñ, lµm kh« G03C 1/74) [5, 2006.01] 

1/035 . . ®Æc trng bëi d¹ng tinh thÓ hoÆc thµnh phÇn, vÝ dô h¹t hçn hîp [5, 2006.01] 
1/04 . . cã c¸c chÊt phô gia cao ph©n tö; cã c¸c chÊt t¹o líp [1, 5, 2006.01] 
1/043 . . . c¸c «xit polyankylen; Sunfid polyankylen; Selenit polyankylen; Telurua 

polyankylen [5, 2006.01] 
1/047 . . . Pr«tein, vÝ dô c¸c dÉn xuÊt cña gelatin; C¸c s¶n phÈm thuû ph©n hoÆc chiÕt t¸ch 

cña pr«tein [5, 2006.01] 
1/053 . . . C¸c polyme thu ®îc b»ng ph¶n øng chØ ®ßi hái c¸c liªn kÕt Cacbon-cacbon 

cha b·o hoµ, vÝ dô polyme vinyl [5, 2006.01] 
1/06 . . cã c¸c chÊt phô gia kh«ng ph¶i lµ cao ph©n tö (G03C 1/04 ®îc u tiªn) [1, 5, 

2006.01] 
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1/07 . . . C¸c chÊt cã t¸c dông lµm h¹t ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh t¹o thµnh muèi b¹c [5, 
2006.01] 

1/08 . . . C¸c chÊt lµm t¨ng ®é nh¹y quang [1, 5, 2006.01] 
1/09 . . . . Kim lo¹i quÝ hoÆc thuû ng©n; Muèi hoÆc hîp chÊt cña chóng; Lu huúnh, 

Selen hoÆc Telu, hoÆc c¸c hîp chÊt cña chóng, vÝ dô ®Ó nh¹y ho¸ b»ng ph¬ng 
ph¸p ho¸ häc (G03C 1/34, G03C 1/35 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

1/10 . . . . C¸c chÊt h÷u c¬ [1, 2006.01] 
1/12 . . . . . ChÊt nhuém mµu methin hoÆc polymethin [1, 2006.01] 
1/14 . . . . . . víi sè nhãm CH lÎ [1, 2006.01] 
1/16 . . . . . . . víi mét nhãm CH [1, 2006.01] 
1/18 . . . . . . . víi ba nhãm CH [1, 2006.01] 
1/20 . . . . . . . cã nhiÒu h¬n ba nhãm CH  [1, 2006.01] 
1/22 . . . . . . víi sè nhãm CH ch½n [1, 2006.01] 
1/24 . . . . . . C¸c thuèc nhuém Styryl [1, 2006.01] 
1/26 . . . . . . m¹ch polymetin nèi vµo nh©n dÞ nguyªn tö [1, 2006.01] 
1/28 . . . . cïng víi c¸c chÊt cã ®é nh¹y s¸ng cùc cao [1, 2006.01] 
1/29 . . . . . hçn hîp lµm nh¹y s¸ng cùc cao lµ thµnh phÇn cña thuèc nhuém [5, 2006.01] 
1/295 . . . C¸c chÊt xóc t¸c hiÖn h×nh [5, 2006.01] 
1/30 . . . C¸c chÊt lµm cøng [1, 2006.01] 
1/31 . . . C¸c chÊt lµm mÒm [2, 2006.01] 
1/32 . . . C¸c chÊt lµm mê [1, 2006.01] 
1/33 . . . C¸c chÊt ng¨n c¶n viÖc t¹o thµnh c¸c ®èm s¸ng [2, 2006.01] 
1/34 . . . C¸c chÊt chèng mµng mê; C¸c chÊt lµm æn ®Þnh; C¸c t¸c nh©n øc chÕ sù tho¸i 

ho¸ ¶nh [1, 5, 2006.01] 
1/35 . . . C¸c t¸c nh©n chèng tr¬ng phång, tøc lµ c¸c t¸c nh©n chèng ®ång thau; C¸c 

chÊt ®iÒu mµu [2, 5, 2006.01] 
1/36 . . . C¸c chÊt lµm gi¶m ®é nh¹y s¸ng (líp nhò t¬ng d¬ng thuËn G03C 1/485) [1, 

5, 2006.01] 
1/37 . . . C¸c t¸c nh©n khö trïng [2, 2006.01] 
1/38 . . . C¸c chÊt t¨ng ®é ph©n t¸n; C¸c t¸c nh©n lµm gi¶m nhÑ viÖc ph©n t¸n c¸c líp [1, 

5, 2006.01] 
1/40 . . . C¸c thuèc nhuém kh«ng thuéc c¸c nhãm G03C 1/08 ®Õn G03C 1/38 hoÆc G03C 

1/42 [1, 5, 2006.01] 
1/42 . . . C¸c chÊt hiÖn ¶nh hoÆc c¸c tiÒn chÊt cña chóng [1, 5, 2006.01] 
1/43 . . . C¸c t¸c nh©n xö lý hoÆc c¸c tiÒn chÊt cña chóng kh«ng thuéc c¸c nhãm G03C 

1/07 ®Õn G03C 1/42 [5, 2006.01] 
1/46 . . cã nhiÒu h¬n mét líp nh¹y s¸ng [1, 2006.01] 
1/485 . . Líp nhò t¬ng d¬ng thuËn [2, 5, 2006.01] 
1/49 . . C¸c nhò t¬ng ®Ó in vµ hiÖn ¶nh [2, 5, 2006.01] 
1/492 . . C¸c nhò t¬ng ¶nh hoµ tan ®îc [5, 2006.01] 
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1/494 . Hîp chÊt muèi b¹c kh¸c ngoµi halogenua b¹c; C¸c hÖ thèng quang nhiÖt truyÒn  
¶nh [5, 2006.01] 

1/496 . . C¸c hçn hîp liªn kÕt tù do, vÝ dô bay h¬i [5, 2006.01] 
1/498 . . C¸c hÖ thèng truyÒn ¶nh quang nhiÖt, vÝ dô sÊy b¹c [5, 2006.01] 
1/50 . C¸c hîp chÊt chøa muèi cña c¸c kim lo¹i quý lµm chÊt nh¹y s¸ng ngoµi muèi  

b¹c [1, 5, 2006.01] 
1/52 . C¸c hçn hîp chøa hîp chÊt ®iazo lµm chÊt nh¹y s¸ng (G03C 1/64 ®îc u tiªn) [1, 

5, 2006.01] 
1/54 . . cã chøa muèi ®iazo hoÆc ®iazo anhydrides [1, 2006.01] 
1/56 . . cã chøa ®iazo sulphonat [1, 2006.01] 
1/58 . . C¸c chÊt liªn kÕt dïng cho chóng [1, 5, 2006.01] 
1/60 . . cã c¸c chÊt phô gia cao ph©n tö [1, 5, 2006.01] 
1/61 . . cã c¸c chÊt phô gia kh«ng ph¶i lµ cao ph©n tö [5, 2006.01] 
1/62 . . . cã c¸c hîp chÊt kim lo¹i cã thÓ ®îc khö thµnh kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/64 . C¸c hçn hîp chøa hîp chÊt cña s¾t lµm chÊt nh¹y s¸ng [1, 5, 2006.01] 
1/66 . C¸c hçn hîp chøa cromat lµm chÊt nh¹y s¸ng [1, 5, 2006.01] 
1/67 . C¸c hçn hîp chøa hîp chÊt cña coban lµm chÊt nh¹y s¸ng [5, 2006.01] 
1/675 . C¸c hçn hîp chøa hîp chÊt polyhalogen lµm chÊt nh¹y s¸ng [5, 2006.01] 
1/685 . C¸c hçn hîp chøa hîp chÊt pyran ngng tô xo¾n hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng lµm 

chÊt nh¹y quang [5, 2006.01] 
1/695 . C¸c hçn hîp chøa azit lµm chÊt nh¹y quang [5, 2006.01] 
1/705 . C¸c hçn hîp chøa chancogenit, kim lo¹i hoÆc hîp kim cña chóng lµm chÊt nh¹y 

quang, vÝ dô c¸c hÖ thèng gia quang [5, 2006.01] 
1/72 . C¸c hçn hîp nh¹y s¸ng kh«ng thuéc c¸c nhãm G03C 1/005 ®Õn G03C 1/705 [1, 5, 

2006.01] 
1/725 . . chøa c¸c hîp chÊt v« c¬ [5, 2006.01] 
1/73 . . chøa c¸c hîp chÊt h÷u c¬ [5, 2006.01] 
1/735 . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ - kim lo¹i [5, 2006.01] 
1/74 . §a hçn hîp nh¹y s¸ng lªn nÒn phim; C¸c ph¬ng ph¸p sÊy kh« chóng (G03C 

1/496 ®îc u tiªn) [1, 2, 5, 2006.01] 
1/76 . C¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng ®Æc trng bëi nÒn hoÆc líp lãt phim [1, 5, 2006.01] 
1/765 . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña líp nÒn, vÝ dô sù bè trÝ c¸c lç, c¸c ®êng låi [5, 

2006.01] 
1/77 . . líp nÒn lµm b»ng kim lo¹i [5, 2006.01] 
1/775 . . líp nÒn lµm b»ng giÊy [5, 2006.01] 
1/785 . . . trong mê [5, 2006.01] 
1/79 . . . C¸c líp phñ hoÆc ng©m tÈm cao ph©n tö, vÝ dô vecni [5, 2006.01] 
1/795 . . líp nÒn ®îc lµm tõ c¸c chÊt cao ph©n tö (G03C 1/775 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
1/805 . . ®Æc trng bëi líp säc hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn kÎ säc [5, 2006.01] 
1/81 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn chèng xo¾n [5, 2006.01] 
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1/815 . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn läc hoÆc hÊp thô ¸nh s¸ng cùc tÝm, vÝ dô c¸c t¸c 
nh©n tÈy tr¾ng quang häc (®Ó in ¶nh G03C 5/10; ®Ó t¨ng cêng h×nh ¶nh cña tia X 
G03C 5/17) [5, 2006.01] 

1/825 . . ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn chèng ph¶n x¹ hoÆc ph¬ng tiÖn läc ¸nh s¸ng nh×n thÊy 
®îc, vÝ dô chèng quÇng s¸ng [5, 2006.01] 

1/83 . . . C¸c thµnh phÇn thuèc nhuém h÷u c¬ ®Ó lµm viÖc nµy [5, 2006.01] 
1/835 . . . C¸c chÊt cao ph©n tö ®Ó lµm viÖc nµy, vÝ dô c¸c chÊt c¾n mµu [5, 2006.01] 
1/85 . . ®Æc trng bëi c¸c chÊt phô gia chèng tÜnh hoÆc c¸c líp phñ [5, 2006.01] 
1/89 . . . C¸c chÊt cao ph©n tö dïng ®Ó lµm viÖc nµy [5, 2006.01] 
1/91 . . ®Æc trng bëi c¸c líp thay thÕ hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn thay thÕ [5, 2006.01] 
1/93 . . . C¸c chÊt cao ph©n tö ®Ó lµm viÖc nµy[5, 2006.01] 
1/95 . . lµm cho mê ®ôc hoÆc cã thÓ viÕt ®îc, vÝ dô c¸c chÊt phô gia h¹t tr¬ (G03C 1/775 

®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

3/00 C¸c hép phim ®Ó l¾p vµo m¸y ¶nh, vÝ dô phim cuén, phim khæ; C¸c vËt liÖu 
dïng ®Ó gãi c¸c tÊm nh¹y s¸ng, phim hoÆc giÊy, vÝ dô c¸c vËt liÖu ®Æc trng bëi  
viÖc sö dông c¸c chÊt mµu ®Æc biÖt, c¸c mùc in, chÊt keo dÝnh  [1, 2006.01] 

3/02 . Phim cuén cã c¸c gi¶i giÊy [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh hoÆc c¸c chÊt dïng ®Ó chôp ¶nh; T¸i t¹o l¹i c¸c 
chÊt xö lý (c¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh mµu G03C 7/00; c¸c qu¸ tr×nh truyÒn ®¹t 
khuÕch t¸n G03C 8/00; c¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh næi G03C 9/00) [1, 4, 5, 2006.01] 

5/02 . C¸c quy tr×nh ®o ®é nh¹y, vÝ dô viÖc x¸c ®Þnh ®é nh¹y s¸ng, ®é nh¹y mµu, sù ph©n 
cÊp ®é h¹t, ®é ®Æc cña c¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng; ViÖc chÕ t¹o nÖm ®o ®é nh¹y [1, 
2006.01] 

5/04 . C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh [1, 2006.01] 
5/06 . . Ph¬ng ph¸p dao ®éng tÊm ch¾n [1, 2006.01] 
5/08 . In ¶nh (G03C 5/18 ®îc u tiªn); C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n 

ngõa viÖc in ¶nh [1, 3, 5, 2006.01] 
5/10 . . In ph¶n x¹; In ¶nh sö dông c¸c ph¬ng tiÖn huúnh quang hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn 

l©n quang [1, 5, 2006.01] 
5/12 . Ph¬ng ph¸p ®iÖn ¶nh chôp c¶nh vµ in [1, 2006.01] 
5/14 . . kÕt hîp víi ghi ©m  [1, 2006.01] 
5/16 . C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh tia X, tia hång ngo¹i vµ tia tö ngo¹i [1, 2006.01] 
5/17 . . sö dông mµn h×nh ®Ó t¨ng cêng h×nh ¶nh tia X [2, 4, 2006.01] 
5/18 . C¸c qu¸ tr×nh in ®iazo, vÝ dô hiÖn ¶nh b»ng nhiÖt, hoÆc c¸c chÊt dïng ®Ó lµm viÖc 

nµy [1, 3, 5, 2006.01] 
5/20 . . In ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
5/22 . C¸c ph¬ng ph¸p cromat trùc tiÕp, tøc lµ kh«ng cÇn xö lý tríc tÊm ¶nh b¹c, hoÆc 

c¸c chÊt dïng ®Ó lµm viÖc nµy [1, 5, 2006.01] 
5/26 . C¸c ph¬ng ph¸p sö dông vËt liÖu nh¹y s¸ng cã chøa muèi b¹c hoÆc c¸c chÊt dïng 

®Ó lµm viÖc nµy (sù hiÖn ¶nh vËt lý G03C 5/58) [1, 5, 2006.01] 
5/28 . . C¸c qu¸ tr×nh lµm phim ®iÖn ¶nh [1, 5, 2006.01] 
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5/29 . . C¸c ph¬ng ph¸p hiÖn ¶nh hoÆc c¸c chÊt dïng ®Ó lµm viÖc nµy (G03C 5/38, G03C 
5/50 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

5/30 . . . C¸c chÊt hiÖn [1, 2006.01] 
5/305 . . . C¸c chÊt phô gia kh¸c ngoµi thuèc hiÖn [5, 2006.01] 
5/31 . . . T¸i t¹o l¹i; C¸c chÊt ®én [5, 2006.01] 
5/315 . . . Sù hiÖn ¶nh tanin [5, 2006.01] 
5/32 . . Lµm Èn ho¸; Khö nh¹y [1, 5, 2006.01] 
5/38 . . Sù ®Þnh ¶nh; HiÖn ¶nh-§Þnh ¶nh; Lµm ®anh ¶nh-®Þnh ¶nh (Lµm tr¾ng ¶nh-®Þnh 

¶nh G03C 5/44) [1, 5, 2006.01] 
5/39 . . . Lµm æn ®Þnh, tøc lµ h·m kh«ng cÇn röa [2, 5, 2006.01] 
5/395 . . T¸i t¹o l¹i c¸c chÊt xö lý ¶nh kh¸c ngoµi thuèc hiÖn; C¸c chÊt ®én ®Ó lµm viÖc 

nµy [4, 5, 2006.01] 
5/40 . . Sù biÕn ®æi ho¸ häc c¸c ¶nh ®· hiÖn (G03C 5/50 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/42 . . . Lµm nh¹t; Lµm ®Ëm [1, 5, 2006.01] 
5/44 . . . Lµm tr¾ng; Lµm tr¾ng ¶nh-®Þnh ¶nh [1, 5, 2006.01] 
5/46 . . . Sù hiÖn mµu [1, 5, 2006.01] 
5/48 . . . Sù c¾n mµu [1, 5, 2006.01] 
5/50 . . HiÖn ¶nh ®¶o chiÒu; C¸c ph¬ng ph¸p tiÕp xóc (G03C 5/315, G03C 8/00 ®îc u 

tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/56 . C¸c ph¬ng ph¸p sö dông c¸c hîp chÊt nh¹y s¸ng thuéc c¸c nhãm G03C 1/64 

G03C 1/72 hoÆc c¸c chÊt ®Ó lµm viÖc nµy (G03C 5/58 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/58 . C¸c ph¬ng ph¸p thu nhËn c¸c h×nh ¶nh ¸nh kim b»ng c¸ch kÕt tña h¬i hoÆc sù hiÖn 

¶nh vËt lý [5, 2006.01] 
5/60 . C¸c ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o ¶nh trªn tói [5, 2006.01] 

7/00 C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh mµu hoÆc c¸c chÊt dïng ®Ó lµm viÖc nµy; T¸i t¹o l¹i 
c¸c chÊt xö lý nµy; VËt liÖu nh¹y s¸ng ®Ó chôp ¶nh mµu (c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn 
khuÕch t¸n G03C 8/00) [1, 4, 5, 2006.01] 

7/02 . C¸c ph¬ng ph¸p tÈy tr¾ng trùc tiÕp; C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc nµy; ChuÈn bÞ 
hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [5, 2006.01] 

7/04 . C¸c ph¬ng ph¸p phô sö dông viÖc läc mµu; C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc nµy; 
ChuÈn bÞ hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [5, 2006.01] 

7/06 . . Sù chÕ t¹o c¸c mµn läc mµu [1, 2006.01] 
7/08 . . . tõ c¸c h¹t mµu nhiÒu lo¹i ph©n bè kh«ng ®Òu [1, 2006.01] 
7/10 . . . víi c¸c vïng mµu ®îc ph©n bè ®Òu, vÝ dô c¸c d¶i, ®êng, ®iÓm [1, 2006.01] 
7/12 . . . . b»ng c¸c ph¬i s¸ng [1, 2006.01] 
7/14 . C¸c ph¬ng ph¸p phô sö dông mµn thÊu kÝnh; C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc nµy; 

ChuÈn bÞ hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [1, 5, 2006.01] 
7/18 . C¸c ph¬ng ph¸p hiÖu chØnh ¶nh mµu trong viÖc chôp ¶nh mµu chän läc (sö dông 

c¸c bé ghÐp mµu G03C 7/333) [1, 5, 2006.01] 
7/20 . C¸c ph¬ng ph¸p trõ mµu sö dông c¸c lo¹i phim nh¹y s¸ng kh¸c nhau, ®îc phñ 

lªn líp nÒn cña mçi lo¹i, vÝ dô bäc hai líp, bäc ba líp [1, 5, 2006.01] 
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7/22 . C¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt ®iÖn ¶nh chän läc mµu; C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc 
nµy; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [1, 5, 2006.01] 

7/24 . . kÕt hîp víi viÖc ghi ©m [1, 2006.01] 
7/25 . . C¸c ph¬ng ph¸p nhuém hót mµu; C¸c vËt liÖu dïng cho viÖc nµy; ChuÈn bÞ hoÆc 

xö lý c¸c vËt liÖu nµy [5, 2006.01] 
7/26 . C¸c nhò t¬ng halogenua b¹c dïng cho c¸c ph¬ng ph¸p trõ mµu (G03C 7/28 

G03C 7/30 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
7/28 . C¸c ph¬ng ph¸p tÈy tr¾ng nhuém b¹c; C¸c vËt liÖu dïng cho viÖc nµy; ChuÈn bÞ 

hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [1, 5, 2006.01] 
7/29 . . c¸c thuèc nhuém Azo dïng cho viÖc nµy [5, 2006.01] 
7/30 . Ph¬ng ph¸p hiÖn ¶nh mµu sö dông c¸c chÊt ghÐp mµu; C¸c vËt liÖu dïng cho viÖc 

nµy; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [1, 5, 2006.01] 
7/305 . . C¸c chÊt gi¶i phãng c¸c t¸c nh©n ho¹t hãa dïng trong kü thuËt chôp ¶nh, vÝ dô 

c¸c chÊt liªn kÕt gi¶i phãng hiÖn-h·m ¶nh (G03C 7/388 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

7/32 . . C¸c chÊt liªn kÕt-mµu (G03C 7/305, G03C 7/388 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
7/327 . . . C¸c chÊt liªn kÕt cao ph©n tö [5, 2006.01] 
7/333 . . . C¸c chÊt liªn kÕt mµu, vÝ dô ®Ó söa ¶nh mµu [5, 2006.01] 
7/34 . . . C¸c chÊt liªn kÕt chøa phªnol (G03C 7/327 ®Õn G03C 7/333 ®îc u tiªn) [1, 5, 

2006.01] 
7/36 . . . C¸c chÊt liªn kÕt chøa hîp chÊt cã nhãm methylene ho¹t tÝnh (G03C 7/327 ®Õn 

G03C7/333 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
7/38 . . . . trong vßng [1, 5, 2006.01] 
7/384 . . . . . trong vßng pyrazolone [5, 2006.01] 
7/388 . . C¸c ph¬ng ph¸p ®Ó hîp nhÊt trong nhò t¬ng nh÷ng chÊt gi¶i phãng ra c¸c t¸c 

nh©n ho¹t tÝnh ®Ó lµm ¶nh hoÆc c¸c chÊt t¹o mµu; Dung m«i ®Ó lµm viÖc nµy [5, 
2006.01] 

7/392 . . C¸c chÊt phô gia (G03C 7/305, G03C 7/32 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/396 . . . C¸c chÊt phô gia cao ph©n tö [5, 2006.01] 
7/407 . . C¸c ph¬ng ph¸p hiÖn ¶nh hoÆc c¸c t¸c nh©n dïng ®Ó hiÖn ¶nh [5, 2006.01] 
7/413 . . . Thuèc hiÖn ¶nh [5, 2006.01] 
7/42 . . Sù tÈy tr¾ng-sù h·m ¶nh hoÆc c¸c t¸c nh©n dïng ®Ó lµm viÖc nµy [3, 5, 2006.01] 
7/44 . . Sù t¸i t¹o l¹i; C¸c chÊt ®én (G03C 7/42 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/46 . C¸c ph¬ng ph¸p chän mµu kh«ng thuéc ph©n nhãm G03C 7/26; C¸c vËt liÖu dïng 

®Ó lµm viÖc nµy; ChuÈn bÞ hoÆc xö lý c¸c vËt liÖu nµy [5, 2006.01] 

8/00 C¸c ph¬ng ph¸p truyÒn khuÕch t¸n hoÆc c¸c chÊt ®Ó lµm viÖc nµy; C¸c vËt liÖu 
nh¹y s¸ng dïng cho c¸c ph¬ng ph¸p nµy [5, 2006.01] 

8/02 . C¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng ®Æc trng bëi kh©u t¹o ¶nh [5, 2006.01] 
8/04 . . C¸c chÊt ®îc truyÒn b»ng khuÕch t¸n bao gåm c¸c hîp chÊt v« c¬ hoÆc c¸c hîp 

chÊt h÷u c¬-kim lo¹i dÉn xuÊt tõ c¸c kim lo¹i quý nh¹y s¸ng [5, 2006.01] 
8/06 . . . TruyÒn khuÕch t¸n muèi b¹c [5, 2006.01] 
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8/08 . . C¸c chÊt ®îc truyÒn b»ng khuÕch t¸n bao gåm c¸c hîp chÊt h÷u c¬ (G03C 8/04 
®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

8/10 . . . cña thuèc nhuém hoÆc tiÒn chÊt cña chóng [5, 2006.01] 
8/12 . . . . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu gi¶i phãng [5, 2006.01] 
8/14 . . . . . Sù «xi ho¸ cña chÊt sinh mµu [5, 2006.01] 
8/16 . . . . . . ban ®Çu khuÕch t¸n ®îc trong m«i trêng kiÒm [5, 2006.01] 
8/18 . . . . . . . C¸c thuèc hiÖn ¶nh nhuém mµu [5, 2006.01] 
8/20 . . . . . . ban ®Çu kh«ng khuÕch t¸n ®îc trong m«i trêng kiÒm [5, 2006.01] 
8/22 . . . . . Sù khö cña c¸c chÊt sinh mµu [5, 2006.01] 
8/24 . C¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng ®Æc trng bëi kh©u thu nhËn ¶nh [5, 2006.01] 
8/26 . . C¸c líp thu nhËn h×nh ¶nh (G03C 8/52 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
8/28 . . . chøa c¸c nh©n thuèc hiÖn hoÆc c¸c hîp chÊt t¹o ra nh©n nµy [5, 2006.01] 
8/30 . C¸c ph¬ng ph¸p phô trî sö dông kÝnh läc mµu; VËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc nµy; 

ChuÈn bÞ vµ xö lý c¸c vËt liÖu nµy [5, 2006.01] 
8/32 . C¸c ph¬ng ph¸p hiÖn hoÆc c¸c chÊt ®Ó hiÖn ¶nh (G03C 8/18 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
8/34 . . Thïng chøa c¸c chÊt (G03C 8/48, G03B 17/50 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
8/36 . . C¸c thuèc hiÖn ¶nh [5, 2006.01] 
8/38 . . . chøa c¸c chÊt t¨ng ®é nhít [5, 2006.01] 
8/40 . . Sù hiÖn ¶nh b»ng nhiÖt [5, 2006.01] 
8/42 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [5, 2006.01] 
8/44 . . C¸c thiÕt bÞ tÝch hîp, tøc lµ phÇn t¹o ¶nh kh«ng t¸ch biÖt víi phÇn thu nhËn h×nh 

¶nh [5, 2006.01] 
8/46 . . . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn gom hoÆc bëi ph¬ng tiÖn gi¶i phãng khÝ [5, 

2006.01] 
8/48 . . . ®Æc trng bëi c¸c chÊt ®îc sö dông ®Ó che ch¾n bé phËn t¹o h×nh ¶nh [5, 

2006.01] 
8/50 . . C¸c thiÕt bÞ t¸ch bãc tõng phÇn, tøc lµ phÇn t¹o ¶nh ®îc t¸ch rêi khái phÇn thu 

nhËn h×nh ¶nh [5, 2006.01] 
8/52 . . C¸c líp nÒn hoÆc c¸c líp bæ trî; C¸c chÊt dïng cho viÖc nµy [5, 2006.01] 
8/54 . . . C¸c líp ®Þnh giê [5, 2006.01] 
8/56 . . . C¸c líp c¾n mµu [5, 2006.01] 

9/00 C¸c ph¬ng ph¸p chôp ¶nh næi hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p t¬ng tù [1, 2006.01] 
9/02 . C¸c biÓu ®å thÞ sai lËp thÓ [1, 2006.01] 
9/04 . C¸c ¶nh cã híng [1, 2006.01] 

9/06 . ¶nh næi nhËn ®îc qua cËp bæ sung nhau (anaglyph) [1, 2006.01] 
9/08 . ®Ó t¹o ra ¶nh ba chiÒu [1, 2006.01] 

11/00 C¸c qu¸ tr×nh phô trî trong chôp ¶nh (®Æc trng bëi thiÕt bÞ sö dông G03D 5/00) 
[1, 2006.01] 

11/02 . Sù ®¸nh dÊu hoÆc ghi thªm ch÷ lªn ¶nh [1, 2006.01] 
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11/04 . . ch÷a lçi trªn ¶nh [1, 2006.01] 
11/06 . Hoµn thiÖn; Phôc chÕ; Lµm nh¸m ¶nh; Che m¶ng; Lµm s¹ch; B«i tr¬n; Xö lý h·m 

[1, 5, 2006.01] 
11/08 . Che phñ, tøc lµ sö dông c¸c líp b¶o vÖ phñ lªn ¶nh ®· in [1, 5, 2006.01] 
11/10 . . ®Ó b¶o vÖ khái tia cùc tÝm [1, 2006.01] 
11/12 . LÊy ®i hoÆc dÞch chuyÓn c¸c líp ¶nh kh«ng bÞ háng [1, 2006.01] 
11/14 . D¸n ¶nh; GhÐp ¶nh [1, 2006.01] 
11/16 . Sù sÊy [1, 2006.01] 
11/18 . Sù t« mµu ¶nh [1, 2006.01] 
11/20 . . b»ng bét mµu hoÆc mµu níc [1, 2006.01] 
11/22 . ChuÈn bÞ phim tÊm hoÆc phim cuén ®Ó s¶n xuÊt c¸c ©m b¶n kh«ng b»ng ph¬ng 

ph¸p chôp ¶nh [1, 2006.01] 
11/24 . T¸ch nhò t¬ng ra khái chÊt th¶i cña vËt liÖu lµm ¶nh; Thu håi c¸c chÊt nh¹y s¸ng  

[1, 5, 2006.01] 
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G03D C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý c¸c vËt liÖu ¶nh ®· ph¬i s¸ng; c¸c 
phô tïng cho chóng  

Néi dung ph©n líp 

c¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý c¸c vËt liÖu ¶nh ®· ph¬i s¸ng 
C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý b»ng chÊt láng, chÊt khÝ vµ sù 
khuÕch t¸n ................................................................................................ 3/00, 5/00, 7/00, 9/00 
C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý cã sù chuyÓn ho¸ ............................................................................... 11/00 
C¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng kh¸c ............................................................................................. 13/00 

C¸c thiÕt bÞ xö lý vËt liÖu ®· xö lý .............................................................................. 15/00 
C¸c phßng tèi  ........................................................................................................................... 17/00 

 

3/00 C¸c thiÕt bÞ xö lý b»ng chÊt láng cã sù nhóng ch×m; C¸c thiÕt bÞ röa cã sù nhóng 
ch×m (G03D 9/00, G03D 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c chi tiÕt hoµn lu chÊt láng  [1, 2006.01] 
3/04 . . M¸y khuÊy chÊt láng  [1, 2006.01] 
3/06 . . CÊp chÊt láng; Hoµn lu chÊt láng ë ngoµi bÓ [1, 2006.01] 
3/08 . cã chuyÓn ®éng trén c¬ häc mét c¸ch tuÇn tù  vËt liÖu ®· ph¬i s¸ng [1, 2006.01] 
3/10 . . dïng cho phim tÊm, phim cuén hoÆc b¶n in ®îc gi÷ tõng chiÕc mét [1, 2006.01] 
3/12 . . dïng cho phim tÊm, phim cuén ho¨c b¶n in ®îc tr¶i lªn b¨ng chuyÓn [1, 2, 

2006.01] 
3/13 . . dïng cho c¸c cuén phim dµi hoÆc c¸c b¶n in cã d¹ng b¨ng, vÝ dô ®îc dÞch 

chuyÓn b»ng c¸c thiÕt bÞ trôc l¨n [2, 2006.01] 
3/14 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tÝnh ®é në dµi hoÆc co ng¾n cña phim [1, 2006.01] 
3/16 . Xö lý c¸c vËt liÖu ®· ph¬i s¸ng trong c¸c hép gèc [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ xö lý b»ng chÊt láng kh«ng cÇn nhóng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó röa kh«ng 
cÇn nhóng (G03D 9/00, G03D 11/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

5/02 . sö dông c¸c ¨m-pun chÊt láng cã thÓ vì [1, 2006.01] 
5/04 . sö dông b×nh phun chÊt láng [1, 2006.01] 
5/06 . C¸c vËt ®Öm, con l¨n hoÆc c¸c d¶i ®Ó quÐt chÊt láng lªn [1, 2, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ xö lý b»ng chÊt khÝ [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ hiÖn ¶nh khuÕch t¸n [1, 2006.01] 
9/02 . sö dông c¸c ¨m-pun chÊt láng cã thÓ vì [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ xö lý ®¶o ngîc [1, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý hoÆc phô tïng dïng cho chóng kh«ng thuéc c¸c nhãm 
G03D 3/00 ®Õn G03D 11/00 [1, 2006.01] 

13/02 . §å dùng; ThiÕt bÞ ®ì [1, 2006.01] 
13/04 . . Khay; §Üa; ChËu, bÓ, thïng [1, 2006.01] 
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13/06 . . . C¸c thïng kh«ng lät s¸ng cã bé phËn ®Ó l¾p phim díi ¸nh s¸ng ban ngµy [1, 
2006.01] 

13/08 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®Þnh h×nh c¸c vËt liÖu ®· ph¬i s¸ng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi÷ c¸c vËt liÖu 
®· ph¬i s¸ng [1, 2006.01] 

13/10 . . . C¸c gi¸ kÑp (G03D 13/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/12 . . . C¸c lo¹i khung (G03D 13/14 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
13/14 . . . ®Ó gi÷ phim ë d¹ng cuén l¹i [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý c¸c tÊm ¶nh in [1, 2006.01] 
15/02 . SÊy; Lµm bãng (kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý G03D 3/00 ®Õn G03D 13/00) [1, 

2006.01] 
15/04 . C¾t; D¸n [1, 2006.01] 
15/06 . Phñ líp s¬n dÇu hoÆc c¸c líp phñ kh¸c [1, 2006.01] 
15/08 . Lµm ph¼ng c¸c tÊm ¶nh in [1, 2006.01] 
15/10 . L¾p khung, vÝ dô l¾p c¸c vËt liÖu ®· hiÖn vµo khung (khung chuyªn dïng ®Ó chiÕu 

¶nh G03B 21/64) [1, 2006.01] 

17/00 C¸c dông cô dïng trong phßng tèi, kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp 
nµy; C¸c phßng tèi di ®éng  [1, 2006.01] 

 

174 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G03F 

G03F ChÕ t¹o c¸c bÒ mÆt cã h×nh vÏ hoÆc h×nh næi b»ng ph¬ng 
ph¸p quang c¬, vÝ dô ®Ó in Ên, ®Ó xö lý c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn; 
C¸c vËt liÖu dïng cho viÖc nµy; c¸c b¶n gèc dïng cho 
viÖc nµy; C¸c thiÕt bÞ chuyªn dông cho viÖc nµy (c¸c m¸y xÕp 
ch÷ quang ®iÖn B41B; c¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng hoÆc c¸c quy tr×nh chôp ¶nh G03C; 
phÐp ®iÖn ký, c¸c líp nh¹y s¸ng hoÆc c¸c quy tr×nh G03G) 

Ghi chó [5] 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi ý nghÜa x¸c 
®Þnh:  

 - "Nh¹y s¸ng" cã nghÜa lµ kh«ng nh÷ng nh¹y víi bøc x¹ ®iÖn tõ mµ cßn nh¹y víi bøc 
x¹ h¹t;  

 - "Thµnh phÇn nh¹y s¸ng" bao gåm c¸c chÊt nh¹y s¸ng, vÝ dô quinonediazide, vµ, nÕu 
®îc sö dông, bao gåm c¶ c¸c lo¹i keo liªn kÕt hoÆc chÊt phô gia;  

 - "VËt liÖu nh¹y s¸ng" bao gåm c¸c thµnh phÇn nh¹y s¸ng, vÝ dô quang ®iÖn trë, c¸c 
líp nÒn mang chóng vµ nÕu ®îc sö dông, bao gåm c¶ c¸c líp bæ trî. 

 

1/00 C¸c b¶n gèc cho c¸c bÒ mÆt næi hoÆc c¸c bÒ mÆt cã h×nh vÏ b»ng ph¬ng ph¸p 
quang c¬, vÝ dô mÆt n¹, m¹ng che quang hoÆc m¹ng ch÷ thËp; Ph«i mÆt n¹ hoÆc 
líp mµng cña chóng; Thïng ®ùng chuyªn dïng cho chóng; ChuÈn bÞ chóng [1, 
3, 2006.01, 2012.01] 

 

Ghi chó [2012.01] 

 Trong nhãm chÝnh nµy, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dông, nghĩa lµ t¹i mçi 
møc thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ 
thÝch hîp ®Çu tiªn. 

  
1/20 .  MÆt n¹ hoÆc ph«i mÆt n¹ ®Ó t¹o ¶nh b»ng c¸ch bøc x¹ c¸c chïm h¹t ®îc tÝch ®iÖn 

   [CPB], vÝ dô b»ng chïm ®iÖn tö; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/22 .  MÆt n¹ hoÆc ph«i mÆt n¹ ®Ó t¹o ¶nh b»ng bøc x¹ cã bíc sãng 100 nm hoÆc ng¾n 

   h¬n, vÝ dô mÆt n¹ X-quang, mÆt n¹ tö ngoai cùc ng¾n [EUV]; ChuÈn bÞ chóng 
   [2012.01]  

1/24 .  . MÆt n¹ ph¶n x¹; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/26 .  . MÆt n¹ lÖch pha [PSM]; Ph«i PSM; ChuÈn bÞ chóng [2012.01]  
1/28 .  .  Víi ba hoÆc nhiÒu pha kh¸c nhau trªn cïng mét PSM; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/29 .  .  ViÒn PSM hoÆc gi¸ ch×a PSM; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/30 .  .  PSM lu©n phiªn, vÝ dô PSM Levenson-Shibuya; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/32 .  .  PSM suy gi¶m [att-PSM], vÝ dô PSM nöa t«ng hoÆc PSM cã phÇn dÞch pha b¸n 

      trong suèt; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/34 .  .  PSM mÐp pha, vÝ dô PSM kh«ng m¹ cr«m; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
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1/36 .  MÆt n¹ cã tÝnh n¨ng hiÖu chØnh l©n cËn; ChuÈn bÞ chóng, vÝ dô quy tr×nh thiÕt kÕ  
    hiÖu chØnh l©n cËn quang häc [OPC] [2012.01]   

1/38 .  MÆt n¹ cã c¸c tÝnh n¨ng phô trî, vÝ dô c¸c chÊt phñ hoÆc dÊu hiÖu ®Æc biÖt ®Ó c¨n 
   chØnh hoÆc thö nghiÖm; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 

1/40 .  .  C¸c ®Æc tÝnh liªn quan ®Õn tÝnh phãng ®iÖn [ESD], vÝ dô líp phñ chèng tÜnh ®iÖn 
     hoÆc líp kim lo¹i dÉn ®iÖn xung quanh ngo¹i vi líp nÒn mÆt n¹ [2012.01] 

1/42 .  .  TÝnh n¨ng c¨n chØnh hoÆc ®¨ng ký, vÝ dô c¸c dÊu hiÖu c¨n chØnh trªn líp nÒn mÆt 
      n¹ [2012.01] 

1/44 . . TÝnh n¨ng thö nghiÖm hoÆc ®o ®¹c, vÝ dô mÉu líi, bé gi¸m s¸t tËp trung, thang 
       ®o r¨ng ca hoÆc thang ®o ®îc c¾t khÊc [2012.01]    

1/46 . . Líp phñ chèng ph¶n x¹ [2012.01] 
1/48 . . Líp phñ b¶o vÖ [2012.01] 
1/50 .  Ph«i mÆt n¹ kh«ng kh«ng thuéc c¸c nhãm G03F 1/20-G03F 1/26; ChuÈn bÞ chóng 

   [2012.01] 
1/52 .  Bé ph¶n x¹ [2012.01] 
1/54 .  Bé hÊp thô, vÝ dô vËt liÖu mê [2012.01] 
1/56 . . Bé hÊp thô h÷u c¬, vÝ dô quang trë [2012.01] 
1/58 . . cã hai hoÆc nhiÒu líp hÊp phô kh¸c nhau, vÝ dô bé hÊp thô ®a líp xÕp chång 

    [2012.01] 
1/60 . Líp nÒn [2012.01] 
1/62 . Tæ hîp c¸c líp máng, vÝ dô cã mµng trªn khung ®ì; ChuÈn bÞ chóng [2012.01] 
1/64 . . ®Æc trng bëi khung, vÝ dô cÊu tróc hoÆc vËt liÖu cña chóng [2012.01] 
1/66 . Thïng chøa chuyªn dïng cho mÆt n¹, ph«i mÆt n¹ hoÆc c¸c líp máng; ChuÈn bÞ 

   chóng [2012.01] 
1/68 . C¸c quy tr×nh chuÈn bÞ kh«ng thuéc c¸c nhãm G03F 1/20-G03F 1/50 [2012.01] 

1/70 . . ThÝch øng c¸ch bè trÝ hoÆc thiÕt kÕ c¬ b¶n mÆt n¹ theo yªu cÇu quy tr×nh in th¹ch 
    b¶n, vÝ dô hiÖu chØnh lÆp l¹i lÇn thø hai cña c¸c mÉu mÆt n¹ ®Ó t¹o ¶nh [2012.01] 

1/72 . . Söa ch÷a hoÆc hiÖu chØnh c¸c khiÕm khuyÕt mÆt n¹ [2012.01] 
1/74 . . . b»ng chïm h¹t tÝch ®iÖn [CPB], vÝ dô chïm ion tËp trung [2012.01] 
1/76 . . T¹o mÉu mÆt n¹ b»ng c¸ch t¹o ¶nh [2012.01] 
1/78 . . . b»ng chïm h¹t tÝch ®iÖn [CPB], vÝ dô chïm ®iÖn tö [2012.01] 
1/80 . . Ch¹m kh¾c [2012.01] 
1/82 . . C¸c quy tr×nh phô trî, vÝ dô lµm s¹ch [2012.01] 
1/84 . . . KiÓm tra [2012.01] 
1/86 . . . . b»ng chïm h¹t tÝch ®iÖn [CPB] [2012.01] 
1/88 . ®îc chuÈn bÞ b»ng quy tr×nh chôp ¶nh ®Ó s¶n xuÊt sù ch¹m næi m« phßng b¶n gèc 

  [2012.01] 
1/90 . ®îc chuÈn bÞ theo quy tr×nh l¾p r¸p [2012.01] 
1/92 . ®îc chuÈn bÞ tõ bÒ mÆt in [2012.01] 

3/00 Sù ph©n t¸ch mµu; Söa l¹i ©m s¾c (c¸c thiÕt bÞ ®Ó in ¶nh nãi G03B) [1, 2006.01] 
3/02 . b»ng c¸ch chÊm söa l¹i [1, 2006.01] 
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3/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn chôp ¶nh [1, 2006.01] 
3/06 . . b»ng c¸ch dïng mÆt n¹ che khuÊt  [1, 2006.01] 
3/08 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang ®iÖn [1, 2006.01] 
3/10 . KiÓm tra mµu s¾c hoÆc ©m s¾c cña ©m b¶n hoÆc d¬ng b¶n [1, 2006.01] 

5/00 C¸c quy tr×nh che ch¾n; Mµn che dïng cho c¸c quy tr×nh nµy [1, 2006.01] 
5/02 . b»ng c¸c ph¬ng ph¸p chiÕu (c¸c m¸y chôp ¶nh G03B) [1, 2006.01] 
5/04 . . thay ®æi hiÖu øng che [1, 2006.01] 
5/06 . . thay ®æi hiÖu øng mµn ch¾n  [1, 2006.01] 
5/08 . . sö dông c¸c mµn cã v¹ch [1, 2006.01] 
5/10 . . sö dông c¸c mµn cã ®êng giao nhau  [1, 2006.01] 
5/12 . . sö dông c¸c mµn kh¸c, vÝ dô mµn d¹ng h¹t [1, 2006.01] 
5/14 . b»ng c¸c ph¬ng ph¸p tiÕp xóc [1, 2006.01] 
5/16 . . sö dông c¸c mµn nöa ©m s¾c x¸m [1, 2006.01] 
5/18 . . sö dông c¸c mµn mµu b¸n s¾c [1, 2006.01] 
5/20 . sö dông c¸c mµn ®Ó in ¶nh b¶n kÏm [1, 2006.01] 
5/22 . kÕt hîp mét sè mµn; Khö nhiÔu [1, 2006.01] 
5/24 . b»ng c¸ch chiÕu s¸ng nhiÒu lÇn, vÝ dô c¸c ph¬ng ph¸p kÕt hîp chôp ¶nh tuyÕn tÝnh 

vµ mµn [1, 2006.01] 

7/00 ChÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p quang c¬, vÝ dô in lit« ¶nh, c¸c bÒ mÆt cã h×nh mÉu 
hoÆc c¸c bÒ mÆt næi, vÝ dô c¸c khu«n in; C¸c vËt liÖu dïng ®Ó lµm viÖc nµy, vÝ 
dô c¸c quang trë; C¸c thiÕt bÞ chuyªn dông cho viÖc nµy (sö dông c¸c kÕt cÊu 
quang trë cho c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt, xem nh÷ng vÞ trÝ t¬ng øng, vÝ dô 
B44C, H01L, vÝ dô H01L 21/00, H05K) [1, 3, 5, 2006.01] 

7/004 . C¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng (G03F 7/12, G03F 7/14 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/008 . . Azit (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/012 . . . C¸c azit cao ph©n tö; c¸c chÊt phô gia cao ph©n tö, vÝ dô c¸c chÊt keo liªn kÕt 

[5, 2006.01] 
7/016 . . C¸c muèi hoÆc hîp chÊt ®iazoni (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/021 . . . C¸c hîp chÊt ®iazoni cao ph©n tö; C¸c chÊt phô gia cao ph©n tö, vÝ dô c¸c chÊt 

keo liªn kÕt [5, 2006.01] 
7/022 . . Quinone®iazit (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/023 . . . Quinone®iazit cao ph©n tö; c¸c chÊt phô gia cao ph©n tö, vÝ dô c¸c chÊt keo liªn 

kÕt [5, 2006.01] 
7/025 . . C¸c hîp chÊt nh¹y quang cã kh¶ n¨ng polyme ho¸ kh«ng ph¶i cao ph©n tö cã liªn 

kÕt cacbon-cacbon ba, vÝ dô hîp chÊt axetylenic (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

7/027 . . C¸c hîp chÊt nh¹y quang cã kh¶ n¨ng polyme ho¸ kh«ng ph¶i cao ph©n tö cã liªn 
kÕt cacbon-cacbon kÐp, vÝ dô hîp chÊt ethylen (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

7/028 . . . cã c¸c chÊt t¨ng ®é nh¹y quang, vÝ dô c¸c chÊt kh¬i mµo nh¹y quang [5, 
2006.01] 
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7/029 . . . . C¸c hîp chÊt v« c¬; C¸c hîp chÊt cña Oni; C¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã nguyªn tö 
kh¸c lo¹i ngoµi Oxi, Nit¬ hoÆc Lu huúnh [5, 2006.01] 

7/031 . . . . C¸c hîp chÊt h÷u c¬ kh«ng thuéc nhãm G03F 7/029 [5, 2006.01] 
7/032 . . . cã chÊt keo liªn kÕt [5, 2006.01] 
7/033 . . . . c¸c chÊt keo liªn kÕt lµ polyme thu ®îc b»ng c¸c ph¶n øng chØ x¶y ra víi c¸c 

liªn kÕt cacbon-cacbon cha b·o hoµ, vÝ dô polyme vinyl [5, 2006.01] 
7/035 . . . . C¸c chÊt keo liªn kÕt lµ polyurªthan [5, 2006.01] 
7/037 . . . . C¸c chÊt keo liªn kÕt lµ polyamit hoÆc polyimit [5, 2006.01] 
7/038 . . C¸c hîp chÊt cao ph©n tö mµ khi nÊu ch¶y kh«ng tan hoÆc dÝnh ít tõng phÇn 

(G03F 7/075 ®îc u tiªn; c¸c azit cao ph©n tö G03F 7/012; c¸c hîp chÊt diazoni 
cao ph©n tö G03F 7/021) [5, 2006.01] 

7/039 . . C¸c hîp chÊt cao ph©n tö cã tÝnh chÊt quang suy biÕn, vÝ dô chÞu ®îc c¸c ®iÖn tö 
d¬ng (G03F 7/075 ®îc u tiªn; c¸c quinonediazit cao ph©n tö G03F 7/023) [5, 
2006.01] 

7/04 . . Cr«mat (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/06 . . Muèi B¹c (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/07 . . . ®îc sö dông ®Ó dÞch chuyÓn b»ng khuÕch t¸n [5, 2006.01] 
7/075 . . C¸c hîp chÊt chøa Silicon [5, 2006.01] 
7/085 . . C¸c hçn hîp nh¹y quang ®Æc trng bëi c¸c chÊt phô gia kh«ng ph¶i lµ cao ph©n tö 

hç trî cho sù kÕt dÝnh (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/09 . . ®Æc trng bëi c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô gi¸ ®ì, c¸c líp phô trî (gi¸ ®ì cho c¸c b¶n 

in nãi chung B41N) [5, 2006.01] 
7/095 . . . cã nhiÒu h¬n mét líp nh¹y quang (G03F 7/075 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/105 . . . cã c¸c chÊt, vÝ dô c¸c chÊt chØ thÞ, ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh nh×n thÊy ®îc [5, 

2006.01] 
7/11 . . . cã c¸c líp phñ hoÆc c¸c líp trung gian, vÝ dô c¸c líp phô [5, 2006.01] 
7/115 . . . cã gi¸ ®ì hoÆc c¸c líp cã c¸c ph¬ng tiÖn ®ì thu ®îc hiÖu øng mµn ch¾n hoÆc 

®Ó ®¹t ®îc sù tiÕp xóc tèt h¬n khi in ch©n kh«ng [5, 2006.01] 
7/12 . ChÕ t¹o khu«n in líi hoÆc c¸c khu«n in t¬ng tù, vÝ dô giÊy nÕn [1, 2006.01] 
7/14 . ChÕ t¹o khu«n  in collo [1, 2006.01] 
7/16 . C¸c quy tr×nh tr¸ng c¸c líp phñ; C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó lµm viÖc nµy (tr¸ng líp phñ 

lªn vËt liÖu lãt nãi chung B05; tr¸ng c¸c líp nh¹y s¸ng lªn b¶n lãt ®Ó chôp ¶nh 
G03C 1/74) [1, 2006.01] 

7/18 . Tr¸ng líp phñ lªn c¸c bÒ mÆt cong [1, 2006.01] 
7/20 . Sù ph¬i s¸ng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm viÖc nµy (c¸c thiÕt bÞ in ¶nh ®Ó t¹o ra c¸c b¶n sao 

G03B 27/00) [1, 4, 2006.01] 
7/207 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu tiªu, vÝ dô mét c¸ch tù ®éng (kÕt hîp viÖc ®Þnh vÞ vµ ®iÒu 

tiªu G03F 9/02; c¸c hÖ thèng ®Ó tù ®éng t¹o ra tÝn hiÖu ®iÒu tiªu tù ®éng nãi 
chung G02B 7/28; c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu tiªu tù ®éng cña c¸c thiÕt bÞ in chiÕu 
G03B 27/34) [4, 2006.01] 

7/213 . . Ph¬i s¸ng ®ång thêi b»ng mét kiÓu chiÕu s¸ng c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cïng mét 
bÒ mÆt (G03F 7/207 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
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7/22 . . Ph¬i s¸ng lÇn lît b»ng mét kiÓu chiÕu s¸ng c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña cïng mét bÒ 
mÆt (G03F 7/207 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 

7/23 . . . C¸c ph¬ng tiÖn tù ®éng dïng cho viÖc nµy [4, 2006.01] 
7/24 . . C¸c bÒ mÆt cong [1, 2006.01] 
7/26 . Xö lý vËt liÖu nh¹y s¸ng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm viÖc nµy (G03F 7/12 ®Õn G03F 7/24 

®îc u tiªn) [3, 5, 2006.01] 
7/28 . . ®Ó thu ®îc c¸c h×nh ¶nh bét (G03F 3/10 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
7/30 . . TÈy ¶nh sö dông c¸c ph¬ng tiÖn láng [5, 2006.01] 
7/32 . . . C¸c hçn hîp chÊt láng ®Ó lµm viÖc nµy, vÝ dô c¸c thuèc hiÖn ¶nh [5, 2006.01] 
7/34 . . TÈy ¶nh b»ng c¸ch chuyÓn dÞch cã chän läc, vÝ dô t¸ch bá [5, 2006.01] 
7/36 . . TÈy ¶nh kh«ng thuéc c¸c nhãm G03F 7/30 ®Õn G03F 7/34, vÝ dô sö dông dßng 

khÝ, sö dông plasma [5, 2006.01] 
7/38 . . Xö lý tríc khi tÈy ¶nh, vÝ dô sÊy kh« s¬ bé [5, 2006.01] 
7/40 . . Xö lý sau khi tÈy ¶nh, vÝ dô sÊy kh« [5, 2006.01] 
7/42 . . Sù tÈy mµu hoÆc c¸c chÊt ®Ó lµm viÖc nµy [5, 2006.01] 

9/00 Ký hiÖu hoÆc ®Þnh vÞ c¸c b¶n gèc, mÆt n¹, khung, tÊm ¶nh hoÆc c¸c bÒ mÆt næi 
hoÆc cã h×nh vÏ mÉu, vÝ dô mét c¸ch tù ®éng (G03F 7/22 ®îc u tiªn; chuÈn bÞ 
c¸c mÆt n¹ ®Ó chôp ¶nh G03F 1/00; trong thiÕt bÞ in ¶nh ®Ó t¹o ra c¸c b¶n sao G03B 
27/00) [1, 4, 2006.01] 

9/02 . kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu tiªu tù ®éng (®iÒu tiªu tù ®éng nãi chung 
G02B7/09; c¸c hÖ thèng ®Ó tù ®éng ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®iÒu tiªu G02B 7/28) [4, 
2006.01] 
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G03G PhÐp ®iÖn ký; PHÐP quang ®iÖn ký, phÐp tõ ký (lu tr÷ th«ng tin dùa 
trªn sù dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a vËt ghi vµ bé biÕn ®æi G11B; c¸c thiÕt bÞ nhí tÜnh 
cã c¸c ph¬ng tiÖn ghi vµ ®äc th«ng tin G11C; ghi c¸c tÝn hiÖu truyÒn h×nh H04N 
5/76) 

Ghi chó [5] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - ViÖc t¹o ra c¸c h×nh ¶nh cã thÓ nh×n thÊy ®îc trùc tiÕp thêng xuyªn ®óng víi ¶nh 

gèc hoÆc t liÖu, sö dông sù ph©n bè chuyÓn tiÕp cña h×nh ¶nh b»ng ®¹i lîng cã tÝnh 
chÊt ®iÖn hoÆc tõ, nh lµ h×nh mÉu tÝch ®iÖn, h×nh mÉu dÉn ®iÖn hoÆc h×nh mÉu tõ 
tÝnh;  

 - ViÖc t¹o ra c¸c h×nh ¶nh cã thÓ nh×n thÊy ®îc trùc tiÕp thêng xuyªn sö dông sù 
ph©n bè chuyÓn tiÕp cña h×nh ¶nh b»ng ®¹i lîng cã tÝnh chÊt ®iÖn hoÆc tõ, khi b¶n 
gèc vµ c¸ch t¹o ra sù ph©n bè chuyÓn tiÕp ®· nªu kh«ng cã liªn quan. 

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm:  
 - ViÖc sö dông c¸c tÝn hiÖu ®iÖn ®Ó truyÒn th«ng tin h×nh ¶nh tõ b¶n gèc ®Õn n¬i t¸i 

t¹o l¹i, tøc lµ sù th«ng tin h×nh ¶nh, vÊn ®Ò nµy thuéc ph©n líp H04N;  
 -ViÖc t¹o ra c¸c h×nh ¶nh mét c¸ch lo¹i trõ b»ng c¸c h×nh mÉu nhiÖt, kh«ng sö dông 

h×nh mÉu tÜnh ®iÖn hoÆc h×nh mÉu tõ tÝnh, vÊn ®Ò nµy thuéc nhãm B41M 5/00;  
 - ViÖc t¹o ra c¸c b¶n in b»ng c¸ch truyÒn mùc tõ b¶n in tíi bÒ mÆt in kh«ng cã sù tiÕp 

xóc vËt lý vµ sö dông lùc cña mét trêng tÜnh ®iÖn, vÊn ®Ò nµy thuéc ph©n líp B41M;  
 - C¸c c¬ cÊu in chän läc ®Æc trng bëi viÖc cung cÊp dßng ®iÖn mét c¸ch chän läc, 

hoÆc viÖc ¸p dông chän läc tõ tÝnh hoÆc bøc x¹, tíi vËt liÖu in hoÆc vËt liÖu in truyÒn, 
vÊn ®Ò nµy thuéc c¸c nhãm B41J2/385, B41J2/435. 

Néi dung ph©n líp 

ghi tõ b¶n gèc, c¸c phÇn tö vµ c¸c vËt liÖu ........................................... 5/00, 7/00, 9/00 
C¸c quy tr×nh vµ thiÕt bÞ ®iÖn ký 

Sö dông c¸c ¶nh tÝch ®iÖn ....................................................................................... 13/00, 15/00 
Sö dông c¸c lo¹i ¶nh kh¸c víi ¶nh tÝch ®iÖn ...................................................................... 17/00 
Sö dông sù biÕn d¹ng cña c¸c líp dÎo nãng ....................................................................... 16/00 

C¸c quy tr×nh vµ thiÕt bÞ sö dông h×nh mÉu tõ 
tÝnh ................................................................................................................................................. 19/00 
C¸c CHI TIÕT kh«ng thuéc c¸c nhãm trªn ............................................ 8/00, 11/00, 21/00 

 

5/00 C¸c c¬ cÊu ghi dïng ®Ó ghi b¶n gèc b»ng c¸ch chiÕu, vÝ dô chiÕu s¸ng, chiÕu 
nhiÖt, chiÕu tia ®iÖn tö; ChÕ t¹o chóng; Lùa chän vËt liÖu cho viÖc chÕ t¹o (c¸c 
bÒ mÆt ghi cho thiÕt bÞ ®o G01D 15/34, c¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng dïng ®Ó chôp ¶nh 
G03C) [1, 2006.01] 

5/02 . C¸c líp nhËn ®iÖn tÝch (G03G 5/153 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/022 . . C¸c líp t¹o ¶nh b»ng c¸ch biÕn d¹ng bÒ mÆt, vÝ dô t¹o ¶nh mê [2, 2006.01] 
5/024 . . C¸c líp cùc quang ®iÖn [2, 2006.01] 
5/026 . . C¸c líp khi ®îc chiÕu s¸ng sÏ x¶y ra ph¶n øng ho¸ häc, do ®ã trong c¸c líp nµy 

sÏ t¹o thµnh c¸c h×nh mÉu dÉn ®iÖn, vÝ dô ®Ó in xeg« ho¸ häc [2, 2006.01] 
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5/028 . . C¸c líp sau khi ®îc chiÕu s¸ng ®Ó lµm nãng ¶nh, trong c¸c líp nµy sÏ t¹o thµnh 
c¸c h×nh mÉu dÉn ®iÖn, vÝ dô ®Ó in xeg« nhiÖt [2, 2006.01] 

5/04 . . C¸c líp quang dÉn; C¸c líp ph¸t ®iÖn tÝch hoÆc c¸c líp truyÒn ®iÖn tÝch; C¸c chÊt 
phô gia dïng cho chóng; C¸c chÊt keo liªn kÕt dïng cho chóng [1, 2, 5, 2006.01] 

5/043 . . . C¸c líp quang dÉn ®Æc trng bëi viÖc cã hai hay nhiÒu líp hoÆc ®Æc trng bëi 
cÊu tróc phøc hîp cña chóng [5, 2006.01] 

5/047 . . . . ®Æc trng bëi c¸c líp ph¸t ®iÖn tÝch hoÆc c¸c líp truyÒn ®iÖn tÝch [5, 2006.01] 
5/05 . . . C¸c chÊt liªn kÕt h÷u c¬; C¸c ph¬ng ph¸p phñ mét chÊt nÒn b»ng líp quang 

dÉn; C¸c chÊt phô gia tr¬ trong c¸c líp quang dÉn [2, 2006.01] 
5/06 . . . ®Æc trng bëi vËt liÖu quang dÉn h÷u c¬ [1, 5, 2006.01] 
5/07 . . . . VËt liÖu quang dÉn p«lime [2, 2006.01] 
5/08 . . . ®Æc trng bëi vËt liÖu quang dÉn v« c¬ [1, 2, 5, 2006.01] 
5/082 . . . . vµ kh«ng ®îc ®a vµo vËt liÖu liªn kÕt, vÝ dô b»ng c¸ch phun bôi trong ch©n 

kh«ng [2, 2006.01] 
5/085 . . . . vµ ®îc ®a vµo vËt liÖu liªn kÕt v« c¬, vÝ dô vµo c¸c líp d¹ng thuû tinh [2, 

2006.01] 
5/087 . . . . vµ ®îc ®a vµo vËt liÖu liªn kÕt h÷u c¬ [2, 2006.01] 
5/09 . . . C¸c chÊt t¨ng nh¹y hoÆc c¸c chÊt ho¹t ho¸, vÝ dô c¸c chÊt nhuém (G03G 5/12 

®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/10 . C¸c ®Õ tÝch ®iÖn hoÆc c¸c líp kh¸c [1, 2006.01] 
5/12 . C¸c c¬ cÊu ghi dïng cho c¸c quy tr×nh ghi nhiÒu mµu [2, 2006.01] 
5/14 . C¸c líp trung gian hoÆc c¸c líp phñ cã tÝnh tr¬ dïng cho c¸c líp nhËn ®iÖn tÝch 

(G03G 5/04 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
5/147 . . C¸c líp phñ [5, 2006.01] 
5/153 . C¸c líp nhËn ®iÖn tÝch kÕt hîp víi líp nh¹y quang hoÆc nh¹y nhiÖt bæ sung, nhng 

kh«ng ph¶i lµ líp quang dÉn, vÝ dô c¸c líp muèi b¹c [5, 2006.01] 
5/16 . C¸c líp ®Ó ghi b»ng c¸ch thay ®æi c¸c tÝnh chÊt tõ tÝnh, vÝ dô ®Ó ghi ®iÓm Quyni [3, 

2006.01] 

7/00 Lùa chän c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông trong c¸c phÇn tö nhËn ¶nh, tøc lµ ®Ó ®¶o 
chiÒu b»ng tiÕp xóc vËt lý; S¶n xuÊt c¸c vËt liÖu nµy (c¸c vËt liÖu nh¹y s¸ng dïng 
®Ó chôp ¶nh G03C) [1, 2006.01] 

8/00 C¸c líp dÔ phñ c¸c b¶n ®· chôp l¹i, vÝ dô nh»m môc ®Ých b¶o vÖ hoÆc ghi lªn  
®ã [2, 2006.01] 

9/00 C¸c thuèc hiÖn [1, 5, 2006.01] 
9/06 . C¸c thuèc hiÖn lµ chÊt ®iÖn ph©n [1, 2006.01] 
9/08 . cã c¸c h¹t hiÖn mµu [1, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Trong c¸c nhãm G03G 9/083-G03G 9/12, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ cuối cïng ®îc ¸p 
dông, nghĩa lµ t¹i mỗi møc thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i 
®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp cuối cïng. 
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9/083 . . C¸c h¹t hiÖn mµu tõ tÝnh [5, 2006.01] 
9/087 . . C¸c chÊt keo liªn kÕt cho c¸c h¹t hiÖn mµu [5, 2006.01] 
9/09 . . C¸c t¸c nh©n t¹o mµu dïng cho c¸c h¹t hiÖn mµu [5, 2006.01] 
9/093 . . C¸c h¹t hiÖn mµu ®îc kÕt nang [5, 2006.01] 
9/097 . . C¸c chÊt lµm dÎo; C¸c t¸c nh©n kiÓm so¸t tÝch ®iÖn [5, 2006.01] 
9/10 . . ®Æc trng bëi c¸c h¹t mang [2, 5, 2006.01] 
9/107 . . . cã c¸c thµnh phÇn tõ tÝnh [5, 2006.01] 
9/113 . . . cã líp phñ ®îc sö dông thªm vµo [5, 2006.01] 
9/12 . . C¸c hçn hîp thuèc hiÖn trong chÊt láng [2, 2006.01] 
9/125 . . . ®Æc trng bëi chÊt láng [5, 2006.01] 
9/13 . . . ®Æc trng bëi c¸c thµnh phÇn polyme [5, 2006.01] 
9/135 . . . ®Æc trng bëi chÊt lµm æn ®Þnh hoÆc c¸c t¸c nh©n kiÓm so¸t tÝch ®iÖn [5, 

2006.01] 
9/14 . . cã chæi tõ hoÆc c¸c vËt mang chæi kh¸c [2, 2006.01] 
9/16 . C¸c thuèc hiÖn kh«ng ®îc nªu trong c¸c nhãm G03G 9/06 ®Õn G03G 9/135, vÝ dô 

c¸c dung dÞch, sol khÝ [2, 2006.01] 
9/18 . . C¸c chÊt hiÖn thÊm ít láng kh¸c nhau [2, 2006.01] 

11/00 Lùa chän c¸c chÊt ®Ó sö dông lµm thuèc h·m [1, 2006.01] 

13/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®iÖn ký sö dông h×nh mÉu nhiÔm ®iÖn tÝch (G03G 15/00, G03G 
16/00, G03G 17/00 ®îc u tiªn) [1, 2, 5, 2006.01] 

13/01 . ®Ó sao chôp nhiÒu mµu [2, 2006.01] 
13/02 . Lµm nh¹y, tøc lµ ®a ®iÖn tÝch ®Òu xuèng díi (c¸c thiÕt bÞ ®Ó tÝch ®iÖn tÜnh xem  

H 01 T 19/00) [1, 2006.01] 
13/04 . Sù ph¬i s¸ng, tøc lµ ph¬i s¸ng ¶nh b»ng c¸ch chiÕu quang häc ¶nh gèc lªn vËt liÖu 

ghi quang dÉn [1, 6, 2006.01] 
13/045 . . C¸c phÇn n¹p ®iÖn hoÆc phãng ®iÖn kh¸c biÖt cña h×nh mÉu tÝch ®iÖn trªn vËt liÖu 

ghi, vÝ dô phãng ®iÖn c¸c phÇn kh«ng cã h×nh ¶nh, t¨ng cêng sù t¬ng ph¶n 
(G03G 13/34, G03G 15/36, G03G 21/06 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

13/05 . TÝch ®iÖn cho h×nh ¶nh, tøc lµ t¹o ra sù tÝch ®iÖn trªn h×nh d¹ng cña mét ¶nh gèc sö 
dông dßng ®iÒu biÕn cña c¸c h¹t tÝch ®iÖn, vÝ dô cña ion tÝch ®iÖn, ®îc ®iÒu biÕn 
bëi mµn kiÓm tra ®é quang dÉn chøa h×nh mÉu tÝch ®iÖn hoÆc bëi c¸c ph¬ng tiÖn 
n¹p ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c quang häc (sö dông c¸c ph¬ng tiÖn n¹p ®iÖn 
®îc kiÓm so¸t bëi c¸c tÝn hiÖu ¶nh ®iÖn B41J) [6, 2006.01] 

13/054 . sö dông tia X, vÝ dô phÐp chôp ¶nh b»ng bøc x¹ ®iÖn [6, 2006.01] 
13/056 . sö dông sù ph©n cùc bªn trong [2, 6, 2006.01] 
13/06 . Sù hiÖn ¶nh [1, 2006.01] 
13/08 . . sö dông c¸c thuèc hiÖn r¾n, vÝ dô c¸c thuèc hiÖn bét [1, 2006.01] 
13/09 . . . sö dông c¸c chæi tõ [2, 2006.01] 
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13/095 . . . Lo¹i bá c¸c thuèc hiÖn r¾n d thõa [6, 2006.01] 
13/10 . . sö dông c¸c thuèc hiÖn níc [1, 2006.01] 
13/11 . . . Lo¹i bá c¸c thuèc hiÖn níc d thõa, vÝ dô b»ng nhiÖt [6, 2006.01] 
13/14 . TruyÒn ¶nh sang nÒn thø hai  [1, 2006.01] 
13/16 . . cña ¶nh hiÖn mµu, vÝ dô ¶nh do bét t¹o thµnh [1, 2006.01] 
13/18 . . ¶nh do ®iÖn tÝch t¹o nªn [1, 2006.01] 
13/20 . H·m ¶nh, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông nhiÖt [1, 2006.01] 
13/22 . C¸c quy tr×nh cã sù kÕt hîp cña hai c«ng ®o¹n trë lªn theo c¸c ph©n nhãm G03G 

13/02 G03G 13/20 (G03G 13/01 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
13/23 . . chuyªn dông ®Ó sao chôp c¶ hai mÆt cña mét b¶n gèc hoÆc ®Ó sao chôp trªn c¶ hai 

mÆt cña vËt liÖu ghi hoÆc vËt liÖu thu nhËn h×nh ¶nh [6, 2006.01] 
13/24 . . trong ®ã Ýt nhÊt hai c«ng ®o¹n cuèi ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi [2, 2006.01] 
13/26 . ®Ó s¶n xuÊt c¸c b¶n in kh«ng ph¶i ®Ó in b»ng ph¬ng ph¸p in xªr« [2, 2006.01] 
13/28 . . C¸c b¶n in ph¼ng [2, 2006.01] 
13/30 . . C¸c b¶n viÕt in nhiÒu b¶n (hectographic) [2, 2006.01] 
13/32 . . C¸c b¶n in næi [2, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ dïng cho c¸c ph¬ng ph¸p ®iÖn ký sö dông h×nh mÉu tÝch ®iÖn 
(G03G 16/00, G03G 17/00 ®îc u tiªn) [1, 2,5, 2006.01] 

Ghi chó 

 Nhãm nµy bao gåm c¶ c¸c ph¬ng ph¸p nÕu chóng ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c 
thiÕt bÞ cã thÓ ®îc ph©n lo¹i trong nhãm nµy 

 
15/01 . ®Ó chÕ t¹o c¸c b¶n sao chôp nhiÒu mµu [2, 2006.01] 
15/02 . ®Ó t¹o ra sù tÝch ®iÖn ®Òu, vÝ dô ®Ó lµm nh¹y ho¸; C¸c thiÕt bÞ ®Ó phãng ®iÖn vÇng 

quang (G03G 15/14 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 
15/04 . ®Ó ph¬i s¸ng, tøc lµ ph¬i s¸ng h×nh ¶nh b»ng c¸ch chiÕu quang häc ¶nh gèc lªn vËt 

liÖu ghi quang dÉn [1, 6, 2006.01] 
15/041 . . cã sù khuÕch ®¹i biÕn thiªn ®îc [6, 2006.01] 
15/043 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm so¸t sù chiÕu s¸ng hoÆc ph¬i s¸ng (G03G 15/041 

®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
15/045 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tÝch ®iÖn hoÆc phãng ®iÖn nh÷ng phÇn riªng biÖt cña h×nh 

mÉu tÝch ®iÖn lªn vËt liÖu ghi, vÝ dô ®Ó t¨ng cêng sù t¬ng ph¶n hoÆc sù phãng 
®iÖn nh÷ng phÇn kh«ng cã h×nh ¶nh (G03G 15/36, G03G 21/06 ®îc u tiªn) [6, 
2006.01] 

15/047 . . . ®Ó phãng ®iÖn nh÷ng phÇn kh«ng cã h×nh ¶nh [6, 2006.01] 
15/05 . ®Ó tÝch ®iÖn cho h×nh ¶nh, vÝ dô mµn ®iÒu khiÓn tÝnh quang dÉn, c¸c ph¬ng tiÖn 

n¹p ®iÖn ®îc ho¹t ho¸ theo nguyªn t¾c quang häc (c¸c ph¬ng tiÖn n¹p ®iÖn ®îc 
®iÒu khiÓn bëi c¸c tÝn hiÖu ¶nh ®iÖn B41J) [6, 2006.01] 

15/054 . sö dông tia X, vÝ dô phÐp chôp ¶nh b»ng bøc x¹ ®iÖn [6, 2006.01] 
15/056 . sö dông sù ph©n cùc bªn trong [2, 6, 2006.01] 
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15/06 . ®Ó hiÖn ¶nh [1, 2006.01] 
15/08 . . sö dông thuèc hiÖn r¾n, vÝ dô thuèc hiÖn bét [1, 2006.01] 
15/09 . . . sö dông c¸c chæi tõ [2, 2006.01] 
15/095 . . . Lo¹i bá lîng thuèc hiÖn r¾n d thõa [6, 2006.01] 
15/10 . . sö dông c¸c thuèc hiÖn níc [1, 2006.01] 
15/11 . . . Lo¹i bá lîng thuèc hiÖn níc d thõa, vÝ dô b»ng nhiÖt [6, 2006.01] 
15/14 . ®Ó truyÒn ¶nh sang nÒn thø hai  [1, 2006.01] 
15/16 . . cña ¶nh hiÖn mµu, vÝ dô ¶nh do bét t¹o thµnh [1, 2006.01] 
15/18 . . cña ¶nh ®îc t¹o thµnh bëi c¸c ®iÖn tÝch [1, 2006.01] 
15/20 . ®Ó h·m ¶nh, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông nhiÖt [1, 2006.01] 
15/22 . cã sù kÕt hîp cña hai c«ng ®o¹n trë lªn t¬ng øng víi c¸c ph©n nhãm G03G 13/02 

®Õn G03G 13/20 (G03G 15/01 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
15/23 . . chuyªn dông ®Ó sao chôp c¶ hai mÆt cña mét b¶n gèc hoÆc ®Ó sao chôp trªn c¶ hai 

mÆt cña vËt liÖu ghi hoÆc vËt liÖu thu nhËn h×nh ¶nh [6, 2006.01] 
15/24 . . trong ®ã Ýt nhÊt hai c«ng ®o¹n ®îc thùc hiÖn ®ång thêi [2, 2006.01] 
15/26 . . trong ®ã h×nh mÉu tÝch ®iÖn ®îc t¹o thµnh b»ng c¸ch chiÕu toµn bé ¶nh, tøc lµ 

viÖc chiÕu toµn c¶nh (G03G 15/04 ®îc u tiªn) [2, 6, 2006.01] 
15/28 . . trong ®ã h×nh chiÕu ®îc t¹o thµnh b»ng c¸ch quÐt dßng (G03G 15/04 ®îc u 

tiªn) [2, 6, 2006.01] 
15/30 . . . trong ®ã h×nh chiÕu ®îc t¹o thµnh trªn trèng [2, 2006.01] 
15/32 . . trong ®ã h×nh mÉu tÝch ®iÖn ®îc t¹o thµnh b»ng ph¬ng ph¸p chÊm (G03G 

15/04, G03G 15/05, G03G 15/34 ®îc u tiªn) [2, 6, 2006.01] 
15/34 . . trong ®ã h×nh ¶nh bét ®îc t¹o thµnh trùc tiÕp  trªn vËt liÖu ghi [6, 2006.01] 
15/36 . ViÖc biªn tËp, tøc lµ t¹o ra mét h×nh ¶nh tæng hîp b»ng c¸ch sao chôp mét hay 

nhiÒu c¸c h×nh ¶nh gèc hoÆc lµ mét sè phÇn cña chóng [6, 2006.01] 

16/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®iÖn ký sö dông sù biÕn d¹ng cña c¸c líp chÊt dÎo nhiÖt (c¸c 
líp lµm biÕn d¹ng bÒ mÆt h×nh ¶nh G03G 5/022); C¸c thiÕt bÞ dïng cho viÖc nµy 
[2,6, 2006.01] 

17/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®iÖn ký sö dông c¸c h×nh mÉu kh¸c kh«ng ph¶i lµ h×nh mÉu 
tÝch ®iÖn, vÝ dô h×nh mÉu dÉn ®iÖn; C¸c ph¬ng ph¸p g©y ra sù dÞch chuyÓn; vÝ 
dô quang ®iÖn di, phÐp quang sol ®iÖn ký; C¸c ph¬ng ph¸p g©y ra sù dÞch 
chuyÓn chän läc, vÝ dô c¸c ph¬ng ph¸p quang ®iÖn-dÝnh; ThiÕt bÞ thùc tÕ chØ 
liªn quan víi mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p nh vËy [1, 5, 2006.01] 

17/02 . cã sù hiÖn ¶nh ®iÖn ph©n [2, 2006.01] 
17/04 . sö dông quang ®iÖn chuyÓn (photoelectrophoresis) [2, 2006.01] 
17/06 . . C¸c thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy [5, 2006.01] 
17/08 . sö dông ph¬ng ph¸p quang ®iÖn-dÝnh, vÝ dô in nhiÒu ¶nh [5, 2006.01] 
17/10 . sö dông ¶nh dÞch chuyÓn, tøc lµ phÐp quang sol-®iÖn ký (G03G 17/04 ®îc u tiªn) 

[5, 2006.01] 

19/00 C¸c ph¬ng ph¸p sö dông c¸c ¶nh tõ; C¸c thiÕt bÞ dïng cho viÖc nµy [1,2006.01] 
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21/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh«ng ®îc xÐt ®Õn trong c¸c nhãm G03G 13/00  
®Õn G03G 19/00, vÝ dô lµm s¹ch, khö c¸c ®iÖn tÝch cßn l¹i [2, 2006.01] 

21/02 . §Õm sè b¶n sao; LËp ho¸ ®¬n [6, 2006.01] 
21/04 . B¶o vÖ c¸c b¶n sao ®îc sao tõ mét b¶n gèc [6, 2006.01] 
21/06 . Khö ®iÖn tÝch cßn sãt l¹i tõ phÇn ¶nh cã thÓ t¸i sö dông ®îc [6, 2006.01] 
21/08 . . sö dông sù bøc x¹ quang häc [6, 2006.01] 
21/10 . Thu håi hoÆc t¸i quay vßng lîng thuèc hiÖn th¶i [6, 2006.01] 
21/12 . . B×nh chøa mùc th¶i [6, 2006.01] 
21/14 . KiÓm so¸t quy tr×nh ®iÖn tö [6, 2006.01] 
21/16 . C¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó gióp cho viÖc b¶o dìng thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®iÒu 

biÕn [6, 2006.01] 
21/18 . . sö dông viÖc xö lý hép mùc [6, 2006.01] 
21/20 . KiÓm so¸t ®é Èm hoÆc nhiÖt ®é [6, 2006.01] 
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G03H C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó chôp ¶nh toµn ký (¶nh toµn 
ký, vÝ dô ¶nh toµn ký d¹ng chÊm, ®îc sö dông nh c¸c phÇn tö quang häc th«ng 
thêng G02B 5/32; c¸c m¸y tÝnh t¬ng tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh to¸n nhê c¸c phÇn 
tö quang häc G06E 3/00; c¸c bé lu tr÷ ¶nh toµn ký G11B 7/00065, G11C 13/04) [2] 

Ghi chó [2] 

 Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¹o ra b¶n ghi th«ng tin pha hoÆc biªn ®é 
cña mÆt ®Çu sãng, mµ th«ng tin nµy cã thÓ sö dông ®Ó t¸i t¹o l¹i mÆt ®Çu sãng gèc 
hoÆc t¸i t¹o l¹i mÆt ®Çu sãng gèc tõ b¶n ghi chøa th«ng tin pha vµ th«ng tin biªn ®é 
cña mÆt ®Çu sãng. 

 

1/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ lµm ¶nh toµn ký sö dông sãng ¸nh s¸ng, hång 
ngo¹i hoÆc tö ngo¹i ®Ó thu nhËn c¸c ¶nh toµn ký hoÆc ®Ó thu nhËn ¶nh tõ 
chóng; C¸c chi tiÕt ®Æc thï cña chóng [2, 2006.01] 

1/02 . C¸c chi tiÕt  [2, 2006.01] 
1/04 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra ¶nh toµn ký (G03H 1/26 ®îc u tiªn) 

[2,2006.01] 
1/06 . . sö dông lo¹i sãng ¸nh s¸ng kh«ng phï hîp [2, 2006.01] 
1/08 . . Tæng hîp c¸c ¶nh toµn ký [2, 2006.01] 
1/10 . . sö dông chïm tia s¸ng ®iÒu biÕn tiªu chuÈn [2, 2006.01] 
1/12 . . . cã sù ®iÒu biÕn kh«ng gian, vÝ dô ¶nh gi¶ [2, 2006.01] 
1/14 . . . cã sù ®iÒu biÕn thêi gian, vÝ dô cã sù më réng ®é s©u trêng ¶nh hoÆc bæ chÝnh 

pha cho vËt chuyÓn ®éng [2, 2006.01] 
1/16 . . sö dông sù thay ®æi Fourie [2, 2006.01] 
1/18 . . ViÖc xö lý riªng c¸c vËt mang b¶n ghi ¶nh toµn ký, vÝ dô ®Ó thu nhËn c¸c ¶nh toµn 

ký râ rµng [2, 2006.01] 
1/20 . . Sao chôp ¶nh toµn ký b»ng c¸c ph¬ng tiÖn lµm ¶nh toµn ký [2, 2006.01] 
1/22 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thu nhËn ¶nh quang häc tõ ¶nh toµn ký (G03H 

1/26 ®Õn G03H 1/34 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/24 . . sö dông ¸nh s¸ng tr¾ng [2, 2006.01] 
1/26 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó t¹o ra nhiÒu ¶nh toµn ký hoÆc ®Ó thu 

nhËn ¶nh tõ chóng, vÝ dô c¸c kü thuËt nhiÒu mµu [2, 2006.01] 
1/28 . . chØ dïng cho c¸c ¶nh toµn ký chång lªn nhau [2, 2006.01] 
1/30 . . chØ dïng cho c¸c ¶nh toµn ký gi¸n ®o¹n [2, 2006.01] 
1/32 . C¸c hÖ thèng ®Ó khö c¸c vÕt ®èm [2, 2006.01] 
1/34 . C¸c hÖ thèng ®Ó gi¶m bít gi¶i th«ng kho¶ng kh«ng -vò trô [2, 2006.01] 

3/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ lµm ¶nh toµn ký sö dông sãng h¹ ©m, ©m thanh 
hoÆc siªu ©m ®Ó thu nhËn ¶nh toµn ký; C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thu 
nhËn ¶nh tõ chóng (G03H 1/22 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
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5/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ lµm ¶nh toµn ký sö dông c¸c h¹t hoÆc sö dông 
c¸c sãng kh¸c víi c¸c lo¹i thuéc c¸c nhãm G03H 1/00 hoÆc G03H 3/00 ®Ó thu 
nhËn ¶nh toµn ký; C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thu nhËn ¶nh quang häctõ 
chóng (G03H 1/22 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
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G04 §ång hå vµ c¸c m¸y ®o thêi gian kh¸c 

G04B §ång hå c¬ häc; c¸c chi tiÕt c¬ häc cña ®ång hå nãi 
chung; dông cô ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian theo mÆt trêi, mÆt 
tr¨ng hoÆc c¸c v× sao (c¸c c¬ cÊu lµm chuyÓn ®éng b»ng lß xo hoÆc träng 
lùc F03G; ®ång hå ®iÖn c¬ G04C; c¸c ®ång hå ®iÖn c¬ ®îc g¾n vµo hoÆc l¾p trªn 
c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng theo c¸c thêi gian ®· lùa chän tríc hoÆc sau nh÷ng 
kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh tríc G04C 23/00. §ång hå cã c¬ cÊu dõng l¹i G04F 
7/08; c¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc vá hép chuyªn dông cho ®ång hå ®iÖn tö kh«ng cã c¸c 
bé phËn chuyÓn ®éng G04G 17/00) 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ®ång hå c¬ häc cã lÞch hoÆc lÞch cã ®ång hå vµ c¸c chi tiÕt 
c¬ häc cña c¸c lo¹i ®ång hå hoÆc c¸c lo¹i lÞch nµy. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ....................................................................................................... 1/00 
L£N d©y cãt 

Th«ng thêng; tù ®éng; kÕt hîp ........................................................................ 3/00; 5/00; 7/00 
§iÒu chØnh; c¸c chi tiÕt lªn d©y cãt .......................................................................... 9/00; 11/00 

Sù ch¹y cña ®ång hå 
C¬ cÊu con ngùa; bé phËn æn ®Þnh tÇn sè; sù bè trÝ c¸c 
b¸nh r¨ng ®iÒu chØnh tÇn sè; sù ®iÒu chØnh c¸c bé 
phËn nãi trªn ......................................................................... 15/00; 17/00; 18/00; 13/00; 35/00 

Sù chØ b¸o thêi gian ............................................................................. 19/00; 21/00; 23/00; 25/00 
Sù ®iÒu chØnh thêi gian ........................................................................................................ 27/00 
khung; bÖ ®ì; h×nh d¸ng; c¸c d¹ng ®ång hå ..................................... 29/00; 31/00; 33/00 
C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ dïng cho ®ång hå 

Hép; mÆt kÝnh ®ång hå; kÝnh;  
C¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ kh¸c ................................................................................ 37/00; 39/00; 
                                                                                                                     41/00; 43/00                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ång hå cã c«ng dông ®Æc biÖt ............................................................... 45/00; 47/00; 49/00 
C¸c vÊn ®Ò cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c 
ph©n nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy  .............................................................................. 99/00 

 

C¬ cÊu truyÒn ®éng 

1/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
1/02 . cã qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
1/04 . . C¬ cÊu trong ®ã b¶n th©n ®ång hå ho¹t ®éng nh mét qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
1/06 . . cã mét sè qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
1/08 . . Qu¶ l¾c; XÝch; B¸nh xÝch; Trôc cña b¸nh xÝch [1, 2006.01] 
1/10 . cã lß xo chÝnh [1, 2006.01] 
1/12 . . cã mét sè lß xo chÝnh [1, 2006.01] 
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1/14 . . Lß xo chÝnh; Kho¸ lß xo (lß xo cã kho¸ G04B 1/18; c¸c hîp kim ®Ó s¶n xuÊt lß 
xo C22C; lß xo nãi chung F16F) [1, 2006.01] 

1/16 . . Tang trèng; trôc chÝnh; trôc cña tang trèng (c¸c c¬ cÊu trî gióp viÖc thay thÕ lß xo 
G04B 33/14) [1, 2006.01] 

1/18 . . CÊu tróc nèi c¸c ®Çu cña lß xo vµo tang trèng hoÆc vµo trôc [1, 2006.01] 
1/20 . . . C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ lß xo khái bÞ g·y hoÆc lªn d©y cãt qu¸ cì ®îc ®Æt bªn trong 

hoÆc trªn tang trèng (nèi víi c¸c mãc lªn d©y cãt hoÆc t¬ng tù G04B 3/06, 
G04B 3/10; nèi víi c¸c thiÕt bÞ ®Ó lªn d©y cãt tù ®éng G04B 5/24) [1, 2006.01] 

1/22 . . Bï sù thay ®æi ®éng lùc cña lß xo chÝnh (b»ng h×nh d¹ng c¬ häc cña lß xo chÝnh 
G04B 1/14) [1, 2006.01] 

1/24 . cã c¶ lß xo vµ qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
1/26 . truyÒn ®éng b»ng chÊt láng hoÆc chÊt khÝ; C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng thuû lùc 

hoÆc khÝ nÐn dïng cho c¸c ®ång hå thø cÊp ®iÒu khiÓn b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 

Lªn gi©y cãt 

3/00 Lªn gi©y cãt ®ång hå b»ng tay hoÆc b»ng c¬ häc; Lªn gi©y mét sè lß xo hoÆc 
n©ng mét sè qu¶ l¾c ®ång thêi [1, 2006.01] 

3/02 . Ch×a kho¸ lªn gi©y th¸o ®îc hoÆc bé phËn t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/04 . Ch×a kho¸ lªn gi©y kh«ng th¸o ®îc, nót bÊm hoÆc mò ®Ó lªn gi©y (c¸c trôc lªn 

gi©y th¸o ®îc G04B 37/06) [1, 2006.01] 
3/06 . Ch×a kho¸ hoÆc nh÷ng chi tiÕt t¬ng tù cã c¸c ph¬ng tiÖn chèng lªn gi©y cãt qu¸ 

cì (c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®îc ®Æt trong hoÆc trªn tang trèng G04B 1/20; nèi víi c¸c 
thiÕt bÞ lªn gi©y cãt tù ®éng G04B 5/24) [1, 2006.01] 

3/08 . b»ng c¸c phÇn cña th©n [1, 2006.01] 
3/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn chèng lªn gi©y cãt qu¸ cì (®Æt bªn trong hoÆc trªn trèng G04B 

1/20; nèi víi c¸c ch×a kho¸ lªn gi©y cãt G04B 3/06; nèi víi c¸c thiÕt bÞ lªn gi©y 
cãt tù ®éng G04B 5/24) [1, 2006.01] 

3/12 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, vÝ dô ®éng c¬ khÝ nÐn (lªn gi©y cãt b»ng c¸c ph¬ng 
tiÖn ®iÖn hoÆc ®iÖn c¬ G04C) [1, 2006.01] 

5/00 Lªn d©y cãt tù ®éng [1, 2006.01] 
5/02 . b»ng sù tù lªn d©y g©y ra bëi sù chuyÓn ®éng cña ®ång hå [1, 2006.01] 
5/04 . . b»ng c¸c khèi dao ®éng cã chuyÓn ®éng h¹n chÕ [1, 2006.01] 
5/06 . . . chØ t¸c ®éng theo mét híng [1, 2006.01] 
5/08 . . . t¸c ®éng theo c¶ hai híng [1, 2006.01] 
5/10 . . b»ng c¸c khèi dao ®éng cã chuyÓn ®éng kh«ng h¹n chÕ [1, 2006.01] 
5/12 . . . chØ t¸c ®éng theo mét híng [1, 2006.01] 
5/14 . . . t¸c ®éng theo c¶ hai híng [1, 2006.01] 
5/16 . . CÊu tróc cña c¸c khèi dao ®éng d¹ng qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
5/18 . . BÖ, gi¸ treo hoÆc c¬ cÊu ®Þnh híng cho c¸c khèi dao ®éng [1, 2006.01] 
5/19 . . . Treo qu¶ l¾c dao ®éng ë t©m quay cña nã [3, 2006.01] 
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5/20 . b»ng chuyÓn ®éng cña c¸c vËt thÓ kh¸c, vÝ dô b»ng viÖc më hép, më tói x¸ch tay, 
më c¸nh cöa; Lªn d©y cãt b»ng søc giã [1, 2006.01] 

5/22 . b»ng hiÖu øng nhiÖt, ¸p suÊt hoÆc c¸c hiÖu øng hay biÕn ®æi kh¸c [1, 2006.01] 
5/24 . C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa lªn d©y cãt qu¸ møc (®îc ®Æt trong hoÆc trªn tang 

trèng G04B 1/20; nèi víi c¸c ch×a kho¸ lªn d©y cãt G04B 3/06; nèi víi c¸c phÇn 
cña th©n G04B 3/10) [1, 2006.01] 

7/00 KÕt hîp lªn d©y cãt d¹ng th«ng thêng víi lªn d©y cãt tù ®éng [1, 2006.01] 

9/00 Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i lªn d©y cãt, vÝ dô chØ b¸o møc ®é lªn d©y cãt [1, 2006.01] 
9/02 . C¸c thiÕt bÞ ®îc ®iÒu khiÓn bëi tr¹ng th¸i lªn d©y cãt, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ 

ng¨n ngõa sù lªn d©y cãt qu¸ møc (c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ng¨n ngõa sù lªn d©y cãt 
qu¸ møc ®îc ®Æt trong hoÆc trªn tang trèng G04B 1/20; c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ 
nèi víi c¸c ch×a kho¸ lªn d©y cãt hoÆc t¬ng tù G04B 3/06; nèi víi c¸c phÇn cña 
th©n G04B 3/10; nèi víi c¸c thiÕt bÞ lªn d©y cãt tù ®éng G04B 5/24) [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ b¸nh cãc, c¸c chi tiÕt h·m hoÆc c¸c khíp ly hîp ®Ó lªn d©y cãt 
[1,2006.01] 

11/02 . C¸c thiÕt bÞ cho phÐp truyÒn chuyÓn ®éng quay chØ theo mét híng [3, 2006.01] 
11/04 . . C¸c kÕt cÊu cam dïng cho viÖc nµy, vÝ dô cam g¾n trªn mét phÇn tö dao ®éng vµ 

®îc ®iÒu khiÓn b»ng b¸nh cãc [3, 2006.01] 

13/00 Sù chuyÓn ®éng b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
13/02 . B¸nh r¨ng; B¸nh r¨ng con; Trôc; Cæ trôc (gi¸ ®ì G04B 31/00) [1, 2006.01] 

15/00 C¸c c¬ cÊu h·m (c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc ®iÖn tõ ®Ó biÕn ®æi dao ®éng thµnh 
chuyÓn ®éng quay trong c¸c chi tiÕt ®ång hå ®iÖn c¬ G04C 5/00) [1, 2006.01] 

15/02 . nèi vÜnh cöu víi bé phËn ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
15/04 . .  C¬ cÊu h·m h×nh trô [1, 2006.01] 
15/06 . C¬ cÊu h·m tù do [1, 2006.01] 
15/08 . . C¬ cÊu h·m tay ®ßn [1, 2006.01] 
15/10 . víi c¸c xung h»ng sè cho c¬ cÊu ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
15/12 . Sù ®iÒu chØnh (c¸c dông cô ®Ó ®iÒu chØnh G04D 1/02); H¹n chÕ biªn ®é dao ®éng 

cña tay ®ßn hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
15/14 . C¸c bé phËn cÊu thµnh hoÆc c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô kÕt cÊu cña tay ®ßn hoÆc 

b¸nh r¨ng chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 

17/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó æn ®Þnh tÇn sè [1, 3, 2006.01] 
17/02 . Con l¾c thùc hiÖn dao ®éng díi t¸c ®éng cña träng lùc, vÝ dô con l¾c dao ®éng 

trong mét mÆt ph¼ng [1, 2006.01] 
17/04 . Con l¾c thùc hiÖn dao ®éng díi t¸c ®éng cña lß xo [1, 2006.01] 
17/06 . . Con l¾c cã d©y tãc, vÝ dô bé phËn c©n b»ng [1, 2006.01] 
17/08 . . Con l¾c cã lß xo xo¾n èc d·n ra vµ co l¹i däc theo trôc [1, 2006.01] 
17/10 . . Con l¾c cã d©y xo¾n  hoÆc cã lß xo ho¹t ®éng theo kiÓu d©y xo¾n, vÝ dô khèi dao 

®éng trong mÆt ph¼ng ngang [1, 2006.01] 
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17/20 . §iÒu phèi c¸c c¬ cÊu ®Ó æn ®Þnh tÇn sè [1, 2006.01] 
17/22 . . cho t¸c ®éng cña dao ®éng nhiÖt ®é (hîp kim kh«ng ph¶n øng víi sù dao ®éng 

cña nhiÖt ®é C22C) [1, 2006.01] 
17/24 . . cho t¸c ®éng cña dao ®éng ¸p suÊt khÝ quyÓn [1, 2006.01] 
17/26 . . cho t¸c ®éng cña thay ®æi cña xung [1, 2006.01] 
17/28 . . cho t¸c ®éng kh«ng c©n b»ng cña träng lîng, vÝ dô bé chuyÓn ®éng tourbillon 
17/30 . C¸c bé phËn ®iÒu chØnh d¹ng quay, vÝ dô c¸c bé phËn ®iÒu chØnh ly t©m, chong 

chãng (dïng cho c¸c c¬ cÊu ®iÓm giê G04B 21/06) [1, 2006.01] 
17/32 . C¸c chi tiÕt hoÆc c¸c bé phËn kÕt cÊu, vÝ dô vßng, chèt d©y tãc [1, 2006.01] 
17/34 . . ®Ó cè ®Þnh d©y tãc trªn bé phËn c©n b»ng [3, 2006.01] 

18/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó ®iÒu chØnh tÇn sè [3, 2006.01] 
18/02 . ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh; ThiÕt bÞ chØ b¸o [3, 2006.01] 
18/04 . §iÒu chØnh biªn ®é dao ®éng cña con l¾c, bé phËn c©n b»ng hoÆc t¬ng tù [3, 

2006.01] 
18/06 . .  b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vßng hoÆc chèt cña d©y tãc [3, 2006.01] 
18/08 . C¸c bé phËn hîp thµnh hoÆc c¸c yÕu tè kÕt cÊu [3, 2006.01] 

Sù chØ b¸o thêi gian 

19/00 Sù chØ b¸o thêi gian b»ng c¸c ph¬ng tiÖn nh×n thÊy ®îc (b»ng ®Ìn ®iÖn G04C 
17/02; c¸c thiÕt bÞ ®Ó hiÓn thÞ nãi chung G09) [1, 2006.01] 

19/02 . L¾p r¸p b¸nh r¨ng biÕn tèc gi÷a bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng vµ kim [1, 2006.01] 
19/04 . Kim; MÆt sè cã v¹ch dÊu ®¬n hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/06 . MÆt ®ång hå (dïng cho ®ång hå mÆt trêi G04B 49/04) [1, 2006.01] 
19/08 . . Sù ph©n bè h×nh häc c¸c kho¶ng chia trªn mÆt sè [1, 2006.01] 
19/10 . . H×nh d¹ng trang trÝ cña c¸c kho¶ng chia trªn mÆt sè  hoÆc bÒ mÆt cña mÆt sè; G¾n 

c¸c kho¶ng chia vµo mÆt sè [1, 2006.01] 
19/12 . . Lùa chän vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o mÆt sè hoÆc c¸c kho¶ng chia trªn mÆt sè [1, 2006.01] 
19/14 . . KÑp cè ®Þnh mÆt sè vµo ®ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay [1, 2006.01] 
19/16 . . MÆt sè cã thÓ dÞch chuyÓn, vÝ dô chØ b¸o thay ®æi thêi gian tõ 1 ®Õn 12 giê vµ tõ 

13 ®Õn 24 giê [1, 2006.01] 
19/18 . . C¸c kho¶ng chia trªn tinh thÓ hoÆc thñy tinh, trªn gê ®Ó l¾p mÆt kÝnh hoÆc trªn 

vµnh th©n [1, 2006.01] 
19/20 . Sù chØ b¸o b»ng sè ®îc ®a lªn b¨ng, tang trèng, ®Üa hoÆc tÊm [1, 2006.01] 
19/21 . Tang trèng [3, 2006.01] 
19/22 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó chØ b¸o giê ®Þa ph¬ng; §ång hå giê quèc tÕ [1, 2006.01] 
19/23 . . b»ng c¸c kim bæ sung hoÆc c¸c cÆp kim phô [3, 2006.01] 
19/24 . §ång hå cã bé phËn chØ b¸o ngµy th¸ng; §ång hå cã lÞch [1, 2006.01] 
19/243 . . ®Æc trng bëi d¹ng cña bé phËn chØ b¸o ngµy giê [3, 2006.01] 
19/247 . . . d¹ng ®Üa [3, 2006.01] 
19/25 . . . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®Æt sè chØ b¸o ngµy giê b»ng tay[3, 2006.01] 
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19/253 . . . . C¸c c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng hoÆc ng¾t chuyÓn ®éng [3, 2006.01] 
19/257 . . . d¹ng trèng [3, 2006.01] 
19/26 . §ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay cã bé phËn chØ b¸o thuû triÒu, chu kú chuyÓn ®éng 

cña mÆt tr¨ng hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
19/28 . C¸c bé phËn chØ b¸o hoÆc kim chØ b¸o tõng thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®iÒu chØnh ®îc  [1, 

2006.01] 
19/30 . Sù chiÕu s¸ng mÆt sè hoÆc mÆt kim [1, 2006.01] 
19/32 . . b»ng c¸c chÊt ph¸t quang [1, 2006.01] 
19/34 . VÞ trÝ cña c¸c kim ®îc chiÕu quang häc [1, 2006.01] 

21/00 Sù chØ b¸o thêi gian b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ©m thanh (vµo nh÷ng thêi ®iÓm ®· ®Þnh 
G04B 23/00; b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn-©m G04C 21/04; c¸c thiÕt bÞ t¹o ©m thanh 
xem G10) [1, 2006.01] 

21/02 . C¸c c¬ cÊu ®¸nh chu«ng ®Òu ®Æn sau mét tiÕng, nöa tiÕng hoÆc mêi l¨m phót [1, 
2006.01] 

21/04 . . C¸c b¸nh xe giê; R·nh hoÆc kim ghi ; §inh hoÆc c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn t¬ng tù 
[1, 2006.01] 

21/06 . . C¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu ®¸nh chu«ng, vÝ dô bóa, chong chãng [1, 2006.01] 
21/08 . . C¸c vËt ph¸t ©m thanh; Cßi; C¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c (cã c¸c thiÕt bÞ truyÒn ®iÖn-©m 

G04C 21/00) [1, 2006.01] 
21/10 . . C¸c thiÕt bÞ nèi hoÆc ng¾t c¬ cÊu ®¸nh chu«ng, vÝ dô ®Ó gi÷ yªn lÆng vµo ban ®ªm 

[1, 2006.01] 
21/12 . . C¸c ®ång hå lÆp l¹i  [1, 2006.01] 
21/14 . . Lªn gi©y cãt bé phËn ®¸nh chu«ng b»ng viÖc lªn gi©y cãt bé phËn lµm ®ång hå 

ch¹y; Lªn gi©y cãt bé phËn lµm ®ång hå ch¹y b»ng viÖc lªn gi©y cãt bé phËn 
®¸nh chu«ng [1, 2006.01] 

23/00 C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ph¸t tÝn hiÖu ©m thanh vµo c¸c thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh (c¸c tÝn 
hiÖu b¸o ®éng b»ng ®iÖn G04C 21/00; ph¸ch kª G04F 5/02; c¸c thiÕt bÞ ph¸t ©m 
thanh xem G10) [1, 2006.01] 

23/02 . §ång hå b¸o thøc  [1, 2006.01] 
23/03 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó dõng tÝn hiÖu b¸o thøc [3, 2006.01] 
23/04 . . sù ®Æt t¬ng ®èi vµ chÝnh x¸c thêi gian b¸o thøc ®· chän tríc [1, 2006.01] 
23/06 . . ®îc ®iÒu chØnh theo mét sè thêi gian kh¸c nhau cã tù ®éng ng¾t tÝn hiÖu b¸o thøc 

[1, 2006.01] 
23/08 . . ho¹t ®éng trong vµi ngµy kh«ng cÇn ®Æt l¹i; ho¹t ®éng mét lÇn trong 24 giê [1, 

2006.01] 
23/10 . . cã tÝn hiÖu ban ®Çu; cã tÝn hiÖu lÆp l¹i; cã tÝn hiÖu víi ©m lîng thay ®æi [1, 

2006.01] 
23/12 . . §ång hå b¸o thøc  bá tói hoÆc ®eo tay (ph¸t tÝn hiÖu b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn da 

G04B 25/04) [1, 2006.01] 

25/00 ChØ b¸o thêi gian b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c hoÆc b»ng c¸ch c¸c ph¬ng tiÖn 
kÕt hîp (sù chØ b¸o thêi gian b»ng ®iÖn hoÆc ®iÖn c¬ G04C) [1, 2006.01] 
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25/02 . b»ng c¶m gi¸c; §ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay dïng cho ngêi mï [1, 2006.01] 
25/04 . . §ång hå b¸o thøc cã c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu t¸c ®éng lªn da [1, 2006.01] 
25/06 . b»ng c¸c h×nh chuyÓn ®éng, vÝ dô ®ång hå cã chim tu hó, cã håi kÌn tÝn hiÖu [1, 

2006.01] 

27/00 C¸c thiÕt bÞ c¬ häc dïng ®Ó ®a c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o vµo ho¹t ®éng [1, 
2006.01] 

27/02 . b»ng c¸ch sö dông c¸c ph¬ng tiÖn lªn gi©y cãt [1, 2006.01] 
27/04 . . cã b¸nh xe r¨ng ca [1, 2006.01] 
27/06 . . cã tay ®ßn ®u ®a [1, 2006.01] 
27/08 . b»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn cña th©n [1, 2006.01] 

Khung, gi¸ ®ì hoÆc sù bè trÝ c¸c chi tiÕt cña ®ång hå trong mèi t¬ng quan víi nhau; 
h×nh d¹ng, kiÓu ®ång hå 

29/00 Khung [1, 2006.01] 
29/02 . §Üa; CÇu; Neo [1, 2006.01] 
29/04 . C¸c chi tiÕt nèi hoÆc ®ì [1, 2006.01] 

31/00 Gi¸ ®ì, Gi¸ ®ì cã h×nh nãn thuËn vµ ngîc; Gi¸ ®ì dïng cho cæ trôc; C¸c chi 
tiÕt dïng cho gi¸ ®ì (gi¸ ®ì nãi chung F16C) [1, 2006.01] 

31/004 . ®Æc trng bëi vËt liÖu sö dông [3, 2006.01] 
31/008 . Gi¸ ®ì b»ng ®¸ quÝ (G04B 31/04 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
31/012 . . Gi¸ ®ì kim lo¹i [3, 2006.01] 
31/016 . . Gi¸ ®ì b»ng chÊt dÎo [3, 2006.01] 
31/02 . Gi¸ ®ì gi¶m chÊn [1, 2006.01] 
31/04 . . cã ®¸ quÝ g¾n vµo vµ xuyªn qua [3, 2006.01] 
31/06 . S¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p [3, 2006.01] 
31/08 . Sù b«i tr¬n [3, 2006.01] 

33/00 H×nh d¹ng vµ kiÓu ®ång hå [1, 2006.01] 
33/02 . D¹ng trßn [1, 2006.01] 
33/04 . C¸c d¹ng kh¸c kh«ng ph¶i lµ d¹ng trßn [1, 2006.01] 
33/06 . ®Æc biÖt ph¼ng [1, 2006.01] 
33/08 . trong ®ã c¸c c¬ cÊu truyÒn b¸nh r¨ng n»m trong c¸c mÆt ph¼ng kh¸c nhau, vÝ dô 

song song hoÆc nghiªng víi nhau (G04B 33/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
33/10 . cã kim gi©y ®îc bè trÝ ë gi÷a mÆt sè [1, 2006.01] 
33/12 . ®Ó ch¹y trong mét thêi gian cùc dµi [1, 2006.01] 
33/14 . D¹ng cã lß xo lªn gi©y cãt hoÆc tang trèng dÔ th¸o l¾p (lß xo G04B 1/14; tang 

trèng, c¸c trôc cña tang trèng G04B 1/16) [1, 2006.01] 
33/16 . b¶o vÖ m¸y ®ång hå chèng l¹i c¸c h h¹i lµ hËu qu¶ cña viÖc ®øt lß xo [1, 2006.01] 
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35/00 §iÒu chØnh viÖc truyÒn b¸nh r¨ng, vÝ dô khe hë cña trôc, ®é s©u ¨n khíp cña  
b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 

B¶o vÖ m¸y mãc cña ®ång hå khái sù h háng tõ bªn ngoµi 

37/00 Vá [1, 2006.01] 
37/02 . Vá ch©n kh«ng; Vá chøa khÝ hoÆc chÊt láng; Vá chøa c¸c chÊt ®Ó hót Èm hoÆc bôi  

[1, 2006.01] 
37/04 . L¾p r¸p m¸y ®ång hå trong vá; Vá cã bé gi¶m chÊn [1, 2006.01] 
37/05 . . Gi¸ bÊt ®éng dïng cho ®ång hå bá tói hoÆc ®ång hå ®eo tay [3, 2006.01] 
37/06 . Khe hë ë vá ®Ó l¾p trôc lªn d©y cãt; C¸c trôc lªn d©y cãt cã thÓ th¸o ra ®îc [1, 

2006.01] 
37/08 . Lµm kÝn c¸c khe hë, c¸c chç nèi trªn vá [1, 2006.01] 
37/10 . . cña trôc lªn d©y cãt [1, 2006.01] 
37/11 . . n¾p mÆt sau cña ®ång hå bá tói hoÆc ®ång hå ®eo tay [3, 2006.01] 
37/12 . Vá dïng cho c¸c môc ®Ých ®Æc biÖt, vÝ dô ®ång hå ®îc g¾n vµo nhÉn, vµo khuy cµi 

(cã bao hoÆc vá b¶o vÖ ®ång hå A45C 11/10, 11/12; ®ång hå kÕt hîp víi hép ®ùng 
phÊn A45D 33/30) [1, 2006.01] 

37/14 . C¸c thiÕt bÞ treo, bÖ ®ì hoÆc gi¸ dïng cho ®ång hå trong ph¹m vi chung lµ mét 
phÇn cña vá ®ång hå (quai ®ång hå ®eo tay, c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kÑp gi÷ cho chóng 
A44C 5/00) [1, 2006.01] 

37/16 . Sù kÑp gi÷ vá vµo vßng ®eo tay [3, 2006.01] 
37/18 . ®èi víi ®ång hå bá tói hoÆc ®ång hå ®eo tay (G04B 37/02 ®Õn G04B 37/16 ®îc u 

tiªn) [3, 2006.01] 
37/20 . cã n¾p b¶n lÒ tríc hoÆc sau [3, 2006.01] 
37/22 . VËt liÖu hoÆc ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt vá cña ®ång hå bá tói hoÆc ®ång hå ®eo  

tay [3, 2006.01] 

39/00 Tinh thÓ dïng cho ®ång hå; KÑp gi÷ vµ bÝt kÝn c¸c tinh thÓ; MÆt kÝnh dïng cho 
®ång hå [1, 2006.01] 

39/02 . BÝt kÝn c¸c tinh thÓ hoÆc mÆt kÝnh [3, 2006.01] 

41/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó khãa hoÆc gi÷ qu¶ l¾c, bóa con cña c¬ cÊu ®¸nh chu«ng hoÆc 
t¬ng tù ®Ó sö dông trong khi chuyªn chë [1, 2006.01] 

43/00 B¶o vÖ c¸c chi tiÕt ®ång hå b»ng c¸c vá bäc hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c khái bÞ 
t¸c ®éng bªn ngoµi, vÝ dô t¸c ®éng cña tõ trêng [1, 2006.01] 

§ång hå cã kÕt cÊu ®Æc biÖt 

45/00 §ång hå víi c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o hoÆc vá g©y ra c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt, vÝ dô 
hiÖu øng thÈm mü (h×nh d¹ng trang trÝ cña mÆt sè G04B 19/10) [1, 2006.01] 

45/02 . §ång hå cã c¬ cÊu cã thÓ nh×n thÊy ®îc toµn bé hoÆc tõng phÇn [1, 2006.01] 
45/04 . §ång hå cã c¬ cÊu ®ãng kÝn, vÝ dô cã kim g¾n trªn mÆt kÝnh quay [1, 2006.01] 
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47/00 §ång hå kÕt hîp víi nh÷ng vËt kh¸c hoÆc c¸c m¸y kh¸c kh«ng dïng ®Ó chØ b¸o 
thêi gian (G04B 37/12 ®îc u tiªn; c¸c dông cô viÕt hoÆc vÏ dïng ®Ó chØ b¸o thêi 
gian B43K 29/087; kÕt hîp víi bé phËn l¾p r¸p g¬ng cña ph¬ng tiÖn giao th«ng 
B60R 1/12; kÕt hîp víi m¸y chôp ¶nh, quay phim, m¸y chiÕu hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Ó in 
¶nh G03B 29/00) [1, 2006.01] 

47/02 . §ång hå g¾n vµo g¬ng, tranh, ®å gç hoÆc c¸c ®å dïng trong nhµ kh¸c [1, 2006.01] 
47/04 . víi ®å trang trÝ hoÆc c¸c thiÕt bÞ gi¶i trÝ [1, 2006.01] 
47/06 . víi c¸c dông cô ®o, vÝ dô m¸y ®Õm bíc, ¸p suÊt kÕ, nhiÖt kÕ, la bµn kÕ [1, 

2006.01] 

49/00 C¸c m¸y dïng ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian theo mÆt trêi, mÆt tr¨ng hoÆc c¸c v× sao [1, 
2006.01] 

49/02 . MÆt cña ®ång hå mÆt trêi [1, 2006.01] 
49/04 . . Sù chia ®é hoÆc h×nh d¹ng cña mÆt sè [1, 2006.01] 
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G04C §ång hå ®iÖn-c¬ (c¸c bé phËn c¬ häc cña ®ång hå nãi chung G04B; ®ång hå 
®iÖn tö cã c¸c bé phËn bÊt ®éng, c¸c m¹ch ®iÖn tö t¹o xung ®Ó bÊm giê G04G) 

Ghi chó 

 Ph©n nhãm nµy bao gåm c¸c chi tiÕt ®iÖn cña ®ång hå c¬ häc, ch¼ng h¹n sù lªn d©y 
cãt b»ng ®iÖn cña c¸c ®ång hå nµy hoÆc viÖc trang bÞ cho chóng c¸c c«ng t¾c ®iÖn. 

Néi dung ph©n líp 

lªn d©y cãt b»ng ®iÖn cña ®ång hå c¬ häc ............................................................... 1/00 
Sù ch¹y cña ®ång hå c¬ ®iÖn; c¸c bé phËn ®iÒu 
chØnh ®iÖn hoÆc tõ   ........................................................................................................3/00, 5/00 
Sù chØ b¸o thêi gian 

b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc; ©m thanh ................................................ 17/00, 19/00, 21/00 
Sù g¹t kim ...................................................................................................................................... 9/00 
nguån ®iÖn cña ®ång hå ..................................................................................................... 10/00 
sù ®ång bé; ®ång hå cÊp I vµ ®ång hå cÊp II; 
®ång hå cã ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé .......................................................... 11/00, 13/00, 15/00 
®ång hå cã c¸c ph¬ng tiÖn t¸c ®éng ®Õn c¸c 
thiÕt bÞ vµo thêi ®iÓm ®· ®Þnh ......................................................................................... 23/00 
C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy ........................................................................................... 99/00 

 

C¬ cÊu lªn d©y cãt b»ng ®iÖn cña ®ång hå c¬ häc; §ång hå ®iÖn 

1/00 C¬ cÊu lªn d©y cãt b»ng ®iÖn cña ®ång hå c¬ häc (c¬ cÊu lªn d©y cãt c¬ häc G04B 
3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . b»ng nam ch©m ®iÖn [1, 2006.01] 
1/04 . b»ng ®éng c¬ ®iÖn cã chuyÓn ®éng quay hoÆc chuyÓn ®éng qua l¹i [1, 2006.01] 
1/06 . lªn d©y cãt lß xo [1, 2006.01] 
1/08 . . n©ng qu¶ l¾c [1, 2006.01] 
1/10 . B¶o vÖ chèng l¹i sù lªn d©y cãt qu¸ møc (trong ®ång hå c¬ häc G04B 1/20, G04B 

3/06, G04B 3/10) [1, 2006.01] 
1/12 . . cña lß xo [1, 2006.01] 
1/14 . . cña qu¶ l¾c [1, 2006.01] 

3/00 §ång hå ®iÖn-c¬ trong ®ã chuyÓn ®éng ®îc duy tr× b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn 
(®ång hå ®îc dÉn ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn G04C 15/00) [1, 2006.01] 

3/02 . trong ®ã chuyÓn ®éng ®îc ®iÒu chØnh b»ng qu¶ l¾c [1,2006.01] [1, 2006.01] 
3/027 . . sö dông mèi liªn hÖ ®iÖn tõ gi÷a nguån ®iÖn vµ qu¶ l¾c (G04C 3/033 ®îc u 

tiªn) [3, 2006.01] 
3/033 . . sö dông qu¶ l¾c xo¾n; sö dông qu¶ l¾c h×nh nãn (kÕt cÊu cña chóng G04B 17/00) 

[3, 2006.01] 
3/04 . trong ®ã chuyÓn ®éng ®îc ®iÒu chØnh b»ng sù c©n b»ng [1, 2006.01] 

196 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G04C 

3/06 . . sö dông mèi liªn hÖ ®iÖn tõ gi÷a nguån ®iÖn vµ c¬ cÊu c©n b»ng [3, 2006.01] 
3/08 . trong ®ã chuyÓn ®éng ®îc ®iÒu chØnh b»ng dao ®éng c¬ häc kh¸c víi qu¶ l¾c hoÆc 

c¬ cÊu c©n b»ng, vÝ dô b»ng ©m thoa [3, 2006.01] 
3/10 . . ®îc truyÒn ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ [3, 2006.01] 
3/12 . . ®îc truyÒn ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ¸p ®iÖn; ®îc truyÒn ®éng b»ng c¸c 

ph¬ng tiÖn tõ gi¶o [3, 2006.01] 
3/14 . hîp nhÊt ®éng c¬ ph©n bíc (G04C 3/02 ®Õn G04C 3/12 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/16 . hîp nhÊt ®éng c¬ ®iÖn ®éng quay liªn tôc (G04C 3/02 ®Õn G04C 3/12 ®îc u tiªn) 

[3, 2006.01] 
3/18 . hîp nhÊt c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn ®éng nhiÖt - ®iÖn hoÆc ®iÖn - khÝ [3, 2006.01] 

5/00  C¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ ®Ó biÕn ®æi dao ®éng thµnh chuyÓn ®éng quay 
trong ®ång hå, tøc lµ ho¹t ®éng b»ng ®iÖn hoÆc tõ (c¸c bé phËn ®iÒu chØnh 3/00) 
[1, 3, 2006.01] 

9/00  C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng ®iÖn ®Ó hiÖu chØnh c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o thêi 
gian (cña ®ång hå cÊp hai G04C 13/03; ®ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng v« tuyÕn 
G04R) [1, 3, 2006.01] 

9/04 . b»ng viÖc ng¨n chÆn c¬ cÊu dÉn ®éng [3, 2006.01] 
9/06 . b»ng sù c¾t m¹ch khái c¬ cÊu truyÒn ®éng (kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn ng¨n chÆn 

G04C 9/04) [3, 2006.01] 
9/08 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn [3, 2006.01] 

10/00 C¸c thiÕt bÞ cung cÊp ®iÖn cña ®ång hå [3, 2006.01] 
10/02 . nguån ®iÖn lµ nguån phãng x¹ [3, 2006.01] 
10/04 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó chØ b¸o t×nh tr¹ng cña nguån ®iÖn [3, 2006.01] 

Sù hiÖu chØnh ®ång hå ®iÖn; HÖ thèng ®ång hå cÊp mét vµ ®ång hå cÊp hai; §ång hå cã 
®éng c¬ ®iÖn ®ång bé 

11/00 Lµm ®ång bé ®ång hå cã c¬ cÊu truyÒn ®éng tù do (®ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng 
v« tuyÕn G04R) [1, 2006.01] 

11/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt dÉn ®éng (truyÒn tÝn hiÖu thêi gian theo c¸c kªnh 
®iÖn tho¹i H04M 11/06) [1, 2006.01] 

11/06 . cã t¸c ®éng c¬ häc trùc tiÕp tíi c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o thêi gian [3, 2006.01] 
11/08 . sö dông nam ch©m ®iÖn hoÆc ®éng c¬ [3, 2006.01] 

13/00 C¬ cÊu truyÒn ®éng cña ®ång hå b»ng c¸c ®ång hå cÊp mét [1, 2006.01] 
13/02 . Sù bè trÝ c¸c m¹ch; Sù hiÖu chØnh ®ång hå ®iÖn [1, 2006.01] 
13/03 . . C¸c hÖ thèng truyÒn xung cã c¸c ph¬ng tiÖn phô ®Ó hiÖu chØnh sù chØ b¸o thêi 

gian cña c¸c ®ång hå cÊp hai [3, 2006.01] 
13/04 . . §ång hå cÊp mét [1, 2006.01] 
13/06 . . . C¸c thiÕt bÞ tiÕp xóc (®Ó lªn d©y cãt cïng mét lóc cho mét sè ®ång hå G04C 

1/00) [1, 2006.01] 
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13/08 . §ång hå cÊp hai cã kim chuyÓn ®éng d¹ng bíc nh¶y [1, 2006.01] 
13/10 . . b»ng c¸c c¬ cÊu ®Õm bíc c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
13/11 . . . cã phÇn øng quay [3, 2006.01] 
13/12 . . b»ng c¬ cÊu truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ ®iÖn quay liªn tôc [1, 3, 2006.01] 
13/14 . . b»ng c¬ cÊu truyÒn ®éng c¬ häc ng¾t b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 

15/00 §ång hå ®îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé [1, 2006.01] 

Sù chØ b¸o thêi gian hoÆc ph¸t tÝn hiÖu thêi gian b»ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 

17/00 Sù chØ b¸o thêi gian quang häc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn (G04C 19/00 ®îc u 
tiªn; c¸c vËt liÖu tinh thÓ láng C09K 19/00; b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc G04B 
19/00, G04B 19/20) [1,3, 2006.01] 

17/02 . b»ng ®Ìn ®iÖn [1, 2006.01] 

19/00 Ph¸t tÝn hiÖu thêi gian quang häc vµo thêi ®iÓm ®· ®Þnh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn 
®iÖn [1, 2006.01] 

19/02 . b»ng ®Ìn ®iÖn [1, 2006.01] 
19/04 . b»ng c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o chuyÓn ®éng b»ng ®iÖn, vÝ dô b¶ng, b¨ng [1, 2006.01] 

21/00 Sù ph¸t tÝn hiÖu thêi gian ©m thanh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
21/02 . C¸c yÕu tè kÕt cÊu (G04C 21/04, G04C 21/16 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/04 . ChØ b¸o thêi gian cña ngµy ®ªm (chØ b¸o thêi gian b»ng ©m thanh G04B 21/00) [1, 

2006.01] 
21/06 . . b»ng c¬ cÊu ®¸nh chu«ng [1, 2006.01] 
21/08 . . . cã héc céng hëng [1, 2006.01] 
21/10 . . . cã ®Üa kho¸ [1, 2006.01] 
21/12 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn-©m [1, 2006.01] 
21/14 . . . Th«ng b¸o thêi gian b»ng ®iÖn-©m, vÝ dô b»ng tiÕng nãi [1, 2006.01] 
21/16 . ph¸t tÝn hiÖu vµo c¸c thêi ®iÓm ®· ®Þnh [1, 2006.01] 
21/18 . . b»ng c¸ch më bé dao ®éng ®iÖn-c¬, vÝ dô khëi ®éng b»ng sù hôt dßng cña ph¬ng 

tiÖn truyÒn ®iÖn [1, 2006.01] 
21/20 . . b»ng c¸ch ®ãng m¹ch tiÕp ®iÓm nèi víi thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu ®iÖn c¬ [1, 2006.01] 
21/22 . . . ®a vµo ho¹t ®éng b»ng trôc chÝnh cña chi tiÕt ®¸nh chu«ng c¬ häc [1, 2006.01] 
21/24 . . . ®a vµo ho¹t ®éng b»ng lß xo cña chi tiÕt ®¸nh chu«ng c¬ häc [1, 2006.01] 
21/26 . . . ®a vµo ho¹t ®éng b»ng dao ®éng do chi tiÕt ®¸nh chu«ng c¬ häc t¹o nªn [1, 

2006.01] 
21/28 . . b»ng c¸ch ®ãng m¹ch tiÕp ®iÓm nèi víi thiÕt bÞ ®iÖn ©m, vÝ dô b¸o thøc b»ng nh¹c 

[1, 2006.01] 
21/30 . . ph¸t tÝn hiÖu nhiÒu lÇn vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, vÝ dô rung chu«ng ë trêng 

häc [1, 2006.01] 
21/32 . . . ®Ó chØ b¸o ë mét sè n¬i vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau, vÝ dô hÖ thèng chu«ng 

ë c¸c kh¸ch s¹n [1, 2006.01] 
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21/34 . . C¸c thiÕt bÞ dïng cho ®ång hå ®eo tay hoÆc c¸c m¸y chØ thêi gian x¸ch tay t¬ng 
tù [1, 2006.01] 

21/36 . . C¸c thiÕt bÞ ph¸t l¹i tÝn hiÖu [1, 2006.01] 
21/38 . . §iÒu chØnh ®é dµi cña tÝn hiÖu [1, 2006.01] 

23/00 §ång hå cã hoÆc ®îc g¾n thªm c¸c ph¬ng tiÖn t¸c ®éng tíi mét thiÕt bÞ nµo ®ã 
vµo thêi ®iÓm ®· ®Þnh hoÆc sau mét kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh (cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó 
truyÒn c¸c tÝn hiÖu ©m thanh b¸o thêi gian b»ng ®iÖn 21/00; ®ång hå b¸o thøc c¬ häc 
G04B 23/02; c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian G04F 3/06; c¸i ng¾t m¹ch, lµm 
viÖc phô thuéc vµo thêi gian hoÆc theo mét ch¬ng tr×nh thêi gian H01H 43/00) [1, 
2006.01] 

23/02 . C¸c yÕu tè kÕt cÊu [1, 2006.01] 
23/04 . . Th©n, bÖ, vá bäc, hoÆc c¸c phÇn bÊt ®éng kh¸c [1, 2006.01] 
23/06 . . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng hoÆc ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
23/08 . . C¸c ph¬ng tiÖn lËp ch¬ng tr×nh [1, 2006.01] 
23/10 . . ®Ó t¸c ®éng ®Õn mét chi tiÕt nµo ®ã nh»m thùc hiÖn viÖc khëi ®éng m¸y hoÆc cho 

m¸y ch¹y [1, 2006.01] 
23/12 . . C¸c m¹ch ®iÖn [1, 2006.01] 
23/14 . C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng liªn tôc ®Ó thùc hiÖn mét hay nhiÒu thao t¸c vµo mét thêi 

gian ®· ®Þnh trong ngµy [1, 2006.01] 
23/16 . . chØ ho¹t ®éng vµo thêi ®iÓm ®· ®Þnh hoÆc trong kho¶ng thêi gian ®· ®iÒu chØnh [1, 

2006.01] 
23/18 . . ®Ó vËn hµnh mét thiÕt bÞ ho¹t ®éng vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau [1, 2006.01] 
23/20 . . . cã tiÕp ®iÓm ®îc vËn hµnh hoÆc t¹o thµnh bëi kim ®ång hå hoÆc c¸c yÕu tè kÕt 

cÊu cã d¹ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/22 . . . cã c¬ cÊu khëi ®éng ®îc g¾n chÆt trªn ®Üa [1, 2006.01] 
23/24 . . . . c¬ cÊu khëi ®éng ®iÒu khiÓn c¬ häc c¬ cÊu kh¸c  [1, 2006.01] 
23/26 . . ®Ó vËn hµnh mét sè thiÕt bÞ vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau [1, 2006.01] 
23/28 . . . cã tiÕp ®iÓm ®îc vËn hµnh hoÆc t¹o thµnh bëi kim ®ång hå hoÆc c¸c yÕu tè kÕt 

cÊu cã d¹ng t¬ng tù [1, 2006.01] 
23/30 . . . cã c¬ cÊu khëi ®éng ®îc g¾n chÆt trªn ®Üa [1, 2006.01] 
23/32 . . . . c¬ cÊu khëi ®éng ®iÒu khiÓn c¬ häc c¬ cÊu kh¸c [1, 2006.01] 
23/34 . . cã bé phËn thay ®æi ch¬ng tr×nh tù ®éng, vÝ dô vµo nh÷ng ngµy chñ nhËt [1, 

2006.01] 
23/36 . . . do t¸c ®éng bªn ngoµi [1, 2006.01] 
23/38 . C¬ cÊu ®o kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo thêi ®iÓm trong ngµy, khi 

kho¶ng thêi gian ®ã b¾t ®Çu [1, 2006.01] 
23/40 . . sö dông thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc [1, 2006.01] 
23/42 . . chØ ho¹t ®éng vµo cuèi mçi kho¶ng thêi gian riªng biÖt [1, 2006.01] 
23/44 . . .  cã bé phËn lùa chän kho¶ng thêi gian trong mét sè kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh [1, 

2006.01] 
23/46 . . . cã bé phËn ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian (G04C 23/44 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
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23/48 . . ho¹t ®éng vµo cuèi nh÷ng kho¶ng thêi gian kÕ tiÕp nhau [1, 2006.01] 
23/50 . . cã bé phËn thay ®æi ®é c¸c kho¶ng thêi gian th«ng qua t¸c ®éng bªn ngoµi [1, 

2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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G04D M¸y hoÆc c«ng cô chuyªn dông cho viÖc s¶n xuÊt hoÆc 
b¶o dìng ®ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay  

  

Néi dung ph©n líp 

c¸c dông cô dïng tay vµ m¸y c«ng cô ...............................................................1/00, 3/00 
c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n ............................................................................................................... 5/00 
c¸c thiÕt bÞ ®o vµ thö nghiÖm ............................................................................................ 7/00 
C¸c thiÕt bÞ khö tõ .................................................................................................................... 9/00 
C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy  .......................................................................................... 99/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ kÑp, gi÷ hoÆc ®ì [1, 2006.01] 
1/02 . NhÝp; Má cÆp tay hoÆc c¸c dông cô cÇm tay chuyªn dông kh¸c dïng cho thî ®ång 

hå [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c dông cô ®Ó l¾p ®Æt lß xo lªn d©y cãt [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c thiÕt bÞ ®ì dïng cho m¸y ®ång hå hoÆc c¸c chi tiÕt cña chóng [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c dông cô ®Ó l¾p hoÆc th¸o kim [1, 2006.01] 
1/10 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó më hoÆc ®ãng ®¸y hoÆc vá ngoµi cña ®ång hå [1, 2006.01] 

3/00 M¸y gia c«ng hoÆc söa ch÷a ®ång hå hoÆc c¸c dông cô ®Ó gia c«ng vËt liÖu 
[1,2006.01] 

3/02 . M¸y tiÖn cã mét hoÆc nhiÒu gi¸ ®ì; M¸y mµi cã mét hoÆc nhiÒu gi¸ ®ì [1,2006.01] 
3/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó l¾p ®Æt ch©n kÝnh, èng hoÆc chi tiÕt t¬ng tù vµo vÞ trÝ [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o h×nh hoÆc l¾p kÝnh cña ®ång hå [1, 2006.01] 
3/08 . M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó lµm s¹ch [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n; C¸c b×nh chøa dÇu b«i tr¬n chuyªn dïng cho s¶n xuÊt 
®ång hå [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ ®o, ®Õm, ®Þnh cì, thö nghiÖm hoÆc hiÖu chØnh [1, 2006.01] 
7/02 . cho lß xo lªn d©y cãt [1, 2006.01] 
7/04 . cho bé b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
7/06 . cho c¸c chi tiÕt khëi ®éng [1, 2006.01] 
7/08 . cho b¸nh xe c©n b»ng [1, 2006.01] 
7/10 . cho d©y cãt [1, 2006.01] 
7/12 . ThiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra ®ång hå ch¹y b»ng c¸ch so s¸nh tèc ®é cña c¬ cÊu dao ®éng  

víi mét chuÈn [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ khö tõ  [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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G04F §o kho¶ng thêi gian (®o c¸c ®Æc tÝnh xung G01R, vÝ dô G01R 29/02, trong 
c¸c hÖ thèng v« tuyÕn ®Þnh vÞ hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù G01S; maze H01S 1/00; t¹o 
dao ®éng H03B, t¹o hoÆc ®Õm xung, chia tÇn sè H03K; sù biÕn ®æi t¬ng tù/sè nãi 
chung H03M 1/00) [2] 

Ghi chó [2] 

 Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - thiÕt bÞ ®Ó ®o nh÷ng kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh tríc; 
 - thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra nh÷ng kho¶ng thêi gian nµy nh lµ c¸c chuÈn thêi gian, vÝ dô 

   ph¸ch kÕ;  
 - thiÕt bÞ ®Ó ®o nh÷ng kho¶ng thêi gian cha biÕt, vÝ dô c¸c hÖ thèng chÝnh x¸c ®Ó ®o 

nh÷ng kho¶ng thêi gian ng¾n. 
 
®o nh÷ng kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh tríc 

T¹o mÉu chuÈn thêi gian ...................................................................................................... 5/00 
ThiÕt bÞ kh«ng cã c¬ cÊu dÉn ®éng; 
ThiÕt bÞ cã c¬ cÊu dÉn ®éng ........................................................................................1/00, 3/00 

§o nh÷ng kho¶ng thêi gian cha biÕt 
b»ng c¬ häc; ®iÖn c¬; ®iÖn; c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c  .............................. 7/00, 8/00, 10/00, 13/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ kh«ng cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh 
kh«ng ®æi hoÆc cã thÓ thay ®æi , vÝ dô thiÕt bÞ x¸c ®Þnh thêi gian luéc trøng (c¸c 
bé chuyÓn m¹ch vËn hµnh phô thuéc vµo thêi gian hoÆc theo mét ch¬ng tr×nh thêi 
gian tù ®éng chÊm døt ho¹t ®éng cña m×nh sau khi ch¬ng tr×nh ®· hoµn thµnh H01H 
43/00) [1, 2006.01] 

1/02 . theo møc tiªu hao sè lîng vËt liÖu ®· x¸c ®Þnh tríc; vÝ dô nÕn ch¸y [1, 2006.01] 
1/04 . theo chuyÓn ®éng hoÆc gia tèc lùc träng trêng [1, 2006.01] 
1/06 . . b»ng lu lîng ch¶y qua x¸c ®Þnh cña c¸c h¹t nhá hoÆc vËt liÖu láng, vÝ dô ®ång 

hå c¸t, ®ång hå níc [1, 2006.01] 
1/08 . . b»ng mét vËt r¬i tõ mét ®é cao x¸c ®Þnh trong kh«ng khÝ hoÆc trong mét vËt liÖu 

nhít [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh kh«ng ®æi 
hoÆc cã thÓ thay ®æi, vÝ dô m¸y ®Þnh lîng cã m¸y ®ång hå (c¸c bé chuyÓn m¹ch 
vËn hµnh phô thuéc vµo thêi gian hoÆc theo mét ch¬ng tr×nh thêi gian tù ®éng chÊm 
døt ho¹t ®éng cña m×nh sau khi ch¬ng tr×nh ®· hoµn thµnh H01H 43/00) [1,2006.01] 

3/02 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng c¬ häc [1,2006.01] 
3/04 . . C¸c thiÕt bÞ bæ sung kÕt hîp víi c¸c ®ång hå th«ng thêng kh«ng ph¶i lµ ®ång hå 

®iÖn dïng cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
3/06 . cã c¬ cÊu dÉn ®éng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/08 . . C¸c thiÕt bÞ bæ sung kÕt hîp víi c¸c ®ång hå ®iÖn th«ng thêng dïng cho môc 

®Ých nµy [1, 2006.01] 
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5/00 C¸c thiÕt bÞ t¹o ra nh÷ng kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh tríc ®Ó sö dông nh chuÈn 
thêi gian (t¹o ra c¸c tÝn hiÖu ®ång bé dïng cho m¸y tÝnh ®iÖn tö G06F 1/04; ®iÒu 
chØnh tÇn sè tù ®éng hoÆc lµm æn ®Þnh c¸c m¸y ph¸t nãi chung H03L) [1, 2006.01] 

5/02 . Ph¸ch kÕ [1, 2006.01] 
5/04 . sö dông m¸y t¹o dao ®éng cã bé céng hëng ®iÖn-c¬ [2, 2006.01] 
5/06 . . sö dông bé céng hëng ¸p ®iÖn [2, 2006.01] 
5/08 . . sö dông bé céng hëng tõ gi¶o [2, 2006.01] 
5/10 . sö dông bé céng hëng ®iÖn hoÆc ®iÖn tö (G04F 5/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/12 . sö dông c¸c thiÕt bÞ chÊt lu [2, 2006.01] 
5/14 . sö dông ®ång hå nguyªn tö [2, 2006.01] 
5/16 . sö dông xung do ®ång vÞ v« tuyÕn t¹o ra [2, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian cha biÕt b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng 
ph¶i lµ ®iÖn (G04F 13/06 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 

7/02 . b»ng c¸ch ®o qu·ng ®êng r¬i hoÆc ®o vËn tèc r¬i cuèi cña mét vËt [1, 2006.01] 
7/04 . sö dông m¸y t¹o dao ®éng c¬ häc [1, 2, 2006.01] 
7/06 . . chØ lµm viÖc trong kho¶ng thêi gian cÇn ®o, vÝ dô ®ång hå ®o gi©y [1, 2006.01] 
7/08 . . §ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó dõng l¹i, vÝ dô thêi ký [1, 

2006.01] 
7/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn t¸ch rêi dïng ®Ó khëi ®éng hoÆc dõng m¸y ®o thêi gian [1, 2, 

2006.01] 

8/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian cha biÕt b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn-c¬ [2, 
2006.01] 

8/02 . sö dông m¸y t¹o dao ®éng ®iÖn-c¬ [2, 2006.01] 
8/04 . . sö dông m¸y t¹o dao ®éng ¸p ®iÖn [2, 2006.01] 
8/06 . . sö dông m¸y t¹o dao ®éng tõ gi¶o [2, 2006.01] 
8/08 . C¸c ph¬ng tiÖn t¸ch rêi dïng ®Ó khëi ®éng hoÆc dõng m¸y ®o thêi gian [2, 

2006.01] 

10/00 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö dïng ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian cha biÕt b»ng c¸c ph¬ng 
tiÖn ®iÖn [2, 2006.01] 

10/02 . sö dông m¸y t¹o dao ®éng cã bé phËn céng hëng ®iÖn tö thô ®éng, vÝ dô LC [2, 
2006.01] 

10/04 . b»ng c¸ch ®Õm c¸c xung hoÆc c¸c nöa chu kú cña dßng ®iÖn xoay chiÒu [2, 
2006.01] 

10/06 . b»ng c¸ch ®o pha [2, 2006.01] 
10/08 . sö dông xung ®îc t¹o ra b»ng c¸c ®ång vÞ v« tuyÕn [2, 2006.01] 
10/10 . b»ng c¸ch ®o c¸c ®¹i lîng ®iÖn hoÆc tõ thay ®æi tû lÖ theo thêi gian [2, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ ®Ó ®o c¸c kho¶ng thêi gian cha biÕt b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng thuéc 
c¸c nhãm G04F 5/00 ®Õn G04F 10/00 [2, 2006.01] 

13/02 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [2, 2006.01] 
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13/04 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn-c¬ [2, 2006.01] 
13/06 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chÊt lu [2, 2006.01] 
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G04G §ång hå ®iÖn 

Ghi chó [3] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - §ång hå ®iÖn tö kh«ng cã phÇn chuyÓn ®éng; 
 - C¸c m¹ch ®iÖn tö ®Ó t¹o ra xung ®o thêi gian kh«ng phô thuéc vµo c¸c ph¬ng tiÖn 

®îc sö dông ®Ó chØ b¸o thêi gian. 
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c ®ång hå ®iÖn tö cã phÇn chuyÓn ®éng thuéc ph©n 

líp G04C. 

Néi dung ph©n líp 

t¹o xung ®o thêi gian ............................................................................................................ 3/00 
hiÖu chØnh thêi gian; ®ång bé hãa  ....................................................................... 5/00; 7/00 
chØ b¸o thêi gian hoÆc ngµy 

Nh×n thÊy b»ng m¾t, b»ng c¸c tÝn hiÖu quang häc, 
b»ng c¸c tÝn hiÖu ©m häc .............................................................................. 9/00, 11/00, 13/00 

®a thiÕt bÞ vµo ho¹t ®éng t¹i c¸c thêi gian 
®· ®Þnh tríc ............................................................................................................................ 15/00 
C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; Vá BäC  ............................................................................................. 17/00 
C¸C M¹CH CUNG CÊP N¡NG L¦îNG §IÖN  .......................................................................... 19/00 
C¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra  
§¦îc tÝch hîp trong ®ång hå ........................................................................................... 21/00 
c¸c vÊn ®Ò kh¸c ....................................................................................................................... 99/00 

 

3/00 Sù t¹o ra xung ®o thêi gian (c¸c m¹ch ®iÖn dÉn ®éng cña ®éng c¬ ph©n bíc 
G04C3/14 t¹o ra nh÷ng kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh tríc ®Ó sö dông lµm chuÈn 
thêi gian G04F5/00; kü thuËt xung nãi chung H03K; ®iÒu khiÓn, lµm ®ång bé hoÆc 
lµm æn ®Þnh c¸c m¸y ph¸t nãi chung H03L) [3, 2006.01] 

3/02 . C¸c m¹ch ®Ó nhËn xung ®o thêi gian tÇn sè thÊp tõ c¸c xung cã tÇn sè cao h¬n (bé 
chia tÇn sè xung nãi chung H03K 23/00, H03K29/00) [3, 2006.01] 

3/04 . Dông cô bï nhiÖt ®é [7, 2006.01] 

5/00 HiÖu chØnh, tøc lµ söa ®æi hoÆc thay ®æi sè chØ b¸o thêi gian (®ång hå ®iÒu khiÓn 
b»ng sãng v« tuyÕn G04R) [3, 2006.01, 2013.01] 

5/02 . b»ng sù thay ®æi t¹m thêi sè lîng xung trong mét ®¬n vÞ thêi gian, vÝ dô ph¬ng 
ph¸p cung cÊp nhanh [3, 2006.01] 

5/04 . b»ng sù hiÖu chØnh tõng ®¹i lîng ®îc t¸i t¹o, vÝ dô giê, ngµy kh«ng phô thuéc lÉn 
nhau [3, 2006.01] 

7/00 Sù ®ång bé hãa (®ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng v« tuyÕn G04R) [3, 2006.01] 

9/00 C¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o thêi gian hoÆc ngµy nh×n thÊy b»ng m¾t thêng [3, 
2006.01] 
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9/02 . b»ng c¸ch lùa chän ký tù mong muèn tõ mét sè ký tù hoÆc lùa chän phÇn tö chØ b¸o 
mµ vÞ trÝ cña nã thÓ hiÖn thêi gian, vÝ dô sö dông c¸c kü thuËt béi [3, 2006.01] 

9/04 . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn nguån s¸ng, vÝ dô b»ng ®ièt ®iÖn ph¸t quang [3, 2006.01] 
9/06 . . sö dông van ¸nh s¸ng, vÝ dô c¸c tinh thÓ láng [3, 2006.01] 
9/08 . . b»ng c¸ch t¹o ra c¸c ký tù sö dông tæ hîp c¸c yÕu tè chØ b¸o, vÝ dô sö dông c¸c kü 

thuËt béi [3, 2006.01] 
9/10 . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn nguån s¸ng, vÝ dô b»ng ®ièt ®iÖn ph¸t quang [3, 2006.01] 
9/12 . . sö dông van ¸nh s¸ng, vÝ dô c¸c tinh thÓ láng [3, 2006.01] 

11/00 T¹o ra c¸c tÝn hiÖu quang häc vµo c¸c thêi ®iÓm ®· ®Þnh [3, 2006.01] 

13/00 T¹o ra c¸c tÝn hiÖu ©m thanh thêi gian [3, 2006.01] 
13/02 . vµo thêi ®iÓm ®· ®Þnh, vÝ dô ®ång hå b¸o thøc [3, 2006.01] 

15/00 §ång hå cã c¸c ph¬ng tiÖn ®îc vËn hµnh vµo thêi gian ®· ®Þnh hoÆc sau c¸c 
kho¶ng thêi gian ®· ®Þnh (G04G 11/00, G04G 13/00 ®îc u tiªn; c¸c m¹ch h·m 
xung H03K 5/13; c¸c bé phËn chuyÓn m¹ch ®iÖn tö cã bé h·m thêi gian H03K 
17/28; c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®iÖn tö cã ch¬ng tr×nh thêi gian tù ®éng ngõng ho¹t 
®éng khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh H03K17/296; lËp tr×nh thêi gian ®Ó ghi tÝn hiÖu 
truyÒn h×nh H04N 5/761) [3, 2006.01] 

17/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu; Vá bäc (chi tiÕt kÕt cÊu cña ®ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng v« 
tuyÕn G04R) [3, 2006.01] 

17/02 . C¸c chi tiÕt l¾p r¸p [7, 2006.01] 
17/04 . . Khung cña c¸c chi tiÕt ®iÖn tö [7, 2006.01] 
17/06 . . Bé nèi ®iÖn, vÝ dô chÊt ®µn håi dÉn ®iÖn [7, 2006.01] 
17/08 . Vá bäc [7, 2006.01] 

19/00 M¹ch cung cÊp ®iÖn n¨ng chuyªn dïng ®Ó sö dông trong c¸c ®ång hå ®iÖn tö [7, 
2006.01] 

19/02 . BiÕn ®æi hoÆc ®iÒu chØnh dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p [7, 2006.01] 
19/04 . . Nh©n hoÆc chia ®iÖn ¸p ®iÖn dung [7, 2006.01] 
19/06 . . Sù ®iÒu chØnh [7, 2006.01] 
19/08 . C¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa sù sôt ¸p do sù qu¸ t¶i cña viÖc cung cÊp ®iÖn n¨ng [7, 

2006.01] 
19/10 . C¸c thiÕt bÞ cung cÊp ®iÖn n¨ng dù phßng [7, 2006.01] 
19/12   . C¸c thiÕt bÞ ®Ó gi¶m tiªu thô ®iÖn n¨ng trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n [7, 2006.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra tÝch hîp víi ®ång hå [2010.01] 
21/02 . C¸c bé c¶m biÕn c¸c gi¸ trÞ vËt lý bªn ngoµi, vÝ dô nhiÖt ®é [2010.01] 
21/04 . sö dông sãng v« tuyÕn (®ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng v« tuyÕn G04R) [2010.01, 

2013.01] 
21/06 . sö dông giäng nãi [2010.01] 
21/08  . Bé chuyÓn m¹ch ch¹m chuyªn dông cho ®ång hå [2010.01] 
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99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2010.01] 
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G04R    §ång hå ®iÒu khiÓn b»ng sãng v« tuyÕn [2013.01] 

20/00 ThiÕt lËp thêi gian theo th«ng tin thêi gian truyÒn vÒ tõ tÝn hiÖu v« tuyÕn 
[2013.01] 

20/02 . tÝn hiÖu v« tuyÕn ®îc göi tõ vÖ tinh, vÝ dô GPS [2013.01] 
20/04 . . §iÒu chØnh hoÆc tiÕp nhËn; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/06 . . Gi¶i m· d÷ liÖu thêi gian; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/08 . tÝn hiÖu v« tuyÕn ®îc ph¸t tõ tÝn hiÖu gäi ®êng dµi, vÝ dô DCF77, JJY40, JJY60,  

  MSF60 hoÆc WWVB [2013.01] 
20/10 . . §iÒu chØnh hoÆc tiÕp nhËn; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/12 . . Gi¶i m· d÷ liÖu thêi gian; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/14 . tÝn hiÖu v« tuyÕn lµ tÝn hiÖu chuÈn viÔn th«ng, vÝ dô GSM, UMTS hoÆc 3G 

   [2013.01] 
20/16 . . §iÒu chØnh hoÆc tiÕp nhËn; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/18 . . Gi¶i m· d÷ liÖu thêi gian; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/20 . tÝn hiÖu v« tuyÕn lµ tÝn hiÖu chuÈn AM/FM, vÝ dô RDS [2013.01] 
20/22 . . §iÒu chØnh hoÆc tiÕp nhËn; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/24 . . Gi¶i m· d÷ liÖu thêi gian; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/26 . tÝn hiÖu v« tuyÕn lµ tÝn hiÖu truyÒn th«ng ph¹m vi tÇm ng¾n [2013.01] 
20/28 . . §iÒu chØnh hoÆc tiÕp nhËn; M¹ch cña chóng [2013.01] 
20/30 . . Gi¶i m· d÷ liÖu thêi gian; M¹ch cña chóng [2013.01] 

40/00 HiÖu chØnh tÇn sè ®ång hå [2013.01] 

40/02 . b»ng c¸ch khãa pha [2013.01] 
40/04 . b»ng c¸ch dß tÇn sè tÝn hiÖu v« tuyÕn [2013.01]  
40/06 . b»ng c¸ch tÝnh to¸n gi¸ trÞ thêi gian theo tÝn hiÖu v« tuyÕn [2013.01] 

60/00 C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [2013.01] 

60/02 . ¡ng ten còng lµ thµnh phÇn cña ®ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay, vÝ dô cuén d©y ®éng  
  c¬ [2013.01] 

60/04 . ¡ng ten ®îc g¾n hoÆc tÝch hîp trong d©y ®eo ®ång hå [2013.01] 
60/06 . ¡ng ten ®îc g¾n hoÆc tÝch hîp trong th©n ®ång hå hoÆc ®ång hå ®eo tay [2013.01] 
60/08 . . bªn trong gê ®Ó l¾p mÆt kÝnh [2013.01] 
60/10 . . bªn trong khung [2013.01] 
60/12 . . . bªn trong khung kim lo¹i [2013.01] 
60/14 . cô thÓ cho ®ång hå c¬ ®iÖn, vÝ dô bé phËn chuyÓn ®éng cña nã [2013.01] 
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G05 ®iÒu khiÓn; §iÒu chØnh  

G05B HÖ thèng ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh nãi chung; c¸c bé 
phËn chøc n¨ng cña c¸c hÖ thèng nµy; thiÕt bÞ ®Ó kiÓm 
tra hoÆc thö nghiÖm c¸c hÖ thèng hoÆc bé phËn nµy (c¸c c¬ 
cÊu hoÆc hÖ thèng thuû lùc-khÝ nÐn vËn hµnh b»ng c¸c ph¬ng tiÖn chÊt lu nãi 
chung F15B; c¸c van xem F16K; c¸c bé phËn c¬ häc cña kÕt cÊu G05G; c¸c bé phËn 
- c¶m biÕn xem  c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô G12B, c¸c ph©n líp cña c¸c líp G01, 
H01; c¸c thiÕt bÞ ®Ó hiÖu chØnh xem c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô H02K) 

 
Ghi chó  [7] 
(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c hÖ thèng hoÆc bé phËn ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu chØnh c¸c biÕn 

sè ®Æc biÖt cã nhiÒu øng dông chung   
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm:  
 (a) c¸c hÖ thèng ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh c¸c biÕn sè kh«ng ph¶i lµ biÕn sè 

 ®iÖn nãi chung, c¸c hÖ thèng nµy thuéc ph©n líp G05D;  
 (b)  c¸c hÖ thèng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c biÕn sè ®iÖn hoÆc tõ nãi chung, c¸c hÖ thèng nµy 

       thuéc ph©n líp G05F;  
 (c)  c¸c hÖ thèng chuyªn dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Æc biÖt thuéc mét 

      ph©n líp kh¸c, ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp t¬ng øng dµnh cho c¸c m¸y  
      hoÆc thiÕt bÞ nµy, cã mét ®Ò môc riªng dµnh cho viÖc ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh 
      t¬ng øng víi viÖc lµm cho thÝch hîp ®Æc biÖt (xem ghi chó sè (5) ®íi ®©y). Nãi 
      mét c¸ch kh¸c, viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt trong ph©n líp 
      nµy  

(3) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa:  
 -  "bé phËn ®iÒu chØnh tù ®éng" nghÜa lµ hÖ thèng, m¹ch ®iÖn, hoÆc thiÕt bÞ mµ trong 

®ã tÝn hiÖu tõ phÇn tö dß ®îc so s¸nh víi tÝn hiÖu ®Æc trng cho mét gi¸ trÞ mong 
muèn nµo ®ã trªn c¬ së ®ã gi¶m bít ®é lÖch. Bé phËn ®iÒu chØnh tù ®éng nãi chung 
kh«ng bao gåm bé phËn nh¹y c¶m, cô thÓ lµ bé phËn ®o gi¸ trÞ cña ®iÒu kiÖn cÇn hiÖu 
chØnh hoÆc bé phËn hiÖu chØnh, nghÜa lµ bé phËn thay ®æi ®iÒu kiÖn cÇn hiÖu chØnh.  

 -  "®iÖn" bao gåm “®iÖn c¬”, “®iÖn thuû lùc” hoÆc “®iÖn khÝ” 
(4) Trong ph©n líp nµy, c¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt ®îc ph©n lo¹i 

vµo nhãm t¬ng øng dµnh cho hÖ thèng, nÕu kh«ng ®îc ®Ò cËp ®Õn ë nh÷ng vÞ trÝ 
kh¸c. 

(5) Ghi chó nµy liÖt kª c¸c vÞ trÝ trong B¶ng ph©n lo¹i s¸ng chÕ quèc tÕ, n¬i cã nh÷ng ®Ò 
môc ®Æc biÖt nh ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn ë ghi chó (2)(c) trªn ®©y, c¸c ®Ò môc nµy ë mét 
møc chung, c¸c vi trÝ ®îc liÖt kª díi tiªu ®Ò “Tham kh¶o chung”, n¬i c¸c ®Ò môc 
liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh, c¸c vÞ trÝ nµy ®îc liÖt kª díi tiªu ®Ò “ 
C¸c vÞ trÝ liªn quan ®Õn nhãm G05B19/007”. 

   
 C¸c chØ dÉn chung 
 
  A01K  73/04 Th¶ hoÆc ®Þnh vÞ líi rµ ®Ó ®¸nh c¸ 
  A61G  13/02 
  A61G  15/02 Bµn mæ, ghÕ mæ hoÆc ghÕ nha khoa ®iÒu chØnh ®îc 
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  B01D    3/42 Sù chng cÊt 
  B01D  24/48 
  B01D  29/60 
  B01D  37/04 
  B01D  46/44 Sù läc 
  B01D  53/30 T¸ch khÝ hoÆc h¬i b»ng c¸c thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ 
  B01D  61/60 T¸ch sö dông mµng b¸n thÊm 
  B01J  4/00 N¹p liÖu hoÆc dì t¶i trong c¸c quy tr×nh hãa häc hoÆc vËt lý 
  B01J       38/14 Lượng oxy trong khÝ oxy hãa ®Ó t¸i t¹o hoÆc t¸i kÝch ho¹t 

                                    c¸c chÊt xóc t¸c 
  B01J  47/14 C¸c quy tr×nh trao ®æi ion 
  B05B  12/02 Ph©n phèi trong c¸c hÖ thèng phun 
  B21B  37/00  
  B21B  39/00 M¸y c¸n kim lo¹i 
  B21K  31/00 VËt mang c¸c dông cô ®Þnh vÞ ®Ó Ðp nÐn, dËp, rÌn 
  B22D  11/16 §óc kim lo¹i liªn tôc 
  B22D  13/12 §óc kim lo¹i ly t©m 
  B22D  17/32 §óc kim lo¹i b»ng ¸p lùc hoÆc ¸p lùc phun  
  B22D  18/08 §óc kim lo¹i b»ng ¸p lùc hoÆc ®óc trong ch©n kh«ng  
  B22D  46/00 §óc kim lo¹i nãi chung 
  B23B  39/26 §Þnh vÞ dông cô hoÆc ph«i ®Ó doa hoÆc khoan 
  B23D  36/00 M¸y c¾t hoÆc thiÕt bÞ c¾t t¬ng tù chuyÓn ®éng theo 

                                    phu¬ng kh«ng trïng víi ph¬ng cña nh¸t c¾t 
  B23Q    5/00 C¬ cÊu dÉn ®éng hoÆc c¬ cÊu cÊu cña m¸y c«ng cô 
  B23Q  15/00 ChuyÓn ®éng n¹p, vËn tèc c¾t hoÆc vÞ trÝ cña m¸y c«ng cô 
  B23Q  35/00 ChÐp tõ dìng hoÆc m« h×nh mÉu dïng cho m¸y c«ng cô 
  B24B  47/22 VÞ trÝ cña dông cô mµi hoÆc s¶n phÈm cÇn mµi 
  B25J  13/00 Tay m¸y 
  B26D    5/02 VÞ trÝ cña vËt c¾t trong m¸y c¾t 
  B29C  39/00  
  B29C  51/00 Kü thuËt t¹o h×nh cho c¸c chÊt dÎo 
  B30B  15/14  
  B30B  15/16 M¸y Ðp 
  B41B  27/00 M¸y s¾p ch÷ 
  B41F  33/00 M¸y in hoÆc m¸y Ðp 
  B41J  11/42 DÉn n¹p giÊy hoÆc b¨ng trong m¸y ch÷ 
  B41L  39/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sao chÐp, nh©n b¶n hoÆc in dïng cho 

                                    c¸c môc ®Ých th¬ng m¹i 
  B41L  47/56 M¸y ®Ò ®Þa chØ 
  B60G  17/00  
  B60G  21/00 Treo ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
  B60T    7/00  
  B60T  15/00 Phanh cña ph¬ng tiÖn giao th«ng 
  B65B  57/00 M¸y bao gãi 
  B65G  43/00 B¨ng truyÒn 
  E02F    3/43 Chuçi c¸c thao t¸c dÉn ®éng ®Ó ®µo hoÆc vËn chuyÓn ®Êt 
  E21B  44/00 C¸c thao t¸c khoan ®Êt 
  F01K    1/12 
  F01K    1/16 C¸c bé tÝch h¬i 
  F01K    3/00 
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  F01K    7/00 
  F01K  13/02 ThiÕt bÞ ®éng c¬ h¬i níc 
  F02C    7/05 Cöa kh«ng khÝ dïng cho c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ hoÆc thiÕt  

                                    bÞ ®éng c¬ ph¶n lùc 
  F02C    9/00 ThiÕt bÞ tuèc bin khÝ; Sù cÊp nhiªn liÖu trong c¸c thiÕt bÞ 

                                    ®éng c¬ ph¶n lùc khÝ 
  F02D   §éng c¬ ®èt trong 
  F02K    1/15 
  F02K    1/76 èng phun hoÆc vßi phun trong c¸c thiÕt bÞ ph¶n lùc 
  F02K    7/00  
  F02K    9/00 ThiÕt bÞ ph¶n lùc 
  F04B    1/00  
  F04B  27/00 
  F04B  49/00 M¸y thñy lùc chuyÓn dêi thÓ tÝch 
  F04D  15/00 
  F04D  27/00 M¸y b¬m, thiÕt bÞ b¬m, hoÆc thiÕt bÞ b¬m kh«ng d·n 

                                    në thÓ tÝch 
  F16D  43/00 
  F16D  48/00 Khíp ly hîp  
  F16F  15/02 TriÖt tiªu c¸c rung ®éng sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thñy lùc 
  F16H  59/00 
  F16H  63/00 Sù truyÒn ®éng b¸nh r¨ng 
  F22B  35/00 Lß h¬i 
  F23G           5/50 §èt phÕ th¶i 
  F23N   §«t trong c¸c thiÕt bÞ ®èt 
  F24B    1/18 §èt trong buång ®èt hë sö dông nhiªn liÖu r¾n 
  F24J    2/40 §èt nãng b»ng n¨ng lîng mÆt trêi 
  F26B  25/22 Qu¸ tr×nh sÊy vËt liÖu r¾n hoÆc ®å vËt 
  F28B  11/00 ThiÕt bÞ ngng tô h¬i níc hoÆc c¸c lo¹i h¬i kh¸c 
  F28D  15/06 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã m«i trêng t¶i nhiÖt trung gian 

                                    trong c¸c èng kÝn bªn trong hoÆc ch¹y qua têng ch¾n cña 
                                    c¸c èng dÉn, trong ®ã m«i trêng t¶i nhiÖt ngng tô hoÆc 
                                    bèc h¬i 

  F28F  27/00 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc truyÒn nhiÖt nãi chung 
  G06F  11/00 M¸y tÝnh 
  G08G   Giao th«ng 
  G09G   ThiÕt bÞ chØ baosö dông c¸c ph¬ng tiÖn tÜnh ®Ó tr×nh bµy 

                                    th«ng tin thay ®æi 
  G11B  15/00 
  G11B  19/00 DÉn ®éng, khëi ®éng hoÆc dõng vËt mang b¶n ghi 
  G21C    7/00 Ph¶n øng h¹t nh©n 
  G21D    3/00 ThiÕt bÞ n¨ng lîng h¹t nh©n 
  H01J  37/30 èng tia ®iÖn tö  hoÆc tia ion sö dông ®Ó xö lý côc bé c¸c 

                                    ®èi tîng 
  H02P   M« t¬ ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn, hoÆc bé biÕn ®æi dinamo ®iÖn 
  
 C¸c vÞ trÝ liªn quan ®Õn nhãm G05B19/00 (c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh)  
 
  A61J    7/04 ThiÕt bÞ ph©n phèi thuèc ®îc lËp tr×nh tríc 
  A61L    2/24 Khö trïng hoÆc s¸t trïng 
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  A61N    1/36 ThiÕt bÞ ®iÒu nhÞp tim 
  A63H  17/39 C¬ cÊu l¸i cho ®å ch¬i xe cé 
  B04B  13/00 M¸y ly t©m  
  B21B  37/24 §é dµy cña s¶n phÈm do m¸y c¸n kim lo¹i t¹o ra 
  B21D    7/12 Uèn thanh, pro fin hoÆc èng kim lo¹i 
  B23B  39/08  
  B23B  39/24 M¸y doa hoÆc m¸y khoan 
  B23H    7/20 Gia c«ng b»ng phãng ®iÖn hoÆc b»ng ®iÖn hãa 
  B23P  21/00 L¾p r¸p c¸c bé phËn ®Ó t¹o thµnh mét côm 
  B24B  51/00 Chuçi c¸c bíc riªng biÖt khi mµi s¶n phÈm 
  B25J    9/00 Tay m¸y 
  B30B  15/26 M¸y Ðp 
  B41F  33/16 Chuçi c¸c thao t¸c trong m¸y in hoÆc m¸y Ðp 
  B41J  11/44 DÉn n¹p giÊy hoÆc b¨ng trong m¸y ch÷ 
  B41L  39/16 Chuçi c¸c thao t¸c trong m¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó sao chÐp, 

                                    nh©n b¶n hoÆc in dïng cho môc ®Ých th¬ng m¹i 
  B41L  47/64 Lùa chän v¨n b¶n hoÆc h×nh ¶nh cÇn in trong c¸c m¸y in 

                                    ®Þa chØ 
  B60L  15/20 VËn tèc ®éng c¬ kÐo cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng kÐo 

                                    b»ng ®iÖn 
  B65H  31/24 XÕp c¸c s¶n phÈm thµnh chång 
  B66C  13/48 
  B66C  23/58 DÉn ®éng cÇn cÈu 
  B67D    7/14 Rãt, th¸o hoÆc truyÒn chÊt láng 
  D05B  19/00  
  D05B  21/00 M¸y kh©u 
  D05C    5/04 M¸y thªu 
  D06F  33/00 C¸c thao t¸c trong m¸y giÆt 
  F02D  27/02 
  F02D  28/00 §éng c¬ ®èt trong 
  F02D  41/26 CÊp hçn hîp nhiªn liÖu hoÆc c¸c thµnh phÇn cña nã vµo 

                                    ®éng c¬ ®èt trong 
  F15B  21/02 HÖ thèng c¬ cÊu trî ®éng thuû lùc-khÝ nÐn 
  F23N    5/20 
  F23N    5/22 Sù ®èt trong thiÕt bÞ ®èt 
  G01G  19/38 ThiÕt bÞ c©n 
  G04C  23/08  
  G04C  23/34 §ång hå ®iÖn c¬ 
  G06C  21/00 M¸y tÝnh sè trong ®ã mäi phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng c¬ 

                                    häc 
G06F    9/00 Bé ®iÒu khiÓn ®Ó xö lý d÷ liÖu sè ®iÖn 

  G06F  13/10 C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi dïng cho viÖc xö lý d÷ liÖu sè ®iÖn 
  G06F  15/10 M¸y tÝnh sè trong ®ã c¸c phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng 

                                    ®iÖn 
  G06G    7/06 M¸y tÝnh t¬ng tù trong ®ã c¸c phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn 

                                    b»ng ®iÖn hoÆc tõ 
  G09B    7/04  
  G09B    7/08 
  G09B    7/12 C¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô d¹y häc ®îc dÉn ®éng b»ng ®iÖn 
  H01H  43/00 C¸c bé chuyÓn m¹ch ®iÖn 
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  H01J  37/30 èng tia ®iÖn tö hoÆc tia ion ®îc sö dông ®Ó xö lý côc bé 
                                    c¸c ®èi tîng 

  H03K  17/296 Sù chuyÓn m¹ch hoÆc ng¾t qu·ng ®iÖn tö 
  H04Q      3/54 ThiÕt bÞ chän trong kü thuËt th«ng tin liªn l¹c ®iÖn 

Néi dung ph©n líp 

c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn 
ThÝch nghi  ......................................................................................................................... 13/00 
§iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh  ................................................................................................. 15/00 
Cã sö dông m« h×nh hoÆc c¸c thiÕt bÞ m« pháng ............................................................... 17/00 
§iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh ............................................................................................. 19/00 
Bao gåm c¶ viÖc lÊy mÉu ................................................................................................... 21/00 
C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng kh«ng khÐp kÝn cha 
®îc ®a vµo c¸c nhãm kh¸c ............................................................................................. 24/00 

c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn 
C¸c bé phËn so s¸nh ............................................................................................................. 1/00 
C¸c thiÕt bÞ lµm t¾t hoÆc gi¶m dao ®éng .............................................................................. 5/00 
C¸c thiÕt bÞ cã håi tiÕp ngîc bªn trong .............................................................................. 6/00 
C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®ãng hoÆc ng¾t tõ tõ sù ®iÒu khiÓn tù 
®éng ..................................................................................................................................... 7/00 
C¸c thiÕt bÞ an toµn .............................................................................................................. 9/00 
C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng .......................................................................................... 11/00 

thö nghiÖm, kiÓm tra ............................................................................................................. 23/00 
C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy .................................................................................. 11/00 

 

1/00 C¸c bé phËn ®Ó so s¸nh, tøc lµ c¸c bé phËn ®Ó so s¸nh trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp 
gi¸ trÞ thËt víi gi¸ trÞ cÇn cã (so s¸nh pha hoÆc tÇn sè cña hai tÝn hiÖu ®iÖn H03D 
13/00) [1, 2006.01] 

1/01 . ®iÖn [1, 2, 2006.01] 
1/02 . . ®Ó so s¸nh c¸c tÝn hiÖu t¬ng tù [2, 2006.01] 
1/03 . . ®Ó so s¸nh c¸c tÝn hiÖu sè [2, 2006.01] 
1/04 . . cã chØ b¸o sè ®äc cña ®ång hå ®o cña thiÕt bÞ ®o [1, 2006.01] 
1/06 . . . víi chØ b¸o liªn tôc [1, 2006.01] 
1/08 . . . víi chØ b¸o ph©n bíc [1, 2006.01] 
1/11 . chÊt láng [2, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó chèng hoÆc gi¶m dao ®éng [1, 2006.01] 
5/01 . ®iÖn [1, 2006.01] 
5/04 . chÊt láng [2, 2006.01] 

6/00 C¸c thiÕt bÞ cã håi tiÕp ngîc bªn trong  ®Ó thu nhËn c¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt, vÝ dô 
tØ lÖ, tÝch ph©n hoÆc vi ph©n (trong c¸c bé phËn ®iÒu chØnh tù ®éng G05B 11/00) [1, 
2006.01] 

6/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 
6/05 . chÊt láng [2, 2006.01] 
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7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®ãng hoÆc ng¾t tõ tõ sù ®iÒu khiÓn tù ®éng [2, 2006.01] 
7/02 . ®iÖn [2, 2006.01] 
7/04 . chÊt láng [2, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ an toµn (G05B 7/00 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ an toµn trong c¸c hÖ 
thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh G05B 19/048, G05B 19/406; van an toµn F16K 
17/00;  c¸c thiÕt bÞ cã m¹ch b¶o vÖ trong trêng hîp khÈn cÊp nãi chung H02H) [1, 
2006.01] 

9/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 
9/03 . . cã m¹ch nhiÒu kªnh, tøc lµ c¸c hÖ thèng kiÓm tra redundant [2, 2006.01] 
9/05 . chÊt láng [2, 2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng (G05B 13/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/01 . ®iÖn [1, 2006.01] 
11/06 . . trong ®ã tÝn hiÖu ra lµ hµm liªn tôc cña ®é sai lÖch so víi gi¸ trÞ mong muèn, tøc 

lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn liªn tôc (G05B 11/28 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
11/10 . . . tÝn hiÖu ®îc truyÒn lµ dßng ®iÖn mét chiÒu [1, 2006.01] 
11/12 . . . tÝn hiÖu ®iÖn xoay chiÒu ®îc truyÒn ®· ®îc ®iÒu biÕn trªn vËt mang [1, 

2006.01] 
11/14 . . trong ®ã tÝn hiÖu ra lµ hµm kh«ng liªn tôc cña ®é sai lÖch so víi gi¸ trÞ mong 

muèn, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh«ng liªn tôc (G05B 11/26 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

11/16 . . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hai bËc, vÝ dô cã thao t¸c ®ãng/më [1, 2006.01] 
11/18 . . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nhiÒu bËc [1, 2006.01] 
11/26 . . trong ®ã tÝn hiÖu ra lµ chuçi xung ®iÖn [1, 2006.01] 
11/28 . . . sö dông sù ®iÒu biÕn xung theo biªn ®é; sö dông sù ®iÒu biÕn xung theo ®é dµi 

[1, 2006.01] 
11/30 . . . sö dông sù ®iÒu biÕn xung theo tÇn sè [1, 2006.01] 
11/32 . . cã c¸c tÝn hiÖu vµo tõ mét sè c¶m biÕn; cã c¸c tÝn hiÖu ra mét sè bé phËn hiÖu 

chØnh [1, 2006.01] 
11/36 . . cã bé phËn thu nhËn c¸c ®Æc tÝnh riªng, vÝ dô nh tû lÖ, vi ph©n, tÝch ph©n [1, 

2006.01] 
11/38 . . . ®Ó thu nhËn ®Æc tÝnh tû lÖ  [1, 2006.01] 
11/40 . . . ®Ó thu nhËn ®Æc tÝnh vi ph©n [1, 2006.01] 
11/42 . . . ®Ó thu nhËn ®Æc tÝnh tØ lÖ phô thuéc vµo thêi gian [1, 2006.01] 
11/44 . chØ dïng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
11/46 . . kh«ng cã t¸c ®éng bæ sung [1, 2006.01] 
11/48 . . cã t¸c ®éng bæ sung [1, 2006.01] 
11/50 . . . trong ®ã tÝn hiÖu ra lµ hµm liªn tôc cña ®é lÖch so víi gi¸ trÞ mong muèn, tøc lµ 

thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn liªn tôc [1, 2006.01] 
11/52 . . . trong ®ã tÝn hiÖu ra lµ hµm kh«ng liªn tôc cña ®é lÖch so víi gi¸ trÞ mong muèn, 

tøc lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh«ng liªn tôc [1, 2006.01] 
11/54 . . . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hai bËc, vÝ dô cã thao t¸c ®ãng/më [1, 2006.01] 
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11/56 . . . . ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nhiÒu bËc [1, 2006.01] 
11/58 . . cã c¸c tÝn hiÖu vµo tõ mét sè c¶m biÕn, cã c¸c tÝn hiÖu ra mét sè bé phËn hiÖu 

chØnh [1, 2006.01] 
11/60 . chØ dïng thuû lùc [1, 2006.01] 

13/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn thÝch nghi, tøc lµ c¸c hÖ thèng tù ®éng chän ph¬ng thøc 
lµm viÖc tèi u ®Ó ®¹t ®îc tiªu chuÈn cho tríc (G05B 19/00 ®îc u tiªn, c¸c 
chi tiÕt cña m¸y tÝnh G06F 15/18) [1, 3, 2006.01] 

13/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 
13/04 . . cã sö dông m« h×nh hoÆc c¸c thiÕt bÞ m« h×nh ho¸ [3, 2006.01] 

15/00 C¸c hÖ thèng do m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn (G05B 13/00; G05B 19/00 ®îc u tiªn; thiÕt 
bÞ ®iÒu chØnh tù ®éng cã c¸c ®Æc tÝnh riªng G05B 11/00; m¸y tÝnh xem G06) [1, 3, 
2006.01] 

15/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 

17/00 C¸c hÖ thèng sö dông m« h×nh hoÆc thiÕt bÞ m« pháng (G03B 13/00, G03B 15/00, 
G03B 19/00 ®îc u tiªn; c¸c m¸y tÝnh t¬ng tù ®Ó m« h×nh ho¸ mét sè qu¸ tr×nh, hÖ 
thèng hoÆc thiÕt bÞ, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ m« h×nh ho¸ G06G 7/48) [1, 3, 2006.01] 

17/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 

19/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh (c¸c øng dông ®Æc biÖt, xem c¸c vÞ trÝ 
t¬ng øng, vÝ dô: A47L 15/46; ®ång hå nèi hoÆc g¾n víi c¸c phô kiÖn ®iÒu khiÓn mét 
sè thiÕt bÞ trong kho¶ng thêi gian cho tríc G04C 23/00; ®¸nh dÊu hoÆc ®Õm vËt 
mang b¶n ghi th«ng tin d¹ng sè G06K; c¸c bé nhí G11; r¬ le thêi gian hoÆc bé 
chuyÓn m¹ch cã ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn theo thêi gian tù ®éng ngõng ho¹t ®éng sau 
khi ch¬ng tr×nh kÕt thóc H01H 43/00) [1, 2006.01] 

19/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 
19/04 . . §iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh kh«ng ph¶i lµ d¹ng sè, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 

theo chuçi hoÆc theo logic (G05B 19/418 ®îc u tiªn; ®iÒu khiÓn d¹ng sè G05B 
19/18) [1, 2006.01] 

19/042 . . . sö dông bé xö lý sè (G05B 19/05 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
19/045 . . . sö dông c¸c m¸y tr¹ng th¸i logic, chØ gåm mét bé nhí hoÆc mét thiÕt bÞ logic ®· 

®îc lËp tr×nh chøa logic cho m¸y ®îc ®iÒu khiÓn vµ trong ®ã tr¹ng th¸i tÝn 
hiÖu ra cña nã phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu vµo hoÆc phô thuéc mét 
phÇn vµo tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra cña nã, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lùa chän 
nhÞ ph©n, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i h÷u h¹n [6, 2006.01] 

19/048 . . . KiÓm tra; An toµn [6, 2006.01] 
19/05 . . . C¸c bé ®iÒu khiÓn logic cã thÓ lËp tr×nh ®îc, vÝ dô m« pháng sù nèi m¹ng logic 

cña tÝn hiÖu theo s¬ ®å thang hoÆc biÓu ®å chøc n¨ng [5, 2006.01] 
19/06 . . . sö dông ®Üa lÖch t©m, ®Üa, thanh, trèng hoÆc c¸c bé phËn t¬ng tù (c¸c thiÕt bÞ 

c¬ häc ®iÓu khiÓn theo ch¬ng tr×nh G05G 21/00) [1, 2006.01] 
19/07 . . . n¬i mµ ch¬ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh víi sù kÕt nèi cè ®Þnh cña c¸c bé phËn ®iÖn, 

vÝ dô chiÕt ¸p, ®ång hå ®o, tranzitor [6, 2006.01] 
19/08 . . . sö dông bé chuyÓn m¹ch phÝch c¾m, bé phèi d©y, bé chuyÓn m¹ch ma trËn hoÆc 

c¸c bé phËn t¬ng tù [1, 2006.01] 
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19/10 . . . sö dông bé chuyÓn m¹ch lùa chän [1, 2006.01] 
19/12 . . . sö dông vËt mang tin [1, 2006.01] 
19/14 . . . . sö dông phiÕu ®ôc lç hoÆc b¨ng ®ôc lç [1, 2006.01] 
19/16 . . . . sö dông vËt mang tin tõ tÝnh [1, 2006.01] 
19/18 . . §iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh d¹ng sè, tøc lµ m¸y mãc ho¹t ®éng tù ®éng, ®Æc 

biÖt lµ c¸c m¸y c«ng cô, vÝ dô trong m«i trêng s¶n xuÊt, nh lµ ®Ó ®Þnh vÞ ho¹t 
®éng, sù dÞch chuyÓn hoÆc c¸c thao t¸c phèi hîp b»ng sè liÖu ch¬ng tr×nh díi 
d¹ng sè (G05B 19/418 ®îc u tiªn) [1, 6, 2006.01] 

19/19 . . . ®Æc trng bëi c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Þnh vÞ hoÆc vÏ ®êng viÒn chu tuyÕn, tøc 
lµ ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ tõ mét ®iÓm ®· ®îc lËp tr×nh s½n tíi mét ®iÓm kh¸c hoÆc 
lµ ®Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng däc theo mét ®êng ®i liªn tôc ®· ®îc lËp tr×nh 
s½n [3, 6, 2006.01] 

Ghi chó [6] 

 Trong nhãm nµy, c¸c hÖ thèng ®o cho mçi trôc ®îc sö dông ®Ó ®o sù dÞch chuyÓn 
däc theo trôc ®ã. PhÐp ®o nµy ®îc sö dông nh lµ sù ph¶n håi vÞ trÝ trong hÖ thèng 
®iÒu khiÓn trî ®éng. 

 
19/21 . . . . sö dông thiÕt bÞ ®o gia sè [3, 2006.01] 
19/23 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c [3, 2006.01] 
19/25 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn theo ®êng liªn tôc [3, 2006.01] 
19/27 . . . . sö dông thiÕt bÞ ®o sè tuyÖt ®èi [3, 2006.01] 
19/29 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c [3, 2006.01] 
19/31 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn theo ®êng liªn tôc [3, 2006.01] 
19/33 . . . . sö dông thiÕt bÞ t¬ng tù [3, 2006.01] 
19/35 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c [3, 2006.01] 
19/37 . . . . . ®Ó ®iÒu khiÓn theo ®êng liªn tôc [3, 2006.01] 
19/39 . . . . sö dông sù phèi hîp c¸c ph¬ng tiÖn  thuéc Ýt nhÊt hai trong sè c¸c ph©n nhãm 

trªn G05B19/21, G05B19/27 vµ G05B19/33 [3, 2006.01] 
19/40 . . . . C¸c hÖ thèng m¹ch hë, vÝ dô sö dông ®éng c¬ ph©n bíc [1, 3, 2006.01] 
19/401 . . . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn viÖc ®o, vÝ dô ®Þnh cì vµ thiÕt lËp tr¹ng th¸i 

ban ®Çu, ®o c¸c chi tiÕt gia c«ng dïng cho viÖc chÕ t¹o m¸y (G05B19/19 ®îc 
u tiªn) [6, 2006.01] 

19/402 . . . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn viÖc ®Þnh vÞ, vÝ dô ®Þnh t©m mét dông cô 
c©n xøng víi mét lç trong chi tiÕt gia c«ng, c¸c c¬ cÊu ph¸t hiÖn phô ®Ó hiÖu 
chØnh vÞ trÝ (G05B19/19 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

19/404 . . . ®Æc trng bëi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn viÖc bï, vÝ dô bï cho sù rå, giËt m¸y, qu¸ 
t¶i, sù tr¬ dông cô, sù mµi mßn dông cô, nhiÖt ®é, c¸c lçi cña kÕt cÊu m¸y mãc, 
t¶i träng, qu¸n tÝnh (G05B19/19, G05B19/41 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

19/406 . . . ®Æc trng bëi sù kiÓm tra hoÆc bëi tÝnh an toµn (G05B19/19 ®îc u tiªn) [6, 
2006.01] 

19/4061 . . . . Tr¸nh va ch¹m hoÆc c¸c vïng cÊm [6, 2006.01] 
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19/4062 . . . . KiÓm tra vßng trî ®éng, vÝ dô sù qu¸ t¶i cña ®éng c¬ phô, mÊt sù ph¶n håi 
hoÆc sù quy chiÕu [6, 2006.01] 

19/4063 . . . . KiÓm tra hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng (G05B19/4062 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
19/4065 . . . . KiÓm tra sù h háng dông cô, ®é bÒn hoÆc tr¹ng th¸i cña dông cô [6, 2006.01] 
19/4067 . . . . Kh«i phôc d÷ liÖu hoÆc vÞ trÝ sau khi nguån cÊp ®iÖn bÞ háng hoÆc c¸c sù gi¸n 

®o¹n kh¸c [6, 2006.01] 
19/4068 . . . . KiÓm tra tõng phÇn ch¬ng tr×nh trªn mµn h×nh, b»ng h×nh vÏ hoÆc c¸c c¸ch 

thøc kh¸c [6, 2006.01] 
19/4069 . . . . M« pháng c¸c quy tr×nh chÕ t¹o m¸y trªn mµn h×nh (G05B19/4068 ®îc u 

tiªn) [6, 2006.01] 
19/408 . . . ®Æc trng bëi viÖc xö lý d÷ liÖu hoÆc ®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu, vÝ dô ®äc, ®Öm hoÆc 

biÕn ®æi d÷ liÖu [6, 2006.01] 
19/409 . . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông sù nhËp d÷ liÖu vµo b»ng tay (MDI) hoÆc bëi viÖc sö 

dông b¶ng ®iÒu khiÓn, vÝ dô ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng cña b¶ng; ®Æc trng bëi 
c¸c chi tiÕt cña b¶ng ®iÒu khiÓn, b»ng viÖc thiÕt lËp c¸c th«ng sè (G05B19/408, 
G05B19/4093 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

19/4093 . . . ®Æc trng bëi viÖc lËp ch¬ng tr×nh tõng phÇn, vÝ dô nhËp c¸c th«ng tin  h×nh 
häc ®îc lÊy ra tõ c¸c b¶n vÏ kü thuËt, kÕt hîp viÖc nµy víi viÖc chÕ t¹o m¸y vµ 
th«ng tin vÒ vËt liÖu ®Ó thu nhËn th«ng tin ®iÒu khiÓn, ®îc ®Æt tªn lµ ch¬ng 
tr×nh tõng phÇn dïng cho m¸y NC [6, 2006.01] 

19/4097 . . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông d÷ liÖu thiÕt kÕ cho c¸c m¸y ®iÒu khiÓn NC, vÝ dô 
CAD/CAM (G05B19/4093 ®îc u tiªn; CAD nãi chung G06F17/50) [6, 
2006.01] 

19/4099 . . . . Gia c«ng bÒ mÆt hoÆc ®êng cong, s¶n xuÊt c¸c vËt ba chiÒu 3D, vÝ dô s¶n 
xuÊt mÆt bµn [6, 2006.01] 

19/41 . . . ®Æc trng bëi phÐp néi suy, vÝ dô tÝnh to¸n c¸c ®iÓm trung gian gi÷a c¸c ®iÓm 
cuèi ®· lËp tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh ®êng cÇn ph¶i theo vµ tèc ®é hµnh tr×nh däc theo 
®êng ®i ®ã (G05B19/25, G05B19/31, G05B19/37, G05B19/39, G05B19/40 
®îc u tiªn) [3, 6, 2006.01] 

19/4103 . . . . PhÐp néi suy sè [6, 2006.01] 
19/4105 . . . . PhÐp néi suy t¬ng tù [6, 2006.01] 
19/414 . . . CÊu tróc cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn, vÝ dô thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chung hoÆc c¸c hÖ 

thèng xö lý ®a hÖ, mÆt ph©n c¸ch tíi c¬ cÊu trî ®éng, bé ®iÒu khiÓn mÆt ph©n 
c¸ch lËp tr×nh ®îc [6, 2006.01] 

19/4155 . . . ®Æc trng bëi viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, tøc lµ ch¬ng tr×nh tõng phÇn hoÆc 
thùc hiÖn chøc n¨ng cña m¸y, vÝ dô viÖc lùa chän mét ch¬ng tr×nh [6, 2006.01] 

19/416 . . . ®Æc trng bëi viÖc ®iÒu khiÓn vËn tèc, gia tèc hoÆc gi¶m tèc (G05B19/19 ®îc 
u tiªn) [6, 2006.01] 

19/418 . . §iÒu khiÓn toµn bé nhµ m¸y, tøc lµ viÖc ®iÒu khiÓn tõ trung t©m mét lo¹t m¸y 
mãc, vÝ dô ®iÒu khiÓn trùc tiÕp hoÆc ph©n bè sè (DNC), c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt 
linh ho¹t (FMS), c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt tÝch ph©n (IMS), viÖc s¶n xuÊt m¸y tÝnh 
tÝch ph©n (CIM) [6, 2006.01] 

19/42 . . C¸c hÖ thèng ghi vµ t¹o l¹i, tøc lµ c¸c hÖ thèng trong ®ã ch¬ng tr×nh ®îc ghi l¹i 
tõ mét chu tr×nh lµm viÖc, vÝ dô chu tr×nh ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay, sau ®ã b¶n 
ghi ®îc t¹o l¹i trªn chÝnh m¸y ®ã [1, 2006.01] 
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19/421 . . . TruyÒn c¸c vÞ trÝ tuÇn tù b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, vÝ dô b»ng b¸nh xe tay 
ghÐp ®«i c¬ häc tíi vÞ trÝ ®Çu dông cô hoÆc ®Çu cuèi cña phÇn tö t¸c ®éng 
(G05B19/423 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

19/423 . . . TruyÒn c¸c vÞ trÝ tuÇn tù b»ng c¸ch ®i qua, tøc lµ ®Çu dông cô hoÆc ®Çu cuèi cña 
phÇn tö t¸c ®éng ®îc n¾m chÆt vµ dÉn híng trùc tiÕp, cã hoÆc kh«ng cã trî 
®éng ®Ó ®i theo ®êng [6, 2006.01] 

19/425 . . . TruyÒn c¸c vÞ trÝ tuÇn tù b»ng bé ®iÒu khiÓn sè, tøc lµ c¸c lÖnh ®îc ®a vµo ®Ó 
®iÒu khiÓn c¬ cÊu trî ®éng ®Þnh vÞ cña ®Çu dông cô hoÆc ®Çu cuèi cña phÇn tö 
t¸c ®éng [6, 2006.01] 

19/427 . . . TruyÒn c¸c vÞ trÝ tuÇn tù b»ng c¸ch hiÖu chØnh vÞ trÝ cña mét cÇn ®iÒu khiÓn 
hoÆc tay l¸i ®Ó ®iÒu khiÓn c¬ cÊu trî ®éng ®Þnh vÞ cña ®Çu dông cô, bé ®iÒu 
khiÓn b¨ng gèc (G05B19/243 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 

19/43 . chÊt láng [3, 2006.01] 
19/44 . . khÝ nÐn [1, 3, 2006.01] 
19/46 . . thuû lùc [3, 2006.01] 

21/00 HÖ thèng trong ®ã bao gåm viÖc lÊy mÉu cña biÕn thiªn ®îc ®iÒu chØnh 
(G05B13/00  G05B19/00 ®îc u tiªn; c¸c hÖ thèng truyÒn c¸c gi¸ trÞ ®o xem G08C; 
chuyÓn m¹ch ®iÖn tö hoÆc cöa chän xung H03K17/00) [1, 2006.01] 

21/02 . ®iÖn [1, 2006.01] 

23/00 Thö nghiÖm hoÆc gi¸m s¸t c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c bé phËn cña chóng 
(gi¸m s¸t c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh G05B19/048, G05B19/406) [1, 
2006.01] 

23/02 . Thö nghiÖm hoÆc gi¸m s¸t b»ng ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

24/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng m¹ch hë kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n 
líp nµy [2, 2006.01] 

24/02 . ®iÖn [2, 2006.01] 
24/04 . chÊt láng [2, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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G05D HÖ thèng ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh c¸c biÕn thiªn kh«ng 
thuéc vÒ ®iÖn (®Ó ®óc kim lo¹i liªn tôc B22D 11/16; c¸c van xem F16K; nhËn 
biÕt c¸c biÕn thiªn kh«ng thuéc vÒ ®iÖn, xem ë c¸c ph©n líp t¬ng øng G01; ®iÒu 
chØnh c¸c biÕn thiªn ®iÖn hoÆc tõ G05F) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c ®Æc trng ¸p dông nãi chung cña c¸c hÖ thèng ®iÒu 
chØnh, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ chèng dao ®éng ®îc ph©n lo¹i vµo ph©n líp G05B.  

(2) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh:  
 - "HÖ thèng" bao gåm nh÷ng thiÕt bÞ khÐp kÝn ch¼ng h¹n c¸c bé phËn ®iÒu chØnh tèc 

®é, ®iÒu chØnh ¸p suÊt.  
(3) C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt thÝch hîp cho c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc hoÆc c¸c quy 

tr×nh riªng biÖt ®îc ph©n lo¹i trong c¸c ph©n líp dµnh cho c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc 
hoÆc c¸c quy tr×nh ®ã, sao cho cã mét môc riªng dµnh cho ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu 
chØnh t¬ng øng víi chóng, hoÆc ë mét møc ®îc chi tiÕt ho¸ (vÝ dô A21B1/40: "®Ó 
®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong lß níng b¸nh") hoÆc ë møc ®é chung (vÝ dô B23K9/905: 
"®Ó ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c th«ng sè hµn trong hµn hå quang"). Nãi c¸ch kh¸c, viÖc 
ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt trong ph©n líp nµy.  

 Sau ®©y lµ danh s¸ch nh÷ng vÞ trÝ cã c¸c môc riªng thuéc lo¹i ®· nªu ë trªn. Khi môc 
ph©n lo¹i riªng ë møc ®é chi tiÕt, c¸c vÞ trÝ ®îc nhãm l¹i theo c¸c nhãm chÝnh cña 
ph©n líp nµy. Khi môc ph©n lo¹i riªng ë møc ®é chung (vÝ dô cña lo¹i thÝch hîp víi 
nhiÒu h¬n mét trong nh÷ng nhãm chÝnh ®îc nªu trong danh s¸ch, hoÆc víi c¸c 
nhãm chÝnh 27/00 hay lµ 29/00), c¸c vÞ trÝ ®îc liÖt kª theo môc "Tham kh¶o chung" 
C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D1/00 

A01B  69/00 M¸y mãc hoÆc c«ng cô n«ng nghiÖp 
A63H  17/36 §å ch¬i kiÓu ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn 
B60V    1/11 C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn ®Öm kh«ng khÝ 
B60W  30/10 §iÒu khiÓn ®êng ®i cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé 
B62D    1/00 §iÒu khiÓn viÖc l¸i xe m«t« hoÆc xe mãc, tøc lµ c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó 

b¾t ®Çu viÖc thay ®æi híng 
B62D    6/00 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn l¸i tù ®éng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn l¸i xe 
B62D 55/116 C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã khung d¹ng xÝch v« tËn 
B63H  25/00 L¸i tµu biÓn; §iÒu khiÓn tµu chë hµng b»ng ®êng thuû 
B64C  13/00 §iÒu khiÓn thiÕt bÞ bay 
B64C  15/00  
B64D  25/11 §iÒu khiÓn ®é cao hoÆc híng cña ghÕ nh¶y dï khÈn cÊp 
B64G    1/24 ThiÕt bÞ bay trong vò trô 
F41G    7/00 Tªn löa tù ®Èy 
F42B  15/01 Tªn löa ®îc dÉn ®êng 
F42B  19/01 Ng l«i biÓn 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D3/00 
A43D 119/00 S¶n xuÊt giµy dÐp 
B21K  31/00 C¸c dông cô gi¸ gi÷ trong viÖc rÌn hoÆc dËp 
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B23B  39/26 C¸c thiÕt bÞ doa hoÆc khoan ®iÒu khiÓn b»ng c¸c ®êng mÉu 
B23D  1/30, M¸y bµo hoÆc xäc ®îc ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu chÐp h×nh 
B23D  3/06, 
B23D  5/04  
B23H  7/18 Ph©n c¸ch tõ ®iÖn cùc ®Õn ph«i gia c«ng trong phãng ®iÖn vµ c¾t gät 

®iÖn ho¸ 
B23K  26/02 Ph«i gia c«ng dïng trong hµn hoÆc c¾t b»ng laze 
B23K  37/04 Ph«i gia c«ng trong hµn 
B23K  37/06 T¹o h×nh kim lo¹i nãng ch¶y trong khi hµn 
B23Q  5/20 Trôc chÝnh trong c¸c m¸y c«ng cô 
B23Q  15/00, 
B23Q  16/00 Dông cô hoÆc vÞ trÝ gia c«ng trong c¸c m¸y c«ng cô 
B23Q  35/00 C¸c dông cô ®îc ®iÒu khiÓn b»ng khu«n hoÆc mÉu gèc 
B24B  17/00 Mµi ®îc ®iÒu khiÓn b»ng khu«n mÉu, h×nh vÏ, b¨ng tõ hoÆc t¬ng tù 
B24B  47/22 VÞ trÝ xuÊt ph¸t trong mµi 
B30B  15/24 Bé phËn khëi ®éng trong m¸y Ðp 
B62D 55/116 Ph¬ng tiÖn giao th«ng cã xÝch 
B65H  23/18 C¬ cÊu kÐo b¨ng 
E02F  3/43 Thïng xóc hoÆc gÇu xóc trong m¸y ®µo ®Êt 
F15B  9/00 C¸c c¬ cÊu trî ®éng chÊt láng-¸p suÊt cã t¸c ®éng tiÕp theo 
F24J  2/38 HiÖu chØnh c¸c bé thu n¨ng lîng mÆt trêi 
G03F  9/00 ChÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p quang c¬ c¸c bÒ mÆt cã h×nh mÉu hoÆc c¸c 

bÒ mÆt næi 
G11B  5/588 §Çu quay trong c¸c hÖ thèng lu tr÷ th«ng tin 
G21C  7/12 ChuyÓn ®éng cña bé phËn ®iÒu khiÓn trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n

  
C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D5/00 

A24B  7/14 C¾t thuèc l¸ 
B05C  11/02 §é dµy cña líp phñ vËt liÖu lªn bÒ mÆt 
B21B  37/16 §é dµy, ®é réng, ®êng kÝnh hoÆc c¸c kÝch thíc ngang kh¸c cña c¸c 

s¶n phÈm kim lo¹i c¸n nghiÒn l¨n 
C03B  18/04 KÝch thíc cña sîi thñy tinh 
D21F  7/06 §é dµy cña líp trong s¶n xuÊt giÊy 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D7/00 
A45D  20/26 Th«ng khÝ trong mò chôp sÊy tãc 
A61M  5/168 DÉn chuyÒn thuèc vµo c¬ thÓ con ngêi 
B03C  3/36 KhÝ hoÆc h¬i trong c¸c thiÕt bÞ t¸ch tÜnh ®iÖn 
B05C  11/12 VËt liÖu dßng trong c¸c thiÕt bÞ phñ 
B67D  1/12 Rãt níc hoa qu¶ ë thïng ra 
B67D  5/28 TruyÒn chÊt láng 
C10K  1/28 ThiÕt bÞ lµm s¹ch khÝ 
E21B  21/08 Röa giÕng khoan 
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E21B  43/12 Thu nhËn chÊt láng tõ giÕng khoan 
F01D  17/00 Dßng trong c¸c m¸y hoÆc hÖ thèng kh«ng gi·n në thÓ tÝch 
F01M  1/16 B«i tr¬n c¸c thiÕt bÞ 
F01P  7/00 Dßng khÝ l¹nh trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh 
F02C  9/16, Dßng khÝ trong thiÕt bÞ tuabin khÝ 
F02C  9/50  
F16L 55/027 TiÕt lu sù chuyÒn trong c¸c èng dÉn 
F24F  11/00 Th«ng khÝ hoÆc cung cÊp nhiÖt hoÆc lµm l¹nh dßng chÊt lu trong c¸c 

thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ 
F26B  21/12 Dßng kh«ng khÝ hoÆc khÝ trong m¸y sÊy 
G01G  11/08 ThiÕt bÞ c©n dßng vËt liÖu ch¶y liªn tôc 
G21D  3/14 ChÊt lµm l¹nh trong thiÕt bÞ n¨ng lîng h¹t nh©n 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D9/00 
B 01 D  21/34 Møc chÊt láng trong c¸c thiÕt bÞ l¾ng ®äng 
B41L  27/04 Møc môc trong khi in, c¸c thiÕt bÞ nh©n b¶n hoÆc sao chôp 
F22D  5/00 CÊp níc cho nåi h¬i 
H01J  1/10, C¸c ®iÖn cùc tr÷ chÊt láng trong ®Ìn hoÆc èng phãng ®iÖn qua khÝ 
H01J  13/14  

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D11/00 
B01D  21/32 MËt ®é trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¾ng ®äng 
B01F  15/04 C¸c m¸y trén 
B24C  7/00 Phun vËt liÖu mµi 
B28C  7/00 Hçn hîp ®Êt sÐt hoÆc xi m¨ng 
B65G  53/66 B¨ng chuyÒn vËt liÖu d¹ng rêi 
F02K  3/075 Tû lÖ dßng trong c¸c m¸y dÉn ®éng ph¶n lùc 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D13/00 
B21C  1/12 Tèc ®é cña trèng trong viÖc kÐo kim lo¹i 
B23Q  15/00 VËn tèc c¾t cña dông cô hoÆc s¶n phÈm cÇn gia c«ng 
B30B  15/20 Tèc ®é chuyÓn ®éng cña pitt«ng trong khi Ðp 
B60K  31/00 §Æt hoÆc giíi h¹n vËn tèc cña ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn 
B60L  15/00 C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y b»ng ®iÖn 
B64D  31/08 Tèc ®é bay cña m¸y bay 
D01D  1/09 §iÒu chØnh tû lÖ ®a vµo trong viÖc s¶n xuÊt sîi nh©n t¹o, chØ, sîi, sîi 

d©y cøng hoÆc b¨ng 
D01G  15/36 M¸y ch¶i len 
D02H  13/14 M¸y m¾c sîi däc, m¸y cuèn chØ, m¸y t¸ch sîi 
D03D  51/16 Thay ®æi vËn tèc khung dÖt theo chu kú 
G01N  30/32 VËn tèc cña vËt mang chÊt lu trong ph©n tÝch hãa häc 
G11B  15/46 VËt mang b¶n ghi d¹ng sîi hoÆc cuén, hoÆc ®Çu dïng cho c¸c vËt 

mang b¶n ghi nµy trong c¸c hÖ thèng lu tr÷ th«ng tin 
G11B  19/28 VËt mang b¶n ghi kh«ng ph¶i d¹ng sîi hoÆc d¹ng cuén, hoÆc ®Çu 

dïng cho c¸c vËt mang b¶n ghi nµy trong c¸c hÖ thèng lu tr÷ th«ng tin 
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C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D15/00 
B25D  9/26 C¸c dông cô va ®Ëp x¸ch tay 

B30B  15/22 ¸p suÊt pitt«ng trong qu¸ tr×nh Ðp 

B65H  59/00 øng lùc trong vËt liÖu d¹ng sîi 

B65H  77/00 øng lùc trong líi, b¨ng, vËt liÖu d¹ng sîi 
B66D  1/50 D©y ch·o, c¸p hoÆc d©y xÝch 
D03D  49/04 Søc c¨ng trong m¸y dÖt 
D05B  47/04 Søc c¨ng trong m¸y may 
D21F  3/06 Søc c¨ng trong m¸y s¶n xuÊt giÊy 
F26B  13/12 SÊy v¶i, sîi 

F26B  21/10 ¸p suÊt trong m¸y sÊy 
G11B  15/43 Søc c¨ng cña vËt mang b¶n ghi trong thiÕt bÞ lu tr÷ th«ng tin 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D16/00 

B60C  23/00 ¸p suÊt lèp xe 

B63C  11/08 ¸p suÊt kh«ng khÝ bªn trong ¸o lÆn 

B64D  13/00 ¸p suÊt kh«ng khÝ trong m¸y bay 
B65G  53/66 B¨ng chuyÒn vËt liÖu rêi 
D01D  1/09 S¶n xuÊt sîi nh©n t¹o, chØ, sîi, sîi d©y cøng hoÆc b¨ng 
E21B  21/08 Röa giÕng khoan 
F01M  1/16 ThiÕt bÞ b«i tr¬n 

G01N  30/32 ¸p suÊt cña vËt mang chÊt lu trong ph©n tÝch ho¸ häc 

H01J     7/14 ¸p suÊt trong èng phãng tia ®iÖn hoÆc ®Ìn 

H01K  1/52 ¸p suÊt trong ®Ìn ph¸t s¸ng b»ng ®iÖn 
C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D19/00 

B25D  9/26 Dông cô va ®Ëp s¸ch tay 
B65G  27/32 B¨ng chuyÒn ®·i quÆng 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D21/00 
B01D  21/32 MËt ®é trong c¸c thiÕt bÞ lµm l¾ng ®äng 
B01D  53/30 Xö lý khÝ hoÆc h¬i 
G01N  30/34 Thµnh phÇn cña vËt mang chÊt lu trong ph©n tÝch hãa häc 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D22/00 
A01G  25/16 Tíi níc cho vên, c¸nh ®ång, s©n thÓ thao hoÆc t¬ng tù 
A01K  41/04 M¸y Êp trøng gµ 
A24B  9/00 S¶n phÈm thuèc l¸ 
F24F  11/00 §iÒu hßa kh«ng khÝ 
F26B  21/08 M¸y sÊy 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D23/00 
A21B  1/40 Lß níng b¸nh 
A45D  6/20 Uèn qu¨n tãc 
B21C  31/00 §óc Ðp kim lo¹i 
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B60C  23/00 NhiÖt ®é b¸nh xe 
B64G  1/50 ThiÕt bÞ bay trong vò trô 
C03B  18/18, C¸c bÓ næi trong s¶n xuÊt thñy tinh 
C03B  18/22  
D01D  1/09 S¶n xuÊt sîi nh©n t¹o, chØ, sîi, sîi d©y cøng hoÆc b¨ng 
D04B  35/30 M¸y dÖt 
D06F  75/26 Bµn lµ cÇm tay 
D21F  5/06 M¸y s¶n xuÊt giÊy 
F01M  5/00 ChÊt b«i tr¬n trong c¸c thiÕt bÞ b«i tr¬n 
F16N  7/08 ThiÕt bÞ ®Ó cÊp dÇu hoÆc chÊt b«i tr¬n kh«ng x¸c ®Þnh tõ b×nh chøa 
F22G  5/00 Sù qu¸ nhiÖt h¬i 
F26B  21/10 M¸y sÊy 
G01N  30/30 NhiÖt ®é cña vËt mang chÊt lu trong ph©n tÝch hãa häc 

H05M  10/50 ¾c qui ®iÖn 
H05B  6/06, Nung b»ng ®iÖn m«i, c¶m øng hoÆc vi sãng 
  6/50, 
  6/68  
H05G  1/36 Anèt cña èng tia X 

C¸c vÞ trÝ liªn quan tíi G05D25/00 
B41B  21/08 M¸y s¾p ch÷ quang häc 
H01S  3/10 Lase vµ c¸c nguån s¸ng kh¸c 
H05B  33/08  
  35/00  
  43/00  

TrÝch dÉn chung 
A01D 41/127 M¸y gÆt ®Ëp 
A01J  5/007 M¸y v¾t s÷a 
B23K  9/095 C¸c tham sè hµn 
B23Q  35/00 Sao chôp 
B24B  17/00, Mµi hoÆc ®¸nh bãng 
  49/00  
B24C  7/00 §a dÉn vËt liÖu mµi 
B67D  1/12 Rãt níc hoa qu¶ ë thïng ra 
F23C  10/28 ThiÕt bÞ ®èt trong ®ã sù ®èt ®îc diÔn ra ë tÇng s«i cña nhiªn liÖu 

hoÆc c¸c h¹t kh¸c 
G03G  21/20 C¸c qui tr×nh ®iÖn ký, quang ®iÖn ký hoÆc tõ ký 
H02P  5/00 §éng c¬ hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn ®yam« 
  9/00  
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Néi dung ph©n líp 

®iÒu khiÓn vËn tèc, hoÆc gia tèc, lùc, c«ng 
suÊt, dao ®éng c¬ häc, ¸p suÊt ........................................... 13/00, 15/00, 16/00, 17/00, 19/00 
®iÒu khiÓn dßng, møc, tû lÖ ............................................................................ 7/00, 9/00, 11/00 
®iÒu chØnh: nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é nhít; c¸c ®¹i 
lîng biÕn thiªn ho¸ häc hoÆc lý-ho¸, cêng 
®é ¸nh s¸ng .................................................................................. 23/00, 22/00, 24/00, 21/00, 25/00 
®iÒu khiÓn: vÞ trÝ, ph¬ng híng, kÝch thíc 
vËt thÓ ....................................................................................................................................1/00 5/00 
®iÒu khiÓn ®ång thêi hai hoÆc nhiÒu biÕn 
thiªn .................................................................................................................................... 27/00, 29/00 
C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy  .......................................................................................... 99/00 

 

1/00 §iÒu khiÓn vÞ trÝ, híng, ®é cao hoÆc t×nh huèng trong kh«ng gian cña c¸c 
ph¬ng tiÖn giao th«ng trªn mÆt ®Êt, ®êng thuû, trªn kh«ng hoÆc trong vò trô, 
vÝ dô l¸i tù ®éng (hÖ thèng dÉn ®êng v« tuyÕn hoÆc c¸c hÖ thèng t¬ng tù sö dông 
c¸c sãng kh¸c G01S) [1, 2006.01] 

1/02 . §iÒu khiÓn vÞ trÝ hoÆc híng trong c¸c hÖ to¹ ®é ph¼ng [1, 2, 2006.01] 
1/03 . . sö dông hÖ thèng truyÒn cù ly ng¾n, vÝ dô d¹ng c¶m øng vßng [1, 2006.01] 
1/04 . §iÒu khiÓn ®é cao hoÆc ®é s©u [1, 2006.01] 
1/06 . . VËn tèc biÕn ®æi ®é cao hoÆc ®é s©u [1, 2006.01] 
1/08 . §iÒu khiÓn ®é cao, tøc lµ ®iÒu khiÓn ®é nghiªng, ®é chßng chµnh vµ/hoÆc ®é trît 

[1, 2006.01] 
1/10 . §iÒu khiÓn ba chiÒu ®ång thêi vÞ trÝ vµ híng (G05D 1/12 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 
1/12 . §iÒu khiÓn t×m ®Ých [1, 2006.01] 

3/00 §iÒu khiÓn vÞ trÝ hoÆc híng (G05D 1/00 ®îc u tiªn; ®Ó ®iÒu khiÓn d¹ng sè G05B 
19/18) [2, 2006.01] 

3/10 . kh«ng sö dông håi tiÕp ngîc [3, 2006.01] 
3/12 . sö dông håi tiÕp ngîc [3, 2006.01] 
3/14 . . sö dông thiÕt bÞ so s¸nh t¬ng tù [3, 2006.01] 
3/16 . . . trong ®ã biªn ®é cña tÝn hiÖu ra cã thÓ lµ mét lo¹t gi¸ trÞ rêi t¹c (G05D 3/18 

®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/18 . . . t¹o ra chuçi xung [3, 2006.01] 
3/20 . . sö dông thiÕt bÞ so s¸nh sè [3, 2006.01] 

5/00 §iÒu khiÓn kÝch thíc cña c¸c vËt liÖu [1, 2006.01] 
5/02 . §é dÇy, vÝ dô cña vËt liÖu d¹ng cuén  [1, 2006.01] 
5/03 . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
5/04 . kÝch cì c¸c vËt , vÝ dô c¸c h¹t [1, 2006.01] 
5/06 . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
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7/00 §iÒu khiÓn dßng ch¶y (®iÒu khiÓn møc ®é G05D 9/00; ®iÒu chØnh tû lÖ G05D 11/00; 
c¸c thiÕt bÞ ®Ó c©n G01G) [1, 2006.01] 

7/01 . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
7/03 . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [1, 2, 2006.01] 
7/06 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

9/00 §iÒu khiÓn møc, vÝ dô sè lîng vËt liÖu chøa trong b×nh [1, 2006.01] 
9/02 . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
9/04 . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [1, 2, 2006.01] 
9/12 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

11/00 §iÒu khiÓn tû lÖ (®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh c¸c ®¹i lîng ho¸ häc hoÆc lý-ho¸ biÕn 
thiªn, vÝ dô gi¸ trÞ pH G05D 21/00; ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh ®é Èm G05D 22/00; 
®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh ®é nhít G05D 24/00) [1, 3, 2006.01] 

11/02 . §iÒu khiÓn tû lÖ cña hai hoÆc nhiÒu dßng chÊt láng hoÆc vËt liÖu ch¶y [1, 2006.01] 
11/03 . . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
11/035 . . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [2, 2006.01] 
11/04 . . . b»ng c¸ch ®o träng lîng cña tõng thµnh phÇn vÝ dô ph¬ng ph¸p ®o träng lùc 

[1, 2006.01] 
11/06 . . . b»ng c¸ch ®o tû träng cña hçn hîp, vÝ dô sö dông tû träng kÕ chÊt khÝ [1, 

2006.01] 
11/08 . . . b»ng c¸ch ®o nång ®é cña mét hçn hîp, vÝ dô b»ng c¸ch ®o lîng pH [1, 3, 

2006.01] 
11/10 . . . . c¸ch ®o ®é Èm cña c¸c chÊt láng khan [1, 2006.01] 
11/12 . . . b»ng c¸ch ®o ®é nhít cña hçn hîp [1, 2006.01] 
11/13 . . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
11/16 . §iÒu chØnh tû lÖ hçn hîp cña c¸c chÊt láng cã nhiÖt ®é kh¸c nhau, vÝ dô b»ng c¸ch 

®o nhiÖt ®é cña hçn hîp c¸c chÊt láng cã ®é nhít kh¸c nhau [1, 2006.01] 

13/00 §iÒu khiÓn vËn tèc th¼ng; §iÒu khiÓn vËn tèc gãc; §iÒu khiÓn gia tèc hoÆc gi¶m 
tèc, vÝ dô cña c¸c ®éng c¬ s¬ cÊp (®ång bé c¸c m¸y thu vµ ph¸t ®iÖn tÝn H04L 7/00) 
[1, 2006.01] 

13/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/04 . . ®Ó b¶o hiÓm ®éng c¬ khi t¨ng qu¸ vËn tèc cùc ®¹i [1, 2006.01] 
13/06 . . ®Ó chèng rung trong c¸c bé ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
13/08 . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
13/10 . . C¸c bé ®iÒu chØnh ly t©mcã khèi v¨ng ly t©m [1, 2006.01] 
13/12 . . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/14 . . . . C¸c khèi v¨ng qu¸n tÝnh; L¾p ®Æt chóng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó giíi h¹n, vÝ dô giíi 

h¹n t¹m thêi [1, 2006.01] 
13/16 . . . . Khíp nèi; C¬ cÊu dÉn ®éng; C¬ cÊu phôc håi [1, 2006.01] 
13/18 . . . ®îc lµm c©n b»ng bëi lß xo t¸c ®éng trùc tiÕp lªn khèi v¨ng ly t©m [1, 

2006.01] 
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13/20 . . . ®îc lµm c©n b»ng bëi lß xo t¸c ®éng trùc tiÕp lªn khíp nèi cña bé ®iÒu chØnh 
[1, 2006.01] 

13/22 . . . ®îc lµm c©n b»ng bëi ¸p suÊt chÊt lu t¸c ®éng lªn khíp nèi cña bé ®iÒu chØnh 
[1, 2006.01] 

13/24 . . . ®îc lµm c©n b»ng bëi hai hay nhiÒu dông cô t¸c ®éng ®ång thêi lªn khíp nèi, 
vÝ dô b»ng c¶ lùc cña lß xo vµ ¸p suÊt chÊt lu, b»ng c¶ lùc cña lß xo vµ lùc ®iÖn 
tõ [1, 2006.01] 

13/26 . . . cã bé phËn ®Ó hiÖu chØnh møc ®é kh«ng ®ång ®Òu cña vËn tèc [1, 2006.01] 
13/28 . . . cã bé phËn ®Ó thùc hiÖn h·m phanh khi tèc ®é t¨ng qu¸ [1, 2006.01] 
13/30 . . C¸c bé phËn ®iÒu chØnh ®Æc trng bëi c¸c ®Æc tÝnh cña chÊt lu trong ®ã vËn tèc 

chuyÓn ®éng cña trôc ®îc chuyÓn thµnh ¸p suÊt chÊt lu (bé chuyÓn ®æi dao 
®éng cña ®¹i lîng vËt lý thµnh dao ®éng cña ¸p suÊt chÊt lu F15B5/00) [1, 
2006.01] 

13/32 . . . sö dông b¬m [1, 2006.01] 
13/34 . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn (m¸y biÕn ®æi ¸p suÊt chÊt lu 

F15B 3/00) [1, 2, 2006.01] 
13/36 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cã d¶i tØ lÖ, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh P.I. [1, 

2006.01] 
13/38 . . . c¸c bé ®iÒu chØnh ly t©m cña khèi v¨ng ly t©m [1, 2006.01] 
13/40 . . . bé ®iÒu chØnh ly t©m d¹ng m¸y b¬m [1, 2006.01] 
13/42 . . . bé ®iÒu chØnh chÊt lu d¹ng lu lîng kÕ, tøc lµ bÒ réng cña dßng chÊt láng 

®îc ®iÒu chØnh nhê c¸c khèi v¨ng ly t©m [1, 2006.01] 
13/44 . . . bé ®iÒu chØnh chÊt lu d¹ng tia [1, 2006.01] 
13/46 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cã d¶i tØ lÖ vµ t¸c dông tÝch ph©n, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ 

®iÒu chØnh P.I. [1, 2006.01] 
13/48 . . . cã c¬ cÊu phôc håi ®µn håi  [1, 2006.01] 
13/50 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn nèi ®Ó thªm bé phËn ®iÒu chØnh tû lÖ vµo bé phËn ®iÒu chØnh 

tÝch ph©n [1, 2006.01] 
13/52 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cã tÝnh tuyÕn tÝnh vµ phÐp ®¹o hµm, tøc lµ c¸c thiÕt 

bÞ ®iÒu chØnh P.D. [1, 2006.01] 
13/54 . . . c¸c bé ®iÒu chØnh ly t©m cña khèi v¨ng ly t©m sö dông hiÖu øng gia tèc [1, 

2006.01] 
13/56 . . . cã c¬ cÊu phôc håi sö dông hiÖu øng tr× ho·n [1, 2006.01] 
13/58 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn nèi bé phËn ®iÒu chØnh vËn tèc víi bé phËn ®iÒu chØnh gia 

tèc [1, 2006.01] 
13/60 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh cã d¶i tØ lÖ, phÐp ®¹o hµm, vµ phÐp tÝch ph©n, tøc 

lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh P.I.D  [1, 2006.01] 
13/62 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn, vÝ dô sö dông m¸y ph¸t ®iÖn ®o 

tèc ®é quay, sö dông m¸y biÕn ®æi c¸c ®¹i lîng ®iÖn thµnh sù dÞch chuyÓn c¬ häc 
[1, 2006.01] 

13/64 . Bï sù chªnh lÖch vËn tèc gi÷a c¸c ®éng c¬ liªn kÕt víi nhau nhê sù truyÒn ®éng vi 
sai, hoÆc sù chªnh lÖch vËn tèc cña trôc truyÒn ®éng vµ trôc bÞ dÉn [1, 2006.01] 
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13/66 . Bé phËn ®iÒu chØnh lµm viÖc ®ång thêi víi côm ®iÒu khiÓn phô thuéc vµo c¸c ®¹i 
lîng biÕn thiªn kh¸c víi vËn tèc [1, 2006.01] 

15/00 §iÒu khiÓn øng lùc hoÆc øng suÊt c¬ häc; §iÒu khiÓn ¸p suÊt c¬ häc [1, 2006.01] 
15/01 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

16/00 §iÒu khiÓn ¸p suÊt chÊt lu  [1, 2006.01] 
16/02 . C¸c biÕn ®æi ®Ó lµm gi¶m t¸c ®éng cña sù kh«ng æn ®Þnh, vÝ dô do rung ®éng, ma 

s¸t, kh«ng ®¶m b¶o nhiÖt ®é lµm viÖc, qu¸ t¶i, mÊt c©n b»ng (c¸c bé gi¶m chÊn 
F16F 7/00) [1, 2006.01] 

16/04 . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
16/06 . . phÇn tö nh¹y lµ phÇn tö mÒm dÎo, ®µn håi thô c¶m ¸p suÊt, vÝ dô mµng ng¨n, hép 

giã, mµng ®µn håi [1, 2006.01] 
16/08 . . . §iÒu chØnh ¸p suÊt chÊt láng [1, 2006.01] 
16/10 . . phÇn tö nh¹y c¶m d¹ng pitt«ng hoÆc pitt«ng thôt [1, 2006.01] 
16/12 . . phÇn tö nh¹y c¶m d¹ng phao [1, 2006.01] 
16/14 . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [1, 2, 2006.01] 
16/16 . . thu ®îc tõ dßng chÊt lu ®îc ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
16/18 . . thu ®îc tõ nguån bªn ngoµi [1, 2006.01] 
16/20 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

17/00 §iÒu khiÓn m«men xo¾n; §iÒu khiÓn c«ng suÊt c¬ häc [1, 2006.01] 
17/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

19/00 §iÒu khiÓn c¸c dao ®éng c¬ häc, vÝ dô biªn ®é, tÇn sè, pha  [1, 2006.01] 
19/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

21/00 §iÒu khiÓn c¸c ®¹i lîng biÕn thiªn ho¸ hoÆc lý-ho¸, vÝ dô gi¸ trÞ pH [1, 3, 
2006.01] 

21/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

22/00 §iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh ®é Èm (trong s¶n phÈm thuèc l¸ A24B 9/00; ®iÒu hoµ 
kh«ng khÝ F24F) [1, 2, 2006.01] 

22/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

23/00 §iÒu khiÓn nhiÖt ®é (dông cô tù ®éng t¾t c¸c thiÕt bÞ nung ®iÖn H05B 1/02) [1, 
2006.01] 

23/01 . kh«ng cã nguån n¨ng lîng bæ sung [1, 2006.01] 
23/02 . . cã phÇn tö nh¹y c¶m nhiÖt në ra hoÆc co l¹i khi nhiÖt ®é thay ®æi (G05D 23/13 

®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/08 . . . cã phÇn tö d¹ng lìng kim (bè trÝ c¸c van vµ c¸c èng chuyªn dông ®Ó hoµ trén     

chÊt láng  F16K 11/00) [1, 2006.01] 
23/10 . . . . cã c¬ cÊu t¸c ®éng nhÊt thêi (®èi víi c¸c van F16K 31/56) [1, 2006.01] 
23/12 . . cã bé phËn nh¹y c¶m víi sù thay ®æi ¸p suÊt hoÆc thÓ tÝch trong giíi h¹n mét chÊt 

lu [1, 2006.01] 
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23/13 . . . b»ng c¸ch thay ®æi tû lÖ trén hai chÊt lu cã nhiÖt ®é kh¸c nhau [1, 2006.01] 
23/185 . cã nguån n¨ng lîng bæ sung kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [2, 2006.01] 
23/19 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 
23/20 . . cã c¸c phÇn tö nh¹y c¶m víi c¸c tÝnh chÊt ®iÖn hoÆc tõ thay ®æi cïng víi sù thay 

®æi cña nhiÖt ®é (G05D 23/13 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/22 . . . phÇn tö nh¹y c¶m lµ cÆp nhiÖt [1, 2006.01] 
23/24 . . . phÇn tö nh¹y c¶m cã ®é bÒn víi sù thay ®æi cña nhiÖt ®é, vÝ dô nhiÖt ®iÖn trë [1, 

2006.01] 
23/26 . . . phÇn tö nh¹y c¶m cã ®é thÊm tõ thay ®æi phô thuéc vµo nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
23/27 . . cã c¸c phÇn tö nh¹y c¶m nh¹y víi bøc x¹ [1, 2006.01] 
23/275 . . cã c¸c phÇn tö nh¹y c¶m në ra, co l¹i hoÆc nãng ch¶y tuú thuéc vµo sù thay ®æi 

cña nhiÖt ®é [1, 2006.01] 
23/30 . . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn tù ®éng cã thiÕt bÞ nung nãng bæ sung t¸c ®éng tíi c¸c bé 

phËn nh¹y c¶m nhiÖt, vÝ dô ®Ó b¸o tríc sù thay ®æi nhiÖt ®é (®iÒu chØnh tù ®éng 
nãi chung vµ c¸c bé ®iÒu chØnh kh«ng h¹n chÕ ë ®iÒu chØnh nhiÖt ®é G05B) [1, 
2006.01] 

23/32 . . . cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu chØnh t¸c ®éng cña c¸c thiÕt bÞ nung nãng bæ sung, vÝ dô 
phô thuéc vµo thêi gian [1, 2006.01] 

24/00 §iÒu khiÓn ®é nhít [1, 2006.01] 
24/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

25/00 §iÒu khiÓn ¸nh s¸ng, vÝ dô cêng ®é, mµu s¾c, pha (c¸c bé phËn ho¹t ®éng c¬ häc 
cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng F21V; c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông 
cô quang häc sö dông c¸c phÇn tö cã thÓ chuyÓn ®éng ®îc hoÆc biÕn d¹ng ®îc ®Ó 
®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng kh«ng phô thuéc vµo nguån s¸ng G02B 26/00; c¸c thiÕt bÞ hoÆc 
dông cô mµ ho¹t ®éng quang häc cña chóng ®îc biÕn ®æi b»ng c¸ch thay ®æi c¸c 
tÝnh chÊt quang häc cña m«i trêng cña thiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Ó ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng, 
sù bè trÝ m¹ch ®Æc biÖt thÝch hîp ®Ó lµm viÖc nµy, ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng b»ng sãng 
®iÖn tõ, ®iÖn tö hoÆc c¸c h¹t c¬ b¶n kh¸c G02F 1/00) [1, 4, 2006.01] 

25/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

27/00 §iÒu khiÓn ®ång thêi mét sè ®¹i lîng biÕn thiªn thuäc hai hay nhiÒu nhãm 
chÝnh G05D 1/00 ®Õn G05D 25/00 [1, 2006.01] 

27/02 . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

29/00 §iÒu khiÓn ®ång thêi c¸c ®¹i lîng biÕn thiªn ®iÖn vµ c¸c ®¹i lîng biÕn thiªn 
kh«ng ph¶i lµ ®iÖn [1, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 
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G05F C¸c hÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c biÕn thiªn ®iÖn hoÆc tõ (®iÒu 
chØnh thêi gian hoÆc tÇn sè lÆp l¹i c¸c xung trong c¸c hÖ thèng ra ®a hoÆc c¸c hÖ 
thèng dÉn ®êng b»ng v« tuyÕn G01S; ®iÒu chØnh dßng hoÆc ®iÖn ¸p chuyªn dông ®Ó 
sö dông trong ®ång hå ®iÖn tö G04G 19/02; hÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c biÕn thiªn kh«ng 
thuéc vÒ ®iÖn theo chu kú kÝn b»ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn G05D; ®iÒu chØnh viÖc cung cÊp 
n¨ng lîng cña c¸c m¸y tÝnh sè G06F 1/26; ®Ó ®¹t ®îc c¸c ®Æc tÝnh lµm viÖc mong 
muèn cña nam ch©m ®iÖn cã c¸c cuén d©y H01F 7/18; ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng 
lîng ®iÖn trong c¸c m¹ng ph©n phèi H02J; ®iÒu chØnh viÖc n¹p ®iÖn cña acqui H02J 
7/00; ®iÒu chØnh tÝn hiÖu ra cña c¸c bé biÕn ®æi tÜnh, vÝ dô c¸c bé biÕn ®æi ®ãng ng¾t 
m¹ch H02M, ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn H02N, H02P 9/00; ®iÒu 
khiÓn c¸c m¸y biÕn thÕ ®iÖn, c¸c bé ®iÖn kh¸ng hoÆc c¸c cuén c¶m H02P 13/00; ®iÒu 
chØnh ®êng ®Æc trng tÇn sè, hÖ sè khuÕch ®¹i, c«ng suÊt ra cùc ®¹i, biªn ®é hoÆc ®é 
réng cña d¶i tÇn cña m¸y khuÕch ®¹i H03G; ®iÒu chØnh tr¹ng th¸i ®iÒu hëng cña 
m¹ch céng hëng H03J; ®iÒu khiÓn m¸y t¹o dao ®éng ®iÖn tö hoÆc xung H03L; ®iÒu 
chØnh c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c ®êng d©y truyÒn ph¸t H04B; ®iÒu khiÓn c¸c nguån s¸ng 
®iÖn H05B 37/02, H05B 39/04, H05B 41/36; ®iÒu khiÓn ®iÖn c¸c thiÕt bÞ R¬n-ghen 
H05G 1/30) [4,5] 

Ghi chó [4] 

 (1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - chØ c¸c hÖ thèng; 
 - viÖc sö dông c¸c ®éng c¬ thñy lùc, khÝ nÐn, c¬ khÝ vµ ®iÖn ®Ó biÕn ®æi c¸c ®Æc tÝnh 

®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ kh«i phôc c¸c ®¹i lîng ®îc ®iÒu chØnh;  
 - sù kÕt hîp cña c¸c bé biÕn ®æi tÜnh vµ c¸c bé ®iÒu chØnh dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p nÕu 

®Æc tÝnh chñ yÕu thuéc vÒ sù kÕt hîp nµy. 
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c c¬ cÊu ®îc ph©n lo¹i ë c¸c ph©n líp t¬ng øng 

 

1/00 C¸c hÖ thèng tù ®éng, trong ®ã ®é sai lÖch cña ®¹i lîng ®iÖn so víi mét hoÆc 
vµi gi¸ trÞ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc ®îc ph¸t hiÖn ë ®Çu ra cña hÖ thèng ®îc 
truyÒn ngîc l¹i ®Õn mét thiÕt bÞ bªn trong hÖ thèng ®Ó phôc håi mét hoÆc vµi 
gi¸ trÞ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc, tøc lµ hÖ thèng cã mèi quan hÖ ngîc [1, 2006.01] 

1/02 . §iÒu chØnh c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn cña hå quang (thiÕt bÞ cÊp hoÆc dÞch chuyÓn ®iÖn cùc 
®Ó hµn ®iÓm, hµn nèi hoÆc c¾t B23K 9/12; thiÕt bÞ cÊp ®iÖn cùc ®Ó nung nãng b»ng 
®iÖn hoÆc chiÕu s¸ng b»ng ®iÖn H05B 7/109, H05B 31/18; B23K 9/12; ®iÒu chØnh 
tù ®éng n¨ng lîng ®Ó nung nãng nhê phãng ®iÖn H06B 7/148) [1, 2, 2006.01] 

1/04 . . b»ng c¸c thiÕt bÞ b·o hoµ tõ [1, 2006.01] 
1/06 . . b»ng c¸c èng phãng ®iÖn qua chÊt khÝ [1, 2006.01] 
1/08 . . b»ng c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/10 . §iÒu chØnh ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn (G05F 1/02 ®îc u tiªn; dïng cho ph¬ng tiÖn 

vËn t¶i trªn ®êng ray kÐo b»ng ®iÖn B60M 3/02) [1, 2006.01] 
1/12 . . trong ®ã ®¹i lîng biÕn thiªn thùc tÕ ®îc ®iÒu chØnh b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 

cuèi cïng lµ ac (G05F 1/625 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
1/13 . . . sö dông c¸c m¸y biÕn thÕ ®iÖn céng hëng s¾t tõ lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi 

cïng [4, 2006.01] 
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1/14 . . . sö dông m¸y ph¸t ®iÖn rÏ nh¸nh hoÆc cuén c¶m thay ®æi rÏ nh¸nh lµm thiÕt bÞ 
®iÒu khiÓn cuèi cïng [1, 4, 2006.01] 

1/147 . . . . cã ®éng c¬ truyÒn ®éng b»ng bé chuyÓn m¹ch rÏ nh¸nh [4, 2006.01] 
1/153 . . . . . ®iÒu khiÓn b»ng èng phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [4, 

2006.01] 
1/16 . . . . kÕt hîp víi c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/20 . . . . . chØ kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/22 . . . . kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ riªng biÖt cã møc ®é b·o hoµ ®iÒu khiÓn 

®îc [1, 2006.01] 
1/24 . . . sö dông c¸c biÕn thÕ ®iÒu hoµ hoÆc biÕn thÕ trô lµm thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi 

cïng [1, 2006.01] 
1/247 . . . . cã ®éng c¬ trong m¹ch ®iÒu khiÓn [4, 2006.01] 
1/253 . . . . c¸c m¸y biÕn thÕ bao gåm c¶ lo¹i cã nhiÒu cuén d©y ®Êu nèi tiÕp gi÷a nguån 

vµ t¶i (G05F 1/247 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
1/26 . . . . kÕt hîp víi c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/30 . . . . . chØ kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/32 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ tõ cã møc ®é b·o hßa cã thÓ ®iÒu khiÓn ®îc lµm thiÕt bÞ  

®iÒu khiÓn cuèi cïng [1, 2006.01] 
1/325 . . . . cã cÊu tróc lâi ®Æc biÖt, vÝ dô lç hæng, khe hë, r·nh, nam ch©m vÜnh cöu [4, 

2006.01] 
1/33 . . . . cã nhiÒu cuén d©y mµ dßng ®iÖn cÇn ®iÒu chØnh ®îc dÉn qua ®ã [4, 2006.01] 
1/335 . . . . . trªn c¸c lâi kh¸c nhau [4, 2006.01] 
1/34 . . . . kÕt hîp víi c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/38 . . . . . chØ kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/40 . . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ hoÆc thiÕt bÞ b¸n dÉn lµm thiÕt bÞ ®iÒu 

khiÓn cuèi cïng [1, 2006.01] 
1/42 . . . . chØ kÕt hîp víi c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ [1, 2006.01] 
1/44 . . . . chØ kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2006.01] 
1/445 . . . . . lµ c¸c tranzistor m¾c nèi tiÕp víi phô t¶i [3, 2006.01] 
1/45 . . . . . lµ c¸c bé phËn n¾n ®iÖn ®îc ®iÒu khiÓn m¾c nèi tiÕp víi phô t¶i [3, 

2006.01] 
1/455 . . . . . . cã sù ®iÒu khiÓn pha [3, 2006.01] 
1/46 . . trong ®ã ®¹i lîng biÕn ®æi ®îc ®iÒu chØnh b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi cïng lµ 

dßng ®iÖn mét chiÒu (G05F 1/625 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
1/52 . . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ m¾c nèi tiÕp víi t¶i lµm thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 

cuèi cïng [1, 2006.01] 
1/54 . . . . ®îc ®iÒu khiÓn bæ sung b»ng c¸c nguån ®iÖn kh«ng ®îc ®iÒu chØnh [1, 

2006.01] 
1/56 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ  b¸n dÉn m¾c nèi tiÕp víi t¶i lµm thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi 

cïng [1, 2006.01] 
1/563 . . . . bao gåm hai møc ®iÒu chØnh, Ýt nhÊt mét trong hai møc nµy ®¸p l¹i cêng ®é 

cña tÝn hiÖu ra, vÝ dô ®iÒu chØnh s¬ bé vµ ®iÒu chØnh tinh [4, 2006.01] 
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1/565 . . . . nh¹y víi ®iÒu kiÖn cña hÖ thèng hoÆc t¶i träng cña nã bæ sung thªm vµo c¸c 
kiÓu ®¸p øng víi nh÷ng ®é lÖch cña tÝn hiÖu ®Çu ra cña hÖ thèng nµy, vÝ dô 
dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt (G05F 1/563 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

1/567 . . . . . ®Ó bï nhiÖt ®é [4, 2006.01] 
1/569 . . . . . ®Ó b¶o vÖ [4, 2006.01] 
1/571 . . . . . . cã thiÕt bÞ ph¸t hiÖn sù qu¸ ¸p [4, 2006.01] 
1/573 . . . . . . cã thiÕt bÞ ph¸t hiÖn sù qu¸ dßng [4, 2006.01] 
1/575 . . . . ®Æc trng bëi m¹ch håi tiÕp [4, 2006.01] 
1/577 . . . . dïng cho nhiÒu phô t¶i [4, 2006.01] 
1/585 . . . . . cung cÊp c¸c ®iÖn ¸p cã sù ph©n cùc ®èi nhau [4, 2006.01] 
1/59 . . . . bao gåm nhiÒu thiÕt bÞ b¸n dÉn nh lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi cïng cho mét 

phô t¶i ®¬n [4, 2006.01] 
1/595 . . . . . c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn ®îc m¾c nèi tiÕp [4, 2006.01] 
1/607 . . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ ®Æt song song víi phô t¶i nh lµ thiÕt bÞ 

®iÒu khiÓn cuèi cïng [4, 2006.01] 
1/61 . . . . bao gåm hai møc ®iÒu chØnh, Ýt nhÊt mét trong hai møc nµy lµ ®¸p l¹i víi 

cêng ®é tÝn hiÖu ra [4, 2006.01] 
1/613 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn m¾c song song cã phô t¶i nh lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 

cuèi cïng [3, 2006.01] 
1/614 . . . . bao gåm hai møc ®iÒu chØnh, Ýt nhÊt mét trong hai møc nµy lµ ®¸p l¹i víi 

cêng ®é tÝn hiÖu ra [4, 2006.01] 
1/618 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn m¾c nèi tiÕp vµ song song víi phô t¶i nh lµ thiÕt bÞ 

®iÒu khiÓn cuèi cïng [4, 2006.01] 
1/62 . . . sö dông c¸c nguån ®iÖn mét chiÒu ®Ó ®iÒu hoµ hoÆc t¨ng ¸p [1, 2006.01] 
1/625 . . trong ®ã kh«ng ch¾c ch¾n sù biÕn thiªn ®îc ®iÒu chØnh thËt sù lµ ac hoÆc dc [4, 

2006.01] 
1/63 . . . sö dông c¸c trë kh¸ng biÕn thiªn ®Êu nèi tiÕp víi phô t¶i nh lµ thiÐt bÞ ®iÒu 

khiÓn cuèi cïng [4, 2006.01] 
1/635 . . . . lµ thiÕt bÞ hiÖu øng Hall, tõ kh¸ng hoÆc nhiÖt ®iÖn trë [4, 2006.01] 
1/644 . . . . lµ ®iÖn trë nh¹y ¸p suÊt [4, 2006.01] 
1/648 . . . . lµ nhiÒu ®iÖn trë trong ®ã mét sù lùa chän ®îc thùc hiÖn [4, 2006.01] 
1/652 . . . sö dông c¸c trë kh¸ng biÕn thiªn m¾c song song víi phô t¶i nh lµ thiÕt bÞ ®iÒu 

khiÓn cuèi cïng [4, 2006.01] 
1/656 . . . sö dông c¸c trë kh¸ng biÕn thiªn m¾c nèi tiÕp vµ song song víi phô t¶i nh lµ 

thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi cïng [4, 2006.01] 
1/66 . §iÒu chØnh c«ng suÊt ®iÖn [1, 2006.01] 
1/67 . . tíi møc n¨ng lîng cùc ®¹i mµ m¸y ph¸t cã thÓ t¹o ra, vÝ dô tõ pin mÆt trêi [4, 

2006.01] 
1/70 . §iÒu chØnh hÖ sè c«ng suÊt; §iÒu chØnh dßng ®iÖn h kh¸ng hoÆc c«ng suÊt [3, 

2006.01] 

3/00 HÖ thèng kh«ng cã mèi quan hÖ ngîc ®Ó ®iÒu chØnh c¸c biÕn thiªn ®iÖn b»ng 
c¸ch sö dông c¸c bé phËn kh«ng ®îc ®iÒu khiÓn hoÆc tæ hîp c¸c bé phËn 
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kh«ng ®îc ®iÒu khiÓn, bé phËn nµy hoÆc tæ hîp nµy cã c¸c ®Æc tÝnh tù ®iÒu 
chØnh [1, 2006.01] 

3/02 . §iÒu chØnh ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/04 . . trong ®ã biÕn thiªn lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu [1, 2006.01] 
3/06 . . . sö dông tæ hîp c¸c thiÕt bÞ b·o hoµ vµ kh«ng b·o hoµ c¶m øng, vÝ dô m¹ch céng 

hëng kÕt hîp [1, 2006.01] 
3/08 . trong ®ã biÕn thiªn lµ dßng ®iÖn mét chiÒu [1, 2006.01] 
3/10 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®îc ®iÒu khiÓn cã c¸c ®Æc tÝnh phi tuyÕn [1, 4, 

2006.01] 
3/12 . . . . lµ c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ ph¸t s¸ng [1, 2006.01] 
3/16 . . . . lµ c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [3, 2006.01] 
3/18 . . . . . sö dông ®ièt Zªnª [3, 2006.01] 
3/20 . . . . . sö dông sù kÕt hîp ®ièt-tranzistor (G05F3/18 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/22 . . . . . . trong ®ã c¸c transito chØ lµ lo¹i lìng cùc (G05F3/26, G05F3/30 ®îc u 

tiªn) [4, 2006.01] 
3/24 . . . . . . trong ®ã transito chØ lµ lo¹i hiÖu øng trêng (G05F3/26, G05F3/30 ®îc u 

tiªn) [4, 2006.01] 
3/26 . . . . . . Bé ph¶n x¹ dßng [4, 2006.01] 
3/28 . . . . . . . kÕt hîp víi bé khuÕch ®¹i dßng phi tuyÕn [4, 2006.01] 
3/30 . . . . . . C¸c bé ®iÒu chØnh sö dông sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®iÖn ¸p base-emitter cña 

hai tranzito lìng cùc ho¹t ®éng ë c¸c mËt ®é dßng kh¸c nhau (G05F3/26 
®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

5/00 HÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c biÕn thiªn ®iÖn b»ng c¸ch ph¸t hiÖn ®é lÖch cña tÝn 
hiÖu ®iÖn ®Çu vµo cña hÖ thèng vµ b»ng c¸ch ®ã ®iÒu khiÓn mét thiÕt bÞ cña hÖ 
thèng ®Ó thu ®îc tÝn hiÖu ®Çu ra ®· ®îc ®iÒu chØnh  [1, 2006.01] 

5/02 . Bé ®iÒu khiÓn chuyÓn pha sö dông c¸c èng ®iÖn tö hoÆc c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn cã ba 
hay nhiÒu h¬n ®Çu ra [4, 2006.01] 

5/04 . sö dông m¸y biÕn thÕ hoÆc cuén c¶m lµm thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi cïng [5, 2006.01] 
5/06 . . cã kh¶ n¨ng b·o hoµ [4, 2006.01] 
5/08 . sö dông thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cuèi cïng ho¹t ®éng tuyÕn tÝnh [4, 2006.01] 

7/00 §iÒu chØnh c¸c biÐn thiªn tõ (chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ ®o c¸c biÕn thiªn tõ liªn quan 
tíi hiÖn tîng céng hëng tõ G01R33/28) [1, 5, 2006.01] 
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G05G C¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Æc trng chØ  bëi 
c¸c ®Æc tÝnh c¬ häc (“Bowden” hoÆc c¸c c¬ cÊu t¬ng tù F16C 1/10; c¸c c¬ 
cÊu truyÒn ®éng hoÆc c¸c c¬ cÊu dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c F16H; c¸c c¬ cÊu thay 
®æi vËn tèc hoÆc ®¶o chiÒu c¬ cÊu truyÒn ®éng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay F16H 
59/00 ®Õn F16H 63/00) 

Ghi chó [6, 7] 

 (1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng øng dông chung cho viÖc ®iÒu khiÓn c¬ häc;  
 - c¸c hÖ thèng c¬ häc ®Ó dÞch chuyÓn c¸c bé phËn vµomét hay nhiÒu vÞ trÝ ®· ®Þnh.  
(2) C¸c hÖ thèng riªng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®îc ®a vµo 

c¸c líp riªng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c líp t¬ng øng cho c¸c lo¹i m¸y hoÆc thiÕt bÞ 
nµy, vÝ dô: 

A61G  13/02 §iÒu khiÓn viÖc ®iÒu chØnh bµn mæ 
A61G  15/02 §iÒu khiÓn viÖc ®iÒu chØnh ghÕ mæ 
A63F  13/02 C¸c phô kiÖn dïng cho c¸c trß ch¬i sö dông hiÓn thÞ ®iÖn tö  
B25J   Tay m¸y, vÝ dô dïng ®Ó ®iÒu khiÓn 
B60K  26/00 Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn bé phËn ®Èy trong c¸c 

                     phong tiÖn vËn t¶i 
B60T 7/00  Ph¬ng tiÖn khëi ®éng ho¹t ®éng phanh cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn 

                    t¶i 
B62D 33/073 Lµm thÝch øng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn víi c¸c buång l¸i di ®éng 

                       cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i  
B62K 21/00  C¸c thiÕt bÞ l¸i vßng 
B62K 23/00  §iÒu khiÓn viÖc dÉn híng ®Æc biÖt thÝch hîp cho quay vßng 
B62L 3/00  C¬ cÊu dÉn ®éng h·m ®Æc biÖt thÝch hîp cho quay vßng 
B63H 25/02  Ph¬ng tiÖn khëi ®éng ®Ó l¸i tµu biÓn 
B66B 1/00  §iÒu khiÓn m¸y n©ng 
B66C 13/18  C¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cÇn trôc 
B66C 13/56  C¬ cÊu cña tay quay hoÆc bµn ®¹p ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña cÇn 

                    trôc 
E02F 9/20  C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn dïng cho c¸c m¸y n¹o vÐt hay lµ chuyÓn ®Êt 
F16C 3/28  Tay quay hoÆc b¸nh cam lÖc t©m ®iÒu chØnh ®îc 
F16D 43/00  Khíp ly hîp tù ®éng 
F16K 31/00  §iÒu khiÓn van 
 33/00  
F16P   3/00  C¸c thiÕt bÞ an toµn ho¹t ®éng cã liªn kÕt víi viÖc ®iÒu khiÓn hoÆc 

                    vËn hµnh cña m¸y 
F16P 7/02  Dõng ho¹t ®éng cña m¸y mãc khi xuÊt hiÖn c¸c t×nh tr¹ng nguy 

                    hiÓm 
G02B 21/32  C¸c vi tay m¸y cã cÊu tróc kÕt hîp víi kÝnh hiÓn vi 
G04B 1/00  C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trong ®ång hå qu¶ l¾c hoÆc ®ång hå ®eo tay 
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G04B 18/00  
G06C   M¸y tÝnh sè trong ®ã tÊt c¶ viÖc tÝnh to¸n ®îc thùc hiÖn b»ng c¬ 

                    häc 
G06F 3/01  ThiÕt bÞ vµo sè liÖu m¸y tÝnh b»ng tay 
G06K 11/00  BiÕn ®æi h×nh ¶nh cña c¸c th«ng sè c¬ häc thµnh tÝn hiÖu ®iÖn 
G21C 7/08  ChuyÓn dÞch c¸c phÈn tö ®iÒu khiÓn r¾n trong c¸c lß ph¶n øng h¹t 

                    nh©n 
H01H   C¸c c¬ cÊu vËn hµnh c«ng t¾c ®ãng ng¾t m¹ch 
H03J 1/00  §iÒu khiÓn c¬ häc cña c¸c m¹ch céng hëng 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn dÉn ®éng b»ng tay; 
Mét hoÆc vµi bé phËn ®iÒu khiÓn t¬ng t¸c 
víi mét hoÆc vµi bé phËn ®îc ®iÒu khiÓn .................................. 7/00, 9/00, 11/00, 13/00 
C¸c thiÕt bÞ tù ®éng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng; 
c¸c c¬ cÊu ng¾t ............................................................................................................ 15/00, 17/00 
C¸c c¬ cÊu trî ®éng.............................................................................................................. 19/00 
C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh ............................................................... 21/00 
C¸c phu¬ng tiÖn kho¸, c¸c ph¬ng tiÖn giíi 
h¹n, c¸c ph¬ng tiÖn ®Þnh vÞ ...................................................................................5/00, 23/00 
C¸c chi tiÕt hîp thµnh ........................................................................................ 1/00, 3/00, 5/00 

 

1/00 C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, vÝ dô nót bÊm hoÆc tay cÇm; L¾p r¸p hoÆc bè trÝ 
chóng; ChØ b¸o vÞ trÝ cña c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn (cÇn ®iÒu khiÓn G05G9/04; b¸nh 
l¸i cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y b»ng ®éng c¬ B62D) [1, 2006.01, 2008.04] 

Ghi chó   [2008.04] 

 Trong nhãm nµy, qui t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dông, nghĩa lµ t¹i mçi møc 
thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch 
hîp ®Çu tiªn. 

 
1/01 . Bè trÝ hai hay nhiÒu bé phËn ®iÒu khiÓn ®èi víi nhau (®iÒu khiÓn ch©n ®Õ kÐp, vÝ dô 

dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó híng dÉn tËp l¸i G05G 1/34; c¸c c¬ cÊu l¾p 
r¸p bao gåm mét bé phËn l¾p r¸p cã hai hay nhiÒu bµn ®¹p G05G1/36) [2008.04] 

1/015 . C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o vÞ trÝ cña mét bé phËn ®iÒu khiÓn (c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó liªn tôc 
nhËn biÕt vÞ trÝ cña bµn ®¹p G05G1/38; c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ th«ng 
qua sù håi tiÕp xóc gi¸c G05G5/03) [2008.04] 

1/02 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn khëi ®éng b»ng tay b»ng chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh, vÝ dô nót 
bÊm [1, 7, 2006.01] 

1/04 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn khëi ®éng b»ng tay b»ng chuyÓn ®éng xoay quay trôc, vÝ 
dô tay ®ßn [1, 7, 2006.01] 

1/06 . . C¸c chi tiÕt tay phanh [1,7, 2006.01] 
1/08 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn khëi ®éng b»ng tay b»ng chuyÓn ®éng quay, vÝ dô b¸nh xe 

tay [1,7, 2006.01] 
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1/10 . . C¸c chi tiÕt, vÝ dô ®Üa quay, nót bÊm, b¸nh xe hoÆc tay ®ßn [1, 2006.01] 
1/12 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kÑp gi÷ bé phËn ®iÒu khiÓn trªn trôc quay hoÆc c¸c bé phËn 

t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/30 . C¸c bé phËn ®iÓu khiÓn ho¹t ®éng b»ng ch©n [2008.04] 
1/32 . .  cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa bÞ th¬ng [2008.04]    
1/323 . . . c¸c ph¬ng tiÖn ng¾t kÕt nèi gi÷a bµn ®¹p vµ bé phËn ®iÒu khiÓn, vÝ dô b»ng 

c¸ch bÎ g·y hoÆc uèn cong thanh nèi [2008.04]    
1/327 . . . c¸c ph¬ng tiÖn ng¾t bµn ®¹p ra khái b¶n lÒ hoÆc vËt ®ì cña nã, vÝ dô b»ng c¸ch 

bÎ g·y hoÆc uèn cong vËt ®ì [2008.04]    
1/34 . . §iÒu khiÓn b»ng ch©n kÐp, vÝ dô dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó híng dÉn 

tËp l¸i [2008.04]    
1/36 . . C¸c c¬ cÊu l¾p r¸p bao gåm mét bé phËn cã hai hoÆc nhiÒu bµn ®¹p, vÝ dô ®Ó lµm 

gi¶m nhÑ viÖc l¾p r¸p [2008.04]    
1/38 . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó liªn tôc ph¸t hiÖn vÞ trÝ cña bµn ®¹p [2008.04]    
1/40 . . ®iÒu chØnh ®îc [2008.04]    
1/405 . . . ®iÒu chØnh ®îc nhiÒu [2008.04]    
1/42 . . kh«ng quay, vÝ dô trît [2008.04]    
1/44 . . quay [2008.04]    
1/445 . . . xung quanh trôc b¶n lÒ trung t©m [2008.04]    
1/46 . . C¸c ph¬ng tiÖn, vÝ dô vËt nèi ®Ó nèi bµn ®¹p víi bé phËn ®iÒu khiÓn [2008.04]  
1/48   . . MÆt l¨n kh«ng trît cña bµn ®¹p; PhÇn më réng hoÆc phÇn g¸ l¾p vµo cña bµn ®¹p 

®Æc trng chØ bëi c¸c ®Æc tÝnh c¬ häc [2008.04]    
1/483 . . . MÆt l¨n kh«ng trît [2008.04]    
1/487 . . . PhÇn më réng cña bµn ®¹p [2008.04]    
1/50 . . S¶n xuÊt bµn ®¹p; Bµn ®¹p ®Æc trng bëi vËt liÖu ®îc sö dông [2008.04]    
1/52 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn chuyªn dông ®Ó khëi ®éng b»ng c¸c bé phËn kh¸c cña c¬ 

thÓ con ngêi kh«ng ph¶i lµ tay hoÆc ch©n [2008.04]    
1/54 . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn chuyªn dông ®Ó khëi ®éng b»ng c¸c bé phËn bæ trî hoÆc 

c¸c phÇn më réng; C¸c bé phËn bæ trî hoÆc c¸c phÇn më réng dïng cho viÖc nµy 
(phÇn më réng cña bµn ®¹p G05G1/487) [2008.04] 

1/56 . . C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn chuyªn dông ®Ó khëi ®éng b»ng ch×a khãa, ch×a vÆn vÝt 
hoÆc c¸c dông cô t¬ng tù [2008.04] 

1/58 . Gi¸ ®ì hoÆc thanh dÉn cho c¸c bé phËn t¬ng øng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ ho¹t  
®éng [2008.04]    

1/60 . . Gi¸ ®Ó ch©n hoÆc bé phËn dÉn híng cho c©n [2008.04]    
1/62 . . Gi¸ ®Õ tay [2008.04]    

3/00 C¸c bé phËn ®îc ®iÒu khiÓn (cÇn sang sè F16H 63/32); L¾p r¸p hoÆc bè trÝ c¸c 
bé phËn ®îc ®iÒu khiÓn (kho¸ liªn ®éng c¸c bé phËn ®îc ®iÒu khiÓn G05G 5/08) 
[1, 7, 2006.01] 
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5/00 C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa, giíi h¹n hoÆc tr¶ l¹i sù dÞch chuyÓn c¸c phÇn cña 
c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, vÝ dô khãa bé phËn ®iÒu khiÓn (G05G 17/00 ®îc u tiªn) [1, 
7, 2006.01] 

5/02 . C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa sù dÞch chuyÓn kh«ng mong muèn cña bé phËn ®iÒu 
  khiÓn theo hai hay nhiÒu bíc riªng biÖt hoÆc híng, vÝ dô h¹n chÕ dÞch chuyÓn  
  theo bËc hoÆc dÞch chuyÓn theo mét tr×nh tù ®Æc biÖt (G05G 5/28 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

5/03 . C¸c ph¬ng tiÖn lµm t¨ng nhËn thøc cña ngêi ®iÒu khiÓn vÒ sù ®¹t ®Õn vÞ trÝ ®ßi 
hái hoÆc cho tríc cña bé phËn ®iÒu khiÓn; T¹o ra c¶m gi¸c, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn 
®Ó t¹o ra lùc ph¶n kh¸ng (c¸c thiÕt bÞ ®Ó chØ ra vÞ trÝ cña bé phËn ®iÒu khiÓn G05G 
1/015) [5, 2006.01, 2008.04] 

5/04 . C¸c bé phËn dõng ®Ó giíi h¹n sù dÞch chuyÓn cña c¸c bé phËn, vÝ dô bé dõng ®iÒu 
chØnh ®îc (G05G 5/03, G05G 5/05, G05G 5/28 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

5/05 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tr¶ l¹i hoÆc khèng chÕ ®Ó ®a c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn tíi vÞ trÝ 
dõng ho¹t ®éng hoÆc trung hoµ, vÝ dô b»ng c¸ch t¹o ra lß xo ph¶n håi hoÆc bé phËn 
dõng t¹i ®iÓm cuèi cã tÝnh ®µn håi (G05G 5/28 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

5/06 . ®Ó gi÷ c¸c bé phËn ë chØ mét hoÆc mét sè giíi h¹n c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh (G05G 5/03, 
G05G 5/05, G05G 5/28 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 

5/08 . . Kho¸ liªn ®éng c¸c bé phËn, vÝ dô khãa mét bé phËn ë vÞ trÝ x¸c ®Þnh tríc khi 
hoÆc trong khi bé phËn kh¸c dÞch chuyÓn [1, 2006.01]  

5/12 . ®Ó gi÷ c¸c bé phËn ë mét sè vÞ trÝ kh«ng h¹n ®Þnh, vÝ dô b»ng hép b¸nh r¨ng 
  (G05G 5/28 ®îc u tiªn) [1, 5, 2006.01] 
5/14 . . b»ng c¸ch kho¸ c¸c bé phËn ®èi víi c¸c hép b¸nh r¨ng cè ®Þnh, thanh kÐo hoÆc 

c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/16 . . . b»ng ma s¸t  [1, 2006.01] 
5/18 . . . b»ng khíp nèi bªn trong , vÝ dô b»ng bé b¶o hiÓm [1, 2006.01] 
5/20 . . Kho¸ c¸c hép b¸nh r¨ng, thanh kÐo vµ c¸c phô tïng t¬ng tù ®îc g¾n vµo bé 

phËn [1, 2006.01] 
5/22 . . . cã khíp nèi ma s¸t [1, 2006.01] 
5/24 . . . cã khíp nèi d¬ng bªn trong, vÝ dô b»ng chèt chÆn [1, 2006.01] 
5/26 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ngoµi hép b¸nh r¨ng, thanh kÐo hoÆc c¸c vËt t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
5/28 . ®Ó ng¨n ngõa sù th©m nhËp kh«ng cho phÐp vµo bé phËn ®iÒu khiÓn hoÆc sù chuyÓn 

dÞch cña nã tíi vÞ trÝ ®iÒu khiÓn [5, 2006.01] 

7/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dÉn ®éng b»ng tay cã mét bé phËn ®iÒu khiÓn t¬ng t¸c 
víi mét bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn; C¸c chi tiÕt cña chóng (c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn 
G05G 1/00) [1, 2006.01] 

7/02 . ®Æc trng bëi c¸c bé phËn ®Ó truyÒn hoÆc biÕn ®æi chuyÓn ®éng, hoÆc ®Ó t¸c ®éng 
tõ xa [1, 2006.01] 

7/04 . . thay ®æi sè truyÒn chuyÓn ®éng hoÆc lùc gi÷a bé phËn ®iÒu khiÓn vµ bé phËn bÞ 
®iÒu khiÓn nh lµ chøc n¨ng vÞ trÝ cña bé phËn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

7/06 . . trong ®ã mçi chuyÓn ®éng lÆp l¹i cña bé phËn ®iÒu khiÓn lµm t¨ng chuyÓn ®éng 
cña bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn (G05G7/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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7/08 . . trong ®ã mçi chuyÓn ®éng lÆp l¹i cña bé phËn ®iÒu khiÓn lµm bé phËn bÞ ®iÒu 
khiÓn chuyÓn ®éng theo mét chu tr×nh c¸c vÞ trÝ x¸c ®Þnh [1, 2006.01] 

7/10 . . chuyªn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn tõ xa (G05G7/04 G05G7/08 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

7/12 . chuyªn dïng ®Ó dÉn ®éng mét bé phËn nµo ®ã trªn hÖ thèng chuyÓn ®éng so víi bé 
phËn ®iÒu khiÓn, vÝ dô trªn trôc quay [1, 2006.01] 

7/14 . ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lµm chËm sù khëi ®éng, hoÆc lµm cho vËn hµnh tõ 
tõ chuyÓn ®éng cña bé phËn ®iÒu khiÓn ®¸p l¹i tÝn hiÖu vµo ®· cho ph¸t ®i tõ bé 
phËn ®iÒu khiÓn, vÝ dô b»ng c¸ch t¹o ra sù gi¶m chuyÓn ®éng trong chuçi lÖnh [1, 
2006.01] 

7/16 . C¸c bé phËn ®Æc biÖt ®Ó lµm gi¶m ¶nh hëng cña chuyÓn dÞch t¬ng ®èi nhÑ gi÷a 
c¸c trô cña c¬ cÊu, vÝ dô sinh tõ sù l¾p r¸p ®µn håi cña c¬ cÊu bÞ ®iÒu khiÓn [1, 
2006.01] 

9/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dÉn ®éng b»ng tay cã mét bé phËn ®iÒu khiÓn t¬ng t¸c 
víi hai hoÆc nhiÒu bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn, vÝ dô mét c¸ch cã chän lùa, ®ång thêi 
[1, 2006.01] 

9/02 . bé phËn ®iÒu khiÓn cã thÓ thùc hiÖn sù chuyÓn dÞch riªng biÖt kh«ng phô thuéc theo 
c¸c c¸ch kh¸c nhau, mçi chuyÓn dÞch t¬ng øng víi sù khëi ®éng cña mét bé phËn 
bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

9/04 . . trong ®ã chuyÓn dÞch theo hai hay nhiÒu c¸ch cã thÓ x¶y ra ®ång thêi [1, 2006.01] 
9/047 . . . bé phËn ®iÒu khiÓn cã thÓ chuyÓn dÞch b»ng tay theo trôc trùc giao, vÝ dô cÇn 

®iÒu khiÓn [5, 2006.01] 
9/053 . . . . bé phËn ®iÒu khiÓn cã chøa bi [5, 2006.01] 
9/06 . c¸c bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn ®îc khëi ®éng l¹i b»ng c¸ch lÆp l¹i lÇn lît chuyÓn dÞch 

cña bé phËn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
9/08 . c¸c bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn ®îc khëi ®éng l¹i lÇn lît b»ng chuyÓn dÞch tÞnh tiÕn 

cña bé phËn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
9/10 . víi sù lùa chän tríc vµ chuyÓn dÞch lÇn lît cña mçi bé phËn bÞ ®iÓu khiÓn b»ng 

chuyÓn dÞch cña bé phËn ®iÒu khiÓn theo hai c¸ch kh¸c nhau, vÝ dô ®îc dÉn híng 
b»ng con trît dÞch chuyÓn [1, 2006.01] 

11/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dÉn ®éng b»ng tay cã hai hay nhiÒu bé phËn ®iÒu khiÓn 
t¬ng t¸c víi mét bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

13/00 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn dÉn ®éng b»ng tay cã hai hay nhiÒu bé phËn ®iÒu khiÓn 
vµ còng cã hai hay nhiÒu bé phËn bÞ ®iÒu khiÓn (kho¸ liªn ®éng G05G5/08) [1, 
2006.01] 

13/02 . cã nh÷ng bé phËn ®iÒu khiÓn riªng biÖt ®Ó lùa chän tríc vµ chuyÓn dÞch c¸c bé 
phËn bÞ ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ ®Ó b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tù ®éng theo nguyªn nh©n ®Æc biÖt 
[1, 2006.01] 

15/02 . do thay ®æi híng chuyÓn ®éng cña bé phËn [1, 2006.01] 
15/04 . do kho¶ng c¸ch hoÆc gãc dÞch chuyÓn x¸c ®Þnh cña bé phËn [1, 2006.01] 
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15/06 . do vËn tèc quay hoÆc dÞch chuyÓn cña th©n bé phËn, vÝ dô khi ®i qua giíi h¹n trªn 
vµ díi cña c¸c vËn tèc nµy (tèc kÕ G01P) [1, 2006.01] 

15/08 . do t¶i träng hoÆc momen xo¾n t¸c ®éng lªn bé phËn, vÝ dô nÕu vît qua mét gi¸ trÞ 
cho tríc cña chóng [1, 2006.01] 

17/00 C¸c thiÕt bÞ c¬ häc ®Ó dÞch chuyÓn mét bé phËn sau khi nã bÞ ng¾t; C¸c c¬ cÊu 
ng¾t hoÆc c¾t ®iÖn ®Æc trng bëi c¸c thiÕt bÞ nµy [1, 2006.01] 

19/00 C¸c c¬ cÊu trî ®éng cã t¸c dông theo dâi, vÝ dô c¬ cÊu ph©n bíc [1, 2006.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ c¬ häc ®Ó ®iÒu khiÓn mét chuçi c¸c c«ng ®o¹n, tøc lµ ®iÒu khiÓn 
theo ch¬ng tr×nh, vÝ dô b»ng bé c¸c ®Üa lÖch t©m (G05G 5/02 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

23/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ë ®óng vÞ 
trÝ, vÝ dô ®Ó chän khe hë [1, 2006.01] 

23/02 . tù ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 

25/00 C¸c chi tiÕt, phô tïng kh¸c cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, vÝ dô c¸c c¬ cÊu ®ì trung gian 
®µn håi  [1, 2006.01] 

25/02 . Ng¨n chÆn viÖc t¹o ra vµ truyÒn tiÕng ån [5, 2006.01] 
25/04 . BÞt kÝn chèng l¹i sù th©m nhËp cña bôi, thêi tiÕt hoÆc nh÷ng lo¹i t¬ng tù [5, 

2006.01] 
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G06 TÝnh to¸n; ®Õm  

Ghi chó [2011.01] 

1. Líp nµy bao gåm : 
 -  thiÕt bÞ m« pháng cã liªn quan tíi tÝnh to¸n to¸n häc c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i hoÆc dù 

®o¸n tríc n»m bªn trong c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng thùc; 
 -  thiÕt bÞ m« pháng thÓ hiÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn gåm cã tÝnh to¸n lµ chøc n¨ng cña 

thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng, nÕu kh«ng ®îc ®Ò cËp ë vÞ trÝ kh¸c; 
 -  xö lý hoÆc t¹o d÷ liÖu h×nh ¶nh. 
2. Líp nµy kh«ng bao gåm  : 
   - sù kÕt hîp cña dông cô viÕt víi c¬ cÊu tÝnh to¸n ®· ®îc ph©n lo¹i trong nhãm 

B43K29/08; 
   - ®iÒu khiÓn chøc n¨ng ®îc sinh ra tõ thiÕt bÞ m« pháng, nãi chung, ®· ®îc ph©n 

lo¹i trong líp G05, mÆc dï chøc n¨ng nh vËy còng cã thÓ ph©n lo¹i vµo ph©n líp 
cña líp nµy dµnh cho thiÕt bÞ ®îc ®iÒu khiÓn; 

 - ®o hoÆc ph©n tÝch gi¸ trÞ biÕn thiªn dïng cho d÷ liÖu ®Çu vµo cña thiÕt bÞ m« pháng 
®· thuéc líp G01; 

 -  thiÕt bÞ m« pháng ®îc xem nh lµ thiÕt bÞ gi¶ng d¹y hoÆc ®µo t¹o, nÕu thiÕt bÞ nµy 
®a ra c¶m nhËn râ rÖt t¬ng tù c¶m nhËn thùc cña sinh viªn ®¸p øng víi c¸c hµnh 
®éng cña minh. ThiÕt bÞ m« pháng nh vËy ®îc ph©n lo¹i vµo líp G09; 

 -  C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ m« pháng nÕu gièng hÖt víi c¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc 
thùc th× ®îc ph©n lo¹i v¸o c¸c ph©n líp dµnh cho c¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc cã liªn 
quan (vµ kh«ng thuéc líp G09); 

3.  Trong líp nµy, thuËt ng÷ hoÆc biÓu ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa lµ: 
 -  “d÷ liÖu” ®îc sö dông lµ tõ ®ång nghÜa víi “th«ng tin”. Do ®ã, thuËt ng÷ “th«ng 

tin” kh«ng ®îc sö dông trong ph©n líp G06C, G06F hoÆc G06G; 
 -  “tÝnh hoÆc tÝnh to¸n” bao gåm, kh«ng kÓ nh÷ng c¸i kh¸c, c¸c thao t¸c trªn nh÷ng 

gi¸ trÞ b»ng sè hoÆc trªn d÷ liÖu ®îc biÓu hiÖn b»ng d¹ng ch÷ sè. ThuËt ng÷ “tÝnh 
to¸n” nµy ®îc sö dông trong suèt líp nµy; 

 -  “sù tÝnh to¸n” ®îc dÉn xuÊt tõ sù diÔn gi¶i nµy cña “tÝnh to¸n”. Trong tiÕng Ph¸p 
thuËt ng÷ “calcui” lµ mét thuËt ng÷ kh¸c cña nã 

 -  “thiÕt bÞ m« pháng” lµ mét thiÕt bÞ cã thÓ sö dông cïng mét thang thêi gian nh 
thiÕt bÞ hoÆc thao t¸c thùc trªn mét thang thêi gian nÐn hoÆc më réng. Trong sù diÔn 
®¹t  kiÓu thuËt ng÷ cña thiÕt bÞ thùc ®èi víi thang gi¶m hoÆc më réng kh«ng ®îc 
xem lµ thiÕt bÞ m« pháng; 

 -  “vËt mang b¶n ghi” ®îc hiÓu lµ mét vËt thÓ, nh lµ trô, ®Üa, thÎ, b¨ng hoÆc d©y dÉn 
mang th«ng tin vÜnh cöu vËt mang nµy cã thÓ ®éc nhê mét phÇn tö c¶m biÕn cã thÓ 
dÞch chuyÓn t¬ng ®èi víi th«ng tin ®îc ghi. 

4. CÇn lu ý tíi Ghi chó díi tiªu ®Ò cña phÇn G, ®Æc biÖt lµ ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ “biÕn 
thiªn”. 

G06C M¸y tÝnh sè trong ®ã mäi phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng 
c¬ häc (m¸y tÝnh ®iÓm cho c¸c trß ch¬i bµi A63 F1/18; cÊu tróc bµn phÝm, c¬ cÊu 
in, hoÆc c¸c bé phËn kh¸c cã c«ng dông chung cho viÖc ®¸nh m¸y hoÆc in Ên B41; 
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c¸c phÝm hoÆc c¸c c¬ cÊu in chuyªn dông, xem c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô G05G, 
G06K; C¸c m¸y thu ®æi tiÒn G07G 1/00) [4] 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu thuéc c¸c nhãm chÝnh G06C 
9/00, G06C 11/00 hoÆc G06C 15/00 cã thÓ ¸p dông cho c¸c m¸y ®Õm c¬ häc chØ ho¹t 
®éng th«ng qua mÉu sè thÊp nhÊt. C¸c chi tiÕt nµy thuéc ph©n líp G06M. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c m¸y tÝnh ®Æc trng bëi sù ghÐp nèi cÊu 
tróc ................................................................................................................................................ 27/00 
c¸c ThiÕt bÞ phÇn tö chøc n¨ng 

§a th«ng tin vµo; ®a th«ng tin ra; truyÒn tin; lu tr÷; 
tÝnh to¸n .................................................................................... 7/00; 9/00; 11/00; 13/00; 15/00 

c¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu phô trî 
BiÕn ®æi; hÖ thËp ph©n; lËp ch¬ng tr×nh; dÉn ®éng; 
thiÕt bÞ bæ trî ......................................................................... 17/00, 19/00, 21/00, 23/00, 25/00 

c¸c phÇn tö  kh«ng cã chøc n¨ng tÝnh to¸n; 
Vá NGOµI, KHUNG  ............................................................................................................. 5/00 

LI£N KÕT M¸Y TÝNH VíI C¸C M¸Y KH¸C ..................................................................... 29/00 
C¸c c«ng cô trî giøp viÖc tÝnh to¸n kh«ng 
ph¶i lµ m¸y tÝnh ..................................................................................................... 1/00, 3/00 

 

1/00 C¸c c«ng cô trî gióp viÖc tÝnh to¸n trong ®ã c¸c phÇn tö tÝnh to¸n t¹o thµnh Ýt 
nhÊt lµ mét phÇn kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ®îc thùc hiÖn trùc tiÕp b»ng tay, vÝ dô 
bµn tÝnh, dông cô bá tói ®Ó céng [1, 2006.01] 

3/00 C¸c b¶ng tÝnh cã thÓ theo dâi b»ng m¾t, vÝ dô b¶ng tÝnh chu kú hµnh kinh [1, 
2006.01] 

5/00 C¸c phÇn tö kh«ng cã chøc n¨ng tÝnh to¸n [1, 2006.01] 
5/02 . Vá ngoµi; Khung [1, 2006.01] 

7/00 ThiÕt bÞ ®Çu vµo (con trît dïng c¸c kiÓu ch÷ G06C 13/02) [1, 2006.01] 
7/02 . Bµn phÝm [1, 2006.01] 
7/04 . . ThiÕt bÞ kho¸, vÝ dô ®Ó kho¸ c¸c phÝm (c¸c thiÕt bÞ kho¸ liªn ®éng thuéc ph©n líp 

nµy, nãi chung G06C 25/00) [1, 2006.01] 
7/06 . . cã mét bé phÝm cho mçi mét hµng sè ®a vµo [1, 2006.01] 
7/08 . . cã mét bé phÝm cho tÊt c¶ c¸c hµng sè ®a vµo, vÝ dô bµn phÝm sè hÖ thËp ph©n 

[1, 2006.01] 
7/09 . TruyÒn d÷ liÖu tõ vËt mang b¶n ghi vµo thiÕt bÞ tÝnh to¸n (®äc th«ng tin tõ vËt mang 

b¶n ghi G06 K 7/00) [1, 2006.01] 
7/10 . ThiÕt bÞ truyÒn, vÝ dô truyÒn sè tõ bµn phÝm hÖ thËp ph©n vµo bé s¾p ch÷ [1, 

2006.01] 
7/12 . ThiÕt bÞ ®Æt l¹i vÞ trÝ ban ®Çu, vÝ dô dïng cho bµn phÝm [1, 2006.01] 
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9/00 ThiÕt bÞ truyÒn tin,vÝ dô ®Ó truyÒn sè tõ thiÕt bÞ ®Çu vµo lªn thiÕt bÞ tÝnh to¸n 
(G06C 7/10, G06C 11/00, G06C 15/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

9/02 . C¸c thiÕt bÞ truyÒn ngîc, vÝ dô truyÒn mét gi¸ trÞ sè ®îc gi÷ trªn thanh ghi ngîc 
vÒ c¬ cÊu chän [1, 2006.01] 

11/00 ThiÕt bÞ ®Çu ra (®¸nh dÊu vËt mang tin nãi chung, tr×nh bµy kÕt qu¶ c¸c phÐp to¸n 
nãi chung díi d¹ng nh×n thÊy, xem G06K) [1, 2006.01] 

11/02 . víi sè ®Õm ®äc ®îc, vÝ dô trèng ®Õm [1, 2006.01] 
11/04 . víi m¸y in, vÝ dô in theo sè hoÆc in theo dßng [1, 2006.01] 
11/06 . . cã bóa in [1, 2006.01] 
11/08 . . víi c¬ cÊu ®ôc lç [1, 2006.01] 
11/10 . C¸c thiÕt bÞ ®¶o giÊy hoÆc b¨ng liªn tôc, vÝ dô nh thiÕt bÞ g¹t ®Èy (®a vËt mang tin 

ra G06K 13/00); ThiÕt bÞ ®Æt kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng [1, 2006.01] 
11/12 . . dïng ®Ó kÐo b¨ng [1, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ lu tr÷ (thiÕt bÞ ®Õm c¬ häc chØ ®a d÷ liÖu vµo qua cÊp thÊp nhÊt G06M;  
lu tr÷ th«ng tin nãi chung G11) [1, 2006.01] 

13/02 . C¸c thiÕt bÞ nhí c¸c to¸n tö, vÝ dô con trît cã c¸c con sè ®· æn ®Þnh (thiÕt bÞ ®Çu 
vµo G06C 7/00) [1, 2006.01] 

13/04 . ThiÕt bÞ nhí ®Öm cña m¸y in [1, 2006.01] 

15/00 ThiÕt bÞ tÝnh to¸n; C¸c thiÕt bÞ khëi ®éng dïng cho chóng (c¬ cÊu tù ®éng thùc 
hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi c¸c sè cã hai ch÷ sè trë lªn vµ b»ng c¸ch kh¸c víi c¸ch céng 
hoÆc trõ nhiÒu lÇn G06C21/00) [1, 2006.01] 

15/02 . thùc hiÖn trªn hÖ ®Õm nhÞ ph©n [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Ph©n nhãm G06C 15/02 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm G06C 15/04 ®Õn G06C 
15/42. 

 
15/04 . ThiÕt bÞ céng hoÆc trõ (G06C15/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
15/06 . . . cã tÝnh tæng cuèi cïng; Thu nhËn tæng trung gian [1, 2006.01] 
15/08 . ThiÕt bÞ nh©n hoÆc chia; ThiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh khai c¨n hoÆc luü thõa [1, 

2006.01] 
15/10 . . cã nhiÒu h¬n mét sè phÝm cho mçi hµng sè t¸c ®éng trùc tiÕp lªn c¬ cÊu tÝnh to¸n 

[1, 2006.01] 
15/12 . . cã bé con trît [1, 2006.01] 
15/14 . . cã b¸nh xe trôc qu¶ ®µo, vÝ dô d¹ng "b¸nh xe Odhner" [1, 2006.01] 
15/16 . . cã trèng quay ph©n bËc, vÝ dô d¹ng Thomas [1, 2006.01] 
15/18 . . cã b¶ng tÝnh nh©n ®Ó t¹o nªn tÝch tõng phÇn [1, 2006.01] 
15/20 . . thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn phÐp nh©n hoÆc chia rót gän [1, 2, 2006.01] 
15/22 . Dông cô dïng cho hai hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ tÝnh to¸n; Dông cô ph©n chia th«ng tin 

vµo hai hoÆc nhiÒu bé phËn tÝnh to¸n, vÝ dô t¸ch ®«i [1, 2006.01] 
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15/24 . ThiÕt bÞ ®Õm chu kú ho¹t ®éng khi nh©n hoÆc chia (thiÕt bÞ ®Õm c¸c môc G06C 
25/02) [1, 2006.01] 

15/26 . ThiÕt bÞ chuyÓn gi÷a c¸c hµng, vÝ dô thiÕt bÞ chuyÓn hµng chôc [1, 2006.01] 
15/28 . . trong ®ã sù chuyÓn ®îc thùc hiÖn ë d¹ng ®¬n cÊp [1, 2006.01] 
15/30 . . trong ®ã sù chuyÓn ®îc thùc hiÖn ë d¹ng chuyÓn nhÞ cÊp [1, 2006.01] 
15/32 . . . cã bé phËn ®Ó chuyÓn ®ång thêi gi÷a tÊt c¶ c¸c hµng [1, 2006.01] 
15/34 . . chuyÓn hµng ®îc thùc hiÖn b»ng b¸nh r¨ng hµnh tinh, tøc lµ d¹ng xÝch l¨n [1, 

2006.01] 
15/36 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn chØnh th¼ng hµng [1, 2006.01] 
15/38 . . dïng cho m¸y cã b¸nh xe trôc qu¶ ®µo [1, 2006.01] 
15/40 . . dïng cho m¸y cã trèng quay ph©n bËc [1, 2006.01] 
15/42 . C¸c thiÕt bÞ thiÕt lËp l¹i gi¸ trÞ kh«ng hoÆc mét gi¸ trÞ kh¸c [1, 2006.01] 
15/44 . C¸c thiÕt bÞ so s¸nh c¸c gi¸ trÞ sè, vÝ dô thiÕt bÞ kiÓm tra gi¸ trÞ kh«ng [1, 2006.01] 
15/46 . C¸c thiÕt bÞ lµm trßn sè [1, 2006.01] 
15/48 . C¸c thiÕt bÞ chän ra mét trong mét sè c¸c bé ®Õm (thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¸c thao t¸c 

tuÇn tù G06C21/04; thiÕt bÞ ®Õm c¸c h¹ng môc G06C25/02) [1, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ chuyÓn ®æi mét hÖ ®Õm nµy sang hÖ ®Õm kh¸c, vÝ dô c¬ së cña hÖ ®Õm 
[1, 2006.01] 

19/00 C¸c c¬ cÊu dÊu phÈy ph©n hÖ thËp ph©n. C¸c c¬ cÊu t¬ng tù dïng cho c¸c hÖ 
®Õm kh«ng ph¶i lµ hÖ thËp ph©n [1, 2006.01] 

19/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó chØ dÊu chÊm [1, 2006.01] 
19/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó in dÊu chÊm [1, 2006.01] 

21/00 ThiÕt bÞ lµm viÖc theo ch¬ng tr×nh ®Ó x¸c dÞnh c¸c bíc ®îc thùc hiÖn b»ng 
m¸y tÝnh, vÝ dô khi Ên mét hoÆc nhiÒu phÝm (thiÕt bÞ thùc hiÖn phÐp nh©n b»ng 
c¸ch lÆp l¹i phÐp céng G06C15/08) [1, 2006.01] 

21/02 . trong ®ã ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®îc x¸c ®Þnh b»ng vÞ trÝ cña bé phËn chuyÓn ®éng 
[1, 2006.01] 

21/04 . ThiÕt bÞ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng lµm viÖc tuÇn tù, vÝ dô thiÕt bÞ 
®iÒu khiÓn khëi ®éng b»ng b»ng phÝm chøc n¨ng vµ phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña 
m¸y ghi ®Õm (thiÕt bÞ ®Ó chän ra mét tõ mét sè m¸y ghi ®Õm G06C15/48) [1, 
2006.01] 

23/00 C¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng dïng cho c¸c phÇn tö chøc n¨ng [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Ph©n nhãm G06C23/08 ®îc u tiªn so víi c¸c nhãm G06C23/02 G06C23/06 
 
23/02 . cña trôc chÝnh [1, 2006.01] 
23/04 . cña bé con trît, vÝ dô dïng cho chuyÓn ®éng ph©n bËc [1, 2006.01] 
23/06 . cña c¸c thiÕt bÞ xÕp thµnh hµng, vÝ dô cña sù nh¶y chuyÓn t¶i [1, 2006.01] 

242 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G06C 

23/08 . Bé chuyÓn ®éng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ chøc n¨ng bæ trî, vÝ dô c¸c kho¸ liªn ®éng (c¸c kho¸ liªn ®éng trªn 
bµn phÝm G06C7/04) [1, 2, 2006.01] 

25/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Õm h¹ng môc (thiÕt bÞ ®Ó ®Õm sè chu kú thao t¸c trong phÐp nh©n 
hoÆc phÐp chia G06C15/24) [1, 2006.01] 

27/00 M¸y tÝnh ®îc ®Æc trng bëi liªn kÕt cÊu tróc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng cña 
chóng, vÝ dô m¸y lËp ho¸ ®¬n [1, 2006.01] 

29/00 Sù kÕt hîp m¸y tÝnh víi c¸c lo¹i m¸y kh¸c, vÝ dô víi m¸y ch÷, víi m¸y ®æi tiÒn 
[1, 2006.01] 
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G06D M¸y tÝnh sè ho¹t ®éng b»ng thuû lùc khÝ nÐn 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm tÊt c¶ nh÷ng thiÕt bÞ, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét thao t¸c tÝnh to¸n 
®îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn thuû hoÆc khÝ nÐn. 

 

1/00 C¸c chi tiÕt, vÝ dô c¸c khèi chøc n¨ng (c¸c phÇn tö logic riªng lÎ F15C; c¸c van 
F16K) [1, 2006.01] 

1/02 . cã Ýt nhÊt mét phÇn di ®éng, vÝ dô van vïng ®Öm [1, 2006.01] 
1/04 . . PhÐp céng; PhÐp trõ [1, 2006.01] 
1/06 . . PhÐp nh©n; PhÐp chia [1, 2006.01] 
1/08 . kh«ng cã c¸c phÇn di ®éng [1, 2006.01] 
1/10 . . PhÐp céng; PhÐp trõ [1, 2006.01] 
1/12 . . PhÐp nh©n; PhÐp chia [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n ®Æc trng bëi mèi quan hÖ qua l¹i cña c¸c khèi chøc n¨ng 
vµ cã Ýt nhÊt mét phÇn di ®éng [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n ®Æc trng bëi mèi quan hÖ qua l¹i cña c¸c khèi chøc n¨ng 
vµ kh«ng cã c¸c phÇn di ®éng [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n ®Æc trng bëi sù kÕt hîp c¸c phÇn tö chøc n¨ng thuû lùc  
hoÆc khÝ nÐn cã Ýt nhÊt mét lo¹i phÇn tö chøc n¨ng kh¸c [1, 2006.01] 
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G06E ThiÕt bÞ tÝnh to¸n quang häc (bé lu tr÷ sè sö dông c¸c 
phÇn tö quang häc G11C 13/04) [5] 

  
Ghi chó [5] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ mµ trong ®ã Ýt nhÊt mét chøc n¨ng tÝnh to¸n 
®îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc. 

(2) NÕu c¸c khÝa c¹nh kh¸c, vÝ dô tÝnh to¸n b»ng c¬ häc, ¸p suÊt thuû lùc hoÆc ®iÖn ®îc 
quan t©m, viÖc ph©n lo¹i còng ®îc ®a vµo c¸c ph©n líp t¬ng øng víi nh÷ng khÝa 
c¹nh nµy. 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý d÷ liÖu sè lo¹i trõ [5, 2006.01] 
1/02 . ho¹t ®éng theo lÖnh hoÆc néi dung cña d÷ liÖu ®îc xö lý [5, 2006.01] 
1/04 . . ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n sö dông riªng cho viÖc biÓu diÔn sè d¹ng sè lo¹i, vÝ dô 

sö dông biÓu diÔn d¹ng c¬ sè hai, c¬ sè ba, c¬ sè mêi [5, 2006.01] 
1/06 . . ®Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n sö dông viÖc biÓu diÔn sè kh«ng cã d¹ng sè lo¹i, tøc lµ 

biÓu diÔn sè kh«ng cã c¬ sè; sö dông viÖc kÕt hîp viÖc biÓu diÔn sè d¹ng sè lo¹i 
vµ biÓu diÔn sè kh«ng cã d¹ng sè lo¹i [5, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ kh«ng thuéc nhãm G06E 1/00, vÝ dô ®Ó xö lý d÷ liÖu t¬ng tù 
(analog) hoÆc d÷ liÖu lai (hybrid) [5, 2006.01] 
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G06F Xö lý d÷ liÖu sè ®iÖn (c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh tÝnh to¸n 
®Æc biÖt G06N) 

  
Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh  
 - "xö lý" bao gåm viÖc xö lý hoÆc vËn chuyÓn d÷ liÖu  
 - "thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu" nghÜa lµ sù kÕt hîp bé xö lý d÷ liÖu sè ®iÖn tö ®îc ph©n lo¹i 

trong nhãm G06F7/00 víi mét hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ ®îc ph©n lo¹i trong c¸c nhãm 
G06F1/00 G06F5/00 vµ G06F9/00 G06F13/00. 

 
xö lý d÷ liÖu .......................................................................................................... 7/00, 15/00, 19/00 
NhËp vµo, xuÊt ra; kÕt nèi c¸c phÇn tö chøc n¨ng .....................................3/00, 13/00 
®Æt ®Þa chØ hoÆc ®Þnh vÞ ...................................................................................................... 12/00 
biÕn ®æi; ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh; ph¸t 
hiÖn lçi; gi¸m s¸t ................................................................................................. 5/00, 9/00, 11/00 
c¸c chi tiÕt ................................................................................................................................... 1/00 
C¸c thiÕt bÞ an toµn  ............................................................................................................. 21/00 

 

1/00 C¸c chi tiÕt kh«ng thuéc c¸c nhãm G06F3/00 G06F13/00 vµ G06F21/00 (cÊu tróc 
cña c¸c m¸y tÝnh cã môc ®Ých chung lµ lu gi÷ ch¬ng tr×nh G06F15/76)  [1, 
2006.01] 

1/02 . M¸y ph¸t hµm sè [1, 2006.01] 
1/025 . . dïng cho c¸c hµm cã hai gi¸ trÞ biªn ®é, vÝ dô hµm Walsh [5, 2006.01] 
1/03 . . ho¹t ®éng, Ýt nhÊt tõng bé phËn, b»ng b¶ng tra cøu (G06F1/025 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 

Ghi chó [5] 

 §Ó ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm nµy, b¶ng cÇn ph¶i chøa c¸c gi¸ trÞ hµm cña mét hµm 
mong muèn hoÆc mét hµm trung gian, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c hÖ sè. 

 
1/035 . . . Gi¶m kÝch thíc b¶ng [5, 2006.01] 
1/04 . T¹o ra hoÆc ph©n chia c¸c tÝn hiÖu ®· ®ång bé hãa hoÆc c¸c tÝn hiÖu ®îc trùc [1, 

2006.01] 
  tiÕp t¹o ra tõ ®ã [5, 2006.01] 
1/06 . . M¸y ph¸t ®ång bé t¹o ra mét sè tÝn hiÖu ®ång bé [5, 2006.01] 
1/08 . . M¸y ph¸t ®ång bé cã tÇn sè ®ång bé thay ®æi ®îc hoÆc ch¬ng tr×nh ho¸ ®îc 

[5, 2006.01] 
1/10 . . Ph©n chia c¸c tÝn hiÖu ®· ®îc ®ång bé hãa [5, 2006.01] 
1/12 . . §ång bé ho¸ c¸c tÝn hiÖu ®ång bé kh¸c nhau [5, 2006.01] 
1/14 . . C¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t thêi gian, vÝ dô ®ång hå thêi gian thùc [5, 2006.01] 
1/16 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu hoÆc thiÕt bÞ [5, 2006.01] 
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1/18 . . Ph©n bæ bé ch¬ng tr×nh hoÆc n¨ng lîng [5, 2006.01] 
1/20 . . C¸c ph¬ng tiÖn lµm l¹nh [5, 2006.01] 
1/22 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó h¹n chÕ hoÆc kiÓm so¸t tØ lÖ chèt/cöa [5, 2006.01] 
1/24 . C¸c ph¬ng tiÖn khëi ®éng l¹i [5, 2006.01] 
1/26 . C¸c ph¬ng tiÖn cung cÊp n¨ng lîng, vÝ dô ®iÒu tiÕt n¨ng lîng (dïng cho bé nhí  

G11C) [5, 2006.01] 
1/28 . . Gi¸m s¸t chóng, vÝ dô ph¸t hiÖn sù h háng cña viÖc cung cÊp n¨ng lîng b»ng 

c¸ch gi¸m s¸t sù vît qu¸ giíi h¹n [5, 2006.01] 
1/30 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ho¹t ®éng trong trêng hîp viÖc cung cÊp n¨ng lîng bÞ h 

háng hoÆc bÞ ng¾t, vÝ dô sù th¨ng gi¸ng cña viÖc cung cÊp n¨ng lîng (chØ ®Ó khëi 
®éng l¹i G06F1/24) [5, 2006.01] 

1/32 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tiÕt kiÖm n¨ng lîng [5, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ nhËp vµo ®Ó chuyÓn d÷ liÖu cÇn xö lý vÒ d¹ng thÝch hîp cho viÖc xö 
lý b»ng m¸y tÝnh; ThiÕt bÞ ®a ra ®Ó chuyÒn d÷ liÖu tõ thiÕt bÞ xö lý sang thiÕt bÞ 
®Çu ra, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ giao diÖn [1, 4, 2006.01]  

3/01 . C¸c thiÕt bÞ nhËp vµo hoÆc c¸c thiÕt bÞ kÕt hîp viÖc nhËp vµo vµ xuÊt ra ®Ó t¬ng t¸c 
gi÷a ngêi sö dông vµ m¸y tÝnh (G06F3/16 ®îc u tiªn) [2006.01] 

3/02 . . C¸c thiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu vµo sö dông c¸c c«ng t¾c thao t¸c b»ng tay, vÝ dô sö 
dông bµn phÝm hoÆc ®Üa sè [1, 3, 2006.01] 

3/023 . . . ThiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi th«ng tin rêi r¹c thµnh d¹ng m· hãa, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®Ó 
lµm cho bµn phÝm t¹o ra c¸c m· nh c¸c m· võa cã ch÷ võa cã sè, c¸c m· to¸n 
h¹ng hoÆc c¸c m· chØ thÞ [3, 2006.01] 

3/027 . . . . ®Ó ®a dÊu phÈy hÖ thËp ph©n vµo [3, 2006.01] 
3/03 . . ThiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi vÞ trÝ hoÆc dÞch chuyÓn mét phÇn tö thµnh d¹ng m· [3, 

2006.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Trong nhãm nµy, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dông, tøc lµ ë mçi møc thø 
bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Çu 
tiªn. 

  
3/033 . . . C¸c thiÕt bÞ ®iÓm ®îc dÞch chuyÓn hoÆc ®Þnh vÞ bëi ngêi sö dông; Phô kiÖn 

cña chóng (c¸c bé sè hãa ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn ®æi G06F 
3/041) [3, 2006.01, 2013.01] 

3/0338 . . . . víi viÖc dß dÞch chuyÓn gãc hoÆc th¼ng cã giíi h¹n cña mét phÇn ho¹t ®éng 
cña thiÕt bÞ tõ mét vÞ trÝ trung gian, vÝ dô nóm ®iÒu khiÓn theo ¸p lùc hoÆc cÇn 
®iÒu khiÓn theo híng [2013.01] 

3/0346 . . . . víi viÖc dß híng thiÕt bÞ hoÆc chuyÓn ®éng tù do trong kh«ng gian ba chiÒu, 
vÝ dô chuét 3D, thiÕt bÞ ®iÓm 6-DOF [s¸u bËc tù do] sö dông con quay håi 
chuyÓn, gia tèc kÕ hoÆc c¶m biÕn nghiªng [2013.01] 

3/0354 . . . . víi viÖc dß chuyÓn ®éng hai chiÒu gi÷a thiÕt bÞ, hoÆc mét phÇn ho¹t ®éng cña 
thiÕt bÞ, vµ mét mÆt ph¼ng hoÆc bÒ mÆt, vÝ dô chuét 2D, bi xoay hoÆc bót ®iÒu 
khiÓn [2013.01] 
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3/0362 . . . . víi viÖc dß chuyÓn dÞch mét chiÒu hoÆc quay cña mét phÇn ho¹t ®éng cña 
thiÕt bÞ, vÝ dô con l¨n cuén, con trît, nóm xoay, trôc l¨n hoÆc b¨ng ®ai 
[2013.01] 

3/037 . . . . sö dông sù quÐt mµnh cña èng tia catot [CRT] ®Ó ph¸t hiÖn vÞ trÝ cña bé phËn, 
vÝ dô bót quang kÕt hîp víi mµn h×nh CRT [3, 2006.01, 2013.01] 

3/038 . . . . S¾p xÕp ®iÒu khiÓn vµ giao diÖn cña chóng, vÝ dô tr×nh ®iÒu khiÓn hoÆc thiÕt bÞ 
®îc nhóng m¹ch ®iÒu khiÓn [2006.01, 2013.01] 

3/039 . . . . C¸c phô kiÖn dïng cho chóng, vÝ dô tÊm lãt ®Ó di chuyÓn chuét [2006.01, 
2013.01]                                                             

3/041 . . . Bé sè hãa, vÝ dô dïng cho mµn h×nh tiÕp xóc hoÆc vïng ®Öm tiÕp xóc ®Æc trng 
bëi c¸c ph¬ng tiÖn biÕn ®æi n¨ng lîng [2006.01] 

3/042 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang ®iÖn tö [2006.01] 
3/043 . . . . sö dông sù lan truyÒn sãng ©m [2006.01] 
3/044 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn dung [2006.01] 
3/045 . . . . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn trë, vÝ dô mét bÒ mÆt kÐo dµi hoÆc hai bÒ mÆt song 

song ®îc ®Æt tiÕp xóc víi nhau [2006.01] 
3/046 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tõ [2006.01] 
3/047 . . . . sö dông bé d©y dÉn, vÝ dô c¸c d©y dÉn giao nhau [2006.01] 
3/048 . . C¸c kü thuËt t¬ng t¸c dùa trªn c¬ së giao diÖn ®å ho¹ cña ngêi sö dông [GUI] 

[2006.01, 2013.01] 
3/0481  . . . dùa trªn c¸c thuéc tÝnh cô thÓ cña ®èi tîng t¬ng t¸c ®îc hiÓn thÞ hoÆc mét 

m«i trêng Èn dô, vÝ dô t¬ng t¸c víi c¸c yÕu tè mµn h×nh nh cöa sæ hoÆc biÓu 
tîng, hoÆc hç trî b»ng c¸ch thay ®æi hµnh vi hoÆc h×nh d¹ng cña con trá 
[2013.01] 

3/0482  . . . . t¬ng t¸c víi danh s¸ch c¸c biÓu tîng cã thÓ lùa chän, vÝ dô b¶ng chän 
[2013.01] 

3/0483  . . . . t¬ng t¸c víi m«i trêng trang cã cÊu tróc, vÝ dô cuèn s¸ch Èn dô [2013.01] 
3/0484  . . . ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c hµnh ®éng vµ chøc n¨ng cô thÓ, vÝ dô luwaj chän hoÆc thao 

t¸c mét ®èi tîng hoÆc mét h×nh ¶nh, thiÕt lËp mét th«ng sè hoÆc lùa chän mét 
d·y [2013.01] 

3/0485  . . . . Cuén hoÆc quÐt [2013.01] 
3/0486  . . . . KÐo vµ th¶ [2013.01] 
3/0487  . . . sö dông c¸c tÝnh n¨ng cô thÓ ®îc cung cÊp bëi c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo, vÝ dô c¸c 

chøc n¨ng ®îc ®iÒu khiÓn bëi chuyÓn ®éng xoay cña chuét cïng víi thiÕt bÞ 
c¶m biÕn kÐp, hoÆc cña b¶n chÊt cña thiÕt bÞ ®Çu vµo, vÝ dô ®éng t¸c gâ dùa trªn 
¸p lùc ®îc c¶m biÕn bëi mét bé sè hãa [2013.01] 

3/0488  . . . . sö dông mµn h×nh c¶m øng hoÆc bé sè hãa, vÝ dô ®Çu vµo cña c¸c lÖnh th«ng 
qua c¸c cö chØ ®îc truy nguyªn [2013.01] 

3/0489  . . . . sö dông c¸c phÝm, bµn phÝm chuyªn dông hoÆc kÕt hîp chóng [2013.01] 
3/05 . §a sè liÖu vµo b»ng c¸ch sö dông lÊy mÉu mét ®¹i lîng t¬ng tù ë c¸c kho¶ng 

thêi gian ®Óu ®Æn [1, 2006.01] 
3/06 . §a d÷ liÖu sè vµo tõ, hoÆc ®a d÷ liÖu ra tíi, c¸c vËt mang tin [1, 2006.01] 
3/08 . . tõ hoÆc tíi c¸c vËt mang tin riªng biÖt, vÝ dô phiÕu ®ôc lç [1, 2006.01] 
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3/09 . §a d÷ liÖu sè ra m¸y ch÷ [3, 2006.01] 
3/12 . §a d÷ liÖu sè ra thiÕt bÞ in [1, 2006.01] 
3/13 . §a d÷ liÖu sè ra m¸y vÏ ®å thÞ [3, 2006.01] 
3/14 . §a d÷ liÖu sè ra thiÕt bÞ hiÓn thÞ [1, 2006.01] 
3/147 . . sö dông c¸c b¶ng tr×nh diÔn [3, 2006.01] 
3/153 . . sö dông c¸c èng tia ®iÖn tö [3, 2006.01] 
3/16 . §a ©m thanh vµo; §a ©m thanh ra (xö lý lêi nãi G10L) [1, 2006.01]  
3/18 . §a d÷ liÖu sè vµo tõ bé nhËp d÷ liÖu biÓu diÔn b»ng ®êng cong tù ®éng [3, 

2006.01] 

5/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi d÷ liÖu mµ kh«ng thay ®æi vÞ trÝ x¾p xÕp 
hoÆc néi dung d÷ liÖu ®îc xö lý [1, 4, 2006.01]  

5/01 . ®Ó dÞch chuyÓn, vÝ dô ®iÒu chØnh, lËp thang ®o, chuÈn ho¸ [5, 2006.01] 
5/06 . ®Ó thay ®æi vËn tèc cña dßng d÷ liÖu, vÝ dô ®iÒu chØnh vËn tèc [1, 2006.01] 
5/08 . . cã mét d·y c¸c vÞ trÝ cÊt gi÷ d÷ liÖu, mµ nh÷ng vÞ trÝ trung gian lµ kh«ng truy cËp 

®îc ®èi víi c¸c thao t¸c xÕp vµo hµng hoÆc c¸c thao t¸c kh«ng xÕp vµo hµng, vÝ 
dô sö dông thanh ghi dÞch chuyÓn [2006.01] 

5/08 . . cã mét d·y c¸c vÞ trÝ cÊt gi÷ d÷ liÖu, mçi vÞ trÝ riªng lÎ lµ kh«ng truy cËp ®îc ®èi 
víi c¶ c¸c thao t¸c xÕp vµo hµng vµ c¶ c¸c thao t¸c kh«ng xÕp vµo hµng, vÝ dô sö 
dông bé nhí truy cËp ngÉu nhiªn [2006.01] 

5/12 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra møc ®é lÊp ®Çy; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó gi¶i quyÕt sù 
tranh chÊp, tøc lµ sù xung ®ét ®ång thêi gi÷a c¸c thao t¸c xÕp hµng vµ c¸c thao 
t¸c kh«ng xÕp vµo hµng [2006.01]   

5/14 . . . ®Ó ®iÒu khiÓn trµn hoÆc ®iÒu khiÓn trµn díi, vÝ dô ®Çy cê hoÆc cê trèng cê 
[2006.01] 

5/16 . . C¸c hÖ thèng đa lộ, tức lµ sử dụng hai hoặc nhiều thiết bị tương tự lần lượt truy 
cập dïng cho c¸c thao t¸c xếp vµo hµng vµ c¸c thao t¸c kh«ng xếp vµo hµng, vÝ dụ 
bé ®Öm ping-pong [2006.01] 

7/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó xö lý d÷ liÖu b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo trËt tù s¾p 
xÕp d÷ liÖu hoÆc néi dung d÷ liÖu cÇn ®îc xö lý (m¹ch logic H03K 19/00) [1, 
2006.01] 

7/02 . So s¸nh c¸c gi¸ trị sè (G06F 7/06, G06F 7/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/04 . . So s¸nh nhận biết, vÝ dô để so s¸nh c¸c giá trị giống nhau hoÆc kh«ng giống nhau 

[1, 2006.01] 
7/06 . ThiÕt bÞ ph©n lo¹i, lựa chän, hợp nhất hoÆc so s¸nh d÷ liÖu trªn c¸c vËt mang tin 

riªng biÖt  [1, 2006.01] 
7/08 . . Ph©n lo¹i, tøc lµ ph©n nhãm c¸c vËt mang tin theo trËt tù sè hoÆc trËt tù kh¸c theo 

møc gi¶m dÇn t¬ng øng víi mét phÇn th«ng tin ®îc ghi trªn ®ã (bằng c¸ch hợp 
nhất hai hay nhiều tÖp c¸c vËt mang tin ®· ®îc s¾p xÕp ph©n lo¹i theo trËt tù nhÊt 
®Þnh G06F7/16) [1, 2006.01] 

7/10 . . Chän ra, tøc lµ t¸ch d÷ liÖu cïng lo¹i ra tõ c¸c vËt mang tin ®îc nhận biết b»ng 
d÷ liÖu d¹ng kh¸c từ một số c¸c vật mang tin s¾p xÕp tuÇn tù hoÆc ngÉu nhiªn  [1, 
2006.01] 
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7/12 . . . cã bộ phận để in danh s¸ch c¸c hạng mục được chän lùa [1, 2006.01] 
7/14 . . Hợp nhất, tøc lµ liªn kÕt ít nhất hai bé vËt mang tin, mµ mçi mét vËt ®îc s¾p ®Æt 

theo cïng mét trËt tù nhÊt dÞnh ®Ó t¹o nªn mét bé cã cïng trËt tù s¾p xÕp ®ã [1, 
2006.01] 

7/16 . . . KÕt hîp hợp nhất vµ ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
7/20 . . So s¸nh mét sè bé c¸c vËt mang tin riêng biệt ®îc s¾p sÕp theo cïng mét trËt tù 

®Ó x¸c ®Þnh tÝnh t¬ng ®ång cña d÷ liÖu trªn mét bé với d÷ liÖu cña mét bé hay 
nhiều bộ kh¸c [1, 2006.01] 

7/22 . ThiÕt bÞ ph©n lo¹i hoÆc hợp nhất d÷ liÖu máy tính  trªn c¸c vËt mang tin liªn tôc, vÝ 
dô b¨ng, trèng, ®Üa [1, 2006.01] 

7/24 . . Ph©n lo¹i, tøc lµ t¸ch d÷ liÖu ra tõ mét hoÆc mét sè vËt mang tin, sắp xếp l¹i c¸c 
d÷ liÖu nµy theo trËt tù số hoÆc mét trËt tù kh¸c, vµ ghi l¹i nh÷ng d÷ liÖu ®· ®îc 
ph©n lo¹i lªn vËt mang tin gèc, hoÆc lªn vËt mang tin kh¸c hoÆc lªn tËp hîp c¸c 
vËt mang tin kh¸c (G07F7/36 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

7/26 . . . các d÷ liÖu ®· ®îc ph©n lo¹i được ghi lªn vËt mang tin gốc ở chÝnh vị trí mà dữ 
liệu ®· được ghi tríc khi ph©n lo¹i mµ kh«ng cÇn dïng vËt lu trung gian [1, 
2006.01] 

7/32 . . Hîp nhÊt, tøc lµ kÕt hîp c¸c d÷ liÖu ®· ®îc ghi theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh trªn Ýt 
nhÊt lµ hai vËt mang tin để tạo ra một vật mang tin hoÆc mét nhãm vËt mang tin 
cã tất cả c¸c dữ liệu gốc trong cïng mét trËt tù ghi (G06F7/36 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

7/36 . . KÕt hîp hîp nhÊt vµ ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
7/38 . C¸c ph¬ng ph¸p hoặc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tính to¸n sử dụng việc biểu 

diễn số, vÝ dô sè hÖ nhị ph©n, hÖ tam ph©n, hÖ thập ph©n [1, 3, 2006.01] 
7/40 . . sử dụng c¸c thiÕt bÞ tạo tiếp xúc, vÝ dô r¬ le ®iÖn tö (G06F7/46 được ưu tiªn) [1, 

2006.01] 
7/42 . . . PhÐp céng; PhÐp trõ [1, 2006.01] 
7/44 . . . PhÐp nh©n; PhÐp chia [1, 2006.01] 
7/46 . . sö dông các bộ tích luỹ dạng thiết bị đếm c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
7/48 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ kh«ng tạo tiÕp xóc, vÝ dô ống, thiết bị trạng thái rắn; sö dông  

c¸c thiÕt bÞ cha ®îc xÕp vµo mét d¹ng nhÊt ®Þnh nµo ®ã [1, 3, 2006.01] 
7/483 . . . TÝnh to¸n víi c¸c sè ®îc biÓu diÔn b»ng mét tæ hîp kh«ng tuyÕn tÝnh cña c¸c 

sè cïng lo¹i, vÝ dô c¸c sè h÷u tû, hÖ thèng sè logarit, c¸c sè dÊu phÈy ®éng 
 [2006.01] 

7/485 . . . . PhÐp céng; PhÐp trõ [2006.01] 
7/487 . . . . PhÐp nh©n; PhÐp chia [2006.01] 
7/49 . . . TÝnh to¸n víi c¬ sè kh¸c víi c¸c hÖ nhÞ ph©n, hÖ 8, hÖ 16 hoÆc hÖ thËp ph©n, vÝ 

dô c¬ sè hÖ ba, c¬ sè ©m hoÆc c¸c c¬ sè ¶o, c¬ sè tæng hîp [3, 2006.01] 
7/491 . . . TÝnh to¸n víi c¸c sè hÖ thËp ph©n [2006.01] 
7/492 . . . . sö dông sù biÓu diÔn träng sè hÖ nhÞ ph©n trong mçi lo¹i [2006.01] 
7/493 . . . . . sù biÓu diÔn ®îc m· hãa nhÞ ph©n tù nhiªn, tøc lµ m·-8421 [2006.01] 
7/494 . . . . . . PhÐp céng; PhÐp trõ [2006.01] 
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7/495 . . . . . . . kiÎu d·y ch÷ sè, tøc lµ cã mét m¹ch tr×nh bµy ch÷ sè riªng lÎ xö lý lÇn 
lît tÊt c¶ c¸c lo¹i sè [2006.01] 

7/496 . . . . . PhÐp nh©n; PhÐp chia [2006.01] 
7/498 . . . . sö dông c¸c m¸y tÝnh tæng d¹ng bé ®Õm [2006.01] 
7/499 . . . XÕp lo¹i hoÆc tr×nh bµy ngo¹i lÖ, vÝ dô lµm trßn sè, trµn bé nhí [2006.01] 
7/50 . . . PhÐp céng; PhÐp trõ (G06F7/483 G06F7/491, G06F7/544 G06F7/556 ®îc u 

tiªn) [3, 2006.01] 
7/501 . . . . Bé céng b¸n phÇn hoÆc bé céng toµn phÇn, tøc lµ c¸c ®¬n vÞ céng c¬ së cho 

mét sè h¹ng [2006.01] 
7/502 . . . . . Bé céng b¸n phÇn; Bé céng toµn phÇn bao gåm hai bé céng b¸n phÇn theo 

cÊp [2006.01] 
7/503 . . . . . sö dông sù chuyÓn ®æi nhí, tøc lµ sè nhí ®Õn ®îc kÕt nèi trùc tiÕp, hoÆc chØ 

th«ng qua mét cæng ®¶o, ®Ó nhí sè xuÊt ®îc kiÓm so¸t cña mét tÝn hiÖu 
truyÒn sù nhí [2006.01] 

7/504 . . . . ë d¹ng sè bit-nèi tiÕp, tøc lµ cã mét m¹ch ®iÒu khiÓn-sè xö lý lÇn lît tÊt c¶ 
c¸c sè cïng lo¹i [2006.01] 

7/505 . . . . ë d¹ng sè bit-song song, tøc lµ cã mét m¹ch kh¸c ®iÒu khiÓn-sè cho mçi lo¹i 
sè [2006.01] 

7/506 . . . . . cã sù ph¸t sinh sè nhí ®ång thêi cho, hoÆc lan truyÒn qua, hai hay nhiÒu 
tÇng [2006.01] 

7/507 . . . . . . sö dông sù lùa chän gi÷a hai gi¸ trÞ cña sè nhí hoÆc tæng ®îc tÝnh to¸n cã 
®iÒu kiÖn [2006.01] 

7/508 . . . . . . sö dông c¸c m¹ch nhí khãa phÝa tríc [2006.01] 
7/509 . . . . . cho c¸c to¸n h¹ng béi sè, vÝ dô tÝch ph©n sè [2006.01] 
7/52 . . . PhÐp nh©n; PhÐp chia (G06F 7/483 G06F7/491, G06F 7/544 G06F7/556 ®îc 

u tiªn) [3, 2006.01] 
7/523 . . . .   chØ nh©n [2006.01] 
7/525 . . . . ë d¹ng liªn tôc-liªn tôc, tøc lµ c¶ hai to¸n h¹ng ®îc ®a vµo liªn tôc (G06F 

7/533 ®îc u tiªn) [2006.01] 
7/527 . . . . ë d¹ng liªn tôc-®ång thêi, tøc lµ mét to¸n h¹ng ®îc ®a vµo liªn tôc vµ to¸n 

h¹ng kia ®îc ®a vµo ®ång thêi (G06F 7/533 ®îc u tiªn) [2006.01] 
7/53 . . . . ë d¹ng ®ång thêi-®ång thêi, tøc lµ c¶ hai to¸n h¹ng ®îc ®a vµo ®ång thêi 

(G06F 7/533 ®îc u tiªn) [2006.01] 
7/533 . . . . Rót gän sè c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n lÆp ®i lÆp l¹i, vÝ dô sö dông thuËt gi¶i 

Booth, b¶n ghi-tæng, lÎ-ch½n [2006.01] 
7/535 . . . . chØ nh©n [2006.01] 
7/537 . . . . Rót gän sè c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n lÆp ®i lÆp l¹i, vÝ dô sö dông thuËt gi¶i 

Sweeny-Robertson-Tocher (SRT) [3, 2006.01] 
7/544 . . . ®Ó t×m gi¸ trÞ cña hµm b»ng c¸ch tÝnh [3, 2006.01] 
7/548 . . . . C¸c hµm lîng gi¸c; BiÕn dæi tọa ®é [3, 2006.01] 
7/552 . . . N©ng luü thõa hoÆc khai c¨n [3, 2006.01] 
7/556 . . . . C¸c hµm logarit hoÆc c¸c hµm mò [3, 2006.01] 
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   7/57 . . . C¸c ®¬n vÞ sè häc logic [ALU], tøc lµ c¸c m¸y hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn hai hay 
nhiÒu phÐp tÝnh thuéc c¸c ph©n nhãm G06F7/483 G06F7/556 hoÆc ®Ó thùc hiÖn 
c¸c phÐp tÝnh logic [2006.01] 

7/575 . . . . C¸c ®¬n vÞ sè häc logic c¬ b¶n , tøc lµ c¸c thiÕt bÞ cã thÓ ®îc lùa chän ®Ó 
thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ hoÆc mét trong mét sè phÐp tÝnh logic, sö dông 
Ýt nhÊt mét phÇn cïng mét m¹ch [2006.01] 

7/58 . M¸y ph¸t c¸c sè ngÉu nhiªn hoÆc gi¶ ngÉu nhiªn [3, 2006.01] 
7/60 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sö dông sù biÓu diÔn sè 

m¸y kh«ng mÉu sè, tøc lµ biÓu diÔn c¸c sè kh«ng cÇn c¬ sè; C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n 
sö dông sù kÕt hîp biÓu diÔn sè lîng c¸c sè cã mÉu sè vµ kh«ng cã mÉu sè [3, 
2006.01] 

7/62 . . Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh b»ng c¸ch ®Õm tæng sè c¸c xung [3, 2006.01] 
7/64 . . ThiÕt bÞ ph©n tÝch vi ph©n sè, tøc lµ thiÕt bÞ tÝnh to¸n ®Ó tÝnh vi ph©n, tÝch ph©n 

hoÆc gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vi ph©n hoÆc c¸c ph¬ng tr×nh tÝch ph©n, sö dông c¸c 
xung biÓu diÔn  c¸c trÞ sè gia t¨ng; C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n trÞ sè gia t¨ng kh¸c ®Ó 
gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vi ph©n (G06F7/70 ®îc u tiªn; c¸c thiÕt bÞ ph©n tÝch vi 
ph©n sö dông c¸c kü thuËt tÝnh to¸n lai G06J1/02) [3, 2006.01] 

7/66 . . . trong ®ã c¸c xung chØ biÓu diÔn c¸c trÞ sè gia t¨ng ®¬n nhÊt [3, 2006.01] 
7/68 . . sö dông c¸c m¸y nh©n hoÆc chia tÇn sè lÆp l¹i xung (G06F7/70 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
7/70 . . sö dông trËt tù ngÉu nhiªn cña xung, tøc lµ c¸c xung xuÊt hiÖn ngÉu nhiªn mµ tÇn 

sè lÆp l¹i trung b×nh cña chóng biÓu diÔn c¸c sè [3, 2006.01] 
7/72 . . sö dông phÇn d sè häc [3, 2006.01] 
7/74 . Lùa chän hoÆc m· hãa trong kho¶ng vÞ trÝ mét tõ cña mét hay nhiÒu bit cã mét gi¸ 
  trÞ ®Æc biÖt, vÝ dô ph¸t hiÖn sè mét hoÆc sè kh«ng xuÊt hiÖn nhiÒu nhÊt hoÆc Ýt nhÊt, 
                 thiÕt bÞ m· hãa u tiªn [2006.01] 

  7/76 .  C¸c thiÕt bÞ s¾p xÕp l¹i, ho¸n vÞ hoÆc lùa chän d÷ liÖu theo c¸c qui t¾c kh«ng phô 
thuéc vµo néi dung cña d÷ liÖu [2006.01] 

8/00  ThiÕt bÞ dïng cho kü thuËt phÇn mÒm (thö nghiÖm hoÆc gì bá G06F11/36; khÝa 
 c¹nh vÒ qu¶n trÞ, lËp kÕ ho¹ch hoÆc tæ chøc cña qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm 
 G06Q10/06) [2018.01] 
8/10  . Ph©n tÝch yªu cÇu; Kü thuËt ®Æc t¶ [2018.01] 
8/20  . ThiÕt kÕ phÇn mÒm [2018.01] 
8/30  . T¹o hoÆc ph¸t sinh m· nguån [2018.01] 
8/33  . . Tr×nh so¹n th¶o th«ng minh [2018.01] 
8/34 . . LËp tr×nh ®å häa hoÆc trùc quan [2018.01] 
8/35  . . m« h×nh ®îc truyÒn ®éng [2018.01] 
8/36  . . T¸i sö dông phÇn mÒm [2018.01] 

8/38  . . ®Ó thùc hiÖn giao diÖn cña ngêi sö dông [2018.01] 
8/40  . PhÐp biÕn ®æi m· ch¬ng tr×nh [2018.01] 
8/41  . . Söa ®æi [2018.01] 
8/51  . . Nguån víi nguån [2018.01] 
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8/52  . . NhÞ ph©n víi nhÞ ph©n [2018.01] 
8/53  . . Söa ®æi ngîc; Th¸o gì [2018.01] 
8/54  . . Tr×nh so¹n th¶o liªn kÕt tríc thêi gian t¶i [2018.01] 
8/60  . TriÓn khai phÇn mÒm [2018.01] 
8/61  . . Cµi ®Æt [2018.01] 
8/65  . . CËp nhËt (ThiÕt bÞ b¶o mËt dïng cho môc ®Ých nµy G06F21/57) [2018.01] 
8/654  . . . sö dông kü thuËt chuyªn dông cho bé nhí tr¹ng th¸i r¾n, vÝ dô, dïng cho 

EEPROM hoÆc bé nhí chíp [2018.01] 
8/656  . . . trong khi ®ang ho¹t ®éng [2018.01] 
8/658  . . . CËp nhËt gia sè; CËp nhËt vi ph©n [2018.01] 
8/70  . B¶o tr× hoÆc qu¶n lý phÇn mÒm [2018.01] 
8/71  . . §iÒu khiÓn phiªn b¶n [2018.01] 

8/72  . . T¸i cÊu tróc m· [2018.01] 
8/73  . . Tµi liÖu ch¬ng tr×nh [2018.01] 
8/74 . . Kü thuËt ®¶o ngîc; TrÝch th«ng tin thiÕt kÕ tõ m· nguån [2018.01] 
8/75  . . Ph©n tÝch cÊu tróc cho sù hiÓu biÕt vÒ ch¬ng tr×nh [2018.01] 
8/76  . . §iÒu hîp m· ch¬ng tr×nh ®Ó ch¹y trong mét m«i trêng kh¸c; Cæng [2018.01] 
8/77  . . Sè liÖu phÇn mÒm [2018.01] 

9/00 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh, vÝ dô bé ®iÒu khiÓn (®iÒu khiÓn ch¬ng 
tr×nh cho c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi G06F13/10) [1, 4, 2006.01] 

9/02 . sö dông c¸c mèi nèi d©y, vÝ dô b¶ng phÝch c¾m [1, 2006.01] 
9/04 . sö dông c¸c vËt mang tin chØ chøa c¸c lÖnh cña ch¬ng tr×nh (G06F9/06 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
9/06 . sö dông ch¬ng tr×nh lu tr÷, tøc lµ sö dông bé nhí trong cña thiÕt bÞ xö lý ®Ó nhËn 

vµ lu gi÷ ch¬ng tr×nh [1, 2006.01] 
9/22 . . C¸c thiÕt bÞ vi ®iÒu khiÓn hoÆc thiÕt bÞ vi ch¬ng tr×nh [3, 2006.01] 
9/24 . . . T¶i vi ch¬ng tr×nh [3, 2006.1] 
9/26 . . . T¹o ®Þa chØ cña vi lÖnh tiÕp theo (G06F 9/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
9/28 . . . T¨ng tèc ®é tÝnh to¸n, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông mét sè thiÕt bÞ vi ®iÒu khiÓn lµm 

viÖc ngang hµng [3, 2006.01]     
9/30 . . ThiÕt bÞ thùc hiÖn c¸c lÖnh cña m¸y, vÝ dô ®Ó thùc hiÖn c¸c vi lÖnh G06F9/22) [3, 

2006.01, 2018.01] 
9/302 . . . §iÒu khiÓn viÖc thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sè häc [5, 2006.01] 
9/305 . . . §iÒu khiÓn viÖc thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh l«gic [5, 2006.01] 
9/308 . . . §iÒu khiÓn c¸c phÐp tÝnh sè nhÞ ph©n ®¬n (G06F9/305 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
9/312 . . . §iÒu khiÓn viÖc t¶i vÒ, lu gi÷ hoÆc xo¸ bá c¸c thao t¸c [5, 2006.01] 
9/315 . . . §iÒu khiÓn c¸c thao t¸c di chuyÓn, xª dÞch hoÆc quay [5, 2006.01] 
9/318 . . . cã më réng hoÆc biÕn ®æi thao t¸c [5, 2006.01] 
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9/32 . . T¹o ®Þa chØ cña lÖnh tiÕp theo, vÝ dô, gia sè m¸y ®Õm lÖnh (G06F9/38 ®îc u 
tiªn) [3, 2006.01] 

9/34 . . . Ghi ®Þa chØ hoÆc truy nhËp to¸n tö lÖnh hoÆc kÕt qu¶ [3, 5, 2006.01] 
9/345 . . . . cña c¸c to¸n tö phøc hîp hoÆc kÕt qu¶ [5, 2006.01] 
9/35 . . . . Ghi ®Þa chØ gi¸n tiÕp [5, 2006.01] 
9/355 . . . . Ghi ®Þa chØ ®îc ®¸nh chØ sè [5, 2006.01] 
9/38 . . . Thùc hiÖn c¸c lÖnh ®ång thêi, vÝ dô ®êng èng dÉn, nh×n tríc [3, 2006.01] 
9/44 . . ThiÕt bÞ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt [3, 2006.01, 2018.01] 
9/4401  . . .  Khëi ®éng (thiÕt bÞ b¶o mËt dïng ®Ó khëi ®éng G06F21/57) [2018.01] 
9/445 . . . N¹p ch¬ng tr×nh hoÆc khëi ®éng ch¬ng tr×nh (khëi ®éng G06F9/4401, thiÕt bÞ 

b¶o mËt dïng cho n¹p ch¬ng tr×nh hoÆc khëi ®éng ch¬ng tr×nh G06F21/57) 
   [5, 2006.01, 2018.01] 
9/448  . . . Thùc hiÖn  c¸c m« h×nh, vÝ dô, thùc hiÖn c¸c m« h×nh ch¬ng tr×nh [2018.01] 
9/451  . . . ThiÕt bÞ thùc hiÖn dïng ch giao diÖn ngêi sö dông [2018.01] 
9/455 . . . Sù gi¶ lËp; Biªn dÞch; M« pháng phÇn mÒm, vÝ dô, ¶o hãa hoÆc gi¶ lËp engine 

thùc hiÖn hÖ øng dông hoÆc t¬ng t¸c [5, 2006.01] 
9/46 . . ThiÕt bÞ ®a ch¬ng tr×nh [3, 2006.01] 
9/48 . . . Khëi ®éng ch¬ng tr×nh; ChuyÓn ch¬ng tr×nh, vÝ dô b»ng c¸ch ng¾t [7, 

2006.01] 
9/50 . . . CÊp ph¸t nguån, vÝ dô cña bé xö lý trung t©m (CPU) [7, 2006.01] 
9/52 . . . §ång bé hãa ch¬ng tr×nh; Lo¹i trõ t¬ng hç, vÝ dô b»ng c¸c cê hiÖu [7, 

2006.01] 
9/54 . . .  TruyÒn th«ng liªn ch¬ng tr×nh [7, 2006.01] 

11/00 Ph¸t hiÖn lçi ; Söa lçi ; KiÓm tra (ph¸t hiÖn lçi, söa lçi, kiÓm tra lçi trong bé lu tr÷ 
th«ng tin dùa trªn chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a vËt mang tin vµ bé biÕn ®æi 
G11B20/18 ; trong bé nhí tÜnh G11C29/00) [1, 4, 2006.01] 

11/08 . Ph¸t hiÖn vµ söa lçi b»ng tÝnh d trong viÖc biÓu thÞ d÷ liÖu, vÝ dô nh thang m· 
hiÖu chuÈn [1, 2006.01] 

11/10 . . Thªm c¸c bit hoÆc ký hiÖu ®Æc biÖt vµo th«ng tin ®· m· ho¸, vÝ dô kiÓm tra tÝnh 
ch½n lÎ, bá thµnh phÇn thø chÝn hoÆc mêi mét [1, 2006.01] 

11/14 . . Ph¸t hiÖn hoÆc söa lçi cña d÷ liÖu b»ng phÐp d trong thao t¸c, vÝ dô b»ng c¸ch sö  
   dông c¸c tr×nh tù thao t¸c dÉn ®Õn cïng mét kÕt qu¶ (G05F11/16 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

11/16 . . Ph¸t hiÖn hoÆc söa lçi cña d÷ liÖu b»ng phÐp d trong phÇn cøng [3, 2006.01] 
11/18 . . . sö dông viÖc viÖc che ch¾n lçi thô ®éng, vÝ dô b»ng c¸c m¹ch lo¹i trõ hoÆc m¹ch 

   quyÕt ®Þnh sè ®«ng [3, 2006.01] 
11/20 . . .  sö dông viÖc che ch¾n lçi chñ ®éng, vÝ dô b»ng c¸ch ng¾t c¸c phÇn tö lçi hoÆc 

    chuyÓn m¹ch sang c¸c phÇn tö dù phßng [3, 2006.01] 
11/22 . Ph¸t hiÖn hoÆc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña phÇn tö háng ë phÇn cøng b»ng c¸ch thö trong 

thêi gian thao t¸c dù phßng hoÆc trong thêi gian dõng, vÝ dô thö khëi ®éng [3, 
2006.01] 

11/24 . . KiÓm nghiÖm biªn [3, 2006.01] 
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11/25 . . Thö c¸c phÐp to¸n l«gic, vÝ dô b»ng c¸c bé ph©n tÝch l«gic [6, 2006.01] 
11/26 . . Thö chøc n¨ng [3, 2006.01] 
11/263 . . . T¹o ra viÖc c¸c d÷ liÖu vµo ®Ó kiÓm tra, vÝ dô kiÓm tra vect¬, kiÓu d¸ng, hoÆc 

tr×nh tù [6, 2006.01] 
11/267 . . . CÊu h×nh l¹i c¸c m¹ch kiÓm tra, vÝ dô LSSD, sù ph©n chia [6, 2006.01] 
11/27 . . . C¸c phÐp kiÓm tra ®îc ghÐp vµo [6, 2006.01] 
11/273 . . . ThiÕt bÞ kiÓm tra phÇn cøng, tøc lµ c¸c m¹ch xö lý d÷ liÖu ra [6, 2006.01] 
11/277 . . . . b»ng sù so s¸nh gi÷a ®¸p tuyÕn thùc tÕ vµ ®¸p tuyÕn sai ®· biÕt [6, 2006.01] 
11/28 . b»ng c¸ch kiÓm tra tr×nh tù xö lý d÷ liÖu (G06F11/08, G06F11/22 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
11/30 . KiÓm tra [3, 2006.01] 
11/32 . . cã chØ b¸o ho¹t ®éng cña m¸y díi d¹ng nh×n thÊy [3, 2006.01] 
11/34 . . Ghi hoÆc ®¸nh gi¸ thèng kª ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh, vÝ dô thêi gian dõng m¸y, 

cña thao t¸c vµo/ra [3, 2006.01] 

12/00 Truy cËp, ghi ®Þa chØ hoÆc ®Þnh vÞ trong c¸c hÖ thèng hoÆc cÊu tróc bé nhí (®a 
d÷ liÖu sè vµo tõ, hoÆc ®a d÷ liÖu ra tíi, c¸c vËt mang tin) [4, 5, 2006.01] 

12/02 . Ghi ®Þa chØ hoÆc ®Þnh vÞ; §Þnh vÞ l¹i (sù x¾p xÕp thµnh chuçi ®Þa chØ ch¬ng tr×nh 
G06F9/00; thiÕt bÞ ®Ó chän mét ®Þa chØ trong bé nhí sè G11C 8/00) [4, 2006.01] 

12/04 . . Ghi ®Þa chØ c¸c tõ hoÆc c¸c phÇn cña tõ díi d¹ng biÕn sè dµi [4, 2006.01] 
12/06 . . Ghi ®Þa chØ mét khèi vËt lý ®Þnh vÞ, vÝ dô ®Þa chØ gèc, ghi ®Þa chØ m«®un, ®Þa chØ 

kh«ng gian më réng, bé nhí dµnh riªng (G06F12/08 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
12/08 . . trong c¸c hÖ thèng bé nhí cã cÊu tróc thø bËc, vÝ dô hÖ thèng bé nhí ¶o [4, 

2006.01, 2016.01] 
12/0802 . . . LËp ®Þa chØ møc bé nhí trong ®ã truy cËp vµo d÷ liÖu hoÆc khèi d÷ liÖu mong 

muèn yªu cÇu kÕt hîp víi ph¬ng tiÖn lËp ®Þa chØ, vÝ dô bé nhí ®Öm [2016.01] 
12/0804 . . . . víi viÖc cËp nhËt bé nhí chÝnh (G06F 12/0806 ®îc u tiªn) [2016.01] 
12/0806 . . . . Bé ®a ngêi dïng, bé ®a xö lý hoÆc hÖ thèng bé nhí ®Öm ®a xö lý [2016.01] 
12/0808 . . . . . víi ph¬ng tiÖn lµm mÊt hiÖu lùc cña bé nhí ®Öm (G06F 12/0815 ®îc u 

tiªn) [2016.01] 
12/0811 . . . . . víi sù ph©n cÊp bé nhí ®Öm ®a cÊp [2016.01] 
12/0813 . . . . . víi cÊu h×nh m¹ng hoÆc ma trËn [2016.01] 
12/0815 . . . . . C¸c giao thøc nhÊt qu¸n bé nhí ®Öm [2016.01] 
12/0817 . . . . . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p th môc [2016.01] 
12/0831 . . . . . . sö dông s¬ ®å ®êng truyÒn dÉn, vÝ dô víi ph¬ng tiÖn gi¸m s¸t hoÆc theo 

dâi ®êng truyÒn dÉn [2016.01] 
12/0837 . . . . . . víi kiÓm so¸t phÇn mÒm, vÝ dô d÷ liÖu kh«ng nhí s½n ®îc [2016.01] 
12/084 . . . . . víi bé nhí ®Öm ®îc chia sÎ [2016.01] 
12/0842 . . . . . cho ®a xö lý hoÆc ®a t¸c vô [2016.01] 
12/0844 . . . . truy cËp vµo nhiÒu bé nhí ®Öm ®ång thêi hoÆc b¸n ®ång thêi [2016.01] 
12/0846 . . . . . Bé nhí ®Öm cã nhiÒu thÎ hoÆc m¶ng d÷ liÖu cã thÓ truy cËp ®ång thêi 

[2016.01] 
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12/0853 . . . . . Bé nhí ®Öm cã thÎ hoÆc m¶ng d÷ liÖu ®a cæng [2016.01] 
12/0855 . . . . . Truy cËp bé nhí ®Öm phñ nhau, vÝ dô ®êng liªn hîp (G06F 12/0846 ®îc 

u tiªn) [2016.01] 
12/0862 . . . . víi t×m n¹p tríc [2016.01] 
12/0864 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt gi¶, vÝ dô liªn hîp vïng hoÆc b¨m [2016.01] 
12/0866 . . . . cho c¸c hÖ thèng lu tr÷ ngo¹i vi, vÝ dô bé nhí ®Öm cña æ ®Üa [2016.01] 
12/0868 . . . . . TruyÒn d÷ liÖu gi÷a bé nhí ®Öm vµ c¸c hÖ thèng con kh¸c, vÝ dô thiÕt bÞ lu 

tr÷ hoÆc hÖ thèng m¸y chñ [2016.01] 
12/0871 . . . . . Ph©n bæ hoÆc qu¶n lý kh«ng gian bé nhí ®Öm [2016.01] 
12/0873 . . . . . LËp b¶n ®å bé nhí ®Öm tíi c¸c thiÕt bÞ lu tr÷ cô thÓ hoÆc c¸c bé phËn cña 

nã [2016.01] 
12/0875 . . . . víi bé nhí ®Öm chuyªn dông, vÝ dô lÖnh hoÆc xÕp [2016.01]  
12/0877 . . . . ChÕ ®é truy cËp bé nhí ®Öm [2016.01] 
12/0879 . . . . . ChÕ ®é truyÒn tõng khèi [2016.01] 
12/0882 . . . . . ChÕ ®é trang [2016.01] 
12/0884 . . .  . . ChÕ ®é song song, vÝ dô song song víi bé nhí chÝnh hoÆc CPU [2016.01] 
12/0886 . . . . . Truy cËp tõ cã ®é dµi thay ®æi ®îc [2016.01] 
12/0888 . . . . sö dông vïng nhí chän läc, vÝ dô ®êng rÏ nh¸nh [2016.01] 
12/0891 . . . . sö dông ph¬ng tiÖn dän dÑp, lµm mÊt hiÖu lùc hoÆc ®Æt l¹i [2016.01] 
12/0893 . . . . Bé nhí ®Öm ®îc ®Æc trng bëi tæ chøc hoÆc cÊu tróc cña nã [2016.01] 
12/0895 . . . . . c¸c bé phËn cña bé nhí ®Öm, vÝ dô th môc hoÆc m¶ng thÎ [2016.01] 
12/0897 . . . . . cã hai hoÆc nhiÒu cÊp ®é ph©n cÊp bé nhí ®Öm (cã sù ph©n cÊp bé nhí ®Öm 

®a cÊp G06F 12/0811) [2016.01] 
12/10 . . . ChuyÓn dÞch ®Þa chØ [4, 2006.01, 2016.01] 
12/1009 . . . . sö dông c¸c b¶ng trang, vÝ dô cÊu tróc b¶ng trang [2016.01] 
12/1018 . . . . . liªn quan ®Õn kü thuËt b¨m, vÝ dô b¶ng trang ®¶o ngîc [2016.01] 
12/1027 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn dÞch ®Þa chØ kÕt hîp hoÆc gi¶ liªn kÕt, vÝ dô 

bé ®Öm chuyÓn ®æi [TLB] [2016.01] 
12/1036 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn dÞch ®Þa chØ kÕt hîp hoÆc gi¶ liªn kÕt, vÝ dô 

bé ®Öm chuyÓn ®æi [TLB] [2016.01] 
12/1045 . . . . . kÕt hîp víi bé nhí ®Öm d÷ liÖu [2016.01] 
12/1072 . . . . ChuyÓn dÞch ®Þa chØ ph©n t¸n, vÝ dô trong hÖ thèng bé nhí chia sÎ ®îc ph©n 

t¸n [2016.01] 
12/1081 . . . . ®Ó truy cËp ngo¹i vi vµo bé nhí chÝnh, vÝ dô truy cËp bé nhí trùc tiÕp [DMA] 

[2016.01] 
12/109 . . . . cho ®a kh«ng gian ®Þa chØ ¶o, vÝ dô ph©n ®o¹n (G06F 12/1036 ®îc u tiªn) 

[2016.01] 
12/12 . . . KiÓm so¸t thay thÕ [4, 2006.01, 2016.01] 
12/121 . . . . sö dông thuËt to¸n thay thÕ [2016.01] 
12/122 . . . . . lo¹i Ýt sö dông nhÊt [LFU], vÝ dô víi gi¸ trÞ ®Õm c¸ nh©n [2016.01] 
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12/123 . . . . . víi danh s¸ch tuæi, vÝ dô hµng ®îi, danh s¸ch sö dông gÇn ®©y nhiÒu nhÊt 
[MRU] hoÆc danh s¸ch sö dông gÇn ®©y Ýt nhÊt [LRU] [2016.01] 

12/126 . . . . . víi xö lý d÷ liÖu ®Æc biÖt, vÝ dô d÷ liÖu hoÆc lÖnh u tiªn, xö lý lçi hoÆc 
ghim [2016.01] 

12/127 . . . . . . sö dông thuËt to¸n thay thÕ bæ sung [2016.01] 
12/128 . . . . . thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng bé nhí ®Öm ®a chiÒu, vÝ dô liªn hîp vïng, ®a 

vïng nhí ®Öm, ®a vïng hoÆc ®a cÊp ®é [2016.01] 
12/14 . B¶o vÖ chèng l¹i viÖc sö dông bé nhí kh«ng ®îc phÐp [4, 2006.01] 
12/16 . B¶o vÖ chèng l¹i viÖc mÊt néi dung trong bé nhí [4, 2006.01] 

13/00 Nèi m¹ng hoÆc truyÒn th«ng tin hoÆc c¸c tÝn hiÖu kh¸c gi÷a c¸c bé nhí, c¸c 
thiÕt bÞ vµo/ra hoÆc c¸c bé xö lý trung t©m (c¸c m¹ch tiÕp nèi cho c¸c thiÕt bÞ 
vµo/ra ®Æc biÖt G06F3/00; c¸c hÖ thèng ®a xö lý G06F15/16) [1, 4, 2006.01] 

13/10 . §iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh cho c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi (G06F13/14 G06F13/42 ®îc u 
tiªn) [4, 2006.01] 

13/12 . . sö dông phÇn cøng kh«ng phô thuéc vµo bé xö lý trung t©m, vÝ dô bé xö lý kªnh 
hoÆc bé xö lý ngo¹i vi [4, 2006.01] 

13/14 . Xö lý c¸c yªu cÇu nèi m¹ng hoÆc truyÒn tin [4, 2006.01] 
13/16 . . ®Ó truy nhËp vµo bus bé nhí (G06F13/28 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
13/18 . . . cã sù ®iÒu khiÓn u tiªn [4, 2006.01] 
13/20 . . ®Ó truy nhËp vµo bus vµo/ra [4, 2006.01] 
13/22 . . . sö dông viÖc quÐt tuÇn tù, vÝ dô kiÓm so¸t vßng (G06F13/24 ®îc i tiªn) [4, 

2006.01] 
13/24 . . . sö dông sù ng¾t (G06F13/32 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
13/26 . . . . cã sù ®iÒu khiÓn u tiªn [4, 2006.01] 
13/28 . . . sö dông chÕ ®é truyÒn lo¹t, vÝ dô truy nhËp th¼ng vµo bé nhí, ®¸nh c¾p chu 

tr×nh (13/32 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
13/30 . . . . cã sù ®iÒu khiÓn u tiªn [4, 2006.01] 
13/32 . . . sö dông tæng hîp lèi truyÒn gi¸n ®o¹n vµ lèi truyÒn t¨ng ®ét ngét [4, 2006.01] 
13/34 . . . . cã sù ®iÒu khiÓn u tiªn [4, 2006.01] 
13/36 . . ®Ó truy nhËp vµo bus chung hoÆc hÖ thèng bus [4, 2006.01] 
13/362 . . . cã sù ®iÒu khiÓn tËp trung viÖc truy nhËp [5, 2006.01] 
13/364 . . . . sö dông c¸c yªu cÇu hoÆc sù cho phÐp, vÝ dô sö dông yªu cÇu vµ c¸c dßng cho 

phÐp riªng biÖt [5, 2006.01] 
13/366 . . . . sö dông viÖc quyÕt ®Þnh kiÓm so¸t vßng tËp trung ho¸ [5, 2006.01] 
13/368 . . . cã sù ®iÒu khiÓn viÖc truy nhËp bÞ khö tËp trung [5, 2006.01] 
13/37 . . . . sö dông sù u tiªn phô thuéc vµo vÞ trÝ vËt lý, vÝ dô xÝch, trô l¨n hoÆc dÊu hiÖu 

cho ®i qua [5, 2006.01] 
13/372 . . . . sö dông sù u tiªn phô thuéc vµo thêi gian, vÝ dô c¸c m¸y ®Õm thêi gian n¹p 

riªng biÖt hoÆc v¹ch thêi gian [5, 2006.01] 
13/374 . . . . sö dông ph¬ng ph¸p tù chän cã bé so s¸nh m· u tiªn riªng biÖt [5, 2006.01] 
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13/376 . . . . sö dông ph¬ng ph¸p gi¶i luËn ®iÓm, vÝ dô ph¸t hiÖn sù va ch¹m, tr¸nh va 
ch¹m [5, 2006.01] 

13/378 . . . . ph¬ng ph¸p kiÓm tra vßng song song [5, 2006.01] 
13/38 . TruyÒn th«ng tin, vÝ dô trªn bus (G06F13/14 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
13/40 . .  CÊu tróc bus [4, 2006.01] 
13/42 . . Giao thøc truyÒn bus, vÝ dô thñ tôc b¾t tay; Lµm ®ång bé ho¸ [4, 2006.01] 

15/00 M¸y tÝnh sè nãi chung (c¸c chi tiÕt G06F1/00 G06F13/00); ThiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu 
nãi chung [1, 2006.01] 

15/02 . ®iÒu khiÓn b»ng tay viÖc ®a vµo b»ng bµn phÝm vµ tÝnh to¸n b»ng c¸c ch¬ng tr×nh 
cµi s½n, vÝ dô m¸y tÝnh bá tói [1, 2006.01] 

15/04 . t¹o ra ch¬ng tr×nh ®ång thêi víi viÖc ®a c¸c d÷ liÖu cÇn xö lý vµo, vÝ dô trªn cïng 
mét vËt mang tin [1, 2006.01] 

15/08 . sö dông b¶ng phÝch c¾m ®Ó lËp tr×nh [1, 5, 2006.01] 
15/10 . . C¸c m¸y lËp b¶ng [1, 5, 2006.01] 
15/12 . . . cã ®iÒu kho¶n cho c¶ hai tÝn hiÖu ra ®îc in vµ ®ôc lç [1, 5, 2006.01] 
15/14 . . TÝnh to¸n - ®ôc lç [1, 5, 2006.01] 
15/16 . KÕt hîp hai hoÆc nhiÒu m¸y tÝnh sè, mçi m¸y cã Ýt nhÊt mét ®¬n vÞ tÝnh to¸n sè 

häc, mét ®¬n vÞ lËp tr×nh vµ mét thanh ghi, vÝ dô ®Ó xö lý ®ång thêi mét sè ch¬ng 
tr×nh [1, 2006.01] 

15/163 . . TruyÒn th«ng gi÷a bé liªn xö lý [6, 2006.01] 
15/167 . . . sö dông mét bé nhí chung, vÝ dô hép th [6, 2006.01] 
15/17 . . . sö dông kÕt nèi d¹ng vµo/ra, vÝ dô kªnh, cæng I/O [6, 2006.01] 
15/173 . . . sö dông mét m¹ng kÕt nèi néi bé, vÝ dô ma trËn, x¸o trén, h×nh chãp, h×nh sao, 

h×nh b«ng tuyÕt [6, 2006.01] 
15/177 . . §iÒu khiÓn viÖc thiÕt lËp tr¹ng th¸i ban ®Çu hoÆc cÊu h×nh (®iÒu khiÓn cÊu h×nh ®Ó 

kiÓm tra,  ®Ó thö hoÆc trong trêng hîp h háng G06F11/00) [6, 2006.01] 
15/18 . trong ®ã ch¬ng tr×nh thay ®æi theo kinh nghiÖm do chÝnh m¸y tÝnh tÝch lòy ®îc 

sau mét chu tr×nh lµm viÖc hoµn chØnh ; M¸y tù häc (hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®iÒu 
chØnh G05B13/00 ; tri tuÖ nh©n t¹o G06N) [1, 2006.01] 

15/76 . CÊu tróc cña c¸c m¸y tÝnh cã môc ®Ých chung lµ lu gi÷ ch¬ng tr×nh (cã b¶ng c¾m 
ch¬ng tr×nh G06F15/08; m¸y tÝnh ®a dông G06F15/16) [5, 6, 2006.01] 

15/78 . . cã chøa bé xö lý trung t©m ®¬n [5, 2006.01] 
15/80 . . cã chøa mét m¹ng c¸c bé xö lý cã sù ®iÒu khiÓn chung, vÝ dô c¸c bé xö lý ®a d÷ 

liÖu lÖnh ®¬n (G06F15/82 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
15/82 . . tr×nh ®iÒu khiÓn  d÷ liÖu hoÆc lÖnh [5, 2006.01] 

17/00 ThiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n sè hoÆc xö lý d÷ liÖu, chuyªn dïng cho c¸c 
hµm ®Æc biÖt [6, 2006.01] 

17/10 . C¸c phÐp to¸n tÝnh phøc t¹p [6, 2006.01] 
17/11 . . ®Ó gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh [6, 2006.01] 
17/12 . . . C¸c ph¬ng tr×nh ®ång thêi [6, 2006.01] 
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17/13 . . . C¸c ph¬ng tr×nh vi ph©n (sö dông c¸c bé ph©n tÝch vi ph©n sè G06F7/64) [6, 
2006.01] 

17/14 . . C¸c phÐp biÕn ®æi Fourier, Walsh hoÆc miÒn t¬ng tù [6, 2006.01] 
17/15 . . TÝnh hµm t¬ng quan [6, 2006.01] 
17/16 . . TÝnh ma trËn hoÆc vect¬ [6, 2006.01] 
17/17 . . §¸nh gi¸ hµm sè b»ng c¸c ph¬ng ph¸p xÊp xØ, vÝ dô phÐp néi suy hoÆc phÐp 

ngo¹i suy, san b»ng hoÆc ph¬ng ph¸p b×nh ph¬ng trung b×nh [6, 2006.01] 
17/18 . . ®Ó ®¸nh gi¸ d÷ liÖu thèng kª [6, 2006.01] 
17/20 . Xö lý d÷ liÖu lµ ng«n ng÷ tù nhiªn (ph©n tÝch hoÆc tæng hîp lêi nãi G10L) [6, 

2006.01] 
17/21 . . Xö lý v¨n b¶n (G06F17/27, G06F17/28 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
17/22 . . . Thao t¸c b»ng tay hoÆc ghi b»ng c¸ch sö dông c¸c m· sè, vÝ dô trong tr×nh tù  

c¸c ký tù cña v¨n b¶n [6, 2006.01] 
17/24 . . . Biªn tËp, vÝ dô chÌn/xo¸ [6, 2006.01] 
17/25 . . . ChØnh trang tù ®éng [6, 2006.01] 
17/26 . . . ChuyÓn dßng tù ®éng [6, 2006.01] 
17/27 . . Ph©n tÝch tù ®éng, vÝ dô söa có ph¸p, söa chÝnh t¶ [6, 2006.01] 
17/28 . . Xö lý hoÆc dÞch ng«n ng÷ tù nhiªn (G06F17/27 ®îc u tiªn) [6, 2006.01] 
17/30 . T×m kiÕm th«ng tin; CÊu tróc c¬ së d÷ liÖu ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy [6, 2006.01] 
17/40 . Thu nhËn vµ ghi d÷ liÖu (dïng ®Ó nhËp vµo m¸y tÝnh G06F3/00) [6, 2006.01] 
17/50 . ThiÕt kÕ cã sö dông m¸y tÝnh (®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ch thö cho bé nhí tÜnh 

G11C29/54) [6, 2006.01] 
17/60 . C¸c môc ®Ých hµnh chÝnh, th¬ng m¹i, qu¶n lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o thêi tiÕt (m¸y 

thu tiÒn ®iÖn tö kh¸c ngoµi ph¬ng diÖn xö lý d÷ liÖu sè G 07 G 1/12) [6, 2006.01] 

19/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ tÝnh to¸n sè hoÆc xö lý d÷ liÖu chuyªn dïng cho c¸c 
øng dông ®Æc biÖt (chuyªn dông ch c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt G06F17/00; ph¬ng 
ph¸p hoÆc hÖ thèng chuyªn dïng cho c¸c môc ®Ých hµnh chÝnh, th¬ng m¹i, tµi 
chÝnh, qu¶n lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o thêi tiÕt G06Q; tin häc trong ch¨m sãc søc kháe 
G16H) [6, 2006.01, 2011.01, 2018.01] 

Ghi chó [6] 

 Nhãm nµy bao gåm:  
 - nh÷ng cÊu tróc ®Æc biÖt cña m¸y tÝnh cho phÐp hoÆc lµm cho sö dông thuËn tiÖn 

trong nh÷ng øng dông ®Æc biÖt; 
 - lµm cho m¸y tÝnh thÝch øng víi nh÷ng øng dông ®Æc biÖt mµ kh«ng thay ®æi cÊu 

tróc m¸y, vÝ dô c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. 
 
19/10 . Tin häc sinh häc, tøc lµ c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ dïng ®Ó xö lý d÷ liÖu liªn 

quan ®Õn gen hoÆc protein trong sinh häc ph©n tö xö dông m¸y ®iÖn to¸n (c¸c 
ph¬ng ph¸p chiÕu c¸c th viÖn hãa häc ¶o C40B30/02; c¸c ph¬ng ph¸p to¸n häc 
®Ó t¹o ra c¸c th viÖn hãa häc ¶o C40B50/02) [2011.01] 
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Ghi chó [2011.01] 

(1) Nhãm nµy còng bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng tin häc sinh häc, trong ®ã 
viÖc xö lý d÷ liÖu sè g¾n liÒn víi hoÆc Èn kh«ng ®îc ®Ò cËp mét c¸ch râ rµng 
[2011.01] 

(2) Trong nhãm nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh sau: 

 - “hÖ thèng“ bao gåm c¸c thiÕt bÞ. 

(3) Trong nhãm nµy, quy t¾c ưu tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®ưîc ¸p dông, nghĩa lµ t¹i mỗi møc 
thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i ®ưîc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp 
®Çu tiªn. 

 
19/12 . . ®Ó m« h×nh hãa hoÆc m« pháng trong c¸c hÖ thèng sinh häc, vÝ dô c¸c m« h×nh 

x¸c suÊt hoÆc m« h×nh ®éng, c¸c m¹ng gen ®iÒu tiÕt, c¸c m¹ng t¬ng t¸c protein 
hoÆc c¸c m¹ng chuyÓn hãa [2011.01] 

19/14 . . dïng cho ph¸t sinh loµi hoÆc tiÕn hãa, vÝ dô x¸c ®Þnh c¸c vïng b¶o tån sù tiÕn hãa 
hoÆc x©y dùng c©y ph¸t sinh loµi [2011.01] 

19/16 . . dïng cho cÊu tróc ph©n tö, vÝ dô liªn kÕt cÊu tróc, c¸c mèi quan hÖ cÊu tróc hoÆc  
chøc n¨ng, gÊp nÕp protein, h×nh häc topo c¸c lÜnh vùc, g¾n môc tiªu cña thuèc sö 
dông d÷ liÖu cÊu tróc bao gåm c¸c cÊu tróc kh«ng gian hai chiÒu hoÆc ba chiÒu  
[2011.01] 

19/18 . . dïng cho c¸c hÖ gen hoÆc protein chøc n¨ng, vÝ dô liªn kÕt genotyp-phenotyp, sù 
kh«ng c©n xøng cña kÕt nèi, di truyÒn häc d©n sè, nhËn biÕt vÞ trÝ ghÐp, nguån 
gèc ®ét biÕn, chó gi¶i lo¹i gen hoÆc hÖ gen, t¬ng t¸c protein-protein hoÆc t¬ng 
t¸c protein-axit nucleic [2011.01] 

19/20 . . ®Ó biÓu hiÖn sù lai gèng hoÆc biÓu hiªn gen, vÝ dô vi ®o¹n, s¾p xÕp chuçi b»ng lai 
gièng, sù tiªu chuÈn hãa, sù chÐp h×nh, c¸c m« h×nh hiÖu chØnh tiÕng ån, íc 
lîng tû lÖ biÓu hiÖn, thiÕt kÕ èng th«ng hoÆc tèi u hãa èng th«ng [2011.01] 

19/22 . . ®Ó so s¸nh chuçi bao gåm nucleotit hoÆc axit amin, vÝ dô t×m kiÕm tÝnh t¬ng 
®ång, ph¸t hiÖn sù vËn ®éng hoÆc hiÖn tîng nhiÒu d¹ng nucleotit ®¬n [SNP] hoÆc 
sù liªn kÕt chuçi [2011.01] 

19/24 . . ®Ó häc tËp trªn m¸y, khai th¸c d÷ liÖu hoÆc thèng kª sinh häc, vÝ dô ph¸t hiÖn 
mÉu, kh¸m ph¸ kiÕn thøc, sù biÓu hiÖn quy t¾c, sù t¬ng quan, tËp hîp hoÆc ph©n 
lo¹i [2011.01] 

19/26 . . ®Ó thÓ hiÖn d÷ liÖu, vÝ dô t¹o ra ®å thÞ, hiÓn thÞ b¶n ®å hoÆc c¸c m¹ng hoÆc c¸c 
d¹ng biÓu diÔn nh×n thÊy ®îc kh¸c [2011.01] 

19/28 . . dïng cho c¸c c«ng cô lËp tr×nh hoÆc c¸c hÖ thèng d÷ liÖu, vÝ dô b¶n thÓ häc, sù 
tÝch hîp d÷ liÖu kh«ng ®ång nhÊt, d÷ liÖu xÕp hµng vµo kho hoÆc tÝnh to¸n c¸c kÕt 
cÊu kiÕn tróc [2011.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o mËt ®Ó b¶o vÖ m¸y tÝnh, c¸c thµnh phÇn cña chóng, c¸c ch¬ng 
tr×nh hoÆc d÷ liÖu chèng l¹i c¸c ho¹t ®éng kh«ng ®îc phÐp [2006.01, 2013.01] 

21/10 . B¶o vÖ néi dung hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t sãng, vÝ dô mua b¸n hoÆc chuyÓn 
nhîng b¶n quyÒn (b¶o vÖ trong hÖ thèng video hoÆc tr¶ tiÒn truyÒn h×nh H04N 
7/16) [2013.01] 

21/12 . . B¶o vÖ phÇn mÒm thùc thi [2013.01] 
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21/14 . . . chèng l¹i viÖc ph©n tÝch hay dÞch ngîc phÇn mÒm, vÝ dô b»ng c¸ch lµm rèi 
[2013.01] 

21/16 . . Truy nguyªn ch¬ng tr×nh hoÆc néi dung, vÝ dô, t¹o h×nh mê [2013.01] 
21/30 . X¸c thùc, tøc lµ thiÕt lËp ®Æc tÝnh hoÆc quyÒn cña c¸c biÖn ph¸p an ninh chñ yÕu 

[2013.01] 
21/31 . . X¸c thùc ngêi dïng [2013.01] 
21/32 . . . sö dông d÷ liÖu sinh tr¾c häc, vÝ dô dÊu v©n tay, quÐt trßng m¾t hoÆc x¸c thùc 

b»ng giäng nãi [2013.01] 
21/33 . . . sö dông chøng chØ [2013.01] 
21/34 . . . bao gåm viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ bæ sung bªn ngoµi, vÝ dô khãa cøng b¶o mËt 

hoÆc thÎ th«ng minh [2013.01] 
21/35 . . . . kÕt nèi kh«ng d©y [2013.01] 
21/36 . . . b»ng ®¹i diÖn ®å häa hoÆc biÓu tîng [2013.01] 
21/40 . . . b»ng sè ®¹i biÓu tèi thiÓu cÇn thiÕt, tøc lµ yªu cÇu ph¶i cã Ýt nhÊt hai biÖn ph¸p 

an ninh chñ yÕu [2013.01] 
21/41 . . . trong trêng hîp ®¨ng nhËp mét lÇn cung cÊp quyÒn truy cËp cho nhiÒu m¸y 

tÝnh [2013.01] 
21/42 . . .  sö dông c¸c kªnh riªng rÏ ®Ó b¶o mËt d÷ liÖu [2013.01] 
21/43 . . . .  kªnh kh«ng d©y [2013.01] 
21/44 . . Ch¬ng tr×nh hoÆc thiÕt bÞ x¸c thùc [2013.01] 
21/45 . . C¸c cÊu tróc hoÆc c«ng cô ®Ó qu¶n trÞ x¸c thùc [2013.01] 
21/46 . . . b»ng c¸ch thiÕt kÕ mËt khÈu hoÆc kiÓm tra ®é m¹nh cña mËt khÈu [2013.01] 
21/50 . Gi¸m s¸t ngêi dïng, c¸c ch¬ng tr×nh, thiÕt bÞ ®Ó duy tr× tÝnh toµn vÑn cña nÒn 

t¶ng [platform], vÝ dô cña c¸c bé xö lý, phÇn sôn [firmware] hoÆc hÖ ®iÒu hµnh 
[2013.01] 

21/51 . . t¹i tr×nh øng dông thêi gian t¶i, vÝ dô chÊp nhËn, tõ chèi, b¾t ®Çu hoÆc ng¨n chÆn 
phÇn mÒm thùc thi dùa trªn tÝnh toµn vÑn hoÆc nguån ®¸ng tin cËy [2013.01] 

21/52 . . trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, vÝ dô trµn bé nhí ®Öm ë ng¨n xÕp hoÆc 
ng¨n ngõa viÖc xãa d÷ liÖu kh«ng mong muèn [2013.01] 

21/53 . . . b»ng c¸ch thùc hiÖn trong mét m«i trêng bÞ giíi h¹n, vÝ dô khung c¸t 
[sandbox] hoÆc m¸y ¶o an toµn [2013.01] 

21/54 . . . b»ng c¸ch thªm c¸c tiÖn Ých hoÆc c¸c ®èi tîng b¶o mËt vµo ch¬ng tr×nh 
[2013.01] 

21/55 . . Ph¸t hiÖn x©m nhËp côc bé hoÆc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®èi øng [2013.01]  
21/56 . . . Ph¸t hiÖn hoÆc xö lý phÇn mÒm m¸y tÝnh ®éc h¹i, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ diÖt vi rót 

[2013.01] 
21/57 . . Chøng nhËn hoÆc duy tr× c¸c nÒn t¶ng m¸y tÝnh ®¸ng tin cËy, vÝ dô an toµn khi 

khëi ®éng hoÆc mÊt nguån, kiÓm so¸t phiªn b¶n, kiÓm tra phÇn mÒm hÖ thèng, 
cËp nhËt an toµn hoÆc ®¸nh gi¸ lç hæng [2013.01] 

21/60 . B¶o vÖ d÷ liÖu [2013.01] 
21/62 . . B¶o vÖ viÖc truy cËp vµo d÷ liÖu th«ng qua mét nÒn t¶ng, vÝ dô sö dông khãa hoÆc 

quy t¾c kiÓm so¸t truy cËp [2013.01] 
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21/64 . . B¶o vÖ tÝnh toµn vÑn cña d÷ liÖu, vÝ dô sö dông kiÓm tra tæng, chøng thùc hoÆc 
ch÷ ký [2013.01] 

21/70 . B¶o vÖ c¸c thµnh phÇn néi bé hoÆc ngo¹i biªn cô thÓ, trong ®ã b¶o vÖ mét thµnh 
phÇn dÉn d¾t ®Ó b¶o vÖ toµn bé m¸y tÝnh [2013.01] 

21/71 . . ®Ó ®¶m b¶o tÝnh to¸n hoÆc xö lý th«ng tin an toµn [2013.01] 
21/72 . . . trong c¸c m¹ch mËt m· [2013.01] 
21/73 . . . b»ng c¸ch t¹o ra hoÆc x¸c ®Þnh nhËn d¹ng phÇn cøng, vÝ dô sè sªri [2013.01] 
21/74 . . . ho¹t ®éng ë chÕ ®é kÐp hoÆc chia ng¨n, tøc lµ cã Ýt nhÊt mét chÕ ®é an toµn 

[2013.01] 
21/75 . . . b»ng c¸ch ng¨n chÆn sù ph©n tÝch m¹ch hoÆc ho¹t ®éng, vÝ dô ®Ó chèng l¹i kü 

thuËt dÞch ngîc [2013.01] 
21/76 . . . trong vi m¹ch tÝch hîp chuyªn dông [ASICs] hoÆc vi m¹ch b¸n dÉn cã kh¶ n¨ng 

t¸i cÊu tróc, vÝ dô m¶ng cæng lËp tr×nh ®îc d¹ng trêng [FPGAs] hoÆc vi m¹ch 
logic lËp tr×nh ®îc [PLDs] [2013.01] 

21/77 . . . trong thÎ th«ng minh [2013.01] 
21/78 . . ®Ó ®¶m b¶o lu tr÷ d÷ liÖu an toµn (b¶o vÖ trªn c¬ së ®Þa chØ chèng l¹i viÖc sö 

dông bé nhí kh«ng ®îc phÐp G06F 12/14; vËt mang tin ®Ó sö dông víi c¸c m¸y 
hoÆc Ýt nhÊt mét bé phËn cña m¸y ®îc thiÕt kÕ ®Ó chuyÓn th«ng tin sè G06K 
19/00) [2013.01] 

21/79 . . . trong m«i trêng lu tr÷ b¸n dÉn, vÝ dô bé nhí cã kh¶ n¨ng lËp ®Þa chØ trùc tiÕp 
[2013.01] 

21/80 . . . trong m«i trêng lu tr÷ trªn c¬ së c«ng nghÖ tõ tÝnh hoÆc quang häc, vÝ dô ®Üa 
cã c¸c sector (ng¨n chÆn sù sao chÐp tr¸i phÐp tõ m«i trêng ghi d¹ng ®Üa 
G11B20/00) [2013.01] 

21/81 . . b»ng c¸ch t¸c ®éng vµo nguån ®iÖn cung cÊp, vÝ dô cho phÐp hoÆc v« hiÖu hãa 
c¸c ho¹t ®éng bËt nguån, chÕ ®é nghØ ng¬i, hoÆc tiÕp tôc [2013.01] 

21/82 . . B¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo, ®Çu ra hoÆc thiÕt bÞ kÕt nèi [2013.01] 
21/83 . . . c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo, vÝ dô bµn phÝm, chuét hoÆc bé ®iÒu khiÓn cña nã [2013.01] 
21/84 . . . c¸c thiÕt bÞ ®Çu ra, vÝ dô thiÕt bÞ hiÓn thÞ hay mµn h×nh [2013.01] 
21/85 . . . c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi, vÝ dô c¸p nèi hoÆc c¸c thiÕt bÞ néi tuyÕn [2013.01] 
21/86 . . B¶o ®¶m hoÆc ng¨n chÆn viÖc lôc läi vá bäc [2013.01] 
21/87 . . . b»ng c¸ch ®ãng gãi, vÝ dô cho m¹ch tÝch hîp [2013.01] 
21/88 . . Ph¸t hiÖn hoÆc ng¨n ngõa trém c¾p hoÆc mÊt m¸t [2013.01] 
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G06G M¸y tÝnh t¬ng tù (c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n quang häc t¬ng tù G06E 3/00; c¸c 
hÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh tÝnh to¸n ®Æc biÖt G06N) 

1/00 C¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n ®iÒu khiÓn b»ng tay (m¸y ®o ®iÖn tÝch G01B 5/26) [1, 
2006.01] 

1/02 . C¸c thiÕt bÞ trong ®ã viÖc tÝnh to¸n ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch céng, trõ hoÆc so s¸nh 
®é dµi song song hoÆc ®ång t©m cña thang chia ®é [1, 2006.01] 

1/04 . . ®îc ®Æc trng bëi kÕt cÊu (G06G 1/10 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/06 . . . cã thang chia ®é th¼ng, vÝ dô thíc trît [1, 2006.01] 
1/08 . . . cã thang chia ®é trßn hoÆc xo¸y èc [1, 2006.01] 
1/10 . . ®Æc trng bëi thang chia ®é [1, 2006.01] 
1/12 . . . chia ®é logarit, vÝ dô ®Ó nh©n [1, 2006.01] 
1/14 . trong ®ã ®êng th¼ng hoÆc ®êng cong ®îc kÐo tõ nh÷ng ®iÓm cho tríc trªn mét 

hoÆc nhiÒu thang chia ®é ®Çu vµo ®Õn mét hoÆc nhiÒu ®iÓm cña thang kÕt qu¶ [1, 
2006.01] 

1/16 . trong ®ã ®êng th¼ng hoÆc ®êng cong ®îc kÐo qua c¸c ®iÓm liªn quan cña mét 
hoÆc nhiÒu côm ®êng cong [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ trong ®ã c¸c phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng c¬ häc (G06G1/00 ®îc 
u tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . ®Ó thùc hiÖn phÐp céng hoÆc trõ, vÝ dô truyÒn ®éng vi ph©n [1, 2006.01] 
3/04 . ®Ó thùc hiÖn phÐp nh©n hoÆc chia, vÝ dô b»ng truyÒn ®éng tØ lÖ biÕn thiªn [1, 

2006.01] 
3/06 . ®Ó t×m c¸c hµm b»ng c¸ch sö dông cam vµ con l¨n cam [1, 2006.01] 
3/08 . ®Ó lÊy tÝch ph©n hoÆc vi ph©n, vÝ dô b»ng b¸nh xe vµ ®Üa [1, 2006.01] 
3/10 . ®Ó m« pháng c¸c qu¸ tr×nh, hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®Æc biÖt [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ trong ®ã c¸c phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cña 
phÇn tö thuû lùc-khÝ nÐn (c¸c phÇn tö thuû lùc-khÝ nÐn nãi chung F15C) [1, 
2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ trong ®ã phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch biÕn ®æi c¸c ®¹i lîng 
®iÖn hoÆc tõ (c¸c m¹ng trung hoµ ®Ó xö lý d÷ liÖu ¶nh G06T; ph©n tÝch hoÆc tæng 
hîp tiÕng nãi G10L) [1, 2006.01] 

7/02 . C¸c chi tiÕt kh«ng thuéc vÒ c¸c ph©n nhãm G06G 7/04 G06G 7/10 [1, 2006.01] 
7/04 . C¸c thiÕt bÞ dÇu vµo hoÆc ®Çu ra (thiÕt bÞ ®äc biÓu ®å G06K 11/00; sö dông thiÕt bÞ 

®Ó vÏ hµm, thiÕt bÞ vÏ ®å thÞ G06K 15/22) [1, 2006.01] 
7/06 . C¸c thiÕt bÞ lËp tr×nh, vÝ dô b¶ng nèi m¹ch dïng ®Ó nèi c¸c bé chøc n¨ng cña m¸y 

tÝnh; LËp tr×nh sè [1, 2006.01] 
7/10 . C¸c thiÕt bÞ cung cÊp n¨ng lîng [1, 2006.01] 
7/12 . C¸c thiÕt bÞ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh to¸n, vÝ dô bé khuÕch ®¹i chuyªn dông cho 

nh÷ng môc ®Ých trªn (bé khuyÕn ®¹i nãi chung H03F) [1, 2006.01] 
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7/122 . . dïng ®Ó tèi u ho¸, vÝ dô ®Ó c©n b»ng ph¬ng ph¸p sè b×nh ph¬ng tèi thiÓu, lËp 
ch¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh, ph©n tÝch ®ét biÕn quÜ ®¹o chuyÓn ®éng, ph¬ng ph¸p 
gradient [2, 2006.01] 

7/14 . . dÓ céng hoÆc trõ (c¸c ®¹i lîng vec-t¬ G06G 7/22) [1, 2006.01] 
7/16 . . ®Ó nh©n hoÆc chia [1, 2006.01] 
7/161 . . . cã viÖc ®iÒu biÕn xung, vÝ dô ®iÒu biÕn biªn ®é, ®é réng, tÇn sè, pha hoÆc d¹ng 

cña xung [2, 2006.01] 
7/162 . . . sö dông hiÖu øng gavanic-tõ, vÝ dô hiÖu øng Hall; sö dông c¸c hiÖu øng tõ t¬ng 

tù [2, 2006.01] 
7/163 . . . sö dông trë kh¸ng biÕn thiªn phô thuéc vµo mét trong sè c¸c tÝn hiÖu vµo, 

khuÕch ®¹i biÕn thiªn hoÆc hµm chuyÓn [2, 2006.01] 
7/164 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó n©ng luü thõa, vÝ dô thõa sè mò bèn (n©ng luü thõa 

G06G 7/20) [3, 2006.01] 
7/18 . . ®Ó lÊy tÝch ph©n hoÆc vi ph©n (G06G 7/19 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
7/182 . . . sö dông c¸c phÇn tö tõ tÝnh [3, 2006.01] 
7/184 . . . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn dung [3, 2006.01] 
7/186 . . . . sö dông bé khuyÕch ®¹i to¸n tö cã chøa mét ®iÖn dung hoÆc mét ®iÖn trë 

trong m¹ch håi tiÕp [3, 2006.01] 
7/188 . . . sö dông c¸c linh kiÖn c¬-®iÖn [3, 2006.01] 
7/19 . . ®Ó t¹o tÝch ph©n cña c¸c s¶n phÈm, vÝ dô tÝch ph©n Fourier, tÝch ph©n Laplace, tÝch 

ph©n t¬ng quan; ®Ó ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c hµm sö dông c¸c hµm trùc giao 
(ph©n tÝch Fourier hoÆc ph©n tÝch quang phæ G01R 23/16) [3, 2006.01] 

7/195 . . . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn-©m thanh [3, 2006.01] 
7/20 . . ®Ó n©ng luü thõa, khai c¨n, gi¶i ®a thøc, tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh, tÝnh ®é lÖch chuÈn 

(G06G 7/122, G06G 7/28 ®îc u tiªn; hiÖu chØnh gama trong hÖ thèng v« tuyÕn 
H04N 5/202, H04N 9/69) [1, 3, 2006.01] 

7/22 . . ®Ó gi¶i c¸c hµm lîng gi¸c; ®Ó biÕn ®æi to¹ ®é; ®Ó lµm c¸c phÐp tÝnh to¸n nhê c¸c 
®¹i lîng vÐc t¬ (c¸c phÐp tÝnh lîng gi¸c sö dông c¸c hÖ ph¬ng tr×nh ®ång thêi 
G06G 7/34) [1, 2006.01] 

7/24 . . ®Ó gi¶i c¸c hµm logarit hoÆc c¸c hµm mò, vÝ dô hµm hypecbol [1, 2006.01] 
7/25 . . ®Ó tÝnh c¸c hµm gi¸n ®o¹n, vÝ dô bíc chÕt hoÆc miÒn chÕt, giíi h¹n gi¸ trÞ tuyÖt 

®èi hoÆc gi¸ trÞ cùc trÞ [2, 2006.01] 
7/26 . . M¸y ph¸t t¹o ra c¸c hµm bÊt kú (sö dông c¸c hµm trùc giao, vÝ dô chuçi Fourier 

G06G 7/19; sö dông bé lÆp l¹i c¸c ®êng cong G06K 11/02) [1, 2006.01] 
7/28 . . .  ®Ó tæng hîp c¸c hµm b»ng ph¬ng ph¸p céng gÇn ®óng c¸c hµm  [1, 2006.01] 
7/30 . . ®Ó néi suy hoÆc ngo¹i suy (G06G 7/122 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
7/32 . . ®Ó gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh [1, 2006.01] 
7/34 . . . cña hÖ ph¬ng tr×nh (G06G 7/122 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
7/36 . . . ph¬ng tr×nh bËc hai ®¬n gi¶n hoÆc c¸c ph¬ng tr×nh bËc cao h¬n (G06G 7/22, 

G06G 7/24 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/38 . . . c¸c ph¬ng tr×nh vi ph©n vµ tÝch ph©n [1, 2006.01] 
7/40 . . . . c¸c ph¬ng tr×nh vi ph©n ®¹o hµm riªng (c¸c thiÕt bÞ m« h×nh ho¸ chuyªn 

dông G06G 7/48) [1, 2006.01] 
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7/42 . . . . . sö dông bÓ ®iÖn ph©n [1, 2006.01] 
7/44 . . . . . sö dông m«i trêng liªn tôc, vÝ dô giÊy nh¹y ®iÖn [1, 2006.01] 
7/46 . . . . . sö dông m«i trêng gi¸n ®o¹n, vÝ dô m¹ng ®iÖn trë [1, 2006.01] 
7/48 . M¸y tÝnh sè t¬ng tù dïng cho c¸c qui tr×nh, hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®Æc biÖt, vÝ dô  

thiÕt bÞ m« h×nh ho¸ [1, 2, 2006.01] 
7/50 . . dïng cho m¹ng líi ph©n phèi, vÝ dô ph©n phèi chÊt láng hoÆc chÊt khÝ (G06G 

7/62 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/52 . . dïng cho c¸c hÖ thèng kinh tÕ; dïng cho thèng kª (G06G 7/122, G06G 7/19, 

G06G 7/20 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 
7/54 . . dïng cho vËt lý h¹t nh©n, vÝ dô c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n, c¸c qu¸ tr×nh kÕt tña 

phãng x¹ [1, 2006.01] 
7/56 . . dïng cho c¸c dßng nhiÖt (G06G 7/58 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/57 . .  dïng cho c¸c dßng chÊt láng hoÆc khÝ (G06G 7/50 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/58 . . dïng cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc (G06G 7/75 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/60 . . dïng cho c¸c c¬ thÓ sèng, vÝ dô cho hÖ thèng thÇn kinh cña chóng [1, 2006.01] 
7/62 . . dïng cho c¸c hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn [1, 2006.01] 
7/625 . . . dïng cho m¹ng trë kh¸ng, vÝ dô x¸c ®Þnh ®é nh¹y, x¸c ®Þnh cùc hoÆc gi¸ trÞ 

zero, dùng biÓu ®å Nyquist (®o trë kh¸ng G01R 27/00) [2, 2006.01] 
7/63 . . . dïng cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, vÝ dô c¸c ®éng c¬ ®iÖn hoÆc c¸c m¹ng ph©n phèi 

®iÖn n¨ng [2, 2006.01] 
7/635 . . . . ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch ph©n khèi kinh tÕ nhÊt trong c¸c hÖ thèng ®iÖn [2, 2006.01] 
7/64 . . dïng cho m¸y kh«ng ph¶i lµ m¸y ®iÖn, vÝ dô tuèc-bin [1, 2006.01] 
7/66 . . dïng cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/68 . . dïng cho c¸c cÊu tróc x©y dùng d©n dông, vÝ dô dÇm, dÇm c¸i, thanh gi»ng [1, 

2006.01] 
7/70 . . dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, vÝ dô ®Ó x¸c ®Þnh träng t¶i cho phÐp cña tµu 

thuû [1, 2006.01] 
7/72 . . . ThiÕt bÞ m« pháng chuyÕn bay (dïng cho d¹y häc hoÆc tËp luþÖn cho phi c«ng 

G09B 9/08) [1, 2006.01] 
7/75 . . dïng ®Ó ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn, vÝ dô cña hçn hîp c¸c chÊt, mÇu s¾c (G06G 

7/122 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
7/76 . . dïng cho giao th«ng [1, 2006.01] 
7/78 . . ®Ó x¸c ®Þnh híng, vÞ trÝ, ®Ó ®o kho¶ng c¸ch, vËn tèc hoÆc dïng cho hÖ thèng 

hµng h¶i [1, 2006.01] 
7/80 . . ®Ó ®iÒu khiÓn x¹ kÝch; ng¾m môc tiªu nÐm bom; ®Ó ®iÒu khiÓn ®Çu ®¹n hoÆc tªn 

löa [1, 2, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm kh¸c cña ph©n lo¹i 
nµy [2009.01] 
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G06J M¸y tÝnh liªn hîp (c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n liªn hîp quang häc G06E 3/00; c¸c 
hÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh tÝnh to¸n ®Æc biÖt G06N; c¸c m¹ng trung hoµ 
®Ó xö lý d÷ liÖu ¸nh G06T; biÕn ®æi t¬ng tù/sè nãi chung H03M 1/00) 

Ghi chó 

 Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh: 
 -  “m¸y tÝnh liªn hîp” lµ thiÕt bÞ, trong ®ã c¸c phÐp tÝnh ®îc thùc hiÖn mét phÇn 

díi d¹ng sè mét phÇn díi d¹ng t¬ng tù. 
 

1/00 M¸y tÝnh liªn hîp (m¸y thiÕt bÞ tÝnh t¬ng tù cã ch¬ng tr×nh sè G06G 7/06) [1, 
2006.01] 

1/02 . Bé ph©n tÝch vi ph©n [1, 2006.01] 

3/00 C¸c hÖ thèng ®Ó liªn kÕt ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh sè vµ m¸y tÝnh t¬ng tù [1, 
2006.01] 
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G06K NhËn d¹ng d÷ liÖu; biÓu diÔn d÷ liÖu; c¸c vËt mang th«ng 
tin; Xö Lý c¸c vËt mang th«ng tin (in, xem B41J) 

  

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm: 
 - viÖc ®¸nh dÊu, c¶m biÕn vµ chuyÓn c¸c vËt mang tin;  
 - nhËn biÕt c¸c ký hiÖu hoÆc c¸c d÷ liÖu kh¸c;  
 - biÓu diÔn c¸c d÷ liÖu nhËn biÕt ®îc hoÆc kÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng ph¬ng ph¸p nh×n 

thÊy hoÆc ph¬ng ph¸p kh¸c 
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm viÖc in. 

Néi dung ph©n líp 

§äc 
C¸c ký hiÖu; c¸c biÓu ®å .......................................................................................... 9/00; 11/00 

nhËn d¹ng  
C¸c ký hiÖu; c¸c biÓu ®å ...................................................................................................... 9/00  

biÕn ®æi vÞ trÝ cña b¶n viÕt tay hoÆc phÇn tö 
®¸nh dÊu thµnh c¸c tÝn hiÖu ............................................................................................ 11/00 
biÓu diÔn d÷ liÖu ra díi d¹ng nh×n thÊy 
thêng xuyªn  .......................................................................................................................... 15/00 
®¸nh dÊu, in ra ..................................................................................................................1/00, 3/00 
kiÓm tra viÖc ghi ....................................................................................................................... 5/00 
c¶m øng .......................................................................................................................................... 7/00 
truyÒn t¶i ................................................................................................................................... 13/00 
kÕt hîp c¸c thao t¸c thuéc hai hoÆc nhiÒu 
nhãm ®øng tríc .................................................................................................................... 17/00 
vËt mang tin, b×a ®ôc lç ........................................................................................... 19/00, 21/00 

 

1/00 Ph¬ng ph¸p hoặc thiÕt bÞ ®Ó ®¸nh dÊu vËt mang tin b»ng m· sè [1, 2006.01] 
1/02 . b»ng c¸ch ®ôc lç  [1, 2006.01] 
1/04 . . ®iÒu khiÓn b»ng c¸c ®iÓm nh¹y dÊu trªn vËt mang tin cÇn ®ôc lç  [1, 2006.01] 
1/05 . . M¸y ®ôc lç tèc ®é cao, vÝ dô ®îc ®iÓu khiÓn b»ng thiÕt bÞ ®iÖn to¸n [1, 2006.01] 
1/06 . . M¸y ®ôc lç ®iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
1/08 . . . §ôc b×a [1, 2006.01] 
1/10 . . . §ôc b¨ng  [1, 2006.01] 
1/12 . ®¸nh dÊu b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c víi c¸ch ®ôc lç  [1, 2006.01] 
1/14 . b»ng c¸ch chuyÓn d÷ liÖu tõ vËt mang tin ®ång d¹ng hoÆc kh«ng ®ång d¹ng [1, 

2006.01] 
1/16 . . b»ng c¸ch kh«i phôc d÷ liÖu tõ mét b×a ®ôc lç sang mét hoÆc nhiÒu b×a ®ôc lç 

kh¸c mµ kh«ng cÇn thay ®æi m·, vÝ dô b»ng c¸ch sao chôp [1, 2006.01] 
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1/18 . . b»ng c¸ch chuyÓn d÷ liÖu tõ vËt mang tin d¹ng nµy sang vËt mang tin d¹ng kh¸c, 
vÝ dô tõ b¨ng tõ sang b×a ®ôc lç [1, 2006.01] 

1/20 . §¸nh dÊu vËt mang tin ®ång thêi trong lóc in d÷ liÖu ra, vÝ dô b×a ®ôc lç-in [1, 
2006.01] 

1/22 . . §¸nh dÊu vµ in ®ång thêi trªn c¸c vËt mang tin kh¸c nhau, vÝ dô trªn c¸c vËt 
mang tin kh¸c d¹ng nhau  [1, 2006.01] 

3/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ in d÷ liÖu díi d¹ng ch÷ c¸i, ch÷ sè hoÆc c¸c ký tù 
kh¸c tõ vËt mang tin, vÝ dô gi¶i m·, in th«ng tin ra tõ b¨ng tõ [1, 2006.01] 

3/02 . DÞch c¸c m· ®¸nh dÊu trªn vËt mang tin thµnh d÷ liÖu díi d¹ng in ®îc lªn chÝnh 
vËt mang tin ®ã, tøc lµ gi¶i m· [1, 2006.01] 

5/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra tÝnh ®óng cña viÖc ®¸nh dÊu trªn vËt mang 
tin; ThiÕt bÞ kiÓm tra theo cét [1, 2006.01] 

5/02 . viÖc kiÓm tra lµ mét phÇn c«ng viÖc ®¸nh dÊu [1, 2006.01] 
5/04 . KiÓm tra sù chØnh th¼ng hµng c¸c m· ®¸nh dÊu trªn vËt mang tin [1, 2006.01] 

7/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®äc c¸c vËt mang tin (G06K 9/00 ®îc u tiªn; ph¬ng 
ph¸p hoÆc c¸ch s¾p xÕp ®Ó ®¸nh dÊu c¸c vËt mang tin trong thêi trang kü thuËt sè 
G06K 1/00) [1, 2006.01] 

7/01 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
7/015 . §iÒu chØnh hoÆc ®Æt chÝnh x¸c thiÕt bÞ ®äc so víi vËt mang tin  [1, 2006.01] 
7/016 . . §ång bé ho¸ qu¸ tr×nh ®äc  [1, 2006.01] 
7/02 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô ®äc c¸c lç ®ôc b»ng khÝ nÐn; 

b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ©m häc [1, 2006.01] 
7/04 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc, vÝ dô b»ng c¸c kim ®Ó lµm ho¹t ®éng c¸c tiÕp ®iÓm 

®iÖn [1, 2006.01] 
7/06 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®iÖn khi m· ®¸nh dÊu ®îc c¶m øng hoÆc kh«ng cã, vÝ dô 

b»ng chæi quÐt tiÕp xóc cho m· ®¸nh dÊu dÉn ®iÖn [1, 2006.01] 
7/08 . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ph¸t hiÖn sù biÕn ®æi cña trêng tÜnh ®iÖn hoÆc tõ trêng, vÝ 

dô b»ng c¸ch ph¸t hiÖn sù biÕn ®æi ®iÖn dung gi÷a c¸c ®iÖn cùc [1, 2006.01] 
7/10 . b»ng bøc x¹ ®iÖn tõ, vÝ dô c¶m øng quang häc; b»ng bøc x¹ h¹t [1, 2006.01] 
7/12 . . sö dông ®é dµi nhÊt ®Þnh cña sãng, vÝ dô ®Ó c¶m øng c¸c ký hiÖu mÇu ®á vµ lo¹i 

trõ c¸c ký hiÖu mÇu xanh [1, 2006.01] 
7/14 . . sö dông ¸nh s¸ng kh«ng cÇn chän ®é dµi bíc sãng, vÝ dô c¶m øng ¸nh s¸ng 

tr¾ng ph¶n x¹ [1, 2006.01] 

9/00  Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®äc hoÆc nhËn d¹ng c¸c ký hiÖu ®îc in ra hoÆc 
®îc ghi hoÆc nhËn d¹ng c¸c h×nh d¹ng, vÝ dô dÊu v©n tay (ph¬ng ph¸p hoÆc 
thiÕt bÞ ®Ó ®äc ®å thÞ hoÆc ®Ó chuyÓn ®æi mÉu cña th«ng sè c¬ häc, vÝ dô lùc hoÆc sù 
cã mÆt, vµo c¸c tÝn hiÖu ®iÖn G06K 11/00; nhËn d¹ng giäng nãi G10L 15/00) [1, 7, 
2006.01] 

9/03 . Ph¸t hiÖn hoÆc ch÷a lçi, vÝ dô b»ng c¸ch quÐt l¹i h×nh [3, 2006.01] 
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9/18 . sö dông c¸c ký hiÖu in cã hoÆc chøa c¸c dÊu m· ®¸nh dÊu bæ sung, vÝ dô c¸c ký 
hiÖu ®îc t¹o bëi c¸c dÊy nh¸y riªng biÖt kh¸c nhau, mçi dÊu nh¸y biÓu diÔn mét 
®¹i lîng m· kh¸c nhau [1, 2006.01] 

9/20 . Thu nhËn ¶nh [3, 2006.01] 
9/22 . . b»ng c¸c dông cô cÇm tay [3, 2006.01] 
9/24 . . . KÕt cÊu cña dông cô [3, 2006.01] 
9/26 . . sö dông khe chuyÓn ®éng phÝa trªn ¶nh [3, 2006.01] 
9/28 . . sö dông c¸c phÇn tö nh¹y c¶m riªng biÖt ®îc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm cho tríc [3, 

2006.01] 
9/30 . . sö dông c¸c c«ng cô tù ®éng lËp l¹i c¸c ®êng cong [3, 2006.01] 
9/32 . . §iÒu chØnh hoÆc ®Æt chÝnh x¸c vµo vÞ trÝ bé phËn thu ¶nh hoÆc trêng ¶nh [3, 

2006.01] 
9/34 . . Ph©n ®o¹n hoÆc phñ c¸c h×nh trong trêng h×nh ¶nh [3, 2006.01] 
9/36 . Xö lý ¶nh, tøc lµ xö lý c¸c th«ng tin ¶nh mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh tÝnh ®ång nhÊt cña 

¶nh [3, 2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Ph©n nhãm G06K 9/58 ®îc u tiªn so víi c¸c nhãm G06K 9/38 G06K 9/54. 
 
9/38 . . Lîng tö ho¸ tÝn hiÖu ¶nh t¬ng tù [3, 2006.01] 
9/40 . . Läc nhiÔu [3, 2006.01] 
9/42 . . ChuÈn ho¸ c¸c kÝch thíc cña ¶nh [3], 2006.01] 
9/44 . . Lµm mÞn hoÆc lµm máng ¶nh [3, 2006.01] 
9/46 . . T¸ch c¸c chi tiÕt hoÆc c¸c ®Æc trng cña ¶nh [2, 2006.01] 
9/48 . . . b»ng c¸ch m· ho¸ chu tuyÕn cña ¶nh [3, 2006.01] 
9/50 . . . b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c phÇn t¹o nªn ¶nh [3, 2006.01] 
9/52 . . . b»ng c¸ch thu rót c¸c tÝnh chÊt to¸n häc hoÆc h×nh häc cña toµn bé ¶nh [3, 

2006.01] 
9/54 . Phèi hîp c¸c chøc n¨ng xö lý s¬ bé [3, 2006.01] 
9/56 . . . sö dông to¸n tö côc bé, tøc lµ c¸c dông cô t¸c ®éng lªn c¸c ®iÓm chi tiÕt cña ¶nh 

[3, 2006.01] 
9/58 . . sö dông c¸c dông cô quang häc [3, 2006.01] 
9/60 . KÕt hîp viÖc thu nhËn ¶nh víi c¸c chøc n¨ng xö lý s¬ bé [3, 2006.01] 
9/62 . Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ nhËn d¹ng sö dông c¸c dông cô ®iÖn tö [3, 2006.01] 
9/64 . . sö dông sù so s¸nh ®ång thêi hoÆc so s¸nh t¬ng quan cña tÝn hiÖu h×nh ¶nh víi 

tËp hîp mÉu chuÈn, vÝ dô ma trËn ®iÖn trë [3, 2006.01] 
9/66 . . . c¸c mÉu chuÈn ®îc ®iÒu chØnh b»ng ph¬ng ph¸p thÝch nghi, vÝ dô viÖc  

häc [3, 2006.01] 
9/68 . . sö dông sù so s¸nh tuÇn tù c¸c tÝn hiÖu h×nh ¶nh víi tËp hîp c¸c mÉu chuÈn, vÝ dô 

bé nhí cã thÓ ghi ®Þa chØ [3, 2006.01] 
9/70 . . . chän mÉu chuÈn tiÕp theo phô thuéc vµo kÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh tríc ®ã [3, 

2006.01] 
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9/72 . .  sö dông sù ph©n tÝch ng÷ c¶nh dùa trªn c¬ së x¸c lËp s¬ bé tÝnh ®ång nhÊt cña 
    d·y h×nh ¶nh tuÇn tù, vÝ dô tõ ng÷ [3, 2006.01] 

9/74 . ThiÕt bÞ nhËn d¹ng sö dông c¸c mÉu chuÈn quang häc [3, 2006.01] 
9/76 . . sö dông mÉu ¶nh toµn ký [3, 2006.01] 
9/78 . KÕt hîp viÖc thu nhËn ¶nh vµ c¸c chøc n¨ng nhËn d¹ng [3, 2006.01] 
9/80 . KÕt hîp viÖc xö lý s¬ bé ¶nh vµ c¸c chøc n¨ng nhËn d¹ng [3, 2006.01] 
9/82 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc trong mét hoÆc hai chøc n¨ng [3, 2006.01] 

11/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®äc biÓu ®å hoÆc biÕn ®æi ¶nh cña c¸c th«ng sè c¬ 
häc, vÝ dô lùc hoÆc sù hiÖn diÖn thµnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn (kÕt hîp víi ®Æc tÝnh hoÆc 
h×nh ¶nh nhËn d¹ng G06K 9/00) [1, 2, 0006.01] 

11/02 . Bé tù ®éng lÆp l¹i vµ c¸c ®êng cong [1, 2006.01] 
11/04 . . sö dông c¸c mÉu quÐt bæ trî [2, 2006.01] 
11/06 . ThiÕt bÞ biÕn ®æi vÞ trÝ c¸c phÇn tö viÕt ®îc ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc phÇn tö t¹o 

®êng håi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn [3, 2006.01] 

13/00 ChuyÓn t¶i c¸c vËt mang tin tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c, vÝ dô tõ ng¨n xÕp vµo 
m¸y ®ôc lç (vËn chuyÓn vËt mang tin kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c, vÝ dô víi viÖc 
®äc G06K 17/00) [1, 2006.01] 

13/02 . vËt mang tin cã kÝch thíc däc cã thÓ so s¸nh víi kÝch thíc ngang, vÝ dô víi phiÕu 
®ôc lç [1, 2006.01] 

13/04 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô tÊm lËt trong thiÕt bÞ ph©n lo¹i phiÕu ®ôc lç [1, 2006.01] 
13/05 . . . C¬ cÊu chuyÓn; Trôc l¨n kÑp chÆt [1, 2006.01] 
13/06 . . PhiÕu dÉn híng; KiÓm tra viÖc ho¹t ®éng ®óng cña c¬ cÊu chuyÓn t¶i phiÕu [1, 

2006.01] 
13/063 . . . C¨n chØnh phiÕu [2, 2006.01] 
13/067 . . . KiÓm tra sù tån t¹i, khuyÕt, vÞ trÝ ®óng hoÆc tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng cña phiÕu 

[2, 2006.01] 
13/07 . . VËn chuyÓn phiÕu gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau [1, 2006.01] 
13/073 . . . víi chuyÓn ®éng liªn tôc [2, 2006.01] 
13/077 . . . víi chuyÓn ®éng kh«ng liªn tôc; H·m hoÆc dõng chuyÓn ®éng [2, 2006.01] 
13/08 . . CÊp ph¸t hoÆc ®a phiÕu ra [1, 2006.01] 
13/10 . . . tõ hép ®ùng tíi thiÕt bÞ chuyÓn t¶i [1, 2006.01] 
13/103 . . . . sö dông ph¬ng tiÖn c¬ häc [2, 2006.01] 
13/107 . . . . sö dông ph¬ng tiÖn khÝ nÐn [2, 2006.01] 
13/12 . . . tõ thiÕt bÞ chuyÓn t¶i vµo hép ®ùng [1, 2006.01] 
13/14 . . . hép ®ùng phiÕu, vÝ dô tói, phÔu n¹p  [1, 2006.01] 
13/16 . . xö lý c¸c tê phiÕu mÒm, vÝ dô sÐc [1, 2006.01] 
13/18 . vËt mang tin d¹ng b¨ng, vÝ dô b¨ng ®ôc lç [1, 2006.01]  
13/20 . . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/22 . . . C¬ cÊu chuyÓn; Trôc l¨n kÑp chÆt [1, 2006.01] 
13/24 . . DÉn híng vËt mang tin; NhËn d¹ng ®o¹n kÕt thóc cña vËt mang tin [1, 2006.01] 
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13/26 . . Cuén hoÆc th¸o vËt mang tin; Bé truyÒn ®éng cña vËt mang tin [1, 2, 2006.01] 
13/28 . . . liªn tôc [2, 2006.01] 
13/30 . . . gi¸n ®o¹n [2, 2006.01] 

15/00 ThiÕt bÞ ®Ó t¹o ra d÷ liÖu ®Çu ra díi d¹ng nh×n thÊy thêng xuyªn (in hoÆc vÏ 
®å thÞ kÕt hîp víi ho¹t ®éng kh¸c, vÝ dô víi vËn chuyÓn, G06K 17/00) [1, 3, 2006.01] 

15/02 . sö dông m¸y in [1, 2006.01] 
15/04 . . b»ng m¸y in kiÓu thanh r¨ng [1, 2006.01] 
15/06 . . b»ng m¸y in kiÓu b¸nh xe [1, 2006.01] 
15/07 . . . b»ng m¸y in kiÓu b¸nh xe quay liªn tôc, vÝ dô m¸y in cã trèng quay [2, 

2006.01] 
15/08 . . víi viÖc in theo bËc, trong ®ã mÆt chÝnh diÖn cña bé ch÷ mÉu dÞch chuyÓn theo 

híng dßng in, vÝ dô m¸y in chuçi [1, 2006.01] 
15/10 . . b»ng m¸y in ma trËn [1, 2006.01] 
15/12 . . b»ng m¸y chôp ¶nh [1, 2006.01] 
15/14 . . b»ng c¸ch ®iÖn ký, vÝ dô phÐp in xer«; b»ng c¸ch tõ ký [1, 2006.01] 
15/16 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó cÊp giÊy hoÆc tê mÉu  [1, 2006.01] 
15/22 . sö dông m¸y vÏ ®å thÞ [1, 3, 2006.01] 

17/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®¶m b¶o sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c thiÕt bÞ 
thuéc hai hoÆc nhiÒu nhãm G06K 1/00 G06K 15/00, vÝ dô c¸c bé phiÕu tù ®éng 
g¾n víi thiÕt bÞ ®äc vµ vËn chuyÓn [1, 2006.01] 

19/00  VËt mang tin ®Ó sö dông víi c¸c m¸y hoÆc Ýt nhÊt mét bé phËn cña m¸y ®îc 
thiÕt kÕ ®Ó chuyÓn c¸c dÊu hiÖu sè [1, 2006.01] 

19/02 .  ®Æc trng bëi viÖc lùa chän vËt liÖu, vÝ dô ®Ó tr¸nh sù hao mßn trong thêi gian vËn 
  chuyÓn qua m¸y [1, 2006.01] 

19/04 . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng [1, 2006.01] 
19/06 . ®Æc trng bëi kiÓu b¶n ghi sè, vÝ dô h×nh d¹ng, b¶n chÊt, m· sè [1, 2006.01] 
19/063 . . vËt mang ®îc ®ôc lç ë bªn lÒ hoÆc ®îc c¾t r·nh, vÝ dô cã r·nh kÐo dµi [5, 

2006.01] 
19/067 . . VËt mang tin cã c¸c dÊu hiÖu dÉn ®iÖn, m¹ch in hoÆc c¸c phÇn m¹ch b¸n dÉn, vÝ 

dô thÎ tÝn dông hoÆc thÎ chøng minh (sö dông thÎ ®îc m· hãa ®Ó cho phÐp gäi 
®iÖn tõ mét m¸y ®iÖn tho¹i H04M 1/675) [5, 2006.01] 

19/07 . . . cã chip m¹ch tÝch hîp [5, 2006.01] 
19/073 . . . . C¸c bè trÝ ®Æc biÖt dïng cho m¹ch, vÝ dô cho m· nhËn d¹ng b¶o vÖ trong bé 

nhí (b¶o vÖ chèng l¹i viÖc sö dông bé nhí m¸y tÝnh khi cha ®îc phÐp G06F 
12/14) [5, 2006.01] 

19/077 . . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu, vÝ dô l¾p r¸p m¹ch trªn vËt mang [5, 2006.01] 
19/08 . . sö dông c¸c dÊu hiÖu kh¸c kiÓu nhau trªn cïng mét vËt mang tin, vÝ dô mét dÊu 

hiÖu ®îc ®äc b»ng ph¬ng tiÖn quang häc vµ dÊu hiÖu kh¸c ®îc ®äc b»ng 
ph¬ng tiÖn tõ [1, 2006.01] 
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19/10 . . . Ýt nhÊt mét lo¹i dÊu hiÖu ®îc sö dông ®Ó x¸c thùc, vÝ dô thÎ tÝn dông hoÆc 
chøng minh th (x¸c minh m· nhËn d¹ng cña chøng minh th hoÆc thÎ tÝn dông 
trong c¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng bëi c¸c m· nµy G07F 7/12) [5, 2006.01] 

19/12 . . . . dÊu hiÖu ®îc nhËn biÕt bëi c¸c ph¬ng tiÖn tõ [5, 2006.01] 
19/14 . . . . dÊu hiÖu ®îc nhËn biÕt bëi bøc x¹ [5, 2006.01] 
19/16 . . . . . dÊu hiÖu lµ ¶nh toµn ký hoÆc c¸ch tö nhiÔu x¹ [5, 2006.01] 
19/18 . . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [5, 2006.01] 

21/00 Truy håi th«ng tin tõ b×a ®ôc lç ®îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông b»ng tay hoÆc ®iÒu 
khiÓn b»ng m¸y (G06K 19/00 ®îc u tiªn; ph¸t hiÖn hoÆc söa lçi b»ng c¸ch quÐt 
l¹i mÉu G06K 9/03; kiÓm tra ho¹t ®éng chÝnh x¸c cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn 
thÎ G06K 13/06); ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lo¹i b×a nµy, vÝ dô ®¸nh dÊu hoÆc hiÖu 
chØnh [1, 2006.01] 

21/02 . trong ®ã sù trïng lÆp c¸c dÊu hiÖu ®îc nhËn biÕt b»ng c¬ häc, vÝ dô b»ng kim [1, 
2006.01] 

21/04 . trong ®ã sù trïng lÆp c¸c dÊu hiÖu ®îc nhËn biÕt b»ng quang häc [1, 2006.01] 
21/06 . ThiÕt bÞ hoÆc dông cô ®Ó ®ôc r·nh hoÆc ®Ó ®¸nh dÊu b»ng c¸ch kh¸c lªn c¸c phiÕu 

dïng ®Ó t×m kiÕm th«ng tin [1, 2006.01] 
21/08 . ThiÕt bÞ hoÆc dông cô söa lçi khi ®ôc lç hoÆc ®ôc r·nh sai [2, 2006.01] 
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G06M M¸y ®Õm; §Õm c¸c vËt kh«ng ®îc ®a vµo c¸c ph©n líp 
kh¸c (®Õm b»ng c¸ch ®o thÓ tÝch hoÆc khèi lîng c¸c vËt cÇn ®Õm G01F, G01G; 
lµm thÝch øng c¸c m¸y ®Õm víi c¸c ®ång hå ®o ®iÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn-c¬ ®Ó ®o 
tÝch ph©n theo thêi gian c«ng suÊt ®iÖn hoÆc dßng ®iÖn G01R 11/16; m¸y tÝnh G06C 
G06J; ®Õm xung ®iÖn H03K; ®Õm c¸c ký tù, tõ hoÆc b¶n tin trong m¹ng chuyÓn m¹ch 
®Ó truyÒn th«ng tin sè H04L 12/08; c¸c thiÕt bÞ ®o trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i H04M 
15/00) 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - bé ®Õm c¬ häc ho¹t ®éng liªn tôc hoÆc gi¸n ®o¹n, ®îc ®iÒu khiÓn qua mét hoÆc 

mét vµi ®iÓm vµo mµ ë ®ã tÝn hiÖu vµo chØ t¸c ®éng c¬ häc hoÆc ®iÖn c¬ lªn hµng bËc 
thÊp cña sè;  

 - hÖ thèng tÝnh ®Õm cã bé ®Õm c¬, ®iÖn hoÆc ®iÖn tö. 
 

1/00 C¸c phÇn tö kÕt cÊu cã c«ng dông chung [1, 2006.01] 
1/02 . Khung th©n (dïng cho c¸c dông cô ®ã nãi chung G01D) [1, 2006.01] 
1/04 . ThiÕt bÞ truyÒn ®éng nÊc tÝnh ®Õm ®Õn bËc thÊp nhÊt (cã mèi quan hÖ truyÒn giao 

biÕn thiªn 1/38) [1, 2006.01] 
1/06 . . cã c¬ cÊu nÊc ®Õm quay kh«ng ngõng vµ nh÷ng bé phËn t¬ng tù, vÝ dô b»ng c¸ch 

truyÒn b¸nh r¨ng [1, 2006.01] 
1/08 . ®Ó ®a bé truyÒn ®éng vµo ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
1/10 . . b»ng dông cô ®iÖn hoÆc tõ [1, 2006.01] 
1/12 . . b»ng dông cô thuû lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/14 . ®Ó chuyÓn tõ nÊc ®Õm cña mçi bËc sang nÊc ®Õm bËc cao h¬n (cã mèi quan hÖ 

truyÒn biÕn thiªn 1/38) [1, 2006.01] 
1/16 . . tù ®éng, vÝ dô b»ng c¬ cÊu Geneva [1, 2006.01] 
1/18 . . cã bé truyÒn ®éng tõ nguån n¨ng lîng bªn ngoµi, vÝ dô b»ng thanh ®iÖn tõ [1, 

2006.01] 
1/20 . . chuyªn dông cho vËt cã sè lîng ký tù kh¸c nhau trong tõng bËc, vÝ dô nh khi 

tÝnh ®é vµ phót cña gãc [1, 2006.01] 
1/22 . thiÕt bÞ chØ b¸o díi d¹ng nh×n thÊy c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®Õm b»ng c¬ cÊu tÝnh ®Õm, vÝ 

dô c¸c cöa sæ cã thÊu kÝnh phãng ®¹i [1, 2006.01] 
1/24 . . Trèng; mÆt chia ®é; chØ b¸o (dïng cho c¸c dông cô ®o ®¹c nãi chung G01D) [1, 

2006.01] 
1/26 . . Dông cô ®iÒu chØnh [1, 2006.01] 
1/27 . ®Ó biÓu diÔn kÕt qu¶ ®Õm díi d¹ng c¸c tÝn hiÖu ®iÖn, vÝ dô b»ng c¸ch ®äc c¸c ký tù 

trªn trèng tÝnh to¸n [1, 2006.01] 
1/272 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn quang [1, 2006.01] 
1/274 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tõ; sö dông c¸c thiÕt bÞ sö dông hiÖu øng Hall [1, 

2006.01] 
1/276 . .  sö dông c«ng t¾c khëi ®éng b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
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1/28 . ®Ó thiÕt lËp gi¸ trÞ kh«ng hoÆc mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh kh¸c [1, 2006.01] 
1/30 . . sö  vÊu qu¶ ®µo hoÆc c¸c d¹ng cam kh¸c; sö dông ®ßn bÈy [1, 2006.01] 
1/32 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó khëi ®éng, vÝ dô nam ch©m, lß xo, qu¶ däi [1, 2006.01] 
1/34 . . sö dông trôc ®Ó ®a vÒ vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
1/36 . . . Ph¬ng tiÖn ®Ó khëi ®éng, vÝ dô nam ch©m, lß xo, qu¶ däi [1, 2006.01] 
1/38 . ®Ó thay ®æi sè truyÒn cña bé truyÒn ®éng hoÆc c¬ cÊu chuyÓn ®éng, vÝ dô b»ng c¸ch 

sö dông bé truyÒn ®éng ®Õm biÕn thiªn  [1, 2006.01] 

3/00 M¸y ®Õm cã c¸c ph¬ng tiÖn bæ trî (t¹o ra c¸c xung ®iÖn ë c¸c kho¶ng thêi gian 
ngÉu nhiªn H03 K3/84) [1, 2006.01] 

3/02 . ®Ó thùc hiÖn mét thao t¸c theo gi¸ trÞ x¸c ®Þnh tríc cña sè ®Õm, vÝ dô dõng m¸y [1, 
2006.01] 

3/04 . . cã c¬ cÊu tÝnh ®Õm bæ trî ho¹t ®éng theo híng ngîc l¹i [1, 2006.01] 
3/06 . ®Ó in hoÆc hiÓn thÞ kÕt qu¶ tÝnh ®Õm riªng biÖt (c¸c hÖ thèng hiÓn thÞ G09) [1, 

2006.01] 
3/08 . ®Ó ®Õm c¸c tÝn hiÖu vµo tõ vµi nguån tÝn hiÖu; ®Ó ®Õm c¸c tÝn hiÖu vµo cã gi¸ trÞ 

kh¸c nhau [1, 2006.01] 
3/10 . ®Ó ®Õm c¸c vËt cÇn ®Õm cã sè lîng ký tù kh¸c nhau ë mçi bËc, vÝ dô ®é vµ phót 

cña gãc (c¬ cÊu chuyÓn ®éng dïng cho môc ®Ých nµy G06M 1/20) [1, 2006.01] 
3/12 . ®Ó ng¨n ngõa sù khëi ®éng kh«ng ®óng, vÝ dô ®Ó ng¨n ngõa kÕt qu¶ sai [1, 

2006.01] 
3/14 . ®Ó ghi sù sai lÖch khi khëi ®éng bé ®Õm xu«i vµ ngîc [1, 2006.01] 

§Õm c¸c ®èi tîng 

7/00 §Õm c¸c vËt ®îc vËn chuyÓn b»ng b¨ng chuyÒn [1, 2006.01] 
7/02 . trong ®ã c¸c vËt ®øng tríc ®Çu bé phËn nhËn biÕt ®îc t¸ch rêi ra ®Ó t¹o nªn mét 

kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c vËt liªn tiÕp ®ã [1, 2006.01] 
7/04 . . §Õm c¸c vËt phÈm, vÝ dô hép [1, 2006.01] 
7/06 . . §Õm c¸c s¶n phÈm ph¼ng, vÝ dô c¸c tê giÊy [1, 2006.01] 
7/08 . trong ®ã híng chuyÓn ®éng cña c¸c vËt ®îc thay ®æi ë vÞ trÝ c¸c vËt ®îc nhËn 

biÕt [1, 2006.01] 
7/10 . . §Õm c¸c s¶n phÈm ph¼ng ®îc xÕp trång lªn nhau, vÝ dô c¸c thÎ [1, 2006.01] 

9/00 §Õm c¸c vËt ®îc xÕp thµnh chång [1, 2006.01] 
9/02 . b»ng c¸ch sö dông thiÕt bÞ chia t¸ch quay phèi hîp víi vßi hót b»ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 

11/00 §Õm c¸c vËt ®îc s¾p xÕp mét c¸ch ngÉu nhiªn, vÝ dô ë trªn mét bÒ mÆt [1, 
2006.01] 

11/02 . sö dông chïm tia ®iÖn tö quÐt trªn bÒ mÆt theo tõng hµng, vÝ dô ®Ó ®Õm sè tÕ bµo 
m¸u trªn chÊt nÒn [1, 2006.01] 

11/04 . . cã bé phËn ®Ó ph©n biÖt kÝch thíc kh¸c nhau cña c¸c vËt (nghiªn cøu kÝch thíc 
c¸c h¹t nãi chung G01N 15/00) [1, 2006.01] 
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15/00 §Õm c¸c vËt cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c [2011.01] 
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G06N HÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh tÝnh to¸n ®Æc 
biÖt [7] 

3/00 C¸c hÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh sinh häc (m¸y tÝnh t¬ng tù m« 
pháng c¸c khÝa c¹nh chøc n¨ng cña c¸c sinh vËt sèng G06G 7/60) [7, 2006.01] 

3/02 . sö dông m« h×nh m¹ng thÇn kinh (®Ó ®iÒu khiÓn thÝch nghi G05B 13/00; ®Ó lµm cho 
phï hîp víi c¸c mÉu ¶nh G06K 9/00; ®Ó xö lý d÷ liÖu ¶nh G06T 1/40; ®Ó lµm cho 
phï hîp víi mÉu ng÷ ©m G10L 15/16) [7, 2006.01] 

3/04 . . CÊu tróc, vÝ dô t«p« néi liªn [7, 2006.01] 
3/06 . . Thùc hiÖn vËt lý, tøc lµ bæ sung phÇn cøng cña m¹ng thÇn kinh, tÕ bµo thÇn kinh 

hoÆc c¸c phÇn tÕ bµo thÇn kinh [7, 2006.01] 
3/063 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö [7, 2006.01] 
3/067 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [7, 2006.01] 
3/08 . . C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc [7, 2006.01] 
3/10 . . M« pháng trªn c¸c m¸y tÝnh cã c«ng dông chung [7, 2006.01] 
3/12 . Sö dông c¸c m« h×nh gen [7, 2006.01] 

5/00 C¸c hÖ thèng m¸y tÝnh sö dông c¸c m« h×nh tri thøc [7, 2006.01] 
5/02 . Sù biÓu diÔn tri thøc [7, 2006.01] 
5/04 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ suy luËn [7, 2006.01] 

7/00 C¸c hÖ thèng m¸y tÝnh dùa trªn c¸c m« h×nh to¸n häc ®Æc biÖt [7, 2006.01] 
7/02 . sö dông logic suy luËn gÇn ®óng (G06N 3/00, G06N 5/00 ®îc u tiªn; ®Ó ®iÒu 

khiÓn thÝch nghi G05B 13/00) [7, 2006.01] 
7/04 . . Thùc hiÖn vËt lý [7, 2006.01] 
7/06 . . M« pháng trªn c¸c m¸y tÝnh cã c«ng dông chung [7, 2006.01] 
7/08 . sö dông m« h×nh hçn ®én hoÆc m« h×nh hÖ thèng phi tuyÕn tÝnh [7, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp 
nµy [2010.01] 
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G06Q C¸c Ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng xö lý d÷ liÖu chuyªn dông 
cho c¸c môc ®Ých hµnh chÝnh, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, qu¶n 
lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o; c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng 
chuyªn dông cho c¸c môc ®Ých hµnh chÝnh, th¬ng m¹i, 
tµi chÝnh, qu¶n lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o cha ®îc ph©n 
lo¹i ë c¸c vÞ trÝ kh¸c [2006.01] 

Ghi chó [2006.01]  

(1) C¸c nhãm G06Q10/00 G06Q 50/00 vµ G06Q 99/00 chØ bao gåm c¸c hÖ thèng vµ c¸c 
ph¬ng ph¸p ®ßi hái c¸c thao t¸c xö lý d÷ liÖu quan träng, tøc lµ c¸c thao t¸c xö lý 
d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn b»ng mét hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ c«ng nghÖ, vÝ dô hÖ thèng hoÆc 
thiÕt bÞ tÝnh to¸n.  

 Nhãm G06Q 90/00 bao gåm c¸c hÖ thèng hoÆc ph¬ng ph¸p kh«ng ®ßi hái viÖc xö 
lý d÷ liÖu quan träng khi c¶ hai ®iÒu kiÖn sau ®©y ®îc tháa m·n:  - c¸c ph¬ng ph¸p 
hoÆc hÖ thèng chuyªn dông cho c¸c môc ®Ých ®îc nªu trong tªn gäi cña ph©n líp 
hoÆc tªn gäi cña c¸c nhãm G06Q 10/00 G06Q 50/00; vµ  

 - c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng kh«ng ®îc ph©n lo¹i ë c¸c vÞ trÝ kh¸c cña B¶ng 
ph©n lo¹i s¸ng chÕ quèc tÕ, vÝ dô b»ng c¸ch ¸p dông c¸c nguyªn t¾c ®îc m« t¶ ë 
môc 96 cña quyÓn Híng dÉn sö dông  

 Khi ph©n lo¹i c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng nµy trong nhãm G06Q 90/00, ph©n lo¹i 
phô cã thÓ ®îc ®a vµo nhãm cã liªn quan gÇn nhÊt cña ph©n líp nµy hoÆc bÊt kú 
ph©n líp nµo kh¸c, nÕu ph©n lo¹i nµy ®a ra th«ng tin vÒ viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng 
ph¸p hoÆc hÖ thèng nµy cã thÓ ®îc cho lµ cÇn thiÕt ®Ó tra cøu. ViÖc ph©n lo¹i kh«ng 
b¾t buéc nµy cÇn ®îc ®a ra nh lµ “th«ng tin bæ sung”  

(2) Khi ph©n lo¹i trong nhãm G06Q 10/00 G06Q 40/00, c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng 
chuyªn dông cho c¸c lÜnh vùc kinh doanh ®Æc biÖt còng ®îc ph©n lo¹i trong nhãm 
G06Q 50/00, khi sù chuyªn dông nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ míi vµ kh«ng hiÓn nhiªn.  

(3) Trong ph©n líp nµy, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p dông, tøc lµ ë mçi møc thø 
bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th×  viÖc ph©n lo¹i ®îc ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp 
®Çu tiªn. 

 
   

10/00 Qu¶n trÞ; Qu¶n lý [2006.01, 2012.01] 
10/02  . §Æt chç, vÝ dô cho vÐ, dÞch vô hoÆc sù kiÖn [2012.01] 
10/04  . Dù b¸o hoÆc tèi u ho¸, vÝ dô lËp tr×nh tuyÕn tÝnh, "vÊn ®Ò ngêi b¸n hµng di ®éng" 

hoÆc "vÊn ®Ò c¾t cæ phiÕu" [2012.01] 
10/06  . Tµi nguyªn, bè trÝ c«ng viÖc, qu¶n lý con ngêi hoÆc dù ¸n, vÝ dô tæ chøc, lËp kÕ 

ho¹ch, lªn kÕ ho¹ch hoÆc ph©n bæ thêi gian, nguån nh©n lùc hoÆc m¸y mãc; LËp kÕ 
ho¹ch doanh nghiÖp; M« h×nh tæ chøc [2012.01] 

10/08  . Logistic, vÝ dô lu kho, bèc xÕp, ph©n phèi hoÆc vËn chuyÓn; KiÓm kª hoÆc qu¶n lý 
kho, vÝ dô ®Æt hµng, mua s¾m hoÆc c©n b»ng ®¬n ®Æt hµng [2012.01] 

10/10  . Tù ®éng hãa v¨n phßng, vÝ dô qu¶n lý th ®iÖn tö hoÆc phÇn mÒm nhãm víi sù hç 
trî cña m¸y tÝnh (hÖ thèng m¹ng th ®iÖn tö H04L 12/58, c¸c giao thøc th ®iÖn tö 
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H04L 29/06); Qu¶n lý thêi gian, vÝ dô lÞch, nh¾c nhë, cuéc häp hoÆc kÕ to¸n thêi 
gian [2012.01] 

20/00 KiÕn tróc, dù ¸n hoÆc giao thøc thanh to¸n (thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn hoÆc ®¨ng c¸c 
giao dÞch thanh to¸n G07F 7/08, G07F 19/00; thanh ghi tiÒn ®iÖn tö G07G 1/12) 
[2006.01, 2012.01] 

Ghi chó [2006.01] 

 Ph©n nhãm nµy bao gåm:  
 - b¶n dù th¶o hoÆc kÕ ho¹ch bao gåm c¸c qui tr×nh ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n gi÷a 

nhµ kinh doanh, ng©n hµng, ngêi sö dông vµ ®«i khi víi mét bªn thø ba; qui tr×nh 
nµy thêng bao gåm viÖc kiÓm tra vµ x¸c nhËn tÊt c¶ c¸c bªn cã liªn quan. 

 
20/02  . víi sù tham gia cña bªn thø ba trung lËp, vÝ dô c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn, c«ng 

chøng viªn hoÆc bªn thø ba ®¸ng tin cËy [TTP] [2012.01] 
20/04  . C¸c dßng thanh to¸n [2012.01] 
20/06  . . C¸c dßng thanh to¸n c¸ nh©n, vÝ dô liªn quan ®Õn ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®iÖn tö chØ ®îc 

sö dông trong sè nh÷ng ngêi tham gia dù ¸n thanh to¸n chung [2012.01] 
20/08  . KiÕn tróc thanh to¸n [2012.01] 
20/10  . . ®Æc biÖt thÝch hîp víi hÖ thèng quü ®iÖn tö [EFT]; ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c hÖ  

thèng ng©n hµng gia ®×nh [2012.01] 
20/12  . . ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng mua s¾m ®iÖn tö [2012.01] 
20/14  . . ®Æc biÖt thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng hãa ®¬n [2012.01] 
20/16  . . C¸c kho¶n thanh to¸n ®îc thanh to¸n th«ng qua hÖ thèng viÔn th«ng [2012.01] 
20/18  . . Liªn quan ®Õn thiÕt bÞ ®Çu cuèi tù phôc vô [SSTs], m¸y b¸n hµng tù ®éng, ki-èt 

hoÆc thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®a ph¬ng tiÖn [2012.01] 
20/20  . . HÖ thèng m¹ng ®iÓm b¸n hµng [POS] [2012.01] 
20/22  . Dù ¸n hoÆc m« h×nh thanh to¸n [2012.01] 
20/24  . . C¸c dù ¸n tÝn dông, nghÜa lµ "tr¶ sau" [2012.01] 
20/26 . . C¸c dù ¸n ghi nî, tøc lµ "thanh to¸n ngay b©y giê" [2012.01] 
20/28  . . C¸c dù ¸n thanh to¸n tríc, tøc lµ "thanh to¸n tríc" [2012.01] 
20/30  . ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ cô thÓ [2012.01] 
20/32  . . sö dông thiÕt bÞ kh«ng d©y [2012.01] 
20/34  . . sö dông thÎ, vÝ dô thÎ m¹ch tÝch hîp [IC] hoÆc thÎ tõ [2012.01] 
20/36  . . sö dông vÝ ®iÖn tö hoÆc kÐt tiÒn ®iÖn tö [2012.01] 
20/38  . C¸c giao thøc thanh to¸n; C¸c chi tiÕt cña chóng [2012.01] 
20/40  . . Sù ñy quyÒn, vÝ dô x¸c nhËn cña ngêi tr¶ tiÒn hoÆc ngêi nhËn tiÒn, x¸c minh 

th«ng tin kh¸ch hµng hoÆc cöa hµng; Xem xÐt l¹i vµ chÊp thuËn cña ngêi tr¶ tiÒn, 
vÝ dô kiÓm tra c¸c dßng tÝn dông hoÆc danh s¸ch hµng hãa bÞ cÊm [2012.01] 

20/42  . . Sù x¸c nhËn, vÝ dô kiÓm tra hoÆc cho phÐp bëi ngêi yªu cÇu thanh to¸n hîp ph¸p 
[2012.01] 

30/00 Th¬ng m¹i, vÝ dô: Mua s¾m hoÆc th¬ng m¹i ®iÖn tö [2006.01, 2012.01] 
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30/02  . Marketing, vÝ dô nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ trêng, kh¶o s¸t, thóc ®Èy, qu¶ng c¸o, 
hå s¬ ngêi mua, qu¶n lý kh¸ch hµng hoÆc phÇn thëng; ¦íc tÝnh hoÆc x¸c ®Þnh 
gi¸ [2012.01] 

30/04  . ViÕt hoÆc lËp ho¸ ®¬n [2012.01] 
30/06  . Giao dÞch mua, b¸n hoÆc cho thuª [2012.01] 
30/08  . . §Êu gi¸ [2012.01] 

40/00 Tµi chÝnh; B¶o hiÓm; ChiÕn lîc thuÕ; Xö lý thuÕ doanh nghiÖp hoÆc thuÕ thu 
nhËp [2006.01, 2012.01] 

40/02  . Ho¹t ®éng ng©n hµng, vÝ dô tÝnh l·i, phª duyÖt tÝn dông, thÕ chÊp, ho¹t ®éng ng©n 
hµng t¹i nhµ hoÆc ng©n hµng trùc tuyÕn [2012.01] 

40/04  . Trao ®æi, vÝ dô cæ phiÕu, hµng hãa, trao ®æi ph¸t sinh hoÆc ®æi tiÒn [2012.01] 
40/06  . §Çu t, vÝ dô c«ng cô tµi chÝnh, qu¶n lý danh môc ®Çu t hoÆc qu¶n lý quü 

[2012.01] 
40/08  . B¶o hiÓm, vÝ dô ph©n tÝch rñi ro hoÆc l¬ng hu [2012.01] 

50/00 Ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng chuyªn dông cho mét lÜnh vùc kinh doanh ®Æc biÖt, 
vÝ dô c¸c tiÖn Ých hoÆc du lÞch (tin häc trong ch¨m sãc søc kháe G16H) [2006.01, 
2012.01] 

50/02  . N«ng nghiÖp; §¸nh b¾t c¸; Khai th¸c má [2012.01] 
50/04  . S¶n xuÊt [2012.01] 
50/06  . Cung cÊp ®iÖn, khÝ ®èt hoÆc cÊp níc [2012.01] 
50/08  . X©y dùng [2012.01] 
50/10  . DÞch vô [2012.01] 
50/12  . . Kh¸ch s¹n hoÆc nhµ hµng [2012.01] 
50/14  . . §¹i lý du lÞch [2012.01] 
50/16  . . BÊt ®éng s¶n [2012.01] 
50/18  . . DÞch vô ph¸p lý; Xö lý c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt [2012.01] 
50/20  . . Gi¸o dôc [2012.01] 
50/22  . . C«ng t¸c x· héi [2012.01, 2018.01] 
50/26  . . C¸c dÞch vô chÝnh phñ hoÆc c«ng céng [2012.01] 
50/28  . Logistic, vÝ dô lu kho, bèc xÕp, ph©n phèi hoÆc vËn chuyÓn [2012.01] 
50/30  . Giao th«ng vËn t¶i; TruyÒn th«ng [2012.01] 
50/32  . . Bu chÝnh viÔn th«ng (thiÕt bÞ ®ãng dÊu tem G07B 17/00) [2012.01] 
50/34  . C¸ cîc hoÆc nhËn cîc, vÝ dô c¸ cîc Internet [2012.01] 

90/00 C¸c ph¬ng ph¸p vµ hÖ thèng chuyªn dông cho c¸c môc ®Ých qu¶n trÞ, th¬ng 
m¹i, tµi chÝnh, qu¶n lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o kh«ng cÇn xö lý d÷ liÖu ®Æc biÖt 
[2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ph©n lo¹i ë c¸c ph©n nhãm kh¸c cña ph©n líp 
nµy [2006.01] 
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G06T Xö lý hoÆc t¸i t¹o d÷ liÖu ¶nh nãi chung [6,2006.01] 

Ghi chó [6,2006.01] 

 Ph©n líp nµy bao gåm:   
 - C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó lËp m« h×nh h×nh häc c¸c vËt, cho dï m« h×nh cuèi cïng ®îc 

sö dông ®Ó thÓ hiÖn mét ¶nh cña ®èi tîng hoÆc ®Ó dïng cho mét sè môc ®Ých kh¸c, 
ch¼ng h¹n nh s¶n xuÊt vËt t¬ng øng;  

 - C¸c thiÕt bÞ ®Ó ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh h×nh häc cña h×nh ¶nh cña mét vËt. 
  

Néi dung ph©n líp 

xö lý d÷ liÖu ¶nh cã c«ng dông chung ........................................................................ 1/00 
BiÕn ®æi ¶nh h×nh häc trong mÆt ph¼ng cña 
¶nh .................................................................................................................................................... 3/00 
T¨ng cêng hoÆc kh«i phôc ¶nh ...................................................................................... 5/00 
Ph©n tÝch ¶nh .............................................................................................................................. 7/00 
M· ho¸ ¶nh ................................................................................................................................... 9/00 
T¹o ¶nh hai chiÒu .................................................................................................................... 11/00 
ho¹t h×nh  .................................................................................................................................... 13/00 
BiÓu thÞ ¶nh ba chiÒu (3D) ................................................................................................... 15/00 
LËp m« h×nh ba chiÒu (3D) CHO §å HäA M¸Y TÝNH ..................................................... 17/00 
Thao t¸c b»ng tay m« h×nh hoÆc ¶nh ba chiÒu 
(3D) dïng cho ®å häa m¸y tÝnh  ....................................................................................... 19/00 

 

1/00 Xö lý d÷ liÖu ¶nh cã c«ng dông chung [6, 2006.01] 
1/20 . CÊu tróc bé xö lý; CÊu h×nh bé xö lý, vÝ dô, kü thuËt èng dÉn [6, 2006.01] 
1/40 . . M¹ng trung lËp [6, 2006.01] 
1/60 . Qu¶n lý bé nhí [6, 2006.01] 

3/00 BiÕn ®æi ¶nh h×nh häc trong mÆt ph¼ng cña ¶nh, vÝ dô tõ bÝt-¸nh x¹ tíi viÖc t¹o 
ra ¶nh mét bÝt-¸nh x¹ kh¸c [6, 2006.01] 

3/20 . Sù dÞch chuyÓn tuyÕn tÝnh cña toµn bé ¶nh hoÆc mét phÇn cña nã, vÝ dô sù ghÐp 
nh½n [6, 2006.01] 

3/40 . X¸c ®Þnh tû lÖ xÝch toµn bé ¶nh hoÆc mét phÇn cña nã [6, 2006.01] 
3/60 . Quay toµn bé ¶nh hoÆc mét phÇn cña nã [6, 2006.01] 

5/00 T¨ng cêng ¶nh hoÆc kh«i phôc ¶nh, vÝ dô tõ bÝt-¸nh x¹ sang bÝt-¸nh x¹ t¹o ¶nh 
t¬ng tù [6, 2006.01] 

5/10 . b»ng c¸ch läc miÒn kh«ng-kh«ng gian [6, 2006.01] 
5/20 . b»ng c¸ch sö dông c¸c to¸n tö miÒn [6, 2006.01] 
5/30 . . Sù ¨n mßn hoÆc gi·n në, vÝ dô lµm máng ®i [6, 2006.01] 
5/40 . b»ng c¸ch sö dông c¸c kü thuËt biÓu ®å [6, 2006.01] 
5/50 . b»ng c¸ch sö dông nhiÒu h¬n mét ¶nh, vÝ dô lÊy trung b×nh, lo¹i trõ [6, 2006.01] 

280 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G06T 

7/00 Ph©n tÝch ¶nh [6, 2006.01, 2017.01] 
7/10  . Ph©n ®o¹n; Ph¸t hiÖn mÐp biªn (ph©n ®o¹n dùa trªn c¬ së chuyÓn ®éng G06T7/215) 

[2017.01] 

Ghi chó [2017.01] 

 Trong nhãm nµy, sù ph©n lo¹i theo nhiÒu khÝa c¹nh ®îc ¸p dông, do vËy ®èi tîng 
kü thuËt ®îc ®Æc trng bëi c¸c khÝa c¹nh thuéc c¸c nhãm G06T7/11, G06T7/12 
hoÆc G06T7/13 còng cÇn ®îc ph©n lo¹i vµo bÊt kú nhãm nµo trong c¸c nhãm liªn 
quan G06T7/136-G06T7/194. [2017.01] 

 
7/11  . . Ph©n ®o¹n trªn c¬ së vïng [2017.01] 
7/12  . . Ph©n ®o¹n trªn c¬ së mÐp biªn [2017.01] 
7/13  . . Ph¸t hiÖn mÐp biªn [2017.01] 
7/136  . . bao gåm sù t¹o ngìng [2017.01] 
7/143  . . bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p tiÕp cËn x¸c suÊt, vÝ dô m« h×nh hãa trêng ngÉu nhiªn 

Markov [MRF] [2017.01] 
7/149  . . bao gåm c¸c m« h×nh biÕn d¹ng ®îc, vÝ dô c¸c m« h×nh ®êng viÒn ho¹t ®éng 

[2017.01] 
7/155  . . bao gåm c¸c to¸n tö xö lý h×nh th¸i häc [2017.01] 
7/162  . . bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p trªn c¬ së biÓu ®å [2017.01] 
7/168  . . bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p biÕn ®æi tªn miÒn [2017.01] 
7/174  . . bao gåm viÖc sö dông hai hay nhiÒu ¶nh [2017.01] 
7/181  . . bao gåm sù ph¸t triÓn mÐp biªn ; bao gåm sù liªn kÕt mÐp biªn [2017.01] 
7/187  . . bao gåm sù ph¸t triÓn vïng ; bao gåm sù hßa nhËp vïng ; bao gåm sù g¸n nh·n 

c¸c thµnh phÇn liªn th«ng [2017.01] 
7/194  . . bao gåm ph©n ®o¹n nÒn tríc-nÒn sau [2017.01] 
7/20 . Ph©n tÝch sù chuyÓn ®éng (®¸nh gi¸ sù chuyÓn ®éng ®Ó m· hãa, gi¶i m·, nÐn hoÆc 

gi¶i nÐn c¸c tÝn hiÖu video sè H04N19/43, H04N19/51) [6,2006.01,2017.01] 
7/207  . . ®Ó ®¸nh gi¸ sù chuyÓn ®éng ®èi víi sù ph©n líp cña ®é ph©n gi¶i (®¸nh gi¸ sù 

chuyÓn ®éng ®a ph©n gi¶i hoÆc ph©n líp ®Ó m· hãa, gi¶i m·, nÐn hoÆc gi¶i nÐn 
c¸c tÝn hiÖu video sè H04N19/53) [2017.01] 

7/215  . . Ph©n ®o¹n trªn c¬ së chuyÓn ®éng [2017.01] 
7/223  . . sö dông sù t¬ng hîp-khèi [2017.01] 
7/231  . . . sö dông sù t×m kiÕm toµn bé [2017.01] 
7/238  . . . sö dông sù t×m kiÕm kh«ng toµn bé, vÝ dô sù t×m kiÕm ba bíc [2017.01] 
7/246  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn c¬ së ®Æc tÝnh, vÝ dô theo dâi ph©n ®o¹n hoÆc gãc 
7/254  . . bao gåm phÐp trõ ¶nh [2017.01] 
7/262  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p biÕn ®æi tªn miÒn, vÝ dô c¸c ph¬ng ph¸p tªn miÒn 

Fourier [2017.01] 
7/269  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn c¬ së gradient [2017.01] 
7/277  . . bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p tiÕp cËn ngÉu nhiªn, vÝ dô sö dông bé läc Kalman 

[2017.01] 
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7/285  . . sö dông mét chuçi c¸c cÆp h×nh ¶nh næi [2017.01] 
7/292  . . Theo dâi b»ng nhiÒu m¸y ¶nh [2017.01] 
7/30  . X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè biÕn ®æi ®Ó c¨n chØnh ¶nh, tøc lµ ®¨ng ký ¶nh [2017.01] 
7/32  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn c¬ së t¬ng quan [2017.01] 
7/33  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn c¬ së ®Æc tÝnh [2017.01] 
7/35  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª [2017.01] 
7/37  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p biÕn ®æi tªn miÒn [2017.01] 
7/38  . . §¨ng ký chuçi ¶nh [2017.01] 
7/40  . Ph©n tÝch v©n bÒ mÆt (phôc håi ®é mê vïng phô vµ h×nh d¹ng tõ v©n bÒ mÆt 

G06T7/529) [6,2006.01,2017.01] 
7/41  . . dùa trªn m« t¶ thèng kª cña v©n bÒ mÆt [2017.01] 
7/42  . . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p biÕn ®æi tªn miÒn [2017.01] 
7/44  . . .  sö dông c¸c to¸n tö ¶nh, vÝ dô bé läc, tû lÖ mËt ®é biªn hoÆc s¬ ®å côc bé 

[2017.01] 
7/45  . . . sö dông phÐp tÝnh ma trËn ®ång xuÊt hiÖn [2017.01] 
7/46  . . . sö dông trêng ngÉu nhiªn [2017.01] 
7/48  . . . sö dông ph©n d¹ng fractal [2017.01] 
7/49  . . dùa trªn m« t¶ cÊu tróc v©n bÒ mÆt, vÝ dô sö dông quy t¾c nguyªn thñy hoÆc vÞ trÝ 

[2017.01] 
7/50  . Phôc håi ®é mê vïng phô hoÆc h×nh d¹ng [2017.01] 
7/507  . . tõ kü thuËt t« bãng (G06T7/586 ®îc u tiªn) [2017.01] 
7/514  . . tõ sù ph¶n chiÕu [2017.01] 
7/521  . . tõ sù ®Þnh tÇm laze, vÝ dô sö dông dông cô ®o giao thoa ; tõ sù chiÕu ¸nh s¸ng cã 

cÊu tróc [2017.01] 
7/529  . . tõ v©n bÒ mÆt [2017.01] 
7/536  . . tõ hiÖu øng phèi c¶nh, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông c¸c ®iÓm biÕn mÊt [2017.01] 
7/543  . . tõ b¶n vÏ b»ng bót [2017.01] 
7/55  . . tõ ®a ¶nh [2017.01] 
7/557  . . . tõ trêng ¸nh s¸ng, vÝ dô tõ m¸y ¶nh plenoptic [2017.01] 
7/557  . . . tõ trêng ¸nh s¸ng, vÝ dô tõ m¸y ¶nh plenoptic [2017.01] 
7/564  . . . tõ ®êng viÒn [2017.01] 
7/571  . . . tõ tiªu ®iÓm [2017.01] 
7/579  . . . tõ chuyÓn ®éng [2017.01] 
7/586  . . . tõ c¸c nguån ®a ¸nh s¸ng, vÝ dô tr¾c quang næi [2017.01] 
7/593  . . . tõ ¶nh næi [2017.01] 
7/60  . Ph©n tÝch c¸c thuéc tÝnh h×nh häc [6,2006.01,2017.01] 
7/62  . . diÖn tÝch, chu vi, ®êng kÝnh hoÆc thÓ tÝch [2017.01] 
7/64  . . ®é låi hoÆc ®é lâm [2017.01] 
7/66  . . c¸c kho¶nh kh¾c h×nh ¶nh hoÆc t©m träng lùc [2017.01] 
7/68  . . ®èi xøng [2017.01] 
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7/70  . X¸c ®Þnh vÞ trÝ hoÆc ®Þnh híng c¸c ®èi tîng hoÆc m¸y ¶nh (hiÖu chuÈn m¸y ¶nh 
G06T7/80) [2017.01] 

7/73  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p dùa trªn ®Æc tÝnh [2017.01] 
7/77  . . sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª [2017.01] 
7/80  . Ph©n tÝch ¶nh ®· chôp ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè m¸y ¶nh néi t¹i hoÆc bªn ngoµi, 

nghÜa lµ hiÖu chuÈn m¸y ¶nh [2017.01] 
7/90  . X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm mµu s¾c [2017.01] 

9/00 M· ho¸ ¶nh, vÝ dô tõ bÝt-¸nh x¹ tíi kh«ng ph¶i lµ bÝt-¸nh x¹ (gi¶m ®é réng gi¶i 
th«ng hoÆc phÇn thõa dïng cho ¶nh tÜnh H04N1/41; ph¬ng ph¸p hoÆc thiết bị m· 
hãa hoÆc giải mã, nÐn hoÆc gi¶i nÐn c¸c tÝn hiÖu video sè) [6, 2006.01] 

9/20 . M· ho¸ chu tuyÕn, vÝ dô sö dông sù ph¸t hiÖn c¸c mÐp biªn [6, 2006.01] 
9/40 . M· ho¸ rÏ nh¸nh, vÝ dô rÏ nh¸nh bËc bèn, bËc t¸m [6, 2006.01] 

11/00 T¹o ¶nh hai chiÒu 2D [6, 2006.01] 
11/20 . VÏ tõ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n, vÝ dô ®êng th¼ng, ®êng trßn [6, 2006.01] 
11/40 . N¹p ®Çy mét bÒ mÆt ph¼ng b»ng c¸ch thªm c¸c thuéc tÝnh cña bÒ mÆt, vÝ dô mµu 

s¾c hoÆc cÊu tróc [6, 2006.01] 
11/60 . Biªn tËp biÓu ®å v¨n b¶n; KÕt hîp biÓu ®å hoÆc v¨n b¶n [6, 2006.01] 
11/80 . T¹o ra hoÆc biÕn ®æi b¶n vÏ hoÆc bøc tranh b»ng c¸ch sö dông thiÕt bÞ vµo b»ng tay, 

vÝ dô con chuét, bót ¸nh s¸ng, c¸c phÝm ®Þnh híng trªn bµn phÝm [6, 2006.01] 

13/00 Ho¹t h×nh [6, 2006.01, 2011.01] 
13/20 . Ho¹t h×nh 3D (ba chiÒu) [2011.01] 
13/40 . . cña c¸c nh©n vËt, vÝ dô ngêi, ®éng vËt hoÆc c¸c sinh vËt ¶o [2011.01] 
13/60 . . cña c¸c hiÖn tîng tù nhiªn, vÝ dô ma, tuyÕt, níc hoÆc thùc vËt [2011.01] 
13/80 . . Ho¹t h×nh 2D (hai chiÒu), vÝ dô sö dông hån ma [2011.01] 

15/00 BiÓu thÞ ¶nh 3D [ba chiÒu] [6, 2006.01, 2011.01] 
15/02 . BiÓu thÞ ¶nh kh«ng thùc [2011.01] 
15/04 .  B¶n ®å kÕt cÊu [2011.01] 
15/06 . V¹ch tia [2011.01] 
15/08 . BiÓu thÞ møc ©m lîng [2011.01] 
15/10 . C¸c hiÖu øng h×nh häc [6,2011.01] 
15/20 . . TÝnh to¸n phèi c¶nh [6,2011.01] 
15/30 . . C¾t söa [6, 2006.01, 2011.01] 
15/40 . . GiÊu phÇn cÇn t¸ch bá [6, 2006.01, 2011.01] 
15/50 . . C¸c hiÖu øng chiÕu s¸ng [6, 2006.01, 2011.01] 
15/55 . . Radiosity (thuËt to¸n chiÕu s¸ng toµn bé sö dông trong ®å häa m¸y tÝnh 3D) 

[2011.01] 
15/60 . . T¹o bãng [6, 2006.01] 
15/80 . . Sù t« bãng [2011.01] 
15/83 . . . T« bãng bÒ mÆt theo ph¬ng ph¸p Phong [2011.01] 
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15/87 . . . T« bãng bÒ mÆt theo ph¬ng ph¸p Gouraud [2011.01] 

17/00 LËp m« h×nh 3D cho ®å häa vi tÝnh [6, 2006.01] 
17/05 . M« h×nh ®Þa lý [2011.01] 
17/10 . M« t¶ h×nh khèi, vÝ dô h×nh trô, khèi lËp ph¬ng  hoÆc sö dông CSG [h×nh häc cÊu 

tróc d¹ng khèi] [6, 2006.01] 
17/20 . M« t¶ d©y-khung, vÝ dô ........  hoÆc kh¶m [6, 2006.01] 
17/30 . M« t¶ bÒ mÆt, vÝ dô m« t¶ bÒ mÆt ®a thøc [6, 2006.01] 

19/00 Thao t¸c b»ng tay c¸c m« h×nh hoÆc h×nh ¶nh 3D dïng cho ®å häa vi tÝnh 
[2011.01] 

19/20 . Biªn tËp c¸c ¶nh 3D, vÝ dô thay ®æi h×nh d¹ng hoÆc mÇu s¾c, canh lÒ c¸c vËt hoÆc 
bè trÝ c¸c bé phËn [2011.01] 
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G07 ThiÕt bÞ kiÓm tra 

G07B ThiÕt bÞ in vµ ®a vÐ ra; ThiÕt bÞ tÝnh tiÒn taxi; M¸y hoÆc 
thiÕt bÞ thu tiÒn vÐ tÇu xe, lÖ phÝ cÇu ®êng hoÆc phÝ vµo 
cöa ë mét hoÆc nhiÒu tr¹m kiÓm tra; ThiÕt bÞ ®ãng dÊu 
bu ®iÖn 

Néi dung ph©n líp 

M¸y in hoÆc ®a vÐ ra; c¸c chi tiÕt cña chóng .................................... 1/00, 3/00, 5/00 
c¸c thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng kh¸c liªn quan 
®Õn vÐ 
  Gi¸ ®ì; m¸y dËp vÐ; x¸c ®Þnh hiÖu lùc vÐ; hñy bá vÐ ..................................... 7/00, 9/00, 11/00 
ThiÕt bÞ tÝnh tiÒn taxi ........................................................................................................... 13/00 
M¸y hoÆc thiÕt bÞ thu tiÒn vÐ tÇu xe, lÖ phÝ 
cÇu ®êng hoÆc phÝ vµo cöa ë mét hoÆc nhiÒu 
tr¹m kiÓm tra ........................................................................................................................... 15/00 
thiÕt bÞ ®ãng dÊu..................................................................................................................... 17/00 

 

1/00 M¸y in vµ ph¸t hµnh vÐ [1, 2006.01] 
1/02 . cã ®Üa in cã thÓ lùa chän ®îc [1, 2006.01] 
1/04 . . trong ®ã c¸c ®Üa ®îc lång vµo [1, 2006.01] 
1/06 . kh«ng cã ®Üa in cã thÓ lùa chän ®îc [1, 2006.01] 
1/08 . x¸ch tay [1, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ ®a vÐ in s½n [1, 2006.01] 
3/02 . tõ cuén d©y [1, 2006.01] 
3/04 . tõ tÖp [1, 2006.01] 

5/00 C¸c chi tiÕt hoÆc c¸c thiÕt bÞ phô; m¸y ®a vÐ ra (®Ó x¸c ®Þnh hiÖu lùc cña vÐ 
®îc ®a vµo G07B 11/02) [1, 2006.01] 

5/02 . ®Ó c¾t hoÆc xÐ vÐ [1, 2006.01] 
5/04 . ®Ó ghi hoÆc ®¨ng ký vÐ cã s½n [1, 2006.01] 
5/06 . ®Ó ng¨n chÆn viÖc gi¶ m¹o [1, 2006.01] 
5/08 . ®Ó tr¸nh viÖc sö dông m¸y kh«ng ®óng  [1, 2006.01] 
5/10 . . chØ b¸o viÖc hÕt vÐ [1, 2006.01] 
5/12 . cho phÐp viÕt tay lªn vÐ [1, 2006.01] 

7/00 Gi¸ ®ì ®¶m b¶o cho viÖc lÊy vÐ trùc tiÕp b»ng tay [1, 2006.01] 

9/00 M¸y dËp vÐ (dËp hoÆc ®ôc lç B26F 1/36) [1, 2006.01] 
9/02 . M¸y dËp vÐ cÇm tay  [1, 2006.01] 
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11/00 ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh hiÖu lùc cña vÐ hoÆc huû bá vÐ ®· b¸n [1, 2, 2006.01] 
11/02 . ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu lùc cña vÐ [1, 2006.01] 
11/03 . . b»ng c¸ch in [2, 2006.01] 
11/05 . . b»ng c¸ch ®ôc lç [2, 2006.01] 
11/07 . . b»ng c¸ch c¾t c¸c phÇn cña vÐ [2, 2006.01] 
11/09 . . . kÕt hîp víi thïng ®ùng c¸c phÇn bÞ c¾t cña vÐ [2, 2006.01] 
11/11 . ®Ó huû vÐ [2, 2006.01] 

13/00 ThiÕt bÞ tÝnh tiÒn taxi [1, 2006.01] 
13/02 . C¸c chi tiÕt; Phô tïng [1, 2006.01] 
13/04 . . ®Ó chØ b¸o tiÒn ®i hoÆc gi¸ thuª [1, 2006.01] 
13/06 . . ThiÕt bÞ truyÒn ®éng [1, 2006.01] 
13/08 . . ThiÕt bÞ thay ®æi biÓu gi¸  [1, 2006.01] 
13/10 . . . tù ®éng ®a vµo ho¹t ®éng [1, 2006.01] 

15/00 M¸y hoÆc thiÕt bÞ thu tiÒn vÐ tÇu xe, lÖ phÝ cÇu ®êng hoÆc phÝ vµo cöa ë mét 
hoÆc nhiÒu tr¹m kiÓm tra (thiÕt bÞ thu tiÒn kim lo¹i hoÆc tiÒn giÊy G07D; thiÕt bÞ 
b¸n hoÆc cho thuª c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i, thÎ tÝn 
dông, tiÒn giÊy hoÆc t¬ng tù G07F 7/00, G07F 17/00) [1, 2006.01, 2011.01] 

Ghi chó [2011.01] 

 C¸c khÝa c¹nh xö lý d÷ liÖu cña c¸c hÖ thèng thanh to¸n hoÆc giao thøc thanh to¸n 
liªn quan ®Õn lÖ phÝ cÇu ®êng, phÝ vµo cöa hoÆc thu tiÒn vÐ tÇu xe, vÝ dô trong viÖc 
x¸c ®Þnh lÖ phÝ ®êng hoÆc tÝnh cíc phÝ chèng t¾c nghÏn giao th«ng còng ®îc ph©n 
lo¹i ë G06Q 20/00. 

 
15/02 . cã tÝnh ®Õn c¸c nh©n tè thay ®æi nh kho¶ng c¸ch hoÆc thêi gian, vÝ dô dïng ®Ó vËn 

chuyÓn hµnh kh¸ch, c¸c hÖ thèng b·i ®ç xe hoÆc c¸c hÖ thèng cho thuª ph¬ng tiÖn 
giao th«ng (G07B 15/06 ®îc u tiªn; ThiÕt bÞ tÝnh tiÒn ë b·i ®ç xe xem G07F 
17/24) [1, 2006.01, 2011.01] 

15/04 . . cã c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn thanh ch¾n (barie), cöa quay hoÆc c¸c vËt t¬ng tù (c¸c 
cöa quay cã ph¬ng tiÖn ghi G07C 9/02) [1, 2006.01] 

15/06 . . M¸y ®Ó x¸c ®Þnh lÖ phÝ ®êng hoÆc tÝnh cíc phÝ chèng t¾c nghÏn giao th«ng cña 
ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc ngêi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng, vÝ dô c¸c hÖ 
thèng thu lÖ phÝ cÇu ®êng tù ®éng [2011.01] 

Ghi chó [2011.01] 

 Nhãm nµy bao gåm viÖc nhËn d¹ng hoÆc theo dâi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc 
ngêi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng  nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh lÖ phÝ ®êng hoÆc 
tÝnh cíc phÝ chèng t¾c nghÏn giao th«ng, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng 
hoÆc ngêi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®i qua nh÷ng ®iÓm 
kiÓm tra cè ®Þnh, vÝ dô c¸c tr¹m thu lÖ phÝ hoÆc c¸c giµn tÝn hiÖu trªn cao, nhng cã 
thÓ ®îc ph¸t hiÖn ë mét sè ®Þa ®iÓm khi ®i qua mét c¸ch b×nh thêng ë vÞ trÝ ®· 
®îc x¸c ®inh tríc, vÝ dô mét khu vùc ®îc x¸c ®Þnh tríc ë trung t©m thµnh phè 
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hoÆc mét ®êng cao tèc vµ khi th«ng tin ®îc t¹o ra sau ®ã ®îc sö dông ®Ó x¸c sè 
tiÒn cÇn ph¶i tr¶. 

17/00 ThiÕt bÞ ®ãng dÊu [1, 2006.01] 
17/02 . cã c¸c ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n hoÆc ®Õm [1, 2006.01] 
17/04 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa  sù l¹m dông [1, 2006.01] 
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G07C ThiÕt bÞ ghi thêi gian hoÆc sù cã mÆt; ®¨ng ký hoÆc chØ 
b¸o sù lµm viÖc cña m¸y; t¹o ra c¸c sè ngÇu nhiªn; thiÕt 
bÞ dïng cho viÖc bÇu cö hoÆc thiÕt bÞ sæ xè; m¸y, hÖ thèng 
hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra cha ®îc nªu ra ë c¸c vÞ trÝ kh¸c 
(nhËn d¹ng ngêi A61B 5/117; c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o hoÆc ghi ®Ó ®o nãi chung, c¸c 
thiÕt bÞ t¬ng tù trong ®ã nguån vµo kh«ng ph¶i lµ mét biÕn sè cÇn ®o, vÝ dô thao t¸c 
b»ng tay, G01D; ®ång hå, c¬ cÊu ®ång hå G04B, G04C; ®o c¸c kho¶ng thêi gian 
G04F; c¬ cÊu tÝnh ®Õm xem G06M) 

  

Néi dung ph©n líp 

ghi thêi gian cña sù  kiÖn hoÆc kho¶ng thêi 
gian ®· tr«i qua ........................................................................................................................ 1/00 
§¨ng ký  ho¹t ®éng cña m¸y, cña c¸c ph¬ng 
tiÖn giao th«ng; c¸c chi tiÕt cña chóng .................................................. 3/00, 5/00, 7/00 
m¸y ghi lît ngêi vµo ra .................................................................................................. 9/00 
thiÕt bÞ kiÓm tra cha ®îc xÐt ®Õn ë c¸c vÞ trÝ 
kh¸c ............................................................................................................................................... 11/00 
thiÕt bÞ bÇu cö; t¹o ra c¸c sè ngÉu nhiªn; thiÕt 
bÞ sæ xè ............................................................................................................................... 13/00, 15/00 

 

1/00 Ghi nhËn, chØ b¸o hoÆc ghi l¹i thêi gian cña c¸c sù kiÖn hoÆc kho¶ng thêi gian 
®· tr«i qua, vÝ dô thiÕt bÞ ghi thêi gian ®Õn vµ ®i cña c«ng nh©n viªn (ghi hoÆc 
chØ b¸o ho¹t ®éng cu¶ m¸y mãc hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng G07C 3/00, G07C 
5/00) [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 C¸c ph©n nhãm G07C 1/20 G07C 1/32 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm G07C 1/02 
G07C 1/10. 

 
1/02 . kh«ng bao gåm viÖc ghi, chØ b¸o, hoÆc ghi l¹i c¸c d÷ liÖu kh¸c [1, 2006.01] 
1/04 . . trong ®ã thêi gian ®îc chØ b¸o b»ng sè [1, 2006.01] 
1/06 . . . cã thiÕt bÞ ®îc lµm thÝch øng ®Ó sö dông víi c¸c phiÕu riªng biÖt [1, 2006.01] 
1/08 . . trong ®ã thêi gian ®îc chØ b¸o b»ng viÖc ®¸nh dÊu mét phÇn tö, vÝ dô  phiÕu hoÆc 

b¨ng, t¹i mét vÞ trÝ ®îc x¸c ®Þnh bëi thêi gian [1, 2006.01] 
1/10 . ®ång thêi víi viÖc ghi, chØ b¸o hoÆc ghi l¹i c¸c d÷ liÖu kh¸c, vÝ dô c¸c dÊu hiÖu 

nhËn d¹ng (®ång thêi víi viÖc ghi c¸c ®¹i lîng biÕn ®æi liªn tôc G01D hoÆc trong 
c¸c ph©n líp thÝch hîp kh¸c cña líp G01, phô thuéc vµo biÕn sè) [1, 2006.01] 

1/12 . . trong ®ã thêi gian ®îc chØ b¸o b»ng sè [1, 2006.01] 
1/14 . . . cã thiÕt bÞ ®îc lµm thÝch øng ®Ó sö dông víi c¸c phiÕu riªng biÖt [1, 2006.01] 
1/16 . . trong ®ã thêi gian ®îc chØ b¸o b»ng c¸ch ®¸nh dÊu mét phÇn tö, vÝ dô phiÕu hoÆc 

b¨ng, t¹i mét vÞ trÝ ®îc x¸c ®Þnh bëi thêi gian [1, 2006.01] 
1/18 . . . cã thiÕt bÞ ®îc lµm thÝch øng ®Ó sö dông víi c¸c phiÕu riªng biÖt [1, 2006.01] 
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1/20 . KiÓm tra viÖc tuÇn tiÔu theo ®Þnh kú, vÝ dô cña nh©n viªn b¶o vÖ [1, 2006.01] 
1/22 . kÕt hîp víi thi ®Êu thÓ thao hoÆc trß ch¬i [1, 2006.01] 
1/24 . . M¸y ®o thêi gian thi ®Êu (camera b¸o thêi gian tíi ®Ých G03B 41/00) [1, 2006.01] 
1/26 . . ThiÕt bÞ kiÓm tra dïng trong c¸c cuéc thi ®Êu chim ®a th hoÆc thiÕt bÞ t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
1/28 . . ®Ó chØ b¸o thêi gian ch¬i [1, 2006.01] 
1/30 . §ång hå chØ thêi gian ®ç xe (ghi hoÆc chØ b¸o thêi gian chê ®îi cña c¸c ph¬ng 

tiÖn giao th«ng b»ng bé phËn ®îc truyÓn ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn nµy G07C 
5/02; §ång hå chØ thêi gian ®ç xe ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i G07F 17/24) [1, 
2006.01] 

1/32 . Kho¸ cã hÑn giê (kho¸ ®a ra chØ b¸o vÒ viÖc më kho¸ kh«ng ®îc phÐp E05B 
39/00) [1, 2006.01] 

3/00 Ghi hoÆc chØ b¸o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña m¸y mãc hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c kh«ng 
ph¶i lµ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng (bé chØ b¸o trong c¸c ®éng c¬ G01L; c¸c thiÕt 
bÞ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m¸y, thiÕt bÞ G01M; c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu 
xem, chØ b¸o c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ngoµi ý muèn hoÆc bÊt thêng G08B) [1, 
2006.01] 

3/02 . Ghi hoÆc chØ b¸o thêi gian lµm viÖc hoÆc kh«ng lµm viÖc [1, 2006.01] 
3/04 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Õm hoÆc c¸c ®ång hå sè [1, 2006.01] 
3/06 . . ë d¹ng ®å thÞ [1, 2006.01] 
3/08 . Ghi hoÆc chØ b¸o n¨ng suÊt cña m¸y mãc cã kÌm ghi hoÆc kh«ng ghi thêi gian lµm 

viÖc hoÆc kh«ng lµm viÖc [1, 2006.01] 
3/10 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Õm  [1, 2006.01] 
3/12 . . ë d¹ng ®å thÞ [1, 2006.01] 
3/14 . C¸c hÖ thèng kiÓm tra chÊt lîng [1, 2006.01] 

5/00 Ghi hoÆc chØ b¸o ho¹t ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng (®Ó ®o qu·ng ®êng 
®· ®i hoÆc sù kÕt hîp cña vËn tèc vµ qu·ng ®êng G01C; bé chØ b¸o trong c¸c ®éng 
c¬ G01 L; c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®o vËn tèc hoÆc gia tèc G01P; c¸c thiÕt bÞ  t¹o thµnh mét 
phÇn cña thiÕt bÞ tÝnh tiÒn taxi G07B) [1, 2006.01] 

5/02 . Ghi hoÆc chØ b¸o thêi gian chuyÓn ®éng, thêi gian ch¹y cã t¶i, kh«ng t¶i, hoÆc thêi 
gian chê ®îi [1, 2006.01] 

5/04 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Õm hoÆc ®ång hå sè [1, 2006.01] 
5/06 . . ë d¹ng ®å thÞ [1, 2006.01] 
5/08 . Ghi hoÆc chØ b¸o c¸c d÷ liÖu ho¹t ®éng, kh¸c víi thêi gian chuyÓn ®éng, thêi gian 

ch¹y cã t¶i, kh«ng t¶i hoÆc thêi gian chê ®îi [1, 2006.01] 
5/10 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Õm hoÆc ®ång hå sè [1, 2006.01] 
5/12 . . ë d¹ng ®å thÞ [1, 2006.01] 

7/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng chung cho c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc chØ b¸o thuéc c¸c 
nhãm G07C 3/00 vµ G07C 5/00 [1, 2006.01] 

9/00 M¸y ®Õm sè lît ngêi vµo, ra ë lèi vµo, ra [1, 2006.01] 
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9/02 . C¸c cöa quay cã ph¬ng tiÖn ghi (thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i G07F) [1, 
2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng hoÆc m¸y mãc dïng ®Ó kiÓm tra, vÝ dô khi ph¸t minh mét 
®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cha ®îc xÐt ®Õn ë c¸c vÞ trÝ kh¸c (®Ó kiÓm tra trß ch¬i sæ xè 
hoÆc bingo  A63F 3/06; c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu hoÆc c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu b¸o 
®éng G08B) [1, 2006.01] 

13/00 C¸c thiÕt bÞ dïng cho viÖc bÇu cö [1, 2006.01] 
13/02 . Hßm phiÕu [1, 2006.01] 

15/00 T¹o ra c¸c sè ngÉu nhiªn; C¸c thiÕt bÞ sæ sè (thiÕt bÞ tÝnh sè ®Ó t¹o ra c¸c sè ngÉu 
nhiªn hoÆc c¸c sè ¶o ngÉu nhiªn G06F 7/58; t¹o c¸c xung ®iÖn ë c¸c kho¶ng ngÉu 
nhiªn H03K 3/84) [1, 3, 2006.01] 
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G07D Xö lý tiÒn kim lo¹i hoÆc tiÒn giÊy hoÆc c¸c giÊy tê cã gi¸ 
trÞ t¬ng tù, vÝ dô kiÓm tra, ph©n lo¹i theo tõng lo¹i, ®Õm 
tiÒn, tr¶ tiÒn, ®æi tiÒn hoÆc göi tiÒn [2] 

Ghi chó [2011.01] 

 Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hoÆc thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c 
®Þnh: 

 - “tiÒn kim lo¹i” bao gåm c¶ c¸c ®ång xÌng dïng ®Ó thanh to¸n cã cïng b¶n chÊt; 
 - “tiÒn giÊy hoÆc c¸c lo¹i “giÊy tê cã gi¸ trÞ” t¬ng tù bao gåm giÊy b¹c, hèi phiÕu, 

sÐc, phiÕu ®· tr¶ tiÒn, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu hoÆc t¬ng tù. 
 

1/00 ThiÕt bÞ tr¶ tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/02 . ®æi tiÒn  [1, 2006.01] 
1/04 . . ®æi thµnh tiÒn cã tæng b»ng sè tiÒn bá vµo [1, 2006.01] 
1/06 . . tr¶ tiÒn thõa b»ng sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn ®· tr¶ vµ tæng sè tiÒn ph¶i 

tr¶ [1, 2006.01] 
1/08 . . khëi ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 

3/00 ThiÕt bÞ ph©n lo¹i tiÒn kim lo¹i theo gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tiÒn [1, 7, 2006.01] 
3/02 . Ph©n lo¹i tiÒn kim lo¹i b»ng c¸c thiÕt bÞ cã khe hë ®Ó ph©n lo¹i [1, 2006.01] 
3/04 . . ®Æt trªn c¸c r·nh nghiªng [1, 2006.01] 
3/06 . . ®Æt trªn c¸c r·nh vßng [1, 2006.01] 
3/08 . . ®Æt trªn c¸c ®êng h×nh xo¾n èc [1, 2006.01] 
3/10 . . cã c¸c sµng ®îc bè trÝ nèi tiÕp nhau [1, 2006.01] 
3/12 . Ph©n lo¹i tiÒn kim lo¹i b»ng bé lµm lÖch theo bËc [1, 2006.01] 
3/14 . ThiÕt bÞ ®îc dÉn ®éng díi sù ®iÒu khiÓn cña c¬ cÊu c¶m biÕn tiÒn kim lo¹i [1, 

2006.01] 
3/16 . ®îc kÕt hîp víi ®Õm tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 

5/00 KiÓm tra chuyªn dïng ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh ®ång nhÊt hoÆc tÝnh ch©n thùc cña tiÒn 
kim lo¹i, vÝ dô ®Ó t¸ch c¸c ®«ng tiÒn kim lo¹i kh«ng ®îc chÊp nhËn hoÆc kh¸c 
lo¹i ®èi víi mét lo¹i tiÒn tÖ [1.7,2006.01] 

Ghi chó [3] 

 Trong c¸c ph©n nhãm G07D5/02 G07D 5/10, quy t¾c u tiªn vÞ trÝ ®Çu tiªn ®îc ¸p 
dông, nghĩa lµ t¹i mỗi møc thø bËc, nÕu kh«ng cã mét chØ dÉn kh¸c th× viÖc ph©n lo¹i 
®îc  ®a vµo vÞ trÝ thÝch hîp ®Çu tiªn. 

  
5/02 . KiÓm tra kÝch thíc, vÝ dô ®é dµy, ®êng kÝnh; KiÓm tra sù biÕn d¹ng [3, 2006.01] 
5/04 . KiÓm tra khèi lîng [3, 2006.01] 
5/06 . KiÓm tra ®é cøng hoÆc ®é ®µn håi [3, 2006.01] 
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5/08 . KiÓm tra c¸c tÝnh chÊt ®iÖn hoÆc tõ [3, 2006.01] 
5/10 . KiÓm tra ®êng viÒn, vÝ dô ®êng viÒn næi [3, 2006.01] 

7/00 KiÓm tra chuyªn dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®ång nhÊt hoÆc tÝnh ch©n thùc cña tiÒn giÊy 
hoÆc c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ t¬ng tù, hoÆc ®Ó t¸ch c¸c ®ång tiÒn giÊy kh¸c lo¹i ®èi 
víi mét lo¹i tiÒn tÖ hoÆc c¸c ®ång tiÒn giÊy kh«ng ®îc chÊp nhËn kh¸c [1, 2, 
2006.01, 2016.01] 

Ghi chó [7] 

 C¸c ph©n nhãm G07D 7/16  G07D 7/20 ®îc u tiªn h¬n c¸c ph©n nhãm G07D 7/02 
G07D 7/14. 

 
7/004  . sö dông c¸c chi tiÕt b¶o mËt kü thuËt sè, vÝ dô th«ng tin m· ho¸ trªn mét sîi hoÆc 

d¶i tõ tÝnh [2016.01] 
7/0043  . . sö dông m· v¹ch [2016.01] 
7/0047  . . sö dông m· kiÓm tra, vÝ dô c¸c m· sè cã nguån gèc tõ sè sª-ri vµ tªn gäi 

[2016.01] 
7/005  . KiÓm tra c¸c dÊu hiÖu b¶o mËt kh«ng nh×n thÊy ®îc b»ng m¾t thêng, vÝ dô kiÓm 

  chøng c¸c ®êng kÎ dµy hoÆc c¸c dÊu hiÖu kÝn hoÆc c¸c dÊu hiÖu thay ®æi 
[2016.01] 

7/01  . KiÓm tra c¸c m¹ch ®iÖn tö trong ®ã [2016.01] 
7/02 . KiÓm tra tÝnh chÊt dÉn ®iÖn cña vËt liÖu lµm ra chóng (G07D 7/01 ®îc u tiªn) [7, 

2006.01, 2016.01] 
7/023  . . §o ®é dÉn b»ng c¸ch tiÕp xóc trùc tiÕp [2016.01] 
7/026  . . sö dông c¶m biÕn ®iÖn dung [2016.01] 
7/04  . KiÓm tra tÝnh chÊt tõ tÝnh cña c¸c vËt liÖu lµm ra chóng, vÝ dô b»ng c¸ch ph¸t hiÖn 

dÊu vÕt tõ tÝnh (G07D 7/01 ®îc u tiªn) [7, 2006.01, 2016.01] 
7/06 .  sö dông sãng hoÆc bøc x¹ h¹t [7, 2006.01] 
7/08 . . Sãng ©m thanh [7, 2006.01] 
7/10 . . Vi sãng [7, 2006.01] 
7/12 . . ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®îc, bøc x¹ hång ngo¹i hoÆc bøc x¹ cùc tÝm [7, 2006.01, 

2016.01] 
7/1205  . . . KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh quang phæ [2016.01] 
7/121  . . . ThiÕt bÞ ®Æc trng bëi cã c¸c c¶m biÕn [2016.01] 
7/128  . . . ThiÕt bÞ quan s¸t [2016.01] 
7/14 . KiÓm tra kÝch thíc [7, 2006.01] 
7/15  . sö dông ph¬ng tiÖn lµm nãng [2016.01] 
7/16 . KiÓm tra kÝch thíc [7, 2006.01, 2016.01] 
7/162  . . ChiÒu dµi hoÆc chiÒu réng [2016.01] 
7/164  . .  §é dµy [2016.01] 
7/17  . ThiÕt bÞ ®îc ®Æc trng bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Þnh vÞ hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®¸p 

øng ®Þnh vÞ [2016.01] 
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7/181  . KiÓm tra c¸c thuéc tÝnh hoÆc ®iÒu kiÖn c¬ häc, vÝ dô hao mßn hoÆc r¸ch (G07D 
7/16 ®îc u tiªn) [2016.01] 

7/182  . . KiÓm tra ®é cøng [2016.01] 
7/183  . . Ph¸t hiÖn nÕp gÊp hoÆc gÊp ®«i [2016.01] 
7/185  . . Ph¸t hiÖn lç hæng hoÆc lç rç [2016.01] 
7/187  . . Ph¸t hiÖn vÕt xÊu hoÆc « nhiÔm, vÝ dô bôi bÈn [2016.01] 
7/189  . . Ph¸t hiÖn vËt ®îc g¾n vµo, vÝ dô b¨ng dÝnh hoÆc kÑp (G07D 7/187 ®îc u tiªn) 

[2016.01] 
7/20  . KiÓm tra c¸c mÉu trªn chóng (G07D 7/004, G07D 7/005 ®îc u tiªn) [7, 2006.01, 

2016.01] 
7/202  . . sö dông sù so khíp mÉu [2016.01] 
7/2033  . . . So khíp c¸c mÉu ®éc nhÊt, vÝ dô c¸c mÉu ®éc nhÊt cho mçi lo¹i tê tiÒn riªng 

[2016.01] 
7/206  . . . So khíp mÉu gèc [2016.01] 
7/207  . . . So khíp mÉu ®îc t¹o ra bëi sù t¬ng t¸c cña hai hoÆc nhiÒu líp, vÝ dô mÉu 

MoirÐ [2016.01] 

9/00 §Ðm tiÒn kim lo¹i (kÕt hîp víi ph©n lo¹i tiÒn kim lo¹i G07D 3/16); Xö lý tiÒn kim 
lo¹i cha ®îc xÐt ®Õn ë c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [1, 2006.01] 

9/02 . Khay nhËn tiÒn tr¶ l¹i [1, 2006.01] 
9/04 . ThiÕt bÞ dÉn ®éng b»ng tay hoÆc b»ng m« t¬ ®Ó ®Õm tiÒn kim lo¹i  [1, 2006.01] 
9/06 . ThiÔt bÞ xÕp tiÒn kim lo¹i thµnh chång hoÆc ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c kh¸c trªn mét 

vËt ®ì, vÝ dô c¸c b¶ng cã ®ôc lç ®Ó ®Õm tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ nhËn tiÒn kim lo¹i hoÆc tiÒn giÊy, vÝ dô m¸y göi tiÒn (c¸c thiÕt bÞ ho¹t 
®éng hoÆc khëi ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i hoÆc t¬ng tù G07F; c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng 
hoÆc khëi ®éng b»ng tiÒn giÊy G07F 7/04; c¸c hÖ thèng ng©n hµng hoµn chØnh G07F 
19/00) [5, 2006.01] 

13/00 Xö lý tiÒn kim lo¹i hoÆc tiÒn giÊy hoÆc c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ t¬ng tù ®îc ®Æc 
trng bëi viÖc kÕt hîp c¸c c¬ cÊu kh«ng thuéc chØ riªng mét trong c¸c nhãm 
G07D 1/00-G07D 11/00 [5, 2006.01] 
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G07F C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i hoÆc c¸c thiÕt 
bÞ t¬ng tù (ph©n lo¹i tiÒn kim lo¹i G07D 3/00; kiÓm tra tiÒn 
kim lo¹i G07D 5/00) [1, 7] 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c kÕt cÊu hoÆc c¸c chi tiÕt  cña c¸c thiÕt bÞ cã hoÆc 
®îc kÕt hîp víi, c¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i nhng kh«ng ®îc lµm 
thÝch hîp hoÆc c¶i biÕn riªng cho môc ®Ých sö dông víi thiÕt bÞ. C¸c kÕt cÊu hoÆc c¸c 
chi tiÕt nµy thuéc vÒ c¸c ph©n líp t¬ng øng cho tõng thiÕt bÞ cô thÓ. 

(2) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - “tiÒn kim lo¹i” bao gåm c¶ c¸c ®ång xÌng dïng ®Ó thanh to¸n hoÆc t¬ng tù. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¬ cÊu nãi chung 
ThiÕt bÞ ®a tiÒn kim lo¹i vµo; ho¹t ®éng b»ng tiÒn 
kim lo¹i; c¸c bé phËn kh¸c ............................................................................... 1/00; 5/00; 7/00 

c¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi øng dông cña nã 
               Tr¶ tiÒn; ®o ®Õm; cho thuª ........................................................................... 11/00, 13/00, 15/00 
c¸c hÖ thèng ng©n hµng hoµn chØnh .......................................................................... 19/00 
c¸c chi tiÕt  kh«ng ®Æc trng cho riªng mét 
lo¹i thiÕt bÞ nµo ........................................................................................................................ 9/00 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ n¹p tiÒn kim lo¹i; TiÒn kim lo¹i chuyªn dïng cho c¸c m¸y ho¹t 
®éng b»ng tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 

1/02 .  Khe hë cña tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/04 . R·nh dÉn tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
1/06 . TiÒn kim lo¹i chuyªn dïng cho c¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 

5/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i; Kho¸ liªn ®éng [1, 2006.01] 
5/02 . khëi ®éng b»ng phong ph¸p c¬ häc nhê tiÒn kim lo¹i, vÝ dô mét ®ång tiÒn kim lo¹i 

[1, 2006.01] 
5/04 . . trong ®ã mçi giao dÞch ®ßi hái hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i cïng gi¸ trÞ 

[1, 2006.01] 
5/06 . . trong ®ã mçi giao dÞch ®ßi hái hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i kh¸c gi¸ trÞ 

[1, 2006.01] 
5/08 . . trong ®ã viÖc sö dông hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i hoÆc mét ®ång tiÒn 

kim lo¹i cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng lµ tïy chän cho mçi giao dÞch; trong ®ã viÖc sö 
dông hai hay nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i hoÆc mét tËp hîp cã gi¸ trÞ t¬ng 
®¬ng c¸c ®ång tiÒn kim lo¹i lµ tïy chän cho mçi giao dÞch [1, 2006.01] 

5/10 . khëi ®éng b»ng ®iÖn nhê tiÒn kim lo¹i, vÝ dô mét ®ång tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
5/12 . . trong ®ã mçi giao dÞch ®ßi hái hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i cïng gi¸ trÞ  

[1, 2006.01] 
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5/14 . . trong ®ã mçi giao dÞch ®ßi hái hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i kh¸c gi¸ trÞ  
[1, 2006.01] 

5/16 . . trong ®ã viÖc sö dông hai hoÆc nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i hoÆc mét ®ång tiÒn 
kim lo¹i cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng lµ tïy chän cho mçi giao dÞch; trong ®ã viÖc sö 
dông hai hay nhiÒu h¬n ®ång tiÒn kim lo¹i hoÆc mét tËp hîp cã gi¸ trÞ t¬ng 
®¬ng c¸c ®ång tiÒn kim lo¹i lµ tïy chän cho mçi giao dÞch [1, 2006.01] 

5/18 . chuyªn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn mét sè m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i tõ mét vÞ trÝ 
[1, 2006.01]  

5/20 . chuyªn dïng ®Ó ghi sè tiÒn kim lo¹i nh mét kho¶n tÝn dông, vÝ dô khëi ®éng b»ng 
ph¬ng ph¸p c¬ häc [1, 2006.01] 

5/22 . . khëi ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
5/24 . cã tr¶ l¹i tiÒn thõa  [1, 2006.01] 
5/26 . Kho¸ liªn ®éng, vÝ dô ®Ó kho¸ cöa c¸c ng¨n kh«ng lµm viÖc [1, 2006.01] 

7/00 C¸c c¬ cÊu khëi ®éng b»ng c¸c vËt kh¸c kh«ng ph¶i lµ tiÒn kim lo¹i ®Ó më hoÆc 
khëi ®éng c¸c m¸y b¸n hµng, cho thuª tù ®éng, c¸c m¸y ®æi tiÒn kim lo¹i hoÆc 
tiÒn giÊy hoÆc m¸y tr¶ l¹i tiÒn [1, 2, 2006.01] 

7/02 . b»ng ch×a kho¸ hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c ghi nhËn sè tiÒn tÝn dông [1, 2006.01] 
7/04 . b»ng tiÒn giÊy [1, 2006.01] 
7/06 . nhê ®å chøa cã thÓ quay ®îc, vÝ dô c¸c chai [1, 2006.01] 
7/08 . nhê c¸c thÎ ®îc m· hãa ®Ó nhËn d¹ng hoÆc thÎ tÝn dông [2, 2006.01] 
7/10 . . cïng víi tÝn hiÖu ®îc m· hãa [2, 2006.01] 
7/12 . KiÓm ®Þnh thÎ tÝn dông [5, 2006.01] 

9/00 C¸c chi tiÕt, trõ nh÷ng chi tiÕt riªng biÖt cho dïng cho c¸c d¹ng thiÕt bÞ ®Æc biÖt  
(c¸c thiÕt bÞ n¹p tiÒn G07F 1/00; c¸c c¬ cÊu khëi ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i, kho¸ liªn 
®éng G07F 5/00) [1, 2006.01] 

9/02 . C¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng hoÆc chØ b¸o, vÝ dô khi m¸y kh«ng cßn g× bªn trong; C¸c thiÕt 
bÞ qu¶ng c¸o trong c¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i (c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng 
hoÆc c¶nh b¸o chØ sù ng¾t dßng ch¶y ®ang ®îc ®o G07F 15/10) [1, 2006.01] 

9/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó tr¶ l¹i tiÒn kim lo¹i thõa hoÆc kh«ng dïng ®Õn [1, 2006.01] 
9/06 . C¸c hép ®ùng tiÒn kim lo¹i [1, 2006.01] 
9/08 . §Õm tæng sè tiÒn kim lo¹i ®îc tr¶ vµo [1, 2006.01] 
9/10 . C¸c vá bäc, vÝ dô cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó sëi nãng hoÆc lµm l¹nh [1, 2006.01] 

11/00 C¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i ®Ó ®a ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ riªng 
lÎ hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 

11/02 . tõ c¸c kho chøa bÊt ®éng [1, 2006.01] 
11/04 . . trong ®ã c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc s¾p xÕp chång lªn nhau theo chiÒu th¼ng 

®øng [1, 2006.01] 
11/06 . . . ®îc ®ì riªng biÖt trªn c¸c b¶ng hoÆc c¸c gi¸ ®îc l¾p quay ®îc [1, 2006.01] 
11/08 . . . ®îc bè trÝ thµnh hai cét cã mèi quan hÖ so le víi nhau [1, 2006.01] 
11/10 . . . víi hai hoÆc nhiÒu kho chøa cã mét r·nh ra chung [1, 2006.01] 
11/12 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tù ®éng thay ®æi c¸c ng¨n dù tr÷ [1, 2006.01] 
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11/14 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn n©ng ng¨n cã s¶n phÈm ®Ó cho phÐp ®a ra nh÷ng s¶n phÈm 
®Ó ë n¬i cao nhÊt [1, 2006.01] 

11/16 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®a ra [1, 2006.01] 
11/18 . . . . C¸c ng¨n cã r·nh [1, 2006.01] 
11/20 . . . . C¸c thiÕt bÞ ®Èy ®îc khëi ®éng trùc tiÕp b»ng tay [1, 2006.01] 
11/22 . . . C¸c thiÕt bÞ ®Èy ®îc khëi ®éng gi¸n tiÕp b»ng tay, vÝ dô qua tay g¹t hoÆc ®ßn 

bÈy [1, 2006.01] 
11/24 . . . . C¸c phÇn tö quay hoÆc dao ®éng [1, 2006.01] 
11/26 . . . . C¸c b¨ng chuyÒn v« tËn [1, 2006.01] 
11/28 . . trong ®ã c¸c kho chøa ®îc xÕp nghiªng [1, 2006.01] 
11/30 . . . hai hoÆc nhiÒu kho chøa ®îc ®a ra ®éc lËp [1, 2006.01] 
11/32 . . . hai hoÆc nhiÒu kho chøa cã mét r·nh ra chung [1, 2006.01] 
11/34 . . trong ®ã c¸c kho chøa cã d¹ng so le víi nhau [1, 2006.01] 
11/36 . . trong ®ã c¸c kho chøa cã d¹ng xo¾n hoÆc h×nh cÇu [1, 2006.01] 
11/38 . . trong ®ã c¸c kho chøa ®Æt n»m ngang [1, 2006.01] 
11/40 . . . c¸c s¶n phÈm ®îc ph©n ph¸t b»ng c¸c ph¬ng tiªn  ®îc khëi ®éng b»ng tay 

[1, 2006.01] 
11/42 . . . c¸c s¶n phÈm ®îc ph©n ph¸t b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®îc dÉn ®éng b»ng ®éng 

c¬  [1, 2006.01] 
11/44 . . trong c¸c kho chøa s¶n phÈm ®îc b¶o qu¶n thµnh ®èng [1, 2006.01] 
11/46 . tõ c¸c thïng chøa b¶o qu¶n di ®éng ®îc hoÆc c¸c gi¸ ®ì [1, 2006.01] 
11/48 . . c¸c thïng chøa b¶o qu¶n  hoÆc c¸c gi¸ ®ì, vÝ dô c¸c kho chøa ®îc l¾p quay ®îc   

[1, 2006.01] 
11/50 . . c¸c thïng chøa b¶o qu¶n hoÆc c¸c gi¸ ®ì ®îc l¾p quay ®îc [1, 2006.01] 
11/52 . . . quanh trôc n»m ngang [1, 2006.01] 
11/54 . . . quanh trôc th¼ng ®øng [1, 2006.01] 
11/56 . . . . c¸c thïng chøa b¶o qu¶n hoÆc c¸c gi¸ ®ì cïng quay vµ chuyÓn ®éng däc theo 

trôc [1, 2006.01] 
11/58 . . c¸c s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ ®îc ®Æt trªn c¸c b¨ng truyÒn v« tËn hoÆc b»ng c¸c 

b¨ng t¶i t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/60 . . c¸c thïng chøa b¶o qu¶n hoÆc c¸c gi¸ ®ì chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn  [1, 2006.01] 
11/62 . trong ®ã c¸c s¶n phÈm cÊt gi÷ ë c¸c ng¨n trong ®å ®ùng cè ®Þnh  [1, 2006.01] 
11/64 . trong ®ã c¸c s¶n phÈm ®îc treo riªng trªn nh÷ng gi¸ cè ®Þnh [1, 2006.01] 
11/66 . trong ®ã c¸c s¶n phÈm ®îc ®a ra b»ng c¸ch c¾t rêi khái mét khèi  [1, 2006.01] 
11/68 . trong ®ã c¸c s¶n phÈm ®îc bøt ra hoÆc c¾t rêi ra tõ c¸c b¨ng hoÆc c¸c tÊm [1, 

2006.01] 
11/70 . trong ®ã c¸c s¶n phÈm ®îc t¹o thµnh trong c¸c thiÕt bÞ tõ c¸c thµnh phÇn riªng 

biÖt, c¸c b¸n thµnh phÈm hoÆc thµnh phÇn hîp thµnh nguyªn liÖu [1, 2006.01] 
11/72 . ThiÕt bÞ bæ trî, vÝ dô ®Ó ch©m xi gµ, më chai [1, 2006.01] 

13/00 C¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®a ra c¸c chÊt láng, 
chÊt b¸n láng hoÆc vËt liÖu d¹ng h¹t tõ c¸c b×nh chøa [1, 2006.01] 
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13/02 . theo thÓ tÝch [1, 2006.01] 
13/04 . theo khèi lîng [1, 2006.01] 
13/06 . cã sù chän lùa ®a ra c¸c chÊt láng hoÆc c¸c vËt liÖu hoÆc c¸c hçn hîp kh¸c nhau 

[1, 2006.01] 
13/08 . ë d¹ng phun ra thµnh bôi  [1, 2006.01] 
13/10 . cã sù ®a ra b×nh ®îc liªn kÕt, vÝ dô cèc hoÆc c¸c vËt kh¸c [1, 2006.01] 

15/00 C¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i cã ®ång hå ®o ®iÒu khiÓn sù ®a ra c¸c 
chÊt láng, chÊt khÝ hoÆc ®iÖn n¨ng  [1, 2006.01] 

15/02 . trong ®ã c¬ cÊu ®Þnh lîng ®îc kÐo ra phÝa tríc b»ng tay sau khi th¶ tiÒn kim lo¹i 
vµo [1, 2006.01] 

15/04 . trong ®ã c¬ cÊu ®Þnh lîng ®îc kÐo ra phÝa tríc tù ®éng b»ng c¸ch th¶ tiÒn kim 
lo¹i vµo [1, 2006.01] 

15/06 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tr¶ tríc mét kho¶n tiÒn c¬ b¶n, vÝ dô tiÒn thuª ®ång hå ®o 
[1, 2006.01] 

15/08 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi biÒu gi¸ hoÆc thay ®æi gi¸ [1, 2006.01] 
15/10 . cã c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng hoÆc c¸c thiÕt bÞ c¶nh b¸o, vÝ dô chØ b¸o hiÖu viÖc ngõng 

cÊp  [1, 2006.01] 
15/12 . trong ®ã viÖc ®o ®Õm ®îc tÝnh dùa theo thêi gian [1, 2006.01] 

17/00 C¸c m¸y ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i dïng ®Ó thuª c¸c ®å vËt; C¸c c¬ cÊu hoÆc 
dÞch vô ho¹t ®éng b»ng tiÒn kim lo¹i  [1, 2006.01] 

17/02 . ®Ó cho thuª c¸c thiÕt bÞ quang häc, vÝ dô èng nhßm [1, 2006.01] 
17/04 . ®Ó ®o nh©n tr¾c häc, ch¼ng h¹n c©n nÆng, chiÒu cao, ®o lùc [1, 2006.01] 
17/06 . ®Ó cho thuª c¸c m¸y b¬m phång [1, 2006.01] 
17/08 . ®Ó cho thuª chç ngåi hoÆc ghÕ ®Ó ch©n [1, 2006.01] 
17/10 . ®Ó cho thª c¸c ph¬ng tiÖn gi÷ ®å t¹m thêi, vÝ dô b»ng c¸ch kÑp chÆt ®å vËt [1, 

2006.01] 
17/12 . . cã c¸c thïng kho¸ ®îc, vÝ dô ®Ó nhËn quÇn ¸o cÇn giÆt [1, 2006.01] 
17/14 . ®Ó cho thuª kho¸ cöa (cña c¸c thïng chøa gi÷ ®å G07F 17/12); cho cöa quay [1, 

2006.01] 
17/16 . ®Ó cho thuª c¸c m¸y qu¶ng c¸o, c¸c m¸y th«ng b¸o, ®Ó trng bµy tranh hoÆc t¬ng 

tù [1, 2006.01] 
17/18 . ®Ó t¾m géi hoÆc sÊy kh« th©n thÓ [1, 2006.01] 
17/20 . ®Ó giÆt, röa hoÆc sÊy kh« c¸c ®å vËt, vÝ dô quÇn ¸o, m« t«, « t« [1, 2006.01] 
17/22 . ®Ó lµm s¹ch vµ ®¸nh giÇy hoÆc ñng [1, 2006.01] 
17/24 . ®Ó cho thuª ®ång hå chØ thêi gian ®ç xe  [1, 2006.01] 
17/26 . ®Ó cho thuª c¸c m¸y in, m¸y ®ãng dÊu, m¸y d¸n tem, m¸y ch÷, m¸y truyÒn tin xa 

(c¸c m¸y in vÐ hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù G07F 17/142) [1, 2006.01] 
17/28 . ®Ó cho thuª c¸c m¸y v« tuyÕn  [1, 2006.01] 
17/30 . ®Ó cho thuª c¸c nh¹c cô  [1, 2006.01] 
17/32 . ®Ó cho thuª trß ch¬i, ®å ch¬i, c¸c dông cô thÓ dôc hoÆc c¸c vËt dông gi¶i trÝ kh¸c 

[1, 2006.01] 
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17/34 . . dùa trªn viÖc dõng cña c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng, vÝ dô m¸y “hoa qu¶” [1, 
2006.01] 

17/36 . . C¸c thiÕt bÞ ®o¸n tuæi, tÝnh c¸ch hoÆc sè phËn [1, 2006.01] 
17/38 . . C¸c trß ch¬i víi bãng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó b¾n [1, 2006.01] 
17/40 . ®Ó cho thuª c¸c thiÕt bÞ nhËn ®¬n ®Æt hµng, qu¶ng c¸o hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
17/42 . ®Ó in vÐ hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [1, 2006.01] 

19/00 C¸c hÖ thèng ng©n hµng hoµn chØnh; C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng thÎ ®îc m· 
ho¸ dïng cho viÖc tr¶ hoÆc nhËn tiÒn hoÆc t¬ng tù vµ chuyÓn c¸c giao dÞch nµy 
tíi c¸c tµi kho¶n ®ang ho¹t ®éng, vÝ dô m¸y tr¶ lêi tù ®éng (thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu 
cho kÕ to¸n ng©n hµng G06Q 40/02) [5, 2006.01] 
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G07G Ghi nhËn viÖc nhËn tiÒn mÆt, c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ  hoÆc 
c¸c vËt ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n (m¸y tÝnh sè nãi chung G06C, 
G06F) [4] 

 

1/00 C¸c m¸y tÝnh tiÒn (c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng G07G 3/00) [1, 2006.01] 
1/01 . C¸c chi tiÕt ®Ó chØ b¸o (hiÓn thÞ th«ng tin nãi chung G09F, G09G) [4, 2006.01] 
1/06 . . cã bé phËn ghi tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ [4, 2006.01] 
1/08 . . cã c¸c trèng quay chØ sè tiÒn ®· nhËp vµo [4, 2006.01] 
1/10 . ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [4, 2006.01] 
1/12 . ho¹t ®éng b»ng ®iÖn tö (xö lý d÷ liÖu sè G06Q 20/00) [4, 2006.01] 
1/14 . C¸c hÖ thèng bao gåm mét hoÆc nhiÒu tr¹m ®Æt c¸ch xa nhau cïng ho¹t ®éng víi 

mét bé xö lý trung t©m (truyÒn d÷ liÖu nãi chung H04L; c¸c hÖ thèng ®o xa ®Ó gäi 
cã chän läc mét ph©n tr¹m tõ mét tr¹m chÝnh H04Q 9/00) [4, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng, vÝ dô chu«ng [1, 2006.01] 

5/00 C¸c m¸y ®a ra ho¸ ®¬n thanh to¸n (c¸c m¸y tÝnh tiÒn kÌm theo ho¸ ®¬n G07G 
1/00) [1, 2006.01] 
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G08 Ph¸t tÝn hiÖu  

G08B C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu hoÆc c¸c hÖ thèng gäi;  
truyÒn lÖnh ®iÖn tÝn; c¸c hÖ thèng b¸o ®éng (thiÕt bÞ ph¸t tÝn 
hiÖu trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng B60Q, B62D 41/00; c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ 
ph¸t tÝn hiÖu ®êng s¾t B61L; trªn xe ®¹p B62J 3/00, B62J 6/00; kÐt s¾t hoÆc c¸c 
phßng kiªn cè cã c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng E05G; c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu hoÆc c¸c thiÕt 
bÞ b¸o ®éng trong hÇm má E21F 17/18; c¸c bé phËn c¶m biÕn ®o, xem c¸c ph©n líp 
t¬ng øng G01; c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng G08G; c¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o 
nh×n thÊy ®îc G09; c¸c thiÕt bÞ ©m häc G10; H 04 R; c¸c hÖ thèng gäi v« truyÕn 
hoÆc c¸c hÖ thèng gäi cã sö dông trêng bøc x¹ gÇn H04B 5/00, H04B 7/00; loa, 
micr«, ®Çu ®äc m¸y quay ®Üa hoÆc c¸c bé chuyÓn ®æi ©m c¬ ®iÖn t¬ng tù H04R) 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¶ c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ph¸t hiÖn hoÆc ng¨n chÆn viÖc trém c¾p 
hoÆc t¬ng tù  

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm: 
 -  c¸c thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc tÝn hiÖu nh×n thÊy ®îc ®Æt trªn c¸c dông 

cô ®o hoÆc chuyÓn m¹ch  
 -  c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng ®Ó chØ b¸o mét ®¹i lîng cô thÓ ®îc ®o vît qu¸, hoÆc 

xuèng thÊp h¬n mét gi¸ trÞ cho tríc, ®îc xÕp vµo c¸c ph©n líp t¬ng øng cña líp 
G01 ®Ó ®o c¸c ®¹i lîng ®ã. 

 -  b¸o ®éng cho c¸c quy tr×nh cô thÓ hoÆc c¸c d¹ng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®îc xÕp vµo 
c¸c ph©n líp t¬ng øng cho c¸c quy tr×nh, m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ ®ã. 

(3) Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh: 
 -  “hÖ thèng” cã thÓ bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Æc trng cho hÖ thèng. 

Néi dung ph©n líp 

C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu hoÆc c¸c hÖ thèng gäi  
®Æc trng bëi viÖc truyÒn tÝn hiÖu ........................................................................................ 1/00 
®Æc trng bëi b¶n chÊt chØ b¸o (©m thanh; nh×n thÊy 
®îc, sê ®îc; sù chØ b¸o kÕt hîp) ........................................................... 3/00; 5/00; 6/00; 7/00 

truyÒn lÖnh ®iÖn tÝn ............................................................................................................... 9/00 
c¸c hÖ thèng b¸o ®éng 

Ho¹t ®éng khi cã mét ®iÒu kiÖn kh¸c thêng .................................................................... 23/00 
Ho¹t ®éng khi cã hai hoÆc nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸c 
thêng ................................................................................................................................ 19/00 
Ho¹t ®éng khi cã ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh: sù x©m nhËp; 
ch¸y;  c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ................................................................. 13/00, 15/00, 17/00, 21/00 
cã viÖc truyÒn tÝn hiÖu tõ tr¹m trung t©m hoÆc ®Õn 
tr¹m trung t©m ............................................................................................. 25/00, 26/00, 27/00 
C¸c hÖ thèng b¸o ®éng ®îc b¸o tríc .............................................................................. 31/00 

kiÓm tra; theo dâi  .................................................................................................................. 29/00 
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1/00 C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu, ®Æc trng chØ bëi h×nh thøc truyÒn tÝn hiÖu [1, 
2006.01] 

1/02 . chØ sö dông h×nh thøc truyÒn c¬ häc [1, 2006.01] 
1/04 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng thuû lùc; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
1/06 . .  chØ truyÒn b»ng thuû lùc [1, 2006.01] 
1/08 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu ©m thanh; C¸c thiÕt bÞ ©m thanh ®Ó gäi dïng cho c¸ 
nh©n  [1, 2006.01] 

3/02 . chØ sö dông h×nh thøc truyÒn c¬ häc [1, 2006.01] 
3/06 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng thuû lùc; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
3/10 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn tõ [1, 

2006.01] 
3/14 . sö dông sù næ [1, 2006.01] 

5/00 C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu nh×n thÊy ®îc, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ®Ó gäi dïng cho c¸ 
nh©n, chØ b¸o tõ xa c¸c chç ®· bÞ chiÕm  [1, 2006.01] 

5/02 . chØ sö dông h×nh thøc truyÒn c¬ häc [1, 2006.01] 
5/06 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng thuû lùc; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
5/14 . . cã phÇn tö chØ b¸o chuyÓn ®éng quanh trôc, vÝ dô n¾p gËp cã b¶n lÒ, c¸nh quay 

[1, 2006.01] 
5/16 . . .  cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh mét thao t¸c riªng biÖt ®Ó ®a phÇn tö chØ b¸o vÒ 

vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
5/18 . . cã  phÇn tö chØ b¸o chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh [1, 2006.01] 
5/20 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh mét thao t¸c riªng biÖt ®Ó ®a phÇn tö chØ b¸o vÒ 

vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
5/22 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn tõ [1, 

2006.01] 
5/24 . . cã phÇn tö chØ b¸o chuyÓn ®éng quanh trôc, vÝ dô n¾p gËp cã b¶n lÒ, c¸nh quay 

[1, 2006.01] 
5/26 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh mét thao t¸c riªng biÖt ®Ó ®a phÇn tö chØ b¸o vÒ 

vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
5/28 . . . cã n¾p gËp cã b¶n lÒ hoÆc tay n¾m [1, 2006.01] 
5/30 . . . cã c¸c phÇn tö quay hoÆc dao ®éng, vÝ dô c¸c c¸nh quay [1, 2006.01] 
5/32 . . cã phÇn tö chØ b¸o chuyÓn ®éng tuyÕn tÝnh [1, 2006.01] 
5/34 . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh mét thao t¸c riªng biÖt ®Ó ®a phÇn tö chØ b¸o vÒ 

vÞ trÝ ban ®Çu [1, 2006.01] 
5/36 . . sö dông c¸c nguån s¸ng nh×n thÊy ®îc [1, 2006.01] 
5/38 . . . sö dông ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y [1, 2006.01] 
5/40 . sö dông khãi, löa hoÆc khÝ cã mµu [1, 2006.01] 
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6/00 C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu xóc gi¸c, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ gäi dïng cho c¸ nh©n [6, 
2006.01] 

7/00 C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu theo nhiÒu h¬n mét trong sè c¸c nhãm tõ nhãm 
G08B 3/00 G08B 6/00; c¸c thiÕt bÞ gäi dïng cho c¸ nh©n theo nhiÒu h¬n mét 
trong sè c¸c nhãm tõ nhãm G08B 3/00 - G08B 6/00 [1, 2006.01] 

7/02 . sö dông h×nh thøc truyÒn c¬ häc [1, 2006.01] 
7/04 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng thuû lùc; sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng khÝ nÐn [1, 

2006.01] 
7/06 . sö dông h×nh thøc truyÒn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
7/08 . sö dông sù næ [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ truyÒn lÖnh ®iÖn tÝn, tøc lµ c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó truyÒn mét lÖnh tõ 
mét sè giíi h¹n c¸c lÖnh kh¸c nhau tuú theo ngêi sö dông, vÝ dô tõ ®µi chØ huy 
®Õn buång m¸y trªn tµu [1, 2006.01] 

9/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
9/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ghi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ  [1, 2006.01] 
9/06 . . C¸c ph¬ng tiÖn chØ b¸o sù sai lÖch gi÷a c¸c lÖnh ®· truyÒn vµ viÖc thùc hiÖn 

chóng [1, 2006.01] 
9/08 . c¬ häc [1, 2006.01] 
9/10 . . sö dông b¸nh cãc [1, 2006.01] 
9/12 . . sö dông trôc quay [1, 2006.01] 
9/14 . thuû lùc; khÝ nÐn [1, 2006.01] 
9/16 . . sö dông b¸nh cãc [1, 2006.01] 
9/18 . . b»ng c¸ch thay ®æi sù dÞch chuyÓn cña chÊt lu [1, 2006.01] 
9/20 . . b»ng c¸ch thay ®æi ¸p lùc cña chÊt lu [1, 2006.01] 

13/00 B¸o ®éng cã kÎ trém, kÎ c¾p hoÆc sù ®ét nhËp  [1, 2006.01] 
13/02 . Ho¹t ®éng b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
13/04 . . b»ng c¸ch ®Ëp vì kÝnh [1, 2006.01] 
13/06 . . b»ng c¸ch ph¸ kho¸ [1, 2006.01] 
13/08 . . b»ng c¸ch më, vÝ dô më cöa, cöa sæ, ng¨n kÐo, cöa chíp, mµn cöa, mµn che [1, 

2006.01] 
13/10 . . b»ng c¸ch  Ðp lªn sµn, tÊm phñ lªn sµn, bËc cÇu thang, lªn quµy hµng hoÆc ng¨n 

kÐo ®Ó tiÒn [1, 2006.01] 
13/12 . . b»ng c¸ch lµm ®øt  hoÆc lµm háng d©y c¨ng hoÆc d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
13/14 . . b»ng c¸ch nhÊc lªn hoÆc cè g¾ng di chuyÓn c¸c vËt cÇm tay ®îc [1, 2006.01] 
13/16 . Ho¹t ®éng do t¸c ®éng cña c¸c dao ®éng c¬ häc trong kh«ng khÝ hoÆc trong chÊt 

lu kh¸c [1, 2006.01] 
13/18 . Ho¹t ®éng do t¸c ®éng cña nhiÖt, ¸nh s¸ng hoÆc bøc x¹ tia sãng ng¾n; Ho¹t ®éng 

do sù x©m nhËp cña c¸c nguån nhiÖt, ¸nh s¸ng hoÆc bøc x¹ sãng ng¾n [1, 2006.01] 
13/181 . . sö dông hÖ thèng ph¸t hiÖn bøc x¹ kÝch ho¹t [5, 2006.01] 
13/183 . . . b»ng c¸ch ng¾t chïm tia bøc x¹ hoÆc dïng líp ch¾n [5, 2006.01] 
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13/184 . . . . sö dông g¬ng ph¶n x¹ bøc x¹ [5, 2006.01] 
13/186 . . . . sö dông d©y dÉn ¸nh s¸ng, vÝ dô sîi quang [5, 2006.01] 
13/187 . . . b»ng t¸c ®éng cña trêng bøc x¹ [5, 2006.01] 
13/189 . . sö dông c¸c hÖ thèng ph¸t hiÖn bøc x¹ thô ®éng [5, 2006.01] 
13/19 . . . sö dông c¸c hÖ thèng ph¸t hiÖn bøc x¹ hång ngo¹i [5, 2006.01] 
13/191 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nh¹y ho¸ ®iÖn [5, 2006.01] 
13/193 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu tiªu [5, 2006.01] 
13/194 . . . sö dông c¸c hÖ thèng quÐt vµ so s¸nh ¶nh [5, 2006.01] 
13/196 . . . . sö dông c¸c m¸y quay v« tuyÕn [5, 2006.01] 
13/20 . Ho¹t ®éng khi thay ®æi ¸p lùc cña chÊt lu [1, 2006.01] 
13/22 . Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
13/24 . . do t¸c ®éng cña sù ph©n bè trêng ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
13/26 . . do sù x©m nhËp gÇn g©y ra sù thay ®æi cña ®iÖn dung hoÆc ®iÖn c¶m cña mét  

m¹ch [1, 2006.01] 

15/00 NhËn d¹ng, däa hoÆc ng¨n chÆn sù trém c¾p hoÆc x©m nhËp, vÝ dô b»ng sù næ  
[1, 2006.01] 

15/02 . nhê khãi, khÝ, hoÆc bét cã mµu hoÆc bét cã mïi hoÆc chÊt láng [1, 2006.01] 

17/00 B¸o ®éng khi cã háa ho¹n; B¸o ®éng khi cã sù næ  [1, 2006.01] 
17/02 . Ho¹t ®éng b»ng c¬ häc, vÝ dô b»ng c¸ch lµm ®øt d©y kim lo¹i [1, 2006.01] 
17/04 . Ho¹t ®éng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn, vÝ dô b»ng sù thay ®æi ¸p suÊt chÊt lu [1, 

2006.01] 
17/06 . Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, vÝ dô sö dông bé chuyÓn m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn b»ng nhiÖt  [1, 

2006.01] 
17/08 . Ho¹t ®éng kÐo theo viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn g©y næ [1, 2006.01] 
17/10 . Ho¹t ®éng khi cã khãi hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
17/103 . . sö dông thiÕt bÞ ph¸t vµ thu nhËn ¸nh s¸ng [5, 2006.01] 
17/107 . . . ®Ó ph¸t hiÖn sù t¸n x¹ ¸nh s¸ng do khãi [5, 2006.01] 
17/11 . . sö dông buång ion ho¸ ®Ó ph¸t hiÖn khãi hoÆc khÝ [5, 2006.01] 
17/113 .  . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [5, 2006.01] 
17/117 . . b»ng c¸ch sö dông thiÕt bÞ ph¸t hiÖn c¸c khÝ cô thÓ, vÝ dô c¸c s¶n phÈm cña sù 

ch¸y, ®îc t¹o ra bëi ®¸m ch¸y (G08B 17/103, G08B 17/11 ®îc u tiªn) [5, 
2006.01] 

17/12 . Ho¹t ®éng khi cã bøc x¹, hoÆc c¸c h¹t c¬ b¶n, vÝ dô bøc x¹ hång ngo¹i, ion hoÆc 
bøc x¹ ion [1, 2006.01] 

19/00 B¸o ®éng khi xuÊt hiÖn hai hoÆc nhiÒu h¬n c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng mong muèn 
hoÆc kh«ng b×nh thêng kh¸c nhau, vÝ dô trém c¨p vµ háa ho¹n, nhiÖt ®é kh«ng 
b×nh thêng vµ tèc ®é kh«ng b×nh thêng cña dßng [1, 2006.01] 

19/02 . B¸o ®éng khi cã sù h×nh thµnh b¨ng gi¸ hoÆc dù ®o¸n cã sù h×nh thµnh b¨ng gi¸  [1, 
2006.01] 
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21/00 B¸o ®éng khi xuÊt hiÖn mét ®iÒu kiÖn kh«ng mong muèn hoÆc kh«ng b×nh 
thêng cô thÓ cha ®îc xÕp vµo c¸c nhãm kh¸c [1, 2006.01] 

21/02 . B¸o ®éng ®Ó b¶o ®¶m sù an toµn cña con ngêi [7, 2006.01] 
21/04 . . ho¹t ®éng khi kh«ng cã ho¹t ®éng, vÝ dô khi ngêi cao tuæi kh«ng ho¹t ®éng 

(G08B 21/06 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/06 . . chØ b¸o ®iÒu kiÖn cña giÊc ngñ, vÝ dô b¸o ®éng chèng ngñ gËt [7, 2006.01] 
21/08 . . ho¹t ®éng khi cã ngêi ë trong bÓ níc, vÝ dô trong bÓ b¬i; ho¹t ®éng khi ®iÒu 

kiÖn cña bÓ níc kh«ng b×nh thêng [7, 2006.01] 
21/10 . . ho¹t ®éng khi cã thiªn tai, vÝ dô lèc xo¸y, ®éng ®Êt [7, 2006.01] 
21/12 . . ho¹t ®éng khi cã sù ph¸t x¹ kh«ng mong muèn cña c¸c chÊt, vÝ dô b¸o ®éng vÒ sù 

« nhiÔm [7, 2006.01] 
21/14 . . . b¸o ®éng cã khÝ ®éc (G08B 21/16 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/16 . . . b¸o ®éng cã khÝ dÔ ch¸y [7, 2006.01] 
21/18 . B¸o ®éng t×nh tr¹ng (G08B 21/02 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
21/20 . . ho¹t ®éng khi cã ®é Èm [7, 2006.01] 
21/22 . . ho¹t ®éng khi cã ngêi hoÆc kh«ng cã ngêi [7, 2006.01] 
21/24 . . B¸o ®éng c¶nh b¸o, vÝ dô b¸o ®éng chèng mÊt c¸c ®å vËt [7, 2006.01] 

23/00 B¸o ®éng khi xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng mong muèn hoÆc kh«ng b×nh 
thêng [1, 2006.01] 

25/00 C¸c hÖ thèng b¸o ®éng trong ®ã vÞ trÝ cña n¬i ph¸t ra tÝn hiÖu b¸o ®éng ®îc 
chuyÓn vÒ tr¹m trung t©m, vÝ dô hÖ thèng b¸o ®éng cøu ho¶, hoÆc hÖ thèng ®iÖn 
b¸o cña c¶nh s¸t [1, 2006.01] 

25/01 . ®Æc trng bëi m«i trêng truyÒn dÉn [5, 2006.01] 
25/04 . . sö dông ®êng ph¸t tÝn hiÖu ®¬n, vÝ dô trong vßng kÝn [5, 2006.01] 
25/06 . . sö dông c¸c ®êng truyÒn t¶i ®iÖn [5], 2006.01] 
25/08 . . sö dông c¸c ®êng d©y truyÒn th«ng tin [5, 2006.01] 
25/10 . . sö dông c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn v« tuyÕn [5, 2006.01] 
25/12 . C¸c thiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu b¸o ®éng cã thiªn tai ho¹t ®éng b»ng tay [5, 2006.01] 
25/14 . ThiÕt bÞ nhËn tÝn hiÖu b¸o ®éng hoÆc thiÕt bÞ c«ng bè trung t©m [5, 2006.01] 

26/00 C¸c hÖ thèng b¸o ®éng, trong ®ã tr¹m trung t©m lÇn lît hái c¸c ph©n tr¹m [1, 
2006.01] 

27/00 C¸c hÖ thèng b¸o ®éng, trong ®ã tÝn hiÖu vÒ sù xuÊt hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn b¸o 
®éng ®îc truyÒn tõ tr¹m trung t©m tíi nhiªï ph©n tr¹m [1, 2006.01] 

29/00 KiÓm tra hoÆc theo dâi c¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu hoÆc c¸c hÖ thèng b¸o ®éng; 
Ng¨n ngõa hoÆc söa ch÷a c¸c lçi, vÝ dô ng¨n ngõa ho¹t ®éng kh«ng ®îc cho 
phÐp [1, 2006.01] 

29/02 . Theo dâi  c¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu hoÆc b¸o ®éng liªn tôc [5, 2006.01] 
29/04 . . Theo dâi c¸c m¹ch ph¸t hiÖn [5, 2006.01] 
29/06 . . Theo dâi c¸c m¹ch th¼ng, vÝ dô ph¸t tÝn hiÖu b¸o lçi cña ®êng d©y [5, 2006.01] 
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29/08 . . . Ph¸t tÝn hiÖu vÒ sù lén xén víi m¹ch th¼ng [5, 2006.01] 
29/10 . . Theo dâi m¹ch b¸o hiÖu [5, 2006.01] 
29/12 . KiÓm tra c¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu hoÆc b¸o ®éng gi¸n ®o¹n [5, 2006.01] 
29/14 . . kiÓm tra c¸c m¹ch ph¸t hiÖn [5, 2006.01] 
29/16 . C¸c hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu an toµn hoÆc b¸o ®éng, vÝ dô c¸c hÖ thèng b¸o d thõa 

[5, 2006.01] 
29/18 . Ng¨n ngõa hoÆc söa ch÷a c¸c lçi ho¹t ®éng (G08B 29/02, G08B 29/12 ®îc u 

tiªn) [5, 2006.01] 
29/20 . . Sù ®Þnh cì, bao gåm c¶ c¸c thiÕt bÞ tù x¸c ®Þnh cì [5, 2006.01] 
29/22 . . . C¸c bé phËn bæ trî gióp cho viÖc ®Þnh cì b»ng tay, vÝ dô c¸c bé phËn ®Ó thö ®Çu 

vµo hoÆc ®Çu ra. Duy tr× c¸c gi¸ trÞ gi¸n ®o¹n ®Ó ®o [5, 2006.01] 
29/24 . . . .  Tù ®Þnh cì, vÝ dô bæ chÝnh cho sù sai lÖch do m«i trêng hoÆc sù l·o ho¸ cña 

    c¸c bé phËn [5, 2006.01] 
29/26 . . . .   b»ng c¸ch cËp nhËt vµ lu tr÷ c¸c ngìng quy chiÕu [5, 2006.01] 
29/28 . . . . b»ng c¸ch thay ®æi hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i [5, 2006.01] 

31/00 C¸c hÖ thèng b¸o ®éng dù ®o¸n ®Æc trng bëi phÐp ngo¹i suy hoÆc phÐp tÝnh 
to¸n kh¸c sö dông d÷ liÖu cò ®îc cËp nhËt [5, 2006.01] 
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G08C C¸c hÖ thèng truyÒn c¸c gi¸ trÞ ®o ®îc, tÝn hiÖu ®iÒu 
khiÓn hoÆc c¸c tÝn hiÖu t¬ng tù (c¸c hÖ thèng truyÒn thuû lùc-khÝ 
nÐn F15B; c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ra tõ c¸c phÇn tö nh¹y c¶m 
thµnh c¸c biÕn kh¸c nhau G01D 5/00; c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¬ häc G05G) [4] 

Néi dung ph©n líp 

c¸c hÖ thèng truyÒn nãi chung 
§iÖn;  phi ®iÖn......................................................................................................... 19/00, 23/00 

c¸c hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu ®Þnh vÞ cña mét 
®èi tîng ..................................................................................................................................... 21/00 
c¸c thiÕt bÞ ®Æc tr ng bëi ph¬ng ph¸p 
truyÒn  

Dån kªnh; sö dông liªn l¹c v« tuyÕn ....................................................................... 15/00, 17/00 
xö lý tÝn hiÖu 

LÊy vi ph©n, lµm trÔ  .......................................................................................................... 13/00 
theo dâi, ng¨n ngõa hoÆc söa lçi .................................................................................. 25/00 

 

13/00 C¸c thiÕt bÞ t¸c ®éng lªn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c tÝn hiÖu ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra, 
vÝ dô lÊy vi ph©n hoÆc lµm trÔ [1, 2006.01] 

13/02 . ®Ó nhËn tÝn hiÖu lµ hµm cña hai hoÆc nhiÒu tÝn hiÖu, vÝ dô nh tæng hoÆc tÝch [1, 
2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ, ®Æc trng bëi viÖc sö dông sù dån kªnh ®Ó truyÒn nhiÒu tÝn hiÖu 
theo mét kªnh liªn l¹c chung  [1, 2006.01] 

15/02 . ®ång thêi, tøc lµ sö dông sù ph©n chia tÇn sè [1, 2006.01] 
15/04 . . c¸c tÝn hiÖu ®îc ®iÒu biÕn trªn c¸c tÇn sè t¶i [1, 2006.01] 
15/06 . lÇn lît, tøc lµ sö dông sù ph©n chia thêi gian [1, 2006.01] 
15/08 . . c¸c tÝn hiÖu ®îc biÓu diÔn bëi biªn ®é cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p trªn truyÒn  

[1, 2006.01] 
15/10 . . c¸c tÝn hiÖu ®îc biÓu diÔn bëi tÇn sè hoÆc pha cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p trªn 

®êng truyÒn [1, 2006.01] 
15/12 . . c¸c tÝn hiÖu ®îc biÓu diÔn bëi c¸c ®Æc tÝnh cña xung trªn ®êng truyÒn  [1, 

2006.01] 

17/00 C¸c thiÕt bÞ truyÒn tÝn hiÖu ®Æc trng bëi viÖc sö dông ®êng truyÒn v« tuyÕn 
®iÖn kh«ng d©y [1, 6, 2006.01] 

17/02 . sö dông ®êng truyÒn v« tuyÕn [6, 2006.01] 
17/04 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®îc ghÐp nèi tõ [6, 2006.01] 
17/06 . sö dông sù ghÐp b»ng ®iÖn dung [6, 2006.01] 

19/00 C¸c hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu ®iÖn (G08C 17/00 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
19/02 . trong ®ã tÝn hiÖu truyÒn lµ ®é lín cña dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p (G08C 19/36, G08C 

19/38 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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19/04 . . sö dông ®iÖn trë biÕn thiªn [1, 2006.01] 
19/06 . . sö dông ®iÖn c¶m biÕn thiªn [1, 2006.01] 
19/08 . . . t¸c ®éng vi ph©n lªn hai cuén d©y [1, 2006.01] 
19/10 . . sö dông ®iÖn dung biÕn thiªn [1, 2006.01] 
19/12 . trong ®ã tÝn hiÖu ®îc truyÒn lµ tÇn sè hoÆc pha cña dßng ®iÖn xoay chiÒu [1, 

2006.01] 
19/14 . . sö dông tæ hîp cña c¸c tÇn sè cè ®Þnh [1, 2006.01] 
19/16 . trong ®ã viÖc truyÒn tÝn hiÖu ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c xung [1, 2006.01] 
19/18 . . sö dông sù thay ®æi sè xung trong mét chuçi xung [1, 2006.01] 
19/20 . . . vËn hµnh trªn thiÕt bÞ ®iÖn ®inamo, vÝ dô ®éng c¬ bíc [1, 2006.01] 
19/22 . . b»ng c¸ch thay ®æi ®é dµi xung riªng lÎ [1, 2006.01] 
19/24 . . sö dông sù dÞch chuyÓn thêi gian cña xung  [1, 2006.01] 
19/26 . . b»ng c¸ch thay ®æi tÇn sè l¾p l¹i  xung  [1, 2006.01] 
19/28 . . sö dông m· xung [1, 2006.01] 
19/30 . trong ®ã viÖc truyÒn ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch chän mét hoÆc nhiÒu d©y dÉn hoÆc 

nhiÒu kªnh tõ mét sè c¸c d©y dÉn hoÆc c¸c kªnh (G08C 19/38 ®îc u tiªn) [1, 
2006.01] 

19/32 . . cña mét d©y dÉn hoÆc mét kªnh [1, 2006.01] 
19/34 . . cña mét tËp hîp c¸c d©y dÉn hoÆc c¸c kªnh [1, 2006.01] 
19/36 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quang häc ®Ó biÕn ®æi tÝn hiÖu vµo  [1, 2006.01] 
19/38 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®inam« (®îc ®iÒu khiÓn bëi xung G08C 19/20) [1, 

2006.01] 
19/40 . . trong ®ã cuén d©y mµ tÝn hiÖu ®îc truyÒn tíi ®îc ®Æt trªn r« to hoÆc stato, vÝ dô 

sö dông ®éng c¬ bíc [1, 2006.01] 
19/42 . . . cã ba cùc stator [1, 2006.01] 
19/44 . . . cã sè cùc stator lín h¬n ba [1, 2006.01] 
19/46 . . trong ®ã c¶ rotor vµ stator ®Òu cã c¸c cuén d©y (cã rotor lång sãc G08C 19/40) [1, 

2006.01] 
 19/48 . . . lµ d¹ng cã mét stator vµ mét rotor ba pha ®îc duy tr× bëi dßng ®iÖn xoay chiÒu 

cã tÇn sè kh«ng ®æi, vÝ dô m¸y tù ®ång bé (selsyn), magslip [1, 2006.01] 

21/00 C¸c hÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu ®Þnh vÞ cña mét ®èi tîng theo mét hÖ thèng tham 
chiÕu ®· x¸c ®Þnh tríc, vÝ dô hÖ thèng ®iÖn b¸o truyÒn h×nh [1, 5, 2006.01] 

23/00 C¸c hÖ thèng truyÒn c¸c tÝn hiÖu kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu ®iÖn, vÝ dô c¸c hÖ thèng 
quang häc [1, 2006.01] 

23/02 . sö dông sãng ©m [6, 2006.01] 
23/04 . sö dông sãng ¸nh s¸ng, vÝ dô hång ngo¹i [6, 2006.01] 
23/06 . . qua d©y dÉn ¸nh s¸ng, vÝ dô sîi quang [6, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa hoÆc söa lçi; C¸c thiÕt bÞ theo dâi [1, 2006.01] 
25/02 . b»ng c¸ch truyÒn c¸c tÝn hiÖu ngîc tõ tr¹m nhËn ®Õn tr¹m ph¸t [1, 2006.01] 
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25/04 . b»ng c¸ch ghi c¸c tÝn hiÖu ®· truyÒn  [1, 2006.01] 
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G08G C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng (®iÒu khiÓn giao th«ng ®êng 
s¾t, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng s¾t B61L; bè trÝ c¸c tÝn hiÖu ®êng bé hoÆc 
c¸c tÝn hiÖu giao th«ng E01F 9/00; c¸c hÖ thèng ra®a, hÖ thèng t¬ng tù, hÖ thèng  
®Þnh vÞ thuû ©m (SONAR) hoÆc hÖ thèng ®o kho¶ng c¸ch b»ng xung ¸nh s¸ng laze 
(LIDAR) chuyªn dïng ®Ó ®iÒu khiÓn giao th«ng G01S 13/91, G01S 15/88, G01S 
17/88; c¸c hÖ thèng ra®a, c¸c hÖ thèng t¬ng tù, hÖ thèng  sonar hoÆc hÖ thèng lidar 
chuyªn dïng cho môc ®Ých chèng va ch¹m G01S 13/93, G01S 15/93, G01S 17/93; 
(®iÒu khiÓn vÞ trÝ, híng, ®é cao hoÆc t×nh huèng trong kh«ng gian c¸c ph¬ng tiÖn 
giao th«ng trªn mÆt ®Êt, ®êng thuû, trªn kh«ng hoÆc trong vũ trô, kh«ng cô thÓ ®èi 
víi m«i trêng giao th«ng G05D 1/00) [2]  

Ghi chó [7] 

 Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - viÖc nhËn diÖn nh÷ng ngêi vi ph¹m luËt giao th«ng; 
 - chØ b¸o vÞ trÝ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng dïng cho môc ®Ých ®iÒu khiÓn giao th«ng; 
 -  c¸c hÖ thèng dÉn ®êng dïng cho môc ®Ých ®iÒu khiÓn giao th«ng, tøc lµ c¸c hÖ 

thèng trong ®ã viÖc dÉn ®êng kh«ng tù thùc hiÖn bëi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng 
hoÆc bªn trong c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, mµ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®îc dÉn 
®êng b»ng c¸c chØ dÉn ®îc truyÒn tíi chóng; 

 -  chØ b¸o c¸c chç trèng t¹i c¸c b·i ®ç xe. 
 

1/00 HÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®êng bé (s¾p xÕp c¸c biÓn hiÖu hoÆc tÝn hiÖu giao 
th«ng E01F 9/00) [1, 2006.01] 

1/005 . bao gåm thiÕt bÞ chØ b¸o híng dÉn ngêi ®i bé [5, 2006.01] 
1/01 . Ph¸t hiÖn sù chuyÓn ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó ®Õm hoÆc ®iÒu khiÓn  

(G08G 1/07 G08G 1/14 ®îc u tiªn; x¸c ®Þnh lÖ phÝ ®êng hoÆc tÝnh cíc phÝ 
chèng t¾c nghÏn cña ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc ngêi sö dông ph¬ng tiÖn giao 
th«ng G07B 15/06) [1, 2006.01] 

1/015 . . cã bé phËn ®Ó ph©n biÖt xe « t« vµ xe m« t« [1, 2006.01] 
1/017 . . nhËn biÕt c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng (G08G 1/015, G08G 1/054 ®îc u tiªn) [5, 

2006.01] 
1/02 . . sö dông c¸c bµn ®¹p ®îc l¾p s½n trªn ®êng  [1, 2006.01] 
1/04 . . sö dông c¸c bé c¶m biÕn quang häc hoÆc siªu ©m [1, 2006.01] 
1/042 . . sö dông bé c¶m biÕn c¶m øng ®iÖn hoÆc tõ [5, 2006.01] 
1/048 . . cã bé phËn hiÖu chØnh ®iÒu kiÖn m«i trêng hoÆc ®iÒu kiÖn kh¸c, vÝ dô tuyÕt, xe 

cé dõng l¹i ë tríc bé c¶m biÕn [5, 2006.01] 
1/052 . . cã bé phËn x¸c ®Þnh vËn tèc hoÆc sù vît qu¸ vËn tèc cho phÐp [5, 2006.01] 
1/054 . . . chôp ¶nh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vît qu¸ vËn tèc cho phÐp [5, 2006.01] 
1/056 . . cã bé phËn ph©n biÖt híng xe ch¹y [5, 2006.01] 
1/065 . . b»ng c¸ch ®Õm c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng trªn mét ®o¹n ®êng hoÆc trªn mét 

b·i ®ç, tøc lµ so s¸nh sè c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Õn vµ ®i ®Õm ®îc (x¸c ®Þnh 
lÖ phÝ ®êng hoÆc cíc phÝ chèng t¾c nghÏn cña ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc 
ngêi sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng G07B 15/06) [1, 2006.01] 
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1/07 . §iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu giao th«ng [1, 2006.01] 
1/08 . . t¬ng øng víi sè lîng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc vËn tèc nhÊt ®Þnh cña c¸c 

ph¬ng tiÖn giao th«ng ph¸t hiÖn ®îc [1, 2006.01] 
1/081 . . nhiÒu chç giao nhau díi sù ®iÒu khiÓn chung [5, 2006.01] 
1/082 . . . §iÒu khiÓn thêi gian gi÷a lóc b¾t ®Çu cïng mét pha cña chu kú t¹i c¸c chç giao 

nhau liÒn kÒ [5, 2006.01] 
1/083 . . . §iÒu khiÓn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian gi÷a c¸c pha cña mét chu kú [5, 2006.01] 
1/085 . . sö dông c¸c m¸y bÊm thêi gian cã chu kú ch¹y tù do [1, 2006.01] 
1/087 . . Bá qua sù ®iÒu khiÓn giao th«ng, vÝ dô b»ng tÝn hiÖu do xe cÊp cøu cÊp  

ph¸t [5, 2006.01] 
1/09 . C¸c thiÕt bÞ ph¸t lÖnh ®Ó thay ®æi chuyÓn ®éng giao th«ng  [1, 2006.01] 
1/095 . . TÝn hiÖu giao th«ng [1, 2006.01] 
1/0955 . . . vËn chuyÓn ®îc [5, 2006.01] 
1/096 . . cã c¸c bé phËn chØ b¸o, trong ®ã mét dÊu hiÖu liªn tôc chØ ra thêi gian ®· tr«i qua, 

vÝ dô cña tÝn hiÖu mµu xanh [1, 2006.01] 
1/0962 . . cã mét bé phËn chØ b¸o ®îc g¾n trong ph¬ng tiÖn giao th«ng [5, 2006.01] 
1/0965 . . . ®¸p l¹i tÝn hiÖu tõ mét ph¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c, vÝ dô xe cÊp cøu khÈn cÊp 

[5, 2006.01] 
1/0967 . . . C¸c hÖ thèng truyÒn th«ng tin vÒ ®êng cao tèc, vÝ dô thêi tiÕt, giíi h¹n tèc ®é 

(G08G 1/0968 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
1/0968 . . . C¸c hÖ thèng truyÒn c¸c chØ dÉn vÒ viÖc dÉn ®êng tíi c¸c ph¬ng tiÖn giao 

th«ng [5, 2006.01] 
1/0969 . . . . cã sù hiÓn thÞ díi d¹ng b¶n ®å [5, 2006.01] 
1/097 . Gi¸m s¸t c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng, vÝ dô b»ng c¸ch ph¸t tÝn hiÖu sù cè 

khi xuÊt hiÖn tÝn hiÖu xanh cïng mét lóc trªn hai chç sang ®êng [1, 2006.01] 
1/123 . chØ b¸o vÞ trÝ cña ph¬ng tiÖn giao th«ng, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ch¹y 

theo lÞch tr×nh [5, 2006.01] 
1/127 . . tíi nhµ ga trung t©m [5, 2006.01] 
1/13 . . . bé phËn chØ b¸o cã d¹ng b¶n ®å [5, 2006.01] 
1/133 . . ë trong ph¬ng tiÖn giao th«ng [5, 2006.01] 
1/137 . . . bé phËn chØ b¸o cã d¹ng b¶n ®å [5, 2006.01] 
1/14 . ChØ b¸o c¸o chç trèng trªn c¸c b·i ®ç xe [1, 2006.01] 
1/16 . C¸c hÖ thèng chèng va tr¹m [2, 2006.01] 

3/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®êng thuû (®¸nh dÊu tuyÕn ®êng ®îc dÉn  
híng B63B 51/00) [1, 2006.01] 

3/02 . c¸c hÖ thèng ng¨n ngõa va ch¹m [1, 2006.01] 

5/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®êng kh«ng [1, 2, 2006.01] 
5/02 . Hç trî viÖc h¹ c¸nh tù ®éng, nghÜa lµ c¸c hÖ thèng trong ®ã d÷ liÖu vÒ chuyÕn bay 

cña c¸c m¸y bay ®ang bay ®Õn ®îc xö lý ®Ó cung cÊp c¸c d÷ liÖu h¹ c¸nh (thiÕt bÞ 
hç trî h¹ c¸nh g¾n trong hoÆc trªn m¸y bay, hoÆc c¸c biÖn ph¸p an toµn ®îc g¾n 
trong hoÆc trªn m¸y bay ®Ó ng¨n ngõa va ch¹m víi mÆt tr¸i ®Êt B64D 45/04; hç trî 
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h¹ c¸nh trùc quan hoÆc b»ng ©m thanh trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn sµn tµu s©n bay B64F 
1/18) [1, 2006.01] 

5/04 . C¸c hÖ thèng ng¨n ngõa va ch¹m [1, 2006.01] 
5/06 . ®Ó ®iÒu khiÓn khi ë trªn mÆt ®Êt [2, 2006.01] 

7/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®Ó ®iÒu khiÓn ®ång thêi  hai hoÆc nhiÒu lo¹i  
tµu, m¸y bay kh¸c nhau [2, 2006.01] 

7/02 . C¸c hÖ thèng ng¨n ngõa va ch¹m [2, 2006.01] 

9/00 C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tµu hoÆc m¸y bay trong ®ã kiÓu tµu hoÆc m¸y bay 
kh«ng liªn quan hoÆc kh«ng ®îc x¸c ®Þnh [2, 2006.01] 

9/02 . C¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa va ch¹m [2, 2006.01] 

99/00 C¸c ®èi tîng cha ®îc ph©n lo¹i ë c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2006.01] 

 

311 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G09B 

G09 Gi¸o dôc; MËt m·; tr×nh diÔn; qu¶ng c¸o; niªm phong 

G09B Gi¸o cô häc tËp hoÆc gi¸o cô trùc quan; c¸c thiÕt bÞ ®Ó 
d¹y hoÆc giao tiÕp víi ngêi mï, ngêi ®iÕc hoÆc ngêi 
c©m; c¸c mÉu; cung thiªn v¨n; qu¶ ®Þa cÇu; b¶n ®å; ®å thÞ  

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - c¸c thiÕt bÞ m« pháng ®îc xem nh c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hoÆc huÊn luyÖn nÕu 

chóng g©y ra cho ngêi häc nh÷ng c¶m gi¸c gièng nh÷ng c¶m gi¸c xuÊt hiÖn khi tiÕp 
xóc víi c¸c thiÕt bÞ nµy trªn thùc tÕ  

 - m« h×nh c¸c toµ nhµ, m« h×nh m¸y mãc hoÆc c¸c vËt t¬ng tù  
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm  
 - c¸c thiÕt bÞ m« pháng thÓ hiÖn hoÆc minh häa chøc n¨ng cña m¸y hoÆc hÖ thèng 

b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kÌm theo sù tÝnh to¸n vµ do ®ã kh«ng thÓ ®îc xem lµ c¸c thiÕt 
bÞ d¹y häc hoÆc huÊn luyÖn. C¸c thiÕt bÞ m« pháng nµy ®îc xÕp vµo líp G06, nÕu 
kh«ng cã môc nµo dµnh riªng cho chóng 

 - c¸c bé phËn cña c¸c thiÕt bÞ m« pháng, nÕu gièng víi c¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc 
thËt ®îc xÕp vµo c¸c ph©n líp t¬ng øng cho c¸c thiÕt bÞ hoÆc m¸y mãc nµy vµ 
kh«ng ®îc xÕp vµo líp G09. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c thiÕt bÞ d¹y häc nãi chung 
C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng chung  
          thñ c«ng hoÆc c¬ häc ........................................................................................1/00, 3/00 
®iÖn .............................................................................................................................5/00, 7/00 
ho¹t ®éng b»ng c©u hái vµ c©u tr¶ lêi..........................................................................3/00, 7/00 
C¸c thiÕt bÞ m« pháng .......................................................................................................... 9/00 

c¸c thiÕt bÞ d¹y häc dïng cho c¸c môc ®Ých 
®Æc biÖt 

ViÕt, tèc ký, ho¹, vÏ kü thuËt, ®¸nh m¸y ................................................................. 11/00, 13/00 
Nh¹c; ®äc ................................................................................................................ 15/00, 17/00 
C¸c m« h×nh cho ho¹t ®éng khoa häc vµ kü thuËt .................................................. 23/00, 25/00 
C¸c cung thiªn v¨n, ®Þa cÇu, b¶n ®å, ®å thÞ............................................................. 27/00, 29/00 
C¸c thiÕt bÞ d¹y häc kh¸c ................................................................................................... 19/00 

d¹y häc vµ giao tiÕp víi nh÷ng ngêi mï hoÆc ®iÕc ........................................... 21/00 
 

1/00 C¸c gi¸o cô häc tËp thñ c«ng hoÆc c¬ häc sö dông c¸c ph©n tö t¹o nªn hoÆc 
mang c¸c dÊu hiÖu, ký hiÖu, h×nh vÏ hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®îc s¾p xÕp hoÆc 
®îc lµm thÝch øng dÓ s¾p xÕp theo mét hoÆc nhiÒu c¸ch nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 

1/02 . vµ cã mét bé phËn ®ì ®Ó ®ì hoÆc ®îc lµm thÝch øng ®Ó ®ì c¸c phÇn tö [1, 2006.01] 
1/04 . . mçi phÇn tö mang mét ký hiÖu hoÆc mét tæ hîp c¸c ký hiÖu [1, 2006.01] 
1/06 . . . vµ ®îc g¾n chÆt vµo hoÆc l¾p trªn bé phËn ®ì [1, 2006.01] 
1/08 . . . . b»ng c¸c nam ch©m [1, 2006.01] 
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1/10 . . . . b»ng c¸c chèt vµ c¸c lç [1, 2006.01] 
1/12 . . . . b»ng c¸c phÇn tö kÑp chÆt nh c¸c vßng  [1, 2006.01] 
1/14 . . . . c¸c phÇn tö ®îc g¾n trît ®îc trªn bé phËn ®ì [1, 2006.01] 
1/16 . . mçi phÇn tö cã nhiÒu ký hiÖu, dÊu hiÖu hoÆc c¸c tËp hîp cña c¸c ký hiÖu vµ dÊu 

hiÖu, nhng chØ cã mét ký hiÖu, dÊu hiÖu hoÆc mét tËp hîp cña chóng, cña mçi 
phÇn tö ®îc sö dông ë mét thêi ®iÓm [1, 2006.01] 

1/18 . . . c¸c phÇn tö quay ®îc [1, 2006.01] 
1/20 . . . . vµ cã c¸c dÊu hiÖu ®îc s¾p xÕp trªn bÒ mÆt song song víi trôc quay [1, 

2006.01] 
1/22 . . . . vµ cã c¸c dÊu hiÖu ®îc s¾p xÕp trªn bÒ mÆt vu«ng gãc víi trôc quay [1, 

2006.01] 
1/24 . . . c¸c phÇn tö cã d¹ng d¶i mÒm, vÝ dô b¨ng khÐp kÝn [1, 2006.01] 
1/26 . . . c¸c phÇn tö ®îc s¾p xÕp theo h×nh qu¹t [1, 2006.01] 
1/28 . . . c¸c phÇn tö trît ®îc [1, 2006.01] 
1/30 . . trong ®ã c¸c phÇn tö ®îc lµm thÝch øng ®Ó s¾p xÕp cïng bé phËn ®ì ®Ó t¹o thµnh 

dÊu hiÖu  [1, 2006.01] 
1/32 . bao gåm c¸c phÇn tö ®îc sö dông kh«ng cã mét bé phËn ®ì ®Æc biÖt  [1, 2006.01] 
1/34 . .  c¸c phÇn tö ®îc ®Æt láng lÎo bªn c¹nh nhau [1, 2006.01] 
1/36 . .  c¸c phÇn tö kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c vÊu vµ hèc t¬ng øng [1, 2006.01] 
1/38 . . c¸c phÇn tö kÕt nèi víi nhau b»ng t¸c ®éng cña tõ trêng [1, 2006.01] 
1/40 . . ®Ó t¹o thµnh c¸c dÊu hiÖu hoÆc ký hiÖu b»ng c¸ch s¾p xÕp thÝch øng [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ d¹y häc thñ c«ng hoÆc c¬ häc lµm viÖc víi c¸c c©u hái vµ c©u tr¶ lêi 
[1, 2006.01] 

3/02 . cã d¹ng trong ®ã häc viªn ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái cho tríc hoÆc trong ®ã m¸y ®a 
ra c©u tr¶ lêi cho c©u hái do häc viªn ®Æt ra [1, 2006.01] 

3/04 . . cã d¹ng biÓu ®å  [1, 2006.01] 
3/06 . cã d¹ng lùa chän mét c©u trong sè mét sè c©u tr¶ lêi, tøc lµ mét c©u hái ®îc ®a ra 

cïng víi mét sè c©u tr¶ lêi vµ cÇn ph¶i lùa chän mét c©u tr¶ lêi  [1, 2006.01] 
3/08 . . cã d¹ng biÓu ®å  [1, 2006.01] 
3/10 . . trong ®ã mét tËp hîp c¸c c©u tr¶ lêi  lµ chung cho mét sè c©u hái [1, 2006.01] 
3/12 . . . cã d¹ng biÓu ®å [1, 2006.01] 

5/00 C¸c gi¸o cô häc tËp ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [1, 2, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 Nhãm G09B 5/08 ®îc u tiªn so víi c¸c nhãm G09B 5/02 G09B 5/06. 
 
5/02 . cã sù thÓ hiÖn thÞ quan cña tµi liÖu cÇn nghiªn cøu, vÝ dô sö dông phim ¶nh [1, 

2006.01] 
5/04 . cã sù thÓ hiÖn b»ng ©m thanh cña tµi liÖu cÇn nghiªn cøu  [1, 2006.01] 
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5/06 . cã sù thÓ hiÖn thÞ quan vµ thÓ hiÖn b»ng ©m thanh vËt liÖu cÇn nghiªn cøu [1, 
2006.01] 

5/08 . cung cÊp th«ng tin riªng cho nhiÒu m¸y cña häc viªn [2, 2006.01] 
5/10 . . tÊt c¶ c¸c m¸y cña häc viªn cã thÓ ®ång thêi hiÓn thÞ cïng mét th«ng tin gièng 

nhau (G09B 5/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/12 . . c¸c m¸y kh¸c nhau cña häc viªn cã thÓ ®ång thêi hiÓn thÞ nh÷ng th«ng tin kh¸c 

nhau (G09B 5/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/14 . . cã bé phËn ®Ó giao tiÕp c¸ nh©n gi÷a gi¶ng viªn vµ häc viªn [2, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô d¹y häc ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, ho¹t ®éng víi c¸c c©u 
hái vµ c¸c c©u tr¶ lêi  [1, 2006.01] 

7/02 . trong ®ã häc viªn tr¶ lêi c¸c c©u hái cho tríc hoÆc m¸y tr¶ lêi c¸c c©u hái cña häc 
viªn [1, 2006.01] 

7/04 . . ®Æc trng bëi sù söa ®æi ch¬ng tr×nh d¹y häc khi c©u tr¶ lêi sai, vÝ dô lÆp l¹i c©u 
hái, cung cÊp thªm phÇn gi¶i thÝch  [1, 2006.01] 

7/06 . cã d¹ng lùa chän mét c©u trong sè mét sè c©u tr¶  lêi, tøc lµ mét c©u hái ®îc ®a 
ra cïng víi mét sè c©u tr¶ lêi vµ cÇn ph¶i lùa chän mét c©u tr¶ lêi [1, 2006.01] 

7/07 . . cung cÊp hiÓn trÞ c¸c c©u hái kh¸c nhau cho nhiÒu m¸y cña häc viªn [2, 2006.01] 
7/073 . . . tÊt c¶ c¸c m¸y cña häc viªn cã thÓ ®ång thêi hiÓn thÞ c¸c c©u hái gièng nhau [2, 

2006.01] 
7/077 . . . c¸c m¸y kh¸c nhau cña häc viªn cã thÓ ®ång thêi hiÓn thÞ c¸c c©u hái kh¸c  

nhau [2, 2006.01] 
7/08 . . ®Æc trng bëi sù söa ®æi ch¬ng tr×nh d¹y häc khi c©u tr¶ lêi sai, vÝ dô lÆp l¹i c©u 

hái hoÆc cho th«ng tin bæ sung [1, 2006.01] 
7/10 . . cã mét tËp hîp c¸c c©u tr¶ lêi cho mét sè c©u hái [1, 2006.01] 
7/12 . . . cã sù söa ®æi ch¬ng tr×nh häc khi c©u tr¶ lêi sai, vÝ dô nh¾c l¹i c©u hái hoÆc 

cung cÊp thªm th«ng tin  [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ m« pháng  dïng cho c¸c môc ®Ých häc tËp hoÆc huÊn luyÖn  [1, 
2006.01] 

9/02 . ®Ó gi¶ng d¹y viÖc ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc c¸c lo¹i tµu, m¸y bay 
[1, 2006.01] 

9/04 . . ®Ó gi¶ng d¹y viÖc ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé [1, 2006.01] 
9/042 . . . t¹o ra sù m« pháng trong mét ph¬ng tiÖn giao th«ng thËt (G09B 9/052, G09B 

9/058 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/048 . . . mét m« h×nh ®îc quan s¸t vµ di ®éng ®îc tõ mét ®iÓm c¸ch xa (G09B 9/052, 

G09B 9/058 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/05 . . . tÇm nh×n tõ mét chiÕc xe ®ang ®îc m« pháng (G09B 9/052, G09B 9/058 ®îc 

u tiªn) [5, 2006.01] 
9/052 . . . ®Æc trng bëi bé phËn thu hoÆc ®o sù thùc hiÖn cña ngêi ®îc huÊn luyÖn [5, 

2006.01] 
9/058 . . . ®Ó d¹y viÖc ®iÒu khiÓn xe ®¹p hoÆc xe m¸y [5, 2006.01] 
9/06 . . ®Ó d¹y viÖc ®iÒu khiÓn tµu, thuyÒn hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng thuû 
                    kh¸c [1, 2, 2006.01] 
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9/08 . . ®Ó d¹y viÖc ®iÒu khiÓn m¸y bay, vÝ dô m¸y bay dïng ®Ó ®µo t¹o phi c«ng [1, 
2006.01] 

9/10 . . . cã chuyÕn bay ®îc m« pháng hoÆc lùc do ®éng c¬ t¹o ra ®îc m« pháng t¸c 
®éng tíi ngêi ë trªn m¸y bay (G09B 9/28 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

9/12 . . . C¸c hÖ thèng chuyÓn ®éng dïng cho thiÕt bÞ m« pháng m¸y bay [5, 2006.01] 
9/14 . . . . ®îc ®iÒu khiÓn b»ng piston ho¹t ®éng b»ng chÊt láng hoÆc pistong cña xy 

lanh [5, 2006.01] 
9/16 . . . C¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi hoÆc trªn m¸y bay ®îc m« pháng hoÆc ®îc chØ b¸o 

b»ng thiÕt bÞ hoÆc c¶nh b¸o [5, 2006.01] 
9/18 . . . . T×nh tr¹ng cña ®éng c¬ hoÆc sù cung cÊp nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
9/20 . . . . M« pháng hoÆc chØ b¸o ®é cao cña m¸y bay [5, 2006.01] 
9/22 . . . bao gåm c¶ viÖc m« pháng tiÕng ®éng cña m¸y bay [5, 2006.01] 
9/24 . . . bao gåm c¶ viÖc hiÓn thÞ hoÆc ghi ®êng bay m« pháng [5, 2006.01] 
9/26 . . . M« pháng viÖc dÉn ®êng b»ng ra®io [5, 2006.01] 
9/28 . . . M« pháng lùc b¸m hoÆc t¬ng tù [5, 2006.01] 
9/30 . . . M« pháng tÇm nh×n tõ m¸y bay [5, 2006.01] 
9/32 . . . . b»ng h×nh chiÕu (G09B 9/36 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/34 . . . . b»ng sù hiÓn thÞ trªn mµn h×nh tia catèt (G09B 9/36 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/36 . . . . M« pháng chuyÕn bay ban ®ªm hoÆc chuyÕn bay cã tÇm nh×n h¹n chÕ [5, 

2006.01] 
9/38 . . . . . M« pháng ®êng biªn cña ®êng b¨ng hoÆc chÆng cuèi cña chuyÕn bay 

tríc khi h¹c¸nh [5, 2006.01] 
9/40 . . . M« pháng rada hµng kh«ng [5, 2006.01] 
9/42 . . . M¸y bay, thiÕt bÞ m« pháng m¸y bay, hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn cã liªn quan, di 

chuyÓn trªn mÆt ®Êt hoÆc mÆt níc trong thêi gian thùc hµnh chuyÕn bay m« 
pháng [5, 2006.01] 

9/44 . . . t¹o ra sù m« pháng trong m¸y bay thùc ®ang bay qua khÝ quyÓn mµ kh«ng cã 
giíi h¹n ®êng bay cña nã [5, 2006.01] 

9/46 . . . M¸y bay lµ trùc th¨ng lªn th¼ng [5, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Khi ph©n lo¹i trong nhãm G09B 9/46, viÖc ph©n lo¹i cßn ®îc ®a vµo trong c¸c 
ph©n nhãm thÝch hîp kh¸c cña nhãm G09B 9/08, nÕu ®îc quan t©m. 

 
9/48 . . . m« h×nh ®îc quan s¸t vµ di chuyÓn tõ mét vÞ trÝ c¸ch xa [5, 2006.01] 
9/50 . . . Tù ®éng x¸c ®Þnh híng bay cña m¸y bay [5, 2006.01] 
9/52 . . ®Ó d¹y viÖc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ bay ngoµi kho¶ng kh«ng vò trô [5, 2006.01] 
9/54 . M« pháng ra®a (G09B 9/40 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
9/56 . M« pháng m¸y ®Þnh vÞ díi níc (Sonar) [5, 2006.01] 

11/00 D¹y viÕt tay, ghi tèc ký, vÏ kü thuËt hoÆc ký ho¹ [1, 2006.01] 
11/02 . C¸c thiÕt bÞ hç trî ngãn tay, bµn tay hoÆc c¸nh tay [1, 2006.01] 
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11/04 . C¸c tÊm hoÆc c¸c tê dÉn híng; Sù can vÏ c¸c biÓu ®å  [1, 2006.01] 
11/06 . C¸c thiÕt bÞ  sö dông c¸c vËt liÖu trong suèt hoÆc c¸c vËt liÖu can vÏ trong mê, vÝ dô 

c¸c b¶n sao cña s¸ch  [1, 2006.01] 
11/08 . D¹y tèc ký [1, 2006.01] 
11/10 . D¹y ký ho¹ [1, 2006.01] 

13/00 D¹y ®¸nh m¸y [1, 2006.01] 
13/02 . C¸c thiÕt bÞ cã bµn phÝm ®Ó tËp ®¸nh m¸y  [1, 2006.01] 
13/04 . C¸c thiÕt bÞ ®îc sö dông kÕt hîp víi m¸y ch÷ thËt, c¸c m¸y in ®iÖn tÝn hoÆc t¬ng 

tù [1, 2006.01] 

15/00 D¹y nh¹c  [1, 2006.01] 
15/02 . B¶ng hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®Ó ®a ra chØ b¸o cña c¸c nèt nh¹c [1, 2006.01] 
15/04 . .  víi c¸c ký hiÖu nèt ng©n [1, 2006.01] 
15/06 . C¸c dông cô ®Ó luyÖn tËp hoÆc lµm khoÎ ngãn tay hoÆc c¸nh tay; C¸c dông cô ®Ó 

gi÷ ngãn tay hoÆc c¸nh tay khi ch¬i  [1, 2006.01] 
15/08 . C¸c bµn phÝm ®Ó luyÖn tËp  [1, 2006.01] 

17/00 D¹y ®äc  [1, 2006.01] 
17/02 . ChØ dÉn dßng hoÆc nh÷ng chØ dÉn hoÆc ®¸nh dÊu kh¸c [1, 2006.01] 
17/04 . ®Ó t¨ng tèc ®é häc; ®iÒu chØnh tèc ®é ®äc [1, 2006.01] 

19/00 C¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc, kh«ng thuéc c¸c nhãm chÝnh kh¸c cña ph©n líp nµy 
(c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hoÆc luyÖn tËp ®Ó ng¾m b¾n hoÆc b¾n th¼ng F41G 3/26) [1, 
2006.01] 

19/02 . §Õm; TÝnh to¸n [1, 2006.01] 
19/04 . Nãi (cã sù thÓ hiÖn b»ng ©m thanh cña tµi liÖu cÇn nghiªn cøu G09B 5/04) [1, 

2006.01] 
19/06 . Ngo¹i ng÷ (cã sù thÓ hiÖn b»ng ©m thanh cña tµi liÖu cÇn nghiªn cøu G09B 5/04) 

[1, 2006.01] 
19/08 . . C¸c tµi liÖu in hoÆc viÕt tay, vÝ dô s¸ch gi¸o khoa, tõ ®iÓn song ng÷, biÓu ®å [1, 

2006.01] 
19/10 . M« h×nh ho¸ [1, 2006.01] 
19/12 . §äc thêi gian trªn c¸c ®ång hå [1, 2006.01] 
19/14 . C¸c qui tr×nh giao th«ng, vÝ dô c¸c qui t¾c giao th«ng  [1, 2006.01] 
19/16 . §iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc c¸c lo¹i tµu, m¸y bay  [1, 2006.01] 
19/18 . KÕ to¸n hoÆc kinh tÕ [1, 2006.01] 
19/20 . Kh©u may [1, 2006.01] 
19/22 . C¸c trß ch¬i, vÝ dô ch¬i bµi [1, 2006.01] 
19/24 . Sö dông c¸c dông cô [1, 2006.01] 
19/26 . M· ®iÖn tÝn víi c¸c dÊu chÊm vµ g¹ch [2, 2006.01] 
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21/00 D¹y häc hoÆc giao tiÕp víi nh÷ng ngêi mï, ®iÕc, hoÆc c©m (cã sù thÓ hiÖn b»ng 
©m thanh cña tµi liÖu cÇn ®îc nghiªn cøu G09B 5/04) [1, 2, 4, 2006.01] 

21/02 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó viÕt kiÓu ch÷ Braille [1, 2006.01] 
21/04 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó giao tiÕp víi ngêi ®iÕc-mï  [1, 2006.01] 
21/06 . C¸c thiÕt bÞ d¹y häc theo sù mÊp m¸y m«i [1, 2006.01] 

23/00 C¸c m« h×nh dïng cho c¸c môc ®Ých khoa häc, y tÕ hoÆc to¸n häc, vÝ dô c¸c thiÕt 
bÞ gi÷ kÝch thíc nguyªn mÉu dïng cho c¸c môc ®Ých thÓ hiÖn (c¸c m« h×nh ®å 
ch¬i A63H) [1, 2006.01] 

23/02 . dïng cho to¸n häc  [1, 2006.01] 
23/04 . . dïng cho h×nh häc, lîng gi¸c, chiÕu hoÆc phèi c¶nh, trong lîng gi¸c (dïng cho 

viÖc ®o vÏ ®Þa h×nh G09B 25/06) [1, 2006.01] 
23/06 . dïng cho vËt lý [1, 2006.01] 
23/08 . . dïng cho thèng kª hoÆc ®éng häc [1, 2006.01] 
23/10 . . . cña c¸c vËt r¾n [1, 2006.01] 
23/12 . . . cña chÊt láng hoÆc chÊt khÝ [1, 2006.01] 
23/14 . . dïng cho ©m häc [1, 2006.01] 
23/16 . . dïng cho nhiÖt häc [1, 2006.01] 
23/18 . . dïng cho ®iÖn häc hoÆc tõ häc [1, 2006.01] 
23/20 . . dïng cho vËt lý nguyªn tö hoÆc h¹t nh©n [1, 2006.01] 
23/22 . . dïng cho quang häc [1, 2006.01] 
23/24 . dïng cho ho¸ häc [1, 2006.01] 
23/26 . dïng cho m« h×nh ho¸ cÊu tróc ph©n tö; dïng cho tinh thÓ häc [1, 2006.01] 
23/28 . dïng cho y häc [1, 2006.01] 
23/30 . . C¸c m« h×nh gi¶i phÉu (cµng c¾n A61C 11/00) [1, 2006.01] 
23/32 . . . cã c¸c bé phËn di ®éng ®îc [1, 2006.01] 
23/34 . . . cã c¸c bé phËn th¸o rêi ®îc [1, 2006.01] 
23/36 . dïng cho ®éng vËt häc [1, 2006.01] 
23/38 . dïng cho thùc vËt häc [1, 2006.01] 
23/40 . dïng cho ®Þa chÊt [1, 2006.01] 

25/00 C¸c m« h×nh dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c kh«ng thuéc nhãm G09B 23/00, vÝ dô 
c¸c thiÕt bÞ gi÷ kÝch thíc nguyªn mÉu dïng cho c¸c môc ®Ých thÓ hiÖn (m« h×nh 
c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, ®êng dïng cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, m« h×nh ®å 
ch¬i A63H) [1, 2006.01] 

25/02 . cña c¸c qui tr×nh c«ng nghiÖp; cña m¸y mãc [1, 2006.01] 
25/04 . c¸c toµ nhµ  [1, 2006.01] 
25/06 . dïng ®Ó ®o vÏ ®Þa h×nh; dïng cho ®Þa lý, vÝ dô c¸c m« h×nh næi (qu¶ ®Þa cÇu G09B 

27/00; b¶n ®å G09B 29/00) [1, 2006.01] 
25/08 . cã hiÖu qu¶ s©n khÊu, vÝ dô c©y, ®¸, mÆt níc (dïng cho s©n khÊu A63J 1/00) [1, 

2006.01] 
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27/00 C¸c cung thiªn v¨n; Qu¶ cÇu [1, 2006.01] 
27/02 . C¸c thiªn thÓ; C¸c m« h×nh vò trô [1, 2006.01] 
27/04 . B¶n ®å vò trô [1, 2006.01] 
27/06 . Qu¶ cÇu c¸c thiªn thÓ [1, 2006.01] 
27/08 . . Qu¶ ®Þa cÇu (qu¶ cÇu c¸c thiªn thÓ G09B 27/06) [1, 2006.01] 

29/00 B¶n ®å (b¶n ®å vò trô G09B 27/04); B¶n vÏ mÆt b»ng; B¶ng biÓu; BiÓu ®å, vÝ dô 
biÓu ®å hµnh tr×nh [1, 2006.01] 

29/02 . chia thµnh tõng phÇn [1, 2006.01] 
29/04 . . c¸c phÇn ®îc bè trÝ díi d¹ng tê gÊp ®îc hoÆc c¸c tê gÊp ®îc [1, 2006.01] 
29/06 . d¹ng b¨ng chuyÒn, vÝ dô b¨ng chuyÒn khÐp kÝn [1, 2006.01] 
29/08 . B¶n ®å treo hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
29/10 . B¶n ®å chØ dÉn täa ®é vÞ trÝ; c¸c dông cô chØ b¶o vÞ trÝ theo b¶n ®å; C¸c dông cô trî 

gióp viÖc ®äc b¶n ®å [1, 2006.01] 
29/12 . B¶n ®å næi  [1, 2006.01] 
29/14 . B¶ng giê ®Þa ph¬ng [1, 2006.01] 
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G09C C¸c thiÕt bÞ m· ho¸ hoÆc gi¶i  m· dïng cho ch÷ mËt hoÆc  
c¸c môc ®Ých cÇn bÝ mËt  

1/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ, trong ®ã mét d·y ký tù cho tríc, vÝ dô mét v¨n 
b¶n th«ng thêng ®îc chuyÓn thµnh d·y ký tù v« nghÜa b»ng c¸ch ®æi chç c¸c  
ký tù hoÆc c¸c nhãm ký tù hoÆc b»ng c¸ch thay chóng b»ng nh÷ng ký tù hoÆc 
nhãm ký tù kh¸c theo mét hÖ thèng cho tríc (c¸c m¸y ch÷ dïng ®Ó m· ho¸ G09C 
3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . b»ng c¸ch sö dông c¸c ch÷ sè m· ho¸ díi d¹ng b¶ng biÓu [1, 2006.01] 
1/04 . víi c¸c vËt mang ký tù hoÆc c¸c chØ dÉn chuyÓn dÞch t¬ng ®èi víi nhau tíi c¸c vÞ 

trÝ ®îc x¸c ®Þnh bëi mét m· ho¸n vÞ hoÆc kho¸ ®Ó chØ dÉn c¸c v¨n b¶n c«ng khai  
hoÆc v¨n b¶n ®· ®îc m· ho¸ t¬ng øng [1, 2006.01] 

1/06 . trong ®ã c¸c phÇn tö t¬ng øng víi nh÷ng ký tù cña v¨n b¶n c«ng khai ®îc kÕt nèi 
phï hîp víi c¸c phÇn tö t¬ng øng víi c¸c ký tù cña v¨n b¶n ®· m· ho¸, h¬n n÷a 
trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ, viÖc kÕt nèi ®îc ®æi chç mét c¸ch tù ®éng vµ 
liªn tôc b»ng mét phÇn tö m· ho¸ hoÆc khãa [1, 2006.01] 

1/08 . . kÕt nèi b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
1/10 . . kÕt nèi b»ng ®iÖn  [1, 2006.01] 
1/12 . . . bao gåm c¸c ®Üa ho¸n vÞ tiÕp xóc [1, 2006.01] 
1/14 . . . víi c¸c phÇn tö m· ho¸ di ®éng hoÆc lu©n chuyÓn, vÝ dô b¨ng gèc, phiÕu ®ôc lç 

[1, 2006.01] 

3/00 M¸y ch÷ dïng ®Ó m· hãa hoÆc gi¶i m· c¸c v¨n b¶n  [1, 2006.01] 
3/02 . cã c¸c phÝm phô hoÆc c¸c bµn phÝm t¸c ®éng lªn phÝm gèc hoÆc bµn phÝm [1, 

2006.01] 
3/04 . trong ®ã kÕt nèi gi÷a c¸c phÝm vµ c¸c thanh g¹t ®îc thùc hiÖn tù ®éng vµ liªn tôc 

trong qu¸ tr×nh m· ho¸ b»ng phÇn tö m· ho¸ hoÆc khãa [1, 2006.01] 
3/06 . . kÕt nèi b»ng c¬ häc [1, 2006.01] 
3/08 . . kÕt nèi b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
3/10 . . víi c¸c phÇn tö m· hãa di ®éng hoÆc lu©n chuyÓn, vÝ dô b¨ng gèc, phiÕu ®ôc lç 

[1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ m· hãa hoÆc gi¶i m· kh«ng thuéc c¸c nhãm 
kh¸c cña ph©n líp nµy, vÝ dô viÖc nguþ trang vµ t¹o sai lÖch cho c¸c d÷ liÖu ®å 
thÞ nh b¶n vÏ, c¸c th«ng b¸o in hoÆc viÕt tay [1, 2006.01] 
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G09D C¸c b¶ng giê tÇu hoÆc b¶ng gi¸ vÐ; LÞch vÜnh cöu  

1/00 C¸c b¶ng giê tµu hoÆc b¶ng gi¸ vÐ; Trî gióp viÖc chØ b¸o hoÆc ®äc c¸c b¶ng ®ã 
(kÕt hîp víi b¶n ®å hoÆc biÓu ®å hµnh tr×nh, vÝ dô c¸c b¶ng hµnh tr×nh ®êng s¾t 
G09B 29/00) [1, 2006.01] 

3/00 LÞch vÜnh cöu (blèc lÞch ®îc in B42D 5/04; lÞch vÜnh cöu ®îc dÉn ®éng theo c¬ 
cÊu ®ång hå G04B 19/24) [1, 2006.01] 

3/02 . cã c¸c bé phËn cã thÓ thay ®æi  cho nhau ®îc mang chØ dÉn  [1, 2006.01] 
3/04 . trong ®ã c¸c bé phËn mang chØ dÉn ®îc g¾n di ®éng ®îc trong lÞch [1, 2006.01] 
3/06 . . cã c¸c bé phËn quay ®îc [1, 2006.01] 
3/08 . . . díi d¹ng ®Üa [1, 2006.01] 
3/10 . . cã c¸c bé phËn cã d¹ng b¨ng [1, 2006.01] 
3/13 . dÉn ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
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G09F Trng bµy; qu¶ng c¸o; biÓn hiÖu; nh·n m¸c hoÆc biÓn tªn; DÊu niªm phong 

Ghi chó [3, 7] 

(1) Trong ph©n líp nµy , thuËt ng÷  sau ®îc sö dông víi nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "biÓn ®Ò" chØ mét dÊu hiÖu hoÆc mét chØ dÉn ®Ó lµm cho mét th«ng tin nµo ®ã cã 

thÓ nhËn biÕt ®îc, th«ng tin ®ã kh«ng thay ®æi kÓ c¶ khi nã ®îc loÐ s¸ng;  vÝ dô 
thuËt ng÷ nµy bao gåm c¶ c¸c b¶ng qu¶ng c¸o hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn ph¸t s¸ng hoÆc 
ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ô th«ng b¸o vÒ sù nguy hiÓm.  

(2) CÇn chó ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn líp B81 vµ tªn ph©n líp B81B ®Ò cËp ®Õn  
“c¸c thiÕt bÞ vi cÊu tróc” vµ “c¸c hÖ thèng vi cÊu tróc”.   

Néi dung ph©n líp 

th«ng tin vµ qu¶ng c¸o 
C¸c mÉu trng bµy ............................................................................................................... 5/00 

Víi c¸c th«ng tin cè ®Þnh: 
b¶ng mÉu hµng; nh·n; biÓn ®Ò, b¶ng, 
ch÷ c¸i ............................................................................................................... 1/00, 3/00, 7/00 

Víi th«ng tin thay ®æi: 
b»ng sù kÕt hîp c¸c yÕu tè;  
b»ng chuyÓn ®éng cña toµn bé th«ng tin ..................................................................9/00, 11/00 
biÓn ®Ò ph¸t s¸ng; qu¶ng c¸o b»ng ¸nh s¸ng ..................................................................... 13/00 
C¸c kÕt cÊu cã bÖ ®Ó d¸n qu¶ng c¸o; c¸c pan« qu¶ng 
c¸o; biÓu ng÷; s¶n phÈm; c¸c lo¹i kh¸c ............................................ 15/00, 17/00, 23/00, 19/00 

c¸c ph¬ng ph¸p qu¶ng c¸o 
qu¶ng c¸o di ®éng; qu¶ng c¸o b»ng ©m thanh, qu¶ng 
c¸o nghe nh×n; c¸c lo¹i qu¶ng c¸o kh¸c ........................................... 21/00, 25/00, 27/00, 19/00 

 

1/00 B¶ng b»ng b×a cøng hoÆc c¸c b¶ng mÉu hµng lµm tõ vËt liÖu gÊp ®îc hoÆc vËt 
liÖu mÒm dÎo [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c b×a ®¬n lÎ, chñ yÕu lµ ph¼ng [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c bia gÊp ®îc [1, 2006.01] 
1/06 . . ®îc ®Æt trong kh«ng gian ba chiÒu (G09F 1/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/08 . m« pháng toµn phÇn hoÆc mét phÇn h×nh d¹ng cña vËt thÓ, vÝ dô vËt ®îc qu¶ng c¸o 

[1, 2006.01] 
1/10 . C¸c bÖ ®ì hoÆc kÑp dïng cho c¸c b¶ng mÉu hµng [1, 2006.01] 
1/12 . .  Khung dïng cho chóng [1, 2006.01] 
1/14 . .  ë d¹ng ch©n chèng [1, 2006.01] 

3/00 Nh·n m¸c, vÐ d¹ng nh·n, hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn nhËn d¹ng hoÆc chØ b¸o t¬ng 
tù; DÊu niªm phong, tem bu ®iÖn hoÆc c¸c lo¹i tem t¬ng tù [1, 2006.01] 

3/02 . H×nh d¹ng hoÆc kÕt cÊu  [1, 2006.01] 
3/03 . . cña c¸c dÊu niªm phong b¶o ®¶m [1, 2006.01] 
3/04 . ®îc kÑp hoÆc b¶o ®¶m b»ng chÝnh vËt liÖu cña nh·n, vÝ dô b»ng c¸ch d¸n b»ng 

nhiÖt (b»ng mét líp dÝnh riªng biÖt G09F 3/10) [1, 2006.01] 
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3/06 . . b»ng ®éng t¸c kÑp (b»ng c¸c kÑp riªng biÖt G09F 3/16) [1, 2006.01] 
3/08 . G¾n hoÆc b¶o ®¶m nhê c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña vËt liÖu cña 

chÝnh nh·n ®ã [1, 2006.01] 
3/10 . . b»ng mét líp dÝnh [1, 2006.01] 
3/12 . . b»ng c¸c ghim, ghim dËp, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
3/14 . . b»ng d©y buéc, d¶i b¨ng, xÝch nhá, d©y thÐp [1, 2006.01] 
3/16 . . b»ng c¸c kÑp  [1, 2006.01] 
3/18 . . Vá bäc, khung hoÆc nh÷ng vËt ®ùng dïng cho nh·n hµng hãa [1, 2006.01] 
3/20 . . . dïng cho c¸c nh·n hiÖu cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc, th¸o ra ®îc hoÆc thay thÕ cho 

nhau ®îc [1, 2006.01] 

5/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó trng bµy mÉu [1, 2006.01] 
5/02 . Hép, hßm ®ùng mÉu x¸ch tay [1, 2006.01] 
5/04 . PhiÕu g¾n c¸c mÉu; QuyÓn mÉu  [1, 2006.01] 

7/00 BiÓu ®Ò, tÊm biÓn cã tªn gäi hoÆc cã c¸c sè, c¸c ch÷, c¸c sè, hoÆc c¸c ký hiÖu; 
C¸c tÊm pan« hoÆc b¶ng (c¸c b¶ng mÉu hµng G09F 1/00; c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o c¸c 
th«ng tin kh¸c nhau G09F 9/00, G09F 11/00; c¸c biÓn ®Ò ®îc chiÕu s¸ng G09F 
13/00; b¶ng dïng ®Ó th«ng b¸o hoÆc d¸n ¸p phÝch G09F 15/00) [1, 2006.01] 

7/02 . BiÓu ®Ò, tÊm biÓn, panen hoÆc b¶ng sö dông c¸c thµnh phÇn cã thÓ th¸o rêi ®îc, 
mang hoÆc t¹o c¸c ký hiÖu [1, 2006.01] 

7/04 . . c¸c thµnh phÇn ®îc g¾n hoÆc ®îc lµm thÝch øng ®Ó g¾n b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ 
tÝnh [1, 2006.01] 

7/06 . . c¸c thµnh phÇn ®îc g¾n hoÆc ®îc lµm thÝch øng ®Ó g¾n b»ng c¸c chèt hoÆc c¸c 
lç [1, 2006.01] 

7/08 . . c¸c thµnh phÇn ®îc g¾n hoÆc ®îc lµm thÝch øng ®Ó g¾n b»ng c¸c r·nh, thanh 
ray hoÆc khe hë [1, 2006.01] 

7/10 . . . vµ ®îc g¾n trît ®îc [1, 2006.01] 
7/12 . . c¸c thµnh phÇn ®îc g¾n hoÆc ®îc lµm thÝch øng ®Ó g¾n b»ng c¸ch tù dÝnh, h¬i 

Èm, sù hót, chÊt dÝnh l©u kh«, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
7/14 . . C¸c ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c thµnh phÇn mang ký hiÖu hoÆc t¹o ra ký hiÖu [1, 

2006.01] 
7/16 . Ch÷, sè hoÆc c¸c ký hiÖu kh¸c, ®îc g¾n cè ®Þnh vµo mét gi¸ ®ì [1, 2006.01] 
7/18 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó g¾n biÓn ®Ò, tÊm biÓn, pa-nen hoÆc b¶ng vµo mét gi¸ ®ì [1, 

2006.01] 
7/20 . . g¾n ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
7/22 . . g¾n  quay ®îc hoÆc dao ®éng ®îc, vÝ dô b¶ng quay ®îc nhê søc giã [1, 

2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ chØ dÉn dïng cho c¸c th«ng tin thay ®æi, trong ®ã th«ng tin ®îc tËp 
hîp trªn mét gi¸ ®ì b»ng c¸ch chän läc hoÆc tæ hîp c¸c phÇn tö riªng biÖt (trong 
®ã c¸c th«ng tin thay ®æi ®îc g¾n cè ®Þnh vµo mét gi¸ ®ì di ®éng G09F 11/00) [1, 
2006.01] 
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9/30 . trong ®ã ký tù mong muèn hoÆc c¸c ký tù ®îc t¹o thµnh b»ng c¸ch tæ hîp c¸c 
phÇn tö riªng biÖt  [1, 2006.01] 

Ghi chó [2012.01] 

 Nhãm G09F 9/302 ®îc u tiªn h¬n nhãm G09F 9/305-G09F 9/37. 
 

  9/302 .  .  ®Æc trng bëi h×nh d¹ng hoÆc c¸ch bè trÝ h×nh häc c¸c ký tù riªng biÖt [7, 
2006.01] 

  9/305 .  .  lµ c¸c ®Çu cña sîi quang (G09F 9/302 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
9/307 . . lµ c¸c d©y tãc ®Ìn nãng s¸ng [3, 7, 2006.01] 
9/313 . . lµ c¸c thiÕt bÞ phãng ®iÖn qua khÝ [3, 7, 2006.01] 
9/33 . . lµ c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn, vÝ dô ®i«t [3, 7, 2006.01] 
9/35 . . lµ c¸c tinh thÓ láng [3, 7, 2006.01] 
9/37 . . lµ c¸c phÇn tö di ®éng [3, 7, 2006.01] 
9/40 . trong ®ã ký tù mong muèn ®îc chän ra tõ mét nhãm ký tù ®Æt c¹nh nhau, vÝ dô 

trªn mét tÊm mang chung [1, 2006.01] 
9/46 . trong ®ã ký tù mong muèn ®îc chän ra tõ mét nhãm ký tù ®Æt kÕ tiÕp nhau [1, 

2006.01] 

11/00 C¸c thiÕt bÞ chØ dÉn dïng cho c¸c th«ng tin thay ®æi, trong ®ã toµn bé th«ng tin 
®îc g¾n cè ®Þnh vµo mét gi¸ ®ì di ®éng ®Ó mang ®Õn n¬i trng bµy [1, 2006.01] 

11/02 . c¸c vËt trng bµy ®îc g¾n vµo c¸c phÇn tö quay, vÝ dô nh trèng, trôc quay [1, 
2006.01] 

11/04 . . c¸c vËt ®îc g¾n vµo ®Üa quay [1, 2006.01] 
11/06 . . c¸c vËt lµ c¸c ®Üa cøng nhá hoÆc c¸c phiÕu (trªn ®Üa quay G09F 11/04) [1, 

2006.01] 
11/08 . . c¸c vËt lµ c¸c tÊm mÒm dÎo (trªn ®Üa quay G09F 11/04) [1, 2006.01] 
11/10 . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/12 . c¸c vËt trng bµy ®îc mang trªn b¨ng chuyÒn khÐp kÝn, d©y xÝch, hoÆc t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
11/14 . . c¸c vËt cã d¹ng c¸c c¸nh cøng, b¶ng, phiÕu, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/15 . . c¸c vËt lµ c¸c tÊm mÒm dÎo [1, 2006.01] 
11/16 . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/18 . c¸c vËt trng bµy ®îc mang trªn b¨ng chuyÒn khÐp kÝn, d©y xÝch, hoÆc c¸c thiÕt bÞ 

kh¸c kh«ng ph¶i lµ khÐp kÝn [1, 2006.01] 
11/20 . . c¸c vËt trng cã d¹ng c¸c c¸nh cøng, b¶ng, phiÕu, hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
11/21 . . c¸c vËt lµ c¸c tÊm mÒm dÎo [1, 2006.01] 
11/22 . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/23 . vËt liÖu qu¶ng c¸o hoÆc trng bµy t¹o nªn mét phÇn cña c¸c phÇn tö quay, vÝ dô 

díi d¹ng c¸c ký tù ®îc ®ôc lç, c¸c ký hiÖu in hoÆc c¸c tê trong suèt trªn trèng 
hoÆc ®Üa [1, 2006.01] 

11/235 . . §iÒu khiÓn ®iÖn [1, 2006.01] 
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11/24 . vËt liÖu qu¶ng c¸o hoÆc trng bµy t¹o nªn mét phÇn cña b¨ng truyÒn, vÝ dô díi 
d¹ng c¸c ký tù ®îc ®ôc lç hoÆc c¸c ký tù in hoÆc c¸c tê trong suèt [1, 2006.01] 

11/26 . . cña mét b¨ng chuyÒn khÐp kÝn [1, 2006.01] 
11/28 . . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/29 . . cña mét b¨ng chuyÒn kh«ng ph¶i khÐp kÝn  [1, 2006.01] 
11/295 . . . §iÒu khiÓn b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
11/30 . trong ®ã vËt trng bµy ®îc chuyÓn lÇn lît tõ n¬i cÊt gi÷ tíi n¬i trng bµy [1, 

2006.01] 
11/32 . . c¸c ph¬ng tiÖn n¹p  bao gåm b¨ng truyÒn hoÆc xÝch, vÝ dô b¨ng truyÒn hoÆc xÝch 

v« tËn [1, 2006.01] 
11/34 . . c¸c ph¬ng tiÖn n¹p bao gåm c¸c nam ch©m ®iÖn [1, 2006.01] 

13/00 BiÓn ®Ò ®îc chiÕu s¸ng; qu¶ng c¸o b»ng ¸nh s¸ng (G09F 9/00, G09F 11/00 ®îc 
u tiªn; qu¶ng c¸o b»ng h×nh ¶nh di ®éng G09F 21/00) [1, 2006.01] 

13/02 . BiÓn ®Ò, b¶ng hoÆc pan«, ®îc chiÕu s¸ng bëi c¸c nguån s¸ng nh©n t¹o, ®Æt tríc 
c¸c biÓn hiÖu [1, 2006.01] 

13/04 . BiÓn ®Ò, b¶ng hoÆc pan«, ®îc chiÕu s¸ng tõ phÝa sau biÓn hiÖu  [1, 2006.01] 
13/06 . . sö dông c¸c dÊu hiÖu viÒn ngoµi hoÆc h×nh bãng riªng biÖt, vÝ dô biÓn ®Ò ®ôc lç 

[1, 2006.01] 
13/08 . . sö dông c¶ c¸c líp trong suèt vµ c¸c líp kh«ng trong suèt  [1, 2006.01] 
13/10 . . sö dông c¸c tÊm trong suèt [1, 2006.01] 
13/12 . . sö dông c¸c g¬ng trong suèt hoÆc c¸c tÊm trong suèt cã bÒ mÆt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 

kh¸c ®Ó truyÒn ¸nh s¸ng, trong ®ã dÊu, dÊu hiÖu, h×nh ¶nh hoÆc th«ng tin kh¸c chØ 
®îc nh×n thÊy khi ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 

13/14 . . Bè trÝ c¸c vËt ph¶n chiÕu trong chóng [1, 2006.01] 
13/16 . BiÓn ®Ò ®îc lµm tõ, hoÆc kÕt hîp víi, c¸c phÇn tö hoÆc c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹, vÝ dô  

c¸c dÊu hiÖu c¶nh b¸o tríc h×nh tam gi¸c hoÆc c¸c h×nh d¹ng kh¸c [1, 2006.01] 
13/18 . C¸c biÓn ®Ò ®îc chiÕu s¸ng c¸c r×a  [1, 2006.01] 
13/20 . cã c¸c bÒ mÆt hoÆc c¸c phÇn ph¸t quang  [1, 2006.01] 
13/22 . . ®iÖn ph¸t quang  [1, 2006.01] 
13/24 . sö dông c¸c èng hoÆc c¸c vËt t¬ng tù ®ùng ®Çy chÊt láng, vÝ dô chÊt láng cã bät 

[1, 2006.01] 
13/26 . BiÓn ®Ò ®îc t¹o thµnh bëi c¸c èng phãng ®iÖn (b»ng sù chiÕu s¸ng chän läc G09F 

9/00) [1, 2006.01] 
13/28 . BiÓn ®Ò ®îc t¹o thµnh bëi c¸c bãng ®Ìn cã d©y tãc (b»ng sù chiÕu s¸ng chän läc 

G09F 9/00) [1, 2006.01] 
13/30 . cã c¸c nguån s¸ng chuyÓn ®éng, c¸c èng ph¸t s¸ng quay [1, 2006.01] 
13/32 . cã phÇn tö hoÆc c¸c phÇn tö quang häc chuyÓn ®éng, vÝ dô c¸c g¬ng [1, 2006.01] 
13/34 . cã c¸c nguån s¸ng t¬ng t¸c víi c¸c phÇn tö chuyÓn ®éng, vÝ dô víi c¸c c¸nh cöa 

quay ®Ó ®ãng hoÆc më nguån s¸ng (c¸c thiÕt bÞ trong ®ã víi vËt liÖu qu¶ng c¸o 
hoÆc trng bµy chuyÓn ®éng liªn tôc hoÆc gi¸n ®o¹n G09F 11/00) [1, 2006.01] 

13/36 . . t¬ng t¸c víi c¸c mµn h×nh quay [1, 2006.01] 
13/42 . cã c¸c nguån s¸ng ®îc kÝch ho¹t bëi nguån bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy  [1, 2006.01] 
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13/44 . cã nguån s¸ng khÝ [1, 2006.01] 
13/46 . Qu¶ng c¸o b»ng ph¸o hoa [1, 2006.01] 

15/00 B¶ng gç, b¶ng, cét hoÆc c¸c kÕt cÊu t¬ng tù dïng cho c¸c th«ng b¸o, ap phÝch 
qu¶ng c¸o, biÓu ng÷, hoÆc c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 

15/02 . ¸p phÝch, th«ng b¸o hoÆc c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 

17/00 Cê; BiÓu ng÷; L¾p ®Æt chóng [1, 2006.01] 

19/00 C¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o hoÆc trng bµy  kh«ng thuéc c¸c nhãm kh¸c [1, 
2006.01] 

19/02 . kÕt hîp víi c¸c phÇn tö trng bµy di ®éng [1, 2006.01] 
19/04 . . ho¹t ®éng b»ng c¸ch më hoÆc ®ãng më, vÝ dô cöa ra vµo cña cöa hµng [1, 

2006.01] 
19/06 . . C¸c thiÕt bÞ viÕt [1, 2006.01] 
19/08 . . Bóp bª, mÆt hoÆc c¸c d¹ng trng bµy sèng ®éng kh¸c cã c¸c bé phËn chuyÓn 

®éng  [1, 2006.01] 
19/10 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó tr×nh diÔn ho¹t ®éng cña c¸c s¶n phÈm ®îc qu¶ng c¸o [1, 

2006.01] 
19/12 . sö dông c¸c hiÖu qu¶ quang häc ®Æc biÖt  [1, 2006.01] 
19/14 . . trng bµy c¸c ch÷ ®Ò kh¸c nhau phô thuéc vµo vÞ trÝ nh×n s¸t cña ngêi quan s¸t 
19/16 . . cÇn sö dông g¬ng [1, 2006.01] 
19/18 . . cÇn sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chiÕu quang häc, vÝ dô chiÕu c¸c h×nh ¶nh trªn c¸c 

®¸m m©y  [1, 2006.01] 
19/20 . . cã  c¸c hiÖu qu¶ trén mµu [1, 2006.01] 
19/22 . C¸c ph¬ng tiÖn trng bµy hoÆc qu¶ng c¸o trªn ®êng, trªn têng, hoÆc c¸c bÒ mÆt 

t¬ng tù, vÝ dô trªn bÒ mÆt ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01]  

21/00 Qu¶ng c¸o b»ng h×nh ¶nh di ®éng (kÕt hîp qu¶ng c¸o h×nh ¶nh vµ ©m thanh 
G09F 27/00) [1, 2006.01] 

21/02 . do ngêi hoÆc vËt chuyªn chë [1, 2006.01] 
21/04 .  b»ng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé [1, 2006.01] 
21/06 .  b»ng m¸y bay, khÝ cÇu,  bãng bay, hoÆc c¸c vËt t¬ng tù [1, 2006.01] 
21/08 . . vËt qu¶ng c¸o ®îc ®Æt trªn c¸c ph¬ng tiÖn hµng kh«ng [1, 2006.01] 
21/10 . . .  ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
21/12 . . vËt qu¶ng c¸o ®îc kÐo b»ng c¸c c¸c ph¬ng tiÖn hµng kh«ng [1, 2006.01] 
21/14 . . . ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
21/16 . . Qu¶ng c¸o trªn kh«ng  [1, 2006.01] 
21/18 . b»ng tµu biÓn hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn næi kh¸c [1, 2006.01] 
21/20 . . ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
21/22 . C¸c thiÕt bÞ ph©n ph¸t c¸c tê rêi hoÆc c¸c vËt qu¶ng c¸o t¬ng tù tõ c¸c ph¬ng tiÖn 

giao th«ng (tõ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng hµng kh«ng B64D 1/00) [1, 2006.01] 
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23/00 Qu¶ng c¸o ë trong hoÆc trªn c¸c vËt thÓ kh¸c nhau, vÝ dô g¹t tµn thuèc l¸, 
thïng th (trªn hoÆc trong c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng G09F 21/00) [1, 2006.01] 

23/02 . vËt qu¶ng c¸o ®îc trng bµy b»ng ho¹t ®éng cña s¶n phÈm  [1, 2006.01] 
23/04 . . ®îc chiÕu s¸ng [1, 2006.01] 
23/06 . vËt qu¶ng c¸o ®îc kÕt hîp víi c¸c s¶n phÈm sö dông trong c¸c kh¸ch s¹n, cöa 

hµng, hoÆc c¸c v¨n phßng (trªn c¸c s¶n phÈm b»ng giÊy G09F 23/10) [1, 2006.01] 
23/08 . . víi c¸c bé ®å ¨n [1, 2006.01] 
23/10 . trªn c¸c s¶n phÈm b»ng giÊy, vÝ dô s¸ch, b¸o [1, 2006.01] 
23/12 . . trªn giÊy vÖ sinh [1, 2006.01] 
23/14 . trªn c¸c ®å ch¬i, trß ch¬i, trß ch¬i « ch÷ hoÆc xÕp h×nh, hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù 

[1, 2006.01] 
23/16 . trªn ®ång hå, vÝ dô ®îc ®iÒu khiÓn bëi c¬ cÊu ®ång hå [1, 2006.01] 

25/00 Qu¶ng c¸o b»ng ©m thanh [1, 2006.01]  

27/00 Qu¶ng c¸o kÕt hîp ©m thanh vµ h×nh ¶nh hoÆc trng bµy, vÝ dô dïng cho nh÷ng 
n¬i c«ng céng [1, 2006.01] 
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G09G ThiÕt bÞ hoÆc m¹ch ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c dông cô chØ b¸o sö 
dông c¸c ph¬ng tiÖn tÜnh ®Ó tr×nh bµy th«ng tin thay 
®æi (c¸c thiÕt bÞ truyÒn d÷ liÖu gi÷a m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi G06F 3/14; c¸c 
thiÕt bÞ chØ b¸o tÜnh bao gåm sù liªn kÕt tõ mét sè nguån riªng lÎ hoÆc c¸c tÕ bµo ®iÒu 
khiÓn ¸nh s¸ng G09F 9/00; c¸c thiÕt bÞ chØ b¸o tÜnh bao gåm nh÷ng liªn kÕt tÝch hîp 
tõ mét sè nguån s¸ng H01J, H01K, H01L, H05B 33/12; t¸i t¹o l¹i mét bøc tranh 
hoÆc mét h×nh mÉu sö dông c¸c tÝn hiÖu ®iÖn biÓu thÞ c¸c phÇn cña chóng vµ ®îc t¹o 
ra b»ng c¸ch quÐt b¶n gèc H04N 1/00) [3, 4, 5] 

Ghi chó [3] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm b¶ng ®iÒu khiÓn c¸c dông cô chØ b¸o, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ hoÆc 
c¸c m¹ch xö lý c¸c tÝn hiÖu ®Ó hiÓn thÞ, vÝ dô ®Ó gäi, nhËn, cÊt gi÷, t¸i t¹o, m· ho¸, 
gi¶i m·, ®Þa chØ ho¸ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. 

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña thiÕt bÞ chØ b¸o, ch¼ng h¹n pa n« 
hoÆc èng hoÆc tæ hîp c¸c nguån s¸ng riªng biÖt nh ®· ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n 
líp t¬ng øng, vÝ dô H01J, H01K, H01L, G02F, G09F, H05B. 

(3) Tr¸i ngîc víi ph©n líp H04N, trong ®ã bao gåm c¸c thiÕt bÞ hiÓn thÞ tr×nh diÔn h×nh 
¶nh víi ®é s¸ng liªn tôc trong ph¹m vi réng, ph©n líp nµy chØ giíi h¹n ë c¸c thiÕt bÞ 
tr×nh diÔn c¸c h×nh ¶nh víi c¸c gi¸ trÞ ®é s¸ng gi¸n ®o¹n, vÝ dô "nh×n thÊy/kh«ng nh×n 
thÊy". 

(4) HiÖu øng nh×n thÊy cã thÓ ®îc t¹o ra b»ng c¸ch mét quÐt tia ®iÖn tö trªn mµn huúnh 
quang, mét c¸ch trùc tiÕp b»ng c¸c nguån ¸nh s¸ng ®îc ®iÒu khiÓn, b»ng sù chiÕu 
s¸ng, tõ c¸c nguån s¸ng ®îc ®iÒu khiÓn lªn c¸c ký tù, ký hiÖu hoÆc c¸c phÇn tö cña 
chóng ®· ®îc ®Æt trªn gi¸ ®ì hoÆc nhê viÖc ®iÒu khiÓn c¸c th«ng sè ®iÖn, tõ hoÆc ©m 
cña c¸c tia s¸ng tõ mét nguån ®éc lËp. 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn chØ liªn quan ®Õn c¸c dông cô chØ b¸o èng 
tia ©m cùc [3, 2006.01] 

1/02 . C¸c m¹ch lu tr÷ (G09G 1/06 G09G 1/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/04 . C¸c m¹ch lµm lÖch [3, 2006.01] 
1/06 . sö dông èng ®¬n tia (G09G 1/26, G09G 1/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/07 . . cã sù quÐt v¹ch phèi hîp vµ hiÓn thÞ mÉu ch÷ viÕt [5, 2006.01] 
1/08 . . tia trùc tiÕp vÏ c¸c ký tù, th«ng tin ®îc tr×nh diÔn ®iÒu khiÓn ®é lÖch nh mét 

hµm theo thêi gian trong hÖ to¹ ®é hai chiÒu, vÝ dô theo hÖ to¹ ®é §Ò-c¸c [3, 
2006.01] 

1/10 . . . c¸c tÝn hiÖu lµm lÖch ®îc t¹o ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn sè, vÝ dô mét c¸ch gi¸n 
®o¹n  [3, 2006.01] 

1/12 . . . c¸c tÝn hiÖu lµm lÖch ®îc t¹o ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn t¬ng tù [3, 2006.01] 
1/14 . . tia vÏ mét h×nh ¶nh kh«ng phô thuéc vµo th«ng tin ®îc hiÓn thÞ, chØ x¸c ®Þnh 

nh÷ng phÇn cña h×nh ¶nh ®îc biÓu hiÖn t¬ng øng lµ nh×n thÊy vµ kh«ng nh×n 
thÊy [3, 2006.01] 

1/16 . . . h×nh ¶nh chiÕm toµn bé mµn h×nh trong hÖ to¹ ®é vu«ng gãc, tøc lµ m¸y thu 
h×nh kiÓu mµnh quÐt [3, 2006.01] 
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1/18 . . . mét h×nh ¶nh t¹i chç nhá chØ sao l¹i mét ký tù ®¬n, vµ dÞch chuyÓn ®Õn mét vÞ 
trÝ cho ký tù tiÕp theo, vÝ dô trong hÖ to¹ ®é vu«ng gãc, hoÆc hÖ to¹ ®é cùc, hoÆc 
ë d¹ng ng«i sao cã khung [3, 2006.01] 

1/20 . sö dông èng nhiÒu tia (G09G1/26, G09G 1/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
1/22 . sö dông c¸c èng cho phÐp lùa chän toµn bé ®Æc trng tõ mét sè c¸c ®Æc trng [3, 

2006.01] 
1/24 . sö dông c¸c èng cho phÐp lùa chän c¸c phÇn tö riªng biÖt h×nh thµnh trong tæ hîp 

mét ®Æc trng [3, 2006.01] 
1/26 . sö dông c¸c èng lu tr÷ [3, 2006.01] 
1/28 . sö dông c¸c èng mµu [3, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c ®iÒu khiÓn chØ liªn quan ®Õn c¸c dông cô chØ b¸o nh×n thÊy 
ngoµi c¸c èng tia ©m cùc [3, 2006.01] 

3/04 . ®Ó biÓu thÞ mét ký tù ®¬n b»ng c¸ch lùa chän tõ mét tËp hîp c¸c ký hiÖu, hoÆc b»ng 
c¸ch t¹o ra ký tù b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c phÇn tö riªng biÖt, vÝ dô c¸c ®o¹n [3, 
2006.01] 

3/06 . . sö dông c¸c nguån ¸nh s¸ng ®iÒu khiÓn ®îc [3, 2006.01] 
3/08 . . . sö dông c¸c sîi nãng s¸ng [3, 2006.01] 
3/10 . . . sö dông ®Ìn phãng ®iÖn qua khÝ [3, 2006.01] 
3/12 . . . sö dông c¸c c¬ cÊu huúnh quang ®iÖn [3, 2006.01] 
3/14 . . . .   C¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn, vÝ dô ®i «t [3, 2006.01] 
3/16 . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng ®èi lËp [3, 2006.01] 
3/18 . . . sö dông c¸c tinh thÓ láng [3, 2006.01] 
3/19 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn s¾c ký [3, 2006.01] 
3/20 . ®Ó biÓu diÔn tæ hîp mét sè ký tù, vÝ dô mét trang b»ng c¸ch t¹o ra hÖ thèng nµy tõ 

tæ hîp c¸c phÇn tö riªng biÖt ®îc ph©n bæ trong ma trËn [3, 2006.01] 
3/22 . . sö dông c¸c nguån ¸nh s¸ng ®îc ®iÒu khiÓn [3, 2006.01] 
3/24 . . . sö dông c¸c sîi nãng s¸ng [3, 2006.01] 
3/26 . . . . ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh cña c¸c ký hiÖu chuyÓn ®éng [3, 2006.01] 
3/28 . . . sö dông c¸c pan« d¹ quang phãng ®iÖn qua chÊt khÝ, vÝ dô pan« plasma [3, 

2006.01] 
3/2807  . . . . víi sù phãng ®iÖn ®îc kÝch ho¹t b»ng tÝn hiÖu cao tÇn chuyªn dïng cho 

chóng [2013.01] 
3/2813  . . . . sö dông pan« kiÓu lai xoay chiÒu [AC] – mét chiÒu [DC] [2013.01] 
3/282 . . . .  sö dông pan« dïng ®iÖn mét chiÒu (DC) [7, 2006.01] 
3/285 . . . .  .  sö dông sù tù quÐt [7, 2006.01] 
3/288 . . . .  sö dông c¸c pan« dïng ®iÖn xoay chiÒu (AC) [7, 2006.01] 
3/29 . . . . sö dông c¸c pan« tù dÞch chuyÓn [5, 2006.01] 
3/291  . . . . . kiÓm so¸t sù phãng ®iÖn qua khÝ ®Ó ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i mét phÇn tö, vÝ dô 

b»ng c¸c h×nh d¹ng xung cô thÓ [2013.01] 
3/292  . . . . . . ®Ó thiÕt lËp l¹i sù phãng, måi l¹i sù phãng hoÆc lo¹i bá sù phãng x¶y ra 

trong mét giai ®o¹n kh«ng ph¶i lµ x¸c ®Þnh ®Þa chØ phãng [2013.01] 
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3/293  . . . . . . ®Ó x¸c ®Þnh ®Þa chØ phãng [2013.01] 
3/294  . . . . . . ®Ó chiÕu s¸ng hoÆc duy tr× sù phãng [2013.01] 
3/296  . . . . . C¸c m¹ch ph¸t ®éng ®Ó t¹o ra c¸c d¹ng sãng dïng cho c¸c ®iÖn cùc ph¸t 

®éng [2013.01] 
3/297  . . . . . sö dông c¸c pan« kiÓu phãng ®èi nghÞch [2013.01] 
3/298  . . . . . sö dông c¸c pan« phãng bÒ mÆt [2013.01] 
3/299  . . . . . . sö dông chiÕu s¸ng lu©n phiªn cña c¸c pan« kiÓu bÒ mÆt [2013.01] 
3/30 . . . sö dông c¸c pan« ®iÖn ph¸t quang [3, 2006.01] 
3/32 . . . . b¸n dÉn, vÝ dô sö dông ®ièt ph¸t s¸ng [LED] [3, 2006.01, 2016.01] 
3/3208  . . . . . h÷u c¬, vÝ dô sö dông ®ièt ph¸t quang h÷u c¬ [OLED] [2016.01] 
3/3216 . . . . . . sö dông mét ma trËn thô ®éng [2016.01] 
3/3225 . . . . . . sö dông mét ma trËn chñ ®éng [2016.01] 
3/3233 . . . . . . . víi c¸c m¹ch ®iÖn ®iÓm ¶nh ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn qua c¸c phÇn tö ph¸t 

s¸ng [2016.01] 
3/3241 . . . . . . . . dßng ®iÖn qua c¸c phÇn tö ph¸t s¸ng lµ bé c¸ch sö dông dßng d÷ liÖu 

do bé ®iÒu khiÓn d÷ liÖu cung cÊp, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông s¬ ®å dßng 
®iÖn cã hai tranzito ®èi xøng [2016.01] 

3/325 . . . . . . . . . dßng d÷ liÖu ®i qua tranzito dÉn ®éng trong pha thiÕt lËp, vÝ dô b»ng 
c¸ch sö dông mét bé chuyÓn ®Ó nèi bãng tranzito dÉn ®éng víi bé 
®iÒu khiÓn d÷ liÖu [2016.01] 

3/3258 . . . . . . . víi c¸c m¹ch ®iÖn ®iÓm ¶nh ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p ®i qua c¸c phÇn tö ph¸t 
s¸ng [2016.01] 

3/3266  . . . . . . C¸c chi tiÕt cña bé ®iÒu khiÓn cho ®iÖn cùc quÐt [2016.01] 
3/3275 . . . . . . C¸c chi tiÕt cña bé ®iÒu khiÓn cho ®iÖn cùc d÷ liÖu [2016.01] 
3/3283 . . . . . . . trong ®ã bé ®iÒu khiÓn d÷ liÖu cung cÊp mét dßng d÷ liÖu biÕn ®æi ®Ó 

thiÕt lËp dßng ®iÖn qua, hoÆc ®iÖn ¸p trªn ®i qua, c¸c phÇn tö ph¸t s¸ng 
[2016.01] 

3/3291 . . . . . . . trong ®ã bé ®iÒu khiÓn d÷ liÖu cung cÊp mét ®iÖn ¸p d÷ liÖu biÕn ®æi ®Ó 
thiÕt lËp dßng ®iÖn qua, hoÆc ®iÖn ¸p ®i qua, c¸c phÇn tö ph¸t s¸ng 
[2016.01] 

3/34 . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng tõ nguån ®éc lËp [3, 2006.01] 
3/36 . . . sö dông c¸c tinh thÓ láng [3, 2006.01] 
3/38 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn s¾c ký [5, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn dïng cho dông cô chØ b¸o nh×n thÊy 
chung cho dông cô chØ b¸o èng tia ©m cùc vµ c¸c dông cô chØ b¸o nh×n thÊy 
kh¸c [5, 2006.01] 

5/02 . ®Æc trng bëi ®êng hiÓn thÞ mµu [5, 2006.01] 
5/04 . . sö dông m¹ch ®Ó tiÕp nèi víi bé phËn hiÓn thÞ mµu [5, 2006.01] 
5/06 . . sö dông c¸c b¶ng mµu, vÝ dô b¶ng tra mµu [5], 2006.01] 
5/08 . M¹ch con trá [5, 2006.01] 
5/10 . M¹ch cêng ®é [5, 2006.01] 
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5/12 . Sù ®ång bé ho¸ gi÷a bé phËn hiÓn thÞ vµ c¸c bé phËn kh¸c, vÝ dô c¸c bé phËn hiÓn 
thÞ kh¸c, ®Çu ®äc ®Üa video [5, 2006.01] 

5/14 . Bé phËn hiÓn thÞ cã nhiÒu cæng quan s¸t [5, 2006.01] 
5/16 . Bé phËn hiÓn thÞ ng«n ng÷ tõ ph¶i sang tr¸i [5, 2006.01] 
5/18 . M¹ch thêi gian dïng cho bé phËn hiÓn thÞ mµnh quÐt (chuyªn dïng cho v« tuyÕn 

H04N) [5, 2006.01] 
5/20 . M¹ch t¹o hµm, vÝ dô c¸c m¸y ph¸t chu kú [5, 2006.01] 
5/22 . ®Æc trng bëi viÖc hiÓn thÞ c¸c ký tù riªng biÖt hoÆc c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt sö dông 

c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn viÖc hiÓn thÞ thu ®îc tõ c¸c tÝn hiÖu ®· ®îc m· ho¸ biÓu 
diÔn c¸c ký tù hoÆc c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt cã bé nhí m·-ký tù (G09G 5/42 ®îc 
tiªn) [5, 7, 2006.01] 

5/24 . . T¹o ra c¸c h×nh mÉu ký tù riªng lÎ [5, 2006.01] 
5/26 . . . ®Ó biÕn ®æi kÝch thíc cña ký tù, vÝ dô réng gÊp ®«i, cao gÊp ®«i [5, 2006.01] 
5/28 . . . ®Ó c¶i thiÖn h×nh d¹ng ký tù, vÝ dô lµm nh½n [5, 2006.01] 
5/30 . . §iÒu khiÓn thuéc tÝnh hiÓn thÞ [5, 2006.01] 
5/32 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ hiÓn thÞ [5, 2006.01] 
5/34 . ®Ó quay hoÆc cuén [5, 2006.01] 
5/36 . ®Æc trng bëi sù hiÓn thÞ c¸c mÉu ®å häa riªng biÖt cã sö dông bé nhí ¸nh x¹-bÝt 

(G09G 5/42 ®îc u tiªn) [5, 7, 2006.01] 
5/37 . . C¸c chi tiÕt thao t¸c trªn mÉu ®å häa (G09G 5/38 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
5/373 . . . ®Ó biÕn ®æi kÝch thíc mÉu ®å häa [7, 2006.01] 
5/377 . . . ®Ó trén hoÆc phñ hai hay nhiÒu mÉu ®å häa (G09G 5/02, G09G 5/397 ®îc u 

tiªn ) [7, 2006.01] 
5/38 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ hiÓn thÞ [5, 2006.01] 
5/39 . .  §iÒu khiÓn bé nhí ¸nh x¹-bÝt [7, 2006.01] 
5/391 . .  .  C¸c m¹ch biÕn ®æi ®é ph©n gi¶i, vÝ dô khu«n thøc mµn h×nh biÕn ®æi ®îc [7, 

2006.01] 
5/393 . .  .  C¸c thiÕt bÞ cËp nhËt néi dung cña bé nhí ¸nh x¹-bÝt [7, 2006.01] 
5/395 . .  .  C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó truyÒn néi dung cña bé nhí ¸nh x¹-bÝt tíi mµn h×nh 

(G09G 5/399 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
5/397 . . . . C¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó truyÒn ®ång thêi néi dung cña hai hay nhiÒu bé 

nhí ¸nh x¹-bÝt tíi mµn h×nh, vÝ dô ®Ó trén hoÆc phñ (G09G 5/02 ®îc u tiªn) 
[7, 2006.01] 

5/399 . . . . sö dông hai hoÆc nhiÒu bé nhí ¸nh x¹-bÝt, c¸c thao t¸c cña chóng ®îc 
chuyÓn m¹ch ®óng thêi gian, vÝ dô c¸c bé ®Öm ping-pong [7, 2006.01] 

5/40 . ®Æc trng bëi c¸ch mµ trong ®ã c¶ mÉu h×nh ®îc x¸c ®Þnh bëi m· ký tù vµ mét 
mÉu h×nh kh¸c cïng ®îc hiÓn thÞ ®ång thêi, hoÆc lµ mét trong hai mÉu h×nh ®îc 
hiÓn thÞ cã chän läc, vÝ dô cã bé nhí m· ký tù vµ bé nhí ¸nh x¹-bÝt [5, 2006.01] 

5/42 .  ®Æc trng bëi sù hiÓn thÞ c¸c mÉu h×nh sö dông mét bé nhí hiÓn thÞ kh«ng cÇn sù 
phï hîp vÒ vÞ trÝ ®Þnh tríc gi÷a néi dung bé nhí hiÓn thÞ vµ vÞ trÝ hiÓn thÞ trªn mµn 
h×nh [7, 2006.01] 
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G10B 

G10 Dông cô ©m nh¹c; ©m häc 

G10B §µn organ; ®µn Harmonium hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c 
t¬ng tù ho¹t ®éng b»ng giã (c¸c khÝa c¹nh kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c cña 
®å ch¬i ©m nh¹c A63H 5/00; ®µn organ miÖng G10D 7/12; ®µn accordion, ®µn 
côngxectina hay t¬ng tù hoÆc bµn phÝm cña chóng G10D 11/00; C¸c dông cô ho¹t 
®éng b»ng giã tù ®éng  G10F 1/12) 

1/00 KiÓu d¸ng chung [1, 2006.01] 
1/02 . cña ®µn organ [1, 2006.01] 
1/04 . . ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/06 . . ho¹t ®éng b»ng thñy lùc [1, 2006.01] 
1/08 . cña ®µn harmonium [1, 2006.01] 

3/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng [1, 2006.01] 
3/02 . C¸c c¬ cÊu thæi h¬i  [1, 2006.01] 
3/04 . Hép thæi h¬i [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c lo¹i van; C¸c èng nèi [1, 2006.01] 
3/08 . C¸c lo¹i èng, vÝ dô èng më hoÆc èng lìi gµ [1, 2006.01] 
3/10 . C¸c bé phËn ho¹t ®éng, vÝ dô bé nèi [1, 2006.01] 
3/12 . Bóa gâ hoÆc bµn phÝm; Ho¹t ®éng b»ng tay [1, 2006.01] 
3/14 . C¸c bµn ®¹p hoÆc c¸c b¶ng bµn ®¹p [1, 2006.01] 
3/16 . C¸c buång giã; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó nhÊn ©m [1, 2006.01] 
3/18 . C¸c thiÕt bÞ t¹o tremol« [1, 2006.01] 
3/20 . C¸c thiÕt bÞ dÞch giäng [1, 2006.01] 
3/22 . C¸c chi tiÕt chuyªn dông cho ®µn organ ®iÖn tö, vÝ dô c«ng t¾c trong ®µn organ ®iÖn 

tö [1, 2006.01] 
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G10C 

G10C §µn pian«, §µn clavico, ®µn spinet hoÆc c¸c dông cô ©m 
nh¹c cã d©y t¬ng tù cã mét hoÆc nhiÒu bµn phÝm (c¸c khÝa 
c¹nh kh«ng ©m nh¹c cña ®µn piano ®å ch¬i A63H 5/00; ®µn piano tù ®éng hoÆc 
kh«ng cã bµn phÝm G10F 1/04; c¸c dông cô kÕt hîp cã ®µn piano tù ®éng G10F 1/22; 
chi tiết hoÆc c¸c phô kiÖn cña ®µn piano tù ®éng G10F 5/00) 

1/00 KiÓu d¸ng chung [1, 2006.01]  
1/02 . cña ®µn pian« tñ [1, 2006.01] 
1/04 . cña ®µn pian« c¸nh [1, 2006.01] 
1/06 . cña ®µn clavico, ®µn spinet hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c cã d©y kh¸c [1, 2006.01] 

3/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng [1, 2006.01] 
3/02 . Vá ®µn [1, 2006.01] 
3/04 . Khung ®µn; Cầu ngựa; Gạch nhịp [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c ph¬ng tiÖn céng hëng, vÝ dô dây đàn cộng hưởng, miếng gỗ tăng âm; Cài 

chặt c¸c ph¬ng tiÖn céng hëng [1, 2006.01] 
3/08 . Lắp ráp d©y ®µn [1, 2006.01] 
3/10 . Chốt lên dây hoặc thiết bị c¨ng d©y [1, 2006.01] 
3/12 . Bµn phÝm;  phÝm đàn [1, 2006.01] 
3/14 . . ho¹t ®éng b»ng ch©n [1, 2006.01] 
3/16 . C¬ cÊu cña ®µn piano [1, 2006.01] 
3/18 . . Bóa gâ [1, 2006.01] 
3/20 . . cã sử dụng các ph¬ng tiÖn khÝ nÐn, thuû lùc hoặc các phương tiện ®iÖn tõ  [1, 

2006.01] 
3/22 . .  dùng cho ®µn piano c¸nh [1, 2006.01] 
3/24 . . dùng ®Ó ®¶o tremolo [1, 2006.01] 
3/26 . Bµn ®¹p hoÆc c¬ cÊu bµn ®¹p ®Ó thæi mét nöa hoÆc c«ng cô t¬ng tù ®Ó biÕn ®æi 

thanh ®iÖu [1, 2006.01] 
3/28 . ThiÕt bÞ dÞch giäng [1, 2006.01] 
3/30 . Coupler, vÝ dô ®Ó ch¬i qu·ng t¸m [1, 2006.01] 

5/00 Phèi hîp víi c¸c dông cô ©m nh¹c kh¸c, vÝ dô víi chu«ng hoÆc ®µn méc cÇm [1, 
2006.01] 

9/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc dông cô chuyªn dïng ®Ó chÕ t¹o hoÆc b¶o dìng c¸c 
dông cô ©m nh¹c thuéc ph©n líp nµy [1, 2006.01] 

 

332 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G10D 

G10D dông cô ©m nh¹c cã d©y; dông cô ©m nh¹c thæi h¬i; ®µn 
accordion hoÆc ®µn c«ngxectina; dông cô ©m nh¹c gâ; 
c¸c dông cô ©m nh¹c cha ®îc xÕp vµo c¸c ph©n líp 
kh¸c (c¸c khÝa c¹nh kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c của ®å ch¬i  ©m nh¹c  A63H 5/00; ®µn 
organ, ®µn harmonium hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c t¬ng tù ho¹t ®éng b»ng giã  
G10B; ®µn piano, ®µn clavico, ®µn spinet hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c  cã d©y  t¬ng tù  
cã mét hoÆc nhiÒu bµn phÝm G10C; c¸c dông cô ©m nh¹c tù ®éng  G10F; c¸c dông cô 
©m nh¹c ®iÖn G10H; c¸c dông cô  trong ®ã ©m thanh ®îc t¹o ra b»ng c¸c  ph¬ng 
tiÖn ®iÖn c¬ hoÆc ®iÖn tö, hoÆc ©m thanh ®îc tæng hîp từ mét kho dữ liÖu G10H) 

Ghi chó [2010.01] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm mét sè dông cô ©m nh¹c cã d©y cã thÓ kh«ng b¾t buéc bao 
gåm cã bµn phÝm, vÝ dô ®µn tam thËp lôc. 

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm ®µn piano, ®µn clavico, ®µn spinet hoÆc c¸c dông cô ©m 
nh¹c cã d©y t¬ng tù víi kÕt cÊu cã mét hoÆc nhiÒu bµn phÝm ®· ®îc ph©n lo¹i vµo 
ph©n líp G10C. 

 

1/00 KÕt cÊu chung cña c¸c dông cô ©m nh¹c cã d©y (c¸c dông cô cã mét hoÆc nhiÒu 
bµn phÝm G10C) [1, 2006.01] 

1/02 . cña ®µn vi«l«ng, ®µn vi«la, ®µn vi«l«ngxen, c«ngt¬r¬b¸t [1, 2006.01] 
1/04 . cña ®µn h¹c, ®µn lia [1, 2006.01] 
1/06 . cña ®µn m¨ng-®«-lin [1, 2006.01] 
1/08 . cña ®µn ghi ta [1, 2006.01] 
1/10 . cña ®µn Banj« [1, 2006.01] 
1/12 . cña ®µn tam thËp lôc, vÝ dô ®µn h¹c tù ®éng [1, 2006.01] 

3/00 C¸c chi tiÕt hoÆc c¸c phô tïng cho dông cô ©m nh¹c cã d©y, vÝ dô thanh luyÕn 
ng¾t [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c ph¬ng tiÖn céng hëng, cßi hoÆc mµng loa [1, 2006.01] 
3/04 . CÇu ngùa, c¸i chÆn tiÕng hoÆc capo-tasto [1, 2006.01] 
3/06 . C¸c phÝm bÊm  [1, 2006.01] 
3/08 . . ë d¹ng bµn phÝm  [1, 2006.01] 
3/10 . D©y ®µn [1, 2006.01] 
3/12 . Dông cô gi÷ chÆt d©y ®µn, vÝ dô phÇn ®u«i hoÆc chèt ®ì [1, 2006.01] 
3/14 . Dông cô lªn d©y, vÝ dô chèt, kÑp hoÆc ®Üa ma s¸t [1, 2006.01] 

3/16 . ¸c-sª, thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸c-sª, mãng g¶y hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn t¬ng tù kh¸c ®Ó 
ch¬i ®µn [1, 2006.01] 

3/18 . Gi¸ ®ì c»m, gi¸ ®Ó tay hoÆc thiÕt bÞ an toµn lµ bé phËn cña dông cô ©m nh¹c [1, 
2006.01] 

7/00 KÕt cÊu chung cña dông cô ©m nh¹c thæi h¬i (®µn accordion hoÆc ®µn c«ngxectina 
G10D 11/00; cßi G10K 5/00) [1, 2006.01] 
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G10D 

7/02 . cña lo¹i mµ trong ®ã dßng kh«ng khÝ chuyÓn ®éng theo híng ®èi diÖn víi mÐp 
nhän cuèi lç, vÝ dô s¸o hoÆc tiªu [1, 2006.01] 

7/04 . KÌn ocarina [1, 2006.01] 
7/06 . d¹ng cã lìi gµ rung hoÆc lìi gµ, vÝ dô kÌn oboa, kÌn clarinet, kÌn fag«t hoÆc kÌn 

tói [1, 2006.01] 
7/08 . . KÌn s¾c-x« [1, 2006.01] 
7/10 . d¹ng cã mét miÖng kÌn, vÝ dô kÌn cocnª, kÌn trompet hoÆc kÌn trombon [1, 

2006.01] 
7/12 . d¹ng cã lìi gµ rung tù do, vÝ dô kÌn ¾cm«nica hoÆc kÌn trompet cho trÎ em [1, 

2006.01] 

9/00 C¸c chi tiÕt cña, hoÆc c¸c phô tïng dïng cho c¸c dông cô ©m nh¹c thæi h¬i [1, 
2006.01] 

9/02 . MiÖng kÌn; Lìi gµ [1, 2006.01] 
9/04 . Van bÊm; Bé ®iÒu chØnh van bÊm [1, 2006.01] 
9/06 . C¸i chÆn tiÕng [1, 2006.01] 

11/00 §µn accordion, ®µn concertina hoÆc t¬ng tù; Bµn phÝm dïng cho chóng [1, 
2006.01] 

11/02 .  C¸c c¬ cÊu [1, 2006.01] 

13/00 C¸c dông cô ©m nh¹c gâ; Chi tiÕt hoÆc phô kiÖn cña chóng [1, 2006.01] 
13/02 . Trèng; Trèng lôc l¹c [1, 2006.01] 
13/04 . Trèng mét mÆt (timpani) [1, 2006.01] 
13/06 . Catanhet, c¸i chòm chäe, ph¸ch h×nh tam gi¸c hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c gâ kh¸c, 

t¹o ©m thanh cã mét t«ng [1, 2006.01] 
13/08 . Dông cô ©m nh¹c ®a t«ng cã c¸c thanh nhÞp, khèi, thanh ©m, ®Üa, cÇn hoÆc b¸nh 

r¨ng vang [1, 2006.01] 

15/00 Sù phèi hîp c¸c lo¹i dông cô ©m nh¹c kh¸c nhau (phèi hîp víi ®µn piano, ®µn 
clavico, ®µn xpinet hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c cã d©y t¬ng tù cã mét hoÆc nhiÒu bµn 
phÝm G10C 5/00) [1, 2006.01] 

17/00 C¸c dông cô ©m nh¹c kh«ng thuéc bÊt cø nhãm nµo cña ph©n líp nµy, vÝ dô 
®µn h¹c Aealia, dông cô ©m nh¹c t¹o ©m thanh cña ngän löa [1, 2006.01] 
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G10F 

G10F Dông cô ©m nh¹c tù ®éng (c¸c khÝa c¹nh kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c cña ®å 
ch¬i ©m nh¹c A63H 5/00; c¸c thiÕt bÞ ®Ó lµm viÖc kÕt hîp 

 

 

a c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc t¸i 
t¹o víi c¸c thiÕt bÞ ©m nh¹c tù ®éng G11B 31/02) 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c khÝa c¹nh cña c¸c dông cô ©m nh¹c phô thuéc vµo 
ho¹t ®éng tù ®éng ®· ®îc ®a vµo c¸c ph©n líp G10B, G10C hoÆc G10D. 

 

1/00 C¸c dông cô ©m nh¹c tù ®éng [1, 2006.01] 
1/02 . §µn piano cã bµn phÝm [1, 2006.01] 
1/04 . §µn piano kh«ng cã bµn phÝm [1, 2006.01] 
1/06 . Hép ©m nh¹c cã thanh r¨ng t¹o ©m thanh, b¶n t¹o ©m thanh,  hoÆc t¬ng tù (kÕt hîp 

víi c¸c dông cô kh¸c,  xem c¸c líp t¬ng øng ®èi víi c¸c dông cô nµy) [1, 
2006.01] 

1/08 . Dông cô ©m nh¹c gâ [1, 2006.01] 
1/10 . . Chu«ng chïm  [1, 2006.01] 
1/12 . Dông cô ©m nh¹c thæi [1, 2006.01] 
1/14 . . §µn thïng [1, 2006.01] 
1/16 . Dông cô ©m nh¹c cã d©y kh¸c kh«ng ph¶i lµ ®µn piano  [1, 2006.01] 
1/18 . . ®îc ch¬i b»ng d©y kÐo [1, 2006.01] 
1/20 . . ®îc gÈy [1, 2006.01] 
1/22 . Phèi hîp hai hoÆc nhiÒu dông cô ©m nh¹c [1, 2006.01] 

3/00 C¬ cÊu ghÐp nèi vµo dông cô ©m nh¹c cã bµn phÝm [1, 2006.01] 

5/00 C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng [1, 2006.01] 
5/02 . C¸c kÕt cÊu [1, 2006.01] 
5/04 . Trèng ®iÒu hëng, phiÕn, trôc l¨n, lâi cuèn hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
5/06 . . DÉn ®éng hoÆc ®Æt trèng ®iÒu hëng, ®Üa hoÆc t¬ng tù; Cuén, cuén l¹i, hoÆc dÉn 

híng c¸c b¶n nh¹c hoÆc t¬ng tù  [1, 2006.01] 
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G10G 

G10G C¸c ph¬ng tiÖn trî gióp cho ©m nh¹c; GI¸ §ì c¸c dông cô 
©m nh¹c; C¸c thiÕt bÞ phô hoÆc phô tïng dïng cho ©m 
nh¹c hoÆc c¸c dông cô ©m nh¹c (gi¸ ®Ó b¶n nh¹c  A47B; c¸c khÝa 
c¹nh kh«ng ph¶i lµ ©m nh¹c cña ®å ch¬i ©m nh¹c A63H 5/00; ph¸ch kÕ G04F 5/02; 
d¹y ©m nh¹c  G09B 15/00) 

1/00 C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó tr×nh diÔn ©m nh¹c [1, 2006.01] 
1/02 . Hîp ©m hoÆc c¸c dông cô chØ nèt nh¹c cè ®Þnh hoÆc cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc, dïng 

cho bµn phÝm hoÆc phÝm bÊm [1, 2006.01] 
1/04 . Sù chuyÓn giäng; Sù chuyÓn biªn [1, 2006.01] 

3/00 Ghi nh¹c ë d¹ng c¸c nèt nh¹c, vÝ dô ghi ho¹t ®éng c¬ häc cña c¸c dông cô ©m 
nh¹c  [1, 2006.01] 

3/02 . chØ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
3/04 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [1, 2006.01] 

5/00 Gi¸ ®ì cho c¸c dông cô ©m nh¹c [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ phô hoÆc c¸c phô tïng kh¸c, vÝ dô que chØ huy cña nh¹c trëng 
hoÆc hép ®ùng riªng biÖt cho nhùa th«ng hoÆc d©y ®µn [1, 2006.01] 

7/02 . Dông cô ©m thoa hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù kh¸c [1, 2006.01] 
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G10H 

G10H C¸c dông cô ©m nh¹c ®iÖn; c¸c dông cô trong ®ã c¸c 
thanh ®iÖu ®îc t¹o ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn c¬ hoÆc 
c¸c m¸y ph¸t ®iÖn tö, hoÆc trong ®ã c¸c thanh ®iÖu ®îc 
tæng hîp tõ mét kho lu tr÷ d÷ liÖu 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm c¸c dông cô ©m nh¹c mµ trong ®ã c¸c nèt nh¹c riªng biÖt ®îc 
t¹o thµnh nh c¸c dao ®éng ®iÖn díi sù ®iÒu khiÓn cña ngêi ch¬i vµ nh÷ng dao 
®éng ®ã ®îc chuyÓn thµnh c¸c rung ®éng ©m thanh b»ng loa hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng 
tù. 

 

1/00 C¸c chi tiÕt cña c¸c dông cô ©m nh¹c ®iÖn (bµn phÝm sö dông ®îc c¶ cho c¸c 
dông cô ©m nh¹c kh¸c G10B, G10C; c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra tiÕng vang hoÆc ©m väng 
G10K 15/08) [1, 5, 2006.01] 

1/02 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó kiÓm tra tÇn sè ©m thanh, vÝ dô sù b¾t ®Çu hoÆc sù tan r·; C¸c 
ph¬ng tiÖn ®Ó t¹o ra c¸c hiÖu øng ©m nh¹c ®Æc biÖt, vÝ dô tiÕng rung hoÆc vuèt [1, 
2006.01] 

1/04 . .  b»ng sù chuyÓn giäng phô [1, 2006.01] 
1/043 . . . Sù chuyÓn giäng liªn tôc [3, 2006.01] 
1/045 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn-c¬ [3, 2006.01] 
1/047 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬-©m, vÝ dô c¸c loa quay hoÆc c¸c bé ph¶n x¹ ©m  

thanh [3, 2006.01] 
1/053 . . . chØ dïng trong lóc ch¬i nh¹c cô [3, 2006.01] 
1/055 . . . . b»ng c¸c c«ng t¾c cã c¸c thµnh phÇn cã trë kh¸ng cã thÓ thay ®æi ®îc [3, 

2006.01] 
1/057 . . . . b»ng c¸c m¹ch t¹o thµnh ®êng bao [3, 2006.01] 
1/06 . . C¸c m¹ch t¹o thµnh sù hoµ ©m cña c¸c ©m thanh [1, 2006.01] 
1/08 . . . b»ng c¸ch phèi hîp ©m thanh (G01H 1/14, G10H 1/16 ®îc u tiªn; hîp ©m 

G01H 1/38, ph©n tÝch hoÆc tæng hîp tiÕng nãi G10L) [3, 2006.01] 
1/10 . . . . ®Ó thu ®îc c¸c hiÖu øng hîp xíng, ca vò, hoÆc c¸c hiÖu øng tËp thÓ kh¸c (sù 

chuyÓn giäng liªn tôc G10H 1/043) [3, 2006.01] 
1/12 . . . b»ng c¸ch läc c¸c d¹ng sãng phøc (G01H 1/14, G10H 1/16 ®îc u tiªn) [3, 

2006.01] 
1/14 . . . trong thêi gian tr×nh diÔn (chuyÓn giäng trong khi tr×nh diÔn G10H 1/053) [3, 

2006.01] 
1/16 . . . b»ng c¸c thµnh phÇn kh«ng tuyÕn tÝnh (G01H 1/14 ®îc u tiªn; t¹o c¸c ©m c¬ 

së kh«ng h×nh sin G10H 5/00) [3, 2006.01] 
1/18 . Chän m¹ch [3, 2006.01] 
1/20 . . ®Ó dÞch giäng [3, 2006.01] 
1/22 . . ®Ó triÖt tiªu ©m thanh; C¸c m¹ng u tiªn [3, 2006.01] 
1/24 . ®Ó chän c¸c chç ngõng chuyÓn giäng tõ bé ghi sè liÖu cho tríc [3, 2006.01] 
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1/26 . . ®Ó tù ®éng t¹o ra hµng lo¹t ©m ®iÖu [3, 2006.01] 
1/28 . . .  ®Ó t¹o ra hîp ©m r¶i [3, 2006.01] 
1/30 . . . ®Ó lÆp l¹i hai ©m ®iÖu [3, 2006.01] 
1/32 . C¸c chi tiÕt cÊu t¹o [3, 2006.01] 
1/34 . . C¸c c¬ cÊu chuyÓn m¹ch, vÝ dô bµn phÝm hoÆc c¬ cÊu chuyÓn m¹ch c¬ häc riªng 

biÖt cho dông cô ©m nh¹c ®iÖn tö (bµn phÝm sö dông ®îc cho c¶ c¸c dông cô ©m 
nh¹c kh¸c G10B, G10C) [3, 2006.01] 

1/36 . C¸c c¬ cÊu ®Ó ®Öm ®µn [3, 2006.01] 
1/38 . . Bé hoµ ©m [3, 2006.01] 
1/40 . . NhÞp ®iÖu (ph¸ch kÕ G04 F 5/02) [3, 2006.01] 
1/42 . . . bao gåm c¸c m¹ch t¹o ©m [3, 2006.01] 
1/44 . C¸c ph¬ng tiÖn lªn d©y [3, 2006.01] 
1/46 . §iÒu chØnh ©m lîng [3, 2006.01] 

3/00 C¸c dông cô trong ®ã ©m thanh ®îc t¹o ra b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn c¬ [1, 
2006.01] 

3/02 . sö dông bé ng¾t c¬ häc [1, 2006.01] 
3/03 . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu ®äc ®Üa h¸t ®Ó ®äc c¸c sãng ©mthanh ®· ®îc ghi, vÝ 

dô ghi trªn ®Üa quay [3, 2006.01] 
3/06 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu ®äc tÕ bµo quang ®iÖn [1, 2006.01] 
3/08 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu ®äc c¶m øng [1, 2006.01] 
3/09 . . .  sö dông b¨ng hoÆc d©y [3, 2006.01] 
3/10 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu ®äc dung lîng [1, 2006.01] 
3/12 . sö dông c¸c m¸y t¹o céng hëng c¬ häc, vÝ dô d©y ®µn hoÆc c¸c dông cô gâ mµ ©m 

thanh cña chóng ®îc lÊy ra nhê c¸c bé c¶m biÕn c¬ ®iÖn tö, c¸c tÝn hiÖu ®iÖn sau 
®ã ®îc xö lý tiÕp hoÆc ®îc khuyÕch ®¹i vµ ®îc biÕn ®æi thµnh ©m thanh nhê loa 
hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù [3, 2006.01] 

3/14 . . sö dông c¸c bé dao ®éng c¬ häc víi c¸c ph¬ng tiÖn ®äc c¶m biÕn [3, 2006.01] 
3/16 . . . sö dông lìi gµ [3, 2006.01] 
3/18 . . . sö dông d©y, vÝ dô d©y ®µn ghi ta ®iÖn tö [3, 2006.01] 
3/20 . . . sö dông ©m thoa, thanh rung hoÆc èng [3, 2006.01] 
3/22 . . sö dông c¸c bé dao ®éng c¬ ®iÖn tö khëi ®éng víi c¸c ph¬ng tiÖn c¶m biÕn 

(G10H 3/24 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
3/24 . . kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn ph¶n håi, vÝ dô m¹ch håi ©m [3, 2006.01] 
3/26 . . . sö dông sù håi ©m ®iÖn [3, 2006.01] 

5/00 C¸c dông cô mµ trong ®ã ©m thanh ®îc ph¸t b»ng c¸c m¸y ph¸t ®iÖn tö (G10H 
7/00 ®îc u tiªn) [1, 3, 2006.01] 

5/02 . sö dông sù ph¸t c¸c ©m c¬ b¶n [1, 2006.01] 
5/04 . . cã c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn lµm phÇn tö ho¹t ®éng (G10H 5/10, G01H 5/12 ®îc u 

tiªn) [1, 2006.01] 
5/06 . . ©m thanh ®îc t¹o ra bëi viÖc nh©n hoÆc chia tÇn sè cña ©m c¬ b¶n [1, 2006.01] 
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5/07 . . . t¹o ra bëi c¸c sãng cã h×nh d¹ng phøc t¹p [1, 2006.01] 
5/08 . . ©m thanh ®îc t¹o ra bëi sù t¹o ph¸ch [1, 3, 2006.01] 
5/10 . sö dông sù t¹o ra c¸c ©m thanh c¬ b¶n kh«ng h×nh sin, vÝ dô h×nh r¨ng ca [1, 

2006.01] 
5/12 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn lµ phÇn tö ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
5/14 . sö dông bé céng hëng ®iÖn c¬, vÝ dô c¸c tinh thÓ th¹ch anh lµm c¸c phÇn tö x¸c 

®Þnh tÇn sè [3, 2006.01] 
5/16 . sö dông èng tia ca tèt [3, 2006.01] 

7/00 C¸c dông cô mµ trong ®ã ©m thanh ®îc tæng hîp tõ bé lu tr÷ d÷ liÖu, vÝ dô 
®µn organ m¸y tÝnh (tæng hîp sãng ©m kh«ng chuyªn dïng cho c¸c dông cô ©m 
nh¹c G10K 15/02, G10L) [3, 5, 2006.01] 

7/02 . trong ®ã c¸c biªn ®é t¹i c¸c ®iÓm mÉu kÕ tiÕp cña mét d¹ng sãng ©m ®îc lu gi÷ 
t¹i mét hay nhiÒu bé nhí [5, 2006.01] 

7/04 . . trong ®ã c¸c biªn ®é ®îc ®äc ë c¸c tèc ®é biÕn ®æi, vÝ dô theo cao ®é cña ©m 
thanh [5, 2006.01] 

7/06 . . trong ®ã c¸c biªn ®é ®îc ®äc ë mét tèc ®é cè ®Þnh, ®Þa chØ ®äc ra thay ®æi theo 
tõng nÊc b»ng mét gi¸ trÞ cho tríc, vÝ dô theo cao ®é cña ©m thanh [5, 2006.01] 

7/08 . b»ng c¸ch tÝnh hµm sè hoÆc tÝnh ®a thøc gÇn ®óng ®Ó x¸c ®Þnh biªn ®é t¹i c¸c ®iÓm 
mÉu kÕ tiÕp cña mét d¹ng sãng ©m thanh [5, 2006.01] 

7/10 . . sö dông c¸c hÖ sè hoÆc c¸c tham sè ®îc lu gi÷ trong bé nhí, vÝ dô hÖ sè Fourier 
(G10H 7/12 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 

7/12 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn thuËt to¸n ®Ö quy sö dông mét hay nhiÒu nhãm tham sè 
®îc lu gi÷ trong bé nhã vµ c¸c biªn ®é ®îc tÝnh s½n lµ cña mét hay nhiÒu  
®iÓm mÉu ®øng tríc [5, 2006.01] 
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G10K C¸c ThiÕt bÞ t¹o ©m thanh (c¸c ®å ch¬i t¹o ©m thanh A63H 5/00); C¸c 
ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó b¶o vÖ chèng l¹i, hoÆc ®Ó 
lµm suy gi¶m tiÕng ån hoÆc c¸c sãng ©m kh¸c nãi chung; 
¢m thanh kh«ng thuéc c¸c ph©n líp kh¸c [6] 

Ghi chó [6] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra c¸c dao ®éng c¬ häc trong chÊt láng. 
(2) Ph©n líp nµy còng bao gåm c¶ viÖc t¹o ra ©m thanh mµ con ngêi kh«ng nghe thÊy, 

nhng ®éng vËt l¹i nghe ®îc.  
(3) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi c¸c nghÜa x¸c ®Þnh: 
 - "©m" vµ "©m thanh" bao gåm lÜnh vùc kü thuËt liªn quan ®Õn c¸c dao ®éng c¬ häc ë 

tÊt c¶ c¸c tÇn sè h¹ ©m, ©m thanh vµ siªu ©m. Tuy nhiªn, viÖc t¹o vµ truyÒn sãng c¬ 
häc nãi chung l¹i thuéc vÒ ph©n líp B06B, ngo¹i trõ ®èi tîng ®îc nªu trong Ghi 
chó (1) trªn ®©y. 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ trong ®ã ©m thanh ®îc t¹o ra b»ng c¸ch ®Ëp vµo vËt thÓ céng 
hëng, vÝ dô chu«ng, chu«ng chïm hoÆc chiªng (kÕt hîp víi ®ång hå ®eo tay hoÆc 
®ång hå treo têng G04B, G04C; c¸c dông cô ©m nh¹c ®a ©m ®iÖu G10D 13/08; ®iÖu 
nh¹c chu«ng tù ®éng G10F 1/10) [1, 2006.01] 

1/06 . c¸c thiÕt bÞ céng hëng cã h×nh d¹ng cña chu«ng, ®Üa, thanh hoÆc èng (chu«ng 
dïng cho c¸c th¸p chu«ng G01K 1/28) [1, 2006.01] 

1/062 . . ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 
1/063 . . . phÇn tö ph¸t ©m thanh lµ chu«ng [1, 2006.01] 
1/064 . . . . C¸c c¬ cÊu vËn hµnh hoÆc gâ dïng cho chóng [1, 2006.01] 
1/065 . . . . . ®Ó ho¹t ®éng theo ®Þnh giê hoÆc lÆp l¹i [1, 2006.01] 
1/066 . . . phÇn tö ph¸t ©m thanh lµ èng, ®Üa hoÆc thanh [1, 2006.01] 
1/067 . . . . C¸c c¬ cÊu vËn hµnh hoÆc gâ dïng cho chóng [1, 2006.01] 
1/068 . . ho¹t ®éng b»ng thuû lùc; ho¹t ®éng b»ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
1/07 . . ho¹t ®éng b»ng c¬ häc; Chu«ng cÇm tay; Chu«ng dïng cho ®éng vËt [1, 2006.01] 
1/071 . . .  Chu«ng cÇm tay; Chu«ng dïng cho ®éng vËt [1, 2006.01] 
1/072 . . .  C¸c c¬ cÊu vËn hµnh hoÆc gâ dïng cho chóng [1, 2006.01] 
1/074 . . .  .   cã qu¶ l¾c hoÆc vá quay [1, 2006.01] 
1/076 . . . . ®Ó ho¹t ®éng theo ®Þnh giê hoÆc lÆp l¹i [1, 2006.01] 
1/08 . . C¸c chi tiÕt hoÆc hoÆc phô tïng cã c«ng dông chung [1, 2006.01] 
1/10 . . . C¸c bé phËn ph¸t ra ©m thanh; L¾p r¸p c¸c bé phËn nµy; Qu¶ l¾c hoÆc c¸c thiÕt 

bÞ gâ kh¸c [1, 2006.01] 
1/26 . .  .  Khung; Vá [1, 2006.01] 
1/28 . Chu«ng dïng cho th¸p hoÆc t¬ng tù [1, 2006.01] 
1/30 . . C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng [1, 2006.01] 
1/32 . . . C¸c bé phËn ph¸t ra  ©m thanh; Qu¶ l¾c hoÆc c¸c thiÕt bÞ gâ kh¸c [1, 2006.01] 
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1/34 . . . C¸c c¬ cÊu ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
1/36 . . . C¸c ph¬ng tiÖn gi¶m hoÆc triÖt tiªu (c¸c ph¬ng tiÖn hoÆc thiÕt bÞ ®Ó ng¨n 

chÆn hoÆc lµm gi¶m c¸c lùc kh«ng c©n b»ng do chuyÓn ®éng g©y ra F16 F 
15/00) [1, 2006.01] 

1/38 . . . Gi¸ ®ì; Khung [1, 2006.01] 

3/00 Mâ hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¹o tiÕng ån t¬ng tù [1, 2006.01] 

5/00 Cßi [1, 2006.01] 
5/02 . Cßi siªu ©m [3, 2006.01] 

7/00 Cßi m¸y [1, 2006.01] 
7/02 . trong ®ã bé phËn ph¸t ra ©m thanh ®îc quay b»ng tay hoÆc b»ng ®éng c¬ (G10K 

7/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
7/04 . . b»ng ®éng c¬ ®iÖn [1, 2006.01] 
7/06 . trong ®ã bé phËn ph¸t ra ©m thanh ®îc dÉn ®éng b»ng chÊt lu, vÝ dô b»ng khÝ nÐn 

[1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ, trong ®ã ©m thanh ®îc t¹o ra b»ng mµng rung hoÆc thµnh phÇn 
t¬ng tù, vÝ dô cßi b¸o hiÖu cho tµu ®i trong s¬ng mï, cßi cña ph¬ng tiÖn vËn 
t¶i, cßi nhµ m¸y (loa hoÆc c¸c bé chuyÓn ®æi ©m c¬ ®iÖn H04R) [1, 2006.01] 

9/02 . ®îc dÉn ®éng b»ng khÝ, vÝ dô ho¹t ®éng b»ng khÝ hót [1, 2006.01] 
9/04 . . b»ng khÝ nÐn, vÝ dô kh«ng khÝ nÐn [1, 2006.01] 
9/06 . . t¹o ra b»ng sù næ [1, 2006.01] 
9/08 . dÉn ®éng b»ng níc hoÆc c¸c chÊt láng kh¸c [1, 2006.01] 
9/10 . dÉn ®éng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
9/12 . ho¹t ®éng b»ng ®iÖn [1, 2006.01] 

Ghi chó [6] 

 Nhãm nµy kh«ng bao gåm kÕt cÊu hoÆc m¹ch dïng cho bé biÕn ®æi d¶i réng vÝ dô 
nh loa hoÆc microph«n, nh÷ng vÊn ®Ò nµy thuéc ph©n líp H04R. 

 
9/122 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng ¸p ®iÖn [6, 2006.01] 
9/125 . . . cã nhiÒu chi tiÕt ho¹t ®éng [6, 2006.01] 
9/128 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng tõ gi¶o [6, 2006.01] 
9/13 . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn ®iÖn tõ [3, 2006.01] 
9/15 . . . C¸c c¬ cÊu tù ng¾t [3, 2006.01] 
9/16 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ph¸t ®iÖn b»ng lùc c¬ b¾p [1, 2006.01] 
9/18 . . C¸c chi tiÕt, vÝ dô bãng ®Ìn, b¬m, pÝt t«ng, chuyÓn m¹ch, vá m¸y [1, 2006.01] 
9/20 . . C¸c bé phËn t¹o ra ©m thanh  [1, 2006.01] 
9/22 . . Khung; Vá [1, 2006.01] 
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11/00 C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó truyÒn, dÉn hoÆc truyÒn ®Þnh híng ©m nãi 
chung; C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng l¹i hoÆc lµm gi¶m tiÕng ån 
hoÆc c¸c sãng ©m kh¸c nãi chung  [1, 2006.01] 

11/02 . Trë kh¸ng ©m c¬ häc, sù phèi hîp trë kh¸ng, vÝ dô b»ng cßi; C¸c bé céng hëng 
©m [1, 3, 2006.01] 

11/04 . . C¸c bé läc ©m [1, 3, 2006.01] 
11/08 . ThiÕt bÞ khuyÕch ®¹i ©m thanh kh«ng dïng ®iÖn, vÝ dô loa kh«ng dïng ®iÖn (t¨ng 

©m b»ng cßi  G01K 11/02; t¨ng ©m b»ng ®iÒu tiªu G10K 11/26) [1, 2006.01] 
11/16 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng l¹i hoÆc lµm gi¶m tiÕng ån hoÆc c¸c 

sãng ©m kh¸c nãi chung (G01K 11/36 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
11/162 .  .  Lùa chän vËt liÖu [6, 2006.01] 
11/165 . . . C¸c h¹t trong mét ma trËn [6, 2006.01] 
11/168 . . . NhiÒu líp c¸c vËt liÖu kh¸c nhau, vÝ dô kiÓu nhiÒu líp kÑp vµo nhau [6, 

2006.01] 

Ghi chó [6] 

 Khi ph©n lo¹i trong nhãm nµy, viÖc ph©n lo¹i còng ®îc ®a vµo ph©n líp B32B, v× 
cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm cã líp. 

 
11/172 . . sö dông c¸c hiÖu øng céng hëng [6, 2006.01] 
11/175 . . sö dông hiÖu øng giao thoa; Che ch¾n ©m thanh [6, 2006.01] 
11/178 . . . b»ng viÖc t¸i t¹o ®iÖn-©m c¸c sãng ©m gèc trong pha ngîc l¹i [6, 2006.01] 
11/18 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó truyÒn, dÉn hoÆc truyÒn ®Þnh híng ©m (G01K 

11/02, G10K 11/36 ®îc u tiªn; èng nghe y khoa A61B 7/02) [3, 2006.01] 
11/20 . . C¸c c¬ cÊu ph¶n x¹ ©m thanh (G10K 11/28 ®îc u tiªn) [3, 2006.01] 
11/22 . . ®Ó truyÒn ©m thanh theo èng rçng, vÝ dô èng nãi [3, 2006.01] 
11/24 . . ®Ó truyÒn ©m thanh qua c¸c vËt thÓ r¾n, vÝ dô d©y dÉn [3, 2006.01] 
11/26 . . Sù ®iÒu tiªu hoÆc truyÒn ®Þnh híng ©m, vÝ dô quÐt  [3, 2006.01] 
11/28 . . . sö dông sù ph¶n x¹, vÝ dô bé ph¶n x¹ h×nh parabol [3, 2006.01] 
11/30 . . . sö dông sù khóc x¹, vÝ dô thÊu kÝnh ©m häc [3, 2006.01] 
11/32 . . . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña nguån [3, 2006.01] 
11/34 . . . sö dông sù l¸i b»ng ®iÖn cña c¸c m¹ng chuyÓn ®æi, vÝ dô l¸i tia [3, 2006.01] 
11/35 . . . sö dông sù l¸i b»ng c¬ häc cña c¸c bé chuyÓn ®æi [6, 2006.01] 
11/36 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn sãng ©m bÒ mÆt b»ng tay (bé khuyÕch ®¹i ®iÖn-©m H03F 

13/00; c¸c m¹ng cã c¸c thiÕt bÞ ®iÖn-©m H03H 9/00) [3, 2006.01] 

13/00 Vµnh loa, mµng rung hoÆc c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù ®Ó ph¸t hoÆc nhËn ©m thanh nãi 
chung (cho c¸c bé chuyÓn ®æi c¬ ®iÖn H04R 7/00) [1, 2006.01] 

15/00 ¢m häc kh«ng ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c [4, 2006.01] 
15/02 . Tæng hîp sãng ©m (tæng hîp giäng nãi G10L 13/00) [4, 2006.01] 
15/04 . C¸c thiÕt bÞ t¹o ra ©m thanh (G10K 15/02 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
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15/06 . . sö dông sù phãng ®iÖn [4, 2006.01] 
15/08 . C¸c thiÕt bÞ t¹o ©m vang hoÆc ©m väng [5, 2006.01] 
15/10 . . sö dông c¸c m¹ng thêi gian trÔ gåm c¸c thiÕt bÞ ®iÖn-c¬ hoÆc ®iÖn-©m [5, 

2006.01] 
15/12 . . sö dông c¸c m¹ng thêi gian trÔ ®iÖn tö [5, 2006.01] 
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G10L Ph©n tÝch hoÆc tæng hîp tiÕng nãi; NhËn d¹ng tiÕng nãi; 
xö lý tiÕng nãi hoÆc giäng nãi;  M· hãa hoÆc gi¶i m· tiÕng 
nãi hoÆc ©m thanh [4] 

Ghi chó [2010.01] 

 Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm: 
 -  c¸c thiÕt bÞ ®Ó lu gi÷ c¸c tÝn hiÖu tiÕng nãi hoÆc c¸c tÝn hiÖu ©m thanh, ®· ®îc 

    ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp G11B vµ G11C; 
 -  viÖc m· hãa c¸c tÝn hiÖu tiÕng nãi ®îc nÐn ®Ó truyÒn hoÆc lu gi÷ ®· ®îc ph©n 

    lo¹i vµo nhãm H03M 7/30. 
 

13/00 C¸c ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o ra tiÕng nãi tæng hîp; ThiÕt bÞ tæng hîp tiÕng nãi [7, 
2006.01, 2013.01] 

13/02 . C¸c ph¬ng ph¸p ®Ó t¹o ra tiÕng nãi tæng hîp; ThiÕt bÞ tæng hîp tiÕng nãi [7, 
2006.01] 

13/027 . . Kh¸i niÖm ®Ó tæng hîp tiÕng nãi; T¹o ra c¸c ng÷ tù nhiªn tõ c¸c kh¸i niÖm dùa 
trªn m¸y (t¹o ra c¸c th«ng sè ®Ó tæng hîp tiÕng nãi ngoµi v¨n b¶n G10L 13/08) 
[2013.01]  

13/033 . . HiÖu chØnh giäng nãi, vÝ dô ®iÒu khiÓn giäng nãi cña bé tæng hîp [2013.01]  
13/04 . . C¸c chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng tæng hîp tiÕng nãi, vÝ dô kÕt cÊu cña thiÕt bÞ tæng 

hîp hoÆc qu¶n lý bé nhí [7,2006.01, 2013.01] 
13/047 . . . CÊu tróc cña bé tæng hîp tiÕng nãi [2013.01] 
13/06 . C¸c ®¬n vÞ tiÕng nãi c¬ së ®îc sö dông trong thiÕt bÞ tæng hîp tiÕng nãi; C¸c quy 

t¾c trïng khíp [7, 2006.01, 2013.01] 
13/07 . . C¸c quy t¾c trïng khíp [2013.01]  
13/08 . Ph©n tÝch v¨n b¶n hoÆc t¹o ra c¸c th«ng sè ®Ó tæng hîp tiÕng nãi ngoµi v¨n b¶n, vÝ 

dô dÞch tù vÞ ra ©m vÞ, t¹o ra ng«n ®iÖu hoÆc x¸c ®Þnh träng ©m hoÆc ng÷ ®iÖu [7, 
2006.01, 2013.01] 

13/10 . . C¸c quy t¾c t¹o ng«n ®iÖu tõ v¨n b¶n; Träng ©m hoÆc ng÷ ®iÖu [2013.01] 

15/00 NhËn d¹ng tiÕng nãi (G10L 17/00 ®îc u tiªn) [7, 2006.01, 2013.01] 

15/01 . §¸nh gi¸ hoÆc íc lîng hÖ thèng tæng hîp tiÕng nãi [2013.01] 
15/02 . TrÝch ®Æc ®iÓm ®Ó nhËn d¹ng tiÕng nãi; Lùa chän ®¬n vÞ nhËn d¹ng [7, 2006.01] 
15/04 . Ph©n ®o¹n; Ph¸t hiÖn ranh giíi tõ [7, 2006.01, 2013.01] 
15/05 . Ph¸t hiÖn ranh giíi tõ [2013.01] 
15/06 . T¹o ra c¸c mÉu tham chiÕu; HuÊn luyÖn c¸c hÖ thèng nhËn d¹ng tiÕng nãi, vÝ dô 

lµm thÝch øng víi c¸c ®Æc ®iÓm cña giäng ngêi nãi (G10L 15/14 ®îc u tiªn) [7, 
2006.01, 2013.01] 

15/065 . . ThÝch øng [2013.01] 
15/07 . . . víi ngêi nãi [2013.01]  

15/08 . Ph©n lo¹i hoÆc tra cøu tiÕng nãi [7, 2006.01] 
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15/10 . . sö dông viÖc ®o kho¶ng c¸ch hoÆc sù mÐo gi÷a mét tiÕng nãi cha biÕt d¹ng vµ 
c¸c mÉu tham chiÕu [7, 2006.01] 

15/12 . . sö dông c¸c kü thuËt lËp tr×nh ®éng, vÝ dô ®o sù sai lÖch ®éng häc vÒ thêi gian 
[DTW] [7, 2006.01] 

15/14 . . sö dông c¸c m« h×nh thèng kª, vÝ dô c¸c m« h×nh Markov Èn [HMM] (G10L 
15/18 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 

15/16 . . sö dông c¸c m¹ng thÇn kinh gi¶ [7, 2006.01] 
15/18 . . sö dông sù m« h×nh hãa ng«n ng÷ tù nhiªn [7, 2006.01, 2013.01] 
15/183 . . . sö dông ng÷ c¶nh phô thuéc, vÝ dô m« pháng ng«n ng÷ [2013.01] 
15/187 . . . . Ng÷ c¶nh ©m vÞ, vÝ dô quy t¾c ph¸t ©m, liªn kÕt ©m vÞ hoÆc tÇn suÊt xuÊt hiÖn 

©m vÞ [2013.01]  
15/19 . . . . Ng÷ c¶nh ng÷ ph¸p, vÝ dô ®Þnh híng gi¶ thuyÕt nhËn d¹ng dùa trªn nguyªn 

t¾c tiÕp theo cña tõ [2013.01] 
15/193 . . . . Có ph¸p h×nh thøc, vÝ dô c¸c m¸y dÞch tù ®éng tr¹ng th¸i giíi h¹n, có ph¸p phi 

ng÷ c¶nh hoÆc m¹ng líi c¸c tõ [2013.01] 
15/197 . . . . Có ph¸p x¸c suÊt, vÝ dô m« h×nh ng«n ng÷ n-grams [2013.01] 
15/20 . C¸c kü thuËt nhËn d¹ng tiÕng nãi chuyªn dông nh»m t¨ng cêng tiÕng nãi trong c¸c 

m«i trêng bÊt lîi, vÝ dô trong tiÕng ån hoÆc cña tiÕng nãi ®îc c¶m øng ©m nhÊn 
(G10L 21/02 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 

15/22 .  C¸c thñ tôc ®îc sö dông trong qui tr×nh nhËn d¹ng tiÕng nãi, vÝ dô héi tho¹i ngêi-
m¸y [7, 2006.01] 

15/24 . NhËn d¹ng tiÕng nãi sö dông c¸c ®Æc tÝnh kh«ng ph¶i lµ ©m häc [7, 2006.01, 
2013.01] 

15/25 . . sö dông ph©n tÝch vÞ trÝ cña m«i, ph©n tÝch chuyÓn ®éng cña m«i hay khu«n mÆt 
[2013.01]   

15/26 . TiÕng nãi ®èi víi c¸c hÖ thèng v¨n b¶n (G10L 15/08 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
15/28 . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu cña c¸c hÖ thèng nhËn d¹ng tiÕng nãi [7, 2006.01, 2013.01] 
15/30 . . HÖ thèng nhËn d¹ng ®îc ph©n bè, vÝ dô trong hÖ thèng m¸y chñ-kh¸ch, dïng 

cho c¸c øng dông m¹ng líi hay ®iÖn tho¹i di ®éng [2013.01] 
15/32 . . NhiÒu hÖ thèng nhËn d¹ng ®îc sö dông theo thø tù hoÆc song song; HÖ thèng kÕt 

hîp ®iÓm sè cña chóng, vÝ dô hÖ thèng biÓu quyÕt [2013.01] 
15/34 . . Lµm thÝch øng mét bé nhËn d¹ng ®¬n cho quy tr×nh xö lý song song, vÝ dô b»ng 

c¸ch sö dông nhiÒu bé xö lý hoÆc ®iÖn to¸n ®¸m m©y [2013.01] 

17/00 NhËn d¹ng hoÆc x¸c minh ngêi nãi [7, 2006.01, 2013.01] 
17/02 . C¸c ho¹t ®éng tiÒn xö lý, vÝ dô lùa chän ph©n ®o¹n; M« h×nh hoÆc ®¹i diÖn mÉu, vÝ 

dô dùa trªn ph©n tÝch biÖt sè tuyÕn tÝnh [LDA] hoÆc c¸c thµnh phÇn chÝnh; Lùa 
chän hoÆc trÝch xuÊt tÝnh n¨ng [2013.01]  

17/04 . §µo t¹o, tËp hîp hoÆc x©y dùng m« h×nh [2013.01] 
17/06 . C¸c kü thuËt ra quyÕt ®Þnh; ChiÕn lîc ®Ó phï hîp víi mÉu [2013.01] 
17/08 . . Sö dông c¸c chØ sè biÕn d¹ng hoÆc kho¶ng c¸ch cô thÓ gi÷a mÉu th¨m dß vµ c¸c 

mÉu tham chiÕu [2013.01] 
17/10 . . C¸c hÖ thèng ®a ph¬ng thøc, nghÜa lµ dùa trªn sù tÝch hîp cña c¸c c«ng cô nhËn 

d¹ng ®a d¹ng hoÆc kÕt hîp c¸c hÖ thèng chuyªn m«n [2013.01] 

345 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G10L 

17/12 . . ChuÈn hãa ®iÓm sè [2013.01] 
17/14 . . Sö dông ph©n lo¹i ©m vÞ hoÆc nhËn d¹ng giäng nãi tríc khi nhËn d¹ng hoÆc x¸c 

minh tiÕng nãi [2013.01] 
17/16 . C¸c m« h×nh Markov Èn [HMM] [2013.01] 
17/18 . C¸c m¹ng líi thÇn kinh nh©n t¹o; C¸ch tiÕp cËn liªn kÕt [2013.01]  
17/20 . C¸c phÐp biÕn ®æi mÉu hoÆc c¸c thao t¸c nh»m t¨ng ®é m¹nh cho hÖ thèng, vÝ dô 

chèng l¹i tiÕng ån cña kªnh hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau [2013.01] 
17/22 . Thñ tôc t¬ng t¸c; Giao diÖn ngêi-m¸y [2013.01] 
17/24 . . ngêi dïng ®îc gîi ý ®Ó ®a ra mét mËt khÈu hoÆc mét côm tõ ®îc x¸c ®Þnh 

tríc [2013.01]  
17/26 . NhËn d¹ng ®Æc ®iÓm giäng nãi ®Æc biÖt, vÝ dô ®Ó sö dông trong ph¸t hiÖn nãi dèi; 

NhËn d¹ng giäng ®éng vËt [2013.01] 

19/00 C¸c kü thuËt ph©n tÝch-tæng hîp tÝn hiÖu tiÕng nãi hoÆc ©m thanh ®Ó lµm gi¶m 
sù rêm rµ, vÝ dô trong c¸c bé m· hãa tiÕng nãi; M· hãa hoÆc gi¶i m· c¸c tÝn 
hiÖu tiÕng nãi hoÆc ©m thanh, sö dông c¸c m« h×nh bé läc-nguån hoÆc ph©n tÝch 
t©m lý ©m thanh [7, 2006.01, 2013.01] 

19/002 . Ph©n bæ bit ®éng (®èi víi bé m· hãa ©m thanh c¶m quan G10L 19/032) [2013.01] 
19/005 . Söa lçi g©y ra do kªnh truyÒn dÉn, nÕu liªn quan ®Õn thuËt to¸n m· hãa [2013.01]  
19/008 . M· hãa hoÆc gi¶i m· tÝn hiÖu ©m thanh ®a kªnh, nghÜa lµ sö dông mèi t¬ng quan 

liªn kªnh ®Ó lµm gi¶m sù rêm rµ, vÝ dô ©m thanh chung, cêng ®ä m· hãa hoÆc ma 
trËn (s¾p xÕp ®Ó t¸i t¹o kh«ng gian ©m thanh H04R 5/00; c¸c hÖ thèng ©m thanh, vÝ 
dô nh thu ©m thanh kh«ng gian hoÆc t¹o ma trËn tÝn hiÖu ©m thanh ë tr¹ng th¸i 
gi¶i m· H04S) [2013.01]  

19/012 . M· hãa ©m thanh nÒn hoÆc sù im lÆng [2013.01] 
19/018 . Thñy v©n ©m thanh, nghÜa lµ nhóng d÷ liÖu kh«ng nghe thÊy vµo trong tÝn hiÖu ©m 

thanh [2013.01] 
19/02 . sö dông sù ph©n tÝch quang phæ, vÝ dô biÕn ®æi c¸c bé m· hãa tiÕng nãi hoÆc c¸c bé 

m· hãa ph©n gi¶i tiÕng nãi [7, 2006.01, 2013.01] 
19/022 . . T¹o khèi, tøc lµ nhãm c¸c mÉu cïng thêi ®iÓm; Chän cöa sæ ph©n tÝch; Trïng lÆp 

c¸c nh©n tè [2013.01]  

19/025 . . . Ph¸t hiÖn sù kh«ng æn ®Þnh hoÆc th©m nhËp ®Ó chuyÓn ®æi ®é ph©n gi¶i thêi 
gian/tÇn suÊt [2013.01] 

19/028 . . Thay thÕ tiÕng ån, vÝ dô thay thÕ c¸c thµnh phÇn quang phæ kh«ng cã thanh ®iÖu 
b»ng nguån cã tiÕng ån (©m thanh nÒn cho sù truyÒn dÉn tiÕng nãi kh«ng liªn tôc 
G10L 19/012) [2013.01]   

19/03 . . Dù ®o¸n quang phæ ®Ó ng¨n ngõa tríc tiÕng väng; T¸ch tiÕng ån t¹m thêi [TNS], 
vÝ dô trong MPEG2 hoÆc MPEG4 [2013.01] 

19/032 . . Lîng tö hãa hoÆc kh«i phôc c¸c thµnh phÇn quang phæ [2013.01] 
19/035 . . . Lîng tö v« híng [2013.01] 
19/038 . . . Lîng tö vector, vÝ dô ©m thanh TwinVQ [2013.01] 
19/04 . sö dông c¸c kü thuËt dù b¸o [7, 2006.01, 2013.01] 
19/06 . . X¸c ®Þnh hoÆc m· hãa c¸c ®Æc tÝnh quang phæ, vÝ dô c¸c hÖ sè dù b¸o ng¾n h¹n 

[7, 2006.01, 2013.01] 
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19/07 . . . Bé m· hãa cÆp phæ ®êng d©y [LSP] [2013.01] 
19/08 . . X¸c ®Þnh hoÆc m· hãa hµm kÝch thÝch; X¸c ®Þnh hoÆc m· hãa c¸c th«ng sè dù b¸o 

dµi h¹n [7, 2006.01, 2013.01] 
19/083 . . . chøc n¨ng kÝch thÝch lµ t¨ng kÝch thÝch (G10L 25/90 ®îc u tiªn) [2013.01] 
19/087 . . . sö dông c¸c m« h×nh kÝch thÝch hçn hîp, vÝ dô MELP, MBE, b¨ng ph©n chia 

LPC hoÆc HVXC [2013.01] 
19/09 . . . Dù ®o¸n dµi h¹n, nghÜa lµ lo¹i bá sù rêm rµ ®Þnh kú, vÝ dô sö dông b¶ng m· 

thÝch øng hoÆc dù ®o¸n cêng ®é ©m thanh [2013.01] 
19/093 . . . sö dông m« h×nh dù ®o¸n h×nh sin [2013.01] 
19/097 . . . sö dông bé m· hãa ph©n ho¹ch d¹ng sãng nguyªn mÉu hoÆc néi suy d¹ng sãng 

nguyªn mÉu [PWI] [2013.01] 
19/10 . . . chøc n¨ng kÝch thÝch lµ kÝch thÝch ®a xung [7, 2006.01, 2013.01] 
19/107 . . . . KÝch thÝch xung tha, vÝ dô b»ng c¸ch sö dông b¶ng m· ®¹i sè [2013.01] 
19/113 . . . . KÝch thÝch xung ®Òu [2013.01] 
19/12 . . . chøc n¨ng kÝch thÝch lµ m· hãa kÝch thÝch, vÝ dô trong viÖc dù ®o¸n tuyÕn tÝnh 

m· hãa kÝch thÝch [CELP] [7, 2006.01] 
19/125 . . . . KÝch thÝch cêng ®é ©m thanh, vÝ dô c¶i tiÕn ®ång bé cêng ®é ©m thanh dù 

®o¸n tuyÕn tÝnh m· hãa kÝch thÝch [CELP] [PSI-CELP] [2013.01] 
19/13 . . . . Dù ®o¸n tuyÕn tÝnh kÝch thÝch d [RELP] [2013.01] 
19/135 . . . . Dù ®o¸n tuyÕn tÝnh kÝch thÝch tæng vector [VSELP] [2013.01] 
19/16 . . CÊu tróc bé m· hãa tiÕng nãi [2013.01] 
19/18 . . . C¸c bé m· hãa sö dông nhiÒu chÕ ®é [2013.01] 
19/20` . . . . sö dông m· hãa líp ©m thanh cô thÓ, c¸c bé m· hãa lai hoÆc m· hãa dùa trªn 

®èi tîng [2013.01] 
19/22 . . . . QuyÕt ®Þnh chÕ ®é, nghÜa lµ dùa trªn néi dung tÝn hiÖu ©m thanh so víi c¸c 

tham sè bªn ngoµi [2013.01] 
19/24 . . . . C¸c bé m· hãa tèc ®é biÕn ®æi, vÝ dô ®Ó t¹o ra c¸c phÈm chÊt kh¸c nhau b»ng 

c¸ch sö dông ®¹i diÖn cã thÓ më réng nh m· ho¸ ph©n cÊp hoÆc m· ho¸ líp 
[2013.01] 

19/26 . . Läc tríc hoÆc läc sau [2013.01] 

21/00 Xö lý c¸c tÝn hiÖu tiÕng nãi hoÆc giäng nãi ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu ©m thanh hoÆc tÝn 
hiÖu kh«ng ph¶i lµ ©m thanh kh¸c, vÝ dô tÝn hiÖu nh×n ®îc hoÆc tÝn hiÖu xóc 
gi¸c ®Ó thay ®æi chÊt lîng hoÆc tÝnh dÔ hiÓu cña nã (G10L 19/00 ®îc u tiªn) 
[7, 2006.01, 2013.01] 

21/003 . Thay ®æi chÊt lîng giäng nãi, vÝ dô ®é cao hay häa ©m (formant) [2013.01] 
21/007 . . ®Æc trng bëi quy tr×nh ®îc sö dông [2013.01]  
21/01 . . . HiÖu chØnh trôc thêi gian [2013.01] 
21/013 . . . ThÝch øng víi cao ®é ®Ých [2013.01] 
21/02 . T¨ng cêng tiÕng nãi, vÝ dô gi¶m tiÕng ån hoÆc khö tiÕng déi (gi¶m hiÖu øng tiÕng 

déi trong c¸c hÖ thèng ®êng truyÒn h÷u tuyÕn H04B 3/20; triÖt tiªu tiÕng déi trong 
c¸c m¸y ®iÖn tho¹i kh«ng cÇn cÇm tay H04M 9/08) [7, 2006.01, 2013.01] 

21/0208 . . Läc tiÕng ån [2013.01] 
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21/0216 . . . ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó íc lîng tiÕng ån [2013.01] 
21/0224 . . . . Xö lý trong miÒn thêi gian [2013.01] 
21/0232 . . . . Xö lý trong miÒn tÇn sè [2013.01] 
21/0264 . . . ®Æc trng bëi lo¹i th«ng sè ®o, vÝ dô kü thuËt t¬ng quan, kü thuËt vÒ kh«ng 

(zero crossing) hoÆc kü thuËt dù ®o¸n [2013.01] 
21/0272 . . T¸ch tÝn hiÖu giäng nãi [2013.01] 
21/028 . . . sö dông c¸c thuéc tÝnh cña nguån ©m thanh [2013.01]   
21/0308 . . . ®Æc trng bëi lo¹i th«ng sè ®o, vÝ dô kü thuËt t¬ng quan, kü thuËt vÒ kh«ng 

(zero crossing) hoÆc kü thuËt dù ®o¸n [2013.01] 
21/0316 . . b»ng c¸ch thay ®æi biªn ®é [2013.01] 
21/0324 . . . Chi tiÕt vÒ viÖc xö lý ®ã [2013.01] 
21/0332 . . . . bao gåm viÖc söa ®æi d¹ng sãng [2013.01] 
21/034 . . . . §iÒu chØnh tù ®éng [2013.01] 
21/0356 . . . ®Ó ®ång bé hãa víi c¸c tÝn hiÖu kh¸c, vÝ dô tÝn hiÖu video [2013.01] 
21/0364 . . . ®Ó c¶i thiÖn ®é nghe râ [2013.01] 
21/038 . . sö dông c¸c kü thuËt më réng b¨ng tÇn [2013.01] 
21/0388 . . . Chi tiÕt vÒ viÖc xö lý ®ã [2013.01] 
21/04 . NÐn thêi gian hoÆc lµm gi·n thêi gian [7, 2006.01, 2013.01] 
21/043 . . b»ng c¸ch thay ®æi tèc ®é [2013.01] 
21/045 . . . sö dông viÖc lîc bít hoÆc chÌn thªm mét d¹ng sãng [2013.01] 
21/047 . . . . ®Æc trng bëi lo¹i d¹ng sãng ®îc lîc bít hoÆc chÌn thªm [2013.01] 
21/049 . . . . ®îc ®Æc trng bëi sù kÕt nèi cña d¹ng sãng [2013.01] 
21/055 . . ®Ó ®ång bé hãa víi c¸c tÝn hiÖu kh¸c, vÝ dô tÝn hiÖu video [2013.01] 
21/057 . . ®Ó c¶i thiÖn ®é nghe râ [2013.01] 
21/06 . BiÕn ®æi tiÕng nãi thµnh sù biÓu diÔn kh«ng ph¶i lµ ©m thanh, vÝ dô sù h×nh dung 

tiÕng nãi hoÆc xö lý tiÕng nãi ®Ó trî gióp xóc gi¸c (G10L 15/26 ®îc u tiªn) [7, 
2006.01, 2013.01] 

21/10 . . ChuyÓn thµnh th«ng tin cã thÓ nh×n thÊy [2013.01] 
21/12  . . . b»ng c¸ch hiÓn thÞ th«ng tin miÒn thêi gian [2013.01] 
21/14 . . . b»ng c¸ch hiÓn thÞ th«ng tin miÒn tÇn sè [2013.01] 
21/16 . . BiÕn ®æi thµnh sù biÓu diÔn kh«ng thÓ nh×n thÊy (c¸c thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p 

cho phÐp bÖnh nh©n tai thay nhËn thøc thÝnh gi¸c trùc tiÕp b»ng mét d¹ng nhËn 
thøc kh¸c A61F 11/04) [2013.01] 

21/18 . . C¸c chi tiÕt cña quy tr×nh biÕn ®æi [2013.01]   

25/00 Kü thuËt ph©n tÝch giäng nãi hay lêi nãi kh«ng bÞ giíi h¹n bëi mét trong c¸c 
nhãm G10L 15/00-G10L 21/00 (chÆn bé khuÕch ®¹i trªn c¬ së b¸n dÉn khi mét sè 
®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña tÝn hiÖu ®îc dß thÊy bëi thiÕt bÞ dß giäng nãi, vÝ dô dß khi 
kh«ng cã tÝn hiÖu, H03G 3/34) [2013.01] 

25/03 . ®Æc trng bëi lo¹i tham sè ®îc trÝch suÊt [2013.01] 
25/06 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ c¸c hÖ sè t¬ng quan [2013.01] 
25/09 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ c¸c tû lÖ vÒ kh«ng [2013.01] 
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25/12 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ c¸c hÖ sè dù ®o¸n [2013.01] 
25/15 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ th«ng tin häa ©m [2013.01] 
25/18  . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ th«ng tin quang phæ cña mçi d¶i con [2013.01] 
25/21 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ th«ng tin n¨ng lîng [2013.01] 
25/24 . . c¸c tham sè trÝch xuÊt lµ c¸c hÖ sè cepstrum [2013.01] 
25/27 . ®Æc trng bëi kü thuËt ph©n tÝch [2013.01] 
25/30 . . sö dông m¹ng líi thÇn kinh [2013.01] 
25/33 . . sö dông l«gic mê [2013.01] 
25/36 . . sö dông thuyÕt hçn ®én [2013.01] 
25/39 . . sö dông thuËt to¸n di truyÒn [2013.01] 
25/45 . ®Æc trng bëi lo¹i cöa sæ ph©n tÝch [2013.01] 
25/48 . chuyªn dïng cho môc ®Ých sö dông ®Æc biÖt [2013.01] 
25/51 . . ®Ó so s¸nh hoÆc ph©n biÖt [2013.01] 
25/54 . . . ®Ó phôc håi [2013.01] 
25/57 . . . ®Ó xö lý tÝn hiÖu video [2013.01] 
25/60 . . . ®Ó ®o chÊt lîng cña tÝn hiÖu giäng nãi [2013.01] 
25/63 . . . ®Ó dù ®o¸n tr¹ng th¸i c¶m xóc [2013.01] 
25/66 . . . ®Ó trÝch xuÊt c¸c th«ng sè liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng søc kháe (dß hoÆc ®o ®Ó 

chuÈn ®o¸n A61B 5/00) [2013.01] 
25/69 . . . ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c tÝn hiÖu giäng nãi tæng hîp hoÆc ®· gi¶i m· [2013.01] 
25/72 . . ®Ó truyÒn c¸c kÕt qu¶ ®· ph©n tÝch [2013.01] 
25/75 . ®Ó m« h×nh hãa c¸c tham sè vÒ ®êng ©m thanh [2013.01] 
25/78 . Dß sù cã hoÆc kh«ng cã tÝn hiÖu giäng nãi (chuyÓn m¹ch híng truyÒn nhê tÇn sè 

©m thanh trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i H04M 9/10) [2013.01] 
25/81 . . ®Ó ph©n biÖt giäng nãi tõ b¶n nh¹c [2013.01]  

25/84 . . ®Ó ph©n biÖt giäng nãi tõ tiÕng ån [2013.01] 
25/87 . . Ph¸t hiÖn c¸c ®iÓm rêi r¹c trong mét tÝn hiÖu giäng nãi [2013.01] 
25/90 . X¸c ®Þnh cêng ®é ©m thanh cña tÝn hiÖu tiÕng nãi [2013.01] 
25/93 . Ph©n biÖt gi÷a c¸c phÇn ®· ph¸t ©m vµ kh«ng ph¸t ©m cña tÝn hiÖu tiÕng nãi (G10L 

25/90 ®îc u tiªn) [2013.01] 

99/00 C¸c vÊn ®Ò cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy [2013.01] 
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G11 lu tr÷ th«ng tin 

G11B lu tr÷ th«ng tin dùa trªn sù chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a 
vËt ghi vµ m¸y biÕn ®æi (ghi c¸c gi¸ trÞ ®o b»ng ph¬ng ph¸p kh«ng ®ßi hái 
sù ph¸t l¹i l¹i th«ng qua m¸y biÕn ®æi G01D 9/00; c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc ph¸t l¹i sö 
dông b¨ng ®îc ®¸nh dÊu b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc, vÝ dô b¨ng giÊy ®ôc lç, hoÆc sö 
dông c¸c biÓu ghi, vÝ dô phiÕu ghi ®ôc lç hoÆc phiÕu ghi tõ trêng G06K; truyÒn d÷ 
liÖu tõ vËt ghi d¹ng nµy sang vËt ghi d¹ng kh¸c G06K 1/18; m¹ch nèi ®Çu ra cña thiÕt 
bÞ t¸i t¹o víi m¸y thu radio H04B 1/20; ®Çu ®äc m¸y quay ®Üa hoÆc c¸c m¸y biÕn ®æi 
c¬ ®iÖn hoÆc c¸c m¹ch dïng cho chóng H04R) 

Ghi chó [7] 

 (1) Ph©n líp nµy bao gåm:  
 - viÖc ghi hoÆc ph¸t l¹i th«ng tin b»ng sù chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a r·nh ghi vµ 

m¸y biÕn ®æi, m¸y biÕn ®æi trùc tiÕp t¹o ra, hoÆc trùc tiÕp ®îc khëi ®éng b»ng sù 
®iÒu biÕn trong r·nh ghi hoÆc ph¸t l¹i, vµ ph¹m vi ®iÒu biÕn phï hîp víi tÝn hiÖu ®îc 
ghi hoÆc ®îc ph¸t l¹i; 

 - m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó ghi hoÆc ph¸t l¹i, vµ c¸c bé phËn cña chóng, vÝ dô ®Çu ghi;  
 - vËt mang b¶n ghi ®Ó sö dông víi c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ nµy;  
 - sù liªn kÕt lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ nµy. 
(2) Trong ph©n líp nµy, c¸c thuËt ng÷ hay thµnh ng÷ sau ®îc sö dông víi c¸c nghÜa x¸c 

®Þnh:  
 - “vËt mang b¶n ghi” nghÜa lµ vËt, ch¼ng h¹n h×nh trô, ®Üa, phiÕu, b¨ng hoÆc d©y cã 

kh¶ n¨ng gi÷ th«ng tin l©u dµi, th«ng tin nµy cã thÓ ®äc ®îc nhê phÇn tö c¶m biÕn  
chuyÓn ®éng t¬ng ®èi ®îc so víi vËt mang b¶n ghi; 

 - "®Çu ®äc/ghi" nghÜa lµ ph¬ng tiÖn bÊt kú ®Ó biÕn ®æi c¸c d¹ng sãng ®iÖn h×nh sin 
hoÆc kh«ng sin thµnh c¸c biÕn sè cña tr¹ng th¸i vËt lý, Ýt nhÊt cña bÒ mÆt vËt mang 
b¶n ghi, hoÆc ngîc l¹i; 

 - “t¬ng t¸c trêng gÇn” nghÜa lµ sù t¬ng t¸c ë kho¶ng c¸ch rÊt ng¾n sö dông c¸c kü 
thuËt ®Çu dß-quÐt, vÝ dô sù tiÕp xóc tùa ho¨c sù tiÕp xóc nhanh gi÷a ®Çu ®äc/ghi vµ 
vËt mang b¶n ghi. 

(3) CÇn lu ý ®Õn c¸c ghi chó ngay sau tªn gäi cña líp B81 vµ ph©n líp B81B liªn quan 
®Õn “c¸c thiÕt bÞ vi cÊu tróc” vµ “c¸c hÖ thèng vi cÊu tróc”. 

Néi dung ph©n líp 

ghi  Th«ng tin kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn t¸i 
t¹o th«ng tin cïng d¹ng 

d¹ng c¬ häc .......................................................................................................................... 3/00 
d¹ng tõ trêng ...................................................................................................................... 5/00 
d¹ng quang häc .................................................................................................................... 7/00 
c¸c d¹ng ghi kh¸c................................................................................................................. 9/00 

ghi th«ng tin kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn t¸I 
t¹o kh¸c d¹ng .......................................................................................................................... 11/00 
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ghi ®ång thêi hoÆc cã lùa chän c¸c d¹ng 
kh¸c nhau kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn t¸I 
t¹o ®ång thêi hoÆc cã lùa chän  ................................................................................... 13/00 
xö lý tÝn hiÖu kh«ng ®Æc trng cho ph¬ng 
ph¸p ghi hoÆc t¸i t¹o ........................................................................................................... 20/00 
c¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña vËt 
mang b¶n ghi ............................................................................................................................. 25/00 
c¸c chi tiÕt; c¸c ®Æc ®iÓm chung ..................................................................................... 1/00 

Khëi ®éng, dõng, ho¹t ®éng .................................................................................... 15/00, 19/00 
DÉn híng .......................................................................................................................... 17/00 

®Çu ®äc/ghi; c¸c vËt mang b¶n ghi .................................................................... 21/00, 23/00 
lµm viÖc kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c ....................................................................... 31/00 
dùng, ®¸nh chØ sè, ®ång bé ho¸, kiÓm tra ................................................................. 27/00 
s¶n xuÊt ...................................................................................................................... 3/70, 5/84, 7/26 
c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c, c¸c chi tiÕt hoÆc phô 
tïng ................................................................................................................................................ 33/00 

 

3/00 Ghi b»ng c¸ch c¾t c¬ häc, lµm biÕn d¹ng hoÆc Ðp, vÝ dô cña r·nh hoÆc pit; T¸i 
t¹o b»ng c¶m biÕn c¬ häc; VËt b¶n ghi dïng cho chóng (G11B 11/10 ®îc u 
tiªn) [1, 2006.01] 

3/02 . §Çu ghi  [1, 2006.01] 
3/04 . . Bé chuyÓn ®æi nhiÒu lÇn, thuËn nghÞch hoÆc thay thÕ [1, 2006.01] 
3/06 . . X¸c ®Þnh hoÆc chØ b¸o vÞ trÝ cña ®Çu ghi [1, 2006.01] 
3/08 . . N©ng lªn, h¹ xuèng, c¸c d¹ng chuyÓn ®éng kh¸c ®Ó chuyÓn ®æi, dõng hoÆc n©ng 

®Çu ghi  tú vµo vËt mang b¶n ghi  [1, 2006.01] 
3/085 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn tù ®éng (G11B 3/095 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
3/09 . . . chØ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng b»ng tay (G11B 3/095 ®îc u tiªn) [4, 

2006.01] 
3/095 . . . ®Ó lÆp l¹i mét ®o¹n cña b¶n ghi; ®Ó b¾t ®Çu hoÆc dõng l¹i t¹i ®iÓm mong muèn 

cña b¶n ghi [4, 2006.01] 
3/10 . . . §Æt, ®ì, hoÆc dÉn ®éng ®Çu ghi, hoÆc bé chuyÓn ®æi t¬ng ®èi so víi vËt mang 

b¶n ghi [1, 2006.01] 
3/12 . . . §ì ë vÞ trÝ c©n b»ng, cã ®èi träng hoÆc ho¹t ®éng chÞu t¶i, vÝ dô chÞu t¶i theo 

ph¬ng n»m ngang [1, 2006.01] 
3/14 . . . . b»ng c¸ch sö dông t¸c dông cña träng lùc hoÆc qu¸n tÝnh; vÝ dô qu¶ ®èi träng 

(G11B 3/28 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
3/16 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/18 . . . . . Chèng rung b»ng hiÖu øng tÝnh nhít [1, 2006.01] 
3/20 . . . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®µn håi, vÝ dô lß xo (G11B 3/28 ®îc u tiªn) [1, 4, 

2006.01] 
3/22 . . . . . ®iÒu chØnh ®îc [1, 2006.01] 
3/24 . . . . . t¸c ®éng ®Ó gi¶m ¸p lùc lªn b¶n ghi [1, 2006.01] 
3/26 . . . . . t¸c ®éng ®Ó t¨ng ¸p lùc lªn b¶n ghi [1, 2006.01] 
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3/28 . . . . ®¶m b¶o viÖc di chuyÓn ngang theo híng song song víi b¶n ghi [1, 2006.01] 
3/30 . . . §ì ë vÞ trÝ kh«ng lµm viÖc [1, 2006.01] 
3/31 . . . . KÕt cÊu cña cÇn n©ng [4, 2006.01] 
3/32 . . . . KÕt cÊu hoÆc bè trÝ c¸c cét ®ì [1, 2006.01] 
3/34 . . . DÉn ®éng hoÆc dÉn híng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi [1, 2006.01] 
3/36 . . . . C¸c c¬ cÊu n¹p tù ®éng t¹o ra chuyÓn ®éng biÕn ®æi tiÕn ngang qua vËt mang 

b¶n ghi kh«ng ph¶i b»ng c¸c r·nh, vÝ dô b»ng vÝt dÉn [1, 2006.01] 
3/38 . . . . DÉn híng, vÝ dô c¸c cÊu tróc hoÆc thiÕt bÞ t¹o ra sù tuyÕn tÝnh hoÆc c¸c ®Æc 

tÝnh ®ång chØnh ®Æc biÖt kh¸c  [1, 2006.01] 
3/40 . . . . DÉn ®éng ®Çu ghi t¬ng ®èi so víi vËt mang b¶n ghi ë tr¹ng th¸i tÜnh ®Ó 

chuyÓn ®æi [1, 2006.01] 
3/42 . . . cã bé phËn lµm thÝch øng hoÆc thay ®Çu ghi [1, 2006.01] 
3/44 . Kim ghi, vÝ dô b»ng xaphia, kim c¬ng [1, 2006.01] 
3/46 . . KÕt cÊu hoÆc d¹ng, vÝ dô ®Ó g¾n kim vµo th©n [1, 2006.01] 
3/48 . . . Kim [1, 2006.01] 
3/50 . . C¸i ®e hoÆc c¸c kÕt cÊu ®ì kh¸c ®Ó chèng l¹i lùc ®Ì cña kim [1, 2006.01] 
3/52 . . C¸c thiÕt bÞ cho phÐp kim biÕn d¹ng díi ¸p suÊt ®«i [1, 2006.01] 
3/54 . . CÊt gi÷; l¾p ®Æt, vÝ dô l¾p kim vµo hoÆc th¸o kim ra khái ®Çu ghi  [1, 2006.01] 
3/56 . . Lµm s¾c (b»ng c¸ch mµi B24B 19/16) [1, 2006.01] 
3/58 . Lµm s¹ch kim hoÆc vËt mang b¶n ghi, vÝ dô lµm s¹ch c¸c m¶nh vôn hoÆc bôi  [1, 

2006.01] 
3/60 . M©m quay cho vËt mang b¶n ghi  [1, 2006.01] 
3/61 . . Gi¶m chÊn ®éng cña vËt mang b¶n ghi trªn m©m quay [4, 2006.01] 
3/64 . Ghi l¹i, tøc lµ ghi th«ng tin tõ mét vËt mang b¶n ghi cã r·nh nµy lªn mét hoÆc 

nhiÒu vËt mang b¶n ghi t¬ng tù hoÆc kh«ng t¬ng tù kh¸c [1, 2006.01] 
3/66 . Xo¸ th«ng tin, vÝ dô ®Ó sö dông l¹i vËt mang b¶n ghi [1, 2006.01] 
3/68 . C¸c vËt mang b¶n ghi [1, 2006.01] 
3/70 . . ®Æc trng bëi viÖc lùa chän vËt liÖu hoÆc cÊu tróc; C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ 

chuyªn dïng cho viÖc s¶n xuÊt c¸c vËt mang b¶n ghi [1, 4, 2006.01] 
3/72 . . T¹o r·nh, vÝ dô r·nh vµo, r·nh ra [1, 2006.01] 
3/74 . . . R·nh ghi béi ra song song, vÝ dô ©m thanh næi hai tai [1, 2006.01] 
3/76 . . . t¹o thµnh mét phÇn cña phim ®iÖn ¶nh [1, 2006.01] 
3/78 . . C¬ cÊu nhiÒu r·nh [1, 2006.01] 
3/80 . . kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng bæ sung cho ®Çu ghi kh«ng ph¶i lµ lo¹i cã 

r·nh ®iÒu biÕn; c¸c r·nh kh«ng ®iÒu biÕn mét phÇn ®Ó biÕn ®æi thµnh r·nh chuyÓn 
®æi [1, 2006.01] 

3/90 . . cã c¸c ph¬ng tiÖn chØ sù u tiªn hoÆc sö dông tr¸i phÐp [1, 2006.01] 

5/00 Ghi b»ng tõ ho¸ hoÆc khö tõ tÝnh cña vËt mang b¶n ghi; T¸i t¹o b»ng c¸c 
ph¬ng tiÖn tõ; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho chóng (G11B 11/00 ®îc u tiªn) 
[1, 4, 2006.01] 
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Ghi chó  [2] 

 C¸c nhãm G11B 5/02 G11B 5/86 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G11B 5/004 G11B 
5/0012. 

 
5/004 . Ghi trªn trèng tõ, hoÆc t¸i t¹o hoÆc xo¸ th«ng tin trªn trèng tõ (G11B 19/00 ®îc u 

tiªn) [2, 2006.01] 
5/008 . Ghi b»ng b¨ng tõ hoÆc d©y, hoÆc t¸i t¹o hoÆc xo¸ th«ng tin trªn b¨ng tõ hoÆc d©y 

(G11B 15/00 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/012 . Ghi trªn ®Üa tõ, hoÆc t¸i t¹o hoÆc xãa th«ng tin trªn ®Üa tõ (G11B17/00, G11B19/00 

®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
5/016 . . sö dông giÊy kim lo¹i tõ tÝnh [2, 2006.01] 
5/02 . C¸c ph¬ng ph¸p ghi, t¸i t¹o hoÆc xo¸; C¸c m¹ch ghi, t¸i t¹o hoÆc xo¸ dïng cho 

chóng [1, 2, 2006.01] 
5/024 . . Xo¸ [4, 2006.01] 
5/027 . . Ghi t¬ng tù [2, 2006.01] 
5/03 . . . Sù tõ hãa s¬ bé [4, 2006.01] 
5/035 . . . Lµm c©n b»ng [4, 2006.01] 
5/09 . . Ghi sè liÖu [2, 2006.01] 
5/10 . KÕt cÊu vá hoÆc s¶n xuÊt vá hoÆc mµn ch¾n cho ®Çu ghi [1, 4, 2006.01] 
5/105 . . G¾n ®Çu ghi bªn trong vá [2, 2006.01] 
5/11 . . Che ch¾n ®Çu ghi khái ®iÖn trßng hoÆc tõ trêng [2, 2006.01] 
5/115 . . . ThiÕt bÞ b¶o vÖ ®Æt gi÷a c¸c ®Çu ghi hoÆc c¸c cuén d©y (G11B 5/29 ®îc u 

tiªn) [2, 2006.01] 
5/127 . KÕt cÊu ®Çu ghi hoÆc s¶n xuÊt ®Çu ghi, vÝ dô ®Çu ghi c¶m øng [4, 2006.01] 
5/133 . . cã lâi ®îc lµm tõ c¸c h¹t, vÝ dô cã lâi bét, cã lâi ferit [4, 2006.01] 
5/147 . . cã lâi ®îc lµm tõ l¸ kim lo¹i, tøc lµ lâi ®îc c¸n máng [4, 2006.01] 
5/153 . . . cã lâi b¨ng-quÊn [4, 2006.01] 
5/17 . . CÊu tróc hoÆc sù bè trÝ b¨ng quÊn [4, 2006.01] 
5/187 . . KÕt cÊu hoÆc s¶n xuÊt bÒ mÆt cña ®Çu ghi tiÕp xóc vËt lý víi, hoÆc s¸t víi m«i 

trêng ghi; C¸c mám cùc; §Æc ®iÓm cña khe hë (G11B 5/265, G11B 5/31 ®îc u 
tiªn) [4, 2006.01] 

5/193 . . . c¸c mám cùc lµ ferit [4, 2006.01] 
5/21 . . . c¸c mám cùc lµ kim lo¹i d¹ng tÊm chøa s¾t [4, 2006.01] 
5/23 . . . §Æc ®iÓm cña khe hë [4, 2006.01] 
5/235 . . . . Lùa chän vËt liÖu lÊp ®Çy khe hë [4, 2006.01] 
5/245 . . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn tõ trë cña m¹ch tõ (G11B 5/255 ®îc u 

tiªn) [4, 2006.01] 
5/255 . . . bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng l¹i sù mµi mßn [4, 2006.01] 
5/265 . . KÕt cÊu ®Çu ghi hoÆc s¶n xuÊt ®Çu ghi cã nhiÒu h¬n mét khe hë ®Ó xo¸, ghi hoÆc 

t¸i t¹o l¹i trªn cïng mét r·nh (G11B 5/33 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
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5/29 . . KÕt cÊu hoÆc s¶n xuÊt c¸c bé thiÕt bÞ nhiÒu ®Çu ghi dïng cho nhiÒu h¬n mét  
r·nh [4, 2006.01] 

5/31 . . sö dông mµng máng (G11B 5/33 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
5/325 . . C¸c ®Çu xo¸ sö dông nam ch©m vÜnh cöu (c¸c chi tiÕt chung cña chóng G11B 

5/133 G11B 5/255) [4, 2006.01] 
5/33 . . KÕt cÊu ®Çu ghi hoÆc s¶n xuÊt c¸c ®Çu ghi nh¹y tõ th«ng (c¸c chi tiÕt chung cña 

chóng G11B 5/133 G11B 5/255) [4, 2006.01] 
5/335 . . . cã ®êng dÉn b·o hoµ, vÝ dô ®Ó ph¸t hiÖn sãng hµi bËc hai, ®Çu ghi tõ th«ng c©n 

b»ng [4, 2006.01] 
5/35 . . . cã c¸c phÇn tö rung ®éng [4, 2006.01] 
5/37 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ tõ-ganvanic, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ hiÖu øng Hall (G11B 5/39 

®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
5/39 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ tõ trë [4, 2006.01] 
5/40 . C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Çu ghi, vÝ dô ®Ó chèng qu¸ nhiÖt (G11B 5/31 ®îc u tiªn, 

b¶o vÖ chèng mµi mßn G11B 5/255) [1, 4, 2006.01] 
5/455 . C¸c c¬ cÊu thö nghiÖm chøc n¨ng cña ®Çu ghi; C¸c thiÕt bÞ ®o dïng cho ®Çu tõ  [4, 

2006.01] 
5/465 . C¸c c¬ cÊu khö tõ ®Çu ghi  [4, 2006.01] 
5/48 . Bè trÝ hoÆc ®Æt ®Çu ghi t¬ng ®èi víi vËt mang b¶n ghi [2, 2006.01] 
5/49 . . L¾p cè ®Þnh [2, 2006.01] 
5/50 . . L¾p r¸p cã thÓ thay thÕ ®îc, vÝ dô ®Ó thay ®æi ®Çu ghi mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh 

l¹i [1, 2006.01] 
5/52 . . cã chuyÓn ®éng ®ång thêi cña ®Çu ghi vµ vËt mang b¶n ghi, vÝ dô quay ®Çu tõ 

(G11B 5/588 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
5/53 . . . Bè trÝ hoÆc l¾p ®Çu tõ trªn gi¸ quay [4, 2006.01] 
5/54 . . cã bé phËn dÞch chuyÓn ®Çu ghi vµo vÞ trÝ lµm viÖc hoÆc ®a ®Çu ghi ra khái vÞ trÝ 

lµm viÖc hoÆc vu«ng gãc r·nh ghi [1, 2, 2006.01] 
5/55 . . . Thay ®æi r·nh ghi, lùa chän, hoÆc bè trÝ l¹i b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®Çu ghi [2, 

2006.01] 
5/56 . . cã bé phËn dÞch chuyÓn ®Çu ghi nh»m môc ®Ých ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña ®Çu ghi 

t¬ng øng víi vËt mang b¶n ghi, vÝ dô ®iÒu chØnh b»ng tay ®Ó chØnh gãc ph¬ng 
vÞ hoÆc chØnh trung t©m r·nh (G11B 5/54, G11B 5/58 ®îc u tiªn) [1, 2, 
2006.01] 

5/58 . . cã bé phËn dÞch chuyÓn ®Çu ghi nh»m môc ®Ých gi÷ vÞ trÝ cña ®Çu ghi t¬ng ®èi 
víi vËt mang b¶n ghi trong thêi gian chuyÓn ®æi, vÝ dô ®Ó bï sù kh«ng ®ång nhÊt 
cña bÒ mÆt vËt mang hoÆc cña r·nh kÕ tiÕp [1, 2, 2006.01] 

5/584 . . . dïng cho c¸c r·nh kÔ tiÕp trªn b¨ng [4, 2006.01] 
5/588 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn vÞ trÝ cña ®Çu quay (b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn vËn tèc cña 

vËt mang tin G11B 15/467; b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn vËn tèc cña ®Çu quay G11B 
15/473) [4, 2006.01] 

5/592 . . . . . sö dông phÇn tö ¸p ®iÖn ®ì ®Çu ghi [4, 2006.01] 
5/596 . . . dïng cho r·nh kÕ tiÕp trªn ®Üa [4, 2006.01] 
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5/60 . . . N©ng ®Çu ghi ra khái vËt mang b¶n ghi b»ng ph¬ng tiÖn thuû ®éng lùc hoÆc 
khÝ nÐn [1, 2006.01] 

5/62 . VËt mang b¶n ghi ®Æc trng bëi sù lùa chän vËt liÖu  [1, 2006.01] 

Ghi chó [4] 

 Nhãm nµy kh«ng bao gåm c¸c hçn hîp, c¸c vËt liÖu hoÆc c¸c ph¬ng ph¸p, xem, c¸c 
ph©n líp liªn quan ®Ò cËp dÕn chóng ®· nªu cña phÇn B hoÆc C. 

 
5/627 . . cña phÇn ®Çu b¨ng tõ, vÝ dô d¶i kh«ng cã tõ tÝnh trªn b¨ng hoÆc dïng ®Ó nèi [4, 

2006.01] 
5/633 . . cña phim ®iÖn ¶nh hoÆc phim ®Ìn chiÕu cã r·nh tõ tÝch hîp [4, 2006.01] 
5/64 . . chØ lµm b»ng vËt liÖu tõ tÝnh kh«ng cã chÊt liªn kÕt [1, 2006.01] 
5/65 . . . ®Æc trng bëi thµnh phÇn cña nã (G11B 5/66 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
5/66 . . . vËt mang b¶n ghi gåm nhiÒu líp [1, 2006.01] 
5/667 . . . . bao gåm mét líp tõ tÝnh mÒm [7, 2006.01] 
5/673 . . . . gåm cã hai hay nhiÒu líp liªn tiÕp [7, 2006.01] 
5/68 . . gåm cã mét hoÆc nhiÒu líp h¹t tõ tÝnh ®îc trén ®ång ®Òu víi chÊt liªn kÕt  [1, 

2006.01] 
5/70 . . . trªn mét líp nÒn [1, 7, 2006.01] 
5/702 . . . . ®Æc trng bëi chÊt liªn kÕt [4, 2006.01] 
5/706 . . . . ®Æc trng bëi thµnh phÇn cña vËt liÖu tõ [4, 2006.01] 
5/708 . . . . ®Æc trng bëi viÖc bæ sung c¸c h¹t kh«ng tõ tÝnh lªn líp tõ [4, 2006.01] 
5/71 . . . . ®Æc trng bëi chÊt b«i tr¬n [4, 2006.01] 
5/712 . . . . ®Æc trng bëi viÖc xö lý bÒ mÆt hoÆc viÖc phñ c¸c h¹t tõ tÝnh [4, 2006.01] 
5/714 . . . . ®Æc trng bëi kÝch thíc cña c¸c h¹t tõ tÝnh [4, 2006.01] 
5/716 . . . . ®Æc trng bëi hai hay nhiÒu líp tõ [4, 2006.01] 
5/718 . . . . . Ýt nhÊt cã mét líp ë mçi mÆt cña líp nÒn [4, 2006.01] 
5/72 . . Líp phñ b¶o vÖ, vÝ dô chèng tÜnh ®iÖn [1, 2006.01] 
5/725 . . .  chøa chÊt b«i tr¬n [7, 2006.01] 
5/73 . .  C¸c líp nÒn [7, 2006.01] 
5/74 . VËt mang b¶n ghi ®Æc trng bëi h×nh d¹ng, vÝ dô c¸c tÊm ®Ó cuèn trªn trèng [1, 

2006.01] 
5/76 . . VËt mang trèng [1, 2006.01] 
5/78 . . VËt mang b¨ng [1, 2006.01] 
5/80 . . VËt mang phiÕu [1, 2006.01] 
5/82 . . VËt mang ®Üa [1, 2006.01] 
5/84 . Ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó chÕ t¹o vËt mang b¶n ghi [1, 2006.01] 
5/842 . . Phñ nÒn b»ng dung dÞch ph©n t¸n tõ [4, 2006.01] 
5/845 . . . trong tõ trêng [4, 2006.01] 
5/848 . . Phñ nÒn víi mét líp tõ b»ng c¸ch Ðp ®ïn [4, 2006.01] 

355 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G11B 

5/85 . . Phñ nÒn víi mét líp tõ b»ng c¸ch kÕt tña h¬i [4, 2006.01] 
5/851 . . Phñ nÒn víi mét líp tõ b»ng c¸ch phun [4, 2006.01] 
5/852 . . §Þnh híng trong tõ trêng (G11B 5/845 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
5/855 . . ChØ phñ mét phÇn cña nÒn b»ng líp tõ [4, 2006.01] 
5/858 . . T¹o ra líp tõ b»ng c¸ch m¹ ®iÖn hoÆc m¹ kh«ng dïng ®iÖn [4, 2006.01] 
5/86 . Sao l¹i th«ng tin, tøc lµ chuyÓn th«ng tin tõ mét vËt mang b¶n ghi tõ tÝnh lªn mét 

hoÆc nhiÒu vËt mang b¶n ghi kh¸c t¬ng tù hoÆc kh«ng t¬ng tù [1, 2006.01] 

7/00 Ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc, vÝ dô ghi sö dông chïm tia 
nhiÖt cña bøc x¹ quang häc, t¸i t¹o l¹i sö dông chïm tia quang häc c«ng suÊt 
thÊp; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho chóng (G11B 11/00 G11B 13/00 ®îc u 
tiªn) [1, 4, 7, 2006.01] 

7/002 . C¸c hÖ thèng ghi, t¸i t¹o l¹i hoÆc xãa ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña vËt mang [7, 
2006.01] 

7/025 . . cã vËt mang h×nh trô hoÆc giãng h×nh trô, vÝ dô h×nh nãn côt [7, 2006.01] 
7/003 . . cã cuén, vÝ dô b¨ng, b¨ng quÊn hoÆc phim dµi gÇn nh v« tËn [7, 2006.01] 
7/0033 . . cã phiÕu [7, 2006.01] 
7/0037 . . cã ®Üa [7, 2006.01] 
7/004 . C¸c ph¬ng ph¸p ghi, t¸i t¹o l¹i  hoÆc xãa; C¸c m¹ch ®äc, ghi hoÆc xãa dïng cho 

c¸c ph¬ng ph¸p nµy [7, 2006.01] 
7/0045 . . Ghi (G11B 7/006, G11B 7/0065 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
7/005 . . T¸i t¹o l¹i (G11B 7/0065 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
7/0055 . . Xãa (G11B 7/006, G11B 7/0065 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
7/006 . . Ghi ®Ì (G11B 7/0065 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 
7/0065 . . Ghi, t¸i t¹o l¹i hoÆc xãa b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh giao thoa quang häc, vÝ dô 

¶nh toµn ký [7, 2006.01] 
7/007 . X¾p xÕp th«ng tin trªn vËt mang b¶n ghi, vÝ dô díi d¹ng c¸c r·nh [4, 2006.01] 
7/013 . . cho th«ng tin gi¸n ®o¹n, tøc lµ mçi ®¬n vÞ th«ng tin ®îc lu gi÷ ë mét vÞ trÝ  

riªng [4, 2006.01] 
7/08 . Bè trÝ hoÆc l¾p r¸p ®Çu ghi hoÆc nguån ¸nh s¸ng t¬ng ®èi so víi vËt mang b¶n ghi 

[1, 2006.01] 
7/085 . . cã bé phËn dÞch chuyÓn chïm tia s¸ng vµo trong hoÆc ra ngoµi vÞ trÝ lµm viÖc cña 

nã [4, 2006.01] 
7/09 . . cã bé phËn dÞch chuyÓn chïm tia s¸ng hoÆc mÆt ph¼ng tiªu cù nh»m môc ®Ých gi÷ 

th¼ng hµng chïm tia s¸ng ®èi víi vËt mang b¶n ghi trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi, vÝ dô 
®Ó bï cho bÒ mÆt kh«ng ®Òu cña b¶n ghi hoÆc cho r·nh tiÕp theo [4, 2006.01] 

7/095 . . . chuyªn dông cho ®Üa, vÝ dô ®Ó bï ®é lÖch t©m hoÆc sù ®¶o [4, 2006.01] 
7/10 . . L¾p r¸p ®Ó cã thÓ ®æi ®îc, vÝ dô ®Ó thay ®Çu ghi kh«ng cÇn ®iÒu chØnh l¹i [1, 

2006.01] 
7/12 . C¸c ®Çu ghi, vÝ dô h×nh d¹ng cña vÖt chïm tia quang häc hoÆc ®iÒu biÕn chïm tia 

quang häc (bè trÝ hoÆc l¾p c¸c phÇn tö ®Çu ghi trong vá hoÆc víi ®iÒu kiÖn di 
chuyÓn cña nguån s¸ng, chïm quang häc hoÆc bé dß, kh«ng liªn quan ®Õn ph¬ng 
ph¸p truyÒn G11B 7/08) [1, 2006.01, 2012.01] 
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7/121 . . B¶o vÖ ®Çu ghi, vÝ dô chèng bôi hoÆc va ch¹m víi vËt mang b¶n ghi [2012.01  
7/122 . . §Çu ghi di ®éng, vÝ dô t¬ng tù nh lo¹i Winchester trong ghi tõ [2012.01] 
7/123 . . ThiÕt bÞ ®Çu ghi tÝch hîp, vÝ dô víi nguån vµ bé dß ®îc g¾n trªn cïng mét líp 

nÒn [2012.01] 
7/124 . . . C¸c thiÕt bÞ ®Çu ghi tÝch hîp bao gåm èng dÉn sãng [2012.01] 
7/1245 . . . . C¸c èng dÉn sãng bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lÖch híng quang ®iÖn hoÆc 

quang ©m [2012.01] 
7/125 . . Nguån chïm tia quang häc dïng cho ®Çu ghi, vÝ dô m¹ch ®iÒu khiÓn laze chuyªn 

dïng cho c¸c thiÕt bÞ lu tr÷ quang häc; C¸c bé ®iÒu biÕn, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn 
®iÒu kiÓn kÝch thíc hoÆc cêng ®é cña ®iÓm quang häc hoÆc cña ®êng quang 
häc [4, 2006.01, 2012.01] 

7/126 . . . M¹ch, ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn hoÆc æn ®Þnh laze [2012.01] 
7/1263 . . . . §iÒu khiÓn c«ng suÊt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, vÝ dô b»ng c¸ch gi¸m s¸t 

[2012.01] 
7/1267 . . . . HiÖu chØnh c«ng suÊt   [2012.01] 
7/127 . . . Laze; Laze ®a d¶i [2012.01] 
7/1275 . . . . Hai hoÆc nhiÒu laze cã bíc sãng kh¸c nhau [2012.01] 
7/128 . . . Bé ®iÒu biÕn (G11B 7/1245 ®îc u tiªn) [2012.01] 
7/13 . . C¸c bé dß quang häc dïng cho ®Çu ghi [4, 2006.01, 2012.01] 
7/131 . . . S¾p xÕp bé dß trong mét d¶i nhiÒu bíc sãng [2012.01] 
7/133 . . . H×nh d¹ng cña c¸c phÇn tö bé dß c¸ nh©n [2012.01] 
7/135 . . C¸c ph¬ng tiÖn dÉn híng chïm tia tõ nguån tíi vËt mang b¶n ghi hoÆc tõ vËt 

mang b¶n ghi tíi bé dß [4, 2006.01, 2012.01] 
7/1353 . . . C¸c phÇn tö nhiÔu x¹, vÝ dô ¶nh toµn ký hoÆc líi nhiÔu x¹ [2012.01] 
7/1353 . . . L¨ng kÝnh ®«i hoÆc ®a l¨ng kÝnh, cã nghÜa lµ cã hai hoÆc nhiÒu l¨ng kÝnh kÕt 

hîp víi nhau [2012.01] 
7/1359 . . . L¨ng kÝnh ®¬n [2012.01] 
7/1362 . . . G¬ng [2012.01] 
7/1365 . . . C¸c phÇn tö khóc x¹ t¸ch rêi hoÆc tÝch hîp, vÝ dô tÊm d¹ng sãng [2012.01] 

Ghi chó [2012.01] 

 Trong nhãm nµy, sù kÕt hîp tÝch hîp cña mét phÇn tö khóc x¹, nh lµ mét phÇn tö 
phñ hoÆc tÊm pha, víi mét phÇn tö kh¸c, nh lµ mét thÊu kÝnh, ®îc ph©n lo¹i trong 
nhãm nµy vµ trong c¸c nhãm kh¸c thÝch hîp cho phÇn tö kia. 

 
7/1367 . . . . TÊm pha d¹ng bíc [2012.01]  
7/1369 . . . . TÊm tÝch cùc, vÝ dô panen tinh thÓ láng hoÆc c¸c phÇn tö ®iÖn gi¶o [2012.01] 
7/1372 . . . ThÊu kÝnh [2012.01] 
7/1374 . . . . VËt kÝnh [2012.01] 
7/1376 . . . . ThÊu kÝnh Collimator [2012.01] 
7/1378  . . . . ThÊu kÝnh hiÖu chØnh sai lÖch riªng biÖt; ThÊu kÝnh h×nh trô ®Ó t¹o ra sù lo¹n 

thÞ; Phãng to chïm tia [2012.01] 
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7/1381 . . . C¸c phÇn tö phi thÊu kÝnh ®Ó thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña chïm tia, vÝ dô lìi 
dao, khe, bé läc hoÆc c¸i chÆn (G11B 7/1353-G11B 7/1369 ®îc u tiªn) 
[2012.01] 

7/1384 . . . Sîi quang [2012.01] 
7/1387 . . . sö dông hiÖu øng trêng gÇn [2012.01] 
7/139 . . . Ph¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn khÈu ®é sè [2012.01] 
7/1392 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn ®Çu sãng chïm, vÝ dô ®Ó hiÖu chØnh sai lÖch 

[2012.01] 
7/1395 . . . Bé chia hoÆc bé tæ hîp chïm tia (G11B 7/1353, G11B 7/1356 ®îc u tiªn) 

[2012.01] 
7/1398 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®Þnh h×nh mÆt c¾t ngang cña chïm tia, vÝ dô thµnh mÆt c¾t 

ngang h×nh trßn hoÆc h×nh elip [2012.01] 
7/14 . . chuyªn dïng ®Ó ghi lªn, hoÆc t¸i t¹o tõ ®ång thêi mét vµi r·nh ghi [1, 2006.01, 

2012.01] 
7/22 . . C¸c thiÕt bÞ hoÆc quy tr×nh ®Ó chÕ t¹o c¸c ®Çu ghi quang häc, vÝ dô tæ hîp thiÕt bÞ 

[1, 2006.01] 
7/24 . VËt mang b¶n ghi ®Æc trng bëi h×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc thuéc tÝnh vËt lý, hoÆc bëi 

viÖc lùa chän vËt liÖu (®Æc trng bëi viÖc s¾p xÕp th«ng tin trªn vËt mang G11B 
7/007) [1, 4, 2006.01, 2013.01] 

7/24003 . . C¸c h×nh d¹ng cña vËt mang b¶n ghi trõ d¹ng ®Üa [2013.01] 
7/24006 . . . D¹ng h×nh trô hoÆc trôc [2013.01] 
7/24009 . . . D¹ng b¨ng, mµng dµi hoÆc tÊm dµi [2013.01] 
7/24012 . . . C¸c thÎ quang [2013.01] 
7/24015 . . . §Üa kÑp líp ®Öm kh«ng khÝ [2013.01] 

Ghi chó [2013.01] 

 Khi ph©n lo¹i vµo nhãm nµy, ph©n lo¹i còng ®îc thùc hiÖn ë nhãm G11B 7/2403 
nÕu vÊn ®Ò ®îc béc lé ë néi dung cña ®Üa d¹ng hai líp kÑp lµ mét øng dông tæng 
qu¸t h¬n. 

 
7/24018 . . §Üa nhiÒu líp (G11B7/24015 ®îc u tiªn) [2013.01] 

Ghi chó [2013.01] 

 Khi ph©n lo¹i vµo nhãm nµy, ph©n lo¹i còng ®îc thùc hiÖn ë nhãm G11B 7/2403 
nÕu vÊn ®Ò ®îc béc lé ë néi dung cña ®Üa nhiÒu líp lµ mét øng dông tæng qu¸t h¬n. 

 
7/24021 . . . ®îc cung cÊp víi mét h×nh d¸ng hoÆc cÊu tróc ®Æc biÖt ®Ó ®Þnh t©m hoÆc ng¨n 

ngõa lÖch t©m, vÝ dô chØnh ®ång t©m [2013.01] 
7/24024 . . . KÕt dÝnh hoÆc liªn kÕt, vÝ dô c¸c líp kÕt dÝnh cô thÓ [2013.01]  
7/24027 . . . C¸c líp; H×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc c¸c thuéc tÝnh vËt lý cña chóng (G11B 

7/24021, G11B 7/24024 ®îc u tiªn) [2013.01] 
7/2403 . . C¸c líp; H×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc c¸c thuéc tÝnh vËt lý cña chóng [2013.01] 
7/24033 . . . C¸c líp ®iÖn cùc [2013.01] 
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7/24035 . . . c¸c líp ghi (c¸c líp nÒn còng dïng lµm líp ghi G11B 7/24047) [2013.01] 
7/24038 . . . . C¸c líp ghi nhiÒu líp máng [2013.01] 
 7/24041 . . . . . cã ®Æc tÝnh ghi kh¸c nhau [2013.01] 
7/24044 . . . . ®Ó lu tr÷ c¸c mÉu giao thoa quang häc, vÝ dô h×nh ba chiÒu; ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu 

theo ba chiÒu, vÝ dô lu tr÷ thÓ tÝch (G11B 7/24038 ®îc u tiªn) [2013.01] 
7/24047 . . . C¸c chÊt nÒn [2013.01] 
7/2405 . . . . còng lµ c¸c líp r·nh cña c¸c líp tríc khi ®îc ®Þnh d¹ng (r·nh hay c¸c chç 

lâm G11B 7/2407) [2013.01]  

7/24053 . . . C¸c líp phñ trªn cïng b¶o vÖ n»m ngîc lèi vµo ¸nh s¸ng, vÝ dô c¸c líp ®Ó b¶o 
vÖ sù n¹p tÜnh ®iÖn [2013.01] 

7/24056 . . . C¸c líp truyÒn ¸nh s¸ng n»m trªn mÆt vµo ¸nh s¸ng vµ máng h¬n líp nÒn, vÝ dô 
chuyªn dïng cho ®Üa Blu-rayR [2013.01] 

7/24059 . . . . chuyªn dïng ®Ó ghi ©m trêng gÇn hoÆc sao chÐp [2013.01] 
7/24062 . . . Líp ph¶n chiÕu [2013.01] 
7/24065 . . . C¸c líp trî gióp ghi ©m hoÆc sao chÐp díi giíi h¹n nhiÔu x¹ quang häc, vÝ dô 

c¸c líp hoÆc cÊu tróc quang häc phi tuyÕn tÝnh (líp phñ cho m«i trêng trêng 
gÇn G11B 7/24059) [2013.01] 

7/24067 . . . KÕt hîp hai hoÆc nhiÒu líp víi mèi t¬ng quan cô thÓ [2013.01] 
7/2407 . . C¸c r·nh hoÆc c¸c chç lâm; H×nh d¹ng, cÊu tróc hoÆc c¸c ®Æc tÝnh vËt lý cña 

chóng (c¸ch bè trÝ c¸c r·nh hoÆc c¸c chç lâm ®îc sö dông nh th«ng tin nhËn 
d¹ng G11B 7/007) [2013.01]  

7/24073 . . . C¸c r·nh [2013.01] 
7/24076 . . . . H×nh d¹ng mÆt c¾t ngang theo híng xuyªn t©m cña ®Üa, vÝ dô h×nh d¹ng mÆt 

c¾t ngang bÊt ®èi xøng [2013.01] 
7/24079 . . . . ChiÒu réng hoÆc chiÒu s©u (G11B 7/24076 ®îc u tiªn) [2013.01] 
7/24082 . . . . Uèn khóc [2013.01] 
7/24085 . . . . C¸c chç lâm [2013.01] 
7/24088 . . . . ®Ó lu tr÷ tõ ba gi¸ trÞ trë lªn, ngÜa lµ ghi ©m d÷ liÖu ®a gi¸ trÞ [2013.01]  

7/24091 . . . KÕt hîp c¸c r·nh vµ c¸c chç lâm víi mèi t¬ng quan cô thÓ [2013.01] 
7/24094 . . C¸c bé phËn chØ b¸o hoÆc bé phËn th«ng tin ®Ó nhËn d¹ng [2013.01] 
7/24097 . . KÕt cÊu ®Ó ph¸t hiÖn, kiÓm tra, ghi hoÆc ph¸t l¹i qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ; C¸c h×nh 

d¹ng hoÆc kÕt cÊu ®Æc biÖt ®Ó ®Þnh t©m hoÆc ng¨n ngõa sù lÖch t©m (bªn trong ®Üa 
nhiÒu líp G11B7/24021); ThiÕt bÞ ®Ó thö nghiÖm, kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸; §å ®ùng, 
hép b¨ng tõ, b¨ng tõ [2013.01] 

Ghi chó [2013.01] 

 Khi ph©n lo¹i vµo nhãm nµy, ph©n lo¹i còng ®îc thùc hiÖn ë nhãm G11B 23/00 nÕu 
vÊn ®Ò ®îc béc lé ë néi dung cña vËt ghi quang häc lµ mét øng dông tæng qu¸t h¬n. 

 
7/241 . . C¸c vËt ghi ®Æc trng bëi sù lùa chän vËt liÖu [2006.01] 
7/242 . . . cña líp ghi [2006.01] 
7/243 . . . . chØ bao gåm vËt liÖu v« c¬, vÝ dô c¸c líp kh¾c mßn [2006.01, 2013.01] 
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7/2433 . . . . . Kim lo¹i hoÆc c¸c nguyªn tè thuéc c¸c nhãm 13, 14, 15, 16 cña B¶ng tuÇn 
hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc, vÝ dô B, Si, Ge, As, Sb, Bi, Se hoÆc Te  
[2013.01] 

7/2437 . . . . . C¸c ph©n tö phi kim [2013.01] 
7/244 . . . . chØ bao gåm vËt liÖu h÷u c¬ [2006.01]  

7/245 . . . . . chøa thµnh phÇn polyme [2006.01] 
7/246 . . . . . cã chøa chÊt mµu [2006.01,2013.01] 
7/2463 . . . . . . azulen [2013.01] 
7/2467 . . . . . . chÊt mµu azo [2013.01] 
7/247 . . . . . . chÊt mµu methin hoÆc polymethin [2006.01, 2013.01] 
7/2472 . . . . . . cyanine [2013.01] 
7/2475 . . . . . . merocyanine [2013.01] 
7/2478 . . . . . . oxonol [2013.01] 
7/248 . . . . . . porphin; azaporphin, vÝ dô phthalocyanin [2006.01] 
7/249 . . . . . Chøa c¸c hîp chÊt kim lo¹i h÷u c¬ (G11B 7/246 ®îc u tiªn) 

[2006.01,2013.01] 
7/2492 . . . . . . c¸c hîp chÊt trung hßa [2013.01] 
7/2495 . . . . . . nh anion [2013.01] 
7/2498 . . . . . . nh cation [2013.01] 
7/25 . . . . . chøa tinh thÓ láng [2006.01, 2006.01] 
7/251 . . . . bao gåm vËt liÖu v« c¬ ph©n t¸n trong mét líp nÒn h÷u c¬ [2006.01] 
7/252 . . . cña c¸c líp kh«ng ph¶i lµ líp ghi [2006.01] 
7/253  . . . . c¸c chÊt nÒn [2006.01, 2013.01] 
7/2531 . . . . . bao gåm thñy tinh [2013.01] 
7/2532 . . . . . bao gåm c¸c kim lo¹i [2013.01] 
7/2533 . . . . . bao gåm nhùa [2013.01] 
7/2534 . . . . . polycarbonates [PC] [2013.01] 
7/2535 . . . . . polyester, vÝ dô PET, PETG hoÆc PEN [2013.01] 
7/2536 . . . . . polystyrene [PS] [2013.01] 
7/2537 . . . . . nhùa epoxy [2013.01] 
7/2538 . . . . . . polycycloolefins [PCO] [2013.01] 
7/2539 . . . . . . c¸c polyme ph©n hñy sinh häc, vÝ dô cellulose [2013.01] 
7/254 . . . . cña c¸c líp phñ b¶o vÖ trªn cïng [2006.01, 2013.01] 
7/2542 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng nhùa h÷u c¬ [2013.01] 
7/2545 . . . . . . chøa chÊt ®iÒn ®Çy v« c¬, vÝ dô c¸c h¹t hoÆc sîi [2013.01] 
7/2548 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu v« c¬ [2013.01] 

Ghi chó [2006.01] 
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 Trong nhãm G11B 7/252, viÖc ph©n lo¹i theo nhiÒu khÝa c¹nh ®îc ¸p dông, sao cho 
nÕu ®èi tîng kü thuËt ®Æc trng bëi c¸c khÝa c¹nh thuéc vÒ nhiÒu h¬n mét ph©n 
nhãm cña nã, th× ®èi tîng kü thuËt cÇn ®îc ph©n lo¹i vµo tõng ph©n nhãm. 

 
7/253 . . . . C¸c líp nÒn [2006.01, 2013.01] 
7/2531 . . . . . bao gåm thñy tinh [2013.01] 
7/2532 . . . . . bao gåm c¸c kim lo¹i [2013.01] 
7/2533 . . . . . bao gåm nhùa [2013.01] 
7/2534 . . . . . . polycarbonates [PC] [2013.01] 
7/2535 . . . . . . polyester, vÝ dô PET, PETG hoÆc PEN [2013.01] 
7/2536 . . . . . . polystyrene [PS] [2013.01] 
7/2537 . . . . . . nhùa epoxy [2013.01] 
7/2538 . . . . . . polycycloolefins [PCO] [2013.01] 
7/2539 . . . . . . c¸c polyme ph©n hñy sinh häc, vÝ dô cellulose [2013.01] 
7/254 . . . . C¸c líp phñ b¶o vÖ trªn cïng [2006.01, 2013.01] 
7/2542 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng nhùa h÷u c¬ [2013.01] 
7/2545 . . . . . . chøa chÊt ®iÒn ®Çy v« c¬, vÝ dô c¸c h¹t hoÆc sîi [2013.01] 
7/2548 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu v« c¬ [2013.01] 
7/256 . . . . cña c¸c líp c¶i thiÖn sù kÕt dÝnh gi÷a c¸c líp [2006.01] 
7/257 . . . . cña c¸c líp cã c¸c tÝnh chÊt cÇn cho viÖc ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i, vÝ dô c¸c líp giao 

thoa quang häc hoÆc c¸c líp nh¹y hoÆc c¸c líp ®iÖn m«i b¶o vÖ c¸c líp ghi 
[2006.01, 2013.01] 

7/2572 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu h÷u c¬ [2013.01] 
7/2575 . . . . . . nhùa [2013.01] 
7/2578 . . . . . bao gåm chñ yÕu b»ng c¸c vËt liÖu v« c¬ [2013.01] 
7/258 . . . . cña c¸c líp ph¶n x¹ [2006.01, 2013.01] 
7/2585 . . . . . trªn c¬ së nh«m [2013.01] 
7/259 . . . . . trªn c¬ së b¹c [2013.01]  
7/2595 . . . . . trªn c¬ së vµng [2013.01] 
7/26 . . C¸c thiÕt bÞ hoÆc quy tr×nh chuyªn dông ®Ó chÕ t¹o c¸c vËt mang b¶n ghi [1, 

2006.01] 
7/28 . Ghi l¹i, tøc lµ chuyÓn th«ng tin tõ mét vËt mang b¶n ghi quang häc lªn mét hoÆc 

nhiÒu vËt mang b¶n ghi kh¸c t¬ng tù hoÆc kh«ng t¬ng tù sö dông c¸c ph¬ng tiÖn 
nh¹y quang häc [1, 2006.01] 

7/30 . C¸c vËt mang cã thÓ ghi l¹i ®îc [7, 2006.01] 

9/00 Ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i sö dông mét ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng 
thuéc mét trong c¸c nhãm chÝnh G11B 3/00 G11B 7/00; C¸c vËt mang b¶n ghi 
dïng cho viÖc nµy (G11B 11/00 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 

Ghi chó [7] 

 Nhãm G11B 9/12 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G11B 9/02 G11B 9/10. 
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9/02 . sö dông c¸c vËt mang b¶n ghi lo¹i s¾t ®iÖn; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho trêng 

hîp nµy [1, 2006.01] 
9/04 . sö dông vËt mang b¶n ghi cã ®iÖn trë biÕn ®æi; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho 

trêng hîp nµy [1, 2006.01] 
9/06 . sö dông vËt mang tin cã ®iÖn dung biÕn ®æi; C¸c vËt mang tin dïng cho trêng hîp 

nµy (G11B 9/02 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/07 . . C¸c ®Çu ghi ®Ó t¸i t¹o l¹i th«ng tin kiÓu ®iÖn dung [4, 2006.01] 
9/08 . sö dông ®iÖn tÝch n¹p ®iÖn; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho trêng hîp nµy (G11B 

9/08 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
9/10 . sö dông chïm electron; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho trêng hîp nµy (G11B 9/08 

®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
9/12 .  sö dông sù t¬ng t¸c gÇn trêng; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho trêng hîp nµy 

[7, 2006.01] 
9/14 . .  sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu dß hiÓn vi [7, 2006.01] 

11/00 Ghi lªn hoÆc t¸i t¹o l¹i tõ cïng mét vËt mang b¶n ghi trong ®ã c¸c ph¬ng ph¸p 
hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn dïng cho hai thao t¸c nµy thuéc vÒ c¸c nhãm chÝnh kh¸c 
cña c¸c nhãm G11B 3/00 G11B 7/00 hoÆc c¸c ph©n nhãm kh¸c nhau cña nhãm 
G11B 9/00; C¸c vËt mang b¶n ghi dïng cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 

Ghi chó [7] 

 Nhãm G11B 11/24 ®îc u tiªn h¬n c¸c nhãm G11B 11/03 G11B 11/16. 
 
11/03 . sö dông viÖc ghi b»ng c¸ch lµm biÕn d¹ng víi c¸c ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i lµ c¬ 

häc, vÝ dô laser, chïm h¹t [4, 2006.01] 
11/05 . . víi viÖc t¸i t¹o l¹i b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn dung [4, 2006.01] 
11/06 . . víi viÖc t¸i t¹o l¹i b»ng sù nh¹y c¬ häc [1, 4, 2006.01] 
11/08 . sö dông viÖc ghi b»ng sù tÝch ®iÖn hoÆc b»ng sù thay ®æi ®iÖn trë hoÆc ®iÖn dung 

[1, 2006.01] 
11/10 . sö dông viÖc ghi b»ng tõ hãa hoÆc gi¶i tõ hãa [1, 4, 2006.01] 
11/105 . .  sö dông chïm tia s¸ng hoÆc tõ trêng ®Ó ghi chïm tia s¸ng ®Ó t¸i t¹o l¹i, vÝ dô ghi 

b»ng nhiÖt-tõ do ¸nh s¸ng g©y ra, t¸i t¹o l¹i b»ng hiÖu øng Ker [7, 2006.01] 
11/11 . .  sö dông mét chïm tia kh«ng ph¶i lµ chïm tia s¸ng ®Ó ghi [7, 2006.01] 
11/115 . .  sö dông mét chïm tia kh«ng ph¶i lµ chïm tia s¸ng ®Ó t¸i t¹o l¹i [7, 2006.01] 
11/12 . sö dông viÖc ghi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc (G11B 11/03 ®îc u tiªn) [1, 4, 

2006.01] 
11/14 . . cã sù t¸i t¹o l¹i b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ [1, 2006.01] 
11/16 . sö dông viÖc ghi b»ng c¸ch c¾t, lµm biÕn d¹ng hoÆc Ðp c¬ häc [1, 2006.01] 
11/18 . . cã sù t¸i t¹o b»ng c¸c ph¬ng tiÖn quang häc [1, 2006.01] 
11/20 . . cã sù t¸i t¹o b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ  [1, 2006.01] 
11/22 . . cã sù t¸i t¹o l¹i b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cã tÝnh ®iÖn dung [4, 2006.01] 
11/24  . sö dông viÖc ghi b»ng sù t¬ng t¸c gÇn trêng [7, 2006.01] 
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11/26 . .  sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®Çu dß hiÓn vi [7, 2006.01] 
 
13/00 Ghi ®ång thêi hoÆc chän läc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn thuéc 

c¸c nhãm chÝnh kh¸c; VËt mang b¶n ghi dïng cho trêng hîp nµy; T¸i t¹o 
®ång thêi hoÆc chän läc tõ c¸c vËt mang b¶n ghi nµy [1, 7, 2006.01] 

Ghi chó [7] 

 (1) Nhãm nµy bao gåm c¸c trong ®ã cã Ýt nhÊt hai b¶n ghi th«ng tin ®îc ghi b»ng hai 
ph¬ng ph¸p hoÆc ph¬ng tiÖn hoÆc hai tÝnh chÊt vËt lý kh¸c nhau, ë cïng mét vÞ trÝ 
hoÆc ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, trªn cïng mét vËt mang b¶n ghi, c¸c b¶n ghi ®îc ghi 
hoÆc t¸i t¹o l¹i ®ång thêi hoÆc chän läc. 

(2) Khi sù kÕt hîp c¸c ph¬ng tiÖn nµy ®îc sö dông ®Ó thay ®æi chØ mét tÝnh chÊt chÝnh, 
viÖc ph©n lo¹i chØ ®îc ®a vµo mét trong c¸c nhãm chinh cã liªn quan G11B 3/00 
G11B 7/00, G11B 21/00. 

  
13/02 . b»ng tõ tÝnh vµ kim (G11B 13/08 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01] 
13/04 . b»ng tõ tÝnh vµ quang häc (G11B 13/08 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01] 
13/06 . b»ng ph¬ng tiÖn quang häc vµ c¬ häc (G11B 13/08 ®îc u tiªn) [1, 7, 2006.01] 
13/08 . sö dông sù t¬ng t¸c gÇn trêng hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn chuyÓn ®æi vµ Ýt nhÊt mét 

ph¬ng tiÖn hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i kh¸c [7, 2006.01] 

15/00 DÉn ®éng, khëi ®éng hoÆc dõng vËt mang b¶n ghi d¹ng sîi hoÆc d¹ng cuén; 
DÉn ®éng c¶ vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi; DÉn híng c¸c vËt mang b¶n ghi nµy 
hoÆc c¸c ®å ®ùng cho chóng; §iÒu khiÓn chóng; §iÒu khiÓn chøc n¨ng ho¹t 
®éng (G11B 3/00 G11B 7/00, G11B 21/00) [1, 2, 2006.01] 

15/02 . §iÒu khiÓn chøc n¨ng ho¹t ®éng, vÝ dô chuyÓn tõ ghi sang t¸i t¹o l¹i [1, 2006.01] 
15/03 . . b»ng c¸ch sö dông bé ®Õm [4, 2006.01] 
15/04 . . Ng¨n ngõa, cÊm, hoÆc c¶nh b¸o chèng l¹i viÖc xo¸ ngÉu nhiªn hoÆc viÖc ghi 

chång (G11B 15/05 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
15/05 . . b»ng c¸c ®Æc tÝnh nh¹y c¶m cã trªn, hoÆc dÉn xuÊt tõ vËt mang b¶n ghi hoÆc vËt 

chøa (G11B 15/16 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
15/06 . . . b»ng c¸c ®Æc tÝnh phô cã trªn vËt mang b¶n ghi hoÆc vËt chøa, vÝ dô ®Ó dõng 

m¸y khi gÇn hÕt b¨ng [1, 2006.01] 
15/07 . . . . trªn vËt chøa [4, 2006.01] 
15/08 . . . . b»ng sù nh¹y quang ®iÖn (G11B 15/07 ®îc u tiªn) [1, 4, 2006.01] 
15/087 . . . b»ng sù nh¹y c¸c tÝn hiÖu ®îc ghi [4, 2006.01] 
15/093 . . . b»ng sù nh¹y víi ®iÒu kiÖn truyÒn ®éng cña vËt mang b¶n ghi, vÝ dô chuyÓn 

®éng, søc c¨ng cña b¨ng [4, 2006.01] 
15/10 . . §iÒu khiÓn b»ng tay; C¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng xolenoit [1, 2006.01] 
15/12 . . Che ch¾n ®Çu ghi; Lùa chän hoÆc chuyÓn m¹ch c¸c ®Çu ghi gi÷a c¸c chøc n¨ng 

lµm viÖc vµ kh«ng lµm viÖc; Che ch¾n tia,  vÝ dô tia s¸ng [1, 2006.01] 
15/14 . . .  Che ch¾n hoÆc chuyÓn m¹ch theo chu kú, vÝ dô ®Çu ghi quay [1, 2006.01] 
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15/16 . . b»ng c¸ch ph¸t hiÖn sù cã mÆt, v¾ng mÆt hoÆc vÞ trÝ cña vËt mang b¶n  ghi hoÆc 
vËt chøa  [1, 2006.01] 

15/17 . . . cña vËt chøa [4, 2006.01] 
15/18 . DÉn ®éng; Khëi ®éng; Dõng; C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh cña chóng [1, 

2006.01] 
15/20 . . DÞch chuyÓn vËt mang b¶n ghi tiÕn hoÆc lïi mét ®¹i lîng nhÊt ®Þnh, tøc lµ lïi l¹i 

mét kho¶ng, tiÕn tíi mét kho¶ng [1, 2006.01] 
15/22 . . C¸c ph¬ng tiÖn dõng (chuÈn bÞ lµm chËm l¹i ®Ó dõng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c 

víi c¸c ph¬ng tiÖn dõng G11B 15/48; ChuÈn bÞ lµm chËm l¹i ®Ó dõng b»ng sù 
liªn kÕt c¬ häc kh¸c víi c¸c ph¬ng tiÖn dõng G11B 15/50) [1, 2006.01] 

15/24 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®ì thiÕt bÞ dÉn ®éng [1, 2006.01] 
15/26 . . DÉn ®éng vËt mang b¶n ghi b»ng c¸c phÇn tö t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lªn 

chóng [1, 2006.01] 
15/28 . . . qua trôc l¨n dÉn ®éng b»ng ma s¸t khi tiÕp xóc víi vËt mang b¶n ghi, vÝ dô c¸i 

têi; HÖ thèng têi hoÆc trèng ghÐp víi c¸c ph¬ng tiÖn ®iÒu chØnh vËn tèc cña 
thiÕt bÞ dÉn ®éng; C¸c hÖ thèng têi kh¸c nhau cã thÓ ghÐp víi vËt mang b¶n ghi 
®Ó t¹o ra sù ®¶o chiÒu [1, 2006.01] 

15/29 . . . . qua trôc l¨n-kÑp (G11B 15/295 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 
15/295 . . . . cã têi ®¬n hoÆc trèng ®ång thêi dÉn ®éng vËt mang b¶n ghi t¹i hai ®iÓm t¸ch 

biÖt cña phÇn bÞ c« lËp, vÝ dô têi t¸c ®éng trùc tiÕp lªn trôc quay b¨ng [4, 
2006.01] 

15/30 . . . th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn ®ì vËt mang b¶n ghi, vÝ dô trôc t©m, m©m quay [1, 
2006.01] 

15/32 . . . th«ng qua c¸c èng cuén hoÆc lâi trªn ®ã cã quÊn vËt ghi [1, 2006.01] 
15/34 . . . th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn dÉn ®éng kh«ng trît, vÝ dô b¸nh r¨ng ca [1, 

2006.01] 
15/38 . . DÉn ®éng vËt mang b¶n ghi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn khÝ nÐn [1, 2006.01] 
15/40 . . DÉn ®éng vËt mang b¶n ghi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ngoµi ®éng c¬ ®iÖn [1, 

2006.01] 
15/42 . . . b»ng tay [1, 2006.01] 
15/43 . . §iÒu khiÓn hoÆc ®iÒu chØnh søc c¨ng c¬ häc cña vËt mang b¶n ghi, vÝ dô søc c¨ng  

b¨ng [1, 2006.01] 
15/44 . . C¸c c¬ cÊu thay ®æi vËn tèc; C¬ cÊu ®¶o chiÒu; C¸c ph¬ng tiÖn truyÒn ®éng dïng 

cho môc ®Ých nµy [1, 2006.01] 
15/46 . . §iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn, hoÆc chØ b¸o vËn tèc [1, 2006.01] 
15/467 . . . trong c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i c¶ vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi ®Òu ®îc 

dÉn ®éng [4, 2006.01] 
15/473 . . . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh vËn tèc cña ®Çu ghi [4, 2006.01] 
15/48 . . Khëi ®éng; T¨ng tèc; Gi¶m tèc; C¸c thiÕt bÞ ng¨n chÆn c¸c sai sãt khi thay ®æi sù 

dÉn ®éng [1, 2006.01] 
15/50 . . . b»ng sù kÕt nèi c¬ häc, vÝ dô cã khíp ly hîp [1, 2006.01] 
15/52 . . . b»ng c¸ch sö dông tÝn hiÖu ghi trªn vËt mang b¶n ghi hoÆc nhËn tõ vËt mang 

b¶n ghi [1, 2006.01] 
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15/54 . . . b»ng m¸y ho¹t nghiÖm; b»ng m¸y ®o tèc ®é gãc [1, 2006.01] 
15/56 . vËt mang b¶n ghi cã vßng dù bÞ, vÝ dô ®Ó gi¶m qu¸n tÝnh khi t¨ng tèc [1, 2006.01] 
15/58 . . cã èng ch©n kh«ng [1, 2006.01] 
15/60 . DÉn híng vËt mang b¶n ghi (c¸c thiÕt bÞ dÉn híng cã liªn kÕt vÒ mÆt cÊu tróc víi 

vá ®ùng hoÆc b¨ng c¸t xÐt G11B 23/04) [1, 4, 2006.01] 
15/61 . . trªn trèng, vÝ dô trªn trèng cã chøa ®Çu ghi quay [4, 2006.01] 
15/62 . . Duy tr× kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi [1, 2006.01] 
15/64 . . . b»ng sù gi·n c¸ch khÝ nÐn-®éng lùc [1, 2006.01] 
15/66 . . N¹p; T¶i; T¶i tù ®éng [1, 2006.01] 
15/665 . . . b»ng c¸ch th¸o vßng cña vËt mang b¶n ghi ra khái hép ®ùng [4, 2006.01] 
15/67 . . . b»ng c¸ch th¸o ®Çu cña vËt mang b¶n ghi  ra khái hép ®ùng hoÆc lâi cuén [4, 

2006.01] 
15/675 . DÉn híng hép ®ùng [4, 2006.01] 
15/68 . . C¬ cÊu ®Ó thay b¨ng tù ®éng [2, 2006.01] 
15/70 . . vËt mang b¶n ghi lµ vËt cã d¹ng vßng v« tËn [2, 2006.01] 

17/00 DÉn híng vËt mang b¶n ghi cã h×nh d¹ng kh¸c víi d¶i b¨ng hoÆc cuén hoÆc 
c¸c gi¸ ®ì dïng cho chóng (c¸c phiÕu hoÆc c¸c tÊm dÉn híng G06K 13/00) [1, 
2006.01] 

17/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
17/022 . . §Þnh vÞ hoÆc kho¸ c¸c ®Üa ®¬n [4, 2006.01] 
17/025 . . . cña c¸c ®Üa ë tr¹ng th¸i tÜnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi [4, 2006.01] 
17/028 . . . cña c¸c ®Üa quay trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi [4, 2006.01] 
17/03 . . . . trong hép ®ùng hoÆc khay [4, 2006.01] 
17/032 . . . . §Þnh vÞ b»ng c¸ch dÞch chuyÓn cöa hoÆc n¾p [4, 2006.01] 
17/035 . . . . §Þnh vÞ b»ng c¸ch dÞch chuyÓn vÞ trÝ n¹p ®Üa [4, 2006.01] 
17/038 . . §Þnh t©m hoÆc kho¸ mét lo¹t ®Üa trªn mét hép ®ùng ®¬n [4, 2006.01] 
17/04 . . Cung cÊp hoÆc dÉn híng c¸c vËt mang b¶n ghi ®¬n vµo hoÆc ra khái bé phËn 

chuyÓn ®æi [1, 2006.01] 
17/041 . . . chuyªn dông cho c¸c ®Üa ®îc chøa trong hép ®ùng [2006.01] 
17/043 . . .  .  §Æt trùc tiÕp vµo, tøc lµ kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p bªn ngoµi [2006.01] 
17/044 . . .  .  §Æt gi¸n tiÕp vµo, tøc lµ cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p bªn ngoµi [2006.01] 
17/046 . . .  .  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p quay [2006.01] 
17/047 . . .  .  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p trît [2006.01] 
17/049 . . .  .  .  §Æt ®Üa vµo cÇn lÊy ra khái hép ®ùng tríc khi ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i [2006.01] 
17/05 . . .  chuyªn dông cho c¸c ®Üa kh«ng ®îc chøa trong hép ®ùng [2006.01] 
17/051 . . .  §Æt trùc tiÕp vµo, tøc lµ kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p bªn ngoµi [2006.01] 
17/053 . . .  §Æt gi¸n tiÕp vµo, tøc lµ cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p bªn ngoµi [2006.01] 
17/054 . . .  .  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p quay [2006.01] 
17/056 . . .  .  .  cã c¸c ph¬ng tiÖn n¹p trît [2006.01] 
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17/057 . . .  chuyªn dông cho c¶ c¸c ®Üa ®îc chøa trong hép ®ùng vµ c¸c ®Üa kh«ng ®îc 
   chøa trong hép ®ùng [2006.01] 

17/08 . tõ n¬i xÕp gi÷ ®Ó cho phÐp lÊy ®Üa theo mét thø tù nhÊt ®Þnh [1, 2006.01] 
17/10 . . cã sù truyÒn ngang tíi m©m quay tõ gi¸ ®ì s¾p xÕp theo trôc th¼ng ®øng [1, 

2006.01] 
17/12 . . cã sù truyÒn theo trôc tíi m©m quay tõ gi¸ ®ì s¾p xÕp theo trôc th¼ng ®øng [1, 

2006.01] 
17/14 . . . b»ng c¬ cÊu cã trôc trung t©m xoay, vÝ dô cho phÐp ghi ®îc c¶ hai mÆt cña b¶n 

ghi [1, 2006.01] 
17/16 . . . b»ng c¬ cÊu cã trôc trung t©m tÜnh, vÝ dô sö dông c¸c kim trá trªn trôc [1, 

2006.01] 
17/18 . . b»ng c¬ cÊu t¸c ®éng lªn mÐp cña ®Üa mang b¶n ghi [1, 2006.01] 
17/20 . . lÊy ®Üa ra khái chång ®Üa trªn m©m quay sau khi nghe [1, 2006.01] 
17/22 . tõ hép ®ùng ®Üa ®îc truy xuÊt ngÉu nhiªn [1, 2006.01] 

Ghi chó 

 Nhãm G11B 17/30 ®îc u tiªn h¬n nhãm G11B 17/24 G11B 17/28. 
 
17/24 . . hép ®ùng cã d¹ng h×nh xuyÕn hoÆc mét phÇn cña h×nh xuyÕn [1, 2006.01] 
17/26 . . hép ®ùng cã d¹ng h×nh trô trôc ®øng [1, 2006.01] 
17/28 . . hép ®ùng cã d¹ng h×nh trô trôc ngang [1, 2006.01] 
17/30 . . trong ®ã bé biÕn ®æi ®îc chuyÓn ®Õn vÞ trÝ cña b¶n ghi ®· chän [1, 2006.01] 
17/32 . Gi÷ kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi, vÝ dô b»ng kho¶ng 

c¸ch thuû ®éng lùc [2, 2006.01] 
17/34 . §iÒu khiÓn vËt mang b¶n ghi trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi, vÝ dô cho r·nh tiÕp theo 

(G11B 17/32 ®îc u tiªn) [4, 2006.01] 

19/00 DÉn ®éng, khëi ®éng, dõng vËt mang b¶n ghi kh«ng chuyªn dông cho cã h×nh 
d¹ng d¶i b¨ng hoÆc cuén, hoÆc c¸c gi¸ ®ì cña chóng; §iÒu khiÓn chóng; §iÒu 
chØnh chøc n¨ng ho¹t ®éng [1, 2006.01] 

19/02 . §iÒu khiÓn chøc n¨ng ho¹t ®éng, vÝ dô chuyÓn tõ qu¸ tr×nh ghi sang t¸i t¹o [1, 4, 
2006.01] 

19/04 . . C¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa, cÊm hoÆc c¶nh b¸o viÖc ghi chång lªn cïng mét kho¶ng 
tr¾ng hoÆc nh÷ng trôc trÆc kh«ng cho phÐp khi ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i [1, 2006.01] 

19/06 . b»ng c¸ch ®Õm hoÆc ®Þnh giê c¸c ho¹t ®éng cña m¸y [1, 2006.01] 
19/08 . . b»ng c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ ®Æt ngoµi c¬ cÊu dÉn ®éng, vÝ dô bé chuyÓn m¹ch 

ho¹t ®éng b»ng tiÒn xu G07F 5/00) [1, 4, 2006.01] 
19/10 . . b»ng c¸ch c¶m biÕn sù hiÖn diÖn hoÆc v¾ng mÆt cña b¶n ghi ë vÞ trÝ lu tr÷ cã thÓ 

lÊy ra ®îc hoÆc trªn m©m quay [1, 2006.01] 
19/12 . . b»ng c¸ch c¶m biÕn c¸c th«ng sè ®Æc trng cña b¶n ghi, vÝ dô ®êng kÝnh [1, 

2006.01] 
19/14 . . b»ng c¸ch c¶m biÕn sù chuyÓn dÞch vÞ trÝ cña ®Çu ghi, vÝ dô c¸c ph¬ng tiÖn 

chuyÓn ®éng t¬ng øng víi chuyÓn ®éng cña ®Çu ghi [1, 2006.01] 
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19/16 . . §iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
19/18 . . . T¸c ®éng b»ng tay lªn mét phÇn tö t¹o ra hiÖu qu¶ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp b»ng 

c¸ch t¸c ®éng lªn c¬ cÊu dÉn ®éng [1, 2006.01] 
19/20 . DÉn ®éng; Khëi ®éng; Dõng; §iÒu khiÓn c¸c thao t¸c nµy [1, 4, 2006.01] 
19/22 . . Bé h·m, trõ bé h·m ®iÒu chØnh vËn tèc  [1, 2006.01] 
19/24 . . C¬ cÊu b¶o ®¶m vËn tèc t¬ng ®èi kh«ng ®æi gi÷a vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi [1, 

2006.01] 
19/247 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [4, 2006.01] 
19/253 . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [4, 2006.01] 
19/26 . . C¸c c¬ cÊu thay ®æi vËn tèc; C¸c c¬ cÊu ®¶o chiÒu; C¸c ph¬ng tiÖn truyÒn ®éng 

dïng cho chóng [1, 4, 2006.01] 
19/265 . . . TruyÒn ®éng b¸nh ma s¸t [4, 2006.01] 
19/27 . . . TruyÒn ®éng d©y ®ai [4, 2006.01] 
19/275 . . . TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng [4, 2006.01] 
19/28 . . §iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh hoÆc chØ b¸o vËn tèc (G11B 19/24 ®îc u tiªn) [1, 

2006.01] 

20/00 Xö lý tÝn hiÖu kh«ng ®Æc trng bæi ph¬ng ph¸p ghi hoÆc t¸i t¹o; C¸c m¹ch 
dïng cho viÖc nµy [4, 2006.01] 

20/02 . Ghi hoÆc t¸i t¹o t¬ng tù [4, 2006.01] 
20/04 . . Ghi hoÆc t¸i t¹o trùc tiÕp [4, 2006.01] 
20/06 . . Ghi hoÆc t¸i t¹o b»ng ®iÒu biÕn gãc [4, 2006.01] 
20/08 . . Ghi hoÆc t¸i t¹o ®iÒu biÕn xung (ghi m· xung ®iÒu biÕn G11B 20/10) [4, 2006.01] 
20/10 . Ghi hoÆc t¸i t¹o sè [4, 2006.01] 
20/12 . . §Þnh d¹ng, vÝ dô x¾p xÕp khèi d÷ liÖu hoÆc nhãm tõ trªn vËt mang b¶n ghi [4, 

2006.01] 
20/14 . . sö dông m· tù bÊm giê [4] 
20/16 . . sö dông m· kh«ng tù bÊm giê, tøc lµ tÝn hiÖu tÝnh giê hoÆc ®îc ghi trªn r·nh tÝnh 

giê riªng hoÆc kÕt hîp víi mét vµi r·nh th«ng tin [4, 2006.01] 
20/18 . . Ph¸t hiÖn lçi hoÆc söa lçi; KiÓm tra [4, 2006.01] 
20/20 . ®Ó söa nghiªng dïng cho ghi nhiÒu r·nh [4, 2006.01] 
20/22 . ®Ó gi¶m mÐo [4, 2006.01] 
20/24 . ®Ó gi¶m tiÕng ån [4, 2006.01] 

21/00 Bè trÝ ®Çu ghi kh«ng phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p ghi hoÆc t¸i t¹o [1, 2006.01] 
21/02 . DÉn ®éng hoÆc dÞch chuyÓn ®Çu ghi [1, 2006.01] 
21/03 . . ®Ó söa lçi thêi gian c¬ së [4, 2006.01] 
21/04 . . C¬ cÊu n¹p tù ®éng t¹o ra sù chuyÓn ®æi c¾t ngang cña ®Çu ghi trong híng c¾t 

ngang qua híng chuyÓn ®éng cña m«i trêng ghi, vÝ dô quÐt theo h×nh xo¾n èc 
[1, 2006.01] 

21/06 . . . vËt mang b¶n ghi cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó g©y ra dÞch chuyÓn ngang cña ®Çu ghi 
[1, 2006.01] 
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21/08 . . thay ®æi hoÆc lùa chän  r·nh ghi (G11B 21/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
21/10 . . T×m hoÆc c¨n chØnh r·nh ghi b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®Çu ghi [1, 2006.01] 
21/12 . . N©ng lªn vµ h¹ xuèng; ChuyÓn dÞch däc theo r·nh ghi vµ ngîc l¹i; Trë l¹i vÞ trÝ 

ban ®Çu [1, 2006.01] 
21/14 . . .  b»ng tay [1, 2006.01] 
21/16 . §ì ®Çu ghi; §ì c¸c æ c¾m ®Ó c¾m ®Çu ghi vµo [1, 2006.01]  
21/18 . . trong khi ®Çu ghi chuyÓn ®éng [1, 2006.01] 
21/20 . . trong khi ®Çu ghi ë vÞ trÝ lµm viÖc nhng bÊt ®éng hoÆc cho phÐp chuyÓn ®éng 

kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó cã thÓ b¸m ®îc nh÷ng chç kh«ng b»ng ph¼ng cña bÒ mÆt vËt 
mang b¶n ghi [1, 2006.01] 

21/21 . . . cã bé phËn ®Ó gi÷ kho¶ng c¸ch mong muèn tõ ®Çu ghi ®Õn vËt mang b¶n ghi, vÝ 
dô kho¶ng trît ®éng lùc-chÊt lu [4, 2006.01] 

21/22 . . trong khi ®Çu ghi kh«ng ë vÞ trÝ lµm viÖc [1, 2006.01] 
21/24 . . §iÒu chØnh gi¸ ®ì ®Çu ghi [1, 2006.01] 
21/26 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi hoÆc thay thÕ ®Çu ghi hoÆc bé phËn cña ®Çu ghi [1, 

2006.01] 

23/00 C¸c vËt mang b¶n ghi kh«ng ®Æc trng bëi ph¬ng ph¸p ghi hoÆc t¸i t¹o; C¸c 
phô tïng, vÝ dô hép ®ùng, chuyªn dông cho viÖc kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc 
t¸i t¹o [1, 4, 2006.01] 

Ghi chó [5] 

 Trong nhãm G11B 23/00 c¸c thiÕt bÞ ghi hoÆc t¸i t¹o kh«ng bao gåm c¸c vËt mang 
b¶n ghi. 

 
23/02 . Hép ®ùng; C¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n (tñ, hép, gi¸ ®îc biÕn ®æi ®Ó b¶o qu¶n vËt 

mang b¶n ghi G11B 33/04) [1, 4, 2006.01] 
23/023 . . Hép ®ùng vá b¨ng hoÆc catxet [4, 2006.01] 
23/027 . . Hép ®ùng èng cuèn hoÆc lâi cuén ®¬n [4, 2006.01] 
23/03 . . Hép ®ùng c¸c vËt mang b¶n ghi d¹ng ph¼ng [4, 2006.01] 
23/033 . . . dïng cho c¸c ®Üa mÒm [4, 2006.01] 

23/037 . . èng cuén hoÆc lâi cuén ®¬n [4, 2006.01] 
23/04 . . Vá b¨ng; catxet (G11B 23/12 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
23/06 . . . dïng ®Ó b¶o qu¶n vËt mang b¶n ghi d¹ng d©y hoÆc b¨ng v« tËn [1, 2006.01] 
23/07 . . . . sö dông èng cuèn hoÆc lâi cuén ®¬n [4, 2006.01] 
23/08 . . . dïng ®Ó b¶o qu¶n vËt mang b¶n ghi d¹ng d©y hoÆc b¨ng cã hai ®Çu riªng biÖt 

[1, 2006.01] 
23/087 . . . . sö dông hai èng cuèn hoÆc lâi cuén kh¸c nhau [4, 2006.01] 
23/093 . . . . . èng cuèn hoÆc lâi cuén ®ång trôc [4, 2006.01] 
23/107 . . . . sö dông mét èng cuèn hoÆc lâi cuén, mét ®Çu cña vËt mang b¶n ghi ë ngoµi 

vá b¨ng hoÆc catxet [4, 2006.01] 
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23/113 . . C¸c thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng ph¸p chuyªn dïng cho viÖc s¶n xuÊt vá b¨ng hoÆc 
catxet [4, 2006.01] 

23/12 . . Thïng chøa ®Ó b¶o qu¶n ngÉu nhiªn vËt mang b¶n ghi thuéc d¹ng b¨ng hoÆc b¶n 
máng [1, 2006.01] 

23/14 . cã kh¶ n¨ng ®Æt l¹i vÞ trÝ cò, vÝ dô sö dông c¸c lç khuyÕt trªn b¶n ghi [1, 2006.01] 
23/16 . VËt mang b¶n ghi cã mét r·nh ghi ®Ó ghi ng¾t qu·ng däc theo r·nh cña nã, vÝ dô  

®Ó tËp nãi hoÆc häc tiÕng [1, 2006.01] 
23/18 . VËt mang b¶n ghi cã nhiÒu r·nh, vÝ dô cã r·nh bæ sung vµ r·nh tõng phÇn nh lµ 

c¸c r·nh cÆp ®Ó ghi næi “stereo” [1, 2006.01] 
23/20 . cã bé phËn ®Ó ghÐp nèi ®Ó t¹o ra liªn kÕt thêng xuyªn hoÆc t¹m thêi [1, 2006.01] 
23/22 . . cña d©y v« tËn; b¨ng t¹o thµnh vßng Mobius [1, 2006.01] 
23/24 . . cña b¨ng cã nhiÒu r·nh song song víi mÐp cña vËt mang b¶n ghi b»ng nèi bï ®Ó 

t¹o thµnh vßng v« tËn cã mét hoÆc nhiÒu r·nh xo¾n èc [1, 2006.01] 
23/26 . . cña vËt dÉn ®Ó n¹p hoÆc l¾p, vÝ dô ®Ó t¹o thµnh sù lªn kÕt t¹m thêi [1, 2006.01] 
23/28 . chØ b¸o lÇn sö dông tríc ®ã hoÆc sö dông kh«ng ®îc cho phÐp [1, 2006.01] 
23/30 . cã bé phËn cho tÝn hiÖu bæ trî  [1, 2006.01] 
23/32 . . C¸c ph¬ng tiÖn tiÕp xóc ®iÖn hoÆc c¬; Thanh dõng b¨ng [1, 2006.01] 
23/34 . . C¸c ph¬ng tiÖn tÝn hiÖu bæ trî cho r·nh ghi chÝnh, vÝ dô  c¶m biÕn quang ®iÖn ®Ó 

ph¸t hiÖn c¸c lç khuyÕt ®iÒu hßa thêi gian [1, 2006.01] 
23/36 . . C¸c tÝn hiÖu trªn vËt mang b¶n ghi hoÆc trªn hép ®ùng ®îc ghi b»ng cïng mét 

ph¬ng ph¸p nh b¶n ghi chÝnh [1, 2006.01] 
23/38 . C¸c ®Æc ®iÓm nh×n thÊy ®îc kh«ng ph¶i lµ c¸c ®Æc ®iÓm chøa trong c¸c r·nh ghi 

hoÆc ®îc tr×nh diÔn l¹i b»ng c¸c lç khuyÕt [1, 2006.01] 
23/40 . . C¸c ph¬ng tiÖn nhËn d¹ng hoÆc ph¬ng tiÖn t¬ng tù ®îc sö dông cho hoÆc 

®îc kÕt hîp trong, vËt mang b¶n ghi vµ kh«ng ®îc dïng ®Ó hiÓn thÞ ®Ó nh×n 
thÊy ®ång thêi víi ph¸t l¹i vËt mang b¶n ghi, vÝ dô nh·n, phÇn dÉn hoÆc ¶nh [1, 
2006.01] 

23/42 . . DÊu hiÖu ®Ó ®¸nh chØ sè, ®iÒu khiÓn tèc ®é, ®ång bé hãa, hoÆc ®Þnh giê [1, 
2006.01] 

23/44 . . Th«ng tin ®Ó tr×nh bµy ®ång thêi víi viÖc ph¸t l¹i b¶n ghi, vÝ dô c¸c t liÖu ¶nh  
(liªn kÕt víi ho¹t ®éng cña m¸y ¶nh hoÆc m¸y chiÕu cã ph¬ng tiÖn ghi hoÆc t¸i 
t¹o ©m thanh G03B 31/00) [1, 4, 2006.01] 

23/50 . §Ó ®iÒu hßa l¹i vËt mang b¶n ghi; Lµm s¹ch vËt mang b¶n ghi (G11B 3/58 ®îc u 
tiªn [2, 2006.01] 

25/00 C¸c thiÕt bÞ ®Æc trng bëi h×nh d¹ng cña vËt mang b¶n ghi ®îc sö dông nhng 
kh«ng dïng riªng cho ph¬ng ph¸p ghi hoÆc t¸i t¹o [1, 4, 2006.01] 

25/02 . sö dông vËt mang b¶n ghi h×nh trô [1, 2006.01] 
25/04 . sö dông vËt mang b¶n ghi  ph¼ng, vÝ dô nh ®Üa, phiÕu [1, 2006.01] 
25/06 . sö dông vËt mang b¶n ghi d¹ng b¨ng, vÝ dô b¨ng [1, 2006.01] 
25/08 . sö dông vËt mang b¶n ghi d¹ng sîi, vÝ dô d©y [1, 2006.01] 
25/10 . C¸c thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng sö dông c¸c vËt mang b¶n ghi ®îc nªu trong nhiÒu h¬n 

mét nhãm G11B 25/02 G11B 25/08 [1, 2006.01] 
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27/00 Biªn tËp; §¸nh chØ sè; Ghi ®Þa chØ; §Þnh giê hoÆc ®ång bé hãa; KiÓm tra; §o 
chuyÓn ®éng cña b¨ng [1, 2, 4, 2006.01] 

27/02 . Biªn tËp, vÝ dô thay ®æi thø tù c¸c tÝn hiÖu th«ng tin ®îc ghi trªn, hoÆc ®îc t¸i t¹o 
l¹i tõ c¸c vËt mang b¶n ghi [1, 5, 2006.01] 

27/022 . . Biªn tËp ®iÖn tö c¸c tÝn hiÖu th«ng tin t¬ng tù, vÝ dô c¸c tÝn hiÖu audio hoÆc 
video [5, 2006.01] 

27/024 . . . trªn b¨ng (G11B 27/028 G11B 27/029 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/026 . . . trªn ®Üa (G11B 27/028 G11B 27/029 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/028 . . . cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh [5, 2006.01] 
27/029 . . . Biªn tËp - ghÐp [5, 2006.01] 
27/031 . . Biªn tËp ®iÖn tö c¸c tÝn hiÖu th«ng tin t¬ng tù ®· ®îc sè ho¸, vÝ dô c¸c tÝn hiÖu 

audio hoÆc video [5, 2006.01] 
27/032 . . . trªn b¨ng (G11B 27/036 G11B 27/038 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/034 . . . trªn ®Üa (G11B 27/036 G11B 27/038 ®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
27/036 . . . Biªn tËp - ghÐp [5, 2006.01] 
27/038 . . . Bé ®iÒu chØnh ©m lîng xuyªn kªnh dïng cho viÖc nµy [5, 2006.01] 
27/04 . . sö dông thiÕt bÞ dÉn vi sai cña vËt mang b¶n ghi vµ ®Çu ghi [1, 2006.01] 
27/06 . . C¾t hoÆc nèi; §¸nh dÊu hoÆc ®ôc lç vËt mang b¶n ghi b»ng c¸ch kh¸c víi ghi 

b»ng kim (vËt mang b¶n ghi cã bé phËn ®Ó nèi G11B 23/20) [1, 2006.01] 
27/10 . §¸nh chØ sè; Ghi ®Þa chØ; §Þnh giê hoÆc ®ång bé hãa; §o ®é dµi b¨ng [1, 2, 

2006.01] 
27/11 . . b»ng c¸ch sö dông th«ng tin kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ®îc trªn vËt mang b¶n 

ghi [4, 2006.01] 
27/13 . . . th«ng tin ®îc dÉn ra tõ chuyÓn ®éng cña vËt mang b¶n ghi, vÝ dô sö dông tèc 

kÕ gãc [4, 2006.01] 
27/15 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nh¹y c¬ häc [4, 2006.01] 
27/17 . . . . sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nh¹y ®iÖn [4, 2006.01] 
27/19 . . b»ng c¸ch sö dông th«ng tin ph¸t hiÖn ®îc trªn vËt mang b¶n ghi [4, 2006.01] 
27/22 . . . C¸c ph¬ng tiÖn nh¹y víi sù cã mÆt hoÆc v¾ng mÆt cña c¸c tÝn hiÖu th«ng tin 

®îc ghi  [1, 2006.01] 
27/24 . . . b»ng c¸c ®Æc ®iÓm nh¹y kh¸c trªn vËt mang b¶n ghi kh«ng ph¶i r·nh chuyÓn ®æi 

[1, 2006.01] 
27/26 . . . . b»ng sù ph¸t hiÖn quang ®iÖn, vÝ dô c¸c lç khuyÕt [1, 2006.01] 
27/28 . . . b»ng c¸ch sö dông tÝn hiÖu th«ng tin ®îc ghi b»ng cïng mét ph¬ng ph¸p nh 

b¶n ghi chÝnh [1, 2006.01] 
27/30 . . . . trªn cïng mét r·nh nh b¶n ghi chÝnh [1, 2006.01] 
27/32 . . . . trªn c¸c r·nh bæ trî riªng biÖt cña chÝnh vËt mang b¶n ghi hoÆc vËt mang b¶n 

ghi bæ trî [1, 2006.01] 
27/34 . . C¸c c¬ cÊu chØ b¸o [1, 2006.01] 
27/36 . KiÓm tra, tøc gi¸m s¸t tiÕn tr×nh ghi hoÆc t¸i t¹o [1, 2006.01] 
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31/00 C¸c c¬ cÊu ®Ó phèi hîp c«ng viÖc cña thiÕt bÞ ghi hoÆc t¸i t¹o l¹i víi c¸c thiÕt bÞ 
liªn quan (víi m¸y ¶nh hoÆc m¸y chiÕu G03B 31/00) [1, 7, 2006.01] 

31/02 . víi dông cô ©m nh¹c tù ®éng [1, 2006.01] 

33/00 C¸c bé phËn kÕt cÊu, chi tiÕt hoÆc phô tïng kh«ng ®îc ®a vµo c¸c nhãm kh¸c 
cña ph©n líp nµy [4, 2006.01] 

33/02 . Tñ; Hép; Gi¸; Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ bªn trong hoÆc bªn trªn chóng  [4, 2006.01] 
33/04 . . ®îc biÕn ®æi ®Ó lu gi÷ vËt mang b¶n ghi [4, 2006.01] 
33/06 . . kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c cã chøc n¨ng chÝnh kh¸c nhau [4, 2006.01] 
33/08 . . C¸ch ly hoÆc hÊp thô nh÷ng rung ®éng hoÆc ©m thanh kh«ng mong muèn [4, 

2006.01] 
33/10 . C¸c thiÕt bÞ chØ b¸o; C¸c thiÕt bÞ c¶nh b¸o [4, 2006.01] 
33/12 . Bè trÝ c¸c bé phËn kÕt cÊu bªn trong thiÕt bÞ, vÝ dô cña bé phËn cung cÊp n¨ng 

lîng, cña mo®un [4, 2006.01] 
33/14 . Gi¶m ¶nh hëng cña c¸c th«ng sè vËt lý, vÝ dô sù thay ®æi nhiÖt ®é, ®é Èm, bôi [4, 

2006.01] 
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G11C Bé nhí tÜnh (lu tr÷ th«ng tin dùa trªn chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a vËt mang 
b¶n ghi vµ bé chuyÓn ®æi G11B; c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn ®Ó lu gi÷ H01L, vÝ dô H01L 
27/08, H01L 27/115; kü thuËt xung nãi chung H03K, vÝ dô c¸c bé chuyÓn m¹ch ®iÖn 
tö  H03K 17/00) 

Ghi chó [2006.01] 

(1) Ph©n líp nµy bao gåm c¸c c¬ cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó b¶o qu¶n th«ng tin sè vµ th«ng tin 
t¬ng tù: 

 (i) trong ®ã kh«ng cã chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a phÇn tö lu tr÷ th«ng tin vµ bé 
chuyÓn ®æi  

 (ii) kÕt hîp víi thiÕt bÞ lùa chän ®Ó ghi th«ng tin vµo hoÆc ®äc th«ng tin ra tõ bé nhí  
(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm c¸c phÇn tö kh«ng dïng ®Ó lu tr÷ hoÆc kh«ng ®îc 

cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn ®îc nªu ë Ghi chó (3) díi ®©y, c¸c phÇn tö nµy ®îc 
ph©n lo¹i vµo c¸c ph©n líp t¬ng øng, vÝ dô H01, H03K.  

(3) Trong ph©n líp, c¸c thuËt ng÷ sau ®îc sö dông víi nghÜa sau: 
 - “phÇn tö lu tr÷” lµ mét phÇn tö cã thÓ gi÷ ®îc Ýt nhÊt mét môc th«ng tin vµ ®îc 

cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ghi th«ng tin vµo hoÆc ®äc th«ng tin ra; 
 - “bé nhí” lµ mét thiÕt bÞ bao gåm c¸c phÇn tö lu tr÷ cã thÓ gi÷ th«ng tin ®Ó trÝch ra 

khi cÇn. 

Néi dung ph©n líp 

viÕt hoÆc ®äc th«ng tin ....................................................................................................... 7/00 
lùa chän ®Þa chØ ......................................................................................................................... 8/00 
c¸c bé nhí sè ®Æc trng bëi d¹ng phÇn tö 

D¹ng ®iÖn, tõ, c¸c chi tiÕt cña chóng ........................................................................11/00, 5/00 
D¹ng c¬ häc ....................................................................................................................... 23/00 
D¹ng chÊt lu  .................................................................................................................... 25/00 
C¸c d¹ng kh¸c .................................................................................................................... 13/00 

c¸c bé nhí sè ®Æc trng bëi ph¬ng tiÖn sao 
lu ................................................................................................................................................... 14/00 
c¸c bé nhí chØ dïng ®Ó ®äc cã thÓ lËp tr×nh 
xo¸ ®îc ...................................................................................................................................... 16/00 
c¸c bé nhí sè ®Æc trng bëi sù dÞch chuyÓn th«ng tin 

Sù dÞch chuyÓn, lu©n chuyÓn ................................................................................... 19/00, 21/00 
c¸c bé nhí ®Æc trng bëi chøc n¨ng 

KÕt hîp; T¬ng tù; chØ dïng ®Ó ®äc ra ........................................................ 15/00, 27/00, 17/00 
kiÓm tra c¸c c¬ cÊu nhí ..................................................................................................... 29/00 
c¸c ®èi tîng cha ®îc ®Ò cËp tíi ë c¸c 
nhãm kh¸c cña ph©n líp nµy  ................................................................................. 99/00 

 

5/00 C¸c chi tiÕt cña c¸c bé nhí thuéc nhãm G11C 11/00 [1, 2006.01] 
5/02 . Bè trÝ c¸c phÇn tö nhí, vÝ dô ë d¹ng m¹ng ma trËn [1, 2006.01] 
5/04 . . Gi¸ ®ì c¸c phÇn tö nhí, l¾p r¸p hoÆc cè ®Þnh c¸c phÇn tö nhí trªn c¸c gi¸ ®ì nµy 

[1, 2006.01] 
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5/05 . . . §ì c¸c lâi trong ma trËn [2, 2006.01] 
5/06 . C¸c thiÕt bÞ liªn kÕt c¸c phÇn tö nhí b»ng ®iÖn, vÝ dô b»ng d©y dÉn [1, 2006.01] 
5/08 . . ®Ó nèi c¸c phÇn tö tõ víi nhau, vÝ dô lâi h×nh xuyÕn [1, 2006.01] 
5/10 . . ®Ó nèi c¸c tô ®iÖn [1, 2006.01] 
5/12 . C¸c ph¬ng ph¸p hoÆc thiÕt bÞ ®Ó nèi c¸c phÇn tö nhí, vÝ dô ®Ó l¾p c¸c lâi tõ [1, 

2006.01] 
5/14 . C¸c thiÕt bÞ cung cÊp n¨ng lîng (c¸c m¹ch bæ trî dïng cho bé trî sö dông c¸c 

thiÕt bÞ b¸n dÉn G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193; nãi chung G05F, 
H02J, H02M) [5, 7, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ghi th«ng tin vµo, hoÆc ®äc th«ng tin ra tõ mét bé nhí sè (G11C 
5/00 ®îc u tiªn; c¸c m¹ch lu tr÷ bæ trî dïng cho bé nhí sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n 
dÉn G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193) [1, 2, 5, 2006.01] 

7/02 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa c¸c tÝn hiÖu nhiÔu [1, 2006.01] 
7/04 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n ngõa t¹p ©m do c¸c hiÖu øng nhiÖt ®é g©y ra [1, 

2006.01] 
7/06 . C¸c bé khuyÕch ®¹i c¶m biÕn; C¸c m¹ch ®îc liªn kÕt  (c¸c bé khuyÕch ®¹i xem 

H03F, H03K) [1, 7, 2006.01] 
7/08 . .  §iÒu khiÓn chóng [7, 2006.01] 
7/10 . C¸c thiÕt bÞ giao diÖn d÷ liÖu ®Çu vµo/®Çu ra [I/O], vÝ dô c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn d÷ 

liÖu ®Çu vµo/®Çu ra [I/O], c¸c bé nhí ®Öm d÷ liÖu ®Çu vµo/®Çu ra [I/O] (c¸c m¹ch 
chuyÓn ®æi møc nãi chung H03K19/0175) [7, 2006.01] 

7/12 . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn dßng bÝt, vÝ dô bé dÉn ®éng, m¸y t¨ng thÕ, c¸c m¹ch kÐo, c¸c 
m¹ch ®Èy, c¸c m¹ch n¹p s¬ bé, c¸c m¹ch bï, dïng cho c¸c dßng bit [7, 2006.01] 

7/14 . Qu¶n lý c¸c « gi¶; Bé t¹o ®iÖn ¸p tham chiÕu tham chiÕu c¶m biÕn [7, 2006.01] 
7/16 . Lu tr÷ c¸c tÝn hiÖu t¬ng tù trong bé nhí sè sö dông mét thiÕt bÞ cã c¸c bé biÕn 

®æi t¬ng tù/sè [A/D], c¸c bé nhí sè vµ c¸c bé biÕn ®æi s«/t¬ng tù/ [D/A] [7, 
2006.01] 

7/18 . Tæ chøc dßng bit; S¾p ®Æt dßng bÝt [7, 2006.01] 
7/20 . C¸c m¹ch khëi ®éng « bé nhí, vÝ dô khi bËt hay t¾t nguån, xãa bé nhí, bé nhí ¶nh 

Èn [7, 2006.01] 
7/22 . C¸c m¹ch ®Þnh giê hoÆc bÊm giê ®äc-ghi [R/W]; §iÒu khiÓn hoÆc t¹o tÝn hiÖu ®iÒu 

khiÓn ®äc-ghi [R/W] [7, 2006.01] 
7/24 . C¸c m¹ch b¶o vÖ hoÆc c¸c m¹ch an toµn cho c¸c « bé cña nhí, vÝ dô c¸c m¹ch 

chèng ®äc vµ ghi do v« ý; C¸c « tr¹ng th¸i; C¸c « kiÓm tra [7, 2006.01] 

8/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó lùa chän mét ®Þa chØ trong bé lu tr÷ sè (c¸c m¹ch phô dïng cho 
c¸c bé nhí sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 
11/4193) [2, 5, 2006.01] 

8/02 . sö dông sù lùa chän ma trËn [2, 2006.01] 
8/04 . sö dông thiÕt bÞ ghi ®Þa chØ theo tr×nh tù, vÝ dô bé ghi sù xª dÞch, m¸y ®Õm (sö dông 

bé ghi sù vµo ra ®Çu tiªn ®Ó thay ®æi tèc ®é cña dßng d÷ liÖu sè G06F5/06; sö dông 
bé ghi vµo cuèi cïng ra ®Çu tiªn [LIFO] ®Ó xö lý c¸c d÷ liÖu sè b»ng c¸ch ho¹t 
®éng theo lÖnh cña chóng G06F7/00 [5, 2006.01] 
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8/18 . C¸c m¹ch ®Þnh giê hoÆc bÊm giê ®Þa chØ; Qu¶n lý vµ t¸i t¹o tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Þa 
chØ, vÝ dô dïng cho c¸c tÝn hiÖu hµng ®Þa chØ [RAS] hoÆc cét ®Þa chØ [CAS] [7, 
2006.01] 

11/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c phÇn tö lu tr÷ ®Æc biÖt lµ ®iÖn 
hoÆc tõ; C¸c phÇn tö lu tr÷ dïng cho chóng (G11C 14/00 G11C 21/00 ®îc u 
tiªn) [1, 5, 2006.01] 

Ghi chó [2] 

 Nhãm G11C 11/56 ®îc u tiªn so víi c¸c nhãm G11C 11/02 G11C 11/54. 
 
11/02 . sö dông c¸c phÇn tö tõ tÝnh [1, 2006.01] 
11/04 . . sö dông c¸c phÇn tö lu tr÷ h×nh trô, vÝ dô thanh, sîi (G11C 11/12, G11C 11/14 

®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/06 . . sö dông c¸c ph©n tö lu tr÷ cã lç ®¬n, vÝ dô vßng lâi; sö dông c¸c ®Üa ®a lç trong 

®ã tõng lç riªng biÖt t¹o thµnh mét phÇn tö lu tr÷ [1, 2006.01] 
11/061 . . . sö dông c¸c phÇn tö cã lç hoÆc vßng tõ ®¬n, mét phÇn tö trªn mét bÝt vµ ®Ó ®äc 

huû [2, 2006.01] 
11/063 . . . . cã tæ chøc “bit”, nh lµ tæ chøc 2L/2D-, 3D-, ch¼ng h¹n ®Ó chän phÇn tö b»ng 

c¸c ph¬ng tiÖn cña Ýt nhÊt hai dßng riªng trïng hîp cho c¶ ®äc vµ viÕt [2, 
2006.01] 

11/065 . . . . cã tæ chøc "tõ", ch¼ng h¹n, tæ chøc 2D-, hoÆc sù lùa chän tuyÕn tÝnh, tøc lµ ®Ó 
lùa chän tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña tõ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn cña dßng toµn bé ®¬n 
®Ó ®äc [2, 2006.01] 

11/067 . . . sö dông c¸c phÇn tö cã lç hoÆc vßng tõ ®¬n ®Ó lu tr÷, mét phÇn tö trªn mét bÝt 
vµ ®Ó ®äc kh«ng huû [2, 2006.01] 

11/08 . . sö dông c¸c ph©n tö lu tr÷ ®a lç, vÝ dô sö dông vßng pherit nhiÒu lç 
(transfluxov); sö dông ®Üa kÕt hîp víi vµi ph©n tö lu tr÷ ®a lç riªng biÖt (G11C 
11/10 ®îc u tiªn; sö dông ®Üa ®a lç trªn ®ã tõng lç riªng biÖt t¹o thµnh mét 
phÇn tö lu tr÷ G11C 11/06) [1, 2, 2006.01] 

11/10 . . sö dông c¸c phÇn tö lu tr÷ ®a trôc [1, 2006.01] 
11/12 . . sö dông tensor; sö dông  twistor, tøc lµ c¸c phÇn tö trong ®ã mét trôc tõ ho¸ bÞ 

xo¾n [1, 2006.01] 
11/14 . . sö dông c¸c phÇn tö mµng máng [1, 2006.01] 
11/15 . . . sö dông nhiÒu líp tõ tÝnh (G11C 11/155 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
11/155 . . . cã d¹ng h×nh trô [2, 2006.01] 
11/16 . . sö dông c¸c phÇn tö trong ®ã hiÖu øng lu tr÷ ®îc x©y dùng trªn c¬ së hiÖu øng 

spin tõ [1, 2006.01] 
11/18 . sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖu øng Hall [1, 2006.01] 
11/19 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ph¶n øng kh«ng tuyÕn tÝnh trong c¸c m¹ch céng hëng [2, 

2006.01] 
11/20 . . sö dông c¸c parametron [1, 2, 2006.01] 
11/21 . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn [2, 2006.01] 
11/22 . . sö dông c¸c phÇn tö s¾t ®iÖn [1, 2, 2006.01] 
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11/23 . . sö dông bé nhí tÜnh ®iÖn trªn mét líp chung, vÝ dô èng Forrester - Hall (G11C 
11/22 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

11/24 . . sö dông tô ®iÖn (G11C 11/22 ®îc u tiªn; sö dông sù kÕt hîp cña c¸c thiÕt bÞ b¸n 
dÉn vµ tô ®iÖn G11C 11/34, vÝ dô G11C 11/40) [1, 2, 5, 2006.01] 

11/26 . . sö dông c¸c èng phãng ®iÖn qua khÝ [1, 2, 2006.01] 
11/28 . . . sö dông c¸c èng n¹p khÝ [1, 2, 2006.01] 
11/30 . . . sö dông c¸c èng ch©n kh«ng (G11C 11/23 ®îc u tiªn) [1, 2, 2006.01] 
11/34 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn [1, 2, 2006.01] 
11/35 . . . cã tÝch ®iÖn trong líp ch¾n, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ ghÐp ®iÖn tÝch [7, 2006.01] 
11/36 . . . sö dông c¸c ®ièt, vÝ dô nh lµ c¸c phÇn tö ngìng [1, 2, 2006.01] 
11/38 . . . . sö dông c¸c ®ièt tunnel [1, 2, 2006.01] 
11/39 . . . sö dông c¸c thiristor [5, 2006.01] 
11/40 . . . sö dông c¸c transistor [1, 2, 2006.01] 
11/401 . . . . t¹o thµnh c¸c « cÇn n¹p ®iÖn hoÆc t¸i t¹o l¹i, tøc lµ c¸c « ®éng lùc [5, 2006.01] 
11/402 . . . . . cã sù t¸i n¹p ®iÖn riªng cho mçi « cña bé nhí, tøc lµ t¸i n¹p ®iÖn bªn trong 

[5, 2006.01] 
11/403 . . . . . cã sù t¸i n¹p ®iÖn chung cho nhiÒu « cña bé nhí, tøc lµ t¸i n¹p ®iÖn bªn  

ngoµi [5, 2006.01] 
11/404 . . . . . . cã mét cæng truyÒn ®iÖn, vÝ dô MOS transitor, cho mét « [5, 2006.01] 
11/405 . . . . . . cã ba cæng truyÒn ®iÖn, vÝ dô MOS transitor, cho mét « [5, 2006.01] 
11/406 . . . . . Qu¶n lý hoÆc ®iÒu khiÓn c¸c chu tr×nh t¸i t¹o, hoÆc t¸i n¹p ®iÖn [5, 2006.01] 
11/4063 . . . . . C¸c m¹ch phô, vÝ dô ®Ó ghi ®Þa chØ, gi¶i m·, dÉn ®éng, ghi, c¶m biÕn, hoÆc 

®Þnh thêi [5, 2006.01] 
11/4067 . . . . . . dïng cho c¸c « bé nhí d¹ng lìng cùc [7, 2006.01] 
11/407 . . . . . . dïng cho c¸c « bé nhí d¹ng hiÖu øng trêng [7, 2006.01] 
11/4072 . . . . . . . C¸c m¹ch ®Ó khëi ®éng, bËt, t¾t nguån, xãa bé nhí hoÆc ®Æt tríc [7, 

2006.01] 
11/4074 . . . . . . . C¸c m¹ch cÊp ®iÖn hoÆc t¹o ®iÖn ¸p, vÝ dô thiÕt bÞ t¹o thiªn ¸p, thiÕt bÞ 

t¹o ®iÖn ¸p c¬ së, nguån ®iÖn dù phßng, c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn ®iÖn [7, 
2006.01] 

11/4076 . . . . . . . C¸c m¹ch ®Þnh thêi (®Ó qu¶n lý viÖc t¸i t¹o G11C 11/406) [7, 2006.01] 
11/4078 . . . . . . . C¸c m¹ch an toµn hoÆc c¸c m¹ch b¶o vÖ, vÝ dô ®Ó ng¨n ngõa viÖc ®äc 

hoÆc ghi do v« ý hoÆc kh«ng ®îc phÐp; C¸c « tr¹ng th¸i; C¸c « kiÓm tra 
(b¶o vÖ néi dung bé nhí trong qu¸ tr×nh kiÓm tra hoÆc thö nghiÖm 
(G11C 29/52) [7, 2006.01] 

11/408 . . . . . . . C¸c m¹ch ®Þa chØ [5, 2006.01] 
11/409 . . . . . . . C¸c m¹ch ®äc-ghi [R/W] [5, 2006.01] 
11/4091 . . . . . . . . C¸c bé khuyÕch ®¹i c¶m biÕn hoÆc c¶m biÕn/n¹p l¹i hoÆc c¸c m¹ch 

c¶m biÕn kÕt hîp, vÝ dô dïng ®Ó n¹p l¹i, bï hoÆc c¸ch ly c¸c dßng bit 
ghÐp [7, 2006.01] 

11/4093 . . . . . . . . C¸c thiÕt bÞ giao diÖn d÷ liÖu ®Çu vµo/®Çu ra [I/O], vÝ dô c¸c bé ®Öm d÷ 
liÖu (c¸c m¹ch chuyÓn ®æi møc nãi chung H03K19/0175) [7, 2006.01] 
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11/4094 . . . . . . . . C¸c m¹ch qu¶n lý dßng bit hoÆc c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn dßng bit [7, 
2006.01] 

11/4096 . . . . . . . . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn hoÆc qu¶n lý d÷ liÖu ®Çu vµo/®Çu ra [I/O], vÝ dô 
c¸c m¹ch ®äc-ghi, c¸c bé dÉn ®éng ®Çu vµo/®Çu ra [I/O] hoÆc c¸c bé 
chuyÓn m¹ch dßng bit [7, 2006.01] 

11/4097 . . . . . . . . Tæ chøc dßng bit, vÝ dô xÕp ®Æt dßng bit, c¸c dßng bit ®îc danh môc 
hãa [7, 2006.01] 

11/4099 . . . . . . . . Xö lý « gi¶; ThiÕt bÞ ph¸t ®iÖn ¸p chuÈn [7, 2006.01] 
11/41 . . . . t¹o thµnh c¸c « cã bé håi tiÕp d¬ng, tøc lµ c¸c « kh«ng cÇn n¹p ®iÖn hoÆc t¸i 

n¹p ®iÖn, vÝ dô bé t¹o ®a rung ®éng æn ®Þnh hoÆc bé kÝch Schmitt [5, 2006.01] 
11/411 . . . . .  chØ sö dông transitor lìng cùc [5, 2006.01] 
11/412 . . . . . chØ sö dông transitor hiÖu øng trêng [5, 2006.01] 
11/413 . . . . . C¸c m¹ch phô, vÝ dô ®Ó ghi ®Þa chØ, gi¶i m·, dÉn ®éng, ghi, c¶m biÕn, ®Þnh 

thêi hoÆc gi¶m n¨ng lîng [5, 2006.01] 
11/414 . . . . . . dïng cho « bé nhí d¹ng lìng cùc [5, 2006.01] 
11/415 . . . . . . . C¸c m¹ch ghi ®Þa chØ [5, 2006.01] 
11/416 . . . . . . . C¸c m¹ch ®äc-ghi [R/W] [5, 2006.01] 
11/417 . . . . . . dïng cho « bé nhí d¹ng hiÖu øng trêng [5, 2006.01] 
11/418 . . . . . . . C¸c m¹ch ghi ®Þa chØ [5, 2006.01] 
11/419 . . . . . . . C¸c m¹ch ®äc-ghi [R/W] [5, 2006.01] 
11/4193 . . . C¸c m¹ch phô dïng cho c¸c d¹ng ®Æc biÖt cña thiÕt bÞ nhí b¸n dÉn, vÝ dô ®Ó ghi 

®Þa chØ, dÉn ®éng, c¶m biÕn, ®Þnh thêi, cÊp nguån, truyÒn tÝn hiÖu (G11C 
11/4063, G11C 11/413 ®îc u tiªn) [7, 2006.01] 

11/4195 . . . .  C¸c m¹ch ghi ®Þa chØ [7, 2006.01] 
11/4197 . . . .  C¸c m¹ch ®äc-ghi [R/W] [5, 2006.01] 
11/42 . . sö dông c¸c thiÕt bÞ quang ®iÖn tö, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ ph¸t s¸ng vµ quang ®iÖn 

®îc ghÐp b»ng ®iÖn hoÆc quang [1, 2006.01] 
11/44 . . sö dông c¸c phÇn tö siªu dÉn, vÝ dô ph©n tö cryotron [1, 2, 2006.01] 
11/46 . sö dông c¸c phÇn tö nhiÖt dÎo [1, 2006.01] 
11/48 . sö dông c¸c phÇn tö ghÐp cã thÓ chuyÓn dÞch, vÝ dô lâi s¾t tõ ®Ó t¹o ra thay ®æi gi÷a 

c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau cña sù t¬ng hç hoÆc tù c¶m  [1, 2006.01] 
11/50 . sö dông ho¹t ®éng cña c¸c tiÕp xóc ®iÖn ®Ó lu tr÷ th«ng tin (lu tr÷ c¬ häc G11C 

23/00; c¸c bé chuyÓn m¹ch t¹o ra mét sè thao t¸c liªn tôc cña c¸c tiÕp xóc b»ng 
mét lÇn t¸c ®éng b»ng tay cña bé phËn ®iÒu khiÓn H01H 41/00) [1, 2006.01] 

11/52 . . sö dông c¸c r¬le ®iÖn tõ [1, 2006.01] 
11/54 . sö dông c¸c phÇn tö m« pháng tÕ bµo sinh häc, vÝ dô c¸c n¬-ron [1, 2006.01] 
11/56 . C¸c ph©n tö lu tr÷ cã hai tr¹ng th¸i æn ®Þnh trë lªn thÓ hiÖn b»ng bËc, vÝ dô cña 

®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, pha, tÇn sè (c¸c thiÕt bÞ ®Õm chøa c¸c phÇn tö ®· æn ®Þnh thuéc 
lo¹i nµy H03K 25/00, H03K 29/00) [2, 2006.01] 

13/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®Æc trng bëi viÖc sö dông c¸c phÇn tö lu tr÷ cha ®îc 
ph©n vµo c¸c nhãm G11C 11/00, 23/00, hoÆc G11C 25/00 [1, 2006.01] 
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13/02 . sö dông c¸c phÇn tö mµ ho¹t ®éng cña chóng phô thuéc vµo sù thay ®æi ho¸ häc (sö 
dông sù n¹p ®iÖn ho¸ ®iÖn G11C 11/00) [1, 2006.01] 

13/04 . sö dông phÇn tö quang häc [1, 2006.01] 
13/06 . . sö dông phÇn tö quang tõ (quang tõ häc nãi chung G02F) [2, 2006.01] 

14/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®Æc trng bëi viÖc bè trÝ c¸c « cã c¸c ®Æc tÝnh lu gi÷ dÔ thay 
®æi vµ kh«ng dÔ thay ®æi ®Ó lu d÷ dù phßng khi bÞ c¾t nguån [5, 2006.01] 

15/00 C¸c bé lu tr÷ sè, trong ®ã th«ng tin gåm mét hoÆc nhiÒu phÇn ®Æc trng, ®îc 
ghi vµo bé lu t÷ vµ ®îc ®äc b»ng c¸ch tra cøu mét hoÆc nhiÒu phÇn ®Æc trng 
nµy, tøc lµ c¸c bé lu tr÷ kÕt hîp hoÆc c¸c bé lu tr÷ cã néi dung ®îc ghi ®Þa 
chØ (trong ®ã th«ng tin ®îc ghi ®Þa chØ vµo vÞ trÝ ®Æc biÖt G11C 11/00) [1, 2, 
2006.01] 

15/02 . sö dông c¸c phÇn tö tõ [2, 2006.01] 
15/04 . sö dông c¸c phÇn tö b¸n dÉn [2, 2006.01] 
15/06 . sö dông c¸c phÇn tö ®«ng l¹nh [2, 2006.01] 

16/00 C¸c bé nhí chØ ®äc ®îc cã thÓ lËp tr×nh xo¸ ®îc (G11C 14/00 ®îcu tiªn) [5, 
2006.01] 

16/02 . cã thÓ lËp tr×nh trªn c¬ së ®iÖn [5, 2006.01] 
16/04 . . sö dông transitor ngìng biÕn thiªn, vÝ dô FAMOS [5, 2006.01] 
16/06 . . C¸c m¹ch phô, vÝ dô ®Ó ghi vµo bé nhí (nãi chung G11C 7/00) [5, 2006.01] 
16/08 . . . C¸c m¹ch ®Þa chØ; C¸c bé gi¶i m·; C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn dßng-tõ [7, 2006.01] 
16/10 . . . LËp tr×nh hoÆc c¸c m¹ch d÷ liÖu ®Çu vµo [7, 2006.01] 
16/12 . . .  .  LËp tr×nh c¸c m¹ch chuyÓn m¹ch ®iÖn ¸p [7, 2006.01] 
16/14 . . .  .  C¸c m¹ch xãa b»ng ®iÖn, vÝ dô c¸c m¹ch chuyÓn ®iÖn ¸p xãa [7, 2006.01] 
16/16 . . .  .  .  ®Ó xãa c¸c khèi, vÝ dô c¸c m¶ng, c¸c tõ, c¸c nhãm [7, 2006.01] 
16/18 . . .  .  C¸c m¹ch xãa b»ng quang häc [7, 2006.01] 
16/20 . . .  .  Khíi t¹o; TiÒn lËp d÷ liÖu; NhËn d¹ng chip [7, 2006.01] 
16/22 . . .  C¸c m¹ch an toµn hoÆc b¶o vÖ chèng truy cËp kh«ng ®îc phÐp hoÆc ngÉu 

    nhiªn vµo c¸c « bé nhí [7, 2006.01] 
16/24 . . . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn dßng bit [7, 2006.01] 
16/26 . . . C¸c m¹ch c¶m biÕn hoÆc ®äc; C¸c m¹ch d÷ liÖu ®Çu ra [7, 2006.01] 
16/28 . . .  .   sö dông c¸c « c¶m biÕn vi sai hoÆc c¸c « tham chiÕu, vÝ dô c¸c « gi¶ [7, 

2006.01] 
16/30 . . .   C¸c m¹ch cÊp nguån [7, 2006.01] 
16/32 . . . C¸c m¹ch ®Þnh thêi [7, 2006.01] 
16/34 . . . X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i lËp tr×nh, vÝ dô ®iÖn ¸p ngìng, lËp tr×nh qu¸ møc hoÆc lËp 

    tr×nh cha ®Õn møc, duy tr× [7, 2006.01] 

17/00 C¸c bé nhí chØ dïng ®Ó ®äc cã thÓ lËp tr×nh mét lÇn; C¸c bé lu tr÷ b¸n cè 
®Þnh, vÝ dô c¸c thÎ th«ng tin cã thÓ thay thÕ (c¸c bé nhí chØ dïng ®Ó ®äc cã thÓ lËp 
tr×nh xo¸ ®îc G11C 16/00; m· ho¸, gi¶i m· hoÆc biÕn ®æi m· nãi chung H03M) [1, 
2, 5, 2006.01] 
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17/02 . sö dông c¸c phÇn tö tõ hoÆc c¶m øng (G11C 17/14 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
17/04 . sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn dung (G11C 17/06, G11C 17/14 ®îc u tiªn) [2, 5, 

2006.01] 
17/06 . sö dông c¸c phÇn tö ®ièt (G11C 17/14 ®îc u tiªn) [2, 5, 2006.01] 
17/08 . sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn, vÝ dô c¸c phÇn tö lìng cùc (G11C 17/06, G11C 17/14 

®îc u tiªn) [5, 2006.01] 
17/10 . . trong ®ã dung lîng nhí ®îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b»ng c¸ch s¾p 

xÕp ®· ®Þnh tríc c¸c c¬ cÊu nèi, vÝ dô ROM cã thÓ ®îc lËp tr×nh  che ch¾n [5, 
2006.01] 

17/12 . . . sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖu øng-trêng [5, 2006.01] 
17/14 . trong ®ã dung lîng nhí ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thiÕt lËp, ng¾t hoÆc biÕn ®æi cã 

chän läc c¸c ®êng liªn kÕt nèi b»ng viÖc thay thÕ thêng xuyªn tr¹ng th¸i cña c¸c 
c¬ cÊu nèi, vÝ dô PROM [5, 2006.01] 

17/16 . . sö dông c¸c liªn kÕt ®iÖn-dÔ nãng ch¶y [5, 2006.01] 
17/18 . . C¸c m¹ch phô, vÝ dô ®Ó ghi vµo bé nhí (nãi chung G11C 7/00) [5, 2006.01] 

19/00 C¬ cÊu lu tr÷ sè, tr«ng ®è th«ng tin chuyÓn ®éng theo bËc, vÝ dô thiÕt bÞ ghi 
dÞch chuyÓn (chuçi ®Õm H 03 K 23/00) [1, 2006.01] 

19/02 . sö dông c¸c phÇn tö tõ (G11C 19/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
19/04 . . sö dông c¸c lâi cã mét lç hoÆc vßng tõ [2, 2006.01] 
19/06 . . sö dông c¸c kÕt cÊu cã mét sè lç hoÆc vßng tõ, vÝ dô transfluxor [2, 2006.01] 
19/08 . . sö dông mµng máng trong kÕt cÊu ph¼ng [2, 2006.01] 
19/10 . . sö dông mµng máng trªn c¸c thanh, cã trister [2, 2006.01] 
19/12 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ph¶n øng kh«ng tuyÕn tÝnh trong m¹ch céng hëng [2, 

2006.01] 
19/14 . sö dông c¸c phÇn tö tõ kÕt hîp víi c¸c phÇn tö tÝch cùc, vÝ dô víi ®Ìn phãng ®iÖn 

qua khÝ, víi c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn (G11C 19/34 ®îc u tiªn) [2, 7, 2006.01] 
19/18 . sö dông c¸c tô ®iÖn lµ phÇn tö chÝnh cña c¸c tÇng [2, 2006.01] 
19/20 . sö dông c¸c ®Ìn phãng ®iÖn qua khÝ (19/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
19/28 . sö dông c¸c phÇn tö b¸n dÉn (G11C 19/14 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
19/30 . sö dông c¸c thiÕt bÞ quang-®iÖn, tøc lµ c¸c thiÕt bÞ ph¸t s¸ng vµ c¸c thiÕt bÞ quang 

®iÖn ®îc nèi b»ng ®iÖn hoÆc b»ng quang häc [2, 2006.01] 
19/32 . sö dông c¸c thiÕt bÞ siªu dÉn [2, 2006.01] 
19/34 . sö dông c¸c phÇn tö lu tr÷ cã nhiÒu h¬n hai tr¹ng æn ®Þnh ®îc biÓu diÔn b»ng c¸c 

bËc, vÝ dô cña ®iÖn ¸p, dßng, pha, tÇn sè [7, 2006.01] 
19/36 . .  sö dông c¸c phÇn tö b¸n dÉn [7, 2006.01] 
19/38 . hai chiÒu, vÝ dô c¸c thanh ghi dÞch chuyÓn theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang [7, 

2006.01] 

21/00 C¸c bé lu tr÷ sè, trong ®ã th«ng tin ®îc quay vßng (dÞch chuyÓn theo bËc G11C 
19/00) [1, 2006.01] 

21/02 . sö dông c¸c ®êng d©y trÔ cã ®iÖn tö, vÝ dô sö dông b×nh chøa thuû ng©n [1, 
2006.01] 
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23/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®Æc trng bëi sù chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ häc ®Ó t¸c 
®éng tíi c¸c bé lu tr÷, vÝ dô sö dông c¸c qu¶ cÇu; C¸c phÇn tö lu tr÷ dïng 
cho chóng (lu tr÷ b»ng t¸c ®éng c¸c tiÕp ®iÓm G11C 11/48) [1, 2006.01] 

25/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®Æc trng bëi viÖc sö dông m«i trêng chuyÓn ®éng; C¸c phÇn 
tö nhí dïng cho chóng [1, 2006.01] 

27/00 C¸c bé lu tr÷ sè ®iÖn t¬ng tù, vÝ dô ®Ó lu tr÷ c¸c gi¸ trÞ tøc thêi [1, 2006.01] 
27/02 . c¸c thiÕt bÞ mÉu-vµ-lu gi÷ tin (G11C 27/04 ®îc u tiªn; lÊy mÉu c¸c tÝn hiÖu ®iÖn, 

nãi chung H03K) [2, 4, 2006.01] 
27/04 . C¸c thiÕt bÞ ghi dÞch chuyÓn (c¸c thiÕt bÞ n¹p ®iÖn ghÐp nèi xem H01L 29/76) [4, 

2006.01] 

29/00 KiÓm tra c¸c bé lu tr÷ ®Ó chØnh söa ho¹t ®éng; Thö c¸c bé lu tr÷ trong ho¹t 
®éng tóc trùc hoÆc ngo¹i tuyÕn [1, 2006.01] 

29/02 .  Ph¸t hiÖn hoÆc ®Þnh vÞ c¸c m¹ch khiÕm khuyÕt bæ trî, vÝ dô c¸c bé ®Õm khiÕm 
    khuyÕt n¹p ®iÖn l¹i  [2006.01] 

29/04 .  Ph¸t hiÖn hoÆc ®Þnh vÞ c¸c phÇn tö nhí khiÕm khuyÕt [2006.01] 
29/06 .  .  Thö gia tèc [2006.01] 
29/08 .  .  Thö chøc n¨ng, vÝ dô thö trong qu¸ tr×nh n¹p ®iÖn l¹i, thö ch¹y tù ®éng nhí vµo  

    thiÕt bÞ khi bËt ®iÖn [POST] hoÆc thö ph©n bè [2006.01] 
29/10 .  .  .  ThuËt gi¶i ®Ó thö, vÝ dô thuËt gi¶i quÐt bé nhí [Mscan]; MÉu thö, vÝ dô mÉu 

        b¶ng kiÓm tra [2006.01] 
29/12 . .  .   C¸c thiÕt bÞ g¾n liÒn ®Ó thö, vÝ dô thiÕt bÞ tù thö g¾n liÒn [BIST] [2006.01] 
29/14 . . .  .  Thùc hiÖn nguyªn lý ®iÒu khiÓn, vÝ dô c¸c bé gi¶i m· ph¬ng thøc thö  

[2006.01] 
29/16 . . .  .   .  sö dông c¸c bé ®îc vi lËp tr×nh, vÝ dô c¸c m¸y tr¹ng th¸i [2006.01] 
29/18 . . .  .  C¸c thiÕt bÞ t¹o lËp ®Þa chØ; C¸c thiÕt bÞ truy cËp bé nhí, vÝ dô chi tiÕt cña c¸c 

         m¹ch t¹o lËp ®Þa chØ [2006.01] 
29/20 . . .  .  .  sö dông c¸c bé ®Õm hoÆc thanh ghi håi tiÕp tuyÕn tÝnh [LFSR] [2006.01] 
29/22 . . .  .  .  Truy cËp c¸c bé nhí nèi tiÕp [2006.01] 
29/24 . . .  .  .  Truy cËp c¸c « ®Æc biÖt, vÝ dô c¸c « gi¶ hoÆc c¸c « d thõa[2006.01] 
29/26 . . .  .  .  Truy cËp ®a m¶ng (G11C 29/24 ®îc u tiªn) [2006.01] 
29/28 . . .  .  .  .  C¸c ®a m¶ng phô thuéc, c¸c m¶ng ®a bit  [2006.01] 
29/30 . . .  .  .  Truy cËp c¸c m¶ng ®¬n [2006.01] 
29/32 . . .  .  .  .  Truy cËp nèi tiÕp; Thö quÐt [2006.01] 
29/34 . . .  .  .  .  Truy cËp ®a bit ®ång thêi [2006.01] 
29/36 . . .  .  C¸c thiÕt bÞ t¹o d÷ liÖu, vÝ dô cæng ®¶o d÷ liÖu [2006.01] 
29/38 . . .  .  C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra sù ®¸p øng [2006.01] 
29/40 . . .  .  .  sö dông c¸c kü thuËt nÐn [2006.01] 
29/42 . . .  .  .  sö dông c¸c m· söa lçi [ECC] hoÆc kiÓm tra tÝnh ch½n lÎ [2006.01] 
29/44 . . .  .  ChØ b¸o hoÆc ph¸t hiÖn lçi, vÝ dô ®Ó söa ch÷a [2006.01] 
29/46 . . .  .  Logic bé kÝch khëi kiÓm tra [2006.01] 
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29/48 . . .  C¸c thiÕt bÞ träng bé lu tr÷ tÜnh chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra b»ng c¸c 
       ph¬ng tiÖn bªn ngoµi bé lu tr÷, vÝ dô sö dông sù truy cËp bé nhí trùc 
       tiÕp [DMA] hoÆc sö dông c¸c ®êng dÉn truy cËp phô (c¸c dông cô thö  
       nghiÖm bªn ngoµi G11C29/56) [2006.01] 

29/50 . . KiÓm tra lÒ, vÝ dô kiÓm tra lo¹i, ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn [2006.01] 
29/52 . B¶o vÖ n«i dung bé nhí; Ph¸t hiÖn lçi trong néi dung bé nhí [2006.01] 
29/54 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ch kiÓm tra, vÝ dô thiÕt kÕ dïng cho c¸c c«ng cô kiÓm 

tra [DFT] [2006.01] 
29/56 . C¸c dông cô kiÓm tra bªn ngoµi dïng cho c¸c bé lu tr÷ tÜnh, vÝ dô dông cô kiÓm 

tra tù ®éng [ATE]; C¸c giao diÖn dïng cho viÖc nµy [2006.01] 

99/00  C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ph©n lo¹i vµo c¸c nhãm kh¸c cña ph©n líp 
nµy [2006.01] 
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G12 Chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ 

G12B Chi tiÕt cña thiÕt bÞ, hoÆc c¸c chi tiÕt cã thÓ so s¸nh cña 
c¸c thiÕt bÞ kh¸c, cha ®îc xÕp vµo c¸c ph©n líp kh¸c 

Ghi chó 

(1) Ph©n líp nµy chØ bao gåm c¸c chi tiÕt kh«ng giíi h¹n ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®o hoÆc bÊt 
cø mét thiÕt bÞ nµo kh¸c thuéc vÒ riªng mét líp.  

(2) Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm:  
 - c¸c chi tiÕt thuéc vÒ bÊt kú mét ph©n líp nµo kh¸c trong phÇn A, F, G hoÆc H. §Æc 

biÖt, c¸c chi tiÕt giíi h¹n ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®o thuéc vÒ c¸c ph©n líp t¬ng øng cña 
líp G01, vÝ dô G01D;  

 - c¸c chi tiÕt kÕt cÊu giíi h¹n trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, vÝ dô hép, mµn ch¾n, kh«ng 
thuéc vÒ ph©n líp H05K hoÆc c¸c ph©n líp t¬ng øng trong phÇn H.  

(3) CÇn chó ý tíi c¸c ghi chó ngay sau tªn cña phÇn G, ®Æc biÖt lµ tíi ®Þnh nghÜa cña 
thuËt ng÷ "§o" trong ghi chó (2) ngay sau tªn cña líp G01. 

Néi dung ph©n líp 

c¸c thµnh phÇn nh¹y c¶m t¹o ra chuyÓn 
®éng hoÆc sù dÞch chuyÓn; c¸c chi tiÕt 
chuyÓn ®éng .......................................................................................................................1/00, 3/00 
®iÒu chØnh vÞ trÝ hoÆc ®é cao; bï trõ c¸c t¸c 
®éng cña nhiÖt ®é ...........................................................................................................5/00, 7/00 
vá m¸y, trô ®ì; c¸c thµnh phÇn chØ b¸o ...........................................................9/00, 11/00 
®Þnh cì .......................................................................................................................................... 13/00 
lµm l¹nh; che ch¾n .................................................................................................... 15/00, 17/00 

 

1/00 C¸c thµnh phÇn nh¹y c¶m cã kh¶ n¨ng t¹o ra chuyÓn ®éng hoÆc sù dÞch chuyÓn 
dïng cho c¸c môc ®Ých kh«ng giíi h¹n vµo viÖc ®o, c¸c c¬ cÊu truyÒn liªn kÕt 
dïng cho chóng [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c d¶i hoÆc ®Üa phøc hîp, vÝ dô lìng kim [1, 2006.01]  
1/04 . C¸c vËt rçng cã c¸c phÇn cã thÓ biÕn d¹ng hoÆc chuyÓn dÞch díi t¸c dông cña ¸p 

suÊt, vÝ dô c¸c èng Bourdon, hép xÕp  [1, 2006.01] 
3/00  C¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c nhãm kh¸c [1, 7, 2006.01] 
3/02 . H·m c¬ cÊu, tøc lµ kho¸ c¬ cÊu khi ë kh«ng ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
3/04 . C¸c c¬ cÊu treo  [1, 2006.01] 
3/06 . Gi¶m t¸c ®éng cña ma s¸t, vÝ dô b»ng rung  [1, 2006.01] 
3/08 . Gi¶m h·m chuyÓn ®éng, vÝ dô ®Ó lo¹i trõ giao ®éng lóc ®äc [1, 2006.01] 
3/10 . . sö dông dßng ®iÖn xo¸y [1, 2006.01] 
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5/00 §iÒu chØnh vÞ trÝ hoÆc ®é cao, vÝ dô møc cña thiÕt bÞ hoÆc cña c¸c c¬ cÊu kh¸c 
hoÆc c¸c bé phËn cña chóng; Bï c¸c t¸c ®éng g©y ra bëi sù nghiªng hoÆc gia 
tèc, vÝ dô ®èi víi c¸c thiÕt bÞ quang häc [1, 2006.01] 

7/00 Bï c¸c t¸c ®éng cña nhiÖt ®é (b»ng lµm l¹nh G12B 15/00) [1, 2006.01] 

9/00 Vá hoÆc trô ®ì cña c¸c m¸y hoÆc lµ thiÕt bÞ kh¸c [1, 2006.01] 
9/02 . Vá; Vá bäc; Tñ m¸y  [1, 2006.01] 
9/04 . . C¸c chi tiÕt, vÝ dô n¾p ®Ëy [1, 2006.01] 
9/06 . . . Vá kim lo¹i [1, 2006.01] 
9/08 . Trô ®ì; C¸c thiÕt bÞ ®Ó mang [1, 2006.01] 
9/10 . . Cöa ch¾n m¸y; B¶ng; Bµn; Gi¸; Khung [1, 2006.01] 

11/00 C¸c phÇn tö chØ thÞ; ChiÕu s¸ng cho c¸c phÇn tö nµy [1, 2006.01] 
11/02 . C¸c thang chia ®é; MÆt sè [1, 2006.01] 
11/04 . C¸c kim chØ b¸o; C¸c c¬ cÊu ®Ó hiÖu chØnh chóng [1, 2006.01] 

13/00 Sù chia ®é, ®Þnh cì c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô  [1, 2006.01] 

15/00 Lµm m¸t  [1, 2006.01] 
15/02 . b»ng c¸c hÖ thèng cã dßng chÊt lu tuÇn hoµn trong chu kú khÐp kÝn [1, 2006.01] 
15/04 . b»ng c¸c dßng chÊt lu, vÝ dô kh«ng khÝ trong chu kú hë [1, 2006.01] 
15/06 . b»ng sù tiÕp xóc víi khèi vËt chÊt hÊp thô nhiÖt hoÆc ph¸t x¹ nhiÖt, vÝ dô tho¸t nhiÖt 

[1, 2006.01] 

17/00 Sù che ch¾n  [1, 2006.01] 

Ghi chó 

Nhãm nµy bao gåm:  

 - B¶o vÖ m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ kh¸c khái c¸c tia phãng x¹ bªn ngoµi hoÆc c¸c ¶nh 
  hëng kh¸c;  

 - Ng¨n chÆn sù ph¸t x¹ cña nh÷ng tia kh«ng mong muèn hoÆc c¸c ¶nh hëng kh¸c 
  b»ng c¸c m¸y mãc hoÆc thiÕt bÞ kh¸c. 

 

17/02 . khái tõ trêng hoÆc ®iÖn trêng, vÝ dô sãng v« tuyÕn ®iÖn [1, 2006.01] 
17/04 . khái tia cùc tÝm, ¸nh s¸ng nh×n thÊy hoÆc tia hång ngo¹i  [1, 2006.01] 
17/06 . khái nhiÖt ®é (G12B 17/04 ®îc u tiªn; lµm l¹nh G12B 15/00) [1, 2006.01] 
17/08 . khái c¸c t¸c ®éng g©y nªn háng hãc c¬ häc, vÝ dô g©y ra bëi tiÕng næ, ®èi tîng bªn 

ngoµi, con ngêi (G12B 17/02 G12B 17/06 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
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G16  C¤NG NGHÖ TH¤NG TIN Vµ TRUYÒN TH¤NG [ICT] CHUY£N DôNG CHO 
C¸C LÜNH VùC øNG DôNG §ÆC BIÖT [2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

1. Líp nµy kh«ng bao gåm: 
 a.  nhËn d¹ng thuéc vÒ nhãm G06K9/00; 
 b.  ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng xö lý d÷ liÖu hoÆc tÝnh to¸n kü thuËt sè chuyªn dông 

cho c¸c môc ®Ých hµnh chÝnh, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, qu¶n lý, gi¸m s¸t hoÆc dù b¸o 
thuéc vÒ ph©n líp G06Q; 

 c.  xö lý hoÆc t¸i t¹o d÷ liÖu h×nh ¶nh thuéc vÒ ph©n líp G06T. 
2. Trong líp nµy, thuËt ng÷ hoÆc biÓu ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi nghÜa lµ:  
 a.  ICT [c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng] còng bao gåm IT [c«ng nghÖ th«ng 

tin]; 

 b. “ICT chuyªn dông cho” còng bao gåm biÓu ng÷ “ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng xö lý 
d÷ liÖu hoÆc tÝnh to¸n kü thuËt sè chuyªn dông cho” mµ ®îc dïng trong nhãm 
G06F19/00 vµ trong ph©n líp G06Q. 

 
 

G16H Tin häc trong ch¨m sãc søc kháe, nghÜa lµ, c«ng nghÖ th«ng 
tin vµ truyÒn th«ng [ICT] chuyªn dông cho viÖc xö lý d÷ liÖu 
vÒ ch¨m sãc søc kháe hoÆc y tÕ [2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

1. Ph©n líp nµy bao gåm c¸c khÝa c¹nh liªn môc cña m¸y vi tÝnh, khoa häc truyÒn 
th«ng vµ th«ng tin víi khoa häc y tÕ hoÆc ch¨m sãc søc kháe, trong ®ã tiªu ®iÓm ®îc 
®Æt râ rµng vµo ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng xö lý d÷ liÖu hoÆc tÝnh to¸n kü thuËt sè, 
chuyªn dông cho khoa häc y tÕ hoÆc ch¨m sãc søc kháe. 

2. Ph©n líp nµy kh«ng bao gåm: 
 a. thiÕt bÞ y tÕ, ph¬ng ph¸p y häc, ph¬ng ph¸p chÈn ®o¸n, ph¬ng ph¸p ®iÒu trÞ 

hoÆc trÞ liÖu, ch¨m sãc l©m sµng hoÆc phÉu thuËt, thuéc vÒ c¸c ph©n líp cã liªn quan 
cña líp A61K; 

 b. truyÒn tÝn hiÖu hoÆc xö lý tÝn hiÖu kÕt hîp víi biÖn ph¸p chÈn ®o¸n, vÝ dô, ph©n 
tÝch d¹ng sãng tÝn hiÖu th× thuéc vÒ nhãm A61B5/00. 

3. §Ó x¸c ®Þnh liÖu mét ®èi tîng kü thuËt cã liªn quan tíi khoa häc y tÕ hoÆc ch¨m sãc 
søc kháe cã ®îc ph©n lo¹i trong ph©n líp nµy hoÆc c¸c ph©n líp liªn quan cña líp 
A61kh«ng th× cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò díi ®©y: 

 a. ®Ó ph©n lo¹i mét ®èi t¬ng kü thuËt vµo ph©n líp nµy th× c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt c¬ 
b¶n cña ®èi tîng yªu cÇu ph¶i tËp trung vµo ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng xö lý d÷ 
liÖu hoÆc tÝnh to¸n kü thuËt sè; 

 b. nÕu ®èi tîng kü thuËt nµy tËp trung vµo khÝa c¹nh cña khoa häc y tÕ, vÝ dô, c¸c tÝn 
hiÖu sinh lý häc hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn y tÕ hoÆc nÕu ®èi tîng bao hµm sù t¬ng t¸c 
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®¸ng kÓ víi bÖnh nh©n, vÝ dô, c¸c chi tiÕt cña biÖn ph¸p chÈn ®o¸n th× sù ph©n lo¹i sÏ 
®îc xÕp trùc tiÕp vµo c¸c ph©n líp thÝch hîp cña líp A61K; 

 c. Sù hiÖn diÖn kh«ng quan träng cña “m¸y vi tÝnh” hoÆc “lu ®å” cã liªn quan víi c¸c 
thiÕt bÞ y tÕ hoÆc c¸c quy tr×nh y tÕ th× kh«ng ph¶i lµ mét yÕu tè then chèt ®Ó ph©n 
lo¹i trong ph©n líp nµy. Trong trêng hîp nµy, sù ph©n lo¹i nªn trùc tiÕp xÕp vµo c¸c 
ph©n líp thÝch hîp cã ®Ò cÊp tíi c¸c thiÕt bÞ y tÕ hoÆc quy tr×nh y tÕ nµy. 

 
 

10/00 ICT chuyªn dông ®Ó qu¶n lý hoÆc xö lý d÷ liÖu vÒ ch¨m sãc søc kháe hoÆc y tÕ 
liªn quan ®Õn bÖnh nh©n (dïng cho c¸c b¸o c¸o y tÕ G16H15/00; dïng cho kÕ 
ho¹ch c¶i thiÖn søc kháe hoÆc trÞ liÖu G16H20/00; ®Ó qu¶n lý hoÆc xö lý c¸c h×nh 
¶nh y khoa G16H30/00) [2018.01] 

10/20  . dïng cho c¸c thö nghiÖm l©m sµng hoÆc b¶ng c©u hái ®iÖn tö [2018.01] 
10/40 . dïng cho d÷ liÖu liªn quan ®Õn ph©n tÝch cña phßng thÝ nghiÖm, vÝ dô, ph©n tÝch 

mÉu bÖnh nh©n [2018.01]   
10/60 . dïng cho d÷ liÖu ®Æc biÖt cña bÖnh nh©n, vÝ dô, dïng cho c¸c b¶n ghi ®iÖn tö cña 

bÖnh nh©n [2018.01]  
10/65 . . ®îc lu tr÷ trªn c¸c vËt mang b¶n ghi x¸ch tay ®îc, vÝ dô, thÎ th«ng minh, nh·n 

RFID hoÆc CD [2018.01]   

15/00 ICT chuyªn dông cho c¸c b¸o c¸o y tÕ, vÝ dô, t¹o hoÆc truyÒn c¸c b¸o c¸o nµy 
[2018.01]  

20/00 ICT chuyªn dông cho kÕ ho¹ch c¶i thiÖn søc kháe hoÆc trÞ liÖu, vÝ dô, ®Ó qu¶n lý 
®¬n thuèc, chØ ®¹o trÞ liÖu hoÆc gi¸m s¸t sù tu©n thñ cña bªnh nh©n [2018.01] 

20/10  . liªn quan ®Õn thuèc hoÆc thuèc kª ®¬n, vÝ dô, ®¶m b¶o bÖnh nh©n dïng thuèc ®óng 
[2018.01] 

20/13 . . ph©n phèi tõ dông cô pha chÕ [2018.01] 
20/17 . . ph©n phèi th«ng qua tiªm hoÆc truyÒn [2018.01] 
20/30 . liªn quan ®Õn trÞ liÖu hoÆc ho¹t ®éng cña c¬ thÓ, vÝ dô, trÞ liÖu vËt lý, c¾m kim cÇm 

m¸u hoÆc tËp thÓ dôc [2018.01] 
20/40  . liªn quan ®Õn trÞ liÖu c¬ häc, bøc x¹ hoÆc lan trµn, vÝ dô, phÉu thuËt, trÞ liÖu la-ze, 

thÈm t¸ch hoÆc ch©m cøu [2018.01] 
20/60 . liªn quan ®Õn kiÓm so¸t dinh dìng, vÝ dô, ¨n kiªng [2018.01] 
20/70 . liªn quan ®Õn trÞ liÖu t©m thÇn, vÝ dô, trÞ liÖu t©m lý hoÆc luyªn tËp tù ph¸t 

[2018.01] 
20/90 . liªn quan ®Õn thuèc xen kÏ, vÝ dô, thuèc liÖu ph¸p ®ång c¨n hoÆc thuèc ®Þnh híng 

[2018.01] 

30/00 ICT chuyªn dông cho viÖc qu¶n lý hoÆc xö lý d÷ liÖu h×nh ¶nh y khoa (chôp ¶nh 
c¾t líp ®îc vi tÝnh hãa A61B6/03) [2018.01] 

30/20 . ®Ó qu¶n lý h×nh ¶nh y khoa, vÝ dô, DICOM, HL7 hoÆc PACS [2018.01] 
30/40 . ®Ó xö lý h×nh ¶nh y khoa, vÝ dô, biªn tËp [2018.01] 
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40/00 ICT chuyªn dông cho viÖc qu¶n lý hoÆc qu¶n trÞ c¸c nguån hoÆc ph¬ng tiÖn 
ch¨m sãc søc kháe; ICT chuyªn dông ®Ó qu¶n lý hoÆc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ hoÆc 
dông cô y tÕ [2018.01] 

40/20 . ®Ó qu¶n lý hoÆc qu¶n trÞ c¸c nguån hoÆc ph¬ng tiÖn ch¨m sãc søc kháe, vÝ dô, 
qu¶n lý nh©n viªn bÖnh viÖn hoÆc phßng phÉu thuËt [2018.01] 

40/40 . ®Ó qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô y tÕ, vÝ dô, lËp kÕ ho¹ch b¶o tr× hoÆc n©ng cÊp 
[2018.01] 

40/60 . ®Ó vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô y tÕ [2018.01] 

Ghi chó [2018.01] 

 
40/63 . . ®Ó vËn hµnh t¹i chç [2018.01] 
40/47 . . ®Ó vËn hµnh tõ xa [2018.01] 

50/00 ICT chuyªn dông cho chÈn ®o¸n y khoa, m« pháng y khoa hoÆc khai th¸c d÷ liÖu 
y tÕ; ICT chuyªn dông ®Ó ph¸t hiÖn, gi¸m s¸t hoÆc m« h×nh hãa bÖnh dÞch hoÆc 
®¹i dÞch [2018.01] 

50/20 . ®Ó chÈn ®o¸n cã sù hç trî cña m¸y vi tÝnh, vÝ dô, dùa trªn hÖ thèng chuyªn gia y 
khoa [2018.01] 

50/30 . ®Ó tÝnh chØ sè søc kháe; dïng cho sù ®¸nh gi¸ møc nguy hiÓm cña søc kháe c¸ nh©n 
[2018.01] 

50/50 . ®Ó m« pháng hoÆc m« h×nh hãa c¸c rèi lo¹n y khoa [2018.01] 
50/70 . ®Ó khai th¸c d÷ liÖu y tÕ, vÝ dô, ph©n tÝch c¸c trêng hîp tríc cña bÖnh nh©n kh¸c 

[2018.01] 
50/80 . ®Ó ph¸t hiÖn, gi¸m s¸t hoÆc m« h×nh hãa bÖnh dÞch hoÆc ®¹i dÞch, vÝ dô, bªnh cóm 

[2018.01] 

70/00 ICT chuyªn dông cho viÖc qu¶n lý hoÆc xö lý c¸c tµi liÖu tham kh¶o y khoa 
[2018.01] 

70/20 . liªn quan ®Õn tµi liÖu híng dÉn hoÆc tµi liÖu thùc hµnh [2018.01] 
70/40 . liªn quan ®Õn thuèc, vÝ dô, t¸c dông phô cña thuèc hoÆc hiÖu qu¶ cña thuèc 

[2018.01] 
70/60 . liªn quan ®Õn bÖnh häc [2018.01] 

80/00 ICT chuyªn dông ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc truyªn th«ng gi÷a b¸c sÜ thùc hµnh vµ 
bÖnh nh©n, vÝ dô, cho sù céng t¸c trong chÈn ®o¸n, trÞ liÖu hoÆc gi¸m s¸t søc kháe 
[2018.01] 
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TiÓu phÇn: VËt lý h¹t nh©n 

G21 VËt lý h¹t nh©n; kü thuËt h¹t nh©n 

G21B C¸c lß ph¶n øng tæng hîp h¹t nh©n (tæng hîp h¹t nh©n kh«ng ®iÒu 
khiÓn, øng dông cña chóng G21J) 

Néi dung ph©n líp 

c¸c lß ph¶n øng tæng hîp nhiÖt h¹t nh©n ................................................................. 1/00 
C¸c lß ph¶n øng tæng häp h¹t nh©n nhiÖt ®é 
thÊp  .................................................................................................................................................. 3/00 

 

1/00 C¸c lß ph¶n øng tæng hîp nhiÖt h¹t nh©n [1, 2006.01] 
1/01 .  C¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n tæ hîp nhiÖt h¹ch-ph©n h¹ch [2006.01] 
1/03 .  cã sù giam plasma qu¸n tÝnh [2006.01] 
1/05 .  cã sù giam plasma ®iÖn hoÆc tõ [2006.01] 
1/11 .  C¸c chi tiÕt [2006.01] 
1/13 .  .  Bøc têng thø nhÊt; Líp b¶o vÖ; Divertor [2006.01] 
1/15 .  .  ThiÕt bÞ phun h¹t ®Ó t¹o ra c¸c ph¶n øng nhiÖt h¹t nh©n, vÝ dô thiÕt bÞ phun c¸c 

  viªn nhiªn liÖu [2006.01] 
1/17 . .  C¸c buång ch©n kh«ng; C¸c hÖ thèng ch©n kh«ng [2006.01] 
1/19 . .  C¸c thanh t¹o ra ph¶n øng tæng hîp nhiÖt h¹t nh©n [2006.01] 
1/21 . . C¸c hÖ thèng cung cÊp n¨ng lîng ®iÖn, vÝ dô dïng cho c¸c hÖ thèng nam ch©m 

[2006.01] 
1/23 . .  C¸c hÖ thèng quang häc, vÝ dô dïng cho c¸c thanh bøc x¹, ®Ó nung nãng plasma 

hoÆc ®Ó chÈn ®o¸n plasma [2006.01] 
1/25 .  B¶o dìng, vÝ dô söa ch÷a hoÆc kiÓm tra tõ xa [2006.01] 
 
3/00 C¸c lß ph¶n øng tæng hîp h¹t nh©n nhiÖt ®é thÊp, vÝ dô c¸c lß ph¶n øng nhiÖt 

h¹ch l¹nh [2006.01] 
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G21C Lß ph¶n øng h¹t nh©n (c¸c lß ph¶n øng tæng hîp h¹t nh©n, c¸c lß ph¶n øng 
h¹t nh©n tæ hîp nhiÖt h¹ch- ph©n h¹ch G21B; chÊt næ h¹t nh©n G21J) 

  

Néi dung ph©n líp 

c¸c lß ph¶n øng ......................................................................................................................... 1/00 
c¸c phÇn tö cña lß ph¶n øng 

Nhiªn liÖu; chÊt lµm chËm; lµm l¹nh; thïng chøa; che 
ch¾n ........................................................................................... 3/00, 5/00, 15/00, 13/00, 11/00 
Xö lý nhiªn liÖu vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ................................................................................. 19/00 

®iÒu khiÓn; kiÓm tra; thö nghiÖm ...........................................................................7/00, 17/00 
b¶o vÖ khÈn cÊp  ........................................................................................................................ 9/00 
s¶n xuÊt ....................................................................................................................................... 21/00 
söa ®æi c¸c lß ph¶n øng ®Ó phôc vô cho viÖc 
thÝ nghiÖm hoÆc chiÕu x¹ ................................................................................................... 23/00 

 

1/00 KiÓu lß ph¶n øng [1, 2006.01] 
1/02 . C¸c lß ph¶n øng ph©n h¹ch nhanh, tøc lµ lß ph¶n øng kh«ng sö dông chÊt lµm chËm 

[1, 2006.01] 
1/03 . . ®îc lµm l¹nh b»ng chÊt lµm l¹nh kh«ng cÇn ph¶i nÐn díi ¸p suÊt, vÝ dô c¸c lß 

ph¶n øng d¹ng bÓ chøa [5, 2006.01] 
1/04 . C¸c lß ph¶n øng nhiÖt [1, 2006.01] 
1/06 . . C¸c lß ph¶n øng kh«ng ®ång nhÊt, tøc lµ trong ®ã nhiªn liÖu vµ chÊt lµm chËm 

®îc t¸ch riªng [1, 2006.01] 
1/07 . . . C¸c lß ph¶n øng cã nÒn th¹ch anh; C¸c lß ph¶n øng cã nhiªn liÖu d¹ng h¹t [5, 

2006.01] 
1/08 . . . chÊt lµm chËm ®îc nÐn díi ¸p suÊt cao, vÝ dô lß ph¶n øng níc s«i, lß ph¶n 

øng qu¸ nhiÖt chung, c¸c lß ph¶n øng ®îc lµm l¹nh b»ng níc ®îc nÐn díi  
¸p suÊt (G21C 1/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 

1/09 . . . . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt, tøc lµ c¸c ¸p suÊt kÕ [5, 2006.01] 
1/10 . . . . chÊt lµm chËm vµ chÊt lµm l¹nh kh¸c nhau hoÆc ®îc t¸ch riªng [1, 2006.01] 
1/12 . . . . . ChÊt lµm chËm lµ chÊt r¾n, vÝ dô lß ph¶n øng Magnox [1, 2006.01] 
1/14 . . . cã chÊt lµm chËm kh«ng bÞ nÐn díi ¸p suÊt, vÝ dô lß ph¶n øng d¹ng bÓ b¬i 

(G21C 1/22 ®îc u tiªn) [1, 2006.01] 
1/16 . . . . chÊt lµm chËm vµ chÊt lµm l¹nh kh¸c nhau hoÆc ®îc t¸ch riªng, vÝ dô lß phµn 

øng Natri - Than ch× [1, 2006.01] 
1/18 . . . . . chÊt lµm l¹nh ®îc nÐn díi ¸p suÊt [1, 2006.01] 
1/20 . . . . . . chÊt lµm chËm lµ chÊt láng, vÝ dô lß ph¶n øng cã èng ¸p suÊt cao [1, 

2006.01] 
1/22 . . . sö dông nhiªn liÖu láng hoÆc khÝ [1, 2006.01] 
1/24 . . C¸c lß ph¶n øng ®ång nhÊt, tøc lµ c¸c lß trong ®ã nhiªn liÖu vµ chÊt lµm chËm lµ 

mét m«i trêng ®ång tÝnh ®èi víi dßng Netron [1, 2006.01] 
1/26 . . . C¸c lß ph¶n øng mét vïng [1, 2006.01] 
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1/28 . . . C¸c lß ph¶n øng hai vïng [1, 2006.01] 
1/30 . C¸c lß ph¶n øng díi tíi h¹n [1, 2006.01] 
1/32 . C¸c lß ph¶n øng tÝch ph©n, tøc c¸c lß ph¶n øng mµ trong ®ã c¸c bé phËn liªn kÕt 

theo chøc n¨ng víi lß ph¶n øng nhng kh«ng t¹o ra ph¶n øng, vÝ dô c¸c thiÕt bÞ trao 
®æi nhiÖt ®îc ®Æt bªn trong vá lß cã lâi (G01C 1/02 G01C 1/30 ®îc u tiªn) [3, 
2006.01] 

3/00 C¸c thanh nhiªn liÖu cña lß ph¶n øng hoÆc c¸c bé phËn cña chóng; Lùa chän 
c¸c chÊt ®Ó sö dông lµm thanh nhiªn liÖu cña lß ph¶n øng  [1, 2006.01] 

3/02 . C¸c thanh nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
3/04 . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu [1, 2006.01] 

3/06 . . . Vá lß; ¸o lß [1, 2006.01] 
3/07 . . . . ®Æc trng bëi vËt liÖu cña chóng, vÝ dô hîp kim [5, 2006.01] 
3/08 . . . . cã c¸c ph¬ng tiÖn bªn ngoµi ®Ó thóc ®Èy sù truyÒn nhiÖt, vÝ dô g©n, v¸ch 

ng¨n, gîn sãng [1, 2006.01] 
3/10 . . . . TÊm che ®Çu [1, 2006.01] 
3/12 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn t¹o thµnh bé phËn cña thanh nhiªn liÖu ®Ó ®Æt nã vµo trong 

t©m lß ph¶n øng; C¸c miÕng ®Öm bªn ngoµi dïng cho môc ®Ých nµy [1, 
2006.01] 

3/14 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn t¹o thµnh bé phËn cña thanh nhiªn liÖu ®Ó ®Æt nã vµo trong 
hoÆc lÊy ra khái t©m lß; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ghÐp c¸c thanh c¹nh nhau [1, 
2006.01] 

3/16 . . . C¸c chi tiÕt kÕt cÊu bªn trong vá [1, 2006.01] 
3/17 . . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó lu gi÷ hoÆc cè ®Þnh c¸c khÝ trong thanh nhiªn liÖu [5, 

2006.01] 
3/18 . . . . C¸c miÕng ®Öm bªn trong hoÆc c¸c vËt liÖu kh«ng ho¹t ®éng ë bªn trong vá, 

vÝ dô ®Ó bï sù në cña thanh nhiªn liÖu hoÆc ®Ó bï tÝnh ph¶n øng qu¸ møc (líp 
trung gian G21C 3/20) [1, 2006.01] 

3/20 . . . . cã líp phñ lªn nhiªn liÖu hoÆc bÒ mÆt bªn trong cña vá; cã líp trung gian 
kh«ng ho¹t tÝnh gi÷a vá vµ vËt liÖu ho¹t ho¸ [1, 2006.01] 

3/22 . . cã vËt liÖu ph©n chia hoÆc t¸i sinh tiÕp xóc víi chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
3/24 . . cã vËt liÖu ph©n chia hoÆc t¸i sinh ë d¹ng chÊt láng bªn trong líp vá kh«ng ho¹t 

®éng [1, 2006.01] 
3/26 . . cã vËt liÖu ph©n chia hoÆc t¸i sinh ë d¹ng bét bªn trong líp vá kh«ng ho¹t ®éng 

[1, 2006.01] 
3/28 . . cã vËt liÖu ph©n chia hoÆc t¸i sinh ë d¹ng r¾n bªn trong líp vá kh«ng ho¹t ®éng 

[1, 2006.01] 
3/30 . C¸c khèi l¾p ghÐp gåm mét sè thanh nhiªn liÖu ë d¹ng cÊu tróc cøng [1, 2006.01] 
3/32 . . Bã c¸c thanh nhiªn liÖu d¹ng thanh m¶nh, c¸c thanh nhiªn liÖu, hoÆc c¸c thanh 

nhiªn liÖu h×nh èng song song  [1, 2006.01] 
3/322 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸c ®éng vµo dßng chÊt lµm l¹nh th«ng qua hoÆc xung 

quanh c¸c bã [5, 2006.01] 
3/324 . . . C¸c líp phñ hoÆc vá dïng cho c¸c bã [5, 2006.01] 
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3/326 . . . bao gåm c¸c phÇn tö nhiªn liÖu cã c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau, bao gåm c¶ c¸c 
thanh nhiªn liÖu kh¸c ngoµi c¸c d¹ng thanh máng, thanh hoÆc thanh h×nh èng, 
vÝ dô thanh ®iÒu khiÓn, líi ®ì thanh, thanh ph©n h¹ch ®îc, thanh øc chÕ xóc 
t¸c hoÆc thanh gi¶ [5, 2006.01] 

3/328 . . . . X¾p xÕp t¬ng ®èi c¸c thanh trong m¹ng c¸c bã [5, 2006.01] 
3/33 . . . §ì hoÆc treo c¸c thanh trong bã (c¸c líi ®Öm G21C 3/34); c¸c ph¬ng tiÖn t¹o 

thµnh mét phÇn cña bã ®Ó ®a vµo hoÆc rót ra khái lâi; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ghÐp 
nèi c¸c bã c¹nh nhau [5, 2006.01] 

3/332 . . . . Gi¸ ®ì dïng cho líi ®Öm [5, 2006.01] 
3/334 . . . L¾p r¸p c¸c bã [5, 2006.01] 
3/335 . . . C¸c thanh trao ®æi trong c¸c bã bøc x¹ [5, 2006.01] 
3/336 . . . C¸c phÇn tö ®Öm dïng cho thanh nhiªn liÖu trong bã (c¸c líi ®Öm G21C 3/34) 

[5, 2006.01] 
3/338 . . . . C¸c phÇn tö ®Öm d¹ng ®êng xo¾n helicoit [5, 2006.01] 
3/34 . . . C¸c líi ®Öm [1, 2006.01] 
3/344 . . . . ®îc t¹o thµnh tõ c¸c phÇn tö d¹ng èng ®îc l¾p r¸p [5, 2006.01] 
3/348 . . . . ®îc t¹o thµnh tõ c¸c d¶i ®îc ghÐp kh«ng giao nhau [5, 2006.01] 
3/352 . . . . ®îc t¹o thµnh tõ c¸c d¶i ®îc ghÐp giao nhau [5, 2006.01] 
3/356 . . . . cã c¸c phÇn tö ®ì c¬ cÊu nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
3/36 . . Khèi c¸c thanh nhiªn liÖu d¹ng tÊm hoÆc èng ®ång trôc [1, 2006.01] 
3/38 . Khèi nhiªn liÖu gåm mét thanh nhiªn liÖu n»m trong vá ®ì [1, 2006.01] 
3/40 . Sù kÕt hîp kÕt cÊu cña phÇn tö nhiªn liÖu víi c¸c phÇn tö ®iÖn nhiÖt ®Ó trùc tiÕp t¹o 

ra ®iÖn n¨ng tõ nhiÖt ph©n h¹ch (sù kÕt hîp kÕt cÊu cña phÇn tö nhiªn liÖu víi dông 
cô ®o nhiÖt ®é G21C 17/112) [1, 2006.01] 

3/42 . Lùa chän c¸c chÊt lµm ®Ó sö dông lµm nhiªn liÖu cho lß ph¶n øng [1, 2006.01] 
3/44 . . ChÊt lu hoÆc nhiªn liÖu lß ph¶n øng ch¶y ®îc [1, 2006.01] 
3/46 . . . Thµnh phÇn níc [1, 2006.01] 
3/48 . . . . Dung dÞch nguyªn hoÆc dung dÞch keo cña thµnh phÇn ho¹t ®éng [1, 2006.01] 
3/50 . . . . ThÓ huyÒn phï cña c¸c thµnh phÇn ho¹t ®éng; C¸c chÊt d¹ng bïn [1, 2006.01] 
3/52 . . . C¸c thµnh phÇn kim lo¹i láng [1, 2006.01] 
3/54 . . . Muèi nãng ch¶y, c¸c thµnh phÇn «xit, hoÆc hidroxit [1, 2006.01] 
3/56 . . . C¸c thµnh phÇn khÝ; ThÓ huyÒn phï trong chÊt mang khÝ [1, 2006.01] 
3/58 . . Nhiªn liÖu ph¶n øng lµ chÊt r¾n [1, 2006.01] 
3/60 . . . Nhiªn liÖu kim lo¹i, sù ph©n t¸n gi÷a c¸c kim lo¹i [1, 2006.01] 
3/62 . . . Nhiªn liÖu gèm [1, 2006.01] 
3/64 . . . . Nhiªn liÖu gèm ph©n t¸n, vÝ dô gèm kim lo¹i [1, 2006.01] 

5/00 ChÊt lµm chËm hoÆc cÊu tróc cña lâi; Chän vËt liÖu ®Ó sö dông lµm chÊt lµm 
chËm [1, 2006.01] 

5/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
5/04 . . KÕt cÊu kh«ng gian ®Ó t¨ng Wigner [1, 2006.01] 
5/06 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®Þnh vÞ hoÆc ®ì c¸c thanh nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
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5/08 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ng¨n chÆn sù më réng kh«ng ®èi xøng kh«ng mong muèn cña  
toµn bé kÕt cÊu [1, 2006.01] 

5/10 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ì toµn bé kÕt cÊu [1, 2006.01] 
5/12 . ®îc ®Æc trng bëi thµnh phÇn, vÝ dô chÊt lµm chËm cã chøa c¸c phô gia nh»m n©ng 

cao tÝnh chÞu nhiÖt cña chÊt lµm chËm [1, 2006.01] 
5/14 . ®Æc trng bëi h×nh d¹ng [1, 2006.01] 
5/16 . . H×nh d¹ng cña c¸c thµnh phÇn hîp thµnh cña nã [1, 2006.01] 
5/18 . ®Æc trng bëi viÖc cã tõ hai vïng ho¹t ®éng trë lªn [1, 2006.01] 
5/20 . . trong ®ã mét vïng chøa vËt liÖu  ph©n h¹ch vµ vïng kia chøa c¸c chÊt t¸i sinh [1, 

2006.01] 
5/22 . . trong ®ã mét vïng lµ vïng qu¸ nhiÖt [1, 2006.01] 

7/00 §iÒu khiÓn ph¶n øng h¹t nh©n  [1, 2006.01] 
7/02 . b»ng c¸ch sö dông c¸c tÝnh chÊt tù ®iÒu chØnh cña c¸c chÊt ph¶n øng (c¸c thiÕt bÞ 

®ßi hái sù æn ®Þnh cña nhiÖt ®é G21C 7/32) [1, 2006.01] 
7/04 . . cña c¸c chÊt ®éc cã thÓ ch¸y (c¸c chÊt ®éc cã thÓ ch¸y trong thanh nhiªn liÖu 

G21C 3/326) [1, 5, 2006.01] 
7/06 . b»ng c¸ch øng dông vËt liÖu hÊp thô n¬tron, tøc lµ vËt liÖu cã thiÕt diÖn hÊp thô rÊt 

lín so víi thiÕt diÖn ph¶n x¹ [1, 2006.01] 
7/08 . . b»ng chuyÓn dÞch cña c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn r¾n, vÝ dô c¸c thanh ®iÒu khiÓn [1, 

2006.01] 
7/10 . . . KÕt cÊu cña c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 
7/103 . . . . C¸c côm ®iÒu khiÓn cã chøa mét hoÆc nhiÒu chÊt hÊp thô còng nh c¸c phÇn 

tö kh¸c, vÝ dô bé phËn nhiªn liÖu hoÆc bé phËn lµm chËm [5, 2006.01] 
7/107 . . . . C¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn thÝch hîp cho c¸c lß ph¶n øng cã nÒn th¹ch anh [5, 

2006.01] 
7/11 . . . . C¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn cã thÓ biÕn d¹ng, vÝ dô mÒm dÎo, lång vµo nhau, 

®îc nèi b»ng khíp [5, 2006.01] 
7/113 . . . . C¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn ®îc lµm tõ c¸c c¬ cÊu ph¼ng; Thµnh phÇn ®iÒu 

khiÓn cã tiÕt diÖn ngang d¹ng ch÷ thËp [5, 2006.01] 
7/117 . . . . Nhãm c¸c thanh ®iÒu khiÓn; KÕt cÊu d¹ng con nhÖn [5, 2006.01] 
7/12 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó dÞch chuyÓn c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn tíi vÞ trÝ mong muèn 

[1, 2006.01] 
7/14 . . . . C¸c thiÕt bÞ dÉn c¬ häc [1, 2006.01] 
7/16 . . . . C¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng thñy lùc hoÆc khÝ nÐn [1, 2006.01] 
7/18 . . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó thu nhËn chuyÓn dÞch vi ph©n cña c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn [1, 

2006.01] 
7/20 . . . Sù ph©n bè c¸c thiÕt bÞ gi¶m sãc  [1, 2006.01] 
7/22 . . b»ng sù dÞch chuyÓn vËt liÖu hÊp thô n¬tron ë d¹ng láng hoÆc lu ®éng [1, 

2006.01] 
7/24 . . Lùa chän c¸c chÊt ®Ó sö dông lµm vËt liÖu hÊp thô n¬tron [1, 2006.01] 
7/26 . b»ng sù dÞch chuyÓn cña chÊt lµm chËm hoÆc c¸c phÇn cña nã [1, 2006.01] 
7/27 . . §iÒu khiÓn sù xª dÞch phæ [5, 2006.01] 
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7/28 . b»ng sù dÞch chuyÓn cña bé ph¶n x¹ hoÆc c¸c phÇn cña nã [1, 2006.01] 
7/30 . b»ng sù dÞch chuyÓn nhiÖn liÖu cña lß ph¶n øng hoÆc c¸c thanh nhiªn liÖu [1, 

2006.01] 
7/32 . b»ng sù thay ®æi dßng cña chÊt lµm l¹nh qua vïng trung t©m [1, 2006.01] 
7/34 . b»ng viÖc sö dông nguån thø nhÊt cña n¬tron [1, 2006.01] 
7/36 . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

9/00 C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ khÈn cÊp liªn kÕt cÊu tróc víi lß ph¶n øng (c¸c thiÕt bÞ l¹nh 
khÈn cÊp G21C 15/18) [1, 2006.01] 

9/004 . Sù triÖt ¸p [5, 2006.01] 
9/008 . . b»ng c¸ch ph¸ hñy ®Üa hoÆc mµng ch¾n [5, 2006.01] 
9/012 . . b»ng c¸ch tÝch tô nhiÖt hoÆc b»ng c¸ch ngng tô h¬i níc, vÝ dô bé ngng tô níc 

®¸ [5, 2006.01] 
9/016 . Bé gom lâi [5, 2006.01] 
9/02 . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸c ®éng gi¶m rÊt nhanh hÖ sè ph¶n øng díi c¸c ®iÒu kiÖn h 

háng, vÝ dô sù nãng ch¶y lß ph¶n øng [1, 2006.01] 
9/027 . . b»ng chuyÓn ®éng nhanh cña chÊt r¾n, vÝ dô th¹ch anh [5, 2006.01] 
9/033 . . b»ng chÊt hÊp thô láng [5, 2006.01] 
9/04 . C¸c ph¬ng tiÖn dËp löa [1, 2006.01] 
9/06 . . C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n ngõa sù tÝch tô c¸c khÝ g©y næ, vÝ dô bé t¸i hîp [5, 2006.01] 

11/00 Sù che ch¾n liªn kÕt vÒ kÕt cÊu víi lß ph¶n øng [1, 2006.01] 
11/02 . Sù che ch¾n sinh häc [1, 2006.01] 
11/04 . . trªn tµu thñy [1, 2006.01] 
11/06 . C¸c tÊm ch¾n ph¶n x¹, tøc lµ ®Ó gi¶m thiÓu sù mÊt m¸t n¬tron [1, 2006.01] 
11/08 . C¸c tÊm ch¾n nhiÖt; Líp lãt, tøc lµ ®Ó ph©n t¸n nhiÖt do bøc x¹ Gama sinh ra cã kh¶ 

n¨ng lµm nãng líp b¶o vÖ sinh häc bªn ngoµi [1, 2006.01] 

13/00 C¸c b×nh chÞu ¸p suÊt: C¸c b×nh chøa. §å chøa nãi chung [1, 2006.01] 
13/02 . C¸c chi tiÕt [1, 2006.01] 
13/024 . . C¸c kÕt cÊu ®ì dïng cho c¸c b×nh chÞu ¸p suÊt hoÆc c¸c b×nh chøa [5, 2006.01] 
13/028 . . BÞt kÝn, vÝ dô dïng cho c¸c b×nh chÞu ¸p suÊt hoÆc c¸c b×nh chøa [5, 2006.01] 
13/032 . . Mèi nèi gi÷a c¸c èng vµ thµnh b×nh, vÝ dô tÝnh ®Õn øng suÊt nhiÖt lªn nã [5, 

2006.01] 
13/036 . . . èng ®i qua thµnh b×nh, tøc lµ kÐo dµi däc theo c¶ hai mÆt cña thµnh [5, 2006.01] 
13/04 . . C¬ cÊu ®Ó më réng vµ nÐn l¹i [1, 2006.01] 
13/06 . . C¸c nót bÞt kÝn  [1, 2006.01] 
13/067 . . . dïng cho c¸c èng, vÝ dô èng ®øng; C¸c thiÕt bÞ kho¸ cho nót [5, 2006.01] 
13/073 . . . N¾p b×nh ph¶n øng, vÝ dô n¾p quay ®îc [5, 2006.01] 
13/08 . C¸c b×nh ®Æc trng bëi vËt liÖu; Lùa chän vËt liÖu cho b×nh chÞu ¸p suÊt [1, 

2006.01] 
13/087 . . C¸c b×nh kim lo¹i [5, 2006.01] 
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13/093 . . C¸c b×nh bª t«ng [5, 2006.01] 
13/10 . C¸c ph¬ng tiÖn ng¨n chÆn sù nhiÔm x¹ trong trêng hîp rß rØ [1, 2006.01] 

15/00 C¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh bªn trong b×nh chøa chøa ¸p suÊt cã lâi; Lùa chän c¸c 
chÊt lµm l¹nh ®Æc biÖt [1, 2006.01] 

15/02 . C¸c thiÕt bÞ hoÆc sù ph©n bè c¸c kªnh ®Ó truyÒn nhiÖt tíi chÊt lµm l¹nh , vÝ dô ®Ó 
tuÇn hoµn chÊt lµm l¹nh qua c¸c gi¸ ®ì cña c¸c thanh nhiªn liÖu [1, 2006.01] 

15/04 . . tõ vËt liÖu ph©n r· hoÆc t¸i sinh [1, 2006.01] 
15/06 . . . trong c¸c thanh nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
15/08 . . tõ vËt liÖu lµm chËm [1, 2006.01] 
15/10 . . tõ bé ph¶n x¹ hoÆc tÊm ch¾n nhiÖt [1, 2006.01] 
15/12 . . tõ bÓ chøa chÞu ¸p suÊt; tõ bÓ chøa  [1, 2006.01] 
15/14 . . tõ c¸c èng dÉn mét chÊt lu nãng; tõ c¸c èng dÉn cã c¸c thiÕt bÞ phô, vÝ dô b¬m, 

m¸y ¶nh [1, 2006.01] 
15/16 . cã c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó t¸ch chÊt láng vµ h¬i  [1, 2006.01] 
15/18 . C¸c c¬ cÊu lµm l¹nh cÊp tèc; T¸ch nhiÖt t¾t [1, 2006.01] 
15/20 . C¸c v¸ch ng¨n hoÆc c¸c tÊm c¸ch nhiÖt gi÷a c¸c kªnh nhiªn liÖu vµ chÊt lµm chËm, 

vÝ dô trong c¸c lß ph¶n øng chÞu ¸p suÊt d¹ng èng [1, 2006.01] 
15/22 . Mèi liªn kÕt cÊu tróc cña èng lµm l¹nh víi èng phun hoÆc c¸c èng dÉn kh¸c, vÝ dô 

trong lß ph¶n øng chÞu ¸p suÊt d¹ng èng [4, 2006.01] 
15/24 . Thóc ®Èy dßng chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
15/243 . . cho chÊt láng [5, 2006.01] 
15/247 . . . cho kim lo¹i láng [5, 2006.01] 
15/25 . . . sö dông m¸y b¬m tia [5, 2006.01] 
15/253 . . cho khÝ, vÝ dô m¸y qu¹t giã [5, 2006.01] 
15/257 . . sö dông èng dÉn nhiÖt [5, 2006.01] 
15/26 . . b»ng ®èi lu, vÝ dô sö dông c¸c èng dÉn, sö dông c¸c kªnh ph©n ly [1, 2006.01] 
15/28 . Chän c¸c m«i trêng lµm l¹nh ®Æc biÖt (sö dông nh chÊt lµm chËm G21C 5/12) [1, 

2006.01] 

17/00 Gi¸m s¸t; Thö nghiÖm [1, 2006.01] 
17/003 . KiÓm tra bÓ tõ xa, vÝ dô bÓ chÞu ¸p suÊt [5, 2006.01] 
17/007 . . KiÓm tra mÆt ngoµi cña bÓ [5, 2006.01] 
17/01 . . KiÓm tra mÆt trong cña bÓ [5, 2006.01] 
17/013 . . Ph¬ng tiÖn di chuyÓn ®Ó kiÓm tra [5, 2006.01] 
17/017 . KiÓm tra hoÆc b¶o dìng c¸c èng dÉn hoÆc c¸c èng trong c¸c thiÕt bÞ h¹t  

nh©n [5, 2006.01] 
17/02 . C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c dông cô ®Ó theo dâi chÊt lµm l¹nh hoÆc chÊt lµm chËm [1, 

2006.01] 
17/022 . .  ®Ó theo dâi c¸c chÊt lµm l¹nh hoÆc c¸c chÊt lµm chËm [5, 2006.01] 
17/025 . . . ®Ó theo dâi dung dÞch kim lo¹i lµm l¹nh [5, 2006.01] 
17/028 . . ®Ó theo dâi chÊt khÝ lµm l¹nh [5, 2006.01] 
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17/032 . . §o hoÆc theo dâi dßng chÊt lµm l¹nh lß ph¶n øng [5, 2006.01] 
17/035 . . C¸c thiÕt bÞ ph¸t hiÖn mùc chÊt lµm l¹nh hoÆc chÊt lµm chËm [5, 2006.01] 
17/038 . . Ph¸t hiÖn sù s«i trong chÊt lµm chËm hoÆc chÊt lµm l¹nh [5, 2006.01] 
17/04 . . Ph¸t hiÖn c¸c m¶nh vì [1, 2006.01] 
17/06 . C¸c thiÕt bÞ hoÆc c¸c dông cô ®Ó theo dâi hoÆc kiÓm tra nhiªn liÖu hoÆc c¸c thanh 

nhiªn liÖu, vÝ dô kiÓm tra sù thiªu ch¸y, ®é nhiÔm bÈn (G21C 17/08, G21C 17/10 
®îc u tiªn; ph¸t hiÖn sù rß rØ c¸c thanh nhiªn liÖu trong ho¹t ®éng cña lß ph¶n 
øng G21C 17/04) [1, 2006.01] 

17/07 . . KiÓm tra sù rß rØ [5, 2006.01] 
17/08 . Sù kÕt hîp vÒ kÕt cÊu cña lâi lß ph¶n øng hoÆc kÕt cÊu chÊt lµm chËm víi c¸c 

ph¬ng tiÖn quan s¸t, vÝ dô víi camera truyÒn h×nh, èng tiÒm väng, cöa sæ [1, 
2006.01] 

17/10 . Sù kÕt hîp vÒ kÕt cÊu cña c¸c thanh nhiªn liÖu, thanh ®iÒu khiÓn, lâi lß ph¶n øng, 
hoÆc kÕt cÊu chÊt lµm chËm víi c¸c thiÕt bÞ nh¹y c¶m, vÝ dô ®Ó ®o ®é phãng x¹, ®é 
biÕn d¹ng [1, 2006.01] 

17/104 . .  §o ®é ph¶n øng [5, 2006.01] 
17/108 . . §o th«ng lîng lß ph¶n øng [5, 2006.01] 
17/112 . . §o nhiÖt ®é [5, 2006.01] 
17/116 . . TruyÒn hoÆc c¸ch ®iÖn, vÝ dô dïng cho c¸p ®iÖn [5, 2006.01] 
17/12 . . Thµnh phÇn nh¹y c¶m t¹o thµnh mét bé phËn cña thµnh phÇn ®iÒu khiÓn [1, 

2006.01] 
17/14 . Dông cô ®o chu kú [1, 2006.01] 

19/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý, vËn hµnh hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn viÖc vËn hµnh cña, nhiªn liÖu 
hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c ®îc sö dông trong lß ph¶n øng, vÝ dô bªn trong bÓ ¸p 
suÊt cña nã [1, 2, 2006.01] 

19/02 . C¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ vËn hµnh [1, 2006.01] 
19/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn dßng ch¶y cña chÊt lµm l¹nh qua c¸c ®èi tîng 

®ang ®îc vËn hµnh; C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn dßng ch¶y cña chÊt lµm l¹nh 
qua kªnh ®ang ®îc phôc vô [1, 2006.01] 

19/06 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®ì hoÆc b¶o qu¶n c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu hoÆc thµnh phÇn 
®iÒu khiÓn [1, 4, 2006.01] 

19/07 . . . Gi¸ b¶o qu¶n; bÓ b¶o qu¶n [5, 2006.01] 
19/08 . . C¸c ph¬ng tiÖn lµm nãng thµnh phÇn nhiªn liÖu tríc khi ®a nã vµo vïng lâi; 

C¸c ph¬ng tiÖn lµm nãng hoÆc lµm nguéi thµnh phÇn nhiªn liÖu sau khi lÊy nã ra 
khái vïng lâi [1, 2006.01] 

19/10 . . C¸c thiÕt bÞ n©ng hoÆc c¸c thiÕt bÞ kÐo ®Ó t¬ng t¸c víi c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu 
hoÆc víi c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

19/105 . . . cã c¬ cÊu tay cÇm hoÆc c¬ cÊu tiÕp nèi [5, 2006.01] 
19/11 . . . cã c¬ cÊu tiÕp nèi xoay trßn, vÝ dô æ c¾m cã d©y nèi [5, 2006.01] 
19/115 . . . cã thiÕt bÞ cµi chèt vµ khíp nèi d¹ng cÇu [5, 2006.01] 
19/12 . . C¸c c¬ cÊu ®Ó t¸c ®éng lùc khÝ nÐn hoÆc thuû lùc trùc tiÕp lªn c¸c thµnh phÇn 

nhiªn liÖu hoÆc thµnh phÇn ®iÒu khiÓn [1, 2006.01] 

393 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

G21C 

19/14 . ®Æc trng bëi viÖc lµm thÝch øng ®Ó sö dông víi c¸c kªnh n»m ngang trong vïng   
lâi lß ph¶n øng [1, 2006.01] 

19/16 . C¸c khíp nèi hoÆc c¸c èng lång hoÆc c¸c èng ®Ó nèi víi c¸c kªnh trong vïng lâi lß 
ph¶n øng [1, 2006.01] 

19/18 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®a c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu vµo vïng chøa cña lß ph¶n øng, vÝ dô 
tõ n¬i chøa [1, 2006.01] 

19/19 . C¸c phÇn cña lß ph¶n øng chuyªn dïng ®Ó lµm thuËn lîi viÖc vËn hµnh, vÝ dô ®Ó 
lµm thuËn lîi viÖc n¹p vµo hoÆc th¸o ra c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu [3, 2006.01] 

19/20 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®a c¸c vËt vµo bÓ chøa chÞu ¸p suÊt; C¸c thiÕt bÞ ®Ó vËn hµnh c¸c 
vËt bªn trong bÓ chøa chÞu ¸p suÊt; C¸c c¬ cÊu ®Ó t¸ch c¸c vËt tõ bÓ chøa chÞu ¸p 
suÊt [1, 2006.01] 

19/22 . . C¸c thiÕt bÞ b¶o ®¶m viÖc tiÕp cËn bªn trong bÓ chøa chÞu ¸p suÊt trong khi lß 
ph¶n øng ®ang ho¹t ®éng [1, 2006.01] 

19/24 . . . b»ng c¸ch sö dông bÓ chøa phô ®îc t¹m thêi g¾n kÝn víi bÓ chøa chÝnh [1, 
2006.01] 

19/26 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó lÊy ra c¸c thanh nhiªn liÖu hay thanh ®iÒu khiÓn bÞ h háng; ThiÕt bÞ 
®Ó lÊy ra c¸c m¶ng vì cña chóng [1, 2006.01] 

19/28 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®a vËt liÖu ch¶y vµo trong vïng lâi lß ph¶n øng; C¸c thiÕt bÞ ®Ó lÊy 
c¸c vËt liÖu ch¶y ra tõ vïng lâi lß ph¶n øng  [1, 2006.01] 

19/30 . . cã lµm s¹ch liªn tôc c¸c vËt liÖu ch¶y tuÇn hoµn, vÝ dô b»ng c¸ch t¸ch c¸c s¶n 
phÈm ph©n h¹ch [1, 2006.01] 

19/303 . . . chuyªn dông cho c¸c chÊt khÝ (khö ®éc c¸c chÊt khÝ G21F 9/02) [5, 2006.01] 
19/307 . . . chuyªn dông cho c¸c chÊt láng (khö ®éc c¸c chÊt láng G21F 9/04) [5, 2006.01] 
19/31 . . . . dïng cho kim lo¹i nãng ch¶y [5, 2006.01] 
19/313 . . . . . sö dông bé gom l¹nh [5, 2006.01] 
19/317 . . . C¸c thiÕt bÞ t¸i tæ hîp dïng cho c¸c s¶n phÈm ph©n ly ph©n gi¶i do phãng x¹ [5, 

2006.01] 
19/32 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó lÊy c¸c vËt  hoÆc c¸c chÊt phãng x¹ tõ vïng chøa cña lß ph¶n øng, vÝ 

dô tõ n¬i cÊt gi÷; C¸c thiÕt bÞ ®Ó vËn hµnh c¸c vËt hoÆc vËt liÖu phãng x¹ ë n¬i cÊt 
gi÷ hoÆc t¸ch chóng ra khái n¬i ®ã (tiªu hñy nguyªn liÖu phÕ th¶i G21F 9/00) [1, 
2006.01] 

19/33 . C¸c thiÕt bÞ hoÆc qui tr×nh ®Ó th¸o dì c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu ®· sö dông (G21C 
19/34 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 

19/34 . C¸c thiÕt bÞ hoÆc qui tr×nh ®Ó th¸o dì nhiªn liÖu h¹t nh©n, vÝ dô tríc khi t¸i xö lý  
[1, 5, 2006.01] 

19/36 . . chØ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn c¬ häc [1, 2006.01] 
19/365 . . . T¸ch vá hoÆc bao ngoµi ra khái nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
19/37 . . . . b»ng c¸ch t¸ch thµnh c¸c m¶nh c¶ vá hoÆc bao ngoµi vµ thµnh phÇn nhiªn 

liÖu, vÝ dô b»ng c¸ch c¾t hoÆc xÐn [5, 2006.01] 
19/375 . . . C¸c thiÕt bÞ Ðp, vÝ dô ®Ó tËp hîp nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
19/38 . . chØ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ho¸ häc [1, 2006.01] 
19/40 . C¸c thiÕt bÞ ®Ó ng¨n chÆn sù xuÊt hiÖn c¸c tr¹ng th¸i tíi h¹n, vÝ dô trong khi chøa 

nhiªn liÖu [1, 2006.01] 
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19/42 . Xö lý l¹i nhiªn liÖu ®· bøc x¹ [1, 2006.01] 
19/44 . . nhiªn liÖu r¾n ®· bøc x¹ [1, 2006.01] 
19/46 . . . C¸c qui tr×nh cã níc [1, 2006.01] 
19/48 . . . C¸c qui tr×nh kh«ng cã níc [1, 2006.01] 
19/50 . . nhiªn liÖu láng hoÆc d¹ng khÝ ®· bøc x¹ [1, 2006.01] 

21/00 C¸c thiÕt bÞ hoÆc qui tr×nh chuyªn dông ®Ó chÕ t¹o lß ph¶n øng hoÆc c¸c phÇn  
cña chóng  [1, 2006.01] 

21/02 . ChÕ t¹o c¸c thµnh phÇn nhiªn liÖu hoÆc c¸c thµnh phÇn t¸i sinh chøa trong vá bäc 
kh«ng ho¹t ®éng [1, 2006.01] 

21/04 . . b»ng c¸ch nÐn hoÆc ®Çm dao ®éng [1, 2006.01] 
21/06 . . b»ng c¸ch dËp [1, 2006.01] 
21/08 . . b»ng quy tr×nh bäc trît-¨n khíp [1, 2006.01] 
21/10 . . b»ng c¸ch chuèt, kÐo hoÆc kÐo c¨ng [1, 2006.01] 
21/12 . . b»ng c¸ch bäc vá kÝn thuû tÜnh hoÆc khÝ nÐn-nhiÖt  [1, 2006.01] 
21/14 . . b»ng c¸ch m¹ trong dung dÞch [1, 2006.01] 
21/16 . . b»ng c¸c kü thuËt ®óc hoÆc nhóng [1, 2006.01] 
21/18 . ChÕ t¹o c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn  thuéc nhãm G21C 7/00 [1, 2006.01] 

23/00 Lß ph¶n øng ®îc lµm thÝch øng cho viÖc thùc nghiÖm hoÆc chiÕu x¹ [3, 
2006.01] 
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G21D C¸c thiÕt bÞ n¨ng lîng h¹t nh©n  

1/00 C¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ n¨ng lîng h¹t nh©n (®iÒu khiÓn G21D 3/00) [1, 2006.01] 
1/02 . C¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ bæ trî [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c c¬ cÊu b¬m (b»ng c¸c ph¬ng tiÖn bªn trong bÓ ph¶n øng chÞu ¸p suÊt G21C 

15/24) [1, 2006.01] 

3/00 §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ n¨ng lîng h¹t nh©n (®iÒu khiÓn ph¶n øng h¹t nh©n G21C 
7/00) [1, 2006.01] 

3/02 . §iÒu khiÓn b»ng tay [1, 2006.01] 
3/04 . C¸c c¬ cÊu an toµn (b¶o vÖ khÈn cÊp lß ph¶n øng G21C 9/00) [1, 2006.01] 
3/06 . . ®¸p l¹i c¸c lçi bªn trong thiÕt bÞ (trong lß ph¶n øng G21C 9/02) [1, 2006.01] 
3/08 . §iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña c¸c thiÕt bÞ [1, 2006.01] 
3/10 . . b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c biÕn sè nhËn ®îc tõ th«ng lîng n¬tron víi c¸c biÕn sè 

®iÒu khiÓn kh¸c, vÝ dô nhËn ®îc tõ nhiÖt ®é, dßng lµm l¹nh, ¸p suÊt [1, 2006.01] 
3/12 . . b»ng c¸ch ®iÒu chØnh lß ph¶n øng ®¸p l¹i sù thay ®æi theo ®ßi hái cña ®éng c¬ [1, 

2006.01] 
3/14 . . . Thay ®æi dßng cña chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
3/16 . . . Thay ®æi tÝnh ph¶n øng [1, 2006.01] 
3/18 . . b»ng c¸ch chØ ®iÒu chØnh c¸c bé phËn bªn ngoµi lß ph¶n øng ®¸p l¹i sù thay ®æi  

tÝnh ph¶n øng [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ cña lß ph¶n øng vµ ®éng c¬ trong ®ã nhiÖt sinh ra tõ lß ph¶n øng 
®îc biÕn ®æi thµnh n¨ng lîng c¬ häc [1, 2006.01] 

5/02 . Lß ph¶n øng vµ ®éng c¬ ®îc liªn kÕt vÒ cÊu tróc, vÝ dô lo¹i x¸ch tay [1, 2006.01] 
5/04 . Lß ph¶n øng vµ ®éng c¬ kh«ng ®îc liªn kÕt vÒ cÊu tróc [1, 2006.01] 
5/06 . . cã m«i trêng lµm viÖc cña ®éng c¬ tuÇn hoµn qua vïng lâi lß ph¶n øng [1, 

2006.01] 
5/08 . . cã m«i trêng lµm viÖc cña ®éng c¬ ®îc nung nãng trong bé trao ®æi nhiÖt b»ng 

chÊt lµm l¹nh lß ph¶n øng [1, 2006.01] 
5/10 . . . M«i trêng lµm viÖc láng ®îc nung nãng mét phÇn bëi lß ph¶n øng vµ bay h¬i 

bëi nguån nhiÖt bªn ngoµi vïng lâi, vÝ dô cã ®èt nãng b»ng dÇu [1, 2006.01] 
5/12 . . . M«i trêng lµm viÖc láng bay h¬i bëi chÊt lµm l¹nh cña lß ph¶n øng [1, 

2006.01] 
5/14 . . . . vµ cßn qu¸ nhiÖt bëi chÊt lµm l¹nh [1, 2006.01] 
5/16 . . . . qu¸ nhiÖt bëi nguån nhiÖt riªng biÖt [1, 2006.01] 

7/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt trùc tiÕp n¨ng lîng ®iÖn tõ c¸c ph¶n øng nhiÖt h¹ch 
hoÆc ph¶n øng ph©n h¹ch (thu nhËn n¨ng lîng ®iÖn tõ c¸c nguån phãng x¹ G21H 
1/00) [1, 2006.01] 

7/02 . sö dông ®éng c¬ tõ-thuû ®éng lùc [1, 2006.01] 
7/04 . sö dông c¸c thµnh phÇn nhiÖt ®iÖn (liªn kÕt vÒ cÊu tróc cña thµnh phÇn nhiªn liÖu  

víi c¸c phÇn tö nhiÖt ®iÖn G21C 3/40) [1, 2006.01] 
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9/00 C¸c thiÕt bÞ cung cÊp nhiÖt cho c¸c môc ®Ých kh¸c víi sù biÕn ®æi thµnh n¨ng 
lîng, vÝ dô ®Ó sëi cho toµ nhµ [1, 2006.01] 
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G21F B¶o vÖ khái bøc x¹ tia X, bøc x¹ gama, bøc x¹ h¹t hoÆc b¾n 
ph¸ b»ng c¸c h¹t; xö lý c¸c vËt liÖu nhiÔm x¹; c¸c thiÕt bÞ 
khö nhiÔm x¹ dïng cho chóng (b¶o vÖ khái nhiÔm x¹ b»ng dîc phÈm 
A61K 8/00, A61Q 17/04; trong c¸c tµu vò trô B64G 1/54; kÕt hîp víi lß ph¶n øng 
G21C 11/00; kÕt hîp víi èng tia X H01J 35/16; kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ tia X 
H05G1/02) 

1/00 Bäc b¶o vÖ ®îc ®Æc trng bëi thµnh phÇn cña vËt liÖu  [1, 2006.01] 
1/02 . Lùa chän c¸c vËt liÖu ®ång chÊt [1, 2006.01] 
1/04 . . Bª t«ng; C¸c vËt liÖu ho¸ cøng trong níc kh¸c [1, 2006.01] 
1/06 . . Gèm; KÝnh; VËt liÖu chÞu nhiÖt (gèm kim lo¹i G21F 1/08) [1, 2006.01] 
1/08 . . Kim lo¹i; Hîp kim; Gèm kim lo¹i, tøc lµ c¸c hîp chÊt thiªu kÕt cña gèm vµ kim 

lo¹i [1, 2006.01] 
1/10 . . C¸c chÊt h÷u c¬; Sù ph©n t¸n trong vËt mang h÷u c¬ [1, 2006.01] 
1/12 . C¸c vËt liÖu bäc cã líp [1, 2006.01] 

3/00 Bäc b¶o vÖ ®îc ®Æc trng bëi h×nh d¹ng vËt lý cña nã, vÝ dô c¸c h¹t, hoÆc h×nh 
d¹ng cña vËt liÖu [1, 2006.01] 

3/02 . QuÇn ¸o  [1, 2006.01] 
3/025 . . QuÇn ¸o bao phñ hoµn toµn ngêi mÆc [5, 2006.01] 
3/03 . . TÊm ch¾n [5, 2006.01] 
3/035 . . G¨ng tay (c¸c ph¬ng tiÖn l¾p r¸p trªn hép g¨ng G21F 7/053) [5, 2006.01] 
3/04 . G¹ch; C¸c têng b¶o vÖ ®îc s¶n xuÊt tõ g¹ch [1, 2006.01] 

5/00 C¸c hép ®îc bäc b¶o vÖ chuyªn chë hoÆc di chuyÓn ®îc [1, 2006.01] 
5/002 . Thïng ®ùng chÊt th¶i phãng x¹ láng [5, 2006.01] 
5/005 . Thïng ®ùng chÊt th¶i phãng x¹ r¾n, vÝ dô ®Ó ch«n huû lÇn cuèi [5, 2006.01] 
5/008 . . Thïng chøa thµnh phÇn nhiªn liÖu [5, 2006.01] 
5/012 . . . C¸c gi¸ ®ùng thµnh phÇn nhiªn liÖu trong thïng chøa [5, 2006.01] 
5/015 . ®Ó b¶o qu¶n c¸c nguån phãng x¹, vÝ dô vËt mang dïng cho c¸c bé phËn chiÕu x¹; 

Thïng chøa chÊt ®ång vÞ phãng x¹ [5, 2006.01] 
5/018 . . Vá b¶o vÖ hoÆc gi¸ ®ì b¶o vÖ èng tiªm (vá b¶o vÖ èng tiªm ®Ó ®a vËt liÖu phãng 

x¹ vµo c¬ thÓ A61M 36/08) [5, 2006.01] 
5/02 . cã bé phËn ®Ó h¹n chÕ sù chiÕu x¹ cña nguån phãng x¹ bªn trong thïng chøa [1, 

2006.01] 
5/04 . . C¸c ph¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu khiÓnsù chiÕu x¹, vÝ dô thêi gian, kÝch thíc cña khe hë 

(®iÒu khiÓn chiÕu x¹ tia X H05G 1/30) [1, 2006.01]  
5/06 . C¸c chi tiÕt hoÆc phô tïng cña c¸c thïng chøa [5, 2006.01] 
5/08 . . C¸c chÊt hÊp thô va ®Ëp, vÝ dô c¸c bé gi¶m chÊn cho thïng chøa [5, 2006.01] 
5/10 . . C¸c hÖ thèng khö nhiÖt, vÝ dô sö dông c¸c chÊt láng tuÇn hoµn hoÆc c¸c l¸ t¶n 

nhiÖt [5, 2006.01] 
5/12 . . Vá bäc dïng cho thïng chøa; C¸c c¬ cÊu bÞt kÝn [5, 2006.01] 
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5/14 . . C¸c thiÕt bÞ ®Ó xö lý c¸c thïng chøa hoÆc vËn chuyÓn thïng b»ng tµu, vÝ dô c¸c 
thiÕt bÞ vËn t¶i [5, 2006.01] 

7/00 C¸c buång hoÆc phßng ®îc bäc b¶o vÖ [1, 2006.01] 
7/005 . C¸c èng ®îc bäc b¶o vÖ xuyªn qua têng; C¸c kho¸; C¸c thiÕt bÞ chuyÓn dÞch gi÷a 

c¸c phßng (gi÷a c¸c hép - g¨ng tay G21F 7/047) [5, 2006.01] 
7/01 . . DÞch chuyÓn b»ng ph¬ng tiÖn láng [5, 2006.01] 
7/015 . C¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p suÊt, nhiÖt ®é hoÆc ¸p suÊt phßng [5, 2006.01] 
7/02 . C¸c thiÕt bÞ quan s¸t cho phÐp quan s¸t nhng vÉn che ch¾n b¶o vÖ ngêi quan s¸t 
7/03 . . C¸c cöa sæ, vÝ dô lo¹i ®îc bäc b¶o vÖ [5, 2006.01] 
7/04 . . hép-g¨ng ®îc bäc b¶o vÖ  [1, 2006.01] 
7/047 . . c¸c èng cã bäc b¶o vÖ; C¸c ph¬ng tiÖn ®ãng hoÆc dÞch chuyÓn gi÷a c¸c hép-

g¨ng cã vá bäc [5, 2006.01] 
7/053 . . c¸c ph¬ng tiÖn bäc g¨ng [5, 2006.01] 
7/06 . KÕt hîp cÊu tróc víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa, vÝ dô víi c¸c tay m¸y [1, 

2006.01] 

9/00 Xö lý vËt liÖu bÞ nhiÔm phãng x¹; C¸c thiÕt bÞ khö nhiÔm x¹ dïng cho viÖc nµy 
[1, 2, 5, 2006.01] 

9/02 . Xö lý c¸c chÊt khÝ [1, 2, 2006.01] 
9/04 . Xö lý c¸c chÊt láng [1, 2, 2006.01] 
9/06 . . C¸c d¹ng xö lý  [1, 2006.01] 
9/08 . . . b»ng sù bay h¬i; b»ng chng cÊt [1, 2006.01] 
9/10 . . . b»ng kÕt tô [1, 2006.01] 
9/12 . . . b»ng hÊp thô; b»ng hót b¸m; b»ng trao ®æi ion [1, 2006.01] 
9/14 . . . thiªu kÕt; nung; vÝ dô sÊy kh« [1, 2006.01] 
9/16 . . . hãa r¾n ë m«i trêng r¾n æn ®Þnh [1, 2006.01] 
9/18 . . . b»ng c¸c quy tr×nh sinh häc [1, 2006.01] 
9/20 . . Khö chÊt th¶i láng [1, 2006.01] 
9/22 . . . b»ng c¸ch b¶o qu¶n trong bÓ hoÆc c¸c lo¹i thïng chøa kh¸c [1, 2006.01] 
9/24 . . . b»ng c¸ch b¶o qu¶n trong lßng ®Êt, díi níc, vÝ dô díi ®¹i dîng [1, 

2006.01] 
9/26 . . . b»ng c¸ch hoµ tan trong níc, vÝ dô trong ®¹i d¬ng, trong dßng níc [1, 

2006.01] 
9/28 . Xö lý c¸c chÊt r¾n [1, 2, 2006.01] 
9/30 . . C¸c d¹ng xö lý [1, 2006.01] 
9/32 . . . b»ng thiªu kÕt [1, 2006.01] 
9/34 . . Khö chÊt th¶i r¾n [1, 2006.01] 
9/36 . . . b»ng ®ãng kiÖn; b»ng ®ãng bao [1, 2006.01] 
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G21G Sù biÕn ®æi c¸c nguyªn tè ho¸ häc; c¸c nguån phãng x¹  

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi c¸c nguyªn tè ho¸ häc b»ng bøc x¹ ®iÖn tõ, bøc x¹ h¹t, 
hoÆc b»ng c¸ch b¾n ph¸ c¸c h¹t, vÝ dô t¹o ra c¸c  ®ång vÞ phãng x¹ (b»ng c¸c 
ph¶n øng nhiÖt h¹ch trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n G21B; sù biÕn ®æi n¨ng lîng 
h¹t nh©n trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n G21C) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . trong c¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n [1, 2006.01] 
1/04 . bªn ngoµi lß ph¶n øng h¹t nh©n hoÆc c¸c m¸y gia tèc h¹t [2, 2006.01] 
1/06 . . b»ng bøc x¹ n¬tron [2, 2006.01] 
1/08 . . . kÌm theo sù ph©n h¹t h¹t nh©n [2, 2006.01] 
1/10 . . b»ng c¸ch b¾n ph¸ c¸c h¹t ®îc tÝch ®iÖn (c¸c thiÕt bÞ ®Ó chiÕu x¹ G21K 5/00) [2, 

2006.01] 
1/12 . . b»ng c¸ch chiÕu tia ®iÖn tõ, vÝ dô víi tia gama hoÆc tia X (c¸c thiÕt bÞ chiÕu x¹ 

G21H 5/00) [2, 2006.01] 

4/00 C¸c nguån phãng x¹ [2, 2006.01] 
4/02 . C¸c nguån n¬tron [2, 2006.01] 
4/04 . C¸c nguån phãng x¹ kh¸c ngoµi nguån n¬tron (b¨ng cã ho¹t tÝnh phãng x¹ A61M 

36/14) [2, 2006.01] 
4/06 . . ®Æc trng bëi c¸c chi tiÕt kÕt cÊu [2, 2006.01] 
4/08 . . . chuyªn dïng cho c¸c øng dông y häc (liÖu ph¸p phãng x¹ sö dông c¸c nguån 

phãng x¹ A61N 5/10) [2, 2006.01] 
4/10 . . cã x¹ khÝ radi [2, 2006.01] 

5/00 BiÕn ®æi c¸c nguyªn tè ho¸ häc b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc [1, 2006.01] 

7/00 BiÕn ®æi c¸c nguyªn tè hãa häc cha ®îc ®Ò c¹p ®Õn ë c¸c nhãm c¸c cña ph©n 
líp nµy [2009.01] 
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G21H Thu nhËn n¨ng lîng tõ c¸c nguån phãng x¹; sö dông bøc 
x¹ tõ c¸c nguån phãng x¹; sö dông bøc x¹ vò trô (®o bøc x¹ h¹t 
nh©n hoÆc bøc x¹ X G01T; lß ph¶n øng nhiÖt h¹ch G21B; lß ph¶n øng h¹t nh©n 
G21C; ®Ìn trong ®ã khÝ ®îc kÝch thÝch vµ b¾t ®Çu ph¸t quang díi t¸c dông của bøc 
x¹ h¹t bªn ngoµi hoÆc chÊt phãng x¹ kÕt hîp víi ®Ìn vÒ mÆt kÕt cÊu H01J65/04, 
H01J65/06) 

1/00 C¸c thiÕt bÞ thu nhËn ®iÖn n¨ng c¸c nguån phãng x¹, vÝ dô tõ c¸c chÊt ®ång vÞ 
phãng x¹ [1, 2006.01] 

1/02 . C¸c pin n¹p ®iÖn trùc tiÕp b»ng bøc x¹ bªta [1, 2006.01] 
1/04 . C¸c pin sö dông sù  ph¸t x¹ thø cÊp g©y ra bëi bøc x¹ anfa, bøc x¹ bªta, hoÆc bøc 

x¹ gama  [1, 2006.01] 
1/06 . C¸c pin, trong ®ã bøc x¹ ®îc ¸p dông cho líp chuyÓn tiÕp cña c¸c vËt liÖu b¸n dÉn 

kh¸c nhau [1, 2006.01] 
1/08 . C¸c pin, trong ®ã sù bøc x¹ lµm ion hãa mét chÊt khÝ trong líp chuyÓn tiÕp cña hai 

kim lo¹i kh¸c nhau, tøc lµ c¸c pin hiÖu thÕ tiÕp xóc [1, 2006.01] 
1/10 . C¸c pin, trong ®ã sù bøc x¹ lµm nãng mét líp chuyÓn tiÕp nhiÖt ®iÖn hoÆc mét bé 

chuyÓn ®æi nhiÖt ion [1, 2, 2006.01] 
1/12 . C¸c pin sö dông sù biÕn ®æi bøc x¹ thµnh ¸nh s¸ng kÕt hîp víi sù biÕn ®æi ®iÖn 

quang tiÕp theo thµnh n¨ng lîng ®iÖn [1, 2006.01] 

3/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó biÕn ®æi trùc tiÕp n¨ng lîng bøc x¹ tõ c¸c nguån phãng x¹ 
thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c ngoµi n¨ng lîng ®iÖn, vÝ dô ¸nh s¸ng [1, 
2006.01] 

3/02 . trong ®ã vËt liÖu ®îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng bëi sù bøc x¹ (c¸c ®Ìn trong ®ã mét 
chÊt khÝ n¹p ®Çy hoÆc mµn h×nh hoÆc tÊm ch¾n hoÆc líp phñ ph¸t s¸ng do t¸c dông 
cña vËt liÖu phãng x¹ ®îc liªn kÕt vÒ kÕt cÊu víi ®Ìn H01J 65/00) [1, 2006.01] 

5/00 Sö dông bøc x¹ tõ c¸c nguån phãng x¹ hoÆc c¸c thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých nµy 
cha ®îc ®Ò cËp ë c¸c vÞ trÝ kh¸c [1, 2006.01] 

5/02 . nh chÊt phãng x¹ ®îc ®¸nh dÊu [1, 2006.01] 

7/00 Sö dông c¸c hiÖu øng bøc x¹ vò trô [1, 2006.01] 
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G21J 

G21J C¸c chÊt næ h¹t nh©n; viÖc sö dông chóng 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm c¸c c¸c ph¶n øng nhiÖt h¹ch hoÆc ph©n h¹ch kh«ng ®iÒu khiÓn 
®îc 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ næ h¹t nh©n [1, 2006.01] 

3/00 Sö dông c¸c thiÕt bÞ næ h¹t nh©n cho môc ®Ých hoµ b×nh [1, 2006.01] 
3/02 . trong viÖc ®µo ®Êt [1, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ ph¸t hiÖn c¸c vô næ h¹t nh©n  [1, 2006.01] 
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G99Z 

G21K C¸c kü thuËt ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c h¹t hoÆc sù bøc x¹ ion hãa 
cha ®îc ®Ò cËp ®Õn ë c¸c vÞ trÝ kh¸c; c¸c thiÕt bÞ chiÕu 
x¹; kÝnh hiÓn vi tia gama hoÆc tia X [2] 

Ghi chó [2012.01] 

 Trong ph©n líp nµy, thuËt ng÷ díi ®©y ®îc sö dông víi ý nghÜa nh sau: 
 -"H¹t" cã nghÜa lµ h¹t ph©n tö, nguyªn tö hoÆc h¹ nguyªn tö. 

 

1/00 C¸c thiÕt bÞ ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c h¹t hoÆc sù bøc x¹ ion hãa, vÝ dô sù ®iÒu tiªu hoÆc 
lµm chËm l¹i (c¸c bé läc bøc x¹ ion ho¸ G21K 3/00, s¶n xuÊt hoÆc gia tèc n¬tron, 
c¸c h¹t tÝch ®iÖn, c¸c chïm ph©n tö trung hßa hoÆc c¸c chïm nguyªn tö trung hßa 
H05H 3/00-H05H 15/00) [1, 2, 2006.01] 

1/02 . sö dông mµng ch¾n, èng chuÈn trùc [2, 2006.01] 
1/04 . . sö dông mµng ch¾n biÕn thiªn, cöa chíp, bé ng¾t [2, 2006.01] 
1/06 . sö dông sù nhiÔu x¹, ph¶n x¹, hoÆc khóc x¹, vÝ dô quang kÕ ®¬n s¾c (G21K 1/10, 

G21K 7/00 ®îc u tiªn) [2, 2006.01] 
1/08 . Lµm lÖch, tËp trung, hoÆc ®iÒu tiªu chïm tia b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn hoÆc tõ (c¸c 

thiÕt bÞ quang-®iÖn tö trong c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn H01J 29/46) [2, 2006.01] 
1/087 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn [4, 2006.01] 
1/093 . . b»ng c¸c ph¬ng tiÖn tõ [4, 2006.01] 
1/10 . C¸c thiÕt bÞ ph©n t¸n; C¸c thiÕt bÞ hÊp thô [2, 2006.01] 
1/12 . . ThiÕt bÞ hÊp thô céng hëng hoÆc c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng chóng, vÝ dô dïng cho c¸c 

thiÕt bÞ hiÖu øng Mossbauer [3, 2006.01] 
1/14 . sö dông c¸c thiÕt bÞ trao ®æi ®iÖn tÝch, vÝ dô ®Ó trung hoµ hoÆc thay ®æi dÊu ®iÖn 

tÝch cña c¸c chïm tia [3, 2006.01] 
1/16 . sö dông c¸c thiÕt bÞ ph©n cùc, vÝ dô ®Ó viÖc thu nhËn c¸c chïm ion ph©n cùc [3, 

2006.01] 

3/00  ThiÕt bÞ läc bøc x¹, vÝ dô thiÕt bÞ läc bøc x¹ tia X [2, 2006.01] 

4/00  C¸c mµn biÕn ®æi ®Ó biÕn ®æi sù ph©n bè kh«ng gian cña c¸c h¹t hoÆc bøc x¹ 
ion hãa thµnh c¸c ¶nh nh×n thÊy ®îc, vÝ dô mµn huúnh quang [3, 2006.01] 

5/00 C¸c thiÕt bÞ chiªu x¹ (dïng cho c¸c lß ph¶n øng ®Ó dÔ chiÕu x¹ G21C 23/00; c¸c 
èng phãng ®iÖn ®Ó chiÕu x¹ H01J 33/00, H01J 37/00) [2, 2006.01] 

5/02 . kh«ng cã c¸c ph¬ng tiÖn t¹o thµnh tia [2, 2006.01] 
5/04 . víi c¸c ph¬ng tiÖn t¹o thµnh tia [2, 2006.01] 
5/08 . C¸c gi¸ ®ì bia hoÆc ®èi tîng ®îc chiÕu x¹ [2, 2006.01] 
5/10 . víi c¸c phô tïng ®Ó dÞch chuyÓn t¬ng ®èi nguån ph¸t tia vµ ®èi tîng chiÕu x¹ [3, 

2006.01] 

7/00 KÝnh hiÓn vi tia gamma hoÆc tia X [2, 2006.01] 
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G99Z 

G99  C¸C §èI tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn 
nµy [2006.01] 

G99Z  C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn 
nµy [2006.01] 

Ghi chó 

 Ph©n líp nµy bao gåm c¸c ®èi tîng kü thuËt: [2006.01] 

 a. cha ®îc ®Ò cËp ®Õn ë c¸c vị trÝ ph©n lo¹i kh¸c nhng cã liªn quan gÇn nhÊt ®Õn  
c¸c ®èi tîng kü thuËt thuéc c¸c ph©n líp cña phÇn nµy; vµ [2006.01] 

 b. kh«ng ®îc ®Ò cËp râ rµng ë bÊt cø ph©n líp nµo cña phÇn kh¸c [2006.01] 
 

99/00 C¸c ®èi tîng kü thuËt cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong phÇn nµy [2006.01] 
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H99 CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY 
[2006.01] .................................................................................................................. 401 

H99Z CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY 
[2006.01] .................................................................................................................. 401 
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PHẦN H ĐIỆN 

Ghi chú 
 Các ghi chú này bao gồm các nguyên tắc cơ bản và các chỉ dẫn chung dùng cho phần 

H 
 1. Phần H bao gồm : 
 a. các phần tử điện cơ bản, bao gồm toàn bộ các linh kiện điện và kết cấu cơ khí 

chung của các thiết bị và mạch điện gồm cả việc lắp ráp các phần tử cơ bản khác 
nhau vào trong mạch in và cũng bao gồm việc sản xuất các phần tử này ở một chừng 
mặc nhất định (khi chưa được phân loại vào các vị trí khác) ;  

 b. phát điện bao gồm phát điện, biến đổi và phân phối điện có sự điều khiển cơ cấu 
truyền động tương ứng ; 

 c. điện ứng dụng bao gồm : 
 - các kỹ thuật sử dụng chung, cụ thể là nung nóng bằng điện và các mạng chiếu sáng 

bằng điện ; 
 - một số kỹ thuật sử dụng đặc biệt, hoặc điện hoặc điện tử theo nghĩa chính xác 

không thuộc các phần khác của Bảng phân loại, gồm có : 
  + các nguồn sáng điện, bao gồm tia laze ; 
  + kỹ thuật tia Rơn-ghen điện ; 
  + kỹ thuật Plasma và tạo ra và gia tốc các hạt tích điện hoặc nơ-trôn ; 
   d. các mạch điện tử cơ bản và việc điều khiển chúng ; 
   e. kỹ thuật vô tuyến hoặc kỹ thuật điện tử viễn thông ; 
   f. sử dụng vật liệu đặc biệt để chế tạo sản phẩm hoặc phần tử đã được mô tả. Trong 

sự liên kết này, các đoạn 88 đến 90 của Quyển Hướng dẫn cũng cần được tham khảo 
tới. 

 2. Trong phần này, các quy tắc chung dưới đây được áp dụng 
 a. Đối tượng không thuộc mục nêu ở I(c) trên đây, bất kỳ một khía cạnh hoặc bộ 

phận điện nào dành riêng cho một công đoạn, quy trình, thiết bị, vật hoặc sản phẩm 
thì được phân loại vào một trong các phần của Bảng Phân loại trừ phần H, và luôn 
luôn được phân loại vào các phân lớp dành cho công đoạn, quy trình, thiết bị, vật 
hoặc sản phẩm này. Các tính chất chung liên quan đến các đối tượng kỹ thuật có bản 
chất tương tự thì được đưa vào thứ bậc của lớp, khía cạnh hoặc bộ phận điện được 
phân loại kết hợp với công đoạn, quy trình, thiết bị, vật hoặc sản phẩm, trong một 
phân lớp mà bao gồm tất cả các ứng dụng điện nói chung cho đối tượng kỹ thuật 
được nói đến ; 

 b. Các ứng dụng điện được chỉ dẫn ở mục (a) trên đây, nói chung hoặc nói riêng, bao 
gồm : 

 - Các phương pháp hoặc thiết bị trị liệu, trong lớp A61 ; 
 - Các phương pháp hoặc thiết bị điện được sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc 

trong sản xuất công nghiệp, được phân loại trong các lớp B01 và B03 và trong phân 
lớp B23K ; 

 - Cung cấp điện, sự đẩy bằng điện và điện chiếu sáng cho các phương tiện vận tải nói 
chung và cho một số phương tiện vận tải nói riêng thuộc tiểu phần « Giao thông vận 
tải » của phần B ; 
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 - Hệ thống đánh lửa điện của động cơ đốt trong thuộc phân lớp F02P, và thiết bị đốt 
nói chung thuộc phân lớp F23Q ; 

 - Toàn bộ phần điện của phần G, nghĩa là các thiết bị đo bao gồm thiết bị đo các biến 
số điện, kiểm tra, phát tín hiệu và tính toán. Điện trong phần này nói chung được 
xem như là một phương tiện để sử dụng mà không phải là bản thân chính nó.    

 c. Các ứng dụng điện, nói chung và nói riêng, hàm ý rằng « điện năng cơ bản » xuất 
hiện trong phần H (xem I(a) ở trên) được xem như « các phần tử điện cơ bản » mà nó 
bao gồm. Quy định này cũng có hiệu lực đối với điện năng ứng dụng được đề cập ở 
mục I(c) trên đây, đã có mặt trong phần H.     

 3. Trong phần này, xuất hiện  các trường hợp đặc biệt sau: 
 a. Trong số các ứng dụng chung thuộc về các phần khác ngoài phần H, cần lưu ý 

rằng nung nóng bằng điện nói chung thuộc về các phân lớp F24D hoặc F24H hoặc 
lớp F27 và chiếu sáng bằng điện nói chung một phần thuộc về lớp F21, vì vậy trong 
phần H (xem I(c) ở trên) có các vị trí trong phân lớp H05B cũng đề cập đến cùng một 
đối tượng kỹ thuật ; 

 b. Trong hai trường hợp được chỉ dẫn ở mục (a) trên đây, các phân lớp của phần F đề 
cập đến các đối tượng kỹ thuật tương ứng, về bản chất toàn bộ khía cạnh cơ học của 
máy hoặc thiết bị thuộc về vị trí phân loại thứ nhất, trong khi khía cạnh điện, sẽ được 
phân loại vào phân lớp H05B ; 

 c. Trong trường hợp chiếu sáng, khía cạnh cơ học cần được hiểu bao gồm việc bố trí 
vật liệu của các phần tử điện khác nhau, nghĩa là vị trí hình học và vật lý của nó 
trong mối liên quan với một phần tử khác ; khía cạnh này được phân loại vào các 
phân lớp của lớp F21, bản thân các phần tử này và các mạch sơ cấp vẫn thuộc về 
phần H. Các ứng dụng đối với các nguồn sáng điện, khi được kết hợp với các nguồn 
sáng khác thì được phân loại vào phân lớp H05B, trong khi sự bố trí vật lý các thành 
phần cấu thành của nó lại được phân loại vào các phân lớp của lớp F21 ; 

 d. Liên quan đến sự nung nóng, không chỉ các phần tử điện và thiết kế mạch, theo 
cách hiểu thông thường, được phân loại vào phân lớp H05B, mà các khía cạnh điện 
như sự bố trí của chúng cũng được đề cập trong các trường hợp ứng dụng nói chung ; 
các lò điện cũng được được xem xét như vậy. Sự sắp xếp vật lý các phần tử điện 
trong lò đốt thuộc về phần F. Tương tự như vậy, các mạch điện hàn được phân loại 
vào phân lớp B23K kết hợp với việc hàn, có thể thấy rằng việc nung nóng bằng điện 
không thuộc về quy tắc chung như trong mục II ở trên. 
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H01B 

H01 CÁC PHẦN TỬ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN CƠ BẢN  

Ghi chú [7] 
  1. Các quy trình chỉ bao gồm một đối tượng kỹ thuật đơn lẻ, ví dụ sấy, phủ nếu 

đã có vị trí phân loại cho đối tượng này, sẽ được phân loại vào phân lớp tương ứng 
cho đối tượng kỹ thuật này. 

  2.  Cần lưu ý tới các Ghi chú ngay sau tên lớp B81 và phân lớp B81B đề cập 
đến « các thiết bị vi cấu trúc » và « các hệ thống vi cấu trúc ». 

H01B CÁP ĐIỆN; DÂY ĐIỆN; VẬT CÁCH ĐIỆN; CHỌN VẬT LIỆU ĐỂ TẠO RA 
CÁC ĐẶC TÍNH DẪN ĐIỆN, CÁCH ĐIỆN VÀ HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI YÊU 
CẦU (chọn vật liệu để tạo ra từ tính H01F 1/00, ống dẫn sóng H01P; lắp ráp cáp và 
đường dây tải điện hoặc kết hợp cáp quang và cáp điện hoặc đường dây tải điện  
H02G) 

 
DÂY ĐIỆN HOẶC CÁP ĐIỆN 
Đặc trưng bởi vật liệu ............................................................................................................ 1/00 
Đặc trưng bởi cấu trúc .................................................................................................. 5/00, 7/00 
Cáp đặc biệt: Cáp thông tin; Cáp điện; Cáp siêu dẫn ...................................... 11/00, 9/00, 12/00 
Chế tạo, tái sử dụng cáp và dây điện ........................................................................ 13/00, 15/00 
VẬT CÁCH ĐIỆN HOẶC CÁCH LY 
Đặc trưng bởi vật liệu ............................................................................................................ 3/00 
Đặc trưng bởi cấu trúc ......................................................................................................... 17/00 
Chế tạo 19/00 

 

1/00 Dây dẫn điện hoặc vật dẫn điện đặc trưng bởi vật liệu dẫn điện; Chọn vật liệu 
làm dây dẫn điện (dây siêu dẫn, cáp điện hoặc đường truyền tải đặc trưng bởi vật 
liệu H01B 12/00) [1, 4, 2006.01] 

Ghi chú [3] 
 Các phân nhóm H01B 1/14 - H01B 1/24 được ưu tiên so với các phân nhóm 

H01B1/02 – H01B 1/06 
1/02 . chứa chủ yếu kim loại hoặc hợp kim [1, 2006.01] 
1/04 . chứa chủ yếu các hợp chất Cacbon - Silic, Cacbon hoặc Silic [1, 2006.01] 
1/06 . chứa chủ yếu các chất phi kim loại [1, 2006.01] 
1/08 . . ôxít [1, 2006.01] 
1/10 . . sunfua [1, 2006.01] 
1/12 . . các chất hữu cơ [3, 2006.01] 
1/14 . Vật liệu dẫn điện phân tán trong vật liệu vô cơ không dẫn điện [3, 2006.01] 
1/16 . . vật liệu dẫn điện chứa kim loại hoặc hợp kim [3, 2006.01] 
1/18 . . vật liệu dẫn điện chứa hợp chất Cacbon - Silic, cacbon hoặc silic [3, 2006.01] 
1/20 . Vật liệu dẫn điện phân tán trong vật liệu hữu cơ không dẫn điện [3, 2006.01] 
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H01B 

1/22 . . vật liệu dẫn điện chứa kim loại hoặc hợp kim [3, 2006.01] 
1/24 . . . Vật liệu dẫn điện chứa các hợp chất cacbon - silic, cacbon hoặc silic [3, 

2006.01] 

3/00 Vật cách điện hoặc cách ly đặc trưng bởi vật liệu cách điện; Chọn vật liệu để tạo 
ra các đặc tính cách điện và điện môi [1, 2006.01] 

3/02 . chứa chủ yếu là các chất vô cơ [1, 2006.01] 
3/04 . . mica [1, 2006.01] 
3/06 . . amiăng [1, 2006.01] 
3/08 . . thạch anh; thuỷ tinh; bông thuỷ tinh; bông khoáng; men dạng thuỷ tinh [1, 

2006.01] 
3/10 . . ôxít kim loại (gốm H01B 3/12) [1, 2006.01] 
3/12 . . gốm [1, 2006.01] 
3/14 . . xi măng [1, 2006.01] 
3/16 . . khí [1, 2006.01] 
3/18 . chứa chủ yếu là chất hữu cơ [1, 2006.01] 
3/20 . . chất lỏng, ví dụ dầu (dầu silicon H01B 3/46) [1, 2006.01] 
3/22 . . . hydro cacbon [1, 2006.01] 
3/24 . . . halogen dạng phân tử, ví dụ dầu halogen hoá [1, 2006.01] 
3/26 . . atphan; bitum; hắc ín [1, 2006.01] 
3/28 . . cao su tự nhiên hoặc cao su nhân tạo [1, 2006.01] 
3/30 . . chất dẻo, nhựa, sáp [1, 2006.01] 
 
Phân nhóm H01B 3/47 được ưu tiên hơn các phân nhóm H01B 3/32 - H01B 3/46 [2006.01] 
 
3/32 . . . nhựa tự nhiên [1, 2006.01] 
3/34 . . . sáp (sáp silicon H01B 3/46)  [1, 2006.01] 
3/36 . . . sản phẩm của quá trình ngưng tụ của phenon với aldehit hoặc xeton [1, 

2006.01] 
3/38 . . . sản phẩm của quá trình ngưng tụ của aldehit với các amin hoặc amid [1, 

2006.01] 
3/40 . . . nhựa epoxy [1, 2006.01] 
3/42 . . . polyeste; polyete; polyaxetat [1, 2006.01] 
3/44 . . . nhựa vinyl; nhựa acrilic (silicon H01B 3/46) [1, 2006.01] 
3/46 . . . silicon [1, 2006.01] 
3/47 . . . chất dẻo được gia cường bằng sợi, ví dụ chất dẻo được gia cường bằng sợi thuỷ 

tinh [2006.01]  
3/48 . . vật liệu sợi (chất dẻo được gia cường bằng sợi H01B 3/47)  [1, 2006.01] 
3/50 . . . vải [1, 2006.01] 
3/52 . . . gỗ; giấy; bìa ép (giấy cách điện xem D21H 27/12) [1, 2006.01] 
3/54 . . . bìa cactông; vải cứng [1, 2006.01] 
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H01B 

3/56 . . khí [1, 2006.01] 
 
 Ghi chú 
 Phân nhóm H01B 12/00 được ưu tiên hơn so với các phân nhóm H01B 5/00 –  
 H01B 11/00 

5/00 Dây điện trần và vật dẫn điện đặc trưng bởi hình dạng [1, 2006.01] 
5/02 . . Thanh, lõi, dây hoặc dải dẫn đơn; Thanh góp [1, 7, 2006.01] 
5/04 . . dạng quấn hoặc xoắn  [1, 2006.01] 
5/06 . Ống đơn [1, 2006.01] 
5/08 . Một số dây điện xoắn lại với nhau ở dạng cáp [1, 2006.01] 
5/10 . . ở dạng vỏ bọc quanh một vật liệu cách điện hoặc dẫn điện khác [1, 2006.01] 
5/12 . Dây dẫn được tết lại hoặc tương tự [1, 2006.01] 
5/14 . có các lớp màng hoặc lớp phủ dẫn điện, lên trên viền cách điện [1, 2006.01] 
5/16 . có vật liệu dẫn điện được bọc trong vật liệu cách điện hoặc dẫn điện kém, ví dụ cao 

su dẫn điện (H01B 1/14, H01B 1/20 được ưu tiên, vật liệu cách điện có các chất 
phụ gia dẫn điện H01B 17/64; sơn dẫn điện C09D 5/24) [1, 3, 2006.01] 

7/00 Dây điện hoặc cáp được cách điện đặc trưng bởi hình dạng của chúng [1, 
2006.01] 

7/02 . Sự sắp xếp lớp cách điện [1, 2006.01] 
7/04 . Cáp hoặc dây điện mềm, dễ uốn; ví dụ cáp kéo [1, 2006.01]  
7/06 . Cáp hoặc dây điện được kéo căng, ví dụ cáp tự quấn [1, 2006.01] 
7/08 . Cáp dẹt hoặc dạng băng [1, 2006.01] 
7/10 . Cáp tiếp xúc, tức là cáp trong đó các dây dẫn khi biến dạng có thể tạo tiếp xúc với 

nhau [1, 2006.01] 
7/12 . Cáp nổi [1, 2006.01] 
7/14 . Cáp ngầm dưới nước [1, 2006.01] 
7/16 . Cáp cứng dạng ống [1, 2006.01] 
7/17 . Bảo vệ chống hỏng hóc do các tác nhân bên ngoài, ví dụ vỏ bọc hoặc bọc sắt [7, 

2006.01] 
7/18 . . do hao mòn, lực cơ học hoặc áp lực [1, 7, 2006.01] 
7/20 . . . Ống kim loại, ví dụ vỏ chì [1, 7, 2006.01] 
7/22 . . . Dây hoặc dải kim loại, ví dụ được làm bằng thép [1, 7, 2006.01] 
7/24 . . . Các cơ cấu bảo vệ cục bộ để chống lại lực hoặc áp lực cơ học [1, 7, 2006.01] 
7/26 . . . Giảm tổn thất của vỏ bọc hoặc vỏ sắt [1, 7, 2006.01] 
7/28 . . do độ ẩm, ăn mòn, hóa chất hoặc thời tiết [1, 7, 2006.01] 
7/282 . . . Chống chất lỏng lọt vào dây hoặc cáp dẫn [7, 2006.01] 
7/285 . . . . bằng cách điền đầy hoặc từng phần các kẽ hở trong cáp [7, 2006.01] 
7/288 . . . . . có sử dụng vật liệu hút ẩm hoặc vật liệu trương nở khi gặp chất lỏng [7, 

2006.01] 
7/29 . . do quá nhiệt hoặc do cháy (H01B 7/42 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
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H01B 

7/295 . . . có sử dụng vật liệu chống cháy [7, 2006.01] 
7/30 . có các thiết bị làm giảm hao hụt trên đường dây điện xoay chiều, ví dụ hao hụt bởi 

hiệu ứng Skin  [1, 2006.01] 
7/32 . có các thiết bị báo hỏng hóc, ví dụ báo chỗ đứt, chỗ rò [1, 2006.01] 
7/36 . có phân biệt hoặc đánh dấu về chiều dài dây [1, 2006.01] 
7/38 . có phương tiện để dễ dàng tháo vật cách điện [7, 2006.01] 
7/40 . có phương tiện để dễ dàng lắp đặt hoặc bắt chặt [7, 2006.01] 
7/42 . có phương tiện để tỏa nhiệt hoặc dẫn nhiệt [7, 2006.01] 

9/00 Cáp điện [1, 2006.01] 
9/02 . có màn chắn hoặc các lớp dẫn điện, ví dụ để ngăn khỏi sụt áp lớn [1, 2006.01] 
9/04 . Cáp đồng tâm [1, 2006.01] 
9/06 . Cáp có dầu chịu áp suất; Cáp có khí chịu áp suất; Cáp dùng trong các ống chịu áp 

suất môi trường lỏng [1, 2006.01] 

11/00 Cáp hoặc dây dẫn thông tin [1, 2006.01] 
11/02 . Cáp có các dây bộ đôi và/hoặc bộ tứ xoắn lại [1, 2006.01] 
11/04 . . có các bộ đôi hoặc bộ tứ đặt lệch nhau để giảm bớt xuyên âm [1, 2006.01] 
11/06 . . có các thiết bị làm giảm nhiễu điện từ, nhiễu tĩnh điện, ví dụ, màn chắn [1, 

2006.01] 
11/08 . . . Màn chắn chuyên dùng để giảm xuyên âm [1, 2006.01] 
11/10 . . . Màn chắn chuyên dùng để giảm nhiễu do nguồn ngoài gây ra [1, 2006.01] 
11/12 . . Các thiết bị để tạo ra những đặc tính truyền tải đặc biệt [1, 2006.01] 
11/14 . . . Cáp có độ cảm tăng đều, ví dụ, cáp Kranup [1, 2006.01] 
11/16 . . . Cáp có các cuộn dây hoặc cơ cấu khác lắp bên trong nó khi chế tạo cáp, ví dụ 

cáp ngầm dưới nước [1, 2006.01] 
11/18 . Cáp đồng tâm và cáp đồng trục; Các loại cáp tương tự có hai hay nhiều dây dẫn đặt 

cùng trong một vỏ bọc ngoài dẫn điện [1, 2006.01] 
11/20 . . Cáp có nhiều đường dây đồng trục [1, 3, 2006.01] 
11/22 . Cáp điện có ít nhất một dây dẫn điện cùng với cáp sợi quang [4, 2006.01] 

12/00 Cáp điện, hoặc dây điện, hoặc đường truyền tải điện siêu dẫn (dây siêu dẫn đặc 
trưng bởi kỹ thuật tạo gốm hoặc thành phần gốm C04B 35/00) [2, 4, 2006.01] 

12/02 . đặc trưng bởi hình dạng của chúng [4, 2006.01] 
 
Nhóm H01B 12/12 được ưu tiên so với các nhóm H01B 12/04 - H01B 12/10 [4, 2006.01] 
 
12/04 . . Dây đơn [4, 2006.01] 
12/06 . . Các màng mỏng hoặc dây trên đế hoặc lõi [4, 2006.01] 
12/08 . . Dây xoắn hoặc dây có vỏ [4, 2006.01] 
12/10 . . Nhiều sợi nhúng trong dây dẫn điện bình thường [4, 2006.01] 
12/12 . . Dây rỗng [4, 2006.01] 
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12/14 . đặc trưng bởi việc sắp xếp lớp cách nhiệt [4, 2006.01] 
12/16 . đặc trưng bởi việc làm lạnh [4, 2006.01] 

13/00 Thiết bị hoặc quy trình dùng để sản xuất dây dẫn hoặc dây cáp [1, 2006.01] 
13/004 . để sản xuất cáp dạng ống cứng [7, 2006.01] 
13/008 . để sản xuất dây hoặc cáp có thể kéo dài được [7, 2006.01] 
13/012 . để sản xuất chùm dây dẫn [7, 2006.01] 
13/016 . để sản xuất cáp đồng trục (đặt cách điện không liên tục H01B 13/20) [7, 2006.01] 
13/02 .  Bện dây [1, 2006.01] 
13/04 . . Sắp xếp tương hỗ giữa các cặp hoặc bộ tứ để giảm xuyên âm [1, 2006.01] 
13/06 . Bọc dây dẫn hoặc cáp điện (H01B 13/32 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01] 
13/08 . . bằng cách quấn [1, 2006.01] 
13/10 . . bằng cách phủ, bọc dọc theo dây [1, 2006.01] 
13/12 . . bằng cách bọc không chặt một lớp vật liệu sợi bên ngoài [1, 2006.01] 
13/14 . . bằng cách đùn  ép [1, 2006.01] 
13/16 . . bằng cách kéo qua hoặc nhúng vào bể; bằng cách phun [1, 2006.01] 
13/18 . . Đặt một lớp cách điện gián đoạn, ví dụ hạt, đĩa cách điện [1, 2006.01] 
13/20 . . . dùng cho cáp đồng tâm hoặc đồng trục [1, 2006.01] 
13/22 . Tạo vỏ bọc; Màn chắn; Các lớp phủ bảo vệ khác (H01B 13/32 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
13/24 . . bằng cách đùn ép [1, 2006.01] 
13/26 . . bằng cách quấn, tạo vỏ bọc hoặc đặt cách điện dọc theo dây [1, 2006.01] 
13/28 . Tạo độ cảm ứng tăng liên tục, ví dụ gia cảm [1, 2006.01] 
13/30 . Sấy khô; Tẩm (H01B 13/32 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01] 
13/32 . Lấp đầy hoặc phủ bằng vật liệu không thấm nước [4, 2006.01] 
13/34 . để sản xuất dây dẫn hoặc cáp [7, 2006.01] 

15/00 Thiết bị hoặc quy trình để tận dụng các phế liệu cáp (cáp hoặc dây dẫn có lớp 
cách điện có thể dễ dàng tách lớp cách điện H01B 7/38; phương pháp hoặc thiết bị 
chuyên dùng để tách lớp cách điện khỏi dây điện H02G 1/12) [1, 2006.01] 

17/00 Vật cách điện hoặc cách ly đặc trưng bởi hình dạng của chúng [1, 2006.01] 
17/02 . Vật cách điện treo; Vật cách điện kéo [1, 2006.01] 
17/04 . . Chuỗi cách điện; Chuỗi cách điện ghép [1, 2006.01] 
17/06 . . Cố định vật cách điện trên giá đỡ, trên dây điện và trên các vật cách điện bên 

cạnh [1, 2006.01] 
17/08 . . . bằng mũ và bulông [1, 2006.01] 
17/10 . . . bằng các liên kết trung gian [1, 2006.01] 
17/12 . . Những kết cấu đặc biệt của sứ cách điện chịu kéo [1, 2006.01] 
17/14 . Đỡ vật cách điện (vật cách điện có chân H01B 17/20; vật cách điện có lỗ H01B 

17/24) [1, 2006.01] 
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17/16 . . Lắp chặt vật cách điện lên giá đỡ, lên dây dẫn hoặc lên những vật cách điện bên 
cạnh [1, 2006.01] 

17/18 . . dùng cho các dây dẫn đặc biệt nặng, ví dụ, thanh dẫn, ray dẫn [1, 2006.01] 
17/20 . Vật cách điện có chân [1, 2006.01] 
17/22 . . Lắp chặt dây điện vào vật cách điện [1, 2006.01] 
17/24 . Vật cách điện có lỗ được gia cố chặt bằng đinh, vít, dây hoặc thanh, ví dụ dưới 

dạng diabôlô hoặc dưới dạng cuộn dây [1, 2006.01] 
17/26 . Vật cách điện đầu vào; Vật cách điện xuyên qua [1, 2006.01] 
17/28 . . Cách điện của tụ điện [1, 2006.01] 
17/30 . . Bịt kín [1, 2006.01] 
17/32 . Vật cách điện có hai hoặc nhiều chi tiết cách điện khác nhau [1, 2006.01] 
17/34 . Vật cách điện chứa chất lỏng, ví dụ dầu [1, 2006.01] 
17/36 . Vật cách điện có các khoang chân không hoặc khí [1, 2006.01] 
17/38 . Các chi tiết, ví dụ mũ cách điện; Cố định chúng [1, 2006.01] 
17/40 . . Cố định các chi tiết không dùng xi măng [1, 2006.01] 
17/42 . Các phương tiện đảm bảo phân bổ điện áp một cách tối ưu (tụ điện loại cách điện 

xuyên  qua H01B 17/28); Bảo vệ chống phóng điện hồ quang [1, 2006.01] 
17/44 . . Sự liên kết về kết cấu của vật cách điện với các vòng vầng quang [1, 2006.01] 
17/46 . . Phương tiện tạo các đường phóng điện hồ quang bên ngoài [1, 2006.01] 
17/48 . . đặt trên chuỗi cách điện hoặc các vật cách điện mắc nối tiếp nhau [1, 2006.01] 
17/50 . có bề mặt được xử lý đặc biệt để đảm bảo các đặc tính cách điện, ví dụ chống ẩm, 

cáu bẩn và tương tự [1, 2006.01] 
17/52 . có các thiết bị làm sạch (H01B 17/54 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
17/54 . có các thiết bị nung nóng hoặc làm lạnh [1, 2006.01] 
17/56 . Vật cách điện  [1, 2006.01] 
17/58 . . Ống, ống mềm, viên tròn, cuộn để xuyên dây điện qua [1, 2006.01] 
17/60 . . Vật cách điện composit [1, 2006.01] 
17/62 . . Lớp hoặc màng cách điện trên bề mặt kim loại [1, 2006.01] 
17/64 . . có các chất phụ gia, lớp lót, hay lớp dẫn điện [1, 2006.01] 
17/66 . . Nối các vật cách điện với nhau, ví dụ bằng cách liên kết [1, 2006.01] 

19/00 Phương pháp hoặc thiết bị để chế tạo cái cách điện hoặc vật cách điện [1, 
2006.01] 

19/02 . Sấy khô; Tẩm [1, 2006.01] 
19/04 . Xử lý bề mặt, ví dụ bằng cách phủ nhiều lớp lên trên bề mặt  [1, 2006.01]
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H01C ĐIỆN TRỞ 

Ghi chú [2] 
(1)  Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa. 
 - "điều chỉnh được" được hiểu là "có thể điều chỉnh bằng cơ khí"  
(2)  Điện trở biến đổi mà giá trị của chúng thay đổi không phải vì nguyên nhân cơ học, 

ví dụ do tác động của điện áp, nhiệt độ thì được phân vào nhóm H01C 7/00  
 
 
ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ........................................................ 3/00, 7/00, 8/00, 11/00 
ĐIỆN TRỞ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC .................................................................................................... 10/00 
CÁC LOẠI ĐIỆN TRỞ KHÁC 13/00 
CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU 1/00 
CHẾ TẠO 17/00 

 

1/00 Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
1/01 . Lắp rắp, Đỡ [2, 2006.01] 
1/012 . . cực nằm dọc theo phần tử trở kháng (H01C 1/016 được ưu tiên; phần tử trở kháng 

do một số cuộn dây hoặc vòng dây tạo nên, ví dụ kiểu xoắn ốc hay hình xuyến 
H01C 3/18, H01C 3/20; phần tử trở kháng được làm trong dạng một hay vài lớp 
hoặc lớp phủ trên một cực H01C 7/00) [2, 2006.01] 

1/014 . . điện trở được gắn giữa 2 kết cấu dỡ ở trạng thái treo (H01C 1/016 được ưu tiên) 
[2, 2006.01] 

1/016 . . có hiệu chỉnh sự nở hoặc sự co của điện trở [2, 2006.01] 
1/02 . Khung; Thân; Vỏ bọc; Lấp đầy thân hoặc bỏ bọc [1, 2, 2006.01] 
1/022 . . các thân hay vỏ bọc có thể mở hoặc tháo ra khỏi thành phần trở kháng [1, 

2006.01] 
1/024 . . thân; vỏ bọc gắn kín (H01C 1/028, H01C 1/032 và H01C 1/034 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 
1/026 . . . có khoảng trống chân không hoặc khí giữa phần tử trở kháng và vỏ bọc hoặc 

hộp [1, 2006.01] 
1/028 . . có phần tử trở kháng được đặt trong vật liệu cách điện có vỏ bọc bảo vệ bên 

ngoài [1, 2006.01] 
1/03 . . . có cách điện dạng bột [2, 2006.01] 
1/032 . . có một số lớp bọc quanh phần tử trở kháng (H01C 1/028 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 
1/034 . . thân, vỏ bọc được chế tạo ở dạng lớp phủ ngoài hoặc khuôn ép không có vỏ bọc 

ngoài (H01C 1/032 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
1/036 . . . trên phần tử trở kháng dạng quấn [2, 2006.01] 
1/04 . Thiết bị để phân biệt sự đánh dấu điện trở, ví dụ mã theo mầu sắc [1, 2006.01] 
1/06 . Thiết bị để làm màn chắn tĩnh điện hoặc màn chắn điện từ [1, 2006.01] 
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1/08 . Thiết bị làm nguội, đốt nóng hoặc làm thông khí [1, 2006.01] 
1/082 . . sử dụng dòng chất lỏng cưỡng bức [2, 2006.01] 
1/084 . . sử dụng phương pháp làm nguội tự nhiên, ví dụ bằng bộ tản nhiệt, thiết bị hút 

nhiệt [1, 2006.01] 
1/12 . Thiết bị của bộ lấy điện [1, 2006.01] 
1/125 . . có các tiếp xúc chất lỏng [2, 2006.01] 
1/14 . Đầu nối của dây dẫn chuyên dùng cho điện trở; Sắp xếp đầu nối của dây dẫn trên 

điện trở [1, 2006.01] 
1/142 . . đầu nối của dây dẫn được phủ trên thành phần trở kháng [2, 2006.01] 
1/144 . . đầu nối của dây dẫn được hàn vào hoặc gắn vào [2, 2006.01] 
1/146 . . phần tử trở kháng bao quanh đầu nối của dây dẫn [1, 2006.01] 
1/148 . . đầu nối của dây dẫn bao quanh hoặc bọc lấy thành phần trở kháng (H01C 1/142 

được ưu tiên) [2, 2006.01] 
1/16 . Mạng điện trở không được nêu trong các phần khác [1, 2006.01] 

3/00 Điện trở kim loại không điều chỉnh được, chế tạo từ dây kim loại hoặc dải kim 
loại phẳng, ví dụ dạng cuộn, dạng tết hoặc ở dạng lưới [1, 2006.01] 

3/02 . được thiết kế để làm giảm độ tự cảm, điện dung hoặc làm giảm sự phụ thuộc vào 
sự biến thiên tần số của điện trở [1, 2006.01] 

3/04 . Điện trở có sợi tâm bằng thép (điện trở balat); Các loại điện trở khác có hệ số nhiệt 
biến đổi [1, 2006.01] 

3/06 . Điện trở mềm hay gấp được để có thể bẻ cong hay xoắn lại [2, 2006.01] 
3/08 . Điện trở có các kích thước hoặc đặc tính của phần tử trở kháng thay đổi dần dần 

hoặc từng bậc từ một đầu đấu nối tới các đầu khác [1, 2006.01] 
3/10 . phần tử trở kháng hình gấp khúc hoặc hình sin [1, 2006.01] 
3/12 . . nằm trong một mặt phẳng [1, 2006.01] 
3/14 . phần tử trở kháng ở dạng hai hoặc nhiều cuộn dây hoặc vòng dây liên tục được 

cuộn lại dạng hình xoắn, xoắn ốc hoặc hình xuyến (H01C 3/02 H01C 3/12 được ưu 
tiên) [2, 2006.01] 

3/16 . . trong số đó có 2 hoặc nhiều hơn số các phần tử hoặc cuộn dây được quấn rời 
nhau [2, 2006.01] 

3/18 . . quấn trên cực phẳng hoặc hình dải băng (H01C 3/16 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
3/20 . . quấn trên cực có hình trụ hay hình lăng kính (H01C 3/16 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 

7/00 Điện trở không điều chỉnh được, có một hoặc nhiều lớp hay lớp phủ; Điện trở 
không điều chỉnh được làm bằng vật liệu dẫn điện hay bán dẫn dạng bột có 
hoặc không có chất cách điện (làm từ vật liệu hạt hoặc bột rời H01C 8/00; điện trở 
có lớp chặn bước nhảy thế hay lớp chặn bề mặt, ví dụ điện trở có hiệu ứng trường 
H01L 29/00; thiết bị bán dẫn nhạy với bức xạ hạt hoặc bức xạ điện từ, ví dụ quang 
điện trở H01L 31/00; điện trở điều khiển bằng từ trường H01L 43/08; thiết bị có hiệu 
ứng điện trở khối âm H01L 47/00) [1, 2, 2006.01] 

7/02 . có hệ số nhiệt độ dương [1, 2006.01] 
7/04 . có hệ số nhiệt độ âm [1, 2006.01] 
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7/06 . chứa các phương tiện để hạn chế tối đa những thay đổi đại lượng điện trở khi nhiệt 
độ thay đổi [1, 2006.01] 

7/10 . phản ứng lại với điện áp, như là điện trở biến đổi theo điện áp [1, 6, 2006.01] 
7/102 . . Giới hạn điện trở biến đổi theo điện áp, ví dụ lớp bề mặt (H01C 7/12 được ưu 

tiên) [6, 2006.01] 
7/105 . . Lõi điện trở biến đổi theo điện áp (H01C 7/12 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
7/108 . . . Ôxit kim loại [6, 2006.01] 
7/112 . . . . loại ôxit kẽm [6, 2006.01] 
7/115 . . .  . loại điôxit titan hoặc titanat [6, 2006.01] 
7/118 . . . loại cácbua, ví dụ  loại SiC [6, 2006.01] 
7/12 . . Điện trở bảo vệ quá áp; Bộ phóng điện [1, 3, 2006.01] 
7/13 . phản ứng với dòng điện chạy qua [1, 2006.01] 
 
Ghi chú [2]   
   Các phân nhóm H01C 7/02 - H01C 7/03 được ưu tiên so với các phân nhóm H01C 

7/18 - H01C 7/22. 
 
7/18 . gồm một số lớp chồng lên nhau nằm giữa các đầu nối dây [2, 2006.01] 
7/20 . Các lớp trở kháng hoặc lớp phủ dạng côn  [2, 2006.01] 
7/22 . Phần tử trở kháng uốn cong kéo dài; ví dụ hình sin hoặc hình xoắn ốc [2, 2006.01] 

8/00 Điện trở không điều chỉnh được chứa vật liệu dẫn điện hoặc vật liệu bán dẫn 
dạng bột rời hay dạng hạt [2, 2006.01] 

8/02 . Côherơ hoặc điện trở không hoàn chỉnh tương tự dùng để tách sóng điện từ [2, 
2006.01] 

8/04 . Điện trở bảo vệ quá áp; Bộ phóng điện [2, 3, 2006.01] 

10/00 Điện trở điều chỉnh được [2, 2006.01] 
10/02 . Điện trở dạng lỏng [2, 2006.01] 
10/04 . có sự phụ thuộc toán học không tuyến tính giữa dịch chuyển của phần động của 

điện trở với giá trị của điện trở [2, 2006.01] 
10/06 . điều chỉnh bằng cách làm ngắn  mạch các phần khác nhau của phần tử trở kháng [2, 

2006.01] 
10/08 . . có kết cấu dẫn điện trung gian giữa phần tử trở kháng và cơ cấu làm chập mạch, 

ví dụ có phân nhánh [2, 2006.01] 
10/10 . điều chỉnh bằng áp lực cơ học hoặc lực cơ học [2, 2006.01] 
10/12 . . bằng cách thay đổi áp lực bề mặt giữa những khối trở kháng hay giữa khối trở 

kháng và khối dẫn, ví dụ điện trở dạng cốt [2, 2006.01] 
10/14 . điều chỉnh bằng các thiết bị truyền động phụ trợ [2, 2006.01] 
10/16 . có chứa một số phần tử trở kháng [2, 2006.01] 
10/18 . . trong số đó có các phần tử trở kháng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh [2, 

2006.01] 
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10/20 . . Các tiếp điểm ghép đôi hoặc các phần tử trở kháng động [2, 2006.01] 
10/22 . các kích thước của phần tử trở kháng thay đổi dần dần theo một hướng, ví dụ các 

phần tử trở kháng hình côn (H01C 10/04 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/23 . có phần tử trở kháng có kích thước thay đổi không liên tục theo các bước tăng  

dần [2, 2006.01] 
10/24 . có tiếp điểm dịch chuyển dọc theo các vòng dây của phần tử trở kháng dạng xoắn 

ốc, hoặc ngược lại [2, 2006.01] 
10/26 . có phần tử trở kháng động (H01C 10/16, H01C 10/24 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
 
Ghi chú [2]  
 Các phân nhóm H01C 10/02  H01C 10/26 được ưu tiên so với các phân nhóm H01C 

10/28  H01C 10/50 
10/28 . có tiếp điểm lan dọc theo phần tử trở kháng hay phần phân nhánh [2, 2006.01] 
10/30 . có tiếp điểm trượt dọc theo phần tử trở kháng [2, 2006.01] 
10/32 . . có tiếp điểm chuyển động theo đường cong [2, 2006.01] 
10/34 . . . có tiếp điểm hoặc kết cấu dẫn điện gắn với tiếp điểm làm tho bộ góp dạng vành 

khuyên hay một phần của vành khuyên [2, 2006.01] 
10/36 . . . được nối về kết cấu với các cơ cấu chuyển mạch [2, 2006.01] 
10/38 . . có tiếp điểm chuyển động theo đường thẳng [2, 2006.01] 
10/40 . . . được dịch chuyển bằng vít [2, 2006.01] 
10/42 . . . . có tiếp điểm trượt theo phần tử trở kháng và nối phần tử đó với thanh dẫn 

hoặc bộ góp đặt song song [2, 2006.01] 
10/44 . . . có tiếp điểm trượt theo phần tử trở kháng và nối phần tử đó với thanh dẫn hoặc 

bộ góp đặt song song (H01C 10/42 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/46 . Thiết bị có một số điện trở cố định và các thiết bị nối nằm giữa chúng, ví dụ có các 

đầu dẫn ra (H01C 10/28, H01C 10/30 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/48 . .  có tiếp điểm chuyển động theo quĩ đạo cong [2, 2006.01] 
10/50 . liên kết về kết cấu với thiết bị chuyển mạch (H01C 10/36 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 

11/00 Điện trở lỏng không điều chỉnh được [1, 2, 2006.01] 

13/00 Điện trở không có trong các nhóm và phân nhóm khác [1, 2006.01] 
13/02 . Các tổ hợp về mặt kết cấu của các điện trở [2, 2006.01] 

17/00 Thiết bị hoặc phương pháp chuyên dùng để chế tạo điện trở (làm đầy thân, vỏ 
bọc H01C 1/02; giảm độ cách điện bao quanh điện trở bằng cách nhồi đầy bột H01C 
1/03; chế tạo điện trở điều chỉnh bằng nhiệt H01C 7/02, H01C 7/04) [1, 2, 2006.01] 

17/02 . dùng để chế tạo điện trở có vỏ bọc hoặc thân bọc (thiết bị hoặc phương pháp để 
làm đầy hoặc ép vật liệu cách điện trong ống của cơ cấu nung nóng H05B 3/52) [2, 
2006.01] 

17/04 . dùng để quấn phần tử trở kháng [2, 2006.01] 
17/06 . dùng để phủ vật liệu trở kháng lên nền [2, 2006.01] 
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17/065 . . bằng kỹ thuật màng mỏng, ví dụ kỹ thuật in [6, 2006.01] 
17/07 . . bằng liên kết nền điện trở, ví dụ mạ [6, 2006.01] 
17/075 . . bằng kỹ thuật màng mỏng [6, 2006.01] 
17/08 . . . bằng cách lắng hơi [2, 2006.01] 
17/10 . . . bằng cách phun  ngọn lửa [2, 2006.01] 
17/12 . . . bằng cách phun [2, 2006.01] 
17/14 . . . bằng cách lắng đọng hoá học [2, 2006.01] 
17/16 . . . . có sử dụng dòng điện [2, 2006.01] 
17/18 . . . . không sử dụng dòng điện [2, 2006.01] 
17/20 . . bằng các phương pháp nhiệt phân [2, 2006.01] 
17/22 . dùng để tinh chỉnh [2, 2006.01] 
17/23 . . bằng cách mở hoặc đóng các rãnh điện trở có giá trị điện trở đã định trước [6, 

2006.01] 
17/232 . . Điều chỉnh hệ số nhiệt; Điều chỉnh giá trị điện trở bằng cách điều chỉnh hệ số 

nhiệt [6, 2006.01] 
17/235 . . Điều chỉnh ban đầu phần chiết áp để hiệu chuẩn [6, 2006.01] 
17/24 . . bằng cách loại ra hoặc cho thêm vật liệu điện trở (H01C 17/23, H01C 17/232,  

H01C 17/235 được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
17/242 . . .  bằng laze [6, 2006.01] 
17/245 . . .  bằng phương tiện cơ học, ví dụ phun cát, cắt, xử lý siêu âm [6, 2006.01] 
17/26 . . bằng cách biến đổi vật liệu trở kháng [2, 2006.01] 
17/28 . dùng để đặt các đầu ra [2, 2006.01] 
17/30 . dùng để nung khô [2, 2006.01] 
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H01F NAM CHÂM; ĐIỆN CẢM; BIẾN ÁP; CHỌN VẬT LIỆU CÓ TỪ TÍNH (thành 
phần gốm trên cơ sở ferit C04B 35/26; hợp kim C22C, dụng cụ nhiệt từ  H01L 
37/00, loa, micro, máy quay đĩa hoặc các bộ biến đổi âm cơ điện tương tự H04R) [2, 
2006.01] 

   

Nội dung phân lớp 
NAM CHÂM, NAM CHÂM ĐIỆN 
Đặc trưng bởi vật liệu ............................................................................................................ 1/00 
Lõi, ách từ, phần ứng ............................................................................................................. 3/00 
Cuộn cảm  .............................................................................................................................. 5/00 
Cuộn cảm siêu dẫn hoặc nam châm ...................................................................................... 6/00 
Nam châm  ............................................................................................................................. 7/00 
Từ hoá, khử từ ..................................................................................................................... 13/00 
Chế tạo 41/00 
MÀNG MỎNG 10/00 
ĐIỆN CẢM CỐ ĐỊNH  HOẶC BIẾN ÁP  
Loại tín hiệu  ............................................................................................................. 17/00, 19/00 
Không phải loại tín hiệu  .......................................................................................... 30/00, 37/00 
Chế tạo 41/00 
ĐIỆN CẢM BIẾN ĐỔI HOẶC BIẾN ÁP 
Loại tín hiệu  ........................................................................................................................ 21/00 
Không phải loại tín hiệu  ..................................................................................................... 29/00 
Chế tạo 41/00 
LINH KIỆN MÁY BIẾN ÁP HOẶC ĐIỆN CẢM NÓI 
CHUNG............................................................................................................................................. 27/00 
BIẾN ÁP CÓ CUỘN DÂY SIÊU DẪN ........................................................................................... 36/00 
LÀM THÍCH ỨNG BIẾN ÁP HOẶC ĐIỆN CẢM  ĐỂ CÓ 
CHỨC NĂNG HOẶC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT ............................................................................. 38/00 
 

1/00 Nam châm hoặc những vật thể từ tính khác nhau về vật liệu từ; Chọn vật liệu có 
từ tính [1, 2006.01] 

Ghi chú [2010.01] 
  Chú ý đến ghi chú (3) sau tiêu đề của Phần C chỉ ra các nguyên tố hoá học trong 

bảng tuần hoàn hoá học mà các phần của IPC đề cập đến. Trong nhóm này, Hệ 
thống tuần hoàn sử dụng là hệ thống nhóm 8 được chỉ ra bằng các chữ số La 
Mã trong Bảng tuần hoàn đó. 

1/01 . của vật liệu vô cơ (H01F 1/44 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
1/03 . . được đặc trưng bởi độ kháng từ của chúng [6, 2006.01] 
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 Nhóm H01F 1/40 được ưu tiên hơn so với H01F 1/03 [6, 2006.01] 
 
1/032 . . . của vật liệu từ tính cứng [6, 2006.01] 
1/04 . . . . kim loại hoặc hợp kim [1, 6, 2006.01] 
1/047 . . . . . Các hợp kim được đặc trưng bởi thành phần của chúng [6, 2006.01] 
1/053 . . . . . . chứa các kim loại đất hiếm [5, 6, 2006.01] 
1/055 . . . . . . . và kim loại chuyển tiếp từ tình, ví dụ SmCo5 [6, 2006.01] 
1/057 . . . . . . . . và các nguyên tố thuộc nhóm IIIa, ví dụ Nd2Fe14B [6, 2006.01] 
1/058 . . . . . . . . và các nguyên tố thuộc nhóm IVa, ví dụ Gd2Fe14C [6, 2006.01] 
1/059 . . . . . . . . và các nguyên tố thuộc nhóm Va, ví dụ Sm2Fe17N2 [6, 2006.01] 
1/06 . . . . . dưới dạng hạt, ví dụ bột (H01F 1/047 được ưu tiên) [1, 6, 2006.01] 
1/08 . . . . . . được ép, được thiêu kết, hoặc được dính với nhau [1, 6, 2006.01] 
1/09 . . . . hỗn hợp các hạt kim loại và không kim loại; các hạt kim loại có vỏ bọc  

ôxít [1, 6, 2006.01] 
1/10 . . . . chất phi kim loại, ví dụ ferit [1, 6, 2006.01] 
1/11 . . . . . dưới dạng hạt [1,  6, 2006.01] 
1/113 . . . . . . ở tác nhân dính kết [1, 6, 2006.01] 
1/117 . . . . . . . Vật đàn hồi [1, 6, 2006.01] 
1/12 . . . của các vật liệu từ mềm [1, 6, 2006.01] 
1/14 . . . . các kim loại hoặc hợp kim [1, 6, 2006.01] 
1/147 . . . . . Hợp kim được đặc trưng bởi thành phần của chúng [5, 6, 2006.01] 
1/153 . . . . . . hợp kim vô định hình, ví dụ kim loại pha thuỷ tinh [5, 6, 2006.01] 
1/16 . . . . . dưới dạng tậm (H01F 1/147 được ưu tiên) [1, 5, 6, 2006.01] 
1/18 . . . . . . có lớp phủ cách điện [1, 6, 2006.01] 
1/20 . . . . . ở dạng hạt, ví dụ bột (H01F 1/147 được ưu tiên) [1, 5, 6, 2006.01] 
1/22 . . . . . . được ép, được thiêu kết, hoặc được dính với nhau [1, 6, 2006.01] 
1/24 . . . . . . . hạt cách điện [1, 6, 2006.01] 
1/26 . . . . . . . . bằng các chất hữu cơ cao phân tử [1, 6, 2006.01] 
1/28 . . . . . . được phân tán hoặc treo trong môi trường kết dính [1, 6, 2006.01] 
1/33 . . . . hỗn hợp hạt kim loại và phi kim loại; hạt kim loại bọc ngoài bằng ôxit [1, 6, 

2006.01] 
1/34 . . . . các chất phi kim loại, ví dụ ferit [1, 6, 2006.01] 
1/36 . . . . . ở dạng hạt [1, 6, 2006.01] 
1/37 . . . . . . trong môi trường kết dính [1, 6, 2006.01] 
1/375 . . . . . . . Vật đàn hồi [1, 6, 2006.01] 
1/38 . . . . . hợp kim vô định hình, ví dụ ôxit vô định hình [6, 2006.01] 
1/40 . . các vật liệu bán dẫn từ tính, ví dụ CdCr2S4 [6, 2006.01] 
1/42 . của vật liệu hữu cơ hoặc hữu cơ kim loại (H01F 1/44 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
1/44 . của chất lỏng từ tính, ví dụ các chất lỏng từ [6, 2006.01] 
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3/00 Lõi từ, ách từ hoặc phần ứng [1, 2006.01] 
3/02 . làm từ các tấm [1, 2006.01] 
3/04 . làm từ các dải, băng [1, 2006.01] 
3/06 . làm từ các sợi dây [1, 2006.01] 
3/08 . làm từ bột [1, 2006.01] 
3/10 . Các mạch từ phức tạp [1, 2006.01] 
3/12 . .  phân mạch từ [1, 2006.01] 
3/14 . . Các cấu trúc; Khe hở, ví dụ khe hở không khí (trong các mạch từ H01F 3/12) [1, 

2006.01] 

5/00 Cuộn cảm (cuộn dây siêu dẫn H01F 6/06; điện cảm cố định dạng tín hiệu H01F 
17/00) [1, 2006.01] 

5/02 . quấn trên giá đỡ không có từ tính, ví dụ trên khung [1, 2006.01] 
5/04 . Thiết bị nối điện tới cuộn cảm, ví dụ đầu dây vào, ra [1, 2006.01] 
5/06 . Cách điện các cuộn dây [1, 2006.01] 

6/00 Các nam châm siêu dẫn; Cuộn cảm siêu dẫn [6, 2006.01] 
6/02 . Dập tia; Bảo vệ trong quá trình lập tia [6, 2006.01] 
6/04 . Làm mát [6, 2006.01] 
6/06 . Cuộn cảm, ví dụ cuốn, cách điện, kết thúc dây hoặc vỏ bọc cho chúng [6, 2006.01] 

7/00 Nam châm (nam châm siêu dẫn H01F 6/00)  [1, 2006.01] 
7/02 . Nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
7/04 . . Phương tiện để làm yếu lực hút [1, 2006.01] 
7/06 . Các nam châm điện; Các bộ kích có nam châm điện [1, 6, 2006.01] 
7/08 . . có phần ứng [1, 2006.01] 
7/10 . . . dùng cho điện xoay chiều [1, 2006.01] 
7/11 . . . . làm giảm hoặc loại trừ hiệu ứng dòng xoáy [6, 2006.01] 
7/12 . . . . có thiết bị chống rung [1, 2006.01] 
7/121 . . . dẫn hướng hoặc đặt ví trí của phần ứng, ví dụ giữ phần cứng ở vị trí cuối của 

chúng [6, 2006.01] 
7/122 . . . . bằng nam châm vĩnh cửu [6, 2006.01] 
7/123 . . . . bằng cuộn cảm phụ trợ [6, 2006.01] 
7/124 . . . . bằng chốt cơ khí, ví dụ cái chốt [6, 2006.01] 
7/126 . . . đỡ hoặc gắn [6, 2006.01] 
7/127 . . . lắp ráp [6, 2006.01] 
7/128 . . . bọc, hoặc bịt kín [6, 2006.01] 
7/129 . . . . của phần ứng [6, 2006.01] 
7/13 . . . đặc trưng bởi các đặc tính hút kéo [1, 2006.01] 
7/14 . . . phần ứng quay (H01F 7/17 được ưu tiên) [1, 6, 2006.01] 
7/16 . . . phần ứng chuyển động thẳng (H01F 7/17 được ưu tiên) [1, 6, 2006.01] 
7/17 . . . phần ứng quay và chuyển động thẳng [6, 2006.01] 
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7/18 . . . Những sơ đồ mạch để đạt được các đặc tính làm việc mong muốn, ví dụ để làm 
việc chậm, để kích thích liên tiếp các cuộn dây, để kích thích các cuộn dây, để 
kích thích các cuộn dây có vận tốc lớn [1, 2006.01] 

7/20 . . không có phần ứng [1, 2006.01] 

10/00 Màng từ mỏng, ví dụ màng từ có cấu trúc một miền [1, 2006.01] 
10/06 . đặc trưng bởi mối liên hệ hoặc sự tiếp xúc vật lý các dây dẫn nối hoặc dây dẫn tác 

động tương hỗ [1, 2006.01] 
10/08 . khác biệt bởi các lớp từ (tạo màng từ mỏng lên nền H01F 41/14) [3, 2006.01] 
10/10 . . khác biệt bởi thành phần [3, 2006.01] 
10/12 . . . là kim loại hoặc hợp kim [3, 2006.01] 
10/13 . . . . Hợp kim kim loại vô định hình, ví dụ kim loại dạng thủy tinh [7, 2006.01] 
10/14 . . . . chứa sắt hoặc niken (H01F 10/13, H01F 10/16 được ưu tiên) [3, 7, 2006.01] 
10/16 . . . . chứa côban (H01F 10/13 được ưu tiên) [3, 7, 2006.01] 
10/187 . . . . Hợp chất vô định hình [7, 2006.01] 
10/193 . . . . Hợp chất bán dẫn từ tính  [7, 2006.01] 
10/20 . . . . là ferit [3, 2006.01] 
10/22 . . . . . là ôcto ferit [3, 2006.01] 
10/24 . . . . . là granat [3, 2006.01] 
10/26 . khác biệt bởi chất nền hoặc các lớp trung gian (H01F 10/32 được ưu tiên)  [3, 7, 

2006.01] 
10/28 . . khác nhau về thành phần của nền [3, 2006.01] 
10/30 . . khác nhau bởi thành phần của các lớp trung gian [3, 2006.01] 
10/32 . Đa lớp được ghép theo kiểu trao đổi spin, ví dụ mạng chồng chập kiểu cấu trúc 

nano [7, 2006.01] 

13/00 Các thiết bị và phương pháp để từ hoá hoặc để khử từ [1, 2006.01] 

17/00 Điện cảm cố định dạng tín hiệu [1, 2006.01] 
17/02 . không có lõi từ [1, 2006.01] 
17/03 . . có khung bằng gốm [1, 2006.01] 
17/04 . có lõi từ [1, 2006.01] 
17/06 . . lõi từ hầu như tự đóng kín ví dụ lõi từ hình xuyến [1, 2006.01] 
17/08 . . . Cuộn gia cảm dùng cho các mạch viễn thông [1, 2006.01] 

19/00 Biến áp cố định hoặc cảm ứng tương hỗ dạng tín hiệu (H01F 39/00, H01F 36/00 
được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

19/02 . Biến áp tần số âm thanh, hoặc cảm ứng tương hỗ, tức là không thích hợp với những 
tần số khác biệt hẳn với tần số âm thanh [1, 2006.01] 

19/04 . Biến áp hoặc cảm ứng tương hỗ thích hợp để làm việc ở những tần số khác biệt hẳn 
với tần số âm thanh [1, 2006.01] 

19/06 . . Biến áp dải rộng dùng cho các tần số thấp hơn hẳn dải tần số âm thanh [1, 
2006.01] 
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19/08 . . Biến áp được từ hoá thêm ví dụ biến áp dạng xung [1, 2006.01] 

21/00 Điện cảm biến đổi hoặc biến áp dạng tín hiệu (H01F 36/00 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

21/02 . biến đổi liên tục, ví dụ các biến cảm [1, 2006.01] 
21/04 . . bằng chuyển động tương đối của các vòng dây hoặc các phần của cuộn dây [1, 

2006.01] 
21/06 . . bằng các dịch chuyển lõi hoặc một số phần của lõi tương đối với cuộn dây nói 

chung [1, 2006.01] 
21/08 . . bằng cách thay đổi từ thẩm của lõi, ví dụ bằng cách thay đổi từ hoá thêm [1, 

2006.01] 
21/10 . . nhờ màng chắn di động [1, 2006.01] 
21/12 . biến đổi không liên tục, ví dụ có các đầu dây ra [1, 2006.01] 

27/00 Các phần tử kết cấu của biến áp hoặc điện cảm nói chung [1, 6, 2006.01] 
27/02 . Thân vỏ [1, 2006.01] 
27/04 . . Trục hoặc dây dẫn đầu vào trong thân vỏ ví dụ dùng cho các thiết bị chuyển mạch 

các dây dẫn ra [1, 2006.01] 
27/06 . Lắp ráp, cố định hoặc treo biến áp cuộn cảm hoặc cuộn hồi tiếp [1, 2006.01] 
27/08 .  Làm mát; Thông gió [1, 2006.01] 
27/10 . Làm nguội bằng chất lỏng [1, 2006.01] 
27/12 . . . bằng dầu [1, 2006.01] 
27/14 . . . . Các thùng nổ; Thùng chứa dầu; Buồng khí; Thiết bị làm sạch, sấy khô và làm 

đầy [1, 2006.01] 
27/16 . . . bằng nước [1, 2006.01] 
27/18 . . . bằng cách làm chất lỏng bay hơi [1, 2006.01] 
27/20 . . Làm sạch bằng khí đặc biệt hoặc không khí không lấy từ môi trường xung quanh 

[1, 2006.01] 
27/22 . . Làm sạch do truyền nhiệt qua các chất đổ đầy dạng cứng hoặc dạng bột [1, 

2006.01] 
27/23 . bảo vệ ăn mòn [6, 2006.01] 
27/24 . Lõi từ [1, 2006.01] 
27/245 . . làm bằng các lá, ví dụ các lá có hạt định hướng (H01F 27/26 được ưu tiên) [5, 

2006.01] 
27/25 . . làm bằng các dải hoặc các băng (H01F 27/26 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
27/255 . . làm bằng các hạt (H01F 27/26 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
27/26 . . Cố định các chi tiết của lõi với nhau; Cố định hoặc lắp ráp lõi trong thân vỏ hoặc 

trên giá đỡ [1, 2006.01] 
27/28 . Cuộn cảm; Cuộn dây; Nối dẫn điện [1, 2006.01] 
27/29 . . Kết thúc; Ra dây [6, 2006.01] 
27/30 . . Cố định cuộn cảm, cuộn dây và các bộ phận của chúng với nhau; Cố định hoặc 

lắp ráp cuộn cảm và cuộn dây trên lõi, thân vỏ hoặc trên một giá đỡ khác [1, 
2006.01] 
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27/32 . . Cách điện cuộn cảm, cuộn dây hoặc các phần của chúng [1, 2006.01] 
27/33 . Thiết bị chống ồn [1, 2006.01] 
27/34 . Các phương tiện đặc biệt để ngăn ngừa hoặc làm giảm các hiẹn tượng điện hoặc từ 

không mong muốn, ví dụ tiêu hao không tải, dòng phản hồi, các hài, sự phát sinh 
dao động, trường rò [1, 2006.01] 

27/36 . . màn chắn điện hoặc từ (xê dịch được theo độ tự cảm khác nhau H01F 21/10) [1, 
6, 2006.01] 

27/38 . . Các phần tử phụ của lõi; Lõi phụ hoặc cuộn dây phụ [1, 2006.01] 
27/40 . Nối về kết cấu với các phần tử điện gắn lồng vào, ví dụ với cầu chì nóng chảy [1, 

2006.01] 
27/42 . Mạch chuyên dùng cho mục đích thay đổi hoặc bù trù các đặc tính điện của biến 

áp, điện kháng hoặc cuộn cảm [1, 6, 2006.01] 

29/00 Biến áp, điện kháng, biến thiên không thuộc nhóm H01F 21/00 [1, 2006.01] 
29/02 . có các đầu dây ra khỏi cuộn cảm hoặc cuộn dây; có các thiết bị để thay đổi thứ tự 

hối giữa các cuộn dây [1, 2006.01] 
29/04 . . có thiết bị để chuyển mạch mà không phải ngắt dòng điện tải [1, 2006.01] 
29/06 . có cổ góp điện trượt hoặc lăn trên hoặc theo cuộn dây [1, 2006.01] 
29/08 . có lõi cuộn cảm, cuộn dây hoặc màn chắn dòng để thay đổi điện áp hoặc dịch pha 

ví dụ bộ điều chỉnh cảm ứng [1, 2006.01] 
29/10 . . có một bộ phận chuyển động được trong mạch từ [1, 2006.01] 
29/12 . . có cuộn cảm, cuộn dây động hoặc các bộ phận của chúng có màn chắn di động 

[1, 2006.01] 
29/14 . có từ hoá phụ biến đổi [1, 2006.01] 

30/00 Các biến áp cố định không thuộc nhóm H01F 19/00 [6, 2006.01] 
30/02 . các biến áp tự ngẫu [6, 2006.01] 
30/04 . có hai hoặc nhiều cuộn dây thứ cấp, mỗi cuộn đều có tải riêng, ví dụ dùng cho bộ 

nguồn của máy vô tuyến điện [6, 2006.01] 
30/06 . đặc trưng bởi cấu trúc [6, 2006.01] 
30/08 . . không có lõi từ tính [6, 2006.01] 
30/10 . . biến áp một pha (H01F 30/16 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
30/12 . . biến áp hai pha, ba pha hoặc nhiều pha [6, 2006.01] 
30/14 . . . để thay đổi số lượng pha [6, 2006.01] 
30/16 . . biến thế hình xuyến [6, 2006.01] 

36/00 Biến thế có các cuộn dây siêu dẫn làm việc ở nhiệt độ siêu lạnh [3, 2006.01] 

37/00 Điện cảm cố định không thuộc nhóm H01F 17/00 [1, 6, 2006.01] 

38/00 Làm thích ứng biến áp hoặc điện cảm dùng cho công dụng hoặc chức năng đặc 
biệt [6, 2006.01] 

38/02 . hoạt động phi tuyến [6, 2006.01] 
38/04 . . để thay đổi tần số [6, 2006.01] 
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38/06 . . để thay đổi dạng sóng [6, 2006.01] 
38/08 . biến áp có khuyếch tán lớn hoặc điện cảm [6, 2006.01] 
38/10 . . chấn lưu, ví dụ  cho đèn phóng điện [6, 2006.01] 
38/12 . Đánh lửa, ví dụ cho động cơ có IC [6, 2006.01] 
38/14 . Ghép cảm ứng [6, 2006.01] 
38/16 . Biến áp nhiều tầng, ví dụ để dùng cho điện siêu cao áp [6, 2006.01] 
38/18 . Biến áp quay [6, 2006.01] 
38/20 . Biến áp đo lường [6, 2006.01] 
38/22 . . Để cho điện xoay chiều một pha [6, 2006.01] 
38/24 . . . Biến áp [6, 2006.01] 
38/26 . . . . Kết cấu [6, 2006.01] 
38/28 . . . Biến áp dòng [6, 2006.01] 
38/30 . . . . Kết cấu [6, 2006.01] 
38/32 . . . . Bố trí mạch điện [6, 2006.01] 
38/34 . . . Biến áp kết hợp áp và dòng [6, 2006.01] 
38/36 . . . . Kết cấu [6, 2006.01] 
38/38 . . để cho điện xoay chiều nhiều pha [6, 2006.01] 
38/40 . . để cho điện một chiều [6, 2006.01] 
38/42 . Biến áp phi hồi [6, 2006.01] 

41/00 Thiết bị hoặc quy trình chuyên dùng để sản xuất, lắp ráp nam châm, cuộn cảm 
hoặc máy biến thế; Thiết bị hoặc quy trình chuyên dùng cho vật liệu chế tạo có 
đặc tính từ tính [1, 2006.01] 

41/02 . để chế tạo lõi, cuộn cảm hoặc nam châm (H01F 41/14 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
41/04 . . để chế tạo cuộn cảm [1, 2006.01] 
41/06 . . . Quấn cuộn dây [1, 2006.01, 2016.01] 
41/061 . . . . Quấn dây hoặc tấm dẫn điện phẳng [2016.01] 
41/063 . . . . . với sự cách điện [2016.01] 
41/064 . . . . Quấn dây dẫn điện không phẳng, ví dụ thanh, dây cáp hoặc dây [2016.01] 
41/066 . . . . . với sự cách điện [2016.01] 
41/068 . . . . . . dưới dạng vật liệu dải [2016.01] 
41/069 . . . . . Quấn từ hai dây trở lên, ví dụ cuộn dây chập đôi [2016.01] 
41/07 . . . . . . Bện xoắn [2016.01] 
41/071 . . . . Quấn dây có dạng đặc biệt (quấn dây điện vào các dưỡng cuộn dây hoặc lõi 

kín H01F 41/08) [2016.01] 
41/073 . . . . . Quấn vào các dưỡng cuộn dây kéo dài [2016.01] 
41/074 . . . . . Quấn dây phẳng [2016.01] 
41/076 . . . . Tạo điểm nối dây hoặc đầu cuối khi quấn dây, ví dụ bằng cách gói hoặc hàn 

dây vào chốt, hoặc bằng cách tạo trực tiếp đầu cuối từ dây [2016.01] 
41/077 . . . . Làm biến dạng mặt cắt ngang hoặc hình dạng của vật liệu cuộn trong khi quấn 

dây [2016.01] 
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41/079 . . . . Đo các đặc tính điện từ trong khi quấn dây [2016.01] 
41/08 . . . . Quấn dây dẫn lên các dưỡng cuộn dây hoặc lõi kín, ví dụ đưa dây dẫn xuyên 

qua lõi hình xuyến [1, 2006.01] 
41/082 . . . . Thiết bị để dẫn hướng hoặc định vị vật liệu quấn trên dưỡng cuộn dây 

[2016.01] 
41/084 . . . . . để tạo cuộn dây dạng bánh vòng [2016.01] 
41/086 . . . . . trong dưỡng có hình dạng đặc biệt, ví dụ quấn dây Orthocyclic quấn dây 

vòng mở [2016.01] 
41/088 . . . . . sử dụng bánh đà quay [2016.01] 
41/09 . . . . Máy quấn dây có hai hoặc nhiều giá hoặc dưỡng cuốn dây [2016.01] 
41/092 . . . . . Bàn dao rơvonve; Bàn xoay [2016.01] 
41/094 . . . . Thiết bị căng hoặc hãm [2016.01] 
41/096 . . . . Thiết bị phân phối hoặc cấp dây [2016.01] 
41/098 . . . . Đầu nong; Dưỡng cuộn dây [2016.01] 
41/10 . . . Đầu nối tự cuộn cảm [1, 2006.01] 
41/12 . . . Cách điện cuộn dây [1, 2006.01] 
41/14 . để phủ các màng từ mỏng lên nền [1, 3, 2006.01] 

Ghi chú [7] 
 Nhóm H01F 41/30 được ưu tiên so với các nhóm H01F 41/16-H01F 41/24 
41/16 . . vật liệu từ tính được dùng để tạo hạt, ví dụ phương pháp in lụa [3, 7, 2006.01] 
41/18 . . phương pháp phun ca-tốt [3, 2006.01] 
41/20 . . bằng phương pháp bay hơi [3, 2006.01] 
41/22 . . Gia công nhiệt; Phân huỷ nhiệt; Ngưng tụ hoá học hơi [3, 2006.01] 
41/24 . . từ các chất lỏng [3, 2006.01] 
41/26 . . . có sử dụng dòng điện [3, 2006.01] 
41/28 . . . bằng phương pháp epitacxi trong pha lỏng [3, 2006.01] 
41/30 . . để áp dụng các cấu trúc nano, ví dụ bằng hiện tượng epitaxi chùm phân tử  

(MBE) [7, 2006.01] 
41/32 . để đưa vật liệu dẫn điện, cách điện hoặc từ tính lên màng từ tính [7, 2006.01] 
41/34 . . theo mẫu, ví dụ bằng kỹ thuật in litô [7, 2006.01] 
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H01G TỤ ĐIỆN; TỤ ĐIỆN, BỘ NẮN DÒNG, BỘ TÁCH SÓNG, THIẾT BỊ NHẠY 
SÁNG VÀ THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH LOẠI ĐIỆN PHÂN (chọn vật liệu đặc 
biệt để làm điện môi H01B 3/00; tụ điện có bước nhảy thế hoặc rào thế bề mặt  
H01L 29/00) 

Ghi chú [2013.01] 

Trong phân lớp này, nhóm H01G 11/00 được ưu tiên hơn các nhóm H01G 4/00 và H01G 9/00 

Nội dung phân lớp 
TỤ ĐIỆN 
Tụ điện có điện dung cố định ................................................................................................ 4/00 
Tụ điện có điện dung biến đổi: tụ điện có điện dung thay 

đổi nhờ các phương tiện cơ học; các phương tiện 
không cơ học .................................................................................................. 5/00, 7/00 

Chi tiết kết cấu ....................................................................................................................... 1/00 
THIẾT BỊ ĐIỆN PHÂN 9/00 
KẾT HỢP CẤU TRÚC 15/00, 17/00 
CHẾ TẠO TỤ ĐIỆN 4/00, 5/00, 7/00, 9/00, 13/00 

 

2/00 Các chi tiết kết cấu của tụ điện không được đề cập bởi một nhóm duy nhất [6, 
2006.01] 

2/02 . khung đỡ [6, 2006.01] 
2/04 . . chuyên dùng để bắt vào bệ máy [6, 2006.01] 
2/06 . . chuyên dùng để bắt vào giá  đỡ mạch in [6, 2006.01] 
2/08 . Thiết bị làm mát; Thiết bị làm nóng; Thiết bị thông gió [6, 2006.01] 
2/10 . Hộp; Vỏ bọc [6, 2006.01] 
2/12 . Bảo vệ chống rỉ (H01G 2/10 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
2/14 . Bảo vệ khỏi bị quá tải về điện hoặc nhiệt (bằng cách làm mát H01G 2/08) [6, 

2006.01] 
2/16 . . có cầu chì [6, 2006.01] 
2/18 . . có tiếp điểm ngắt [6, 2006.01] 
2/20 . Thiết bị ngăn chặn sự phóng điện từ các cạnh của điện cực [6, 2006.01] 
2/22 . Tạo che chắn tĩnh điện hoặc điện từ [6, 2006.01] 
2/24 . Đánh dấu phân biệt, ví dụ mã bằng mầu sắc [6, 2006.01] 

4/00 Tụ điện có điện dung không đổi; Các phương pháp sản xuất chúng (tụ điện điện 
phân H01G 9/00) [2, 2006.01] 

4/002 . Chi tiết kết cấu [6, 2006.01] 
4/005 . . Điện cực [6, 2006.01] 
4/008 . . . Lựa chọn vật liệu [6, 2006.01] 
4/01 . . . Dạng điện cực tự mang [6, 2006.01] 
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4/012 . . . Dạng điện cực không tự mang [6, 2006.01] 
4/015 . . . Bộ phận đặc biệt để tự che chắn [6, 2006.01] 
4/018 . . Điện môi [6, 2006.01] 
4/02 . . . Điện môi không khí hoặc hơi [2, 4, 2006.01] 
4/04 . . . Điện môi lỏng [2, 6, 2006.01] 
4/06 . . . Điện môi rắn [2, 6, 2006.01] 
4/08 . . . . Điện môi vô cơ [2, 6, 2006.01] 
4/10 . . . . . Điện môi ôxít kim loại [2, 6, 2006.01] 
4/12 . . . . . Điện môi gốm [2, 6, 2006.01] 
4/14 . . . . Điện môi hữu cơ [2, 6, 2006.01] 
4/16 . . . . . Điện môi vật liệu sợi, ví dụ giấy [2, 6, 2006.01] 
4/18 . . . . . Điện môi vật liệu tổng hợp, ví dụ các chất dẫn xuất của xenlulô (H01G 4/16 

được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
4/20 . . . sử dụng điện môi được kết hợp từ ít nhất là hai vật liệu của nhóm H01G 4/02 

đến H01G 4/06 (H01G 4/12 được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
4/22 . . . . đã được tầm [2, 6, 2006.01] 
4/224 . . Hộp, Vỏ bọc [6, 2006.01] 
4/228 . . Ra dây [6, 2006.01] 
4/232 . . . nối điện hai hay nhiều lớp của tụ cuốn hoặc tụ xếp [6, 2006.01] 
4/236 . . . dây ra qua vỏ, nghĩa là đầu ra [6, 2006.01] 
4/242 . . . phần tử điện dung bao quanh dây ra [6, 2006.01] 
4/245 . . . . vấu giữa các lớp của điện cực cuộn [6, 2006.01] 
4/248 . . . dây ra ôm lấy hoặc bao quanh phần tử điện dung, ví dụ mũ cọc (H01G 4/252 

được ưu tiên) [6, 2006.01] 
4/252 . . . . dây ra phủ lên phần tử điện dung (H01G 4/232 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
4/255 . . Phương tiện  để hiệu chỉnh giá trị điện dung [6, 2006.01] 
4/258 . . Thiết bị bù nhiệt [6, 2006.01] 
4/26 . Tụ điện gấp [2, 2006.01] 
4/28 . Tụ điện ống [2, 2006.01] 
4/30 . Tụ dạng cột (H01G 4/33 được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
4/32 . Tụ điện quấn [2, 2006.01] 
4/33 .  Tụ mỏng hoặc tụ màng mỏng [6, 2006.01] 
4/35 . tụ để cung cấp xuyên suốt hoặc tụ điện chống ốn [6, 2006.01] 
4/38 . Tụ điện gộp, tức là tụ cấu tạo từ một tập hợp các tụ cố định [2, 2006.01] 
4/40 . Kết hợp về kết cấu các tụ cố định với các phần tử điện khác không thuộc phân lớp 

này, mà trong đó thành phần chính của kết cấu là tụ điện, ví dụ mạch RC [2, 
2006.01] 

5/00 Tụ điện có điện dung thay đổi được bằng phương tiện cơ học, ví dụ bằng cách 
xoay trục; Các phương pháp chế tạo chúng  [1, 2, 2006.01] 

5/01 . Chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
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5/011 . . Điện cực [6, 2006.01] 
5/012 . . . có ít nhất một điện cực chứa chất lỏng dịch chuyển được hoặc bột [6, 2006.01] 
5/013 . . Điện môi [6, 2006.01] 
5/014 . . Hộp; Vỏ bọc [6, 2006.01] 
5/015 . . Bộ lấy điện [1, 2006.01] 
5/017 . . Bù nhiệt [6, 2006.01] 
5/019 . . Phương tiện để hiệu chỉnh đặc tính điện dung [6, 2006.01] 
5/04 . có sử dụng sự thay đổi điện tích hiệu dụng của điện cực [1, 6, 2006.01] 
5/06 . . bằng cách quay các bản cực phẳng hoặc gần như phẳng [1, 6, 2006.01] 
5/08 . . . trở thành nối tiếp [1, 6, 2006.01] 
5/10 . . do quay các điện cực dạng xoắn ốc [1, 6, 2006.01] 
5/12 . . do quay các điện cực hình trụ, hình côn, hoặc hình cầu [1, 6, 2006.01] 
5/14 . . do dịch chuyển các điện cực theo chiều dọc [1, 6, 2006.01] 
5/16 . có sử dụng thay đổi khoảng cách giữa các điện cực [1, 6, 2006.01] 
5/18 . . do thay đổi độ nghiêng, ví dụ uốn cong, xoắn [1, 6, 2006.01] 
5/38 . Tụ điện ghép, ví dụ các khối tụ [1, 2006.01] 
5/40 . kết hợp về mặt cấu trúc của tụ biến dung với các phần tử điện khác không thuộc 

phân nhóm này, cấu trúc gồm chủ yếu là tụ điện, ví dụ kết hợp RC [6, 2006.01] 

7/00 Tụ điện, mã điện dung có thể thay thế được bằng các phương tiện  không phải 
là cơ học; Các phương pháp chế tạo chúng [1, 2, 2006.01] 

7/02 . Electret, nghĩa là tụ điện có điện môi phân cực không đổi [1, 2006.01] 
7/04 . có điện môi mà độ thẩm thấu của nó phụ thuộc vào nhiệt độ [1, 2006.01] 
7/06 . có điện môi mà độ thẩm thấu của nó phụ thuộc vào điện áp tác động vào, cụ thể là 

tụ điện sắt (electret H01G 7/02) [1, 2006.01] 

9/00 Tụ điện phân, bộ nắn dòng, bộ tách sóng, thiết bị chuyển mạch hoặc thiết bị 
nhạy quang hoặc nhạy nhiệt độ; Các phương pháp chế tạo chúng [1, 2, 2006.01] 

9/004 . Các chi tiết  [6, 2006.01] 
9/008 . . đầu dây ra [6, 2006.01] 
9/012 . . . chuyên dùng cho tụ rắn [6, 2006.01] 
9/02 . . Màng ngăn; Bộ phân ly [1, 6, 2006.01] 
9/022 . . Chất điện phân, chất hút thu [6, 2006.01] 
9/025 . . . Chất điện phân rắn (H01G 11/54 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
9/028 . . . . Chất điện phân bán dẫn hữu cơ, ví dụ TCNQ [6, 2006.01] 
9/032 . . . . Chất điện phân bán dẫn vô cơ, ví dụ MnO2 [6, 2006.01] 
9/035 . . . Chất điện phân lỏng, ví dụ vật liệu thấm (H01G 11/54 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
9/04 . . Điện cực [1, 6, 2006.01] 
9/042 . . . đặc trưng bởi vật liệu (H01G 11/22 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
9/045 . . . . trên cơ sở của nhôm [6, 2006.01] 
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9/048 . . . đặc trưng bởi cấu trúc của chúng (H01G 11/22 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
9/052 . . . . Điện cực thiêu kết [6, 2006.01] 
9/055 . . . . Điện cực lá khắc mòn [6, 2006.01] 
9/06 . . . Cố định trong các bình chứa [1, 6, 2006.01] 
9/07 . . Lớp điện môi [6, 2006.01] 
9/08 . . Hộp; Vỏ bọc [1, 6, 2006.01] 
9/10 . . . Bịt kín, ví dụ cho các đầu dây dẫn vào [1, 6, 2006.01] 
9/12 . . . Các lỗ làm thoáng hoặc các phương tiện khác cho phép giãn nở [1, 6, 2006.01] 
9/14 . Sự kết hợp cấu trúc để thay đổi hoặc để bù các đặc tính điện của các tụ điện phân 

[1, 2006.01] 
9/145 . Tụ điện điện phân lỏng (H01G 11/00 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
9/15 . Tụ điện điện phân rắn (H01G 11/00 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
9/16 . Tụ điện chuyên dùng làm bộ nắn dòng hoặc bộ tách sóng (H01G 9/22 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
9/18 . Thiết bị ngắt tự động [1, 2006.01] 
9/20 . Thiết bị nhạy sáng [1, 2006.01] 
9/21 . Thiết bị nhạy nhiệt độ [6, 2006.01] 
9/22 . Thiết bị kết hợp sử dụng cả sự khử và ôxy hoá, ví dụ các dụng cụ ôxi hoá khử hoặc 

các bộ biến đổi điện hoá dạng solion [1, 2006.01, 2013.01] 
9/26 . Kết hợp cấu trúc của tụ điện điện phân, bộ nắn dòng, bộ tách sóng, bộ chuyển 

mạch, thiết bị nhạy sáng, thiết bị nhạy nhiệt độ với nhau [6, 2006.01] 
9/28 . Kết hợp cấu trúc của tụ điện điện phân, bộ nắn dòng, bộ tách sóng, bộ chuyển mạch 

với các thành phần điện khác không thuộc phân nhóm này [6, 2006.01] 

11/00 Các tụ điện lai, nghĩa là các tụ điện có điện cực dương và âm khác nhau; Các tụ 
điện hai lớp [EDL]; Quy trình sản xuất hoặc các bộ phận của chúng [2013.01] 

Ghi chú [2013.01] 

 Nhóm H01G 11/02 được ưu tiên hơn các nhóm  H01G 11/04-H01G11/14 

11/02 . sử dụng kết hợp các phản ứng ôxi hóa-khử, ví dụ các dụng cụ ôxi hoá khử hoặc các 
bộ biến đổi điện hoá dạng solion [2013.01] 

11/04 . Các tụ điện lai [2013.01] 
11/06 . . với một trong số các điện cực cho phép ion có thể đảo ngược, ví dụ tụ điện 

lithium-ion [LICs] [2013.01] 
11/08 . Kết hợp các kết cấu, ví dụ lắp ráp hoặc kết nối, các tụ điện lai hoặc EDL với các 

thành phần điện khác, ít nhất một tụ điện lai hoặc EDL là thành phần chính 
[2013.01] 

11/10 . Nhiều tụ ghép lai hoặc tụ EDL, ví dụ thành các dãy hoặc mô đun (vỏ, bao, bọc 
hoặc lắp ráp chúng H01G 11/78) [2013.01] 

11/12 . . Các tụ điện lai hoặc EDL xếp chồng lên nhau [2013.01] 
11/14 . Sắp xếp hoặc xử lý để điều chỉnh hoặc bảo vệ các tụ điện lai hoặc EDL (bố trí 

mạch bảo vệ khẩn cấp đặc biệt thích hợp cho tụ điện và thực hiện chuyển mạch tự 
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động trong trường hợp có sự thay đổi không mong muốn từ điều kiện làm việc bình 
thường H02H 7/16; bố trí mạch bảo vệ khẩn cấp để hạn chế quá dòng hoặc quá áp 
mà không bị ngắt kết nối H02H 9/00) [2013.01] 

11/16 . . chống lại điện quá tải, ví dụ bao gồm cầu chì [2013.01] 
11/18 . . chống lại quá nhiệt, ví dụ: Sưởi ấm, làm mát hoặc thông gió [2013.01] 
11/20 . . Cải thiện hoặc xử lý để loại bỏ tạp chất, ví dụ khử khí cho kim loại [2013.01] 
11/22 . Các điện cực [2013.01] 
11/24 . . được đặc trưng bởi các đặc điểm cấu trúc của vật liệu tạo thành hoặc bao gồm 

trong các điện cực, ví dụ hình dạng, diện tích bề mặt hoặc độ rỗng; được đặc 
trưng bởi các đặc điểm cấu trúc của bột hoặc các hạt được sử dụng [2013.01] 

11/26 . . được đặc trưng bởi cấu trúc của chúng, ví dụ nhiều lớp, độ rỗng hoặc các đặc 
điểm bề mặt [2013.01] 

11/28 . . . sắp xếp hoặc bố trí trên một bộ gom dòng; Các lớp hoặc các pha giữa các điện 
cực và các bộ gom dòng, ví dụ chất kết dính [2013.01] 

11/30 . . được đặc trưng bởi vật liệu của chúng [2013.01] 
11/32 . . . Dựa trên các bon [2013.01] 
11/34 . . . . đặc trưng bởi sự các bon hóa hoặc hoạt hóa của các bon [2013.01] 
11/36 . . . . Các cấu trúc nano, ví dụ sợi nano, ống nano hoặc fulơren [2013.01] 
11/38 . . . . Các loại bột nhão hoặc hỗn hợp cácbon; Chất kết dính hoặc chất phụ gia trong 

đó [2013.01] 
11/40 . . . . Các sợi [2013.01] 
11/42 . . . . Bột hoặc hạt, ví dụ thành phần của chúng [2013.01] 
11/44 . . . . Nguyên vật liệu thô của chúng, ví dụ nhựa hoặc than [2013.01] 
11/46 . . . Các ôxit kim loại [2013.01] 
11/48 . . . Các polyme dẫn điện [2013.01] 
11/50 . . . chuyên dùng cho các tụ điện lithium-ion, ví dụ để kích thích lithium hoặc để 

làm lớp xen giữa [2013.01] 
11/52 . Tấm cách điện [2013.01] 
11/54 . Chất điện phân [2013.01] 
11/56 . . Chất điện phân rắn, ví dụ gel; Chất phụ gia trong đó [2013.01] 
11/58 . . Chất điện phân lỏng [2013.01] 
11/60 . . . đặc trưng bởi dung môi [2013.01]  
11/62 . . . đặc trưng bởi chất tan ví dụ muối, anion hoặc cation trong đó [2013.01] 
11/64 . . . đặc trưng bởi chất phụ gia [2013.01] 
11/66 . Các bộ gom dòng [2013.01] 
11/68 . . đặc trưng bởi vật liệu của chúng [2013.01] 
11/70 . . đặc trưng bởi cấu trúc của chúng [2013.01] 
11/72 . . chuyên dùng để tích hợp trong các tụ điện lai hoặc EDL nhiều lớp hoặc xếp 

chồng [2013.01] 
11/74 . Đầu nối, ví dụ để mở rộng thêm các bộ gom dòng [2013.01] 
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11/76 . . chuyên dùng để tích hợp trong các tụ điện lai hoặc EDL nhiều lớp hoặc xếp 
chồng [2013.01] 

11/78 . Các bao; Vỏ; Vỏ bọc; Dụng cụ gắn [2013.01] 
11/80 . . Miếng đệm; Làm kín [2013.01] 
11/82 . . Cố định hoặc lắp các thành phần tụ điện trong vỏ, ví dụ gắn các điện cực, bộ gom 

dòng, hoặc đầu nối trong đồ chứa hoặc vỏ bọc [2013.01] 
11/84 . Quy trình để sản xuất các tụ điện lai hoặc EDL, các thành phần của chúng 

[2013.01] 
11/86 . . chuyên dùng cho các điện cực (sự các bon hóa hoặc hoạt hóa các bon để sản xuất 

các điện cực H01G 11/34) [2013.01] 

13/00 Các thiết bị chuyên dùng để sản xuất tụ; Các phương pháp chuyên dùng để sản 
xuất tụ mà chưa được đề cập tới trong các nhóm [1, 2, 2006.01, 2013.01] 

13/02 . Máy quấn tụ [1, 2, 2006.01] 
13/04 . Sấy tụ; Tẩm [1, 2, 2006.01] 
13/06 . Thiết bị có các bộ phận làm sạch bề mặt kim loại [1, 2, 2006.01] 

15/00 Kết hợp cấu trúc của tụ điện hoặc các thiết bị khác thuộc ít nhất hai nhóm 
chính khác nhau của phân lớp này với nhau (có ít nhất một tụ điện lai hoặc EDL 
là thành phần chính H01G 11/08) [6, 2013.01] 

17/00 Kết hợp cấu trúc của tụ điện hoặc các thiết bị khác thuộc ít nhất hai nhóm 
chính khác nhau của phân nhóm này với các phàn tử điện khác, không thuộc 
phân lớp này, ví dụ kết hợp RC [6, 2006.01] 
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H01H BỘ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN; THIẾT BỊ CHỌN LỌC; RƠLE; THIẾT BỊ BẢO 
VỆ CHỐNG SỰ CỐ (cáp tiếp xúc H01B 7/10; điện trở bảo vệ chống quá áp; bộ 
phóng điện điện trở H01C 7/12, 8/04; thiết bị chuyển mạch dạng ống dẫn sóng  
H01P, thiết bị ngắt tự động của tụ điện phân H01G 9/18;thiết bị lấy điện gián đoạn     
H01R 39/00; bộ phóng điện có khe phóng tia lửa điện, sơ đồ chống sự cố H02H; 
chuyển mạch điện tử không có tiếp xúc H03K 17/00) 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này bao gồm (các nhóm H01H 69/00 đến H01H 87/00) các thiết bị bảo vệ 

đường điện hoặc máy điện hoặc thiết bị khi có sự cố thay đổi không mong muốn các 
điều kiện làm việc về điện làm việc bình thường, điều kiện về điện trực tiếp ở đầu 
vào của thiết bị  

 (2) Phân lớp này không bao gồm bệ, vỏ, hoặc giá đỡ của hai hay nhiều thiết bị chuyển 
mạch hoặc thiết bị chuyển mạch lắp cùng với một phần tử điện khác, ví dụ thanh 
góp, bộ nối tuyến tính. Các bệ, vỏ này được phân vào nhóm H02B 1/26. 

 (3) Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa xác định: 
  - "rơle" nghĩa là thiết bị chuyển mạch có các tiếp điểm hoạt động được nhờ tín hiệu 

điện cấp trực tiếp hoặc gián tiến toàn bộ năng lượng cơ học cần thiết để đóng và ngắt 
tiếp điểm. 

  - "cơ cấu dẫn động" bao gồm các phương tiện truyền lực tới các tiếp điểm động hoặc 
tiếp điểm. 

  - "hoạt động" được dùng với nghĩa rộng hơn "tác động" dành cho những phần tử 
không phải dùng tay để chuyển mạch 

  - "tác động" nghĩa là chuyển động tự cảm của những phần ở một giai đoạn của 
chuyển mạch. Nghĩa này dùng cho tất cả các phần của động từ "hoạt động"; "tác 
động" và "hành động", và các danh từ của chúng, ví dụ "sự tác động". 

 (4) Trong phân lớp này, các chi tiết kết cấu được phân loại như sau: 
  - các chi tiết kết cấu của thiết bị chuyển mạch không chỉ rõ loại, hoặc có thể dùng 

cho hai hay nhiều thiết bị chuyển mạch được gọi là "bộ chuyển mạch", "rơle", "bộ 
chuyển mạch chọn lọc", và "thiết bị bảo vệ khẩn cấp" được phân vào nhóm từ H01H 
1/00 tới H01H 9/00; 

  - các chi tiết kết cấu của bộ chuyển mạch không chỉ rõ loại hoặc có thể dùng cho hai 
hay nhiều loại thiết bị chuyển mạch nằm trong các nhóm từ H01H 13/00 tới H01H 
43/00 và phân nhóm H01H 35/02, H01H 35/06, H01H 35/14, H01H 35/18, H01H 
35/24 và H01H 35/42, từ nay về sau được gọi là các loại chính, được phân loại vào 
các nhóm từ H01H 1/00 tới H01H 9/00; 

  - các chi tiết kết cấu của rơle không chỉ rõ loại hoặc có thể áp dụng cho hai hay 
nhiều loại rơle nằm trong các nhóm từ H01H 51/00 tới H01H 61/00, từ nay về sau 
được gọi là các loại chính, được phân loại vào nhóm H01H 45/00; 

  - các chi tiết kết cấu của thiết bị bảo vệ không chỉ rõ loại hoặc có thể dùng cho hai 
hay nhiều loại của thiết bị bảo vệ nằm trong các nhóm H01H 73/00 tới H01H 83/00, 
từ nay về sau được gọi là các loại chính, được phân loại vào nhóm H01H 71/00. 
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  Mặc dù vậy, những chi tiết kết cấu chỉ liên quan tới hoặc chỉ được dùng cùng với 
thiết bị chuyển mạch của một loại chính, được phân loại vào nhóm tương ứng với 
thiết bị chuyển mạch của loại chính đó, ví dụ H01H 19/02, H01H 75/04; 
- các chi tiết kết cấu cơ khí của các thành phần điều khiển của bộ chuyển mạch 

hoặc của bàn phím như phím bấm, nút bấm, đòn bẩy hoặc các cơ cấu khác để 
truyền lực tới các phần tử hoạt động được phân vào phân lớp này, thậm chí cả 
trường hợp chúng được dùng để điều khiển bộ chuyển mạch điện tử. 

-  Tuy nhiên, các chi tiết kết cấu cơ khí trực tiếp gây ra tác dụng điện tử được phân 
vào nhóm H03K 17/94 

Nội dung phân lớp 
BỘ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN 
Đặc trưng bởi nguyên tắc điều khiển bằng phương pháp cơ học 
điều khiển chuyển động thẳng: Về một chiều; hai chiều .......................................... 13/00, 15/00 
 điều khiển dịch chuyển góc, góc không giới hạn; góc giới 

hạn .................................................................................................... 19/00, 21/00 
bằng cách kéo; bằng cách trộn đảo ........................................................................... 17/00, 23/00 
điều khiển chuyển động phức tạp ........................................................................................ 25/00 
các bộ phận có thể tháo rời ra được ..................................................................................... 27/00 
Bằng phương pháp vật lý 
Bằng các phương pháp chung; sử dụng điện trường hoặc 

từ trường; sử dụng nhiệt lượng; sử dụng 
năng lượng nổ ............................................................. 35/00, 36/00, 37/00, 39/00 

Đặc trưng bởi loại tiếp điểm 
Chuyển mạch có các tiếp điểm lỏng ............................................................ 29/00 

Đặc trưng bởi điện áp hoặc cường độ điện trường 
Không có thiết bị dập tắt tia lửa; có các thiết bị dập tắt tia 

lửa hồ quang ..................................................................................... 31/00, 33/00 
Đặc trưng bởi thời gian hoạt động 
Điều khiển bằng tay điều khiển theo chương trình ................................................... 41/00, 43/00 
Chế tạo 11/00 
RƠLE 
Rơle điện từ; rơle đi-na-mô điện; rơle từ giảo ............................................... 51/00, 53/00, 55/00 
Rơle điện giảo hoặc áp điện; Rơle tĩnh điện, nhiệt điện ................................ 57/00, 59/00, 61/00 
Chi tiết kết cấu:  
Nói chung; dùng cho các rơle điện từ; các sơ đồ mạch ................................. 45/00, 50/00, 47/00 
Chế tạo 49/00 
BỘ CHUYỂN MẠCH CHỌN LỌC 
Các loại khác nhau ............................................................................................................... 67/00 
Các chi tiết kết cấu............................................................................................................... 63/00 
Chế tạo 65/00 
THIẾT BỊ BẢO VỆ 
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Các bộ chuyển mạch để ngắt mạch 
có đóng mạch lặp lại; chuyển mạch bằng tay; bằng môtơ, 

có cơ cấu riêng để đóng mạch lặp lại .................................... 73/00, 75/00, 77/00 
Các bộ chuyển mạch bảo vệ 
bằng đoản mạch; đóng mạch và ngắt mạch các loại đặc 

biệt ......................................................................................... 79/00, 81/00, 83/00 
Các bộ chuyển mạch nóng chảy, các bộ chuyển mạch bốc 

hơi ............................................................................................................... 85/00, 87/00 
Chi tiết kết cấu của bộ chuyển mạch bảo vệ và  rơle bảo vệ ............................................... 71/00 
sản xuất 69/00 
NHỮNG CHI TIẾT CHUNG 
Tiếp điểm ............................................................................................................................... 1/00 
Cơ cấu truyền động: của tiếp điểm nói chung; hoạt động 

tức thời; có thời gian duy trì .................................................................. 3/00, 5/00, 7/00 
Các chi tiết kết cấu khác ........................................................................................................ 9/00 

 

Bộ chuyển mạch 

1/00 Tiếp điểm (tiếp điểm lỏng H01H 29/04) [1, 2006.01] 
1/02 . đặc trưng bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/021 . . Vật liệu tổng hợp [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
(1) Trong nhóm này, các thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa xác định: 
 - “vật liệu tổng hợp” là vật liệu được tạo nên từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau, ví 

dụ vật liệu phủ, bọc hoặc sợi cácbon trong các bản cực bằng đồng hoặc mạng điện 
(2) Các vấn đề có thể phân loại trong nhiều hơn một trong các phân nhóm H01H 1/023  
 H01H 1/029 thì có thể phân vào tất cả các phân nhóm liên quan 
1/023 . . . có kim loại quý là vật liệu cơ bản [2006.01] 
1/0233 . . . . có chứa cácbua [2006.01] 
1/0237 . . . . có chứa ôxít [2006.01] 
1/025 . . . có đồng là vật liệu cơ bản [2006.01] 
1/027 . . . có chứa hạt hoặc sợi cácbon [2006.01] 
1/029 . . . bao gồm các vật liệu dẫn điện phân tán trong các lớp nền co giãn hoặc vật liệu    
    kết dính [2006.01] 
1/04 . . Tiếp điểm tác động tương hỗ làm từ các loại vật liệu khác nhau [1, 2006.01] 
1/06 . đặc trưng bởi hình dạng hoặc cấu trúc của bề mặt tiếp điểm, ví dụ tiếp điểm mặt có 

rãnh [1, 2006.01] 
1/08 .  . được tẩm thuỷ ngân [1, 2006.01] 
1/10 . . Tiếp điểm nhiều lớp có bề mặt tiếp xúc được phân chia [1, 2006.01] 
1/12 . đặc trưng bởi phương pháp tác động tương hỗ của các tiếp điểm [1, 2006.01] 
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1/14 . . bằng đường biên [1, 2006.01] 
1/16 . . . bằng cách lắc, chạy rà; Tiếp điểm con lăn; Tiếp điểm bi [1, 2006.01] 
1/18 . . . có trượt tiếp theo [1, 2006.01] 
1/20 . . . Tiếp điểm cầu [1, 2006.01] 
1/22 . . . Tiếp điểm có bộ phận quay cứng để mang tiếp điểm di động [1, 2006.01] 
1/24 . . . có cố định đàn hồi [1, 2006.01] 
1/26 . . . . trên gía đỡ dạng lò xo phẳng [1, 2006.01] 
1/28 . . . . . Một bộ gồm ba hoặc nhiều lò xo phẳng làm trụ đỡ [1, 2006.01] 
1/30 . . . . trên các thanh trụ đỡ dẫn hướng [1, 2006.01] 
1/32 . . . Tiếp điểm tự định vị [1, 2006.01] 
1/34 . . . có các phương tiện để định vị tiếp điểm tại một vị trí nhất định đối với một tiếp 

điểm khác tác động tương hỗ với nó [1, 2006.01] 
1/36 . . bằng phương pháp trượt (phương pháp lăn và chạy rà H01H 1/16) [1, 2006.01] 
1/38 . . . Tiếp điểm dạng phích cắm [1, 2006.01] 
1/40 . . . Các tiếp điểm được lắp sao cho bề mặt tiếp xúc nằm trên cùng một mức với các 

cách điện kề với nó [1, 2006.01] 
1/42 . . . Cầu dao [1, 2006.01] 
1/44 . . . có cố định đàn hồi [1, 2006.01] 
1/46 . . . tự định vị [1, 2006.01] 
1/48 . . . có các phương tiện để dịnh vị tiếp điểm ở một vị trí nhất định đối với tiếp điểm 

tác động tương hỗ với nó [1, 2006.01] 
1/50 . Các thiết bị có thể làm tăng áp lực của tiếp điểm, chống dao động của tiếp điểm, 

giữ tiếp điểm sau khi chúng tiếp xúc hoặc chuyển sang trạng thái mở [1, 2006.01] 
1/52 . . Tiếp điểm được sử dụng để làm việc như then cài [1, 2006.01] 
1/54 . . bằng lực từ [1, 2006.01] 
1/56 . Thiết bị tiếp xúc có ngắt mạch sau khi đóng, ví dụ để chuyển mạch các đầu dây 

chịu tải [1, 2006.01] 
1/58 . Nối điện tới các tiếp điểm hoặc giữa các tiếp điểm; Đầu dây (nối điện nói chung    

H01R) [1, 2006.01] 
1/60 . Các thiết bị phụ trợ nối với bộ chuyển mạch và dùng để làm sạch hoặc bôi trơn bề 

mặt tiếp xúc của tiếp điểm (làm sạch bằng cách cho tiếp điểm trượt bình thường 
H01H 1/18; H01H 1/36) [1, 2006.01] 

1/62 . Làm nóng hoặc làm nguội tiếp điểm [1, 2006.01] 
1/64 . Vỏ bọc bảo vệ, màng ngăn cho tiếp điểm (để dập tia lửa H01H 9/30; để dùng cho 

các tiếp điểm thuỷ ngân H01H 29/04) [1, 2006.01] 
1/66 . . Các tiếp điểm được bịt kín trong vỏ bọc chân không hoặc chứa đầy khí, ví dụ tiếp 

điểm từ lưỡi gà khô [1, 2006.01] 

3/00 Thiết bị vận hành tiếp điểm (thiết bị hoạt động tức thời H01H 5/00; thiết bị tạo thời 
gian duy trì cho trước H01H 7/00; các thiết bị dùng nhiệt để đóng, ngắt tiếp điểm 
H01H 37/02) [1, 2006.01] 
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3/02 . Các bộ phận điều khiển, tức là những thiết bị điều khiển cơ cấu truyền động nhờ 
một lực cơ học đặt ở bên ngoài  bộ chuyển mạch [1, 2006.01] 

3/04 . . Cần gạt (nút bật H01H 23/14) [1, 2006.01] 
3/06 . . . Các phương tiện để gia cố cần gạt trên trục quay của cơ cấu dẫn động [1, 

2006.01] 
3/08 . . Tay nắm xoay [1, 2006.01] 
3/10 . . . Các phương tiện để gia cố tay nắm lên trục của cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
3/12 . . Nút ấn [1, 2006.01] 
3/14 . . được vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con người không phải bằng tay, ví 

dụ bằng chân [1, 2006.01] 
3/16 . . hoạt động ở vị trí cuối cùng hoặc một vị trí được xác định trước trong quĩ đạo 

chuyển động của một vật nào đó, mà ở đây những chuyển động tương đối giữa 
vật này với các chuyển mạch không phải nhằm mục đích chính là vận hành các 
chuển mạch, ví dụ cái ngắt giới hạn, cái ngắt tầng trong thang máy [1, 2006.01] 

3/18 . . . sự dịch chuyển theo một hướng được thực hiện bằng tay, ví dụ để dùng cho 
thiết bị chỉ thị chuyển động tự động tắt [1, 2006.01] 

3/20 . . trong đó trước khi thực hiện hoặc sử dụng chuyển động chính, ví dụ tách hoặc nối 
thì trước đó phải tiến hành một chuyển động phụ trợ hoặc sử dụng một thiết bị 
phụ trợ tương ứng [1, 2006.01] 

3/22 . Những thiết bị lắp bên trong các chuyển mạch để điều khiển cơ cấu truyền động [1, 
2006.01] 

3/24 . . sử dụng truyền động thuỷ lực hoặc truyền động khí nén [1, 2006.01] 
3/26 . . sử dụng động cơ điện-đi-na-mô  (sử dụng động cơ điện để tích năng lượng trong 

động cơ lò xo H01H 3/30) [1, 2006.01] 
3/28 . . có sử dụng nam chân điện (để tích năng lượng trong động cơ lò xo H01H 3/30; để 

vận hành rơle H01H 45/00) [1, 2006.01] 
3/30 . . sử dụng động cơ lò xo [1, 2006.01] 
3/32 . Cơ cấu truyền động, tức là những cơ cấu dùng để truyền chuyển động tới tiếp điểm 

(cơ cấu tác động tức thời H01H 5/00; cơ cấu tạo thời gian duy trì H01H 7/00) [1, 
2006.01] 

3/34 . .  sử dụng cơ cấu bánh cóc [1, 2006.01] 
3/36 . . sử dụng việc truyền động bằng đai, xích hoặc dây [1, 2006.01] 
3/38 . .  sử dụng khớp nối lò xo hoặc một loại khớp nối mềm khác để nối với trục quay 

[1, 2006.01] 
3/40 . .  sử dụng truyền động ma sát, truyền động bánh răng hoặc truyền động trục vít [1, 

2006.01] 
3/42 . .  sử dụng cam hoặc bánh đĩa lệch tâm [1, 2006.01] 
3/44 . . sử dụng chữ thập nan tơ [1, 2006.01] 
3/46 . .  sử dụng chuyển động thanh nối hoặc tay đòn, ví dụ kiểu trục khuỷu [1, 2006.01] 
3/48 . . sử dụng thiết bị truyền động không tải [1, 2006.01] 
3/50 . .  sử dụng thiết bị chỉ báo hoặc thiết bị định vị, ví dụ kiểu lò xo hoặc ổ bi [1, 

2006.01] 
3/52 . .  các thiết bị để dừng tại một ví trí làm việc trung gian [1, 2006.01] 
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3/54 . Các cơ cấu để nối và tách các cơ cấu điều khiển, cơ cấu truyền động hoặc các tiếp 
điểm [1, 2006.01] 

3/56 . . sử dụng khớp nối điện từ [1, 2006.01] 
3/58 . . sử dụng khớp nối ma sát, khớp răng hoặc các loại khớp nối cơ khí khác [1, 

2006.01] 
3/60 . Thiết bị cơ khí để ngăn chặn hoặc giảm rung xóc [1, 2006.01] 
3/62 . Thiết bị tra dầu liên kết về kết cấu với bộ chuyển mạch (thiết bị bôi trơn bề mặt tiếp 

điểm H01H 1/60) [1, 2006.01] 

5/00 Thiết bị hoạt động tức thời, tức là những thiết bị trong đó sau thời gian một chu 
trình ngắt hoặc đóng lúc đầu sẽ xảy ra việc tích trữ năng lượng và sau đó năng 
lượng này sẽ được lấy ra để sử dụng vào việc vận hành tiếp điểm hoặc để hỗ trợ 
cho chuyển động của tiếp điểm [1, 2006.01] 

5/02 . Năng lượng được tích lại bằng cách kéo hoặc đẩy các phần tử từ [1, 2006.01] 
5/04 . Năng lượng được tích lại khi các phần tử đàn hồi biến dạng (tích năng lượng khi 

phân tử hai kim loại trong chuyển mạch nhiệt biến dạng H01H 37/54) [1, 2006.01] 
5/06 . . bằng cách nén hoặc kéo các lò xo cuộn [1, 2006.01] 
5/08 . . . một đầu lò xo làm cho tiếp điểm chuyển động còn đầu lò xo kia cũng chuyển 

động bởi bộ phận điều khiển [1, 2006.01] 
5/10 . . . một đầu lò xo được cố định chặt vào bộ phận bất động của bộ chuyển mạch còn 

đầu kia thì tác động tương hỗ với bộ phận động cứng tương ứng nhờ các chốt 
cam, bề mặt có khía hoặc bề mặt có hình dạng khác [1, 2006.01] 

5/12 . . . khi có hai hoặc nhiều hơn các phần tử tác động tức thời lần lượt hoạt động [1, 
2006.01] 

5/14 . . nhờ các phần tử xoắn hoặc vặn [1, 2006.01] 
5/16 . . . với các thiết bị phụ để tạm giữ các bộ phận cho tới lúc phần tử xoắn được xoắn 

tới mức yêu cầu [1, 2006.01] 
5/18 . . bằng cách uốn cong các lò xo tấm [1, 2006.01] 
5/20 . . . có một tấm đi qua điểm chết [1, 2006.01] 
5/22 . . . có một lò xo với ít nhất một nhánh tác động nhanh và ít nhất một nhánh mang 

tiếp điểm hoặc tác động lên tiếp điểm [1, 2006.01] 
5/24 . . . có lò xo ba nhánh [1, 2006.01] 
5/26 . . . có hai hoặc nhiều phần tử tác động tức thời hoạt động lần lượt [1, 2006.01] 
5/28 . . . có hai lò xo độc lập với nhau tạo thành một khuỷu [1, 2006.01] 
5/30 . . . bằng cách uốn cong lò xo hình đĩa [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị tạo thời gian duy trì định trước giữa thời điểm bắt đầu quá trình 
chuyển mạch và thời điểm ngắt hoặc đóng của tiếp điểm (rơle thời gian và các bộ 
chuyển mạch làm việc theo chương trình thời gian H01H 43/00) [1, 2006.01] 

7/02 . có môi trường lỏng để tạo thời gian duy trì [1, 2006.01] 
7/03 . . có thiết bị làm chậm bằng dầu hoặc không khí [1, 2006.01] 
7/04 . . có bánh đà, cụ thể là bộ điều chỉnh hình cánh quạt [1,2006.01] 
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7/06 . . có các bộ phận làm chậm bằng nhiệt (bộ ngắt mạch bằng nhiệt H01H 37/00) [1, 
2006.01] 

7/08 . có các kết cấu cơ khí điều khiển vận tốc để tạo thời gian duy trì [1, 2006.01] 
7/10 . . có cơ cấu hình móc [1, 2006.01] 
7/12 . . . cơ khí [1, 2006.01] 
7/14 . . . điện từ [1, 2006.01] 
7/16 . Cơ cấu đảm bảo để bộ chuyển mạch làm việc vào đúng thời điểm đã định trước 

trong chu kỳ dòng điện xoay chiều (sơ đồ mạch điện H01H 9/56) [1, 2006.01] 

9/00 Chi tiết của những bộ chuyển mạch không thuộc các nhóm H01H 1/00 đến 
H01H 7/00  [1, 2006.01] 

9/02 . Giá đỡ; Thân; Vỏ bọc (dùng cho một số bộ chuyển mạch hoặc cho một bộ chuyển 
mạch và một thiết bị điện khác H02B 1/26) [1, 2006.01] 

9/04 . . Vỏ, bọc chống bụi, chống giọt lỏng bắn vào; Vỏ bọc chịu lửa, chịu nước [1, 
2006.01] 

9/06 . . Vỏ bọc của bộ chuyển mạch mà ngoài chức năng vận hành chuyển mạch còn thực 
hiện các chức năng khác nhờ tay gạt, ví dụ đóng mạch máy hút bụi [1, 2006.01] 

9/08 . Kết cấu để làm cho việc thay bộ chuyển mạch được dễ dàng hơn, ví dụ ổ đui [1, 
2006.01] 

9/10 . Kết cấu dùng cho các dầu chì nóng chảy lắp liền trong chuyển mạch (lắp ráp riêng 
bộ chuyển mạch và cầu chì nóng chảy trên hoặc trong cùng một giá đỡ H02B) [1, 
2006.01] 

9/12 . Những phương tiện để nối đất của các bộ chuyển mạch, các chi tiết này thông 
thường không nối trực tiếp với các tiếp điểm [1, 2006.01] 

9/14 . Các kết cấu dùng cho bộ phóng tia lửa điện bảo vệ lắp lồng vào chuyển mạch [1, 
2006.01] 

9/16 . Bộ chỉ báo về trạng thái chuyển mạch,ví dụ "đóng mạch" "ngắt mạch" [1, 2006.01] 
9/18 . Dấu hiệu phân biệt trên chuyển mạch, ví dụ dấu hiệu chỉ báo vị trí chuyển mạch 

trong bóng tối; Đồ gá vào chuyển mạch để đánh dấu lên đó các dấu hiệu phân biệt 
[1, 2006.01] 

9/20 . Cơ cấu khoá liên động, cơ cấu khoá hoặc cài chốt (tiếp điểm dùng để làm then cài 
H01H 1/52; bằng phương pháp sử dụng sự di chuyển phụ trợ của bộ phận làm việc 
hoặc của một phần phụ lắp thêm vào bộ phận làm việc H01H 3/20) [1, 2006.01] 

9/22 . . dùng để khoá lẫn nhau giữa vỏ bọc hoặc nắp bảo vệ tránh cọ sát và cơ cấu điều 
khiển tiếp điểm [1, 2006.01] 

9/24 . . dùng để khoá lẫn nhau giữa hai hoặc nhiều bộ phận điều khiển tiếp điểm  [1, 
2006.01] 

9/26 . . dùng để khoá lẫn nhau giữa hai hoặc nhiều bộ chuyển mạch (bằng một bộ phận 
có thể tháo ra được H01H 9/28) [1, 2006.01] 

9/28 . . bằng cách dùng chìa khóa hoặc một thiết bị tháo được tương đương để khoá 
chuyển mạch (chuyển mạch điều khiển bằng chía khoá H01H 27/00; khoá thiết bị 
nối gồm có hai bộ phận bằng một linh kiện có thể tháo ra được H01R) [1, 
2006.01] 
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9/30 . Thiết bị để dập tắt hoặc ngăn chặn lửa hồ quang giữa các phần tử mang điện [1, 
2006.01] 

9/32 . . Vật cách điện ở giữa các tiếp điểm [1, 2006.01] 
9/34 . . Các phần tử bất động dùng để hạn chế hoặc chia nhỏ cung lửa, ví dụ tấm ngăn [1, 

2006.01] 
9/36 . . . Các phần tử kim loại [1, 2006.01] 
9/38 . . Các tiếp điểm phụ trợ để chịu hồ quang từ các tiếp điểm chính truyền sang (sừng 

dập tia lửa H01H 9/46) [1, 2006.01] 
9/40 . . Các tiếp điểm chính được đặt song song để chia nhỏ dòng điện qua tia lửa hồ 

quang hoặc để tạo sự giảm thế trên tia lửa [1, 2006.01] 
9/42 . . Các trở kháng nối với các tiếp điểm [1, 2006.01] 
9/44 . . sử dụng nam châm thổi tắt tia lửa [1, 2006.01] 
9/46 . . sử dụng sừng tia dập lửa (sử dụng nam châm thổi tắt tia lửa H01H 9/44; thiết bị 

phóng điện dạng sừng xem  H01T 4/14) [1, 2006.01] 
9/48 . Thiết bị ngăn chặn phóng điện tới các bộ phận không dẫn điện, ví dụ vòng chống 

vầng quang [1, 2006.01] 
9/50 . Thiết bị để phát hiện ra cung lửa hoặc hiện tượng phóng điện [1, 2006.01] 
9/52 . Làm nguội các chi tiết của bộ chuyển mạch (làm nguội tiếp điểm H01H 1/62) [1, 

2006.01] 
9/54 . Các sơ đồ mạch điện không chỉ chuyên dùng cho một loại cơ cấu chuyển mạch cụ 

thể nào [1, 2006.01] 
9/56 . . để đảm bảo chuyển mạch hoạt động đúng tại một thời điểm định trước trong chu 

kỳ dòng xoay chiều [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị hoặc phương pháp chuyên dùng để chế tạo bộ chuyển mạch điện 
(phương pháp chuyên dùng để sản xuất bộ chuyển mạch điều khiển chuyển động 
thẳng có nhiều thành phần liên kết hoạt động với các bộ tiếp điểm khác nhau, ví dụ 
bàn phím, H01H 13/88) [1, 2006.01] 

11/02 . Dùng cho bộ chuyển mạch thuỷ ngân [1, 2006.01] 
11/04 . Tiếp điểm của bộ chuyển mạch [1, 2006.01] 
11/06 . . . Cố định tiếp điểm trên các giá đỡ [1, 2006.01] 

13/00 Các bộ chuyển mạch có một hoặc nhiều cơ cấu điều khiển chuyển động thẳng, 
dùng để kéo hoặc đẩy chỉ về một hướng, ví dụ bộ chuyển mạch nút ấn (chuyển 
mạch có cơ cấu điều khiển mềm H01H 17/00) [1, 2006.01] 

13/02 . Chi tiết kết cấu  [1, 2006.01] 
13/04 . . Thân, Vỏ bọc [1, 2006.01] 
13/06 . . . Vỏ bọc chống bụi, chống giọt lỏng bắn vào, vỏ bọc không thấm nước hoặc vỏ 

bọc chịu lửa [1, 2006.01] 
13/08 . . . Vỏ bọc của chuyển mạch và ngoài chức năng điều khiển chuyển mạch còn thực 

hiện các chức năng khác nhờ có tay gạt [1, 2006.01] 
13/10 . . Giá đỡ; Các tiếp điểm bất động đặt trên chúng [1, 2006.01] 
13/12 . . Các bộ phận động; Các tiếp điểm đặt trên chúng [1, 2006.01] 
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13/14 . . . Cơ cấu điều khiển, ví dụ nút ấn [1, 2006.01] 
13/16 . . . . được vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con người nhưng không phải  

bằng tay, ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
13/18 . . . . tác động tại vị trí cuối cùng hoặc tại một vị trí nào đó đã được định trước trên 

quĩ đạo chuyển động của một vật nào đó, mà ở đây chuyển động của vật đó 
tương đối với cái chuyển mạch trước hết là nhằm mục đích khác vơí việc vận 
hành chuyển mạch, ví dụ các chuyển mạch ở cửa ra vào, chuyển mạch giới 
hạn, chuyển mạch tầng ở thang máy [1, 2006.01] 

13/20 . . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
13/22 . . . . hoạt động tức thời (phụ thuộc vào biến dạng của các phần tử đàn hồi H01H 

13/20) [1, 2006.01] 
13/24 . . . . có thiết bị để tạo thời gian duy trì [1, 2006.01] 
13/26 . . Cơ cấu tác động tức thời, phụ thuộc vào biến dạng của các bộ phận đàn hồi [1, 

2006.01] 
13/28 . . . Sử dụng sự nén hoặc kéo lò xo cuộn [1, 2006.01] 
13/30 . . . . Một đầu của lò xo truyền chuyển động tới tiếp điểm, còn đầu kia chuyển động 

bởi cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
13/32 . . . . Một đầu của lò xo được gắn chặt với bộ phận bất động hoặc di động của bộ 

chuyển mạch, còn đầu kia tác động tương hỗ với một bộ phận cứng di động 
hoặc bất động nhờ các chốt, cam, bề mặt dạng răng khía hoặc dạng khác [1, 
2006.01] 

13/34 . . . . có hai hoặc nhiều chi tiết hoạt động tức thời tác động lần lượt [1, 2006.01] 
13/36 . . . sử dụng độ cong của lò xo tấm [1, 2006.01] 
13/38 . . . . Một tấm đi qua vị trí điểm chết [1, 2006.01] 
13/40 . . . . lò xo cánh có ít nhất một nhánh tác động nhanh và ít nhất một nhánh mang 

tiếp điểm hoặc tác động lên tiếp điểm [1, 2006.01] 
13/42 . . . . . Lò xo có ba nhánh [1, 2006.01] 
13/44 . . . . có hai hoặc nhiều phần tử hoạt động tức thời tác động lần lượt [1, 2006.01] 
13/46 . . . . có hai lò xo riêng biệt tạo thành khuỷu [1, 2006.01] 
13/48 . . . sử dụng sự biến dạng của lò xo đĩa [1, 2006.01] 
13/50 . có một cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
13/52 . . có tiếp điểm quay trở về trạng thái ban đầu ngay sau khi ngắt lực tác động lên cơ 

cấu điều khiển, ví dụ chuyển mạch bấm chuông [1, 2006.01] 
13/54 . . có tiếp điểm quay trở về trạng thái ban đầu sau một khoảng thời gian định trước 

sau khi ngắt lực tác động lên cơ cấu điều khiển, ví dụ để chiếu sáng cầu thang [1, 
2006.01] 

13/56 . . có tiếp điểm quay về trạng thái ban đầu khi tác động tiếp một lực lên cơ cấu điều 
khiển [1, 2006.01] 

13/58 . . . có cơ cấu điều khiển thực hiện chuyển động quay từng bước theo một chiều [1, 
2006.01] 

13/60 . . . có cơ cấu điều khiển tiếp điểm lần lượt thay đổi chiều chuyển động của mình 
[1, 2006.01] 
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13/62 . . có tiếp điểm quay về trạng thái ban đầu do dùng tay tách chốt cài ra (chốt cài 
được tách ra nhờ một nút bấm thứ hai H01H 13/68) [1, 2006.01] 

13/64 . . trong đó chuyển mạch có nhiều vị trí khác nhau về tương quan điện, ví dụ cái 
chuyển mạch nút bấm nhiều vị trí [1, 2006.01] 

13/66 . . . cơ cấu điều khiển chỉ có hai vị trí [1, 2006.01] 
13/68 . có hai cơ cấu điều khiển, một để đóng còn một để ngắt cùng một nhóm tiếp điểm 

(một cơ cấu điều khiển nhô ra từ các phía khác nhau của vỏ bọc của tiếp điểm để 
lần lượt ấn về các đầu đối diện H01H 15/22) [1, 2006.01] 

13/70 . có nhiều cơ cấu điều khiển nối với các nhóm tiếp điểm khác nhau ví dụ bàn phím 
(lắp ráp chung một loạt các ngắt mạch không phụ thuộc nhau H02B) [1, 2006.01] 

13/702 . . có tiếp điểm nằm trên hoặc được tạo thành từ các lớp trong cấu trúc đa lớp, ví dụ 
bộ chuyển mạch kiểu màng mỏng [7, 2006.01] 

13/703 . . . đặc trưng bởi không gian giữa các lớp mang tiếp điểm [2006.01] 
13/704 . . . đặc trưng bởi các lớp, ví dụ vật liệu hay cấu trúc của chúng (H01H 13/703 được 

ưu tiên hơn) [2006.01] 
13/705 . . . đặc trưng bởi kết cấu, lắp ráp hoặc bố trí các bộ phận điều khiển, ví dụ các phím 

hoặc công tắc nút ấn [7, 2006.01] 
13/7057 . . . . đặc trưng bởi sự bố trí các bộ phận điều khiển trong mối liên quan lẫn nhau, 

ví dụ nhóm các phím lắp sẵn [2006.01] 
13/7065 . . . . đặc trưng bởi cơ cấu giữa phím và bàn phím có cấu trúc phân tầng [2006.01] 
13/7073 . . . . . đặc trưng bởi cơ cấu lò xo, ví dụ lò xo Euler [2006.01] 
13/708 . . . trong đó các tiếp điểm cố định và di động được tạo trên các chi tiết cách  

điện [7, 2006.01] 
13/712 . . . . tất cả các chi tiết cách điện về cơ bản là phẳng [7, 2006.01] 
13/715 . . . trong đó mỗi bộ tiếp điểm gồm có một tiếp điểm không được bắt chặt vào hoặc 

không phải là một phần của lớp đỡ, ví dụ kiểu vòm bật nảy (H01H 13/705 được 
ưu tiên) [7, 2006.01] 

13/718 . . . trong đó một số hay tất cả các tiếp điểm di động được tạo nên trên một tấm dẫn 
điện đơn, ví dụ được tạo nên bằng cách đột dập kim loại tấm (H01H 13/705 
được ưu tiên) [7, 2006.01] 

13/72 . . có bộ chuyển mạch có thiết bị để giới hạn số cơ cấu điều khiển có thể cùng một 
lúc ở trạng thái làm việc [1, 2006.01] 

13/74 . . . mỗi nhóm tiếp điểm quay trở về trạng thái ban đầu chỉ sau khi tác động lên một 
cơ cấu điều khiển khác [1, 2006.01] 

13/76 . . trong đó một số hoặc tất cả cơ cấu điều khiển vận hành các kết hợp khác nhau của 
tiếp điểm, ví dụ có mười cơ cấu điều khiển vận hành nhiều cách kết hợp khác 
nhau của bốn nhóm tiếp điểm [1, 2006.01] 

13/78 . . đặc trưng bởi các tiếp điểm hay vị trí của tiếp điểm [2006.01] 
13/785 . . . đặc trưng bởi vật liệu làm tiếp điểm, ví dụ polymer dẫn điện [2006.01] 
13/79 . . . đặc trưng bởi hình dạng của các tiếp điểm, ví dụ dạng mạng xoắn hoặc các 

điểm rải rác [2006.01] 
13/80 . . . đặc trưng bởi kiểu liên kết của các tiếp điểm, ví dụ các tiếp điểm cùng chuyển 

động hay các phím cùng nảy [2006.01] 

44 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01H 

13/803 . . . đặc trưng bởi chức năng của bộ chuyển mạch , ví dụ các tiếp điểm thường đóng, 
hoặc các tiếp điểm vận hành liên tục [2006.01] 

13/807 . . . đặc trưng bởi sự bố trí không gian vị trí các tiếp điểm, ví dụ xếp chồng 
[2006.01] 

13/81 . . đặc trưng bởi sự kết nối với các thiết bị bên ngoài [2006.01] 
13/82 . . đặc trưng bởi khoảng trống giữa các tiếp điểm [2006.01] 
13/83 . . đặc trưng bởi phần hiển thị, ví dụ chữ nổi, màn hình tinh thể lỏng, thiết bị phát 

quang hay thiết bị quang học [2006.01] 
13/84 . . đặc trưng bởi chức năng, ví dụ bàn phím thu nhỏ; đặc trưng bởi chức năng hoạt 

động nhạy cảm, ví dụ phản hồi âm thanh (chú giải H01H 13/83) [2006.01] 
13/85 . . . đặc trưng bởi đặc tính phản hồi xúc giác [2006.01] 
13/86 . . đặc trưng bởi vỏ bọc, ví dụ vỏ bọc loại kín hoặc vỏ bọc thu gọn được về kích cỡ 

[2006.01] 
13/88 . . Phương pháp đặc biệt chuyên dùng để chế tạo bộ chuyển mạch chuyển động 

thẳng có nhiều thành phần hoạt động liên kết với các nhóm tiếp điểm khác nhau, 
ví dụ bàn phím [2006.01] 

15/00 Bộ chuyển mạch có một hoặc nhiều cơ cấu điều khiển chuyển động thẳng được 
vận hành theo các chiều ngược nhau, ví dụ bộ chuyển mạch trượt [1, 2006.01] 

15/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
15/04 . . Các bộ phận bất động; Tiếp điểm lắp trên đó [1, 2006.01] 
15/06 . . Các bộ phận chuyển động; Tiếp điểm lắp trên đó [1, 2006.01] 
15/08 . . . Thiết bị tiếp xúc ngắt sau khi đóng để chuyển mạch các đầu dây có tải [1, 

2006.01] 
15/10 . . . Cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
15/12 . . . . được vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con người không phải bằng tay, 

ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
15/14 . . . . làm việc tại điểm cuối cùng hoặc tại một vị trí đã định sẵn trên quĩ đạo chuyển 

động của một vật nào đó, ngoài ra mục đích chính của chuyển động tương đối 
của vật này không phải là vận hành chuyển mạch, ví dụ chuyển mạch ở cửa, 
chuyển mạch giới hạn, chuyển mạch ở các tầng trong thang máy [1, 2006.01] 

15/16 . . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
15/18 . . . . hoạt động tức thời [1, 2006.01] 
15/20 . . . . có các cơ cấu tạo ra thời gian duy trì định trước [1, 2006.01] 
15/22 . có một cơ cấu điều khiển nhô ra ở các phía khác nhau của vỏ bọc chuyển mạch và 

có khả năng lần lượt vận hành chuyển mạch từ các đầu đối diện nhau [1, 2006.01] 
15/24 . có một cơ cấu điều khiển nhô ra chỉ từ một phía của vỏ bọc và có khả năng lần lượt 

vận hành chuyển mạch bằng cách ấn và kéo [1, 2006.01] 

17/00 Chuyển mạch có cơ cấu điều khiển mềm chỉ cho phép kéo ra, ví dụ chuyển 
mạch có dây, xích  [1, 2006.01] 

17/02 . Chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
17/04 . . Bộ phận bất động (cơ cấu dẫn hướng H01H 17/24) [1, 2006.01] 
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17/06 . . Bộ phận di động (cơ cấu dẫn hướng H01H 17/14) [1, 2006.01] 
17/08 . . . Cơ cấu điều khiển, ví dụ dây [1, 2006.01] 
17/10 . . . . được vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con người nhưng không phải 

bằng tay, ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
17/12 . . . . tác động ở điểm tận cùng hoặc tại một vị trí đã định trước trên quĩ đạo chuyển 

động của một vật nào đó, ngoài ra, mục đích chính của chuyển động tương 
đối của vật đó không phải là để vận hành chuyển mạch, ví dụ chuyển mạch 
của cửa ra vào, chuyển mạch giới hạn, chuyển mạch tầng ở thang máy [1, 
2006.01] 

17/14 . . Cơ cấu dẫn hướng dùng cho bộ phận điều khiển mềm [1, 2006.01] 
17/16 . có một cơ cấu điều khiển mềm vận hành bằng cách kéo ra chỉ từ một đầu [1, 

2006.01] 
17/18 . . được gắn vào một phần của cơ cấu truyền động của bộ chuyển mạch và phần 

truyền động này chỉ thực hiện chuyển động gốc [1, 2006.01] 
17/20 . . . có tiếp diểm quay trở về trạng thái ban đầu của mình ngay lập tức sau khi 

ngừng  lực tác động lên cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
17/22 . . . có tiếp diểm quay trở về trạng thái ban đầu chỉ sau khi tác động tiếp lên cơ cấu 

điều khiển [1, 2006.01] 
17/24 . . gắn vào một phần của cơ cấu truyền động của bộ chuyển mạch thực hiện cả 

chuyển động góc và cả chuyển động thẳng [1, 2006.01] 
17/26 . có hai cơ cấu điều khiển mềm; có một cơ cấu điều khiển được vận hành bằng cách 

kéo từ hai đầu [1, 2006.01] 
17/28 . . được gắn với một phần hoặc các phần của cơ cấu truyền động của chuyển mạch 

chỉ thực hiện chuyển động thẳng [1, 2006.01] 
17/30 . . được gắn với một phần hoặc các phần của cơ cấu truyền động của chuyển mạch 

chỉ thực hiện chuyển động góc [1, 2006.01] 

19/00 Bộ chuyển mạch có các bộ phận điều khiển có thể quay dọc trục và được vận 
hành trực tiếp bằng một vật rắn bên ngoài bộ chuyển mạch, ví dụ bằng tay  [1, 
2006.01] 

19/02 . Chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
19/03 . . Thiết bị giới hạn góc quay của bộ phận điều khiển [2006.01] 
19/04 . . Thân; Vỏ bọc [1, 2006.01] 
19/06 . . . Vỏ bọc chống bụi, chống giọt lỏng bắn vào, vỏ bọc không thấm nước hoặc chịu 

lửa [1, 2006.01] 
19/08 . . Giá đỡ; Tiếp điểm bất động lắp trên đó [1, 2006.01] 
19/10 . . Bộ phận di động; Tiếp điểm gắn trên chúng [1, 2006.01] 
19/11 . . . có các thiết bị chia độ [2006.01] 
19/12 . . . Bố trí các tiếp điểm để tạo tiếp xúc ngắt sau khi đóng, ví dụ để chuyển mạch 

các đầu dây chịu tải [1, 2006.01] 
19/14 . . . Cơ cấu điều khiển, ví dụ nút bấm quay, đầu quay [1, 2006.01] 
19/16 . . . . được vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con người nhưng không bằng 

tay, ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
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19/18 . . . . tác động ở điểm cuối hoặc một vị trí định trước trên quĩ đạo chuyển động 
động của một vật nào đó, ngoài ra mục đích chính của chuyển động tương đối 
này không phải là vận hành bộ chuyển mạch, ví dụ chuyển mạch cửa, chuyển 
mạch giới hạn, chuyển mạch tầng trong thang máy [1, 2006.01] 

19/20 . . . Cơ cấu dẫn động làm quay cơ cấu điều khiển để làm việc theo bất cứ hướng nào 
[1, 2006.01] 

19/22 . . . . có hành trình chết [1, 2006.01] 
19/24 . . . . tác động tức thời [1, 2006.01] 
19/26 . . . . có thiết bị để tạo thời gian duy trì cho trước [1, 2006.01] 
19/28 . . . Cơ cấu dẫn động làm quay cơ cấu điều khiển để làm việc chỉ trong một hướng 

[1, 2006.01] 
19/30 . . . . có hành trình chết [1, 2006.01] 
19/32 . . . . tác động tức thời [1, 2006.01] 
19/34 . . . . có thiết bị để tạo thời gian duy trì cho trước [1, 2006.01] 
19/36 . có cơ cấu điều khiển chỉ có hai vị trí làm việc, ví dụ hai vị trí đó lệch nhau một góc 

180o [1, 2006.01] 
19/38 . . công tắc chuyển mạch  [1, 2006.01] 
19/40 . . . có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
19/42 . . tạo ra ít nhất là ba vị trí làm việc khác nhau, ví dụ để đóng một hoặc hai mạch [1, 

2006.01] 
19/44 . . . có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
19/46 . cơ cấu điều khiển có ba vị trí làm việc, ví dụ ngắt - hình sao - tam giác [1, 2006.01] 
19/48 . . có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
19/50 . cơ cấu điều khiển có bốn vị trí làm việc, ví dụ ngắt/hai trong dãy/chỉ một/hai song 

song với nhau [1, 2006.01] 
19/52 . . có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
19/54 . cơ cấu điều khiển có ít nhất là năm vị trí làm việc [1, 2006.01] 
19/56 . . có cơ cấu điều khiển chuyển động góc. ví dụ chuyển mạch tang trống [1, 

2006.01] 
19/58 . . . có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục, ví dụ chuyển mạch dạng đĩa, chuyển 

mạch  niêm phong [1, 2006.01] 
19/60 . . cơ cấu điều khiển chuyển động góc không có tiếp điểm [1, 2006.01] 
19/62 . . . Tiếp điểm vận hành bằng cam hướng vuông góc với trục [1, 2006.01] 
19/63 . . . Tiếp điểm vận hành bằng cam hướng dọc theo trục [2, 2006.01] 
19/635 . . . Tiếp điểm vận hành bởi phần chuyển động thẳng liên kết với bộ phận điều 

khiển, ví dụ bằng chốt và lỗ mộng [2006.01] 
19/64 . Chuyển mạch được lắp trong vỏ bọc dùng để cùng làm nhiệm vụ khoá liên động 

khi chúng được lắp nối tiếp với các máy ngắt giống như vậy, ví dụ máy ngắt thành 
bộ [1, 2006.01] 

21/00 Bộ chuyển mạch có các bộ phận điều khiển có thể quay quanh trục và được vận 
hành trực tiếp bằng một vật rắn , ví dụ bằng tay [1, 2006.01] 

21/02 . Chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
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21/04 . . Thân; Vỏ [1, 2006.01] 
21/06 . . . được khoá với cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
21/08 . . . Vỏ bọc chống bụi, chống giọt lỏng bắn vào, không thấm nước hoặc chịu lửa [1, 

2006.01] 
21/10 . . . Vỏ chuyển mạch mà ngoài chức năng điều khiển chuyển mạch còn thực hiện 

một số chức năng khác cùng nhờ cần gạt [1, 2006.01] 
21/12 . . Giá đỡ; Tiếp điểm bất động lắp trên chúng [1, 2006.01] 
21/14 . . Thiết bị để tăng áp lực của tiếp điểm [1, 2006.01] 
21/16 . . để lắp các cầu chì vào trong chuyển mạch [1, 2006.01] 
21/18 . . Bộ phận di động; Tiếp điểm lắp trên đó [1, 2006.01] 
21/20 . . . Thiết bị tiếp xúc có cấu tạo ngắt sau khi đóng, ví dụ để chuyển mạch các đầu 

dây chịu tải [1, 2006.01] 
21/22 . . . Cơ cấu điều khiển, ví dụ tay gạt [1, 2006.01] 
21/24 . . . . được dịch chuyển thế nào đó để có khả năng quay trở về vị trí bình thường 

ban đầu sau khi ngắt điện thế khỏi cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 
21/26 . . . . . được vận hành bằng một bộ phận cơ thể của con người  nhưng không phải 

bằng tay, ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
21/28 . . . . . những cơ cấu điều khiển tác động tại vị trí cuối cùng hoặc tại một vị trí định 

trước trên quĩ đạo chuyển động của một vật nào đóng ngoài mục đích chủ 
yếu của chuyển động tương đối của vật này không phải là vận hành chuyển 
mạch, ví dụ chuyển mạch của cửa ra, vào, chuyển mạch giới hạn hoặc  
chuyển mạch tầng trong thang máy [1, 2006.01] 

21/30 . . . . không có sự xê dịch để tạo khả năng quay về vị trí ban đầu sau khi ngừng tác 
động lên cơ cấu điều khiển [1, 2006.01] 

21/32 . . . . . được vận hành bằng một bộ phận cơ thể của con người  nhưng không phải 
bằng tay, ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 

21/34 . . . . . tác động tại vị trí cuối cùng, hoặc tại một vị trí định trước trên quĩ đạo 
chuyển động của một vật nào đó, mà mục đích chủ yếu của dịch chuyển 
tương đối của vật này không phải là vận hành chuyển mạch, ví dụ chuyển 
mạch cửa ra vào, chuyển mạch giới hạn, chuyển mạch tầng ở thang máy [1, 
2006.01] 

21/36 . . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
21/38 . . . . có hành trình chết [1, 2006.01] 
21/40 . . . . tác động tức thời [1, 2006.01] 
21/42 . . . . . sử dụng lực nén hoặc lực kéo của lò xo cuộn [1, 2006.01] 
21/44 . . . . . sử dụng lực bẻ cong của các lò xo tấm [1, 2006.01] 
21/46 . . . . . có hai hoặc nhiều hơn hai phần tử hoạt động tức thời tác động lần lượt [1, 

2006.01] 
21/48 . . . . có sử dụng cơ cấu bánh cóc [1, 2006.01] 
21/50 . . . . có sử dụng các thiết bị hãm hoặc thiết bị khoá liên động, ví dụ bằng lò xo 

hoặc ổ bi; có các thiết bị để dừng tại các vị trí làm việc trung gian [1, 
2006.01] 

21/52 . . . . có thiết bị tạo ra thời gian duy trì [1, 2006.01] 
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21/54 . Chuyển mạch kiểu tay đòn có các tiếp điểm kiểu dao, nhưng tiếp điểm này tác 
động tương hỗ với một hoặc hai tiếp điểm đầu nối dạng lò xo (mỏ cặp), ví dụ cầu 
dao [1, 2006.01] 

21/56 . . đóng tiếp điểm chỉ ở một vị trí [1, 2006.01] 
21/58 . . Công tắc bật làm việc ở cả hai chiều, không cố định tại vị trí trung gian [1, 

2006.01] 
21/60 . . Công tắc bật làm việc ở cả hai chiều được cố định tại vị trí trung gian [1, 

2006.01] 
21/62 . Các chuyển mạch có tiếp điểm chuyển động trượt theo các tiếp xúc chốt [1, 

2006.01] 
21/64 . . có hai vị trí làm việc, ví dụ đóng/ngắt [1, 2006.01] 
21/66 . . . chỉ có áp lực tiếp điểm hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
21/68 . . có ba vị trí làm việc ví dụ các chuyển mạch hai chiều có vị trí trung gian cố định 

[1, 2006.01] 
21/70 . . . có áp lực tiếp điểm  hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
21/72 . . có bốn trạng thái làm việc [1, 2006.01] 
21/74 . . . có áp lực tiếp điểm  hướng dọc theo trục [1, 2006.01] 
21/76 . . có ít nhất là năm vị trí làm việc, ví dụ chuyển mạch tang trống [1, 2006.01] 
21/78 . . . chỉ có áp lực tiếp điểm  hướng dọc theo trục, ví dụ cái chuyển mạch dạng đĩa có 

các tiếp điểm trên bề mặt mút [1, 2006.01] 
21/80 . Các chuyển mạch có cơ cấu điều khiển chuyển dịch theo góc không có các tiếp 

điểm [1, 2006.01] 
21/82 . . Các tiếp điểm được vận hành bằng các cam hướng tâm [1, 2006.01] 
21/84 . . Các tiếp điểm được vận hành bởi một thiết bị chuyển động thẳng được nối với cơ 

cấu điều khiển, ví dụ bằng trục nhỏ hoặc bằng rãnh [1, 2006.01] 
21/86 . Chuyển mạch có các tiếp điểm nhô ra ở trên cơ cấu điều khiển, ví dụ ma nip điện 

báo [1, 2006.01] 
21/88 . . có vị trí nghỉ trung gian [1, 2006.01] 

23/00 Bộ chuyển mạch kiểu lật (công tắc lật), tức là các chuyển mạch đặc trưng bởi 
được điều khiển bằng cách lật một bộ phận điều khiển của công tắc lật [1, 
2006.01] 

 Trong nhóm này, thuật ngữ “lật” được định nghĩa là chuyển động xuay quanh trục 
trong một mặt phẳng song song với bề mặt của bộ chuyển mạch và được cố định ở 
điểm giữa hai đầu của công tắc lật [2006.01] 

23/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
23/04 . . Thân; Vỏ bọc [1, 2006.01] 
23/06 . . . Các vỏ bọc chống bụi, chống giọt lỏng bắn vào, chịu lửa hoặc chống được bụi 

nước hoặc giọt nước [1, 2006.01] 
23/08 . . Giá đỡ; Các tiếp điểm bất động lắp đặt trên đó [1, 2006.01] 
23/10 . . để lắp các cầu chì trong chuyển mạch [1, 2006.01] 
23/12 . . Các bộ phận chuyển động; Các tiếp điểm lắp trên đó [1, 2006.01] 
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23/14 . . . Các cơ cấu đảo chiều [1, 2006.01] 
23/16 . . . Các cơ cấu truyền động [1, 2006.01] 
23/18 . . . . có hành trình chết [1, 2006.01] 
23/20 . . . . hoạt động tức thời [1, 2006.01] 
23/22 . . . . có các thiết bị để tạo ra thời gian duy trì cho trước [1, 2006.01] 
23/24 . có hai vị trí làm việc [1, 2006.01] 
23/26 . . một trong hai vị trí này không ổn định [1, 2006.01] 
23/28 . có ba vị trí làm việc [1, 2006.01] 
23/30 . . trong đó có một vị trí giữa ổn định và một hoặc cả hai vị trí hai đầu không ổn 

định [1, 2006.01] 

25/00 Chuyển mạch có cần gạt hoặc một cơ cấu điều khiển khác chuyển động phức 
tạp [1, 2006.01] 

25/04 . Cơ cấu điều khiển có dịch chuyển góc trong một số mặt phẳng, ví dụ các cần điều 
khiển [1, 2006.01] 

25/06 . Cơ cấu điều khiển có dịch chuyển góc lẫn dịch chuyển thẳng, dịch chuyển thẳng 
được thực hiện dọc theo trục của dịch chuyển góc [1, 2006.01] 

27/00 Chuyển mạch được điều khiển bằng một chi tiết chuyển động, ví dụ bằng khoá, 
nút bấm, chốt cắm, phiến bản chốt; Các chuyển mạch được điều khiển bằng 
phương pháp xếp đặt các chi tiết phù hợp với một trong nhiều phương án kết 
hợp có thể (khoá các chi tiết của chuyển mạch để ngăn chặn đưa chuyển mạch vào 
hoạt động H01H 9/28; có chốt dẫn điện H01R 31/08; kết hợp với các phích cắm 
H01R) [1, 2006.01] 

27/04 . Các chốt hoặc tấm cách điện đặt xen vào khe giữa hai tiếp điểm đóng bình thường 
[1, 2006.01] 

27/06 . Khoá cài vào và sau đó quay được để vận hành các chuyển mạch [1, 2006.01] 
27/08 . . trong đó khoá chỉ có thể rút ra được sau khi các chuyển mạch quay trở về vị trí 

ban đầu [1, 2006.01] 
27/10 . Chuyển mạch được điều khiển bằng các cơ cấu tổng hợp được xếp đặt phù hợp với 

một trong các phương án kết hợp có thể cho trước [1, 2006.01] 

29/00 Chuyển mạch có ít nhất làm một tiếp điểm lỏng (tiếp điểm cứng được tẩm ướt 
bằng thuỷ ngân H01H 1/08) [1, 2006.01] 

29/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
29/04 . . Tiếp điểm; Bình chứa các tiếp điểm lỏng [1, 2006.01] 
29/06 . . . Các tiếp điểm lỏng khác nhau về vật liệu [1, 2006.01] 
29/08 . . Thiết bị để tạo ra thời gian duy trì cho trước [1, 2006.01] 
29/10 . . . bằng cách thu hẹp dòng chất lỏng tiếp xúc [1, 2006.01] 
29/12 . . Các cơ cấu điều khiển được đưa vào vận hành bằng một bộ phận của cơ thể con 

người nhưng không phải bằng tay,  ví dụ bằng chân [1, 2006.01] 
29/14 . . Các cơ cấu điều khiển tác động tại vị trí cuối cùng hay tại một vị trí định trước 

trên quĩ đạo của một vật nào đó, mà ở đây mục đích chính của các chuyển dịch 
tương đối của các vật này không phải nhằm đưa chuyển mạch vào hoạt động, ví 
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dụ cái chuyển mạch cửa ra vào, chuyển mạch giới hạn hoặc chuyển mạch tầng 
của thang máy [1, 2006.01] 

29/16 . được đưa vào hoạt động bằng cách nhúng tiếp điểm rắn vào chất lỏng tiếp xúc bất 
động [1, 2006.01] 

29/18 . được đưa vào hoạt động bằng cách thay đổi mức chất lỏng tiếp xúc nhờ một pít 
tông không dẫn điện [1, 2006.01] 

29/20 . được đưa vào hoạt động bằng phương pháp lật bình chứa chất lỏng tiếp xúc (bộ 
chuyển mạch ly tâm thuỷ ngân H01H 29/26) [1, 2006.01] 

29/22 . . trong đó tiếp điểm đóng và ngắt giữa chất lỏng và chất rắn [1, 2006.01] 
29/24 . . trong đó tiếp điểm đóng và ngắt giữa chất lỏng và chất lỏng [1, 2006.01] 
29/26 . được vận hành bằng cách thay đổi mực chất lỏng tiếp xúc, mà chất lỏng này di 

chuyển được do tác động của lực ly tâm [1, 2006.01] 
29/28 . được vận hành bằng cách thay đổi mực chất lỏng, mà chất lỏng này di động được 

nhờ áp lực thuỷ lực [1, 2006.01] 
29/30 . được vận hành bằng cách thay đổi mực chất lỏng tiếp xúc do sự nở hoặc bay hơi 

của nó [1, 2006.01] 
29/32 . trong đó việc đóng tiếp điểm được thực hiện bằng một tia chất lỏng, ví dụ dao cách 

ly nối đất được đóng mạch bằng một tia nước (tiếp điểm được điều khiển trực tiếp 
bởi điện động lực H01H 53/00) [1, 2006.01] 

31/00 Các bộ ngắt tải cao áp không khí không có các thiết bị dập tắt hoặc ngăn việc 
tạo ra tia hồ quang (kết hợp với những bộ ngắt dòng điện mạnh hoặc cao áp có thiết 
bị dập tắt hoặc ngăn không có tạo ra tia hồ quang H01H 33/00, cơ cấu chuyển mạch 
của các thiết bị phân phối điện H02B) [1, 3, 2006.01] 

31/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
31/04 . . Các cơ cấu khoá liên động (dùng để khóa liên động với các bộ ngắt dòng điện 

mạnh hoặc cao cáp được trang bị thiết bị dập tắt hoặc ngăn chặn tia hồ quang 
H01H 33/52) [1, 2006.01] 

31/06 . . . dùng để khoá liên động giữa vỏ bọc hoặc chụp bảo vệ và cơ cấu vận hành các 
tiếp điểm [1, 2006.01] 

31/08 . . . dùng để khoá liên động  giữa hai hoặc nhiều bộ phận của cơ cấu vận hành các 
tiếp điểm [1, 2006.01] 

31/10 . . . dùng để khoá liên động giữa hai hoặc nhiều bộ ngắt (dùng để khoá liên động 
với thiết bị cao áp để dập hoặc ngăn việc tạo ra tia hồ quang H01H 33/52) [1, 
2006.01] 

31/12 . . được chế tạo để lồng các cầu chì vào trong [1, 2006.01] 
31/14 . có tiếp điểm cầu mà tiếp điểm cầu này khi bộ ngắt ở vị trí mở không nối điện với 

một tiếp điểm thẳng nào [1, 2006.01] 
31/16 . . trong đó tiếp điểm cầu hoặc phần tử mang tiếp điểm dịch chuyển theo góc [1, 

2006.01] 
31/18 . . . được vận hành bằng cách dịch chuyển một hoặc nhiều cái cách điện [1, 

2006.01] 
31/20 . . . . trong số đó ít nhất có một cái cách điện quay quanh trục hình học của chính 

nó [1, 2006.01] 
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31/22 . . . trong đó tiếp điểm hoặc các tiếp điểm chuyển động thẳng so với phần tử mang 
tiếp điểm hoặc mang các tiếp điểm [1, 2006.01] 

31/24 . . có tiếp điểm cầu dịch chuyển theo đường thẳng [1, 2006.01] 
31/26 . có tiếp điểm di động mà khi bộ ngắt ở vị trí mở nó vẫn ở trạng thái nối điện với 

một dây dẫn [1, 2006.01] 
31/28 . . trong đó tiếp điểm có thể dịch chuyển theo góc [1, 2006.01] 
31/30 . . . được vận hành bằng cách di chuyển một hay nhiều cái cách điện [1, 2006.01] 
31/32 . . trong đó tiếp điểm có thể dịch chuyển theo đường thẳng [1, 2006.01] 
31/34 . có các tiếp điểm chuyển động, được dùng để tác động tương hỗ với đường tải điện 

trên không, ví dụ để dùng cho các đầu dây dẫn dòng điện ra [1, 2006.01] 
31/36 . . Các tiếp điểm được chuyển động nhờ khung lấy điện [1, 2006.01] 

33/00 Các bộ ngắt mạch cao áp hoặc các bộ ngắt mạch dòng điện mạnh có các thiết bị 
để dập tắt hoặc ngăn chặn sự hình thành tia hồ quang [1, 2006.01] 

33/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
33/04 . . Các phương tiện để dập tắt hoặc ngăn không tạo ra tia hồ quang giữa các bộ phận 

dẫn điện (dùng cho các chuyển mạch nói chung H01H 9/30) [1, 2006.01] 
33/06 . . . Các vật cách điện đặt giữa các tiếp điểm [1, 2006.01] 
33/08 . . . Các chi tiết bất động để thu hẹp hoặc chia nhỏ tia lửa, ví dụ các tấm chắn dập 

khung lửa [1, 2006.01] 
33/10 . . . . Các chi tiết bằng kim loại [1, 2006.01] 
33/12 . . . Các tiếp điểm phụ trợ dùng để dồn cung lửa từ các tiếp điểm chính sang (sử 

dụng các bộ phóng điện kiểu sừng) 
33/14 . . . Tiếp điểm nhiều lần dùng để chia nhỏ dòng điện đi qua cung lửa hoặc dùng để 

tạo sự giảm điện áp dọc theo cung lửa [1, 2006.01] 
33/16 . . . Trở kháng mắc vào các tiếp điểm [1, 2006.01] 
33/18 . . . dùng nam châm để thổi tắt cung lửa [1, 2006.01] 
33/20 . . . dùng bộ phóng điện kiểu sừng (sử dụng nam châm thổi cung lửa H01H 33/18; 

các bộ phóng điện kiểu sừng H01T 4/14) [1, 2006.01] 
33/22 . . . Lựa chọn các chất lỏng hoặc khí dùng để dập tắt cung lửa [1, 2006.01] 
33/24 . . Các phương tiện dùng để ngăn chặn sự phóng điện vào các chi tiết không cần 

điện, ví dụ các vòng để ngăn quầng sáng [1, 2006.01] 
33/26 . . Các phương tiện để phát hiện ra vòng cung lửa hoặc sự phóng điện [1, 2006.01] 
33/28 . . Thiết bị để vận hành cơ cấu truyền động được lắp lồng vào bộ ngắt [1, 2006.01] 
33/30 . . . sử dụng truyền động với môi trường chất lưu [1, 2006.01] 
33/32 . . . . khí nén [1, 2006.01] 
33/34 . . . . thuỷ lực [1, 2006.01] 
33/36 . . . sử dụng động cơ điện đi-na-mô (để tích năng lượng trong động cơ lò xo H01H 

33/40) [1, 2006.01] 
33/38 . . . sử dụng nam châm điện (để tích năng lượng trong động cơ lò xo H01H 33/40) 

[1, 2006.01] 
33/40 . . . sử dụng động cơ lò xo [1, 2006.01] 
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33/42 . . Cơ cấu dẫn động [1, 2006.01] 
33/44 . . Thiết bị đảm bảo cho bộ ngắt vận hành đúng vào một thời điểm nhất định trước 

trong chu kỳ dòng điện xoay chiều (sơ đồ mắc H01H 33/59) [1, 2006.01] 
33/46 . . Cơ cấu khoá liên động [1, 2006.01] 
33/48 . . . dùng để khóa liên động giữa vỏ bọc và cơ cấu vận hành tiếp điểm [1, 2006.01] 
33/50 . . . để khoá liên động hai hoặc nhiều bộ phận trong cơ cấu vận hành tiếp điểm [1, 

2006.01] 
33/52 . . . để khoá tương hỗ hai hoặc nhiều bộ chuyển mạch [1, 2006.01] 
33/53 . . Vỏ (dùng cho các thiết bị phân phối điện H02B 1/26); Bể chứa; thùng chứa, 

đường ống dẫn hay các van để tạo ra tia đập cung lửa; Các thiết bị phụ trợ cho 
chúng, ví dụ các thiết bị bảo vệ, thiết bị giảm áp suất [3, 2006.01] 

33/55 . . . Thùng dầu hay bể dầu; Thiết bị dùng để hạ chúng (được gắn liền với cơ cấu dẫn 
ra nhằm cách điện bộ ngắt H02B 11/08) [1, 2006.01] 

33/56 . . . Bể chứa khí [1, 2006.01] 
33/57 . . . Sự thu hồi chất lỏng hoặc khí [1, 2006.01] 
33/575 . . . Các thiết bị dùng để giảm áp suất trong các điều kiện bình thường hoặc khi có 

sự cố [3, 2006.01] 
33/58 . . Bộ giảm thanh để làm giảm bớt tiếng ồn do bộ ngắt gây ra khi làm việc [1, 3, 

2006.01] 
33/59 . . Các mạch không nhằm mục đích để thực hiện một chức năng cụ thể của bộ ngắt, 

ví dụ để vận hành bộ ngắt tại một thời điểm định trước trong chu kỳ điện xoay 
chiều [1, 2006.01] 

33/60 . Các bộ ngắt trong đó các thiết bị để dập tắt hoặc ngăn chặn không cho tạo ra cùng 
lửa không chứa nững thiết bị phu riêng biệt để tạo ra hoặc để làm tăng lên dòng 
chất dập tắt cung lửa [1, 2006.01] 

33/64 . . trong đó các tiếp điểm được ngắt trong khí (máy cắt điện chân không H01H 
33/66) [1, 2006.01] 

33/65 . . . trong đó các tiếp điểm được ngắt trong không khí ở áp suất khí quyển, ví dụ 
ngoài trời [2009.01] 

33/66 . . Các bộ ngắt trong chân không [1, 2006.01] 
33/662 . . . Vỏ hoặc màn bảo vệ [7, 2006.01] 
33/664 . . . Tiếp điểm; Phương tiện dập hồ quang, ví dụ vòng phóng điện cung lửa [7, 

2006.01] 
33/666 . . . Cơ cấu vận hành [7, 2006.01] 
33/668 . . . Phương tiện tạo hoặc điều khiển chân không [7, 2006.01] 
33/68 . . trong đó các tiếp điểm được ngắt trong chất lỏng, ví dụ máy cắt điện dầu [1, 

2006.01] 
33/70 . Bộ cắt điện có các thiết bị riêng để dẫn hướng, tạo ra hoặc tăng cường dòng chất 

dập tắt cung lửa [1, 2006.01] 
33/72 . . có các chi tiết bất động để dẫn hướng dòng chất dập tắt cung lửa, ví dụ buồng dập 

cung lửa [1, 2006.01] 
33/73 . . . có các chi tiết ngắt trong không khí ở điều kiện áp suất khí quyển, ví dụ ở ngoài 

trời [1, 2006.01] 
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33/74 . . . có các chi tiết ngắt trong khí (trong không khí ở điều kiện áp suất khí quyển 
H01H 33/73) [1, 2006.01] 

33/75 . . . có các chi tiết ngắt trong chất lỏng, ví dụ bộ cắt điện dầu [1, 2006.01] 
33/76 . . trong đó khí dập cung lửa được thoát ra từ các chi tiết cố định; Chọn vật liệu làm 

các chi tiết cố định đó [1, 2006.01] 
33/77 . . . trong đó các tiếp điểm ngắt trong không khí ở điều kiện áp suất khí quyển [1, 

2006.01] 
33/78 . . . trong đó các tiếp điểm ngắt trong khí (trong không khí ở điều kiện áp suất khí 

quyển H01H 33/77) [1, 2006.01] 
33/80 . . có luồng chất dập cung lửa từ một nguồn áp suất được điều khiển bằng van [1, 

2006.01] 
33/82 . . . Chất dập lửa là không khí hoặc khí [1, 2006.01] 
33/825 . . . .  có mạch kín không khí hoặc khí (H01H 33/835 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
33/83 . . . . Trong đó các tiếp điểm được cất bằng dòng không khí hoặc dòng khí (H01H 

33/835 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
33/835 . . . . . có mạch kín không khí hoặc khí [3, 2006.01] 
33/84 . . . môi trường dập cung lửa là chất lỏng, ví dụ dầu [1, 2006.01] 
33/85 . . . . ngắt các tiếp điểm bằng luồng chất lỏng [1, 2006.01] 
33/86 . . có van điều khiển buồng chất dập tắt cung lửa chảy ra do áp suất từ không gian 

giữa các tiếp điểm [1, 2006.01] 
33/867 . . . môi trường dập tắt lửa hồ quang là không khí hoặc khí [3, 2006.01] 
33/873 . . . . có mạch kín không khí hoặc khí [3, 2006.01] 
33/88 . . có dòng môi trường dập cung lửa được tạo ra hoặc được tăng cường do các 

pittông chuyển động qua lại hoặc nhờ các bộ phận tạo áp suất khác [1, 2006.01] 
33/90 . . . chuyển động này được thực hiện bởi cơ cấu vận hành tiếp điểm hoặc cơ cấu nối 

với các tiếp điểm [1, 2006.01] 
33/91 . . . . môi trường dập tắt hồ quang là không khí hoặc khí [1, 2006.01] 
33/915 . . . . . có mạch kín không khí hoặc khí [3, 2006.01] 
33/92 . . . . Môi trường dập tắt hồ quang là chất lỏng, ví dụ dầu [1, 2006.01] 
33/94 . . . sự chuyển động này được thực hiện chỉ nhờ áp lực do hồ quang chính hoặc phụ 

gây ra [1, 2006.01] 
33/95 . . . . Môi trường dập tắt hồ quang là không khí hoặc khí [1, 2006.01] 
33/96 . . . . Môi trường dập tắt lửa là chất lỏng, ví dụ dầu [1, 2006.01] 
33/98 . . . có luồng môi trường dập tắt hồ quang phụ hoặc một phần của hồ quang tạo ra 

mà không cần phải sử dụng tới các chi tiết động nào đó để tạo ra hoặc tăng 
cường luồng đó [1, 2006.01] 

33/985 . . . môi trường dập tắt hồ quang là không khí hoặc khí [3, 2006.01] 
33/99 . . . môi trường dập tắt hồ quang là chất lỏng [3, 2006.01] 

35/00 Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi các tham số vật lý (bằng 
cách thay đổi từ trường hoặc điện trường H01H 36/00; các bộ chuyển mạch nhiệt 
điện H01H 37/00; các bộ chuyển mạch có thời gian duy trì H01H 43/00; rơle H01H 
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45/00- H01H 61/00; các bộ cảm biến để biến đổi liên tục những tham số biến đổi 
thành dịch chuyển cơ học G01) [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Những tham số vật lý mà căn cứ vào đó người ta phân loại một thiết bị chuyển được 

hiểu là các tham số mà sự thay đổi của chúng được sử dụng làm đại lượng đầu vào và 
được đưa vào các thiết bị này, ví dụ sự nổ bên ngoài tạo ra sóng nén vận hành các 
chuyển mạch được phân loại vào phân nhóm H01H 35/24; sự nổ được tạo ra ở kho 
trong các chuyển mạch do tác động của nhiệt vào nhóm H01H 37/00, dưới tác động 
của dòng điện vào nhóm H01H 39/00, do tác động của dòng điện bên ngoài vào phân 
nhóm H01H 35/14 

35/02 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi vị trí, độ nghiêng hoặc sự 
định hướng của chính bản thân bộ chuyển mạch so với phương của trọng lực (bình 
thủy ngân lật được H01H 29/20; sự thay đổi vị trí do sự thay đổi mức chất lỏng 
H01H 35/18) [1, 2006.01] 

35/06 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi vận tốc (vận hành bằng 
cách thay đổi luồng chất lỏng hoặc chất khí H01H 35/24) [1, 2006.01] 

35/10 . . Các bộ chuyển mạch ly tâm (được đưa vào hoạt động bằng cách thay đổi mức của 
thủy ngân do tác động của lực ly tâm H01H 29/26) [1, 2006.01] 

35/12 . . Các chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi hướng chuyển động [1, 
2006.01] 

35/14 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng sự thay đổi gia tốc, ví dụ do sự dập hoặc 
sự rung gây ra; Bộ chuyển mạch quán tính [1, 2006.01] 

35/18 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi mức chất lỏng hoặc tỷ 
trọng của chất lỏng, ví dụ các bộ chuyển mạch kiểu phao (trong đó chất lỏng là tiếp 
điểm của các chuyển mạch H01H 29/00; bằng nam châm ở trên một phao nổi 
H01H 36/02) [1, 2006.01] 

35/24 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi áp suất chất lỏng hoặc chất 
khí bằng sóng nén chất lỏng hoặc chất khí hoặc bằng sự thay đổi luồng chất lỏng 
hoặc chất khí (trong đó sự thay đổi áp suất do sự thay đổi nhiệt độ gây ra H01H 
37/36) [1, 2006.01] 

35/26 . . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
35/28 . . . Sự bù trừ những dao động áp suất hoặc nhiệt độ của môi trường xung quanh [1, 

2006.01] 
35/30 . . . Các thiết bị truyền áp lực tới các bộ phận phản ứng khi có sự thay đổi áp suất, 

ví dụ, nhờ một bộ kiến cảm áp suất kiểu màng và ống mao dẫn [1, 2006.01] 
35/32 . . được vận hành bằng hộp gió [1, 2006.01] 
35/34 . . được vận hành bằng màng ngăn [1, 2006.01] 
35/36 . . được vận hành bằng ống xoắn mềm, ví dụ bằng ống Bourdon [1, 2006.01] 
35/38 . . được vận hành bằng pít tông và xi lanh [1, 2006.01] 
35/40 . . được vận hành bằng các thiết bị bảo đảm tạo ra một dòng liên tục của chất lỏng 

hoặc chất khí, ví dụ các cánh quạt [1, 2006.01] 
35/42 . Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi độ ẩm [1, 2006.01] 
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36/00 Các bộ chuyển mạch được vận hành bằng cách thay đổi từ trường hoặc điện 
trường, ví dụ bằng cách thay đổi vị trí tương đối của nam châm và bộ chuyển 
mạch, bằng cách tạo màn chắn [1, 2006.01] 

36/02 . được vận hành bằng chuyển động phao mang nam châm [1, 2006.01] 

37/00 Các bộ chuyển mạch nhiệt điện [1, 2006.01] 
37/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
37/04 . . Bệ đỡ; Vỏ bọc; Giá khung [1, 2006.01] 
37/06 . . . tạo điều kiện dễ thay thế, ví dụ vỏ bọc mâm cặp [1, 2006.01] 
37/08 . . Các thiết bị chỉ báo; Các dấu hiệu phân biệt [1, 2006.01] 
37/10 . . Sự bù trừ những dao động nhiệt độ hay áp suất của môi trường xung quanh [1, 

2006.01] 
37/12 . . Các thiết bị để điều chỉnh nhiệt độ vận hành cả trạng thái "đóng" hoặc "ngắt" [1, 

2006.01] 
37/14 . . . bằng cách sử dụng các thiết bị điện nung nóng sơ bộ [1, 2006.01] 
37/16 . . . bằng cách thay đổi nhiệt lượng, tiếp nhận bởi một phần tử cảm nhiệt, ví dụ, 

bằng phương pháp xê dịch màn chắn [1, 2006.01] 
37/18 . . . bằng cách thay đổi độ nghiêng của phần tử cảm nhiệt nhờ một lò xo riêng biệt 

[1, 2006.01] 
37/20 . . . bằng cách thay đổi vị trí của phần tử cảm nhiệt tương đối với bệ hoặc vỏ bọc 

máy cắt điện [1, 2006.01] 
37/22 . . . bằng cách điều chỉnh chi tiết truyền chuyển động của phần tử cảm nhiệt tới các 

tiếp điểm hoặc các then cài [1, 2006.01] 
37/24 . . . bằng cách điều chỉnh vị trí của tiếp điểm động trên bộ phận truyền động của 

tiếp điểm đó [1, 2006.01] 
37/26 . . . bằng cách điều chỉnh bộ định vị xác định vị trí của tiếp điểm động ở trạng thái 

ngắt [1, 2006.01] 
37/28 . . . bằng cách thay đổi vị trí của tiếp điểm bất động [1, 2006.01] 
37/30 . . . bằng cách thay đổi vị trí của cụm tiếp xúc tương đối với đế hoặc thân của các 

chuyển mạch [1, 2006.01] 
37/32 . . Các phần tử cảm nhiệt (các phần tử cảm nhiệt nói chung G01K) [1, 2006.01] 
37/34 . . . Các thiết bị truyền nhiệt tới chúng, ví dụ, cảm biến áp suất kiểu màng, được 

tách ra khỏi phần tử tiếp điểm [1, 2006.01] 
37/36 . . . được vận hành do môi trường lỏng chảy bị nén lại hoặc giãn nở ra có hơi hoặc 

không có bay hơi (các tiếp điểm chất lỏng của các chuyển mạch H01H 29/04, 
H01H 29/30) [1, 2006.01] 

37/38 . . . . có các hộp gió [1, 2006.01] 
37/40 . . . . có màng [1, 2006.01] 
37/42 . . . . có ống xoắn mềm, ví dụ, ống Bourdon [1, 2006.01] 
37/44 . . . . có pít tông và xi lanh [1, 2006.01] 
37/46 . . . được vận hành do một vật rắn bị nén hoặc bị giãn nở (sự uốn cong của một 

phần tử lưỡng kim H01H 37/52) [1, 2006.01] 
37/48 . . . . có các ống hoặc các lõi cứng bị kéo căng ra [1, 2006.01] 
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37/50 . . . . có sợi dây bị kéo căng ra dưới một điện áp [1, 2006.01] 
37/52 . . . được vận hành do phần tử lưỡng kim bị uốn cong [1, 2006.01] 
37/54 . . . . trong đó phần tử lưỡng kim tác động tức thời [1, 2006.01] 
37/56 . . . . có phần tử lưỡng kim bị uốn cong theo hình xoắn ốc [1, 2006.01] 
37/58 . . . được vận hành bằng sự thay đổi độ từ thẩm, được điều khiển bằng nhiệt [1, 

2006.01] 
37/60 . . Các thiết bị để tạo ra tác động tức thời (bằng một phần tử lưỡng kim H01H 37/54; 

bằng nam châm H01H 37/66) [1, 2006.01] 
37/62 . . Các thiết bị để tạo ra thời gian duy trì định trước, không phải là các thiết bị nhiệt 

[1, 2006.01] 
37/64 . . Các tiếp điểm [1, 2006.01] 
37/66 . . . Tăng cường áp suất tiếp điểm bằng từ tính; Tác động tức thời do nam châm tạo 

ra [1, 2006.01] 
37/68 . . . được bịt kín trong ống chân không hoặc ống nạp khí [1, 2006.01] 
37/70 . . . Các thiết bị để quay trở lại vị trí ban đầu [1, 2006.01] 
37/72 . Các tiếp điểm trong đó chuyển động đóng và chuyển động ngắt của tiếp điểm xảy 

ra do đốt nóng và làm nguội hoặc ngược lại [1, 2006.01] 
37/74 . trong đó tiếp điểm hoặc chỉ chuyển động đóng hoặc chỉ chuyển động ngắt do đốt 

nóng hoặc làm nguội (dùng cho việc bảo vệ bề mặt điện các đường dây điện và 
máy móc dụng cụ điện H01H 73/00 - H01H 83/00) [1, 2006.01] 

37/76 . . Các tiếp điểm được vận hành do sự nóng chảy của một chất dễ nóng chảy, do sự 
đốt cháy nhiên liệu hoặc do sự nổ của một chất nổ gây ra (cầu chì nóng chảy 
H01H 85/00) [1, 2006.01] 

39/00 Các thiết bị chuyển mạch được vận hành bởi sự nổ do dòng điện bên trong thiết 
bị gây ra [1, 2006.01] 

41/00 Các bộ chuyển mạch mà trong đó sự tác động bằng tay một lần lên cơ cấu điều 
khiển sẽ gây ra sự hoạt động liên tiếp của các tiếp điểm theo số lần đã lựa chọn 
trước [1, 2006.01] 

41/04 . trong đó không có các bộ phận để thiết lập hoặc lưu giữ bằng cơ khí một số có 
nhiều chữ số [1, 2006.01] 

41/06 . . vận hành bằng đĩa quay số hoặc bằng con trượt [1, 2006.01] 
41/08 . . vận hành bằng bàn phím  [1, 2006.01] 
41/10 . có các bộ phận để thiết lập hoặc lưu giữ bằng cơ khí một số có nhiều chữ số [1, 

2006.01] 
41/12 . . vận hành bằng đĩa quay số hoặc bằng con trượt [1, 2006.01] 
41/14 . . vận hành bằng bàn phím [1, 2006.01] 

43/00 Các bộ chuyển mạch vận hành phụ thuộc vào thời gian hoặc vận hành theo một 
chương  trình thời gian để đảm bảo việc chọn ra được những khoảng thời gian 
để thực hiện một hoặc nhiều thao tác chuyển mạch và tự động chấm dứt hoạt 
động của mình sau khi chương trình đó đã được hoàn thành  [1, 2006.01] 

43/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
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43/04 . . Các thiết bị để thiết lập thời gian [1, 2006.01] 
43/06 . . . có các phần tử được điều chỉnh độc lập cho mỗi một bước của chương trình, ví 

dụ có các thanh đẩy [1, 2006.01] 
43/08 . . . có các phần tử mang chương trình có thể thay đổi các phần tử này chung cho tất 

cả các bước chương trình, ví dụ, có phiếu đục lỗ [1, 2006.01] 
43/10 . có lựa chọn thời gian vận hành tiếp điểm nhờ một chi tiết quay với vận tốc không 

đổi [1, 2006.01] 
43/12 . . tự động dừng lại sau một chu kỳ làm việc [1, 2006.01] 
43/14 . . . trong đó để nhắc lại một thao tác thì phải quay lại vị trí ban đầu của thiết bị để 

xác lập lại các khoảng thời gian [1, 2006.01] 
43/16 . . Tự động dừng lại sau một số lần chu kỳ làm việc đã định trước [1, 2006.01] 
43/24 . có lựa chọn thời gian vận hành tiếp điểm bằng một chi tiết chuyển động nhưng 

không phải chuyển động quay [1, 2006.01] 
43/26 . . việc vận hành được thực hiện bằng một chất chuyển động, do trọng lực, ví dụ cát, 

nước [1, 2006.01] 
43/28 . . việc vận hành được thực hiện bằng một chi tiết mà vận tốc của chi tiết đó được 

điều chỉnh bằng các thiết bị áp lực thủy tĩnh, ví dụ bằng pít tông và xi lanh [1, 
2006.01] 

43/30 . có lựa chọn thời gian vận hành tiếp điểm nhờ nhiệt [1, 2006.01] 
43/32 . có lựa chọn thời gian vận hành tiếp điểm nhờ các quá trình điện phân; có lựa chọn 

thời gian vận hành tiếp điểm nhờ các quá trình hoá học [1, 2006.01] 
Rơle 

45/00 Các chi tiết kết cấu của rơle (sơ đồ mạch điện H01H 47/00; chi tiết kết cấu của rơle 
điện từ H01H 50/00; chi tiết kết cấu của các bộ chuyển mạch lựa chọn có dẫn động 
bằng điện H01H 63/00) [1, 2006.01] 

45/02 . Bệ đỡ; Thân; Vỏ (khung để lắp được hai hay nhiều rơle hoặc để gắn một rơle và 
một chi tiết điện khác H02B 1/01, H04Q 1/08, H05K) [1, 2006.01] 

45/04 . . Gắn toàn bộ một rơle hoặc các chi tiết riêng biệt của rơle lên một giá đỡ hoặc 
trong một vỏ bọc [1, 2006.01] 

45/06 . . có các cửa sổ; Thân; hoặc vỏ bọc trong suốt [1, 2006.01] 
45/08 . Thiết bị chỉ báo; Các dấu hiệu để phân biệt [1, 2006.01] 
45/10 . Che chắn điện từ hoặc che chắn tĩnh điện (vỏ bọc H01H 45/02) [1, 2006.01] 
45/12 . Làm thoáng; Làm nguội; Đốt nóng (nhằm mục đích vận hành rơle nhiệt điện H01H 

61/013) [1, 2006.01] 
45/14 . Kết cấu các đầu dây ra [1, 2006.01] 

47/00 Các sơ đồ mạch điện không nhằm một mục đích sử dụng cụ thể nào của rơle mà 
được thiết kế ra để thu được các đặc tính làm việc mong muốn hoặc để tạo ra 
được dòng điện kích thích (sơ đồ nối mạch của các nam châm điện nói chung  
H01F 7/18) [1, 2006.01] 

47/02 . dùng để thay đổi hoạt động của rơle [1, 2006.01] 

58 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01H 

47/04 . . dùng để giữ phần ứng ở trạng thái bị hút, ví dụ khi mạch kích thích khởi đầu bị 
ngắt; để duy trì phần ứng ở trạng thái bị hút, ví dụ khi dòng điện kích thích giảm 
đi [1, 2006.01] 

47/06 . . . bằng cách thay đổi số lượng vòng dây hoặc cuộn dây mắc nối tiếp [1, 2006.01] 
47/08 . . . bằng cách thay đổi số lượng vòng dây hoặc cuộn dây mắc song song [1, 

2006.01] 
47/10 . . . bằng cách mắc vào hoặc loại bỏ điện trở toàn phần nằm ở ngoài cuộn dây của 

rơle [1, 2006.01] 
47/12 . . để phân cực nam châm điện [1, 2006.01] 
47/14 . . để rơle làm việc ở chế độ vi sai [1, 2006.01] 
47/16 . . để rơle làm việc ở chế độ phối hợp, ví dụ chế độ cộng tính [1, 2006.01] 
47/18 . . để tạo thời gian duy trì trong khi rơle làm việc (ống, băng hoặc đĩa dẫn điện đoản 

mạch H01H 50/40) [1, 2006.01] 
47/20 . . để tạo ra độ chọn lọc tần số hoạt động của rơle [1, 2006.01] 
47/22 . để dẫn dòng điện kích thích vào cuộn dây rơle [1, 2006.01] 
47/24 . . có đầu vào cảm quang [1, 2006.01] 
47/26 . . có đầu vào cảm nhiệt [1, 2006.01] 
47/28 . . qua ống phóng điện qua khí [1, 2006.01] 
47/30 . . . qua dụng cụ phóng điện qua khí được nạp đầy khí [1, 2006.01] 
47/32 . . qua dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
47/34 . . qua bộ khuyếch đại từ [1, 2006.01] 
47/36 . . có một hoặc nhiều cuộn dây của rơle tạo thành một phần của sơ đồ mạch cầu [1, 

2006.01] 

49/00 Phương pháp và thiết bị chuyên dùng chế tạo rơle hoặc các chi tiết của rơle [1, 
2006.01] 

50/00 Chi tiết kết cấu của rơle điện từ (sơ đồ mạch điện H01H 47/00; chi tiết kết cấu của 
các bộ chuyển mạch lựa chọn có truyển động điện H01H 63/00) [1, 2006.01] 

50/02 . Bệ đỡ; Thân; Vỏ bọc (khung để lắp hai hay nhiều rơle trên đó hoặc để lắp một rơle 
với một chi tiết điện khác H02B 1/01, H04Q 1/08, H05K) [1, 2006.01] 

50/04 . . Lắp toàn bộ một rơle hoàn chỉnh hay lắp các bộ phận của rơle lên giá hoặc bên 
trong vỏ bọc rơle [1, 2006.01] 

50/06 . . có cửa sổ; Thân hoặc vỏ bọc trong suốt [1, 2006.01] 
50/08 . Các bộ chỉ báo; Những dấu hiệu phân biệt [1, 2006.01] 
50/10 . Che chắn điện từ hoặc tĩnh điện (vỏ bọc H01H 50/02) [1, 2006.01] 
50/12 . Thông gió; Làm nguội; Đốt nóng rơle (để vận hành rơle nhiệt điện H01H 61/013) 

[1, 2006.01] 
50/14 . Kết cấu các đầu ra [1, 2006.01] 
50/16 . Kết cấu mạch từ (lõi, ách từ hoặc phần ứng nói chung H01F 3/00; nam châm nói 

chung H01F 7/00) [1, 2006.01] 
50/18 . . Các chi tiết động trong mạch từ, ví dụ phần ứng [1, 2006.01] 
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H01H 

50/20 . . . dịch chuyển bên trong cuộn dây, cụ thể là chuyển động dọc theo chiều dọc của 
trục cuộn dây; chuyển động đồng trục tương đối với cuộn dây [1, 2006.01] 

50/22 . . . . Các bộ phận trong đó mạch từ gần như khép kín [1, 2006.01] 
50/24 . . . Các bộ phận quay hoặc lắc bên ngoài lõi dây [1, 2006.01] 
50/26 . . . . Các bộ phận chuyển động quanh lưỡi dao [1, 2006.01] 
50/28 . . . . Các bộ phận chuyển động do một lò xo tấm hoặc một lưỡi gà bị bẻ cong [1, 

2006.01] 
50/30 . . . Các cơ cấu cơ khí dùng để ngăn chặn hoặc giảm bớt rung, xóc, ví dụ để cân 

bằng phần ứng [1, 2006.01] 
50/32 . . . Các bộ phận động được chốt bằng cơ khí [1, 2006.01] 
50/34 . . . Các cơ cấu dùng để điều chỉnh các bộ giới hạn chuyển động; Các cơ cấu cơ khí 

dùng để điều chỉnh lực phản hồi [1, 2006.01] 
50/36 . . Các bộ phận bất động trong mạch từ, ví dụ ách từ [1, 2006.01] 
50/38 . . . Các chi tiết trong mạch từ chính được làm có hình dạng để dập được cung lửa 

hồ quang giữa các tiếp điểm của rơle [1, 2006.01] 
50/40 . . . Các mạch từ chính có nhiều lõi hoặc các mạch từ chính được phân nhánh [1, 

2006.01] 
50/42 . . . Các mạch từ phụ trợ, ví dụ dùng để giữ phần ứng tại vị trí đứng yên hoặc để 

kéo phần ứng về vị trí đứng yên, dùng để hãm hoặc tăng tốc chuyển động [1, 
2006.01] 

50/44 . Cuộn nam châm điện hoặc vòng dây (các sơ đồ mạch H01H 47/00; cuộn dây nói 
chung H01F 5/00) [1, 2006.01] 

50/46 . . Ống, băng hoặc đĩa dẫn điện đoản mạch [1, 2006.01] 
50/54 . Các thiết bị tiếp xúc (tiếp điểm dùng cho các bộ chuyển mạch nói chung H01H 

1/00) [1, 2006.01] 
50/56 . . Các nhóm tiếp điểm [1, 2006.01] 
50/58 . . . Các thiết bị dẫn động có kết cấu gắn với các nhóm tiếp điểm; Lắp các thiết bị 

dẫn động trên phần ứng [1, 2006.01] 
50/60 . . Các tiếp điểm động được nối chặt với phần động của mạch từ [1, 2006.01] 
50/62 . . Các tiếp điểm động tác động tương hỗ được vận hành bằng các thiết bị điều khiển 

điện riêng biệt [1, 2006.01] 
50/64 . Thiết bị dẫn động nằm ở giữa tiếp điểm và phần động của mạch từ (kết cấu gắn với 

nhóm tiếp điểm H01H 50/58) [1, 2006.01] 
50/66 . . có hành trình chết [1, 2006.01] 
50/68 . . tác động tức thời [1, 2006.01] 
50/70 . . đưa tiếp điểm vào hoạt động chốc lát trong thời gian va đập của phần ứng [1, 

2006.01] 
50/72 . . dùng cho tiếp điểm thủy ngân [1, 2006.01] 
50/74 . . Các thiết bị cơ khí để tạo ra tần số vận hành riêng mong muốn của tiếp điểm, ví 

dụ để dùng cho các bộ ngắt tự động [1, 2006.01] 
50/76 . . . Sử dụng lò xo tấm hoặc các lưỡi gà [1, 2006.01] 
50/78 . . . có màng mỏng; có dây kéo căng hoặc có các băng thực hiện dao động ngang [1, 

2006.01] 
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50/80 . . . có các phần tử xoắn và rung, ví dụ dây, dải băng [1, 2006.01] 
50/82 . . . có các chi tiết quán tính, quay bằng lò xo [1, 2006.01] 
50/84 . . . có các thiết bị để điều chỉnh tần số đóng hoặc tần số ngắt hoặc để điều chỉnh tỷ 

lệ giữa thời gian đóng và thời gian ngắt [1, 2006.01] 
50/86 . Các thiết bị để tạo ra thời gian duy trì cho trước giữa thời điểm bắt đầu chuyển 

mạch và ngắt mạch hoặc đóng mạch của các tiếp điểm (ống, dải băng hoặc đĩa dẫn 
điện đoản mạch H01H 50/46; mạch điện để tạo ra thời gian duy trì H01H 47/18) [1, 
2006.01] 

50/88 . . Các thiết bị cơ khí, ví dụ bộ giảm xóc [1, 2006.01] 
50/90 . . . có thời gian duy trì ở cả hai chiều làm việc [1, 2006.01] 
50/92 . . Các thiết bị nhiệt (tạo thành một phần không thể tách rời của rơle nhiệt điện 

H01H 61/00) [1, 2006.01] 

51/00 Rơle điện từ (rơle sử dụng hiệu ứng điện động học H01H 53/00) [1, 2006.01] 
51/01 Rơle mà trong đó phần ứng được giữ tại một vị trí bằng một nam châm vĩnh cửu và 

nhả ra do được tác động kích thích của một cuộn dây tạo ra từ trường có chiều ngược 
lại [3, 2006.01] 

51/02 . Rơle không phân cực (H01H 51/01 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
51/04 . . có một phần ứng; có một bộ phần ứng liên kết với nhau [1, 2006.01] 
51/06 . . . Phần ứng có thể di chuyển giữa hai vị trí đứng yên cuối cùng; và khi nam châm 

điện được kích thích, phần ứng quay trở về vị trí ban đầu nhờ có năng lượng 
được tích lại khi nó chuyển động theo hướng đầu tiên, ví dụ nhờ một lò xo, một 
nam châm vĩnh cửu, một lực trọng trường [1, 2006.01] 

51/08 . . . . Các tiếp điểm lần lượt ngắt và đóng khi lần lượt đóng và ngắt nam châm điện, 
ví dụ bằng cách sử dụng cơ cấu bánh cóc [1, 2006.01] 

51/10 . . . . Các tiếp điểm vẫn được giữ ở trạng thái ngắt hoặc đóng bằng một chốt cài cơ 
khí được điều khiển bằng một nam châm điện [1, 2006.01] 

51/12 . . . Phần ứng có thể di chuyển giữa hai vị trí đứng yên cuối cùng và di chuyển ở cả 
hai hướng khi kích thích một trong hai nam châm điện mà không phải tích luỹ 
năng lượng cho chuyển động quay về của phần ứng [1, 2006.01] 

51/14 . . . . không có vị trí đứng yên trung gian trung hoà [1, 2006.01] 
51/16 . . . . có vị trí đứng yên trung gian trung hoà [1, 2006.01] 
51/18 . . . Phần ứng có thể quay số vòng không hạn chế [1, 2006.01] 
51/20 . . có hai hoặc nhiều phần ứng độc lập [1, 2006.01] 
51/22 . Rơle phân cực [1, 2006.01] 
51/24 . . không có vị trí đứng yên trung gian trung hoà [1, 2006.01] 
51/26 . . có vị trí đứng yên trung gian trung hòa [1, 2006.01] 
51/27 . Rơle với phần ứng có hai trạng thái từ ổn định và hoạt động khi chuyển từ trạng 

thái này sang trạng thái kia [1, 2006.01] 
51/28 . Rơle có phần ứng, và tiếp điểm đặt trong vỏ kín, cuộn dây kích thích đặt ngoài vỏ, 

ví dụ rơle có tiếp điểm gắn trên lò xo từ dạng lá hay lưỡi gà (H01H 51/27 được ưu 
tiên) [1, 2006.01] 
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51/29 . Rơle có phần ứng, tiếp điểm và cuộn kích thích đặt trong vỏ kín (H01H 51/27 được 
ưu tiên) [1, 2006.01] 

51/30 . Rơle chuyên dùng dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
51/32 . .  Rơle tần số; Rơle được điều chỉnh bằng cơ khí [1, 2006.01] 
51/34 . Máy ngắt tự động, tức là máy ngắt có thể đóng, ngắt các tiếp điểm theo chu kỳ 

hoặc lập lại một cách khác [1, 2006.01] 
51/36 . . có tỷ số giữa đóng và ngắt được thay đổi qua điều chỉnh bằng tay hoặc thay đổi 

cường độ dòng điện [1, 2006.01] 

53/00 Rơle sử dụng hiệu ứng điện động lực, tức là rơle có tiếp điểm được đóng hoặc 
ngắt do sự chuyển động tương đối của vật dẫn mang dòng điện và từ trường 
dưới tác động của lực tương tác giữa chúng với nhau [1, 2006.01] 

53/01 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
53/015 . . Các cuộn dây di động; Các cơ cấu dẫn động các tiếp điểm liên quan tới các cuộn 

dây đó [1, 2006.01] 
53/02 . Rơle điện động, tức là rơle mà trong đó xảy ra sự tương tác giữa hai vật dẫn mang 

dòng điện [1, 2006.01] 
53/04 . . Rơle sắt từ động, tức là rơle có từ trường tập trung trong các lõi sắt từ [1, 

2006.01] 
53/06 . Rơle từ động, tức là rơle có từ trường do nam châm vĩnh cửu tạo nên [1, 2006.01] 
53/08 . Rơle có tiếp điểm thủy ngân tạo thành vật dẫn mang dòng điện [1, 2006.01] 
53/10 . Rơle cảm ứng, tức là rơle với sự tương tác giữa từ trường và dòng điện do từ 

trường này cảm ứng trong dây dẫn [1, 2006.01] 
53/12 . . Rơle Ferraris [1, 2006.01] 
53/14 . Các tiếp điểm hoạt động bằng động cơ điện thông qua truyền áp lực chất lỏng, ví 

dụ sử dụng bơm có truyền động bằng động cơ điện [1, 2006.01] 

55/00 Rơle từ giảo [1, 2006.01] 

57/00 Rơle điện giảo; Rơle áp điện [1, 2006.01] 

59/00 Rơle tĩnh điện; Rơle có nguyên lý hoạt động dựa trên hiện tượng dính tĩnh điện  
[1, 2006.01] 

61/00 Rơle nhiệt điện (máy ngắt không hoạt động bằng tín hiệu điện, máy ngắt nhiệt có tín 
hiệu vào báo trước H01H 37/00; Các phần tử nhạy cảm nhiệt H01H 37/32) [1, 
2006.01] 

61/01 . Các phần tử kết cấu [1, 2006.01] 
61/013 . . Kết cấu nung nóng dùng để điều khiển rơle [1, 2006.01] 
61/017 . . . Nung nóng bằng phóng điện lạnh hoặc bằng hồ quang trong một không gian 

hạn chế [1, 2006.01] 
61/02 . có phần tử nhạy cảm nhiệt được gây nóng gián tiếp, ví dụ bằng điện trở hoặc cảm 

ứng [1, 2006.01] 
61/04 . có phần tử nhạy cảm nhiệt chỉ được gây nóng trực tiếp [1, 2006.01] 
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61/06 . Các máy ngắt tự động, tức là các máy ngắt tiếp điểm đóng, ngắt theo chu kỳ hoặc 
tác động lặp lại một cách khác [1, 2006.01] 

61/08 . . trong đó tỷ số giữa thời gian đóng và thời gian ngắt của tiếp điểm được điều 
chỉnh bằng tay hoặc bằng cách thay đổi cường độ dòng điện [1, 2006.01] 

Bộ tìm chọn [3] 

63/00 Các chi tiết kết cấu của các bộ đảo mạng chọn [1, 2006.01] 
63/02 . Tiếp điểm; Chổi tiếp xúc; Các mối nối dùng cho chúng [1, 2006.01] 
63/04 . . Chổi tiếp xúc đóng và ngắt; Bộ chỉ thị vị trí dùng cho chúng [1, 2006.01] 
63/06 . . Mặt tiếp xúc [1, 2006.01] 
63/08 . . . hình trụ [1, 2006.01] 
63/10 . . . mặt phẳng [1, 2006.01] 
63/12 . . đấu nhiều lần với các mặt tiếp xúc, ví dụ, sử dụng cấp dải băng [1, 2006.01] 
63/14 . . . không cần hàn [1, 2006.01] 
63/16 . Kết cấu truyền động dùng cho chổi nhiều vị trí [1, 2006.01] 
63/18 . . Có sự dịch chuyển bước của chổi tiếp xúc tới vị trí đã chọn [1, 2006.01] 
63/20 . . . sử dụng nam châm kiểu bậc thang và bánh cóc [1, 2006.01] 
63/22 . . . có sử dụng truyền động điện từng bước không có bánh cóc, ví dụ nam châm 

truyền động tự  ngắt [1, 2006.01] 
63/24 . . có chổi tiếp điện di chuyển liên tục cho tới khi đạt tới vị trí đã chọn [1, 2006.01] 
63/26 . . . có các khớp nối ăn khớp riêng biệt để nối vài bộ tìm chọn của các máy ngắt 

chọn lọc với trục chung [1, 2006.01] 
63/28 . . . có động cơ riêng biệt cho từng bộ ngắt chọn lọc [1, 2006.01] 
63/30 . . . . Các động cơ khí nén để di chuyển chổi tiếp xúc tới vị trí đã chọn [1, 2006.01] 
63/32 . . . . Động cơ lò xo để di chuyển chổi tiếp xúc tới vị trí đã chọn [1, 2006.01] 
63/33 . Các chi tiết kết cấu của bộ tìm toạ độ không có rơle ở các điểm giao nhau [1, 

2006.01] 
63/34 . Bệ đỡ; Vỏ bọc; Thân; Đáy; Bệ (khung để gia cố có bộ đảo mạch chọn lọc chung 

với một thiết bị đảo mạch tĩnh tại khác hoặc không có nó H04Q 1/04); Gia cố cầu 
chì nóng chảy trên các bộ chuyển  mạch chọn lọc [1, 2006.01] 

63/36 . Các sơ đồ đảm bảo công việc theo yêu cầu và chính xác và dể sử dụng bộ đảo mạch 
chọn lọc với mục đích cụ thể nào đó [1, 2006.01] 

63/38 . . dùng cho các loại chuyển mạch có chổi tiếp xúc nhiều vị trí [1, 2006.01] 
63/40 . . dùng cho loại chuyển mạch nhiều vị trí không có chổi tiếp xúc [1, 2006.01] 
63/42 . . . dùng cho loại chuyển mạch tọa độ không có rơle tại các giao điểm [1, 2006.01] 

65/00 Phương pháp và thiết bị chế tạo các bộ chuyển mạch chọn lọc và các chi tiết của 
chúng [1, 2006.01] 

67/00 Chuyển mạch chọn lọc dùng truyền động điện [1, 2006.01] 
67/02 . Chuyển mạch nhiều vị trí có chổi tiếp xúc [1, 2006.01] 
67/04 . . có các chổi tiếp xúc chỉ di động theo một chiều trong quá trình tìm kiếm [1, 

2006.01] 
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67/06 . . . các chổi tiếp xúc quay, tức là chổi tiếp xúc chuyển động theo góc [1, 2006.01] 
67/08 . . . . có độ chọn lọc được đảm bảo nhờ các chổi tiếp xúc [1, 2006.01] 
67/10 . . . . định vị chổi tiếp xúc sơ bộ và chính xác [1, 2006.01] 
67/12 . . . chuyển mạch chuyển động theo đường thẳng [1, 2006.01] 
67/14 . . có các chổi tiếp điện trong quá trình tìm kiếm di động theo hai chiều vuông góc 

với nhau [1, 2006.01] 
67/16 . . . một trong hai chuyển động là chuyển động quay, còn chuyển động kia là 

chuyển động thẳng theo chiều song song với trục quay, ví dụ chuyển mạch 
Stronger hoặc chuyển mạch “lên trên và vòng quanh” [1, 2006.01] 

67/18 . . . một trong hai chuyển động là chuyển động quay, còn chuyển động kia là 
chuyển động thẳng theo chiều vuông góc với trục quay [1, 2006.01] 

67/20 . . . cả hai chuyển động đều là chuyển động thẳng [1, 2006.01] 
67/22 . Chuyển mạch không có chổi tiếp xúc nhiều vị trí [1, 2006.01] 
67/24 . . Chuyển mạch rơle kiểu chuyển mạch toạ độ có các nam châm điện riêng biệt tại 

từng giao điểm [1, 2006.01] 
67/26 . . Bộ tìm toạ độ chuyển động cơ học không có rơle tại các giao điểm, ví dụ các bộ 

tìm của hệ thống ngang dọc [1, 2006.01] 
67/30 . . Bộ tìm kiểu ngang dọc có từ trường của cuộn dây toạ độ, từ tính tác động trực 

tiếp lên lò xo từ hoặc lên phần tử tiếp xúc kiểu lưỡi gà [1, 2006.01] 
67/32 . . có phần ứng độc lập với nhau tác động lần lượt dưới tác động của một cuộn dây 

mà mỗi phần ứng điều khiển một tiếp điểm hoặc một nhóm tiếp điểm, ví dụ rơle 
đếm [1, 2006.01] 

Các thiết bị bảo vệ chống sự cố 

69/00 Các phương pháp và kết cấu để chế tạo các thiết bị bảo vệ chống sự cố [1, 
2006.01] 

69/01 . dùng để lấy chuẩn hoặc lắp dụng cụ bảo vệ để vận hành trong các chế độ làm việc 
đã được xác định trước (đo các đại lượng điện G01R) [1, 2006.01] 

69/02 . Chế tạo cầu chì nóng chảy [1, 2006.01] 

71/00 Chi tiết kết cấu của các máy cắt điện hoặc rơle bảo vệ thuộc các nhóm H01H 
73/00 - H01H 83/00 [1, 2006.01] 

71/02 . Vỏ; Thân; Giá đỡ; Các mối ghép nối [1, 2006.01] 
71/04 . Các phương tiện để chỉ báo trạng thái của dụng cụ cắt điện [1, 2006.01] 
71/06 . Các dấu hiệu phân biệt, ví dụ mã màu [1, 2006.01] 
71/08 . Các mối nối; Đầu nối (nói chung H01R) [1, 2006.01] 
71/10 . Các cơ cấu đóng hoặc ngắt [1, 2006.01] 
71/12 . . Cơ cấu ngắt tự động có hoặc không ngắt bằng tay [1, 2006.01] 
71/14 . . . Các dụng cụ nhiệt điện [1, 2006.01] 
71/16 . . . . Các chi tiết lưỡng kim [1, 2006.01] 
71/18 . . . . . Có thanh, băng hoặc dây kim loại kéo dài [1, 2006.01] 
71/20 . . . . có chất dễ nóng chảy [1, 2006.01] 
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71/22 . . . . có cơ cấu bù sự không ổn định về nhiệt độ của môi trường xung quanh [1, 
2006.01] 

71/24 . . . Dụng cụ điện từ [1, 2006.01] 
71/26 . . . . có các cuộn dây tác động ngược chiều [1, 2006.01] 
71/28 . . . . có các cuộn dây tác động kết hợp [1, 2006.01] 
71/30 . . . . có cuộn dây bị đoản mạch bổ xung [1, 2006.01] 
71/32 . . . . có chi tiết được từ hoá cố định [1, 2006.01] 
71/34 . . . . có hai hoặc nhiều phần ứng được điều khiển bởi một cuộn dây chung [1, 

2006.01] 
71/36 . . . . tần số được lựa chọn  [1, 2006.01] 
71/38 . . . . trong đó cuộn dây của nam châm điện cũng được dùng làm kết cấu dập hồ 

quang [1, 2006.01] 
71/40 . . . Các dụng cụ điện từ và nhiệt điện kết hợp [1, 2006.01] 
71/42 . . . có sử dụng động cơ không đồng bộ hoặc dụng ngắt dùng dòng điện cảm ứng 

hoặc dụng cụ ngắt loại điện động [1, 2006.01] 
71/43 . . . . Thiết bị ngắt điện động lực [1, 2006.01] 
71/44 . . . có các thiết bị để tạo được thời gian trễ đã định trước (bằng một cuộn dây ngắn 

mạch H01H 71/30; bằng phần ứng phụ H01H 71/34) [1, 2006.01] 
71/46 . . . có các kết cấu làm tác động các tiếp điểm phụ bổ sung cho các tiếp điểm chính 

[1, 2006.01] 
71/48 . . . . có thiết bị để ngắt mạch đầu vào của kết cấu ngắt sau khi ngắt máy cắt, ví dụ 

để bảo vệ dây nung nóng [1, 2006.01] 
71/50 . . Các kết cấu đóng lặp lại điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
71/52 . . . đưa vào hoạt động bằng cần gạt [1, 2006.01] 
71/54 . . . đưa vào hoạt động bằng công tắc nhỏ [1, 2006.01] 
71/56 . . . đưa vào hoạt động bằng nút bấm xoay bằng hoặc bằng vô lăng [1, 2006.01] 
71/58 . . . đưa vào hoạt động bằng nút ấn, nút kéo, hoặc bằng con trượt [1, 2006.01] 
71/60 . . . đưa vào hoạt động bằng cách đóng hộp máy ngắt [1, 2006.01] 
71/62 . . . có các thiết bị ngăn ngừa việc đóng lặp lại khi vẫn còn chế độ không bình 

thường, ví dụ có tay gạt, có cơ cấu ngắt mạch tự do [1, 2006.01] 
71/64 . . . . có một cơ cấu kiểu đòn bản lề [1, 2006.01] 
71/66 . . Cơ cấu chỉnh lại công suất [1, 2006.01] 
71/68 . . . đưa vào hoạt động bằng nam châm điện [1, 2006.01] 
71/70 . . . đưa vào hoạt động bằng động cơ điện [1, 2006.01] 
71/72 . . . được tự động đưa vào hoạt động một số lần nhất định [1, 2006.01] 
71/74 . Phương tiện để giữ được các điều kiện sao cho các thiết bị bảo vệ  có thể thực hiện 

chức năng bảo vệ của mình [1, 2006.01] 

73/00 Các máy bảo vệ tự động ngắt điện quá tải, khi có dòng điện dư các công tắc sẽ 
được ngắt nhờ sự tự động giải phóng cơ năng tích luỹ được khi tác động sơ bộ 
thiết bị đóng mạch có cơ cấu dẫn động bằng tay [1, 2006.01] 

73/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
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73/04 . . Các tiếp điểm [1, 2006.01] 
73/06 . . Vỏ bọc; Thân; Giá đỡ; Chi tiết để ghép nối [1, 2006.01] 
73/08 . . . Vỏ bọc kiểu khối  [1, 2006.01] 
73/10 . . . Thân kiểu đui đèn, ví dụ thân có ren để vặn xoắn vào [1, 2006.01] 
73/12 . . Các phương tiện chỉ báo tình trạng của máy ngắt [1, 2006.01] 
73/14 . . . Đèn chỉ thị lắp cùng với máy ngắt [1, 2006.01] 
73/16 . . Các dấu phân biệt, ví dụ mã màu [1, 2006.01] 
73/18 . . Kết cấu dập hoặc làm yếu hồ quang [1, 2006.01] 
73/20 . . Đầu dây; Các mối nối (nói chung H01R) [1, 2006.01] 
73/22 . Ngắt mạch bằng nhiệt điện và không có cách ngắt tự động nào khác (cầu chì loại 

đui đèn H01H 73/62) [1, 2006.01] 
73/24 . . được đóng mạch lặp lại bằng tay gạt [1, 2006.01] 
73/26 . . được đóng lặp lại bằng công tắc bật [1, 2006.01] 
73/28 . . được đóng lặp lại bằng nút bấm xoay hoặc vô lăng [1, 2006.01] 
73/30 . . đóng lặp lại được bằng nút bấm ấn xuống, hoặc nút bấm rút ra được, hoặc bằng 

con trượt [1, 2006.01] 
73/32 . . đóng lặp lại được bằng cách cho đóng vỏ bọc của máy ngắt [1, 2006.01] 
73/34 . . đóng lặp lại có thay thế hoặc phục hồi phần tự nóng chảy hoặc phần tự nổ [1, 

2006.01] 
73/36 . ngắt bằng điện từ và có ngắt mạch tự động nào khác (cầu chì kiểu đui đèn H01H 

73/64) [1, 2006.01] 
73/38 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng tay gạt [1, 2006.01] 
73/40 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng công tắc bật [1, 2006.01] 
73/42 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng nút bấm xoay hoặc vô lăng [1, 2006.01] 
73/44 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng nút ấn xuống hay kéo ra hoặc bằng con trượt [1, 

2006.01] 
73/46 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng cách đóng vỏ máy ngắt [1, 2006.01] 
73/48 . ngắt mạch tự động bằng nhiệt điện và điện từ (cầu chì kiểu đui đèn H01H 73/64) 

[1, 2006.01] 
73/50 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng tay gạt [1, 2006.01] 
73/52 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng công tắc bật [1, 2006.01] 
73/54 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng nút bấm xoay hoặc bằng vô lăng [1, 2006.01] 
73/56 . . có thể đóng mạch lặp lại bằng nút bấm ấn xuống hoặc kéo ra hoặc bằng con trượt 

[1, 2006.01] 
73/58 . . có thể đóng lặp lại bằng cách đóng vỏ máy cắt điện [1, 2006.01] 
73/60 . Kiểu cầu chì đui đèn, ví dụ, cầu chì xoắn vào [1, 2006.01] 
73/62 . . chỉ ngắt bằng nhiệt điện [1, 2006.01] 
73/64 . . chỉ ngắt bằng điện từ [1, 2006.01] 
73/66 . . kết hợp cả ngắt bằng nhiệt điện và điện từ [1, 2006.01] 

66 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01H 

75/00 Các máy bảo vệ tự động ngắt điện quá tải, khi có dòng điện dư các công tắc sẽ 
được ngắt nhờ sự tự động giải phóng cơ năng tích luỹ được khi tác động sơ bộ 
thiết bị đóng mạch có cơ cấu dẫn động bằng lực [1, 2006.01] 

75/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
75/04 . . Kết cấu đóng lặp lại với số lần tác động có hạn (sơ đồ mạch H02H 3/06) [1, 

2006.01] 
75/06 . . . đóng lặp lại chỉ một lần [1, 2006.01] 
75/08 . chỉ ngắt mạch nhiệt điện [1, 2006.01] 
75/10 . chỉ ngắt bằng điện từ [1, 2006.01] 
75/12 . kết hợp cả ngắt bằng nhiệt điện và điện từ [1, 2006.01] 

77/00 Các máy ngắt bảo vệ tự động ngắt điện quá tải khi có dòng điện dư và cần phải 
có tác động riêng để đóng lặp lại (H01H 73/00, H01H 75/00 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

77/02 . trong đó dòng điện dư tạo ra năng lượng để ngắt các tiếp điểm và có kết cấu độc 
lập để đóng lặp lại [1, 2006.01] 

77/04 . . ngắt mạch nhiệt điện [1, 2006.01] 
77/06 . . ngắt mạch bằng điện từ [1, 2006.01] 
77/08 . . . vẫn đóng do tác động của từ trường dư và ngắt dưới tác động của các cuộn dây 

ở vị trí đối lập [1, 2006.01] 
77/10 . . ngắt bằng điện động lực [1, 2006.01] 

79/00 Máy cắt điện bảo vệ mà dòng điện dư làm đóng tiếp điểm, ví dụ dùng để nối 
ngắn mạch thiết bị cần bảo vệ [1, 2006.01] 

81/00 Máy cắt điện bảo vệ có các tiếp điểm thường đóng nhưng có thể đóng ngắt lặp 
lại khi vẫn còn các yếu tố gây ra dòng điện dư, ví dụ dùng để hạn chế dòng điện  
[1, 2006.01] 

81/02 . tác động bằng nhiệt điện [1, 2006.01] 
81/04 . tác động bằng điện từ [1, 2006.01] 

83/00 Các máy ngắt bảo vệ, ví dụ máy ngắt tự động hoặc rơle bảo vệ tác động khi các 
tham số điện sai lệch so với trị số bình thường chứ không chỉ khi có dòng điện 
dư [1, 2006.01] 

83/02 . tác động do các dòng điện ngắn mạch xuống đất (H01H 83/14 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

83/04 . . có các phương tiện kiểm tra cho thấy máy ngắt hoặc rơle còn khả năng làm việc 
bình thường không [1, 2006.01] 

83/06 . tác động khi dòng điện thấp hơn giá trị cho trước [1, 2006.01] 
83/08 . tác động khi dòng điện một chiều đổi chiều [1, 2006.01] 
83/10 . tác động khi quá áp, ví dụ để bảo vệ chống sét [1, 2006.01] 
83/12 . tác động khi điện áp sụt dưới giá trị cho trước, ví dụ để bảo vệ cực tiểu [1, 2006.01] 
83/14 . tác động khi hai hoặc nhiều hơn các dòng điện hoặc điện áp bị mất cân bằng, ví dụ 

để bảo vệ vi sai [1, 2006.01] 
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83/16 . tác động khi tương quan dòng điện và điện áp lệch khỏi giá trị bình thường, ví dụ 
rơle khoảng cách [1, 2006.01] 

83/18 . tác động khi tách giữa dòng điện và điện áp hoặc góc lệch pha giữa điện áp và dòng 
điện khác giá trị bình thường, ví dụ rơle tác động định hướng [1, 2006.01] 

83/20 . tác động cả khi có dòng điện dư và khi các tham số điện lệch khỏi giá trị bình 
thường [1, 2006.01] 

83/22 . . trong những điều kiện không bình thường khác và khi hai hoặc nhiều hơn nữa các 
dòng điện hoặc điện áp bị mất cân bằng [1, 2006.01] 

85/00 Các kết cấu bảo vệ có dòng điện chảy qua phần làm từ vật liệu dễ nóng chảy và 
dòng điện bị ngắt vì vật liệu này dịch chuyển khi dòng điện tăng lên quá nhiều 
(máy ngắt bảo vệ tự động ngắt do khối vật liệu nào đó bị nóng chảy H01H 73/00 - 
H01H 83/00; các máy ngắt tác động khi vật liệu dễ nóng chảy bị chảy H01H 37/76) 
[1, 2006.01] 

85/02 . Chi tiết kết cấu (các mối nối điện nói chung H01R) [1, 2006.01] 
85/04 . . Cầu chì nóng chảy, tức là bộ phận có thể bị kéo dài ra trong thiết bị bảo vệ [1, 

2006.01] 
85/041 . . . đặc trưng bởi kiểu loại [5, 2006.01] 
85/042 . . . . Các kết cấu hoặc cấu trúc nói chung của cầu chì cao áp, tức là trên 1.000 V [5, 

2006.01] 
85/044 . . . . Các kết cấu hoặc cấu trúc nói chung của cầu chì hạ áp, tức là trên 1.000 V 

hoặc là của cầu chì có điện áp không đặc biệt (H01H 85/046 đến H01H 
85/048 được ưu tiên) [5, 2006.01] 

85/0445 . . . . . kiểu nhanh hoặc chậm (H01H 85/045 đến H01H 85/048 được ưu tiên)  [5, 
2006.01] 

85/045 . . . . . kiểu băng đạn [5, 2006.01] 
85/046 . . . . Cầu chì dạng mạch in [5, 2006.01] 
85/047 . . . . Cầu chì chân không [5, 2006.01] 
85/048 . . . . Điện trở cầu chì [5, 2006.01] 
85/05 . . . các phần cấu tạo của chúng [5, 2006.01] 
85/055 . . . . Các thành phần nóng chảy [5, 2006.01] 
85/06 . . . . . đặc trưng bởi vật liệu dễ nóng chảy (H01H 85/11 được ưu tiên) [1, 5, 

2006.01] 
85/08 . . . . . đặc trưng bởi dạng hoặc cấu hình của phần tử dễ nóng chảy [1, 5, 2006.01] 
85/10 . . . . . . có chỗ thắt để định vị chỗ chảy (H01H 85/11được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 
85/11 . . . . . . có sử dụng vùng đơn vị của kim loại để tạo nên nhiệt độ entetic khi chảy, 

nghĩa là các thiết bị sử dụng hiệu ứng M  [5, 2006.01]  
85/12 . . . . . Hai hoặc nhiều phần tử nóng chảy riêng biệt mắc song song [1, 5, 2006.01] 
85/14 . . . Các phần tử cách điện có lắp cầu chì nóng chảy bên trong và sau khi cầu chì 

cháy phải thay những phần tử này, ví dụ đổi cầu chì [1, 2006.01] 
85/143 . . . . Các tiếp xúc điện; Gắn các phần tử nóng chảy nhanh vào các tiếp xúc này [5, 

2006.01] 
85/147 . . . . . các công tắc cạnh song song [5, 2006.01] 
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85/15 . . . . . các công tắc kiểu xoáy [5, 2006.01] 
85/153 . . . . . các công tắc kiểu lưỡi dao [5, 2006.01] 
85/157 . . . . . các công tắc kiểu vòng [5, 2006.01] 
85/165 . . . . . Các vỏ hộp (tiếp điểm điện H01H 85/143, các chất làm đầy H01H 85/18) [5, 

2006.01] 
85/17 . . . . . đặc trưng bởi vật liệu của vỏ hộp [5, 2006.01] 
85/175 . . . . . được đặc trưng bởi hình dạng của vỏ hộp [5, 2006.01] 
85/18 . . . . Các chất nạp đầy đui cầu chì, ví dụ bột [1, 2006.01] 
85/20 . . Giá đỡ cầu chì; Các bộ phận tách biệt của nó (kết cấu để giữ các mối nối nói 

chung H01R) [1, 2006.01] 
85/22 . . Các chi tiết để lắp đặt hoặc định vị cầu chì nóng chảy trung gian hoặc phụ; Các 

chi tiết tương tác với giá đỡ hoặc với cái giữ bất động và có thể tháo ra khỏi cái 
giữ để thay cầu chì [1, 2006.01] 

85/24 . . Các bộ phận ngăn chặn việc lắp cầu chì không thích hợp vào [1, 2006.01] 
85/25 . . Thiết bị an toàn để ngăn hoặc cấm tiếp xúc với điện nóng, bao gồm thao tác cách 

điện trên nắp động (khoá liên động giữa vỏ hoặc cánh bảo vệ của chuyển mạch và 
cơ cấu di chuyển các tiếp điểm của nó H01H 9/22) [5, 2006.01] 

85/26 . . Các dụng cụ loại hộp [1, 2006.01] 
85/28 . . . tự động thay thế [1, 2006.01] 
85/30 . . Các phương tiện chỉ báo trạng thái của cầu chì có kết cấu liên quan với cầu chì [1, 

2006.01] 
85/32 . . . Đèn chỉ thị mắc liền với thiết bị bảo vệ [1, 2006.01] 
85/34 . . Dấu hiệu phân biệt, ví dụ mã màu [1, 2006.01] 
85/36 . . Các phương tiện đặt lực cơ học vào chi tiết nóng chảy [1, 2006.01] 
85/38 . . Các phương tiện dập hoặc làm yếu hồ quang (bằng cách nạp đầy bột H01H 

85/18; tác động lực cơ học vào chi tiết nóng chảy H01H 85/36) [1, 2006.01] 
85/40 . . . có sử dụng chất lỏng để dập tắt hồ quang (khác nhau về thành phần chất lỏng 

H01H 33/22) [1, 2006.01] 
85/42 . . . sử dụng khí để dập tắt hồ quang (khác nhau về thành phần chất khí H01H 

33/22) [1, 2006.01] 
85/43 . . Các phương tiện để hấp phụ hoặc thải khí sinh ra do hồ quang nóng chảy, hoặc 

thông áp lực dư sinh ra do nhiệt [5, 2006.01] 
85/44 . . có cấu trúc gắn liền với bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
85/46 . . Các sơ đồ không dùng để sử dụng cho các kết cấu bảo vệ [1, 2006.01] 
85/47 . . Các phương tiện làm mát [5, 2006.01] 
85/48 . Các thiết bị trong đó cầu chì trực tiếp đặt hoặc lắp trên giá đỡ [1, 2006.01] 
85/50 . . cầu chì nóng chảy có tiếp điểm ở những đầu đối điện để tương tác với các giá đỡ 

[1, 2006.01] 
85/52 . . cầu chì lắp xoắn vào giá đỡ [1, 2006.01] 
85/54 . Các thiết bị trong đó cầu chì được lắp đặt hoặc định vị bằng chi tiết trung gian hoặc 

phụ trợ có thể tháo ra khỏi giá đỡ [1, 2006.01] 
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85/56 . . Chi tiết trung gian hoặc phụ trợ có các tiếp điểm ở bên cạnh lắp vào giá đỡ, ví dụ 
kiểu cầu mang [1, 2006.01] 

85/58 . . . các giá đỡ có dạng cho phép lắp cái nọ vào cái kia và như vậy đóng kín được 
cầu chì [1, 2006.01] 

85/60 . . Chi tiết trung gian hoặc phụ trợ có các tiếp điểm ở các đầu đối diện và tương tác 
với các giá đỡ [1, 2006.01] 

85/62 . . Chi tiết trung gian hoặc phụ trợ dùng để lắp xoắn vào đế [1, 2006.01] 

87/00 Thiết bị bảo vệ trong đó dòng điện qua chất lỏng hoặc vật rắn bị ngắt mạch do 
chất lỏng bốc hơi hoặc do vật rắn bị nóng chảy bốc hơi khi dòng điện tăng quá 
mức, khi làm lạnh mạch điện lại được nối lại bình thường [1, 3, 2006.01] 

89/00 Kết hợp hai hoặc nhiều thành phần cơ bản khác nhau như công tắc, rơle, bộ 
chọn và thiết bị bảo vệ chống sự cố, không nằm trong riêng một nhóm chính nào 
của phân lớp này [2006.01]  

89/02 . Kết hợp giữa bộ chuyển mạch điều khiển bằng khoá và bộ chuyển mạch bằng tay,      
ví dụ công tắc đánh lửa và chiếu sáng [2006.01] 

89/04 . Kết hợp giữa chuyển mạch dẫn động bằng nhiệt với chuyển mạch điều khiển bằng 
tay [2006.01] 

89/06 . Kết hợp giữa mạch phục hồi điều khiển bằng tay với công tắc tơ, tức là cũng giống 
như mạch được điều khiển bởi cả thiết bị bảo vệ và thiết bị điều khiển từ xa 
[2006.01] 

89/08 . . với cả hai thiết bị sử dụng cùng cặp tiếp điểm [2006.01] 
89/10 . . . với mỗi thiết bị điều khiển một trong hai tiếp điểm liên kết [2006.01]
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H01 J CÁC ĐÈN PHÓNG ĐIỆN QUA KHÍ VÀ ĐIỆN TỬ CHÂN KHÔNG, CÁC 
ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÓNG ĐIỆN QUA KHÍ (đèn hồ quang có điện cực tiêu 
hao H05B; các máy gia tốc hạt cơ bản H05H; các bộ chống sét kiểu khe phóng điện 
H01T) 

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này chỉ bao gồm các thiết bị tạo ra các dòng điện tử hay iôn để tác động lên 

dòng đo hay để sử dụng nó, ví dụ để điều khiển dòng điện, để chỉ báo hay chuyển 
mạch dòng điện, đếm các xung điện, để tạo ra các dao động ánh sáng hay các dao 
động điện từ khác, như tia X; để phân chia hay tổng hợp các bức xạ hay các hạt; các 
thiết bị có bình chân không kín hoặc chứa khí hay hơi mà đặc tính của các thiết bị đó 
phụ thuộc vào áp suất và bản chất của khí hoặc hơi; các nguồn ánh sáng sử dụng kết 
hợp (khác với nội dung trong H01J 61/96) sự phóng điện với các dạng phát sáng 
khác được phân vào H05H 35/00. 

 (2) Trong phân lớp này, các nhóm từ H01J 1/00 tới H01J 7/00 chỉ liên quan tới:  
 (i) Các chi tiết của các dụng cụ phóng điện qua khí và điện tử nói chung.  
 (ii) Các chi tiết sử dụng cho hai hoặc nhiều hơn hai kiểu dụng cụ và/hoặc đèn được 

nêu trong các nhóm H01J 11/00, H01J 13/00, H01J 15/00, H01J 17/00, H01J 21/00, 
H01J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00, H01J 33/00, H01J 35/00, H01J 37/00, H01J 
40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, H01J 49/00, H01J 61/00, H01J 63/00, H01J 65/00 
mà sau đây được gọi bằng thuật ngữ "các kiểu chính". Các chi tiết dựa vào một kiểu 
dụng cụ hay đèn cụ thể nào đó hay chỉ được dùng cho một kiểu đèn hay dụng cụ 
chính thì được phân loại theo nhóm tương ứng với các dụng cụ hoặc đèn kiểu chính 
này, ví dụ H01J 17/04. 

 (3) Thuật ngữ "đèn" sử dụng trong phân lớp này bao gồm cả các nguồn ánh sáng phát ra 
các tia hồng ngoại hoặc tử ngoại 

 (4) Xin lưu ý định nghĩa thuật ngữ "khe hở đánh lửa" nêu trong phần ghi chú của phân 
lớp H01T 

 (5) Các phương pháp và thiết bị để chế tạo các dụng cụ phóng điện vào chân không, các 
đèn chiếu sáng phóng điện qua khí hoặc các chi tiết của chúng được đưa vào nhóm 
H01J 9/00. 

Nội dung phân lớp 
CÁC ĐÈN KIỂU PHÓNG ĐIỆN QUA KHÍ 
Không có các điện cực trong bình đèn; có ca-tốt lỏng, có 

ca-tốt dạng khí; có ca-tốt rắn ................................................11/00, 13/00, 15/00; 17/00 
CÁC ĐÈN ĐIỆN TỬ CHÂN KHÔNG 
Kiểu thường; các phần tử cấu tạo ............................................................................. 21/00; 19/00 
Kiểu vượt; các phần tử cấu tạo ................................................................................. 25/00; 23/00 
Đèn sử dụng chùm iôn ......................................................................................................... 27/00 
Ống phóng điện tử; các phần tử cấu tạo ................................................................... 31/00; 29/00 
Ống tia X ............................................................................................................................. 35/00 
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CÁC ĐÈN PHÓNG ĐIỆN ĐỂ XỬ LÝ VÀ NGHIÊN CỨU 
VẬT LIỆU HOẶC CÁC VẬT 
THỂ ............................................................................................... 37/00 

CÁC KIỂU ĐÈN ĐẶC BIỆT 
Đèn để tạo ra các điện tử và iôn; quang phổ kế các hạt; các 

ống phân chia.............................................................................................. 33/00; 49/00 
Áp kế chân không, hút bằng cách khuếch tán iôn; các đèn 

có phát xạ thứ cấp; đèn nhân điện tử; đèn phát iôn 
nhiệt .................................................................................................41/00; 43/00; 45/00 

Đèn quang điện; đèn để xác định các thông số của bức xạ 
hay dòng các hạt ......................................................................................... 40/00; 47/00 

CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG KIỂU PHÓNG ĐIỆN 
Các đèn phóng điện qua khí; có bức xạ ca-tốt hoặc có 

dòng điện tử; không có các điện cực trong bình 
đèn ...................................................................................................61/00; 63/00; 65/00 

CÁC PHẦN TỬ CẤU THÀNH 
Điện cực; các phần tử quang điện tử; bình đèn; các phần tử 

cấu thành khác ............................................................................. 1/00; 3/00; 5/00; 7/00 
CHẾ TẠO; SỬA CHỮA, TÁI SINH,THU HỒI VẬT LIỆU ............................................................. 9/00 

 

1/00 Các phần tử cấu tạo của điện cực, của các thiết bị điều khiển từ tính, của các 
màn che, của các thiết bị để cố định hoặc phân bố chúng, chung cho hai hoặc 
nhiều kiểu chính của các đèn điện tử và phóng điện qua khí (các phân tử cấu tạo 
của các thiết bị quang - điện tử hoặc của bẫy iôn H01J 3/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Các điện cực chính [1, 2006.01] 
1/04 . . Điện cực lỏng, ví dụ catôt lỏng [1, 2006.01] 
1/05 . . khác biệt bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/06 . . . Bình đựng các điện cực lỏng; Cấu tạo hoặc cố định chúng [1, 2006.01] 
1/08 . . . Điều khiển vị trí hoặc sự chuyển dịch của vết ca-tôt trên mặt ca-tôt lỏng [1, 

2006.01] 
1/10 . . . Đốt nóng, làm nguội, tuần hoàn, lọc hoặc điều chỉnh mức chất lỏng trong điện 

cực lỏng [1, 2006.01] 
1/12 . . Ca-tốt có thủy ngân hay kim loại kiềm lỏng kết tủa trên bề mặt ca-tôt trong quá 

trình ca-tốt làm việc [1, 2006.01] 
1/13 . . Ca-tốt nhiệt dạng rắn [1, 2006.01] 
1/14 . . . khác biệt bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/142 . . . . có ôxít kim loại kiềm thổ, hoặc ôxít tương tự được sử dụng chung với tác 

nhân khử làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
1/144 . . . . có ôxít kim loại khác làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
1/146 . . . . có kim loại hoặc hợp kim làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
1/148 . . . . có thành phần mang tính chất dẫn kim, ví dụ borua lantan làm vật liệu phát xạ 

[6, 2006.01] 
1/15 . . . Ca-tốt đốt nóng trực tiếp bằng dòng điện [1, 2006.01] 
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1/16 . . . . khác biệt bởi hình dạng [1, 2006.01] 
1/18 . . . . Giá đỡ; Cơ cấu chống dao động [1, 2006.01] 
1/20 . . . Ca-tốt đốt nóng gián tiếp bằng dòng điện; Ca-tốt được đốt nóng do bắn phá 

bằng điện tử hoặc iôn [1, 2006.01] 
1/22 . . . . Bộ phận nung nóng [1, 2006.01] 
1/24 . . . . Các lớp hay các vật cách điện nằm giữa bộ phận nung nóng và vật liệu phát 

xạ [1, 2006.01] 
1/26 . . . . Nền cho chất phát xạ [1, 2006.01] 
1/28 . . . . Ca-tốt có hoạt hoá không đổi, ví dụ L-ca-tốt [1, 2006.01] 
1/30 . . Ca-tốt nguội [1, 2006.01] 
1/304 . . . Ca-tốt phát xạ electron lạnh [7, 2006.01] 
1/308 . . . C-tốt bán dẫn, ví dụ ca-tốt có các lớp tiếp giáp PN [7, 2006.01] 
1/312 . . . có trường điện vuông góc với bề mặt, ví dụ ca-tốt hiệu ứng đường hầm thuộc 

loại kim loại -cách điện-kim loại (MIM) [7, 2006.01] 
1/316 . . . có trường điện song song với bề mặt, ví dụ ca-tốt màng mỏng [7, 2006.01] 
1/32 . . Điện cực có phát xạ điện tử thứ cấp (H01J 1/35 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/34 . . Các ca-tốt quang điện-phôtôca-tốt (H01J 1/35 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/35 . . Điện cực có khả năng làm việc ở chế độ phát xạ điện tử thứ cấp cũng như trong 

chế độ phát xạ ánh sáng [1, 2006.01] 
1/36 . . A-nốt rắn; A-nốt rắn phụ trợ để duy trì điện tích [1, 2006.01] 
1/38 . . . khác biệt bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/40 . . . tạo thành vỏ của bình đèn [1, 2006.01] 
1/42 . . . Làm nguội a-nốt (H01J 1/44 được ưu tiên); Nung nóng các a-nốt [1, 2006.01] 
1/44 . . . A-nốt quay; Cơ cấu làm a-nốt quay; Làm nguội a-nốt quay [1, 2006.01] 
1/46 . Các điện cực điều khiển, ví dụ lưới (cho các thiết bị đánh lửa H01J 7/30); Các điện 

cực phụ trợ (các a-nốt phụ trợ để duy trì sự phóng điện H01J 1/36) [1, 2006.01] 
1/48 . . khác biệt bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/50 . Các thiết bị từ tính để điều khiển sự phóng điện [1, 2006.01] 
1/52 . Các màn bảo vệ; Các thiết bị định hướng để tác động lên sự phóng điện; Các màn 

chắn được đặt vào trong dòng điện tử [1, 2006.01] 
1/53 . Điện cực nối trực tiếp với màn hình mà trên đó hoặc nhờ nó ảnh được tạo ra, cảm 

nhận, biến đổi hay giữ lại [1, 2006.01] 
1/54 . Màn hình mà trên đó hoặc nhờ nó ảnh được tạo ra, cảm nhận, biến đổi hoặc được 

giữ lại; Các lớp phủ huỳnh quang trên bình đèn [1, 2006.01] 
1/56 . . hoạt động như các bộ điều chế ánh sáng bằng cách điều chỉnh tấm chắn, ví dụ 

dùng cho eidophor  [1, 2006.01] 
1/58 . . hoạt động bằng cách thay màn, ví dụ màn halogen [1, 2006.01] 
1/60 . . Màn được nung nóng [1, 2006.01] 
1/62 . . Màn huỳnh quang; Chọn vật liệu cho các lớp phủ huỳnh quang trên bình đèn [1, 

2006.01] 
1/63 . . . đặc trưng bởi theo vật liệu huỳnh quang được sử dụng [1, 2006.01] 
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1/64 . . . đặc trưng bởi các phần tử liên kết hoặc chất kết dính để gắn vật liệu huỳnh 
quang lên nền [1, 2006.01] 

1/66 . . . Nền cho vật liệu huỳnh quang [1, 2006.01] 
1/68 . . . có các lớp huỳnh quang chồng lên nhau [1, 2006.01] 
1/70 . . . có các lớp bảo vệ, dẫn điện hay phản xạ [1, 2006.01] 
1/72 . . . có vật liệu huỳnh quang phân bố không liên tục, ví dụ theo điểm hay đường [1, 

2006.01] 
1/74 . . . . có các điểm hay các đường nằm kề nhau được làm từ các vật liệu huỳnh 

quang khác nhau [1, 2006.01] 
1/76 . . . được bổ sung các dấu hiệu hoặc các vạch chuẩn cố định [1, 2006.01] 
1/78 . . Màn quang điện; Màn tích điện [1, 2006.01] 
1/88 . Lắp, đỡ, bố trí hoặc cách ly các điện cực hay cụm điện cực [1, 2006.01] 
1/90 . . Cách ly giữa các điện cực hoặc giá đỡ trong chân không [1, 2006.01] 
1/92 . . Giá đỡ cho các điện cực như một tổng thể [1, 2006.01] 
1/94 . . Giá đỡ cho các điện cực riêng biệt [1, 2006.01] 
1/96 . . Tấm lót hay các bộ phận để giằng, chống lên thành bình [1, 2006.01] 
1/98 . . . không có mối liên kết cứng giữa phân trử giằng, chống và bình đèn [1, 2006.01] 

3/00 Các thành phần cấu tạo của các thiết bị điện - quang học và iôn - quang học 
hoặc của các bẫy iôn chung cho hai hay nhiều dạng đèn điện tử và phóng điện 
qua khí [1, 2006.01] 

3/02 . Ống phóng điện tử [1, 2006.01] 
3/04 . Ống phóng iôn [1, 2006.01] 
3/06 . có hai hoặc nhiều ống phóng được đặt trong một khoảng chân không, ví dụ trong 

các ống nhiều tia (H01J 3/07 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
3/07 . Thiết bị điều khiển độ hội tụ của các chùm tia [2, 2006.01] 
3/08 . Thiết bị điều khiển cường độ của tia hoặc chùm tia (H01J 3/02, H01J 3/04 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
3/10 . Thiết bị tập trung tia hoặc chùm tia (H01J 3/02, H01J 3/04 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/12 . Thiết bị điều khiển tiết diện ngang của tia hoặc chùm; Thiết bị để hiệu chỉnh quang 

sai của chùm tia được tạo ra, ví dụ bởi các thấu kính (H01J 3/02, H01J 3/04 được 
ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/14 . Thiết bị để hội tụ hay phản xạ tia hoặc chùm (H01J 3/02, H01J 3/04 được ưu tiên) 
[1, 2006.01] 

3/16 . . Gương [1, 2006.01] 
3/18 . . Thấu kính tĩnh điện [1, 2006.01] 
3/20 . . Thấu kính từ [1, 2006.01] 
3/22 . . . chỉ sử dụng nam châm điện [1, 2006.01] 
3/24 . . . chỉ sử dụng nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
3/26 . Thiết bị làm lệch tia hay chùm tia [1, 2006.01] 
3/28 . . theo một đường thẳng hoặc hai đường thẳng vuông góc với nhau [1, 2006.01] 
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3/30 . . . chỉ sử dụng điện trường [1, 2006.01] 
3/32 . . . chỉ sử dụng từ trường [1, 2006.01] 
3/34 . . theo đường tròn, đường xoắn ốc, đường quay xuyên tâm [1, 2006.01] 
3/36 . Các thiết bị điều khiển tia hay chùm tia trên đoạn đường sau khi qua hệ thống làm 

lệch chính, ví dụ các thiết bị gia tốc thứ cấp hay hội tụ thứ cấp [1, 2006.01] 
3/38 . Lắp ráp, đỡ, bố trí hoặc cách điện cho các thiết bị quang - điện tử hay quang- iôn 

[1, 2006.01] 
3/40 . Bẫy để tách ra hay làm lệch các hạt không cần thiết, ví dụ các iôn âm, các điện tử 

rìa; Các thiết bị chọn lọc theo tốc độ hoặc khối lượng [1, 2006.01] 

5/00 Các thành phần cấu tạo của bình hay các vật dẫn đầu vào, chung cho hai và 
nhiều dạng dụng cụ điện tử hay phóng điện qua khí cơ bản [1, 2006.01] 

5/02 . Các bình; Vỏ đèn; Các màn chắn liên kết cấu trúc với chúng; Các cửa van chân 
không [1, 2006.01] 

5/03 . . Thiết bị ngăn ngừa hay làm giảm các tác động gây ra bởi sự nổ hướng vào phía 
trong bình hoặc vỏ [2, 2006.01] 

5/04 . . Bình hay vỏ đặc trưng bởi vật liệu chế tạo [1, 2006.01] 
5/06 . . Bình hay vỏ được trang bị đặc biệt để làm việc ở điện áp cao, ví dụ nhờ phân bố 

tốt hơn điện thế trên bề mặt bình [1, 2006.01] 
5/08 . . Lớp phủ được tạo ra trên thành bình hay vỏ; Lựa chọn vật liệu phủ (lớp phủ 

huỳnh quang H01J 1/62) [1, 2006.01] 
5/10 . . . lên bề mặt bên trong [1, 2006.01] 
5/12 . . Bình hay vỏ có hai thành [1, 2006.01] 
5/14 . . Bình hay vỏ tháo lắp được, ví dụ để thay phần tử nung nóng ca-tốt [1, 2006.01] 
5/16 . . Các thiết bị quang hoặc chụp ảnh được nối kết cấu với bình [1, 2006.01] 
5/18 . . Cửa sổ cho tia X, tia gamma hay các hạt cơ bản thẩm thấu qua [1, 2006.01] 
5/20 . Bịt kín giữa các bộ phận của bình đèn [1, 2006.01] 
5/22 . . Các mối nối chân không giữa các bộ phận của bình [1, 2006.01] 
5/24 . . . giữa các phần tử cách điện của bình [1, 2006.01] 
5/26 . . . giữa các phần tử cách điện và dẫn điện của bình [1, 2006.01] 
5/28 . . . giữa các phần tử dẫn điện của bình [1, 2006.01] 
5/30 . . . sử dụng vật liệu đệm, ví dụ các vật đệm lỏng hay các vật liệu đệm đàn hồi [1, 

2006.01] 
5/32 . Hàn các vật dẫn đầu vào [1, 2006.01] 
5/34 . . cho vật dẫn riêng biệt (hàn điểm dùng cặp ép H01J 5/38; hàn kiểu đĩa mặt mút 

H01J 5/40; hàn kiểu vành khuyên H01J 5/44) [1, 2006.01] 
5/36 . . . sử dụng phần tử trung gian [1, 2006.01] 
5/38 . . Hàn điểm dùng cặp ép hay các kiểu hàn tương tự [1, 2006.01] 
5/40 . . Hàn kiểu đĩa mặt mút, ví dụ có đầu phẳng [1, 2006.01] 
5/42 . . . sử dụng phần tử trung gian [1, 2006.01] 
5/44 . . Hàn kiểu vành khuyên được bố trí ở bất kỳ chỗ nào giữa các mặt mút của bình [1, 

2006.01] 
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5/46 . Các vật dẫn đầu vào [1, 2006.01] 
5/48 . Các phần tử để cố kết và lắp ráp, là một bộ phận của dụng cụ điện tử hay phóng 

điện qua khí [1, 2006.01] 
5/50 . Các phần tử nối điện là một bộ phận của đèn điện tử hay phóng điện qua khí [1, 

2006.01] 
5/52 . . được gắn trực tiếp vào bình hay là một bộ phận của bình đèn [1, 2006.01] 
5/54 . . được gắn vào bình nhờ bộ phận phân chia, ví dụ đế đèn [1, 2006.01] 
5/56 . . . Hình dạng của bộ phận phân chia [1, 2006.01] 
5/58 . . . Chất để gắn bộ phận đó vào bình, ví dụ dùng xi măng [1, 2006.01] 
5/60 . . . . đế gắn các bộ phận cơ khí [1, 2006.01] 
5/62 . . . nối các vật dẫn thò ra khỏi bình với các vật nối nằm trong bộ phận phân chia  

[1, 2006.01] 

7/00 Thành phần cấu tạo không được nêu trong các nhóm trên, chung cho hai hoặc 
nhiều hơn hai dạng đèn điện tử và phóng điện qua khí cơ bản [1, 2006.01] 

7/02 . Lựa chọn các chất để nạp khí; Áp suất và nhiệt độ hoạt động đặc biệt [1, 2006.01] 
7/04 . . có thành phần cơ bản là một hoặc một số hợp chất của các bon [1, 2006.01] 
7/06 . . có thành phần cơ bản là hêli, agon, nêon, kriptôn hoặc xênôn [1, 2006.01] 
7/08 . .  có các thành phần cơ bản là hơi của kim loại [1, 2006.01] 
7/10 . . . hơi thủy ngân [1, 2006.01] 
7/12 . . . hơi kim loại kiềm [1, 2006.01] 
7/14 . Các phương tiện để tạo ra hay duy trì áp suất cần thiết trong bình đèn [1, 2006.01] 
7/16 . . Các phương tiện đảm bảo khả năng hút trong quá trình hoạt động của đèn điện tử 

hoặc phóng điện qua khí [1, 2006.01] 
7/18 . . Các phương tiện để hấp thụ hay hấp phụ khí, ví dụ sử dụng chất hít khí [1, 

2006.01] 
7/20 . . Các phương tiện để tạo ra, đưa vào hoặc thêm dần khí và/hoặc hơi trong quá trình 

hoạt động của đèn điện tử hay phóng điện qua khí [1, 2006.01] 
7/22 . . Các ống dẫn cần thiết cho việc đó, ví dụ để nút; Các cửa van chân không [1, 

2006.01] 
7/24 . Thiết bị làm nguội; Thiết bị nung nóng; Thiết bị đảm bảo sự tuần hoàn của khí 

và/hoặc hơi trong đèn phóng xạ [1, 2006.01] 
7/26 . . nhờ dòng chất lỏng đi qua các ống, được liên kết với dụng cụ phóng điện [1, 

2006.01] 
7/28 . . nhờ nhiệt ẩn hoá của chất lỏng làm nguội [1, 2006.01] 
7/30 . Thiết bị mồi [1, 2006.01] 
7/32 . . có các phần tử điện trở hoặc điện dung [1, 2006.01] 
7/34 . . . chỉ có các phần tử điện trở [1, 2006.01] 
7/36 . . Mồi nhờ sự chuyển dịch của điện cực rắn [1, 2006.01] 
7/38 . . Mồi nhờ sự chuyển dịch của bình, ví dụ bằng cách đảo bình đèn [1, 2006.01] 
7/40 . . Mồi nhờ đưa các vật liệu hay chất điện phóng xạ vào [1, 2006.01] 
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7/42 . Các thiết bị được ghép kết cấu với dụng cụ phóng điện dùng để chỉ báo các khuyết 
tật hay lần sử dụng trước [1, 2006.01] 

 7/44 . Các phần tử của mạch được ghép kết cấu với đèn điện tử hoặc phóng điện qua khí 
7/46 . . Bộ cộng hưởng có điện cảm và điện dung phân bố rải [1, 2006.01] 

9/00 Thiết bị hoặc phương pháp chuyên dùng để sản xuất ống phóng điện, đèn phóng 
điện, hoặc các bộ phận của chúng; Thu hồi vật liệu từ ống hoặc đèn phóng điện 
[1, 7, 2006.01] 

9/02 . Chế tạo các điện cực hay các hệ thống điện cực [1, 2006.01] 
9/04 . . của ca-tốt nhiệt [1, 2006.01] 
9/06 . . . Các thiết bị dùng cho việc này [1, 2006.01] 
9/08 . . Chế tạo các bộ nung cho ca-tốt đốt nóng gián tiếp [1, 2006.01] 
9/10 . . . Các thiết bị dùng cho việc này [1, 2006.01] 
9/12 . . Ca-tốt quang và điện cực dùng phát xạ điện tử thứ cấp [1, 2006.01] 
9/14 . . của điện cực không phát xạ [1, 2006.01] 
9/16 . . . Các thiết bị dùng để chế tạo các lưới bằng dây kim loại [1, 2006.01] 
9/18 . . Lắp ráp các thành phần của hệ thống điện cực [1, 2006.01] 
9/20 . Chế tạo các màn chắn mà trên đó hoặc nhờ chúng ảnh hay hình được tạo ra, tái 

hiện, biến đổi hoặc lưu lại; Tạo các lớp phủ trên bình [1, 2006.01] 
9/22 . . Tạo các lớp phủ hình quang [1, 2006.01] 
9/227 . . . bằng vật liệu huỳnh quang phân bố không liên tục, ví dụ theo các điểm hoặc các 

đường [2, 2006.01] 
9/233 . . Chế tạo các màng quang điện hoặc các màn tích điện [2, 2006.01] 
9/236 . Chế tạo các hệ thống làm lệch bằng từ tính cho các ống phóng tia điện tử [3, 

2006.01] 
9/24 . Chế tạo các chỗ nối chuyển tiếp, đầu dây dẫn vào hoặc đế đèn [1, 2006.01] 
9/26 . . Bịt kín các phần tử tiếp xúc với bình [1, 2006.01] 
9/28 . . Chế tạo các đầu dây dẫn vào [1, 2006.01] 
9/30 . . Chế tạo đế đèn [1, 2006.01] 
9/32 . . Hàn các đầu dây dẫn vào [1, 2006.01] 
9/34 . . Nối đế đèn với bình [1, 2006.01] 
9/36 . . Nối các bộ nối với hệ thống điện cực bên trong [1, 2006.01] 
9/38 . Hút, thử khí, nạp khí hoặc làm sạch bình đèn [1, 2006.01] 
9/385 . . Hút khí trong bình [2, 2006.01] 
9/39 . . Khử khí trong bình [2, 2006.01] 
9/395 . . Nạp khí vào bình [2, 2006.01] 
9/40 . Hàn bình [1, 2006.01] 
9/42 . Đo hoặc thử trong quá trình chế tạo [1, 2006.01] 
9/44 . Hiệu chỉnh tại nhà máy các dụng cụ phóng điện hay các đèn phóng điện chiếu sáng 

đã chế tạo để đạt được các đặc tính cần thiết của đèn và dụng cụ [1, 2006.01] 
9/46 . Thiết bị có các vị trí làm việc được bố trí liên tiếp nhau [1, 2006.01] 
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9/48 . . dẫn truyền tự động các chi tiết đã gia công từ vị trí này sang vị trí khác [1, 
2006.01] 

9/50 . Sửa chữa hoặc phục hồi các dụng cụ hay đèn điện tử hoặc phóng điện qua khí đã sử 
dụng hay hư hỏng [1, 2006.01] 

9/52 . Thu hồi vật liệu từ ống hoặc đèn phóng điện (H01J 9/50 được ưu tiên) [7, 2006.01] 

11/00 Đèn phóng điện qua khí không có các điện cực chính trong bình; Đèn phóng 
điện qua khí có ít nhất một điện cực chính ở ngoài bình đèn [1, 2006.01, 
2012.01] 

 Ghi chú [2012.01] 
    1.  Khi phân loại trong nhóm này, phân loại được thực hiện ở tất cả các vị 

trí thích hợp. 
    2.  Trong nhóm này, thuật ngữ dưới đây được sử dụng với ý nghĩa như 

sau: -"Điện cực chính" có nghĩa là bất kỳ điện cực duy trì, điện cực 
quét hoặc điện cực địa chỉ. 

11/10 . AC-PDPs với ít nhất một điện cực chính không tiếp xúc với plasma [2012.01] 
11/12 . . với các điện cực chính được cung cấp ở cả hai phía của không gian phóng điện 

[2012.01] 
11/14 . . với các điện cực chính chỉ được cung cấp ở một phía của không gian phóng điện 

[2012.01] 
11/16 . . với các điện cực chính được cung cấp bên trong hoặc trên mặt bên của chi tiết 

đệm [2012.01] 
11/18 . . chứa nhiều cấu trúc đóng kín độc lập để chứa khí, ví dụ bảng hiển thị dạng giàn 

ống plasma [PTA] [2012.01] 
11/20 . Chi tiết kết cấu [2012.01] 
11/22 . . Điện cực, ví dụ hình dạng, vật liệu hoặc cấu hình đặc biệt [2012.01] 
11/24 . . . Điện cực duy trì hoặc điện cực quét [2012.01] 
11/26 . . . Điện cực địa chỉ [2012.01] 
11/28 . . . Điện cực phụ, ví dụ điện cực mồi hoặc điện cực kích hoạt [2012.01] 
11/30 . . . Điện cực nổi [2012.01] 
11/32 . . . Bố trí các điện cực [2012.01] 
11/34 . . Bình, thùng chứa hoặc các bộ phận của chúng, ví dụ đế [2012.01] 
11/36 . . . Chi tiết đệm, cái chắn, cánh, vách ngăn hoặc tương tự [2012.01] 
11/38 . . . Các lớp cách điện hoặc cách ly [2012.01] 
11/40 . . . Lớp bảo vệ hoặc tăng cường sự phát xạ electron, ví dụ các lớp MgO [2012.01] 
11/42 . . . Các lớp huỳnh quang [2012.01] 
11/44 . . . Thiết bị quang học hoặc thiết bị che chắn, ví dụ bộ lọc, chất kết dính đen, 

phương tiện phản xạ ánh sáng hoặc phương tiện che chắn điện từ [2012.01] 
11/46 . . Các phương tiện kết nối hoặc cấp điện, ví dụ dây dẫn đầu vào [2012.01] 
11/48 . . Bịt kín, ví dụ đệm kín chuyên dùng cho dây dẫn đầu vào [2012.01] 
11/50 . . Điền đầy, ví dụ lựa chọn hỗn hợp khí [2012.01] 
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11/52 . . Các phương tiện để hấp thụ hoặc hấp thụ hỗn hợp khí, ví dụ bằng cách khử khí 
[2012.01] 

11/54 . . Các phương tiện để xả khí [2012.01] 

13/00 Đèn phóng điện qua khí có ca-tốt lỏng, ví dụ ống chỉnh lưu có hơi kim loại [1, 
2006.01] 

13/02 . Các thành phần cấu tạo [1, 2006.01] 
13/04 . . Điện cực chính; A-nốt phụ trợ [1, 2006.01] 
13/06 . . . Ca-tốt [1, 2006.01] 
13/08 . . . . đặc trưng bởi vật liệu [1, 2006.01] 
13/10 . . . . Bình chứa cho các điện cực lỏng; Kết cấu hoặc cố định chúng [1, 2006.01] 
13/12 . . . . Định vị  hay chuyển dịch vết ca-tốt trên bề mặt chất lỏng [1, 2006.01] 
13/14 . . . . Làm nguội, nung nóng, tuần hoàn, lọc hoặc điều chỉnh mực chất lỏng [1, 

2006.01] 
13/16 . . . A-nốt, A-nốt phụ trợ để duy trì sự phóng điện [1, 2006.01] 
13/18 . . . . Làm nguội hoặc nung nóng a-nốt [1, 2006.01] 
13/20 . . Các điện cực điều khiển, ví dụ lưới (dùng cho các thiết bị mồi H01J 13/34) [1, 

2006.01] 
13/22 . . Màn chắn, ví dụ để ngăn ngừa hoặc loại trừ cung lửa ngược [1, 2006.01] 
13/24 . . Bình; Vỏ đèn [1, 2006.01] 
13/26 . . Hàn các bộ phận của bình đèn; Hàn các dây dẫn vào; Các dây dẫn vào [1, 

2006.01] 
13/28 . . Chọn chất để nạp khí; Các phương tiện để tạo ra và duy trì áp suất khí cần thiết 

trong đèn [1, 2, 2006.01] 
13/30 . . . Các phương tiện đảm bảo khả năng hút trong quá trình hoạt động của dụng cụ 

[1, 2006.01] 
13/32 . . Các cơ cấu làm nguội; Các cơ cấu nung nóng (cho ca-tốt H01J 13/14; cho a-nốt 

H01J 13/18) [1, 2006.01] 
13/34 . . Cơ cấu mồi [1, 2006.01] 
13/36 . . . có các phần tử mồi kháng điện hoặc tụ điện [1, 2006.01] 
13/38 . . . . chỉ có các phần tử kháng điện [1, 2006.01] 
13/40 . . . Mồi bằng cách dịch chuyển điện cực rắn [1, 2006.01] 
13/42 . . . Mồi bằng cách dịch chuyển các bình, ví dụ bằng cách đảo bình đèn [1, 2006.01] 
13/44 . . Các thiết bị để ngăn chặn hoặc loại trừ cung lửa ngược [1, 2006.01] 
13/46 . . Các phần tử của mạch được gắn kết cấu với đèn [1, 2006.01] 
13/48 . . Các mạch chung, không dùng cho ứng dụng đặc biệt nào của đèn và không thuộc 

bất cứ mục nào khác [1, 2006.01] 
13/50 . Các dụng cụ phóng điện có một điện cực a-nốt chính [1, 2006.01] 
13/52 . . được điều khiển bằng một hay một số điện cực điều khiển trung gian [1, 2006.01] 
13/54 . . được điều khiển bằng điện cực mồi, ví dụ initron có một a-nốt [1, 2006.01] 
13/56 . Dụng cụ phóng điện có hai hoặc nhiều điện cực a-nốt chính [1, 2006.01] 
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13/58 . . được điều khiển bằng một hoặc một số điện cực điều khiển trung gian [1, 
2006.01] 

15/00 Đèn phóng điện chứa khí có ca-tốt dạng khí, ví dụ có ca-tốt plasma [1, 2006.01] 
15/02 . Các thành phần cấu tạo, ví dụ các điện cực, các phương tiện nạp khí, hình dạng của 

bình đèn [1, 2006.01] 
15/04 . . Các mạch chung, không dùng cho bất kỳ ứng dụng đặc biệt nào của đèn và không 

thuộc bất cứ mục nào khác [1, 2006.01] 

17/00 Dụng cụ phóng điện qua khí có ca-tốt rắn (H01J 25/00; H01J 27/00; H01J 31/00- 
H01J 41/00 được ưu tiên; các khe hở phóng điện được nạp khí H01T; các bộ biến đổi 
Marx H02M 7/26) [1, 2006.01] 

17/02 . Các thành phần cấu tạo  [1, 2006.01] 
17/04 . . Điện cực; Màn chắn [1, 2006.01, 2012.01] 
17/06 . . . Ca-tốt [1, 2006.01] 
17/08 . . . . có thủy ngân hay kim loại kiềm lỏng kết tủa trên bề mặt ca-tốt trong quá trình 

hoạt động của dụng cụ [1, 2006.01] 
17/10 . . . A-nốt [1, 2006.01] 
17/12 . . . Các điện cực điều khiển [1, 2006.01] 
17/14 . . Thiết bị từ tính để điều khiển sự phóng điện [1, 2006.01] 
17/16 . . Bình; Bình chứa [1, 2006.01, 2012.01] 
17/18 . . Bịt kín giữa các bộ phận của bình đèn; Bịt kín các dây dẫn đầu vào; Các dây dẫn 

đầu vào [1, 2006.01, 2012.01] 
17/20 . . Chọn chất để nạp khí; Áp suất và nhiệt độ làm việc đặc biệt [1, 2006.01, 2012.01] 
17/22 . . Các phương tiện để tạo ra hoặc duy trì áp suất cần thiết trong ống đèn [1, 

2006.01, 2012.01] 
17/24 . . . Các thiết bị để hấp phụ hoặc hấp thụ khí, ví dụ bằng cách khử khí [1, 2006.01, 

2012.01] 
17/26 . . . Các thiết bị để tạo ra, đưa vào hay thêm dần khí hoặc hơi trong quá trình đèn 

làm việc [1, 2006.01, 2012.01] 
17/28 . . Các thiết bị làm nguội [1, 2006.01] 
17/30 . . Các thiết bị mồi [1, 2006.01] 
17/32 . . . mỗi bằng cách đưa vào các chất hay vật liệu phóng xạ [1, 2006.01] 
17/34 . . Một hay nhiều các phần tử của mạch được gắn kết cấu với đèn và không thuộc 

bất cứ mục nào khác [1, 2006.01] 
17/36 . . Các mạch chung không dùng cho ứng dụng đặc biệt nào của đèn và không thuộc 

bất cứ mục nào khác [1, 2006.01] 
17/38 . Đèn phóng điện qua khí có ca-tốt nguội [1, 2006.01] 
17/40 . . có một ca-tốt và một a-nốt, ví dụ đèn phóng điện lạnh, bộ chỉ thị điều chỉnh dùng 

đèn phóng điện lạnh, đèn ổn áp, đèn chỉ thị điện áp [1, 2006.01] 
17/42 . . . có một hay một số điện cực thử, ví dụ chia điện thế [1, 2006.01] 
17/44 . . . có một hay một số điện cực điều khiển [1, 2006.01] 
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17/46 . . . . dùng để ngăn ngừa và hoặc đóng mạch quá trình mồi tiếp theo, không có sự 
điều khiển sự phóng điện sau khi mồi [1, 2006.01] 

17/48 . . có hai ca-tốt hay a-nốt trở lên, ví dụ đèn với sự phóng điện xảy ra lần lượt, ống 
đếm, đêcatrôn [1, 2006.01] 

17/49 . . ống hiển thị sử dụng các điện cực giao nhau [3, 2006.01, 2012.01] 
17/50 . Đèn phóng điện có ca-tốt nhiệt [1, 2006.01] 
17/52 . . có một ca-tốt và một a-nốt [1, 2006.01] 
17/54 . . . có một hay một số điện cực điều khiển [1, 2006.01] 
17/56 . . . . dùng để ngăn ngừa và đóng mạch quá trình mồi tiếp theo, nhưng không có sự 

điều khiển sự phóng điện sau khi mồi [1, 2006.01] 
17/58 . . có hai ca-tốt hay a-nốt trở lên [1, 2006.01] 
17/60 . . . có các khoảng phóng điện mồi cho nhau theo một thứ tự cho trước, ví dụ các 

ống đếm [1, 2006.01] 
17/62 . . . có các khoảng phóng điện độc lập được điều khiển bởi các điện cực trung gian 

ví dụ điện nắn nhiều pha [1, 2006.01] 
17/64 . Đèn phóng điện để chuyển mạch hay điều chế trong ống dẫn sóng, ví dụ hộp TR [1, 

2006.01] 

19/00 Các phần tử cấu thành các đèn điện tử chân không thuộc nhóm H01J 21/00 [1, 
2006.01] 

19/02 . Điện cực phát xạ điện tử; Ca-tốt [1, 2006.01] 
19/04 . . Ca-tốt iôn nhiệt [1, 2006.01] 
19/06 . . . được đặc trưng bởi vật liệu [1, 2006.01] 
19/062 . . . . có ôxít kim loại kiềm thổ hoặc ôxít tương tự sử dụng chung với tác nhân khử, 

dùng làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
19/064 . . . . có ôxít kim loại khác dùng làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
19/066 . . . . có kim loại hoặc hợp kim dùng làm vật liệu phát xạ [6, 2006.01] 
19/068 . . . . có thành phần mang tính chất dẫn kim, ví dụ  borua lantan dùng làm vật liệu 

phát xạ [6, 2006.01] 
19/08 . . . Ca-tốt đốt nóng trực tiếp [1, 2006.01] 
19/10 . . . được đặc trưng bởi hình dạng [1, 2006.01] 
19/12 . . . . Giá đỡ; Thiết bị chống rung [1, 2006.01] 
19/14 . . . Ca-tốt đốt nóng gián tiếp; Ca-tốt được đốt nóng bởi sự bắn phá của điện tử hay 

iôn [1, 2006.01] 
19/16 . . . . Bộ phận nung nóng [1, 2006.01] 
19/18 . . . . Lớp hay tấm cách đặt giữa bộ phận nung và chất phát xạ [1, 2006.01] 
19/20 . . . . Nền cho chất phát xạ [1, 2006.01] 
19/22 . . . . Ca-tốt có sự hoạt hoá không đổi ,  ví dụ L-ca-tốt [1, 2006.01] 
19/24 . . Ca-tốt nguội, ví dụ ca-tốt bức xạ điện tử [1, 2006.01] 
19/28 . Điện cực không phát xạ; Màn [1, 2006.01] 
19/30 . . khác biệt bởi vật liệu [1, 2006.01] 
19/32 . . A-nốt [1, 2006.01] 
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19/34 . . . là một phần của bình đèn [1, 2006.01] 
19/36 . . . Làm nguội a-nốt [1, 2006.01] 
19/38 . . Điện cực điều khiển, ví dụ lưới [1, 2006.01] 
19/40 . . Màn bảo vệ [1, 2006.01] 
19/42 . Lắp ráp, cố định, phân bố hay cách điện các điện cực hay cụm điện cực [1, 

2006.01] 
19/44 . . Cách điện giữa các điện cực hoặc giá đỡ trong chân không [1, 2006.01] 
19/46 . . Giá đỡ cho các cụm điện cực trong tổng thể [1, 2006.01] 
19/48 . . Giá đỡ cho các điện cực riêng biệt [1, 2006.01] 
19/50 . . Tấm đệm chống đến thành bình [1, 2006.01] 
19/52 . . . không có liên hệ cứng giữa các tấm đệm và bình đèn [1, 2006.01] 
19/54 . Bình; Vỏ; Các màn che bảo vệ có cấu trúc gắn với chúng [1, 2006.01] 
19/56 . . được đặc trưng bởi vật liệu của bình hoặc vỏ [1, 2006.01] 
19/57 . . Lớp phủ trên thành bình; Chọn vật liệu để phủ [1, 2006.01] 
19/58 . Hàn giữa các phần tử của bình [1, 2006.01] 
19/60 . Hàn dây dẫn vào [1, 2006.01] 
19/62 . Các dây dẫn vào [1, 2006.01] 
19/64 . Các phần tử để cố định và lắp ráp là một bộ phận của đèn [1, 2006.01] 
19/66 . Các phần tử nối điện là một bộ phận của đèn [1, 2006.01] 
19/68 . Khí đặc biệt được đưa vào dụng cụ dưới áp suất thấp, ví dụ để làm yếu điện tích 

không gian hoặc tác động lên điện tích đó [1, 2006.01] 
19/70 . Phương tiện để tạo ra hay duy trì chân không cần thiết, ví dụ bằng các hấp thụ khí 

[1, 2006.01] 
19/72 . . Các ống dẫn cần thiết cho việc này, ví dụ để hút; Cửa van chân không cho chúng 
19/74 . Thiết bị làm nguội (làm nguội a-nốt H01J 19/36) [1, 2006.01] 
19/76 . Thiết bị gắn cấu trúc với đèn để chỉ báo khuyết tật thay hiện tượng của lần sử dụng 

trước đó [1, 2006.01] 
19/78 . Các phần tử của mạch gắn kết cấu với đèn [1, 2006.01] 
19/80 . . Các bộ cộng hưởng có điện cảm và điện dung rải được phân bổ [1, 2006.01] 
19/82 . Các mạch chung không dùng cho ứng dụng đặc biệt nào của dụng cụ và không 

thuộc các đề mục khác [1, 2006.01] 

21/00 Đèn điện tử chân không (H01J 25/00, H01J 31/00 đến H01J 39/00, H01J 43/00 
được ưu tiên; phần tử cấu thành các đèn điện chân không H01J 19/00) [1, 2006.01] 

21/02 . có một khoảng phóng điện [1, 2006.01] 
21/04 . . không có các phần tử điều khiển, tức là đi-ốt [1, 2006.01] 
21/06 . . chỉ có các phần tử điều khiển tĩnh điện [1, 2006.01] 
21/08 . . . có một hoặc một số điện cực động [1, 2006.01] 
21/10 . . . có một hoặc một số điện cực điều khiển cố định bên trong, ví dụ triốt, pen-tốt, 

ốc-tốt [1, 2006.01] 
21/12 . . . . có hệ số khuyếch đại biến đổi [1, 2006.01] 
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21/14 . . . . có các thiết bị để tập trung dòng điện tử, ví dụ tê trốt hướng chùm [1, 
2006.01] 

21/16 . . . có phần tử điều khiển tĩnh điện bên ngoài và có các điện cực điều khiển bên 
trong hoặc không có chúng [1, 2006.01] 

21/18 . . có các phần tử điều khiển bằng từ tính; Đèn có các phần tử điều khiển bằng từ 
tính hoặc tĩnh điện [1, 2006.01] 

21/20 . Đèn có hai khoảng phóng điện trở lên; Đèn tổ hợp, ví dụ đi-ốt kép hoặc triốt-hec-
xốt [1, 2006.01] 

21/22 . . có một hoặc một số điện cực di động [1, 2006.01] 
21/24 . . có hệ số khuyếch đại biến đổi [1, 2006.01] 
21/26 . . có các thiết bị để tập trung dòng điện tử [1, 2006.01] 
21/34 . có hệ thống điện cực, được chế tạo hoặc được tính toán để loại trừ ảnh hưởng của 

thời gian vượt (có điện cực phẳng H01J 21/36) [1, 2006.01] 
21/36 . có điện cực phẳng, ví dụ có điện cực hình đĩa [1, 2006.01] 

23/00 Các phần tử cấu thành các đèn sử dụng thời gian vượt của điện tử thuộc nhóm 
H01J 25/00 [1, 2006.01] 

23/02 . Điện cực; Các phần tử điều khiển bằng từ tính; Màn (gắn kết cấu với bộ cộng 
hưởng hoặc với hệ thống làm trễ H01J 23/16) [1, 2006.01] 

23/027 . . bộ góp [2, 2006.01] 
23/033 . . . Thiết bị làm nguội điện cực góp [2, 2006.01] 
23/04 . . Ca-tốt 
23/05 . . . có bề mặt phát xạ hình trụ, ví dụ ca-tốt của magnetron [3, 2006.01]  
23/06 . . ống phóng điện tử hoặc ion [1, 2006.01] 
23/065 . . . để tạo ra tia hình trụ dày đặc (H01J 23/075 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
23/07 . . . để tạo ra tia hình trụ rỗng (H01J 23/075 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
23/075 . . . ống phóng magnetron [3, 2006.01] 
23/08 . . Thiết bị hội tụ, ví dụ để tập trung dòng điện tử, để ngăn chặn sự tán xạ của dòng 

[1, 2006.01] 
23/083 . . . Thiết bị hội tụ bằng tĩnh điện [3, 2006.01] 
23/087 . . . Thiết bị hội tụ bằng từ tính [3, 2006.01] 
23/09 . . Hệ thống nam châm để hướng hay làm lệch sự phóng điện theo đường cần thiết, 

ví dụ hệ thống kiểu E (thiết bị hội tụ H01J 23/08) [1, 2006.01] 
23/10 . . Hệ thống nam châm để hướng hay làm lệch sự phóng điện theo đường cần thiết, 

ví dụ theo đường xoắn ốc (thiết bị hội tụ bằng từ tính H01J 23/08) [1, 2006.01] 
23/11 . . Thiết bị làm giảm tạp âm (trong ống phóng điện tử hoặc iôn H01J 23/06) [1, 

2006.01] 
23/12 . Bình; Vỏ đèn [1, 2006.01] 
23/14 . Các thiết bị dẫn vào; Hàn chúng [1, 2006.01] 
23/15 . . Các phương tiện ngăn ngừa sự rò rỉ năng lượng sóng có gắn cấu trúc với thiết bị 

dẫn vào của đèn, ví dụ bộ lọc, cuộn cảm, các thiết bị suy giảm [4, 2006.01] 
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23/16 . Các phần tử của mạch có điện dung và điện cảm rải, gắn kết với đèn và tác dụng 
tương hỗ với sự phóng điện [1, 2006.01] 

23/18 . . Bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 
23/20 . . . Bộ cộng hưởng thể tích; Điều chỉnh hoặc điều hướng chúng [1, 2006.01] 
23/207 . . . . Điều hưởng bộ cộng hưởng đơn [2, 2006.01] 
23/213 . . . . Điều hưởng đồng thời hoặc chung cho một số bộ cộng hưởng [2, 2006.01] 
23/22 . . . Nối giữa các bộ cộng hưởng, ví dụ liên kết để nối các bộ cộng hưởng của 

magnetron [1, 2006.01] 
23/24 . . . Các thiết bị làm trễ sóng [1, 2006.01] 
23/26 . . . . Dạng xoắn ốc; Điều chỉnh chúng [1, 2006.01] 
23/27 . . . . Dây làm trễ xoắn ốc có phân nhánh [3, 2006.01] 
23/28 . . . Cấu trúc sóng với sự tạo thành sự phóng điện không đều; Điều chỉnh chúng [1, 

2006.01] 
23/30 . . . Bộ làm yếu, gắn kết với các cấu trúc làm trễ sóng, ví dụ để nén các dao động 

không mong muốn [1, 2006.01] 
23/34 . Các mạch chung không dùng cho ứng dụng đặc biệt nào của đèn và không thuộc 

các mục khác [1, 2006.01] 
23/36 . Các thiết bị nối có điện dung và điện cảm rải, được gắn kết cấu với đèn để đưa vào 

hoặc loại bỏ năng lượng sóng [4, 2006.01] 
23/38 . . đến hoặc đi khỏi phóng điện [4, 2006.01] 
23/40 . . đến hoặc đi khỏi mạch tương hỗ [4, 2006.01] 
23/42 . . .  mạch tương hỗ có cấu trúc trễ xoắn ốc hoặc xoắn ốc có phân nhánh (H01J 

23/44 đến H01J 23/48 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/44 . . Các thiết bị  nối dạng thanh (H01J 23/46, H01J 23/48, H01J 23/54 được ưu tiên) 

[4, 2006.01] 
23/46 . . . Các thiết bị ghép vòng [4, 2006.01] 
23/48 . . . dùng cho mạch tương hỗ có đường đồng trục; Các thiết bị nối dạng xoắn ốc 

(H01J 23/46 được ưu tiên)  [4, 2006.01] 
23/50 . . . . mạch tương hỗ có xoắn ốc hoặc điều khiển khỏi xoắn ốc (H01J 23/52 được ưu  

tiên) [4, 2006.01]    
23/52 . . . . các cặp xoắn ốc có bố trí đồng trục quanh cái khác [4, 2006.01]    
23/54 . . Các thiết bị lọc ngăn ngừa các tần số hoặc các kiểu không mong muốn cùng bộ 

hoặc tách riêng với mạch tương hỗ; Ngăn ngừa sóng cao tần rò rỉ ra môi trường 
[4, 2006.01]    

25/00 Đèn kiểu vượt, ví dụ Klistron, đèn sóng chạy magnetron (các phần tử cấu thành 
các đèn kiểu vượt H01J 23/00; Máy gia tốc hạt cơ bản H05H) [1, 2006.01] 

25/02 . Đèn có dòng điện tử được điều biến theo tốc độ hay mật độ trong vùng điều biến và 
sau đó hoàn lại năng lượng ở vùng kích thích, ngoài ra các vùng đó liên hệ với 
nhau nhờ một hoặc một số bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 

25/04 . . Đèn có một hay một số bộ cộng hưởng không có sự phản xạ của dòng điện tử, 
trong đó sự điều biến được thực hiện trong vùng điều biến chủ yếu là điều biến 
theo mật độ, ví dụ đèn Haeff [1, 2006.01] 
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25/06 . . Đèn chỉ có một bộ cộng hưởng, không có phản xạ dòng điện tử, trong đó sự điều 
biến được thực hiện trong vùng điều biến chủ yếu là điều biến theo tốc độ, ví dụ 
Klystron Ludi [1, 2006.01] 

25/08 . . . có dòng điện tử vuông góc với với trục của bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 
25/10 . . Klistron, tức là các đèn có hai hoặc hơn hai bộ cộng hưởng, không có phản xạ 

dòng điện tử, trong đó dòng được điều biến chủ yếu theo tốc độ trong vùng bộ 
cộng hưởng đầu vào [1, 2006.01] 

25/11 . . . Klistron có tương tác kéo dài [2, 2006.01] 
25/12 . . . có dòng điện tử hình trụ hướng theo trục của bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 
25/14 . . . có dòng điện tử hình ống đồng trục với trục của bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 
25/16 . . . có dòng điện tử hình trụ vuông góc với trục của bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 
25/18 . . . có dòng điện tử hướng tâm hoặc hình đĩa vuông góc với trục của bộ cộng 

hưởng [1, 2006.01] 
25/20 . . . có các thiết bị đặc biệt phân bố trong vùng giữa các bộ cộng hưởng, ví dụ bộ 

khuyếch đại có thành kháng điện, bộ khuyếch đại có diện tích không gian, các 
ống có bước nhảy tốc độ của các điện tử [1, 2006.01] 

25/22 . . Klistron phản xạ, cụ thể là dụng cụ có một hoặc một hoặc một số bộ cộng hưởng 
phản xạ một lần dòng điện tử, trong đó dòng được điều biến chủ yếu theo tốc độ 
trong vùng điều biến [1, 2006.01] 

25/24 . . . trong đó dòng điện tử hướng theo trục của bộ cộng hưởng hoặc các bộ cộng 
hưởng và trước khi phản xạ có dạng hình trụ [1, 2006.01] 

25/26 . . . trong đó dòng điện tử được định hướng đồng trục với trục của bộ cộng hưởng 
hoặc các bộ cộng hưởng và trước khi phản xạ có dạng hình ống [1, 2006.01] 

25/28 . . . trong đó dòng điện tử vuông góc với trục của bộ cộng hưởng và trước khi phản 
xạ có dạng hình trụ [1, 2006.01] 

25/30 . . . trong đó dòng điện tử vuông góc với trục của bộ cộng hưởng và trước khi phản 
xạ có dạng hướng tâm hoặc hình đĩa [1, 2006.01] 

25/32 . . có phản xạ nhiều lần, ví dụ đèn Ceteric [1, 2006.01] 
25/34 . Đèn sóng chạy; Đèn mà trong đó sóng chạy được kích thích trong các khe hở phân 

bố theo không gian [1, 2006.01] 
25/36 . . Đèn trong đó dòng điện tử tương tác với sóng truyền dọc theo dây làm trễ hoặc 

chuỗi tương đương của các điện trở toàn phần, không có hệ thống nam châm tạo 
từ trường H cắt điện trường E [1, 2006.01] 

25/38 . . . sử dụng sóng chạy thuận [1, 2006.01] 
25/40 . . . sử dụng sóng chạy ngược [1, 2006.01] 
25/42 . .  Đèn trong đó dòng điện tử tương tác với sóng truyền theo dây làm trễ hoặc chuỗi 

tương đương của các điện trở toàn phần, và có hệ thống nam châm tạo từ trường 
H cắt điện trường E (có sóng chạy không vượt ra ngoài vùng điện tích không gian 
H01J 25/50) [1, 2006.01] 

25/44 . . . sử dụng sóng chạy thuận [1, 2006.01] 
25/46 . . . sử dụng sóng chạy ngược [1, 2006.01] 
25/48 . . Đèn trong đó hai dòng điện tử có tốc độ khác nhau tương tác với nhau, ví dụ đèn 

sóng điện [1, 2006.01] 
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25/49 . . Đèn sử dụng nguyên lý thông số, ví dụ để  khuyếch đại thông số [1, 2006.01] 
25/50 . Magnetron, tức là dụng cụ có hệ thống nam châm tạo từ trường H cắt điện trường E 

(có sóng chạy vượt ra ngoài vùng điện tích không gian H01J 25/42; làm việc có sự 
phản xạ nhiều lần hoặc có tác dụng của xiclotron ngược H01J 25/62, H01J 25/64) 
[1, 2006.01] 

25/52 . . có hình dạng điện tích không gian không cản trở chuyển động chủ yếu của các 
điện tử quanh ca-tốt hoặc điện cực điều khiển [1, 2006.01] 

25/54 . . . chỉ có một hốc hoặc một bộ cộng hưởng khác, ví dụ nơ-trốt [1, 2006.01] 
25/55 . . . . Magnetron có bộ cộng hưởng đặt đồng trục [2, 2006.01] 
25/56 . . . . có các a-nốt xen kẽ, ví dụ turbator  [1, 2006.01] 
25/58 . . . có một số bộ cộng hưởng; có bộ cộng hưởng phức tạp ,ví dụ dạng xoắn ốc [1, 

2006.01] 
25/587 . . . . Magnetron nhiều bộ cộng hưởng [2, 2006.01] 
25/60 . . có hình dạng diện tích không gian, làm cản trở chuyển động chủ yếu của các điện 

tử chung quanh ca-tốt hoặc điện cực điều khiển; Magnetron tuyến tính [1, 
2006.01] 

25/61 . Đèn kết hợp, tức là đèn cấu tạo từ klistron và đèn sóng chạy [2, 2006.01] 
25/62 . Strofotron, tức là các khí cụ có từ trường H cắt điện trường E và làm việc có phản 

xạ nhiều lần [1, 2006.01] 
25/64 . Đèn phóng điện điều kiểu tua-bin, cụ thể là các đèn có từ trường cắt điện trường và 

làm việc theo nguyên tắc hoạt động của siclotron ngược [1, 2006.01] 
25/66 . Đèn có dòng điện tử cắt ngang và do đó tự làm gián đoạn dòng đó [1, 2006.01] 
25/68 . Đèn chuyên dùng để làm việc như máy phát, có lưới dương và trường hãm, ví dụ 

cho máy phát Barkhausen-Kurs (có bức xạ điện tử thứ cấp H01J 25/76) [1, 
2006.01] 

25/70 . . có bộ cộng hưởng với điện cảm và điện dung, ví dụ đèn Pintích [1, 2006.01] 
25/72 . . trong đó sóng đứng hoặc thành phần chính của nó tập trung theo điện cực, ví dụ 

ống Clavier (có bộ cộng hưởng với điện cảm và điện dung rải H01J 25/70) [1, 
2006.01] 

25/74 . Đèn chuyên dùng để làm việc như máy phát đi-ốt kiểu vượt, ví dụ mo-no-tron [1, 
2006.01] 

25/76 . Đèn nhân điện tử điện động, ví dụ đèn nhân Fausworth, muntipactor [1, 2006.01] 
25/78 . Đèn có dòng điện tử được điều biến bằng cách làm lệch trong bộ cộng hưởng [1, 

2006.01] 

27/00 Đèn có chùm iôn (H01J 25/00, H01J 33/00 và H01J 37/00 được ưu tiên, máy gia tốc 
hạt H05H) [1, 2006.01] 

27/02 . Nguồn iôn; Súng phóng iôn [3, 2006.01] 
27/04 . . sử dụng phóng điện phản xạ, ví dụ nguồn iôn Pening [3, 2006.01] 
27/06 . . . không có từ trường [3, 2006.01] 
27/08 . . sử dụng sự phóng điện hồ quang [3, 2006.01] 
27/10 . . . đuoplasmatron [3, 2006.01] 
27/12 . . . . được trang bị ống trụ phân chia [3, 2006.01] 
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27/14 . . . Các nguồn iôn khác dựa trên phóng điện hồ quang có sử dụng từ trường [3, 
2006.01] 

27/16 . . sử dụng kích thích tần số cao, ví dụ sóng micro [3, 2006.01] 
27/18 . . . có từ trường dọc trục [3, 2006.01] 
27/20 . . sử dụng sự bắn phá bằng các hạt, ví dụ thiết bị iôn hoá [3, 2006.01] 
27/22 . . . Nguồn iôn kim loại [3, 2006.01] 
27/24 . . sử dụng quang iôn hoá, ví dụ sử dụng tia laze [3, 2006.01] 
27/26 . . sử dụng sự iôn hoá bề mặt, ví dụ các nguồn iôn phát xạ dưới tác dụng của trường, 

nguồn sinh iôn bằng iôn nhiệt (H01J 27/20, H01J 27/24 được ưu tiên) [3, 
2006.01] 

29/00 Các phần tử cấu tạo của các loại đèn tia điện tử thuộc nhóm H01J 31/00 [1, 
2006.01] 

29/02 . Điện cực; Màn; Lắp ráp, gắn chặt, cách điện, cố định các khoảng cách giữa chúng 
[1, 2006.01] 

29/04 . . Ca-tốt [1, 2006.01] 
29/06 . . Màn bảo vệ; Màn và lưới được đưa vào dòng điện tử [1, 2006.01] 
29/07 . . . Màn tạo bóng trong ống truyền hình màu [2, 2006.01] 
29/08 . . Các điện cực nối trực tiếp với màn, trên đó hoặc nhờ đó ảnh được tạo ra, tái tạo, 

biến đổi hoặc lưu trữ, ví dụ tấm sau dùng cho ống nhớ, để chọn lọc điện tử thứ 
cấp [1, 2006.01] 

29/10 . . Màn mà trên đó hoặc nhờ đó mà ảnh được tạo ra, tái tạo, biến đổi hoặc lưu trữ [1, 
2006.01] 

29/12 . . . hoạt động như van điều chế ánh sáng bằng cách điều khiển tấm chắn, ví dụ 
dùng cho eidophor [1, 2006.01] 

29/14 . . . hoạt động bằng cách thay đổi màu, ví dụ màn halogen [1, 2006.01] 
29/16 . . . Màn được nung nóng [1, 2006.01] 
29/18 . . . Màn huỳnh quang [1, 2006.01] 
29/20 . . . . phân biệt theo chất huỳnh quang được  sử dụng [1, 2006.01] 
29/22 . . . . phân biệt theo chất huỳnh quang được sử dụng, phân biệt theo sự sử dụng các 

chất kết dính hay cồn dán để gắn chất huỳnh quang lên nền, ví dụ lên thành 
bình [1, 2006.01] 

29/24 . . . . Nền cho chất huỳnh quang [1, 2006.01] 
29/26 . . . . có các lớp huỳnh quang chồng lên nhau [1, 2006.01] 
29/28 . . . . có các lớp bảo vệ, dẫn điện hay phản xạ [1, 2006.01] 
29/30 . . . . có chất huỳnh quang được phân bố không liên tục, ví dụ theo điểm hoặc theo 

dòng [1, 2006.01] 
29/32 . . . . . có các điểm hay đường lân cận làm từ các chất huỳnh quang khác nhau, ví 

dụ dùng cho ống hình màu [1, 2006.01] 
29/34 . . . . được trang bị thêm các dấu hiệu hoặc vạch cố định [1, 2006.01] 
29/36 . . . Màn quang điện; Màn tích điện [1, 2006.01] 
29/38 . . . . Màn không  sử dụng sự tích điện, ví dụ màn phát xạ quang điện tử, ca-tốt mở 

rộng [1, 2006.01] 
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29/39 . . . . Màn tích điện [1, 2006.01] 
29/41 . . . . . sử dụng phát xạ thứ cấp, ví dụ dùng cho supericoscop [1, 2006.01] 
29/43 . . . . . sử dụng sự ghép hình quang điện, ví dụ cho ócthicon (ống thu VTTH) cho 

iconosoop [1, 2006.01] 
29/44 . . . . . có được bất kỳ đặc tính điện bên trong nào dưới tác động của bức xạ hạt , ví 

dụ màn có tính dẫn điện do bắn phá bằng điện tử hay iôn [1, 2006.01] 
29/45 . . . . . có được bất kỳ đặc tính bên trong nào dưới tác dụng của bức xạ điện từ, ví 

dụ màn dẫn quang, màn cách điện quang, màn pin quang điện [1, 2006.01] 
29/46 . Các thiết bị điện cực và các thiết bị khác gắn với chúng để tạo ra tia hai chùm điện 

tử và iôn cũng như điều khiển chúng, ví dụ các thiết bị quang điện tử [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Các nhóm H01J 29/48  đến H01J 29/51 được ưu tiên so với  các nhóm H01J 29/52- 

H01J 29/58 
29/48 . . Súng phóng điện tử [1, 2006.01] 
29/50 . . . kết hợp hai hay nhiều hơn hai súng phóng trong một không gian chân không, ví 

dụ trong ống nhiều tia (H01J 29/51 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
29/51 . . . Thiết bị để điều khiển sự hội tụ của một số tia điện tử [2, 2006.01] 
29/52 . . . Thiết bị để điều khiển cường độ của tia hay chùm, ví dụ để điều biến [1, 

2006.01] 
29/54 . . Thiết bị để tập trung tia hay chùm [1, 2006.01] 
29/56 . . Thiết bị để điều khiển tiết diện ngang của tia hay chùm; Thiết bị để sửa quang sai 

của chùm được tạo bởi, ví dụ các thấu kính [1, 2006.01] 
29/58 . . Thiết bị để hội tụ hoặc phản xạ tia hay chùm [1, 2006.01] 
29/60 . . . Gương [1, 2006.01] 
29/62 . . . Thấu kính tĩnh điện [1, 2006.01] 
29/64 . . . Thấu kính từ tính [1, 2006.01] 
29/66 . . . . chỉ sử dụng nam châm điện [1, 2006.01] 
29/68 . . . . chỉ sử dụng nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
29/70 . . Thiết bị làm lệch tia hoặc chùm [1, 2006.01] 
29/72 . . . dọc theo đường thẳng hoặc theo hai đường thẳng vuông góc với nhau [1, 

2006.01] 
29/74 . . . . làm lệch chỉ bằng điện trường [1, 2006.01] 
29/76 . . . . làm lệch chỉ bằng từ trường [1, 2006.01] 
29/78 . . . theo đường tròn, đường xoắn ốc hoặc đường hướng tâm quay, ví dụ cho các bộ 

chỉ báo rađa [1, 2006.01] 
29/80 . . Thiết bị để điều khiển tia hoặc chùm trong giai đoạn sau khi đi qua hệ thống làm 

lệch; ví dụ thiết bị để gia tốc thứ cấp hoặc hội tụ thứ cấp, để chuyển mạch màu 
[1, 2006.01] 

29/81 . . . sử dụng màn tạo bóng [3, 2006.01] 
29/82 . . Lắp ráp cố định, định vị các khoảng cách, cách điện các đèn quang điện tử hoặc 

quang iôn [1, 2006.01] 
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29/84 . Bẫy để loại bỏ hoặc làm lệch các hạt không cần thiết, ví dụ các iôn âm, điện từ rìa; 
Thiết bị để phân chia theo tốc độ hay khối lượng [1, 2006.01] 

29/86 . Bình, vỏ đèn; Cửa van chân không [1, 2006.01] 
29/87 . . Thiết bị để ngăn chặn hoặc làm yếu tác động gây ra do sự nổ hướng vào trong của 

bình hay vỏ [2, 2006.01] 
29/88 . . có lớp phủ trên thành bình hoặc vỏ; Chọn vật liệu để phủ [1, 2006.01] 
29/89 . . Thiết bị quang học hay nhiếp ảnh, gắn về kết cấu với bình đèn [1, 2006.01] 
29/90 . Thiết bị dẫn vào; Hàn chúng [1, 2006.01] 
29/92 . Các phần tử nối điện là một phần của đèn [1, 2006.01] 
29/94 . Chọn chất để nạp khí; Phương tiện để tạo ra hay duy trì áp suất cần thiết trong đèn, 

ví dụ bằng cách hấp thụ khí [1, 2006.01] 
29/96 . Một hay nhiều phần tử của mạch gắn kết cấu với đèn [1, 2006.01] 
29/98 . Các mạch chung không dùng cho ứng dụng đặc biệt nào của đèn và không thuộc 

vào các mục khác [1, 2006.01] 

31/00 Ống phóng tia ca-tốt ; Ống có chùm điện tử (H01J25/00, H01J33/00, H01J35/00, 
H01J37/00 được ưu tiên ; các phần tử cấu trúc của các ống phóng tia điện tử và ống 
có chùm điện tử H01J29/00) [1, 2006.01] 

31/02 . có một hay một số điện cực đầu ra, mà các điện tử này có thể tác dụng tương hỗ 
một cách có chọn lọc với tia hoặc chùm, ngoài ra trên các điện cực này có thể xảy 
ra sự lệch hoặc sự mất tiêu điểm của tia hoặc chùm [1, 2006.01] 

31/04 . . có một hoặc hai điện cực đầu ra [1, 2006.01] 
31/06 . . có nhiều hơn hai điện cực đầu ra, ví dụ để chuyển mạch nhiều lần hoặc để tính 

toán [1, 2006.01] 
31/08 . có màn, mà trên đó hoặc nhờ đó mà hình hay ảnh được tạo ra, cảm nhận, biến đổi 

hoặc tích lại [1, 2006.01] 
31/10 . . Các ống để tái tạo ảnh hay hình vẽ mẫu cụ thể là có đầu vào điện và đầu ra quang 

học; ống có tia chạy nhằm để quét ảnh [1, 2006.01] 
31/12 . . . có màn huỳnh quang [1, 2006.01] 
31/14 . . . . Mắt thần hoặc các bộ chỉ báo hiệu chỉnh tương tự [1, 2006.01] 
31/15 . . . . có tia hay dòng hạt được hướng một cách có chọn lọc lên tấm a-nốt huỳnh 

quang [3, 2006.01] 
31/16 . . . . có màn chứa một loại các dấu hiệu được tái tạo có chọn lọc, ví dụ đèn hiện số 

[1, 2006.01] 
31/18 . . . . có ảnh được ghi bằng tia hay chùm thứ nhất trên màn lưới tích điện và có tia 

hoặc chùm thứ hai đi qua màn đó và chịu tác động của màn đó trước khi đập 
vào màn huỳnh quang, ví dụ ống nhìn trực tiếp có tích điện [1, 2006.01] 

31/20 . . . để tái tạo ảnh hoặc hình vẽ bằng hai hoặc nhiều màu [1, 2006.01] 
31/22 . . . dùng cho các bộ chỉ báo lập thể [1, 2006.01] 
31/24 . . . có màn hoạt động như van điều chế ánh sáng nhờ sự điều khiển màn chắn, ví dụ 

eidophor [1, 2006.01] 
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31/26 . . Các ống phát vô tuyến truyền hình, cụ thể là các ống có đầu vào quang học và 
đầu ra điện (ống không có các chùm điện tử và được biểu hiện có tia ánh sáng 
quét, tác dụng lên màn quang điện H01J 40/20) [1, 2006.01] 

31/28 . . . có tia điện tử quét ảnh lên màn [1, 2006.01] 
31/30 . . . . có điều chỉnh điện thế của màn phụ thuộc vào thế của anốt, ví dụ đèn 

iconoscop [1,2006.01] 
31/32 . . . . . Ống có bộ phận khuyếch đại hình, ví dụ iconoscop, đèn supericoscop [1, 

2006.01] 
31/34 . . . . có bộ điều chỉnh điện thế của màn phụ thuộc vào thế của ca-tốt, ví dụ đèn 

orthicon [1,2006.01] 
31/36 . . . . . Ống có bộ khuyếch đại hình, ví dụ đèn orthicon có chuyển dời hình [1, 

2006.01] 
31/38 . . . . . Ống có màn quang dẫn, ví dụ đèn vidicon [1, 2006.01] 
31/40 . . . . có màn ghi hình dạng lưới, tia điện tử đi xuyên qua nó chịu tác động của màn 

tại vùng trước khi đập vào điện cực đầu ra, tức là có triốt [1, 2006.01] 
31/42 . . . có màn ghi tạo hình ra chùm điện tử phức tạp, chùm này được làm lệch toàn 

phần phía sau đầu dò cố định và dùng để mô hình hoá hiệu ứng quét, ví dụ ống 
phát vô tuyến truyền hình Farnavet [1, 2006.01] 

31/44 . . . . Ống có bộ khuyếch đại hình [1, 2006.01] 
31/46 . . . Ống trong đó tín hiệu đầu ra tái tạo lại độ sáng cũng như màu của hình [1, 

2006.01] 
31/48 . . . Ống có khuyếch đại tín hiệu đầu ra nhờ các bộ phận điện tử nằm trong ống chân 

không [1, 2006.01] 
31/49 . . Ống phát có bức xạ điện từ đi vào đầu vào (ngoại trừ ánh sáng nhìn thấy) và tín 

hiệu ở đầu ra, ví dụ có tia rơngen hoặc tia hồng ngoại đi vào [1, 2006.01] 
31/495 . . Ống phát có các dao động âm thanh, siêu âm hoặc cơ học đi vào đầu vào và tín 

hiệu ở đầu ra [1, 2006.01] 
31/50 . . Bộ biến đổi hình hoặc bộ khuyếch đại hình, cụ thể là các dụng cụ có tín hiệu 

quang học, tia X hoặc tương tự ở đầu vào và tín hiệu quang học ở đầu ra [1, 
2006.01] 

31/52 . . . có màn lưới để ghi hình, tia hoặc chùm điện tử đi qua đó chịu tác động của màn 
tại vùng trước khi đập vào màn huỳnh quang đầu ra, cụ thể là theo nguyên tắc 
làm việc tương tự với đi-ốt [1, 2006.01] 

31/54 . . . trong đó tia hoặc chùm điện tử phản xạ khỏi màn cảm nhận ảnh đầu vào và bắn 
vào màn mang ảnh đầu ra [1, 2006.01] 

31/56 . . . để biến đổi hoặc khuyếch đại ảnh hai hoặc nhiều màu [1, 2006.01] 
31/58 . . Ống để tích tụ ảnh hoặc tạo ra hình nổi thế năng hoặc để biến đổi tiêu chuẩn 

truyền hình và các hình ảnh tương tự như vậy cụ thể là có các tín hiệu điện ở đầu 
vào và đầu ra [1, 2006.01] 

31/60 . . . có các thiết bị làm lệch tia điện tử - kiểu chọn lọc hay nối tiếp ở từng khoảng 
riêng biệt trên bề mặt màn (chỉ khi có sử dụng phần tử của mạch H01J 29/98) 
[1, 2006.01] 

31/62 . . . . có các tia đọc và ghi phân biệt [1, 2006.01] 

90 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01J 

31/64 . . . . . trên các phím đối diện nhau của màn, ví dụ để biến đổi tiêu chuẩn truyền 
hình [1, 2006.01] 

31/66 . . . có các thiết bị tạo khả năng bằng tất cả các khoảng chọn lọc của thiết bị ngang 
của tia điện đồng nhất đạt được các khoảng tương ứng của màn, ví dụ selectron 
[1, 2006.01] 

31/68 . . . trong đó hình nổi điện thế tái tạo hai hoặc nhiều hơn hai màu [1, 2006.01] 

33/00 Đèn điện tử và phóng điện qua khí có nguồn điện tử hoặc iôn đặt trong bình 
(máy gia tốc hạt cơ bản H05H); Ống Lenard [1, 2006.01] 

33/02 . Các phần tử cấu tạo [1, 2006.01] 
33/04 . . Cửa sổ [1, 2006.01] 

35/00 Ống Rơngen [1, 2006.01] 
35/02 . Các phần tử cấu tạo  [1, 2006.01] 
35/04 . . Các điện cực [1, 2006.01] 
35/06 . . . Ca-tốt [1, 2006.01] 
35/08 . . . A-nốt; Cực đối ca-tốt [1, 2006.01] 
35/10 . . . . A-nốt quay; Thiết bị để quay a-nốt; Làm nguội a-nốt quay [1, 2006.01] 
35/12 . . . . Làm nguội a-nốt không quay [1, 2006.01] 
35/14 . . Thiết bị để tập trung; hội tụ và định hướng tia ca-tốt [1, 2006.01] 
35/16 . . Bình; Vỏ đèn; Các màn bảo vệ gắn về kết cấu với chúng [1, 2006.01] 
35/18 . . . Cửa sổ [1, 2006.01] 
35/20 . . Chọn chất để nạp khí; Phương tiện để tạo ra hoặc duy trì áp suất cần thiết trong 

ống, ví dụ bằng cách hấp thụ khí [1, 2006.01] 
35/22 . được thiết kế đặc biệt để dòng điện cường độ cao đi qua trong một khoảng thời 

gian ngắn, ví dụ để làm việc trong chế độ loé sáng [1, 2006.01] 
35/24 . Ống trong đó điểm rơi của tia ca-tốt lên a-nốt hoặc cực đối ca-tốt dịch chuyển 

tương đối với bề mặt của chúng [1, 2006.01] 
35/26 . . bằng cách quay a-nốt hay cực phản ca-tốt [1, 2006.01] 
35/28 . . bằng dao động hoặc dịch chuyển tịch tiến qua của a-nốt hoặc cực đối ca-tốt [1, 

2006.01] 
35/30 . . bằng phản xạ tia ca-tốt [1, 2006.01] 
35/32 . Ống trong đó tia rơngen được tạo ra ở cuối ống hoặc ở phần ống có tiết diện ngang 

nhỏ tạo thuận lợi cho việc đưa vùng bức xạ mạnh vào hốc hoặc lỗ hổng nhỏ [1, 
2006.01] 

37/00 Ống phóng điện có chỗ để đưa vào các vật thể hoặc các vật liệu làm thí nghiệm 
để nghiên cứu hoặc xử lý chúng (H01J 33/00, H01J 40/00, H01J 41/00, H01J 
47/00, H01J 49/00, được ưu tiên) [1, 2, 5, 2006.01] 

37/02 . các phần tử cấu tạo [1, 2006.01] 
37/04 . . Thiết bị điện cực và các thiết bị khác liên quan với chúng để duy trì hoặc điều 

khiển sự phóng điện, ví dụ các thiết bị quang-điện tử, quang- iôn [1, 2006.01] 
37/05 . . . Các thiết bị điện tử hay quang-iôn để phân chia các điện tử hay các iôn tương 

ứng với năng lượng của chúng (ống phân chia hạt H01J 49/00) [3, 2006.01] 
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37/06 . . . Nguồn điện tử; Súng phóng điện tử [1, 2006.01] 
37/063 . . . . Cấu trúc hình học của các điện cực để tạo tia [3, 2006.01] 
37/065 . . . . Cấu tạo của súng phóng điện tử hoặc các bộ phận của chúng (H01J 37/067- 

H01J 37/077 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
37/067 . . . . Thay thế các bộ phận của súng phóng điện tử; Điều chỉnh vị trí các điện cực 

tương đối với nhau (H01J 37/073- H01J 37/077 được ưu tiên; cửa van chân 
không H01J 37/18) [3, 2006.01] 

37/07 . . . . Loại trừ các hiệu ứng có hại gây ra bởi tác động của nhiệt hoặc điện trường 
hoặc từ trường (H01J37/073-H01J37/077 được ưu tiên) [3,2006.01] 

37/073 . . . . Súng phóng điện tử có sử dụng nguồn điện tử bằng tự phát xạ điện tử, bằng 
quang phát xạ hoặc phát xạ thứ cấp [3, 2006.01] 

37/075 . . . . Súng phóng điện tử có sử dụng phát xạ iôn nhiệt từ ca-tốt được  nung nóng 
nhờ sự bắn phá của các hạt hoặc nhờ chiếu bức xạ, ví dụ bằng laze [3, 
2006.01] 

37/077 . . . . Súng phóng điện tử có sử dụng sự phóng điện trong khí hoặc hơi như là 
nguồn điện tử [3, 2006.01] 

37/08 . . . Nguồn iôn; Súng phóng iôn [1, 2006.01] 
37/09 . . . Màn che: Màn gắn với các thiết bị quang điện tử hay quang điện iôn. Điều hoà 

các trường nhiễu loạn [3, 2006.01] 
37/10 . . . Thấu kính [1, 2006.01] 
37/12 . . . . tĩnh điện [1, 2006.01] 
37/14 . . . . từ tính [1, 2006.01] 
37/141 . . . . . Thấu kính điện từ [3, 2006.01] 
37/143 . . . . . Thấu kính dùng nam châm vĩnh cửu [3, 2006.01] 
37/145 . . . . Kết hợp giữa thấu kính tĩnh điện và thấu kính từ tính [3, 2006.01] 
37/147 . . . Thiết bị để định hướng hoặc làm lệch sự phóng điện dọc theo đường cần thiết 

(thấu kính H01J 37/10) [2, 2006.01] 
37/15 . . . . điều chỉnh bằng cơ học các phần tử điện tử hoặc quang - iôn từ phía ngoài 

(H01J 37/067, H01J 37/20 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
37/153 . . . Các thiết bị quang-điện tử hoặc quang- iôn để sửa các khuyết tật của hình, ví dụ 

stigmator [2, 2006.01] 
37/16 . . Bình; Vỏ đèn [1, 2006.01] 
37/18 . . Cửa van chân không [1, 2006.01] 
37/20 . . Thiết bị để cố định hoặc điều khiển vị trí của vật thể hay vật liệu; Thiết bị để điều 

chỉnh màn che hay thấu kính gắn về kết cấu với giá đỡ [1, 2006.01] 
37/21 . . Thiết bị để điều chỉnh hội tụ [2, 2006.01] 
37/22 . . Thiết bị quang học hay nhiếp ảnh gắn về kết cấu với ống phóng điện [1, 2006.01] 
37/24 . . Các mạch chung không dùng cho bất cứ ứng dụng đặc biệt nào của dụng cụ và 

không được phân vào các mục khác [1, 2006.01] 
37/244 . . Các bộ cảm biến; Các bộ phận cấu thành liên quan hoặc các mạch dùng cho 

chúng [3, 2006.01] 
37/248 . . Các bộ phận cấu thành liên quan đến nguồn cung cấp điện áp cao [3, 2006.01] 
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37/252 . Dụng cụ để phân tích vết bằng tia điện tử hoặc iôn; Bộ phận tích vi lượng [3, 
2006.01] 

37/256 . . bằng cách sử dụng các tia quét [3, 2006.01] 
37/26 . Kính hiển vi điện tử hoặc iôn, Ống có nhiễu xạ điện tử hoặc iôn [1, 2, 2006.01] 
37/27 . . Sự soi kính hiển vi có bóng [3, 2006.01] 
37/28 . . có các tia quét [1, 2006.01] 
37/285 . . Kính hiển vi phát xạ, ví dụ kính hiển vi điện tử phát xạ [2, 2006.01] 
37/29 . . Kính hiển vi điện tử phản xạ [2, 2006.01] 
37/295 . . Ống nhiễm xạ có sự làm lệch iôn hoặc điện tử [2, 2006.01] 
37/30 . Dụng cụ tia điện tử hoặc tia iôn dùng để xử lý cục bộ các đối tượng [1, 2006.01] 
37/301 . . Thiết bị tạo khả năng cho tia đi qua giữa các vùng có áp suất khác nhau [3, 

2006.01] 
37/302 . . Điều khiển các dụng cụ nhờ thông tin đưa từ ngoài vào, ví dụ điều khiển theo 

chương trình (H01J 37/304 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
37/304 . . Điều khiển dụng cụ nhờ thông tin đưa từ đối tượng đến, ví dụ nhờ các tín hiệu sửa 

[3, 2006.01] 
37/305 . . để đúc; làm nóng chảy, bốc hơi, khắc ăn mòn [2, 2006.01] 
37/31 . . để cắt hoặc khoan [2, 2006.01] 
37/315 . . để hàn [1, 2006.01] 
37/317 . . để thay đổi tính chất của đối tượng hoặc để tạo các lớp mỏng trên chúng, ví dụ sự 

thâm nhập iôn (H01J 37/36 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
37/32 . Dụng cụ phóng điện nạp khí (nung nóng nhờ sự phóng điện H05B) 
37/34 . . làm việc bằng sự phun bụi ca-tốt (H01J 37/36 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
37/36 . . để làm sạch bề mặt trong quá trình phủ vật liệu bằng các iôn được đưa vào vùng 

phóng điện, ví dụ bằng cách bốc hơi [3, 2006.01] 

40/00 Dụng cụ phóng điện quang điện, trong đó không xảy ra sự iôn hoá khí (H01J 
49/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

40/02 . Các phần tử cấu thành [3, 2006.01] 
40/04 . . Điện cực [3, 2006.01] 
40/06 . . . Ca-tốt quang phát xạ [3, 2006.01] 
40/08 . . Phương tiện từ tính để điều khiển điện tích [3, 2006.01] 
40/10 . . Lựa chọn các chất để nạp khí [3, 2006.01] 
40/12 . . Một hoặc nhiều phần tử của mạch gắn kết cấu với dụng cụ [3, 2006.01] 
40/14 . . Các mạch chung không dùng để áp dụng trong bất cứ trường hợp đặc biệt nào và 

không được phân vào các mục khác [3, 2006.01] 
40/16 . có ca-tốt quang phát xạ, ví dụ các tế bào quang điện kiềm (làm việc bằng cách sử 

dụng phát xạ thứ cấp H01J 43/00) [3, 2006.01] 
40/18 . . có lớp phủ huỳnh quang để tác động vào độ nhạy của đèn, ví dụ bằng cách biến 

đổi bước sóng của tín hiệu vào [3, 2006.01] 
40/20 . . trong đó tia sáng quét trên màn quang phát xạ [3, 2006.01] 
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41/00 Dụng cụ phóng điện vào các phương tiện gắn với chúng dùng để đo áp suất khí 
được nạp vào chúng; Dụng cụ phóng điện dùng để hút nhờ sự khuyếch tán iôn 
[1, 2006.01] 

41/02 . Ống phóng điện và các phương tiện có kết cấu gắn với chúng để đo áp suất khí nạp 
vào [2, 2006.01] 

41/04 . . có sự iôn hoá nhờ ca-tốt nhiệt [2, 2006.01] 
41/06 . . có sự iôn hoá nhờ ca-tốt nguội  [2, 2006.01] 
41/08 . . có sự iôn hoá nhờ chất phóng xạ, ví dụ alfatron hoặc áp kế iôn hoá [2, 2006.01] 
41/10 . . dạng quang phổ kế hạt (quang phổ kế hạt nói chung H01J 49/00) [2, 2006.01] 
41/12 . Ống phóng điện để hút khí nhờ khuyếch tán iôn, ví dụ bom iôn, bom hấp thụ iôn 

[2, 2006.01] 
41/14 . . có sự iôn hoá nhờ ca-tốt nhiệt [2, 2006.01] 
41/16 . . sử dụng chất hấp thụ khí [1, 2006.01] 
41/18 . . có sự iôn hoá nhờ ca-tốt nguội [2, 2006.01] 
41/20 . . . có sử dụng chất hấp thụ khí, cụ thể là chất khử khí [1, 2006.01] 

43/00 Đèn sử dụng phát xạ điện tử thứ cấp; Đèn nhân điện tử (đèn nhân điện tử động 
học H01J 25/76) [1, 2006.01] 

43/02 . Đèn trong đó một hay một số điện cực phát xạ điện tử thứ cấp [1, 2006.01] 
43/04 . Đèn nhân điện tử [1, 2006.01] 
43/06 . . Thiết bị điện cực [1, 2006.01] 
43/08 . . . Thiết bị ca-tốt (cấu tạo của photocatôt H01J 39/06, H01J 39/16) [1, 2006.01] 
43/10 . . . Đi nốt (H01J 43/24, 43/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
43/12 . . . Thiết bị a-nốt [1, 2006.01] 
43/14 . . . Điều khiển tia điện tử nhờ từ trường [1, 2006.01] 
43/16 . . . Thiết bị điện cực có một đi nốt [1, 2006.01] 
43/18 . . . Thiết bị điện cực có hơn một đi nốt [1, 2006.01] 
43/20 . . . . Đi nốt cấu tạo từ vật liệu dạng lá, ví dụ phẳng hoặc cong [1, 2006.01] 
43/22 . . . . Đi nốt cấu tạo từ vật liệu cho dòng điện tử đi qua, ví dụ được dát mỏng, dạng 

lưới, dạng ống [1, 2006.01] 
43/24 . . . . Đi nốt có gradien điện thế theo bề mặt [1, 2006.01] 
43/26 . . . . có đi nốt khối [1, 2006.01] 
43/28 . . Bình; Đèn; Cửa sổ; Màn; Thiết bị để triệt các điện tích hoặc dòng không mong 

muốn [1, 2006.01] 
43/30 . . Các mạch chung không dùng để sử dụng đèn trong bất cứ trường hợp đặc biệt 

nào và không được nêu trong các nhóm khác [1, 2006.01] 

45/00 Dụng cụ phóng điện làm việc như máy phát điện tử nhiệt [1, 2006.01] 

47/00 Dụng cụ để xác định sự tồn tại, cường độ, mật độ và năng lượng của bức xạ 
hoặc của các hạt (các dụng cụ phóng điện quang điện trong đó không xảy ra iôn hoá 
khí H01J 40/00) [3, 2006.01] 

47/02 . Buồng iôn hoá [3, 2006.01] 
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47/04 . . Buồng iôn hoá điện dung, ví dụ buồng có các điện cực được sử dụng với tư cách 
là các tĩnh điện kế [3, 2006.01] 

47/06 . Máy đếm tỷ lệ [3, 2006.01] 
47/08 . Máy đếm Heiger- Muller [3, 2006.01] 
47/10 . Máy đếm tia lửa điện (H01J 47/14 được ưu tiên; Bộ phóng điện tia lửa H01T) [3, 

2006.01] 
47/12 . Máy đếm nơ tron, ví dụ máy đếm BF3 [3, 2006.01] 
47/14 . Buồng tia lửa hay buồng tia có các điện cực song song; Buồng tia lửa hay buồng tia 

có điện cực dạng sợi [3, 2006.01] 
47/16 . . đặc trưng bởi sự đếm các chỉ số từ từng điện cực dạng sợi [3, 2006.01] 
47/18 . . . Sự đếm điện (H01J 47/20 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
47/20 . . . Sự đếm bằng các dây trễ điện hoặc cơ học, ví dụ các dây trễ từ giảo [3, 

2006.01] 
47/22 . . đặc trưng bởi kiểu đếm thông tin khác [3, 2006.01] 
47/24 . . . sự đếm âm học [3, 2006.01] 
47/26 . . . sự đếm quang học [3, 2006.01] 

49/00 Quang phổ kế các hạt cơ bản hoặc các ống phân chia [3, 2006.01] 

Ghi chú 
 Khi phân loại các bộ phận ly hạt, sẽ không phân biệt giữa phổ kế và phổ ký, sự khác 

biệt chỉ tồn tại trong trường hợp đầu là bằng điện còn trong trường hợp sau là bằng 
phim ảnh 

49/02 . Các phần tử cấu thành [3, 2006.01] 
49/04 . . Thiết bị để đưa mẫu phân tích vào hoặc ra, ví dụ cửa van chân không; Thiết bị để 

điều chỉnh từ phía ngoài các thành phần điện tử hay quang-iôn [3, 2006.01] 
49/06 . . Dụng cụ điện tử hoặc quang-iôn (H01J 49/04 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
49/08 . . Nguồn điện tử, ví dụ để nảy sinh quang điện tử, điện tử thứ cấp hoặc điện tử 

Auger [3, 2006.01] 
49/10 . . Nguồn iôn; Súng phóng iôn [3, 2006.01] 
49/12 . . . sử dụng sự phóng điện hồ quang, ví dụ duoplasmatron [3, 2006.01] 
49/14 . . . sử dụng sự bắn phá bằng các hạt, ví dụ buồng iôn hoá [3, 2006.01] 
49/16 . . . sử dụng sự iôn hoá bề mặt, ví dụ sự phát xạ lạnh phát xạ iôn nhiệt hoặc quang 

phát xạ [3, 2006.01] 
49/18 . . . sử dụng sự iôn hoá bằng tia lửa [3, 2006.01] 
49/20 . . . Làm lệch từ tính [3, 2006.01] 
49/22 . . . Làm lệch tĩnh điện [3, 2006.01] 
49/24 . . Hệ thống chân không, ví dụ để duy trì áp suất cho trước [3, 2006.01] 
49/26 . Phổ kế khối hoặc các ống phân chia [3, 2006.01] 
49/28 . . Phổ kế tĩnh [3, 2006.01] 
49/30 . . . sử dụng bộ phân tích từ tính [3, 2006.01] 
49/32 . . . sử dụng sự hội tụ hai lần [3, 2006.01] 
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49/34 . . . Phổ kế động [3, 2006.01] 
49/36 . . . Phổ kế tần số vô tuyến điện, ví dụ phổ kế Bennett, Redhead [3, 2006.01] 
49/38 . . . .  Omegatron [3, 2006.01] 
49/40 . . . Phổ kế làm việc theo nguyên tắc đo thời gian bay của iôn (H01J 49/36 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
49/42 . .  . Phổ kế có quỹ đạo cố định, ví dụ có một cực, bốn cực, nhiều cực, các bộ chỉ báo 

áp suất cục bộ [3, 2006.01] 
49/44 . Phổ kế theo năng lượng, ví dụ phổ kế alfa-bêta [3, 2006.01] 
49/46 . . Phổ kế tĩnh [3, 2006.01] 
49/48 . . . sử dụng các bộ phân tích tĩnh điện, ví dụ sử dụng các bộ phận hình trụ, sử dụng 

bộ lọc Wien [3, 2006.01] 

Đèn chiếu sáng phóng điện 

61/00 Đèn chiếu sáng phóng điện chứa khí hoặc hơi (đèn hồ quang có điện cực tiêu hao 
H05B; đèn huỳnh quang H05B) [1, 2006.01] 

61/02 . Các phần tử cấu tạo [1, 2006.01] 
61/04 . . Các điện cực (để mồi H01J 61/54); Màn; Màn bảo vệ [1, 2006.01] 
61/06 . . . Các điện cực chính [1, 2006.01] 
61/067 . . . . cho các đèn phóng điện áp suất thấp [2, 2006.01] 
61/073 . . . . cho các đèn phóng điện áp suất cao [2, 2006.01] 
61/09 . . . .  Ca-tốt rỗng [2, 2006.01] 
61/10 . . . Màn bảo vệ; Màn hoặc tấm dẫn hướng để tác động lên sự phóng điện [1, 

2006.01] 
61/12 . . Lựa chọn thành phần của khí nạp; Áp suất và nhiệt độ làm việc đặc biệt [1, 

2006.01] 
61/14 . . . có các thành phần chính là một hay một số hợp chất các bon [1, 2006.01] 
61/16 . . . có các thành phần chính là hêli; argon, nêon, ktripton hoặc xênon [1, 2006.01] 
61/18 . . . Trong đó các thành phần chính là hơi kim loại [1, 2006.01] 
61/20 . . . . của thuỷ ngân [1, 2006.01] 
61/22 . . . . của kim loại kiềm [1, 2006.01] 
61/24 . . Phương tiện để tạo ra hoặc duy trì áp suất cần thiết trong bình [1, 2006.01] 
61/26 . . . Phương tiện để hấp thụ hay hấp phụ khí, ví dụ nhờ các chất hút khí; Phương 

tiện để loại trừ sự đen của bình đèn [1, 2006.01] 
61/28 . . . Thiết bị để tạo ra, đưa vào hoặc thêm dần khí hoặc hơi vào trong quá trình đèn 

làm việc [1, 2006.01] 
61/30 . . Bình; Vỏ đèn [1, 2006.01] 
61/32 . . . dạng kéo dài đặc biệt, ví dụ nhằm mục đích quảng cáo [1, 2006.01] 
61/33 . . . dạng thiết diện ngang đặc biệt, ví dụ để tạo ra vết lạnh [1, 2006.01] 
61/34 . . . có hai thành bình hoặc vỏ đèn [1, 2006.01] 
61/35 . . . có lớp phủ ; Chọn vật liệu để phủ (sử dụng lớp phủ màu H01J61/40 ; sử dụng 

lớp phủ huỳnh quang H01J61/42) [1,2006.01] 
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61/36 . . Hàn giữa các phần của bình; Hàn các đầu dẫn vào; Các đầu dẫn vào [1, 2006.01] 
61/38 . . Thiết bị để tác động lên màu hay bước sóng của ánh sáng [1, 2006.01] 
61/40 . . . nhờ các bộ lọc ánh sáng; nhờ các lớp phủ màu tạo trên thành trong hay thành 

ngoài của bình [1, 2006.01] 
61/42 . . . bằng cách thay đổi bước sóng của ánh sáng có sử dụng hiện tượng hình quang 

[1, 2006.01] 
61/44 . . . . Thiết bị đặc trưng bởi chất huỳnh quang [1, 2006.01] 
61/46 . . . . Thiết bị đặc trưng bởi việc sử dụng các phụ gia kết dính hoặc phụ gia khác 

không phải huỳnh quang các chất huỳnh quang, ví dụ để đạt được độ chảy 
loãng hoặc độ khô cần thiết [1, 2006.01] 

61/48 . . . . Các lớp phủ riêng biệt từ các vật liệu phát sáng khác nhau [1, 2006.01] 
61/50 . . Các chi tiết bổ sung hay chất rắn được đưa vào bình để giảm nguy cơ nổ sau khi 

vỡ bình, ví dụ để sử dụng trong mỏ [1, 2006.01] 
61/52 . . Thiết bị để làm nguội; Thiết bị nung nóng; Thiết bị đảm bảo sự tuần hoàn của khí 

hoặc hơi trong không gian phóng điện [1, 2006.01] 
61/54 . . Thiết bị để mồi, ví dụ để tạo ra sự iôn hoá ban đầu [1, 2006.01] 
61/56 . . Một hay nhiều phần tử của mạch gắn về kết cấu với đèn [1, 2006.01] 
61/58 . Đèn có cả a-nốt và ca-tốt lỏng [1, 2006.01] 
61/60 . Đèn mà trong đó không gian phóng điện trước khi mồi chứa thuỷ ngân và chủ yếu 

[1, 2006.01] 
61/62 . Đèn có ca-tốt khí, ví dụ ca-tốt plasma [1, 2006.01] 
61/64 . Đèn có ca-tốt phóng điện âm ỉ [1, 2006.01] 
61/66 . .  có một hoặc nhiều ca-tốt dạng đặc biệt, ví dụ đèn dùng cho mục dích quảng cáo 

[1, 2006.01] 
61/68 . Đèn, trong đó sự phóng điện chính xảy ra giữa các phần của thiết bị định hướng 

mang dòng điện, ví dụ đèn hào quang [1, 2006.01] 
61/70 . Đèn có sự phóng điện không hạn chế áp suất thấp [1, 2006.01] 
61/72 . . trong đó khí nạp phát sáng chủ yếu là hơi kim loại dễ bốc hơi, ví dụ thuỷ ngân [1, 

2006.01] 
61/74 . . trong đó khí nạp phát sáng chủ yếu là hơi kim loại khó bốc hơi, ví dụ natri [1, 

2006.01] 
61/76 . . được nạp khí trơ hay hỗn hợp các khi trơ [1, 2006.01] 
61/78 . . . có ca-tốt lạnh; có ca-tốt được đốt nóng chỉ nhờ vào sự phóng điện, ví dụ đèn 

quảng cáo cao áp [1, 2006.01] 
61/80 . . chỉ thích hợp với chế độ làm việc gián đoạn, ví dụ đèn xung [1, 2006.01] 
61/82 . Đèn có sự phóng điện không hạn chế áp suất cao [1, 2006.01] 
61/84 . Đèn có sự phóng điện được nén dưới áp suất cao [1, 2006.01] 
61/86 . . có sự phóng điện được nén bổ sung nhờ các điện cực phân bố tương hỗ gần nhau, 

ví dụ đèn dùng chiếu hình quang học [1, 2006.01] 
61/88 . . có sự phóng điện được nén bổ sung nhờ hình dạng của bình đèn [1, 2006.01] 
61/90 . . Đèn thích hợp với chế độ làm việc gián đoạn, ví dụ các đèn xung [1, 2006.01] 
61/92 . đèn có một số cột phóng điện chính [1, 2006.01] 
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61/94 . . bức xạ ánh sáng có các bước sóng khác nhau, ví dụ đèn làm giả ánh sáng ban 
ngày [1, 2006.01] 

61/95 . Đèn có điện cực điều khiển để thay đổi độ sáng hoặc bước sóng của bức xạ ánh 
sáng, ví dụ để tạo ra ánh sáng điều chế [1, 2006.01] 

61/96 . Đèn, chứa bên trong bình chung cọc phóng điện phát sáng và vật nung nóng riêng 
biệt, ví dụ để làm giả ánh sáng ban ngày [1, 2006.01] 

61/98 . Đèn có điện cực phân bố gần nhau được đốt nóng trước khi thắp sáng bằng sự 
phóng điện có phát sáng, ví dụ đèn hồ quang vonfram [1, 2006.01] 

63/00 Đèn phóng điện chiếu sáng có bức xạ ca-tốt hoặc có dòng điện tử [1, 2006.01] 
63/02 . Các phần tử cấu tạo, ví dụ điện cực, khí nạp, hình dạng của bình [1, 2006.01] 
63/04 . . Bình có lớp phủ huỳnh quang; chọn chất phủ [1, 2006.01] 
63/06 . Đèn có màng huỳnh quang được kích thích bởi tia hoặc dòng điện tử [1, 2006.01] 
63/08 . Đèn có plasma khí, được kích thích bởi tia hay dòng điện tử [1, 2006.01] 

65/00 Đèn phóng điện phát sáng không có điện cực bên trong bình; Đèn có ít nhất một 
điện cực nằm ngoài bình [1, 2006.01] 

65/04 . Đèn trong đó khí được kích thích và bắt đầu phát quang dưới tác dụng của trường 
điện tử bên ngoài hoặc bức xạ hạt bên ngoài, ví dụ để chỉ báo [1, 2006.01] 

65/06 . Đèn trong đó khí được kích thích và bắt đầu phát quang dưới tác dụng của chất 
phóng xạ ngắn về kết cấu với đèn, ví dụ được bố trí trong bình [1, 2006.01] 

65/08 . Đèn trong đó màn hoặc lớp phủ được kích thích và bắt đầu phát quang dưới tác 
dụng của chất phóng xạ đặt trong bình [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]
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H01K ĐÈN ĐIỆN NÓNG SÁNG (các nguồn sáng trong đó sử dụng kết hợp giữa nóng 
sáng và các phương pháp khác tạo ánh sáng H01J 61/96, H05B 35/00; Mạch điện 
cho chúng H05B; Các phần tử cấu thành, phương pháp hoặc thiết bị để chế tạo các 
dụng cụ điện tử và phóng điện qua khí cũng như  đèn nóng sáng H01J) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "đèn" bao gồm cả các dụng cụ phát ánh sáng tử ngoại hoặc hồng ngoại. 

Nội dung phân lớp 
ĐÈN ĐẶC TRƯNG BỞI PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 
Để chiếu sáng thông thường; để chiếu sáng đặc biệt .................................................... 5/00; 7/00 
ĐÈN ĐẶC TRƯNG BỞI VẬT NUNG SÁNG 
Có vật nung sáng không dẫn điện; có vật nung sáng không 

dẫn điện trong trạng thái nguội; có một số vật 
nung sáng ...........................................................................................9/00; 11/00; 13/00 

CÁC PHẦN TỬ CẤU THÀNH 1/00 
CHẾ TẠO 3/00 

 

1/00 Các phần tử cấu tạo [1, 2006.01] 
1/02 . Vật nóng sáng [1, 2006.01] 
1/04 . . đặc trưng bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/06 . . . bằng than [1, 2006.01] 
1/08 . . . bằng kim loại [1, 2006.01] 
1/10 . . . bằng kim loại hay than kết hợp với các vật liệu khác [1, 2006.01] 
1/12 . . . không dẫn điện trong trạng thái nguội, ví dụ cho đèn Nerust [1, 2006.01] 
1/14 . . đặc trưng bởi hình dạng [1, 2006.01] 
1/16 . . Nối điện [1, 2006.01] 
1/18 . Các chi tiết giằng chống và giá đỡ vật nung sáng [1, 2006.01] 
1/20 . . đặc trưng bởi vật liệu [1, 2006.01] 
1/22 . . Phích cắm của đèn [1, 2006.01] 
1/24 . . Chân đèn có nối dây ở hai đầu đối diện nhau, ví dụ cho đèn ống [1, 2006.01] 
1/26 . Màn; Bộ lọc (gắn với vỏ bình H01K 1/28) [1, 2006.01] 
1/28 . Bình; Vỏ [1, 2006.01] 
1/30 . . Thấu kính lồng vào [1, 2006.01] 
1/32 . . có lớp phủ trên thành; Bình khác biệt bởi vật liệu bình hoặc lớp phủ gắn lên 

chúng [1, 2006.01] 
1/34 . . Bình có hai thành [1, 2006.01] 
1/36 . Hàn giữa các phần tử của bình, ví dụ giữa phích cắm và bình [1, 2006.01] 
1/38 . Hàn các dây dẫn điện [1, 2006.01] 
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1/40 . Các dây dẫn điện [1, 2006.01] 
1/42 . Các thiết bị là một phần của đèn và dùng để nối điện của đèn và/hoặc để cố định 

đèn [1, 2006.01] 
1/44 . . Gắn trực tiếp với bình hoặc là một phần của bình [1, 2006.01] 
1/46 . . gắn với một chi tiết riêng biệt, ví dụ đế, chuôi đèn [1, 2006.01] 
1/48 . . . Chuôi tháo được [1, 2006.01] 
1/50 . Lựa chọn thành phần khí nạp; Áp suất làm việc của khí trong bình [1, 2006.01] 
1/52 . Phương tiện để tạo ra hoặc duy trì áp suất cần thiết trong bình [1, 2006.01] 
1/54 . . Thiết bị để hấp thụ hoặc hấp thụ khí hay để tránh sự tạo thành vật lắng hoặc loại 

trừ nó, ví dụ nhờ hấp thụ khí [1, 2006.01] 
1/56 . . . khác biệt bởi chất hấp thụ khí [1, 2006.01] 
1/58 . Thiết bị để làm nguội [1, 2006.01] 
1/60 . Thiết bị gắn kết cấu đèn và dùng để phát hiện các khuyết tật hay hiện tượng của lần 

sử dụng trước đó [1, 2006.01] 
1/62 . Các phần tử của mạch, gắn về kết cấu với đèn [1, 2006.01] 
1/64 . . có bộ đóng ngắt mạch lồng vào [1, 2006.01] 
1/66 . . có cầu chì nóng chảy lồng vào [1, 2006.01] 
1/68 . . có bộ phóng tia lửa điện lồng vào [1, 2006.01] 
1/70 . . có thiết bị làm đoản mạch lồng vào, ví dụ cho các đèn lắp nối tiếp nhau [1, 

2006.01] 

3/00 Phương pháp và thiết bị để chế tạo, lắp đặt, loại bỏ hay bảo hành đèn hoặc các 
chi tiết của đèn nóng sáng [1, 2006.01] 

3/02 . Chế tạo vật nung sáng [1, 2006.01] 
3/04 . . Thiết bị để làm việc đó [1, 2006.01] 
3/06 . Cố định vật nung sáng vào giá đỡ hoặc chân đèn [1, 2006.01] 
3/08 . Chế tạo giá đỡ hay phích cắm đèn [1, 2006.01] 
3/10 . . Thiết bị để làm việc này [1, 2006.01] 
3/12 . Nối giá đỡ hay phích cắm với bình; Nối các thành phần của bình, ví dụ bằng hàn 

nối [1, 2006.01] 
3/14 . . Thiết bị để làm việc này [1, 2006.01] 
3/16 . Nối chuôi đèn với hình [1, 2006.01] 
3/18 . . Thiết bị để làm việc đó [1, 2006.01] 
3/20 . Hàn các dây dẫn điện trực tiếp vào bình [1, 2006.01] 
3/22 . Hút khí, khử khí, nạp khí hoặc làm sạch bình [1, 2006.01] 
3/24 . . Thiết bị để làm việc này [1, 2006.01] 
3/26 . Hàn bình [1, 2006.01] 
3/28 . Thiết bị có các vị trí làm việc phân bố liên tiếp nhau [1, 2006.01] 
3/30 . Sửa chữa và phục hồi đèn đã sử dụng hay đèn hỏng [1, 2006.01] 
3/32 . Thiết bị phụ trợ, lắp đặt hay loại bỏ đèn nóng sáng [1, 2006.01] 

5/00 Đèn chiếu sáng thông thường (H01K 9/00 - H01K 13/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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5/02 . có sự nối dây ở hai đầu đối diện, ví dụ đèn ống có sợi đốt đặt dọc trục [1, 2006.01] 

7/00 Đèn dùng để chiếu sáng đặc biệt (H01K 9/00 - H01K 13/00 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

7/02 . để tạo ra tia sáng hẹp; để tạo ra nguồn sáng gần như điểm, ví dụ dùng cho máy 
chiếu ảnh, máy chiếu phim (tạo ra tia sáng hẹp nhờ các thiết bị quang học đặt ngoài 
đèn F21V) [1, 2006.01] 

7/04 . để chỉ báo [1, 2006.01] 
7/06 . để trang trí [1, 2006.01] 

9/00 Đèn có hai hoặc nhiều hơn hai vật nung sáng được đốt nóng không phụ thuộc 
vào nhau (H01K 11/00, H01K 13/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

9/02 . có khả năng thay thế trong trường hợp một trong số vật nung sáng bị hỏng [1, 
2006.01] 

9/04 . . có bộ ngắt lồng vào được điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
9/06 . . có lồng vào thiết bị tự động, ví dụ có bộ ngắt tự động nối mạch của vật nung sáng 

[1, 2006.01] 
9/08 . có khả năng tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau, ví dụ dùng cho đèn pha ô tô 

[1, 2006.01] 

11/00 Đèn có vật nung sáng được nung nóng không bằng phương pháp dẫn điện, ví dụ 
bằng phương pháp nung cảm ứng hoặc nhờ sự phóng điện tử (H01K 13/00 được 
ưu tiên; được nung nóng bằng sự phóng điện có phát sáng H01J 61/98) [1, 2006.01] 

13/00 Đèn có các vật nung sáng mà trong trạng thái nguội chúng chủ yếu không dẫn 
điện, ví dụ đèn Nernet [1, 2006.01] 

13/02 . Thiết bị nung nóng [1, 2006.01] 
13/04 . . sử dụng sự phóng điện [1, 2006.01] 
13/06 . . sử dụng sự nung nóng cảm ứng; sử dụng dòng điện cao tần [1, 2006.01] 
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H01L DỤNG CỤ BÁN DẪN; DỤNG CỤ ĐIỆN MẠCH RẮN, KHÔNG THUỘC VỀ 
CÁC LỚP HOẶC PHÂN LỚP KHÁC (sử dụng dụng cụ bán dẫn để đo G01; điện 
tử  nói chung H01C; nam châm, cuộn cảm, biến áp H01F; tụ điện nói chung  
H01G; dụng cụ điện hoá H01G 9/00; Pin, ắc quy H01M; ống dẫn sóng, bộ cộng 
hưởng hoặc đường dây kiểu dẫn sóng H01P; vật nối điện tuyến tính, thiết bị lấy điện 
H01R; thiết bị có sự bức xạ cưỡng bức H01S; bộ cộng hưởng điện cơ H03H; bộ biến 
đổi điện cơ ghép điện H04R; nguồn ánh sáng điện nói chung H05B; mạch in mạch 
lai; vỏ hoặc các phần tử  cấu thành thiết bị điện, chế tạo các khối chi tiết điện  
H05K; sử dụng dụng cụ bán dẫn trong các mạch đặc biệt xem các phân lớp về áp 
dụng) [2, 2006.01] 

Ghi chú [2, 6, 2006.01, 2010.01] 
(1) Phân lớp này bao gồm:  
 - Các dụng cụ điện mạch rắn và các chi tiết của chúng không được nêu trong các 

phân lớp khác; dụng cụ bán dẫn dùng trong bộ nắn, bộ khuếch đại, máy phát dao 
động hoặc bộ chuyển mạch; dụng cụ bán dẫn cảm ứng với các bức xạ; dụng cụ điện 
mạch rắn, trong đó sử dụng hiện tượng nhiệt-điện, siêu dẫn, áp điện, điện giảo, từ 
giảo; dụng cụ từ ganvanic và dụng cụ có điện trở khối âm, và đồng thời mạch tích 
phân.  

 - Quang điện trở, điện trở có giá trị, phụ thuộc vào tác động của từ trường, điện trở 
có hiệu ứng trường, tụ điện có barie bề mặt, diốt bức xạ các dao động ánh sáng 
không đồng nhất, và mạch điện trên màng mỏng và dày.  

 - Các phương pháp và thiết bị dùng để chế tạo hoặc gia công các dụng cụ như vậy, 
trừ các quá trình một cấp liên quan đến các phần khác  

(2)  Trong phân lớp này thuật ngữ  hoặc thành ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác 
định: 

 - “lát mỏng” có nghĩa là lát mỏng của chất bán dẫn hoặc vật liệu nền kết tinh, có thể 
biến đổi bởi sự khuếch tán tạp chất, cấy ghép iôn, và bề mặt hoạt hoá của nó có thể 
tiến triển thành dãy các thành phần riêng rẽ hoặc mạch tích hợp 

 - "mạch rắn" liên quan đến các vật thể làm từ các chất mà bên trong hoặc trên bề mặt 
của nó xảy ra các hiệu ứng vật lý cần thiết cho hoạt động của các dụng cụ đó. Trong 
các dụng cụ nhiệt-điện thuật ngữ "mạch rắn" liên quan đến tất cả các vật liệu nằm 
trong tuyến đi qua của dòng điện. 

 Các bộ phận được xếp đặt trong hoặc ngoài dụng cụ (trừ chính mạch rắn) tác động 
điện lên chính mạch rắn, được coi như các điện cực, không phụ thuộc vào sự nối điện 
từ bên ngoài có thực hiện thông qua chúng hay không. Về phần mình điện cực có thể 
cấu tạo từ một số bộ phận. Thuộc các điện cực còn bao gồm cả các bộ phận kim loại 
tác động lên mạch rắn thông qua chất cách điện (ví dụ nhờ mối liên hệ điện dung), và 
đồng thời cả các thiết bị dùng để liên hệ từ tính với mạch rắn. Chất cách điện trong 
các thiết bị điện dung được coi là một bộ phận của điện cực. Trong các thiết bị cấu 
tạo từ một số bộ phận thì các bộ phận của điện cực chỉ được coi là các phần tác động 
lên mạch rắn nhờ vào hình dạng, kích thước, sự xếp đặt hay vào chất cấu tạo nên 
chúng. Các phần khác được xem như "các thiết bị để dẫn dòng điện tới mạch rắn 
hoặc dẫn dòng điện từ mạch rắn đi", hoặc như "sự nối giữa các thành phần của mạch 
rắn được tạo ra bên trong hay trên nền chung" cụ thể như các dây dẫn. 
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 - "dụng cụ" liên quan đến các phần tử của mạch điện; nếu phần tử của mạch điện là 
một trong tập hợp các phần tử được tạo thành bên trong vật lót chung hoặc trên vật 
lót đó, thì được coi như các "thành phần". "Dụng cụ hoàn chỉnh" đó là dụng cụ trong 
dạng được lắp ráp hoàn toàn không cần thêm vào các phần tử cấu thành bổ sung nào 
nữa trước khi sử dụng, nhưng có thể cần phải xử lý tiếp tục, ví dụ tạo hình điện. 

 - "các bộ phận" bao gồm các cụm, từ đó cấu tạo nên dụng cụ hoàn chỉnh. 
 - "Vật chứa" - đó là vỏ, nó tạo thành một phần của dụng cụ hoàn chỉnh và là một kết 

cấu cứng và liền chứa vật thể của dụng cụ, hoặc một kết cấu được tạo thành trực tiếp 
trên vật thể của dụng cụ mà không tạo nên một lớp trung gian nào giữa vỏ và vật thể 
của dụng cụ. Lớp vỏ cấu tạo từ một hoặc một số lớp, được tạo trực tiếp trên vật thể 
của dụng cụ và tiếp xúc sát với bề mặt của nó, gọi là "cáp xun" 

 - "mạch tích phân" có nghĩa là dụng cụ trong đó tất cả các thành phần, ví dụ các đi-
ốt, điện trở và tất cả các dây nối trung gian giữa các thành phần đó, được tạo trên một 
nền chung.  

 - "Lắp ráp" dụng cụ đó là lắp ghép dụng cụ từ các cụm cấu thành nên nó, kể cả việc 
nạp khí vào vật chứa  

(3) Trong phân lớp này, cả thiết bị hoặc phương pháp sản xuất hoặc xử lý dụng cụ và 
bản thân dụng cụ đó đã được phân loại, mỗi khi được đề cập đến đều phải được lưu 
tâm tới nó  

(4) Chú ý ở mục Chú ý (3) sau tiêu đề của Phần C chỉ ra phiên bản áp dụng của Bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hoá học mà IPC đề cập đến. Trong nhóm này, Hệ thống tuần hoàn 

sử dụng là hệ thống nhóm 8 được chỉ ra bằng các chữ số La Mã trong Bảng tuần 
hoàn đó. 

Nội dung phân lớp 
DỤNG CỤ BÁN DẪN 
Dụng cụ dùng để nắn, khuếch đại, chuyển mạch hay sản 

sinh dao động......................................................................................................... 29/00 
Dụng cụ tạo nên bức xạ hoặc nhạy cảm với bức xạ ................................................. 31/00, 33/00 

CÁC DỤNG CỤ TRẠNG THÁI RẮN 
SỬ DỤNG VẬT LIỆU HỮU 
CƠ ................................................................................................. 51/00 

CÁC DỤNG CỤ TRẠNG THÁI RẮN 
KHÁC  

Dụng cụ nhiệt-điện hay nhiệt-từ ............................................................................... 35/00, 37/00 
Dụng cụ siêu dẫn ................................................................................................................. 39/00 
Dụng cụ áp điện, điện giảo, từ giảo ..................................................................................... 41/00 
Dụng cụ từ ganvanic ............................................................................................................ 43/00 
Dụng cụ có barie thế năng hoặc barie bề mặt; dụng cụ có 

điện trở khối âm.......................................................................................... 45/00, 47/00 
Các dụng cụ khác không thuộc các phân lớp khác .............................................................. 49/00 

LẮP RÁP CÁC DỤNG CỤ BÁN DẪN 
HAY CÁC DỤNG CỤ MẠCH 
RẮN KHÁC 

Lắp ráp các dụng cụ riêng biệt............................................................................................. 25/00 

103 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01L 

Lắp ráp mạch tích phân, mạch có màng mỏng hoặc dày ..................................................... 27/00 
CÁC PHẦN TỬ CẤU THÀNH 23/00 
CHẾ TẠO 21/00 

 

21/00 Phương pháp và thiết bị đặc biệt chuyên dùng để chế tạo hoặc gia công các 
dụng cụ bán dẫn hoặc dụng cụ mạch rắn hoặc các bộ phận của chúng [2, 
2006.01] 

 
 Nhóm H01L 21/70 được ưu tiên so với các nhóm H01L 21/02 H01L 21/67 [2, 

2006.01] 
21/02 . Chế tạo hoặc gia công dụng cụ bán dẫn hoặc các bộ phận của chúng [2, 2006.01] 
21/027 . . Chế tạo các mặt nạ lên các tấm bán dẫn để xử lý tiếp về quang ảnh, không thuộc 

nhóm H01L 21/18 hoặc H01L 21/34 [5, 2006.01] 
21/033 . . . chứa các lớp vô cơ [3, 2006.01] 
21/04 . . dụng cụ có ít nhất một barie thế năng tại đó tồn tại sự thay đổi thế năng, hoặc 

barie bề mặt, ví dụ chuyển tiếp PN, lớp bị làm nghèo, lớp có mật độ các phần tử 
màng được tăng cường [2, 2006.01] 

21/06 . . . các dụng cụ có vật thể bán dẫn chứa sêlen hoặc telu trong dạng tách biệt, nếu 
như chúng không là hỗn hợp trong vật thể bán dẫn làm từ vật liệu khác [2, 
2006.01] 

21/08 . . . . Chuẩn bị tấm nền [2, 2006.01] 
21/10 . . . . Gia công sơ bộ sêlen hay telu, đặt chúng lên tấm nền và gia công tiếp tục tổ 

hợp này [2, 2006.01] 
21/103 . . . . . Biến sêlen hoặc telu thành chất dẫn điện [2, 2006.01] 
21/105 . . . . . Xử lý bề mặt lớp sêlen hoặc telu sau khi làm cho nó trở nên dẫn điện [2, 

2006.01] 
21/108 . . . . . Chế tạo các lớp cách điện riêng biệt, cụ thể là các barie thế năng nhân tạo [2, 

2006.01] 
21/12 . . . . Đặt các điện cực lên bề mặt sêlen và telu, sau khi đặt selen và telu lên tấm đế 

[2, 2006.01] 
21/14 . . . . Xử lý dụng cụ đã hoàn chỉnh, ví dụ bằng cách tạo hình điện nhằm tạo ra barie 

thế năng [2, 2006.01] 
21/145 . . . . . Sự già hoá [2, 2006.01] 
21/16 . . . các dụng cụ trong đó vật thể bán dẫn chứa ôxít đồng hoặc iođua đồng [2, 

2006.01] 
21/18 . . . cơ cấu có vật thể bán dẫn bao gồm các nguyên tố hóa học nhóm IV của Hệ 

thống Tuần hoàn hoặc hợp chất AIIIBV có hoặc không có tạp chất, ví dụ vật 
liệu kích tạp [2, 6, 7, 2006.01] 

Ghi chú [7] 
 Nhóm này bao gồm cả các phương pháp và thiết bị là, bằng cách sử dụng công nghệ 

phù hợp, thích hợp nhất để sản xuất hoặc xử lý các cơ cấu mà vật thể của chúng gồm 
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có các nguyên tố hóa học Nhóm IV của Hệ thống Tuần hoàn hoặc các hợp chất 
AIIIBV, thậm chí nếu vật liệu được sử dụng không được nêu cụ thể 

21/20 . . . . Đặt chất bán dẫn lên đế, ví dụ lớp phủ êpitaxi [2, 2006.01] 
21/203 . . . . . bằng sự kết tủa vật lý, ví dụ phun hay rắc bụi chân không [2, 2006.01] 
21/205 . . . . . bằng phân tích hỗn hợp khí có lỗ thoát cho vật lắng rắn hoặc kết tủa hoá  

học [2, 2006.01] 
21/208 . . . . . sử dụng sự phun chất lỏng [2, 2006.01] 
21/22 . . . . Khuyếch tán các vật liệu tạp hỗn hợp, ví dụ các vật liệu hợp kim hoặc điện 

cực, vào vật thể bán dẫn hoặc từ đó ra hoặc giữa các vùng bán dẫn phân bố lại 
vật liệu hỗn hợp, ví dụ không có sự đưa vào hoặc lấy ra chất pha tạp [2, 
2006.01] 

21/223 . . . . . Khuyếch tán từ chất rắn vào môi trường khí hoặc khuyếch tán ngược lại từ 
môi trường khí vào chất rắn [2, 2006.01] 

21/225 . . . . . Khuyếch tán từ chất rắn vào chất đang ở trạng thái rắn, hoặc khuyếch tán 
ngược lại, ví dụ quá trình thêm phụ gia vào lớp ôxít [2, 2006.01] 

21/228 . . . . . Khuyếch tán từ vật rắn vào chất ở thể lỏng, hoặc khuyếch tán ngược, ví dụ 
các quá trình khuyếch tán trong các vật nóng chảy [2, 2006.01] 

21/24 . . . . Làm nóng chảy các vật liệu tạp, ví dụ các vật liệu làm hợp kim hoá hoặc điện 
cực, với vật thể bán dẫn [2, 2006.01] 

21/26 . . . . Bắn phá bằng sóng hoặc hạt bức xạ (xử lý nhiệt H01L 21/324) [2, 2006.01] 
21/261 . . . . . để tạo ra phản ứng hạt nhân làm biến đổi nguyên tố hoá học [6, 2006.01] 
21/263 . . . . . bằng các tia bức xạ năng lượng cao (H01L 21/261 được ưu tiên) [2, 6, 

2006.01] 
21/265 . . . . . .  sử dụng các iôn (ống có chùm iôn để gia công cục bộ H01J 37/30) [2, 

2006.01] 
21/266 . . . . . . . sử dụng mặt nạ [5, 2006.01] 
21/268 . . . . . . sử dụng bức xạ điện từ, ví dụ bức xạ laze [1, 2006.01] 
21/28 . . . . Chế tạo điện cực trên vật thể bán dẫn có sử dụng các phương pháp và thiết bị 

không thuộc các nhóm H01L 21/20 - H01L 21/268 [2, 2006.01] 
21/283 . . . . . Kết tủa chất dẫn hoặc chất cách điện cho các điện cực [1, 2006.01] 
21/285 . . . . . . từ khí hay từ hơi, ví dụ bằng phương pháp ngưng tụ [2, 2006.01] 
21/288 . . . . . . từ chất lỏng, ví dụ bằng phương pháp kết tủa điện hoá [2, 2006.01] 
21/30 . . . . Xử lý chất bán dẫn bằng sử dụng phương pháp và thiết bị không thuộc H01L 

21/20 - H01L 21/26 (chế tạo điện cực trên vật bán dẫn H01L 21/28) [2, 
2006.01] 

21/301 . . . . . để chia nhỏ vật thể bán dẫn ra thành các phần riêng biệt, ví dụ chia nhỏ (cắt 
H01L 21/304) [6, 2006.01] 

21/302 . . . . . để thay đổi các tính chất lý học hoặc hình dạng bề mặt của chúng, ví dụ ăn 
mòn, làm bóng, cắt [2, 2006.01] 

21/304 . . . . . . Gia công cơ khí, ví dụ mài, làm bóng, cắt [2, 2006.01] 
21/306 . . . . . . Gia công bằng phương pháp hoá học hay kỹ thuật điện, ví dụ ăn mòn điện 

hoá (để tạo ra màng cách điện H01L 21/31 sau khi xử lý lớp cách điện  
H01L 21/3105) [2, 2006.01] 
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21/3063 . . . . . . . Khắc điện phân [6, 2006.01] 
21/3065 . . . . . . . Khắc plasma; Khắc ion hoá [6, 2006.01] 
21/308 . . . . . . . sử dụng mặt nạ (H01L 21/3063, H01L 21/3065 được ưu tiên) [2, 6, 

2006.01] 
21/31 . . . . . để tạo ra các lớp cách điện trên chất bản dẫn, ví dụ để làm mặt nạ hoặc sử 

dụng kỹ thuật quang ảnh (tạo các lớp điện cực H01L 21/28, các lớp bọc  
H01L 21/56) [2, 5, 2006.01] 

21/3105 . . . . . . sau xử lý [5, 2006.01] 
21/311 . . . . . . . Khắc các lớp cách điện [5, 2006.01] 
21/3115 . . . . . . . Kích lớp cách điện [5, 2006.01] 
21/312 . . . . . . Các lớp hữu cơ, ví dụ lớp cản quang (H01L 21/3105, H01L 21/32 được ưu 

tiên) [2, 5, 2006.01] 
21/314 . . . . . . Các lớp vô cơ  (H01L 21/3105, H01L 21/32 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
21/316 . . . . . . . bằng các ôxít, ôxít dạng thuỷ tinh hay thuỷ tinh ôxít [2, 2006.01] 
21/318 . . . . . . . bằng các nitơrua [2, 2006.01] 
21/32 . . . . . . có sử dụng mặt nạ [2, 5, 2006.01] 
21/3205 . . . . . . đặt các lớp không cách điện, ví dụ lớp dẫn điện, lớp điện trở lên lớp cách 

điện (cách sắp đặt để dẫn điện bên trong dụng cụ H01L 23/52); Xử lý sau 
các lớp này (sản xuất các điện cực H01L 21/28) [5, 2006.01] 

21/321 . . . . . . . Sau xử lý [5, 2006.01] 
21/3213 . . . . . . . . Khắc vật lý hoặc khắc hoá học các lớp, ví dụ sản xuất lớp mẫu từ một 

lớp đặt trước mở rộng [6, 2006.01] 
21/3215 . . . . . . . . Kích các lớp [5, 2006.01] 
21/322 . . . . . để sửa đổi các đặc tính của chúng, ví dụ để tạo ra các khuyết tật bên trong 

lưới tinh thể [2, 2006.01] 
21/324 . . . . . Gia công nhiệt để biến đổi các đặc tính của vật bán dẫn, ví dụ nung hoặc 

thiêu kết (H01L21/20-H01L21/288, H01L21/302-H01L21/322 được ưu 
tiên) [3,2006.01] 

21/326 . . . . . Sử dụng dòng điện hoặc từ trường, ví dụ để tạo hình điện (H01L 21/20 - 
H01L 21/288 và H01L 21/302 - H01L 21/324 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

21/328 . . . . Phương pháp nhiều bước để sản xuất các linh kiện bán dẫn hai lớp, ví dụ đi-
ốt, transito, thyristor. [5, 2006.01] 

21/329 . . . . . Các dụng cụ có một hoặc hai cực, ví dụ đi-ốt [5, 2006.01] 
21/33 . . . . . Các dụng cụ có ba hoặc nhiều hơn ba cực [5, 2006.01] 
21/331 . . . . . .  Transito [5, 2006.01] 
21/332 . . . . . .  Thyristor [5, 2006.01] 
21/334 . . . .  Phương pháp nhiều bước để sản xuất dụng cụ kiểu một lớp bán dẫn [5, 

2006.01] 
21/335 . . . . . Transito thường [5, 2006.01] 
21/336 . . . . . .  có cổng cách điện [5, 2006.01] 
21/337 . . . . . .  có cổng dùng tiếp giáp PN [5, 2006.01] 
21/338 . . . . . .  có cổng schottky [5, 2006.01] 
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21/339 . . . . .  dụng cụ có dịch chuyển điện tích [5, 6, 2006.01] 
21/34 . . . chế tạo dụng cụ dùng chất bán dẫn có tạp chất hoặc không có tạp chất của các 

vật liệu làm hợp kim, trừ các dụng cụ đã được nêu trong H01L 21/06, H01L 
21/16 và H01L 21/18 [2, 2006.01] 

21/36 . . . . Đặt chất bán dẫn lên nền đế, ví dụ lớp phủ êpitaxt [2, 2006.01] 
21/363 . . . . . sử dụng sự kết tủa lý học, ví dụ kết tủa chân không hoặc phun bụi chân 

không [2, 2006.01] 
21/365 . . . . . sử dụng sự phân tích hỗn hợp khí có lối ra cho chất ngưng tụ rắn, cụ thể là 

phủ hoá học [2, 2006.01] 
21/368 . . . . . sử dụng sự kết tủa chất lỏng [2, 2006.01] 
21/38 . . . . Khuyếch tán các chất tạp, ví dụ các chất làm hợp kim và làm điện cực, vào 

chất bán dẫn hay từ chất bán dẫn ra, hoặc giữa các vùng bán dẫn [2, 2006.01] 
21/383 . . . . . Khuyếch tán vào vật rắn từ chất ở trạng thái rắn, hoặc khuyếch tán ngược  

lại [2, 2006.01] 
21/385 . . . . . Khuyếch tán vào vật rắn ở trạng thái rắn, hoặc khuyếch tán ngược, ví dụ quá 

trình thêm phụ gia vào lớp ôxít [2, 2006.01] 
21/388 . . . . . Khuyếch tán vào vật rắn từ chất nằm ở trạng thái lỏng, hoặc khuyếch tán 

ngược lại, ví dụ các quá trình khuyếch tán trong các vật nóng chảy [2, 
2006.01] 

21/40 . . . . Làm nóng chảy các chất tạp, ví dụ các chất làm hợp kim, các chất điện cực, 
với chất bán dẫn [2, 2006.01] 

21/42 . . . . bắn phá bằng chiếu tia [2, 2006.01] 
21/423 . . . . . bằng bức xạ năng lượng cao [2, 2006.01] 
21/425 . . . . . . sử dụng iôn (ống có chùm iôn để xử lý cục bộ H01J 37/30) [2, 2006.01] 
21/426 . . . . . . . sử dụng mặt nạ [5, 2006.01] 
21/428 . . . . sử dụng bức xạ điện từ, ví dụ bức xạ laze [2, 2006.01] 
21/44 . . . . . Chế tạo điện cực trên các vật thể bán dẫn có sử dụng các phương pháp và 

thiết bị không được nêu trong H01L 21/36 - H01L 21/428 [2, 2006.01] 
21/441 . . . . . . bằng sự kết tủa chất dẫn hay chất cách điện cho các điện cực [2, 2006.01] 
21/443 . . . . . . từ khí hay từ hơi, ví dụ bằng sự ngưng tụ [2, 2006.01] 
21/445 . . . . . .  từ chất lỏng, ví dụ bằng sự kết tủa điện hoá [2, 2006.01] 
21/447 . . . . . sử dụng áp suất, ví dụ nối nhờ ép nhiệt (H01L 21/607 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 
21/449 . . . . . sử dụng dao động cơ học, ví dụ siêu âm [2, 2006.01] 
21/46 . . . . Gia công các vật bán dẫn bằng phương pháp không được nêu trong H01L 

21/36 - H01L 21/428 (chế tạo các điện cực trên chúng H01L 21/44) [2, 
2006.01] 

21/461 . . . . . để thay đổi hình dạng hay đặc tính vật lý bề mặt, ví dụ bằng ăn mòn, đánh 
bóng hoặc cắt [2, 2006.01] 

21/463 . . . . . . Gia công bằng các phương pháp cơ khí, ví dụ bằng việc mài nhẵn, bằng 
siêu âm [2, 2006.01] 

21/465 . . . . . . Gia công bằng các phương pháp hoá học hoặc kỹ thuật điện, ví dụ ăn mòn 
điện hoá (để tạo hình lớp cách điện H01L 21/469) [2, 2006.01] 
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21/467 . . . . . . sử dụng mặt nạ [2, 2006.01] 
21/469 . . . . . . để tạo ra các lớp cách điện trên bán dẫn, ví dụ để làm mặt nạ hoặc bằng 

cách sử dụng kỹ thuật quang ảnh (các lớp) hình thành điện cực H01L 
21/44, các lớp bọc H01L 21/56) [2, 5, 2006.01] 

21/47 . . . . . .  .  Các lớp hữu cơ, ví dụ cản quang (H01L 21/475, H01L 21/4757 được ưu 
tiên) [1, 2006.01] 

21/471 . . . . . . . Lớp vô cơ (H01L 21/475, H01L 21/4757 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
21/473 . . . . . . . . cấu tạo từ các ôxít, ôxít dạng thuỷ tinh hoặc thuỷ tinh ôxít [2, 2006.01] 
21/475 . . . . . . . sử dụng mặt nạ [2, 5, 2006.01] 
21/4757 . . . . . . . Xử lý sau [5, 2006.01] 
21/4763 . . . . . . Đặt các lớp không cách điện, ví dụ lớp dẫn điện, lớp điện trở lên lớp cách 

điện, sau xử lý các lớp này (sản xuất các điện cực H01L 21/28) [1, 
2006.01] 

21/477 . . . . . Xử lý nhiệt để biến đổi các đặc tính của các vật thể bán dẫn, ví dụ ủ, thiêu 
kết (H01L 21/36 đến H01L 21/449, H01L 21/461 đến H01L 21/475 được ưu 
tiên) [2, 2006.01] 

21/479 . . . . . Sử dụng dòng điện hoặc điện trường, ví dụ để đúc điện (H01L 21/36 đến 
H01L 21/449, H01L 21/461 đến H01L 21/477 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

21/48 . . . Chế tạo hay gia công các bộ phận, ví dụ vật chứa, trước khi lắp ráp dụng cụ, có 
sử dụng các phương pháp không được nêu trong bất kỳ một phân nhóm nào từ 
H01L 21/06 - H01L 21/326 (vật chứa, bao bọc, lấp đầy, lắp ráp xem H01L 
23/00) [2, 2006.01] 

21/50 . . . Lắp ráp dụng cụ bán dẫn có sử dụng các phương pháp hoặc thiết bị không được 
nêu trong bất kỳ phân nhóm nào từ H01L 21/06 - H01L 21/326 [2, 2006.01] 

21/52 . . . . Lắp vật bán dẫn vào trong vật chứa [2, 2006.01] 
21/54 . . . . Lấp đầy vật chưa, ví dụ bằng khí [2, 2006.01] 
21/56 . . . . Bao bọc, ví dụ bằng các màng hoặc lớp bao bọc [2, 2006.01] 
21/58 . . . . Gắn dụng cụ bán dẫn trên trụ đỡ [2, 2006.01] 
21/60 . . . . Nối các dây dẫn hoặc các phần tử dẫn điện khác dùng để dẫn dòng điện vào 

hoặc ra trong quá trình dụng cụ làm việc [2, 2006.01] 
21/603 . . . . . sử dụng áp suất, ví dụ nối bằng cách ép nhiệt (H01L 21/607 được ưu tiên) 

[2, 2006.01] 
21/607 . . . . . sử dụng các dao động cơ học, ví dụ siêu âm [2, 2006.01] 
21/62 . . Dụng cụ không có barie thế năng hoặc barie bề mặt [2, 2006.01] 
21/64 . Chế tạo hoặc gia công các thiết bị mạch rắn không phải là bán dẫn, hoặc các bộ 

phận của chúng, không kể những dụng cụ có trong các nhóm H01L 31/00 H01L 
51/00 [2, 2006.01] 

21/66 . Thử hoặc đo trong quá trình chế tạo hoặc gia công (sau khi chế tạo G01R  
31/26) [2, 2006.01] 

21/67 . Thiết bị chuyên dùng để xử lý dụng cụ bán dẫn hoặc dụng cụ điện mạch rắn trong 
quá trình chế tạo hoặc gia công chúng; Thiết bị chuyên dùng để xử lý “lát mỏng” 
trong quá trình chế tạo hoặc gia công dụng cụ bán dẫn hoặc dụng cụ điện mạch rắn 
hoặc các thành phần của chúng [2006.01] 
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21/673 . . sử dụng chất mang chuyên dùng [2006.01] 
21/673 . . để vận chuyển, ví dụ giữa các trạm công tác khác nhau [2006.01] 
21/68 . . để định vị, định hướng hoặc hiệu chỉnh [2, 2006.01] 
21/683 . . để đỡ hoặc kẹp (để định vị, định hướng hoặc hiệu chỉnh H01L 21/68) [2006.01] 
21/687 . . . sử dụng các dụng cụ cơ khí, ví dụ mâm kẹp, bàn kẹp, ngàm [2006.01] 
21/70 . Chế tạo hoặc gia công các dụng cụ gồm nhiều linh kiện mạch rắn, hình thanh trên 

hoặc trong một nền chung, hoặc chế tạo và gia công các bộ phận của những dụng 
cụ đó; Chế tạo dụng cụ từ các mạch tích hợp hoặc chế tạo các bộ phận của chúng 
(chế tạo các khối, tạo thành từ các phần tử điện đã được chế tạo trước, H05K 3/00, 
H05K 13/00) [2, 2006.01] 

21/71 . . chế tạo các phần đặc biệt của dụng cụ được phân vào nhóm H01L 21/70 (H01L 
21/28, H01L 21/44, H01L 21/48 được ưu tiên) [6, 2006.01] 

21/74 . . . Chế tạo vùng chìm có hàm lượng tạp chất lớn, ví dụ chế tạo các lớp collector 
(góp), các mối nối trong [2, 2006.01] 

21/76 . . . Chế tạo các vùng cách điện giữa các thành phần  [2, 2006.01] 
21/761 . . . . Tiếp giáp PN [6, 2006.01] 
21/762 . . . . Vùng cách điện [6, 2006.01] 
21/763 . . . . Vùng bán dẫn đa tinh thể [6, 2006.01] 
21/764 . . . . Khe hở không khí [6, 2006.01] 
21/765 . . . . bằng hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
21/768 . . . Sử dụng ghép liền với nhau để cho dòng mang giữa các phần riêng biệt bên 

trong dụng cụ [6, 2006.01] 
21/77 . . Sản xuất hoặc gia công các thiết bị gồm nhiều thành phần ở trạng thái rắn hoặc 

các mạch tích hợp được tạo thành ở trong hoặc trên một chất nền chung (bộ nhớ 
chỉ đọc lập trình được bằng điện hoặc các phương pháp nhiều bậc chế tạo chúng 
H01L27/115) [6,2006.01,2017.01] 

21/78 . . . có sự phân chia liên tiếp các nền ra thành các dụng cụ riêng biệt (cắt để thay đổi 
đặc tính vật lý của bề mặt hoặc tạo thành các vật thể bán dẫn H01L 21/304) [6, 
2006.01] 

21/782 . . . . để chế tạo từng dụng cụ có một thành phần mạch (H01L 21/82 được ưu tiên) 
[6, 2006.01] 

21/784 . . . . . nền có vật thể bán dẫn [6, 2006.01] 
21/786 . . . . . nền có từ hai vật thể bán dẫn, ví dụ vật thể cách điện [6, 2006.01] 
21/82 . . . . để chế tạo thiết bị, ví dụ các mạch tích hợp, mỗi mạch được tạo thành từ nhiều 

thành phần [2, 2006.01] 
21/822 . . . . . nền có chất bán dẫn sử dụng kỹ thuật silicon (H01L 21/8258 được ưu tiên) 

[6, 2006.01] 
21/8222 . . . . . . Công nghệ lưỡng cực [6, 2006.01] 
21/8224 . . . . . . . có sự kết hợp giữa transitor ngang và transistor đứng [6, 2006.01] 
21/8226 . . . . . . . có mạch logíc transitor kết hợp hoặc mạch logíc tổ hợp [6, 2006.01] 
21/8228 . . . . . . . Dụng cụ bù, ví dụ transitorr bù [6, 2006.01] 
21/8229 . . . . . . . Các cấu trúc bộ nhớ [6, 2006.01] 
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21/8232 . . . . . . Công nghệ hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
21/8234 . . . . . . . Công nghệ MIS [6, 2006.01] 
21/8236 . . . . . . . . Kết hợp giữa tằng và giảm transitorr [6, 2006.01] 
21/8238 . . . . . . . . Các transitorr hiệu ứng trường bổ sung, ví dụ CMOS [6, 2006.01] 
21/8239 . . . . . . . . Các cấu trúc bộ nhớ [6, 2006.01] 
21/8242 . . . . . . . .  .  Các cấu trúc bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) [6, 2006.01] 
21/8244 . . . . . . . .  .  Các cấu trúc bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) [6, 2006.01] 
21/8246 . . . . . . . .  .  Các cấu trúc bộ nhớ chỉ đọc (ROM) [6, 2006.01] 
21/8248 . . . . . . Kết hợp giữa công nghệ lưỡng cực và hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
21/8249 . . . . . . . Công nghệ lưỡng cực và MOS [6, 2006.01] 
21/8252 . . . . . nền là chất bản dẫn sử dụng công nghệ III - V (H01L 21/8258 được ưu tiên) 

[6, 2006.01] 
21/8254 . . . . . nền là chất bán dẫn sử dụng công nghệ II-VI (H01L 21/8258 được ưu tiên) 

[6, 2006.01] 
21/8256 . . . . . nền là chất bán dẫn sử dụng các công nghệ không thuộc một trong các nhóm 

H01L 21/822, H01L 21/8252 hoặc H01L 21/8254 (H01L 21/8258 được ưu 
tiên) [6, 2006.01] 

21/8258 . . . . . nền là chất bán dẫn sử dụng các công nghệ kết hợp nằm trong H01L 21/822, 
H01L 21/8252, H01L 21/8254 hoặc H01L 21/8256 [6, 2006.01] 

21/84 . . . . . nền không phải là vật thể bán dẫn, ví dụ là vật thể cách điện [2, 6, 2006.01] 
21/86 . . . . . . vật thể cách điện là xaphia, ví dụ silic trên cấu trúc xaphia, tức là SOS [2, 

6, 2006.01] 
21/98 . . Lắp ráp các thiết bị chứa các phần tử mạch rắn được tạo thành ở trong hoặc trên 

một nền chung; lắp ráp linh kiện mạch tích hợp (IC) (H01L 21/50 được ưu tiên, 
lắp ráp H01L 25/00) [2, 5, 2006.01] 

23/00 Các chi tiết của dụng cụ bán dẫn hoặc mạch rắn (H01L 25/00 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

Ghi chú [5] 
 Nhóm này không bao gồm: 
 - Các chi tiết của vật thể bán dẫn, hoặc các điện cực của các thiết bị thuộc nhóm 

H01L 29/00, các chi tiết này thuộc nhóm đó 
 - Các chi tiết riêng của các dụng cụ thuộc một nhóm chính trong các nhóm H01L 

31/00  H01L 49/00, được phân loại cũng thuộc các nhóm đó. 
23/02 . Vỏ chứa; Các kiểu đóng gói kín (H01L 23/12, H01L 23/34, H01L 23/48, H01L 

23/552 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
23/04 . . đặc trưng bởi hình dạng [2, 2006.01] 
23/043 . . . Vỏ chứa là một cấu trúc lỗ, có một đế để dùng làm nơi lắp ráp hoặc dây dẫn cho 

các vật bán dẫn [5, 2006.01] 
23/045 . . . . dây dẫn khác đi qua đế được cách điện [5, 2006.01] 
23/047 . . . . dây dẫn khác đi song song với đế [5, 2006.01] 
23/049 . . . . dây dẫn khác vuông góc với đế [5, 2006.01] 
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23/051 . . . . dây dẫn khác đi ở phần vỏ song song với tấm đế, ví dụ loại san đuých [5, 
2006.01] 

23/053 . . . vỏ có cấu trúc rỗng và có đế cách điện dùng làm nơi lắp ráp cho vật thể bán  
dẫn [5, 2006.01] 

23/057 . . . . dây dẫn song song với đế [5, 2006.01] 
23/06 . . đặc trưng bởi vật liệu của vỏ hoặc về tham số điện của nó [2, 2006.01] 
23/08 . . . vật liệu là chất cách điện, ví dụ thuỷ tinh [2, 2006.01] 
23/10 . . đặc trưng bởi vật liệu hoặc kết cấu của các vật liệu làm kín giữa các bộ phận, ví 

dụ giữa vỏ chứa và các chi tiết để lắp ghép [2, 2006.01] 
23/12 . Các chi tiết để lắp ghép, ví dụ các chất nền cách điện không tháo ra được [2, 

2006.01] 
23/13 . . đặc trưng bởi hình dạng [5, 2006.01] 
23/14 . . đặc trưng bởi vật liệu hoặc về các tham số điện của nó [2, 2006.01] 
23/15 . . . chất nền là gốm hoặc thuỷ tinh [5, 2006.01] 
23/16 . Chất độn hoặc các phần tử phụ trợ trong vỏ, ví dụ vòng trung tâm (H01L 23/42, 

H01L 23/552 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
23/18 . . Chất độn đặc trưng bởi vật liệu hoặc các thông số hoá, lý của nó hoặc về sự bố trí 

bên trong một dụng cụ hoàn chỉnh [2, 2006.01] 

Ghi chú 
 Phân nhóm H01L 23/26 được ưu tiên so với các phân nhóm H01L 23/20 - H01L 

23/24 [2, 2006.01] 
23/20 . . . là chất khí ở nhiệt độ làm việc bình thường của dụng cụ [2, 2006.01] 
23/22 . . . là chất lỏng ở nhiệt độ làm việc bình thường của dụng cụ [2, 2006.01] 
23/24 . . . là chất rắn hoặc keo ở nhiệt độ làm việc bình thường của dụng cụ [2, 2006.01] 
23/26 . . . có các vật liệu hấp thụ hoặc liên kết hoá học nước hoặc chất không có lợi  

khác [2, 2006.01] 
23/28 . Kết nang, ví dụ các lớp nang, lớp phủ (H01L 23/552 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
23/29 . . đặc trưng bởi vật liệu [5, 2006.01] 
23/31 . . đặc trưng bởi cách bố trí [5, 2006.01] 
23/32 . Giá để giữ dụng cụ hoàn chỉnh trong quá trình làm việc, tức là đồ gá tháo ra được 

(H01L 23/40 được ưu tiên, đầu nối dây nói chung H01R; để cho mạch in H05K) [2, 
5, 2006.01] 

23/34 . Các phụ kiện làm nguội; làm nóng; thông gió; thông gió hoặc bù nhiệt [2, 5, 
2006.01] 

23/36 . . Chọn vật liệu hoặc hình dạng đặc biệt thuận tiện cho việc làm nguội hoặc làm 
nóng, ví dụ các kết cấu để dẫn nhiệt ra [2, 2006.01] 

23/367 . . . bằng hình dạng của thiết bị thuận tiện cho làm mát [5, 2006.01] 
23/373 . . . bằng cách chọn vật liệu thuận tiện cho làm mát thiết bị [5, 2006.01] 
23/38 . . Các thiết bị làm mát có sử dụng hiệu ứng Peltio [2, 2006.01] 
23/40 . . Các phụ kiện để lắp ghép hoặc lắp ráp dùng cho các phụ kiện làm mát hoặc làm 

nóng tháo lắp được [2, 2006.01] 
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23/42 . . Chọn chất độn hoặc các phần tử phụ trợ trong vỏ thuận tiện cho làm nóng hoặc 
làm mát (đặc trưng bởi chọn vật liệu cho dụng cụ H01L 23/373) [2, 5, 2006.01] 

23/427 . . . Làm mát nhờ thay đổi trạng thái, ví dụ sử dụng ống nhiệt [5, 2006.01] 
23/433 . . . Các phần tử phụ trợ đặc trưng bởi hình dạng của nó, ví dụ piston [5, 2006.01] 
23/44 . . dụng cụ hoàn chỉnh được nhúng hoàn toàn trong chất là chất lỏng mà không phải 

là không khí (H01L 23/427 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
23/46 . có sự thoát nhiệt ra nhờ dòng chất lỏng hoặc khí (H01L 23/42, H01L 23/44 được 

ưu tiên) 
23/467 . . . nhờ dòng khí, ví dụ không khí [5, 2006.01] 
23/473 . . . nhờ dòng chất lỏng [5, 2006.01] 
23/48 . Các phương tiện để dẫn điện vào hoặc ra khỏi dụng cụ mạch rắn trong quá trình 

dụng cụ hoạt động, ví dụ dây dẫn, dây đầu vào (các vật dẫn nói chung H01R) [2, 
2006.01] 

23/482 . . gồm lớp dây dẫn vào không để tách nhau được của vật thể bán dẫn [5, 2006.01] 
23/485 . . . gồm các cấu trúc lớp chứa các lớp dẫn điện và lớp cách điện, ví dụ tiếp xúc  

plana [5, 2006.01] 
23/488 . . gồm cấu trúc hàn hoặc liên kết [5, 2006.01] 
23/49 . . . giống kim loại [5, 2006.01] 
23/492 . . . Đế hoặc tấm [5, 2006.01] 
23/495 . . . Khung dây [5, 2006.01] 
23/498 . . . Dây dẫn trên nền cách điện [5, 2006.01] 
23/50 . . dùng cho dụng cụ bán dẫn tích hợp (H01L 23/482 đến H01L 23/490 được ưu 

tiên) [2, 5, 2006.01] 
23/52 . Các mối nối điện bên trong dụng cụ, ví dụ giữa các thành phần của dụng cụ trong 

quá trình dụng cụ làm việc [2, 2006.01] 
23/522 . . bao gồm cấu trúc dẫn điện nhiều lớp và các lớp cách điện nối bên ngoài với nhau 

được tạo cùng nhau trên một vật thể bán dẫn [5, 2006.01] 
23/525 . . . bằng cách nối thích ứng [5, 2006.01] 
23/528 . . . Bố trí cấu trúc ghép nối [5, 2006.01] 
23/532 . . . đặc trưng bởi vật liệu [5, 2006.01] 
23/535 . . gồm ghép nối bên trong, ví dụ các cấu trúc cắt nhau bên dưới [5, 2006.01] 
23/538 . . cấu trúc ghép nối giữa nhiều phiến bán dẫn được tạo ở trên hoặc bên trong lớp 

cách điện (lắp ghép H01L 23/12) [5, 2006.01] 
23/544 . Các vạch dấu dùng cho dụng cụ bán dẫn, ví dụ các vạch dấu được đăng ký, các 

mẫu thử nghiệm [5, 2006.01] 
23/552 . Bảo vệ chống bức xạ, ví dụ ánh sáng [5, 2006.01] 
23/556 . . chống tia anpha [5, 2006.01] 
23/58 . Bố trí cấu trúc điện cho các dụng cụ bán dẫn không khác với [5, 2006.01] 
23/60 . . Bảo vệ chống nạp tĩnh điện hoặc phóng tĩnh điện, ví dụ tấm chắn Farađây (nói 

chung H05F) [5, 2006.01] 
23/62 . . Bảo vệ chống quá tải hoặc quá dòng, ví dụ cầu chì, sun [5, 2006.01] 
23/64 . . Thiết bị trở kháng [5, 2006.01] 
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23/66 . . . thích ứng cao tần [5, 2006.01] 

25/00 Lắp ráp các dụng cụ bán dẫn riêng biệt hoặc các dụng cụ mạch rắn khác (dụng 
cụ cấu tạo từ nhiều phần tử mạch rắn được tạo ra trong hoặc trên cùng một chất nền 
H01L 27/00; các mô đun quang điện hoặc các dãy tế bào quang điện H01L 31/042) 
[2, 5, 2006.01] 

25/03 . tất cả các dụng cụ cùng loại thuộc cùng phân nhóm của nhóm H01L 27/00 H01L 
51/00, ví dụ bộ điôt chỉnh lưu [5, 2006.01] 

25/04 . . các dụng cụ không có vật chứa riêng [2, 2014.01] 
25/06 . . . các dụng cụ có các lỗ, lắp ráp trên một hoặc vài thanh luồn qua các lỗ của dụng 

cụ này [2, 2006.01] 
25/065 . . . các dụng cụ cùng loại thuộc nhóm H01L 27/00 [5, 2006.01] 
25/07 . . . các dụng cụ cùng loại thuộc nhóm H01L 29/00 [5, 2006.01] 
25/075 . . . các dụng cụ cùng loại thuộc nhóm H01L 33/00 [5, 2006.01] 
25/10 . . các dụng cụ có các vật chứa riêng biệt [2, 2006.01] 
25/11 . . . các dụng cụ cùng loại thuộc nhóm H01L 29/00 [5, 2006.01] 
25/13 . . . các dụng cụ cùng loại thuộc nhóm H01L 33/00 [5, 2006.01] 
25/16 . các dụng cụ cùng loại thuộc hai hoặc nhiều hơn các nhóm chính của các nhóm 

H01L27/00  H01L51/00, ví dụ tạo thành các mạch lai [2, 2006.01] 
25/18 . các dụng cụ cùng loại thuộc hai hoặc nhiều hơn các phân nhóm khác nhau trong 

cùng một nhóm chính của nhóm H01L 27/00  H01L 51/00 [5, 2006.01] 

27/00 Dụng cụ cấu tạo từ một số thành phần bán dẫn hoặc một số thành phần mạch 
rắn khác, hình thành trên hoặc trong một nền chung (các chi tiết kết cấu H01L 
23/00, H01L 29/00 - H01L 51/00; các bộ khối cấu tạo từ một số dụng cụ mạch rắn 
riêng rẽ H01L 25/00) [2, 2006.01] 

Ghi chú [2017.01] 
  1. Trong nhóm này, trừ các phân nhóm H01L27/115-H01L27/11597, áp dụng 

quy tắc ưu tiên  vị trí cuối cùng, nghĩa là tại mỗi vị trí thứ bậc, nếu không có chỉ dẫn 
cụ thể thì sự phân loại được thực hiện ở vị trí thích hợp cuối cùng 

  2. Khi phân loại trong nhóm này, nếu đối tượng kỹ thuật liên quan đến bộ nhớ 
chỉ đọc lập trình được bằng điện sẽ được phân loại vào nhóm H01L27/115, không kể 
quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng. 

27/01 . chỉ có các phần tử thụ động màng mỏng hoặc màng dầy hình thành trên một nền 
cách điện chung [3, 2006.01] 

27/02 . chỉ có các phần tử bán dẫn dùng để nắn dòng, phát dao động, khuếch đại, chuyển 
mạch, hoặc là có các phần tử dùng các mạch IC thụ động trong đó có ít nhất một 
barie bề mặt hoặc một barie thế [2, 2006.01] 

27/04 . . có nền là vật bán dẫn [2, 2006.01] 
27/06 . . . có chứa một số thành phần riêng biệt, mà hình dạng của các thành phần này 

không lặp lại [2, 2006.01] 
27/07 . . . . các thành phần có vùng hoạt động chung [5, 2006.01] 
27/08 . . . có chứa các thành phần bán dẫn cùng một loại [2, 2006.01] 
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27/082 . . . . chỉ bao gồm thành phần lưỡng cực [5, 2006.01] 
27/085 . . . . chỉ bao gồm thành phần hiệu ứng thường [5, 2006.01] 
27/088 . . . . . các thành phần có transitor trường với cổng cách điện [5, 2006.01] 
27/092 . . . . . . transitor trường MIS bổ sung [5, 2006.01] 
27/095 . . . . . thành phần có cổng loại rào shottky của transitor trường [5, 2006.01] 
27/098 . . . . . thành phần có cổng tiếp giáp PN của transitor trường [5, 2006.01] 
27/10 . . . gồm một số thành phần riêng biệt có hình dạng lặp lại [2, 2006.01] 
27/102 . . . . gồm thành phần lưỡng cực [5, 2006.01] 
27/105 . . . . gồm thành phần hiệu ứng trường [5, 2006.01] 
27/108 . . . . . Cấu trúc bộ nhớ trùng nhập ngẫu nhiên động [5, 2006.01] 
27/11 . . . . . Cấu trúc bộ nhớ trùng nhập ngẫu nhiên tĩnh [5, 2006.01] 
27/112 . . . . . Cấu trúc bộ nhớ chỉ đọc [5, 2006.01] 
27/115 . . . . . . Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được bằng điện; Các phương pháp nhiều bậc chế 

tạo chúng [5,2006.01,2017.01] 
27/11502 . . . . . . . nhờ các tụ điện nhớ sắt-điện [2017.01] 
27/11504 . . . . . . . . đặc trưng bởi cấu hình nhìn từ trên xuống [2017.01] 
27/11507 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng lõi nhớ [2017.01] 
27/11509 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng mạch ngoại vi [2017.01] 
27/11512 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng biên giữa vùng lõi và vùng mạch ngoại vi 

[2017.01] 
27/11514 . . . . . . . . đặc trưng bởi sự bố trí bị ba chiều, ví dụ với các ô ở trên các mức độ 

cao khác nhau [2017.01] 
27/11517 . . . . . . . bằng cổng nổi [2017.01] 
27/11519 . . . . . . . . đặc trưng bởi cấu hình nhìn từ trên xuống [2017.01] 
27/11521 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng lõi nhớ (sự bố trí ba chiều H01L27/11551) 

[2017.01] 
27/11524 . . . . . . . . . bằng các tranzito lựa chon ô, ví dụ NAND [2017.01] 
27/11526 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng mạch ngoại vi [2017.01] 
27/11529 . . . . . . . . . có các vùng nhớ gồm các tranzito lựa chon ô, ví dụ NAND 

[2017.01] 
27/11531 . . . . . . . . . Chế tạo đồng thời các ô nhớ và ô ngoại vi [2017.01] 
27/11534 . . . . . . . . . . . chỉ gồm có một dạng tranzito ngoại vi [2017.01] 
27/11536 . . . . . . . . . . . có lớp cổng điều khiển cũng được sử dụng như là một phần của 

tranzisto ngoại vi [2017.01] 
27/11539 . . . . . . . . . . . có một lớp điện môi liên cổng cũng được sử dụng như là một 

phần của tranzisto ngoại vi [2017.01] 
27/11541 . . . . . . . . . . . có một lớp cổng nổi cũng được sử dụng như là một phần của 

transistor ngoại vi [2017.01] 
27/11543 . . . . . . . . . . . có một lớp điện môi đường hầm cũng được sử dụng như là một 

phần của tranzisto ngoại vi [2017.01] 
27/11546 . . . . . . . . . . gồm các dạng khác nhau của tranzisto ngoại vi [2017.01] 
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27/11548 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng biên giữa vùng lõi và vùng mạch ngoại vi 
[2017.01] 

27/11551 . . . . . . . . đặc trưng bởi sự bố trí ba chiều, ví dụ có các ô ở trên các mức độ cao 
khác nhau [2017.01] 

27/11553 . . . . . . . . . có nguồn và cống trên các mức độ khác nhau, ví dụ có kênh dốc 
[2017.01] 

27/11556 . . . . . . . . . . các kênh có phần đứng, ví dụ các kênh dạng chữ U [2017.01] 
27/11558 . . . . . . . . cổng điều khiển là một vùng pha tạp , ví dụ các ô nhớ đa-đơn 

[2017.01] 
27/1156 . . . . . . . . cổng nổi là một điện cực gồm hai hoặc nhiều thành phần [2017.01] 
27/11563 . . . . . . . bằng chất cách điện cổng bẫy điện tích, ví dụ MNOS hoặc NROM 

[2017.01] 
27/11565 . . . . . . . . đặc trưng bởi cấu hình nhìn từ trên xuống [2017.01] 
27/11568 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng lõi nhớ (sự bố trí ba chiều H01L27/11578) 

[2017.01] 
27/1157 . . . . . . . . . bằng tranzito lựa chọn ô, ví dụ NAND [2017.01] 
27/11573 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng mạch ngoại vi [2017.01] 
27/11575 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng biên giữa vùng lõi và vùng mạch ngoại vi 

[2017.01] 
27/11578 . . . . . . . . đặc trưng bởi sự bố trí ba chiều, ví dụ có các ô ở trên các mức độ cao 

khác nhau [2017.01] 
27/1158 . . . . . . . . . có nguồn và cống trên các mức khác nhau, ví dụ có kênh dốc 

[2017.01] 
27/11582 . . . . . . . . . . các kênh có phần dọc, ví dụ các kênh dạng chữ U [2017.01] 
27/11585 . . . . . . . có các điện cực cổng gồm một lớp được sử dụng cho các đặc tính nhớ 

sắt-điện, ví dụ chất bán dẫn kim loại-sắt điện [MFS] hoặc chất bán dẫn 
– chất cách điện-kim loại-sắt điện-kim loại [MFMIS] [2017.01] 

27/11587 . . . . . . . . đặc trưng bởi cấu hình nhìn từ trên xuống [2017.01] 
27/1159 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng lõi nhớ [2017.01] 
27/11592 . . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng mạch ngoại vi [2017.01] 
27/11595 . . . . . . . . đặc trưng bởi vùng biên giữa vùng lõi và vùng mạch ngoại vi 

[2017.01] 
27/11597 . . . . . . . . đặc trưng bởi sự bố trí ba chiều, ví dụ các ô ở trên các mức độ cao 

khác nhau [2017.01] 
27/118 . . . . Mạch tích hợp lớp chủ [5, 2006.01] 
27/12 . . có nền chung không phải là vật bán dẫn, ví dụ là chất cách điện [2, 2006.01] 
27/13 . . . tổ hợp với các thành phần thụ động màng mỏng và màng dầy [3, 2006.01] 
27/14 . có các thành phần bán dẫn nhạy với bức xạ hồng ngoại với dao động ánh sáng, với 

bức xạ điện từ sóng ngắn hoặc hạt, và dùng để biến đổi năng lượng bức xạ này 
thành năng lượng điện hoặc để điều khiển năng lượng điện nhờ những bức xạ này 
(các thành phần nhạy với bức xạ, liên kết về mặt kết cấu chỉ với một hoặc một số 
nguồn điện tạo dao động ánh sáng H01L 31/14; Cơ cấu dẫn sáng ghép nối; có các 
phần tử quang-điện tử G02B 6/42) [2, 2006.01] 
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27/142 . . Thiết bị biến đổi năng lượng (các mô đun quang điện hoặc các dãy của các tế bào 
quang điện đơn lẻ bao gồm các đi ốt nối tắt tích hợp hoặc liên kết trực tiếp với 
thiết bị H01L 31/0443; các mô đun quang điện bao gồm nhiều nhiều màng mỏng 
tế bào quang điện gắn trên cùng một nền H01L 31/046) [5, 2014.01] 

27/144 . . Thiết bị điều khiển bằng bức xạ [5, 2006.01] 
27/146 . . . Cấu trúc hình ảnh [5, 2006.01] 
27/148 . . . . nạp các cặp hình ảnh [5, 2006.01] 
27/15 . có các thành phần bán dẫn dùng để phát xạ dao động ánh sáng và có ít nhất một 

barie thế mà ở đó điện thế biến thiên nhảy vọt, hoặc có barie bề mặt [2, 2006.01] 
27/16 . gồm các thành phần nhiệt điện với mối hàn từ các vật liệu khác nhau hoặc là không 

có mối hàn; có các thành phần nhiệt từ (có sử dụng hiệu ứng Peltie chỉ để làm 
nguội các dụng cụ bán dẫn hoặc dụng cụ mạch rắn khác H01L 23/38) [2, 2006.01] 

27/18 . có chứa các thành phần siêu dẫn [2, 2006.01] 
27/20 . gồm có các thành phần áp điện; gồm có các thành phần điện giảo; gồm có các 

thành phần từ giảo [7, 2006.01] 
27/22 . có các thành phần mà trong đó áp dụng các hiệu ứng từ galvanic, ví dụ hiệu ứng 

Holl; trong đó có sử dụng các hiệu ứng tương tự khác của từ trường [2, 2006.01] 
27/24 . có các thành phần mạch rắn dùng để nắn dòng, khuếch đại hoặc để chuyển mạch; 

Những thành phần này không có barie thế mà ở đó điện thế biến thiên nhảy vọt 
hoặc là không có barie bề mặt [2, 2006.01] 

27/26 . có các thành phần hiệu ứng có điện trở khối âm [2, 2006.01] 
27/28 . có các thành phần sử dụng vật liệu hữu cơ như là phần hoạt động, hoặc kết hợp 

giữa vật liệu hữu cơ và vật liệu khác như là phần hoạt động [2006.01] 
27/30 . . với các thành phần chuyên dùng để cảm biến bức xạ hồng ngoại, ánh sáng, bức 

xạ điện từ của sóng ngắn, hoặc bức xạ hạt; với các thành phần đặc biệt chuyên 
dùng để chuyển đổi năng lượng của các bức xạ thành năng lượng điện hoặc để 
điều chỉnh năng lượng điện bằng các bức xạ [2006.01] 

27/32 . . với các thành phần chuyên dùng để phát quang, ví dụ màn hình phẳng sử dụng đi-
ốt phát quang hữu cơ [2006.01] 

29/00 Các dụng cụ bán dẫn dùng để nắn dòng, khuyếch đại, tạo sóng hoặc chuyển 
mạch, hoặc các tụ điện, điện trở có ít nhất một rào thế hoặc rào bề mặt, ví dụ 
lớp tiếp giáp PN bị làm nghèo hoặc lớp đậm đặc hạt mang; Các phần tử kết cấu 
của các vật thể bán dẫn hoặc của các điện cực của chúng (H01L 31/00 đến H01L 
47/00, H01L 51/00 được ưu tiên, phương pháp và thiết bị chế tạo hoặc gia công 
chúng hoặc các phần của chúng H01L 21/00; các dụng cụ cấu tạo từ một số vật thể 
bán dẫn hoặc các điện cực của chúng H01L 23/00; các dụng cụ gồm có nhiều thành 
phần vi mạch được tạo trên hoặc trong cùng một nền chung H01L 27/00, điện trở nói 
chung H01C; tụ điện nói chung H01G) [2, 6, 2006.01] 

Ghi chú [2] 

 Trong nhóm chính này, sáng chế được phân loại vào cả các nhóm H01L 29/02 đến 
H01L 29/51 và vào các nhóm H01L 29/66 đến H01L 29/96 nếu cả hai tập hợp các 
nhóm này là tương đương 

29/02 . đặc trưng bởi vật bán dẫn [2, 2006.01] 
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29/04 . . đặc trưng bởi hình dạng cấu trúc tinh thể, ví dụ cấu trúc đa tinh thể, có mạng tinh 
thể hình hộp với sự định hướng nhất định của mặt phẳng tinh thể hoá (có khuyết 
tật của mạng tinh thể H01L 29/30) [2, 2006.01] 

29/06 . . đặc trưng bởi hình dạng; đặc trưng bởi hình dạng tương ứng với các kích thước 
hoặc vị trí sắp xếp các vùng bán dẫn [2, 2006.01] 

29/08 . . . có vùng bán dẫn được nối với điện cực có dòng được nắn, được khuếch đại 
hoặc được chuyển mạch chạy qua và với một điện cực như vậy, mà điện cực đó 
là bộ phận của dụng cụ bán dẫn có ba hoặc nhiều điện cực [2, 2006.01] 

29/10 . . . có vùng bán dẫn nối với một điện cực không có dòng điện được nắn, được 
khuếch đại hoặc được chuyển mạch chạy qua, va với một điện cực như vậy, mà 
điện cực này là bộ phận của dụng cụ bán dẫn có ba hoặc nhiều điện cực [2, 
2006.01] 

29/12 . . đặc trưng bởi các vật liệu làm ra các dụng cụ này [2, 2006.01] 
29/15 . . . Các cấu trúc có biến đổi điện thế theo chu kỳ hoặc gần như có chu kỳ, ví dụ 

giếng nhân lượng tử, mạng chập (các cấu trúc này được sử dụng để điều khiển 
ánh sáng G02F1/017 ; sử dụng trong laze bán dẫn H01S5/34) [6, 2006.01] 

Ghi chú 
Nhóm H01L 29/15 được ưu tiên so với nhóm H01L 29/16 đến H01L 29/26 [6, 2006.01] 
29/16 . . . ngoài các vật liệu hợp kim hoá hoặc các tạp chất khác, còn có các nguyên tố chỉ 

nằm trong nhóm IV của Bảng tuần hoàn ở dạng không liên kết [2, 2006.01] 
29/161 . . . . . có chứa một số nguyên tố thuộc nhóm H01L 29/16 [2, 2006.01] 
29/165 . . . . . trong các vùng bán dẫn khác nhau [2, 2006.01] 
29/167 . . . . đặc trưng bởi dạng vật liệu hợp kim hoá [2, 2006.01] 
29/18 . . . . chỉ bằng selen hoặc telu, không kể các tạp chất hợp kim hoá và các hỗn hợp 

khác [2, 2006.01] 
29/20 . . . gồm ngoài các vật liệu hợp kim hoá hoặc các tạp chất khác chỉ có các thành 

phần AIIIBV [2, 6, 2006.01] 
29/201 . . . . có hai hoặc nhiều hợp chất [2, 2006.01] 
29/205 . . . . . trong các vùng bán dẫn khác nhau [2, 2006.01] 
29/207 . . . . đặc trưng bởi các vật liệu hợp kim hoá [2, 2006.01] 
29/22 . . . ngoài các vật liệu hợp kim hoá và các tạp chất khác chỉ chứa các liên kết dạng 

AII BVI [2, 2006.01] 
29/221 . . . . . kể cả hai hoặc nhiều hơn nữa các hợp chất [2, 2006.01] 
29/225 . . . . . . trong các vùng bán dẫn khác nhau [2, 2006.01] 
29/227 . . . . . đặc trưng bởi các vật liệu hợp kim hoá [2, 2006.01] 
29/24 . . . . ngoài các vật liệu hợp kim hoá và các tạp chất khác có chứa các nguyên tố đã 

nêu ở các phân nhóm H01L 29/16, H01L 29/18, H01L 29/22 và H01L 29/14 
[2, 2006.01] 

29/267 . . . . . trong nhiều vùng bán dẫn khác nhau [2, 2006.01] 
29/30 . . đặc trưng bởi các khuyết tật vật lý trong cấu trúc; Có bề mặt mài nhẵn hoặc sần 

sùi [2, 2006.01] 
29/32 . . . có các khuyết tật trong cấu trúc ở bên trong vật bán dẫn [2, 2006.01] 

117 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01L 

29/34 . . . có các khuyết tật trong cấu trúc trên bề mặt [2, 2006.01] 
29/36 . . đặc trưng bởi mật độ hoặc về sự phân bố các tạp chất [2, 2006.01] 
29/38 . . đặc trưng bởi tổ hợp các đặc tính đã có trong hai hoặc nhiều hơn các phân nhóm 

H01L 29/04, H01L 29/06, H01L 29/12, H01L 29/30 và H01L 29/36 [2, 2006.01] 
29/40 . Điện cực [2, 2006.01] 
29/41 . . đặc trưng bởi hình dạng của chúng, các kích thước liên quan hoặc cách bố trí [6, 

2006.01] 
29/417 . . . có chỉnh lưu, khuyếch đại hoặc chuyển mạch dòng [6, 2006.01] 
29/423 . . . không chỉnh lưu, khuyếch đại hoặc chuyển mạch dòng [6, 2006.01] 
29/43 . . đặc trưng bởi vật liệu tạo ra chúng [6, 2006.01] 
29/45 . . . điện cực ômic [6, 2006.01] 
29/47 . . . điện cực rào shottky [6, 2006.01] 
29/49 . . . điện cực bán dẫn cách điện kim loại [6, 2006.01] 
29/51 . . . . vật liệu cách điện cùng với nó [6, 2006.01] 
29/66 . Các dạng thiết bị bán dẫn [2, 2006.01] 
29/68 . . được điều khiển chỉ bằng dòng điện hoặc bằng điện thế đặt vào điện cực không 

dẫn dòng được nắn, được khuếch đại hoặc chuyển mạch (H01L 29/96 được ưu 
tiên) [2, 2006.01] 

29/70 . . . Dụng cụ lưỡng cực [2, 2006.01] 
29/72 . . . . Thiết bị dạng transitor, tức là có khả năng đáp lại tín hiệu điều khiển liên  

tục [2, 2006.01] 
29/73 . . . . . Transitor tiếp giáp lưỡng cực [5, 2006.01] 
29/732 . . . . . . Transitor đứng [6, 2006.01] 
29/735 . . . . . . Transitor ngang [6, 2006.01] 
29/737 . . . . . . Transitor dị tiếp giáp [6, 2006.01] 
29/739 . . . . . điều khiển bằng hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
29/74 . . . . Thiết bị dạng  Thiristo, ví dụ có tác động tái sinh bốn vùng [2, 2006.01] 
29/744 . . . . . Dụng cụ cổng đóng [6, 2006.01] 
29/745 . . . . . . đóng bằng hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
29/747 . . . . . Thiết bị hai chiều, ví dụ triac [2, 2006.01] 
29/749 . . . . . mở bằng hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
29/76 . . . Các thiết bị đơn cực [2, 2006.01] 
29/762 . . . . Dụng cụ nạp chuyển dịch [6, 2006.01] 
29/765 . . . . . Dụng cụ nạp theo cặp [6, 2006.01] 
29/768 . . . . . . có hiệu ứng trường tạo ra bởi cổng cách điện [6, 2006.01] 
29/772 . . . . Transitor hiệu ứng trường [6, 2006.01] 
29/775 . . . . . có phần tử tải điện tích một chiều kênh khí, ví dụ dây lượng tử FET [6, 

2006.01] 
29/778 . . . . . có phần tử tải điện tích hai chiều kênh khí, ví dụ HEMT [6, 2006.01] 
29/78 . . . . có hiệu ứng trường được tạo bởi cống cách điện [2, 2006.01] 
29/786 . . . . . . transitor màng mỏng [6, 2006.01] 
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29/788 . . . . . . có cổng thay đổi [5, 2006.01] 
29/792 . . . . . . có cách điện kiểu cổng bẫy nạp, ví dụ transitor nhớ MNOS [5, 2006.01] 
29/80 . . . . .  có hiệu ứng trường do van có lớp tiếp giáp PN hoặc lớp tiếp giáp nắn dòng 

khác tạo ra [2, 2006.01] 
29/808 . . . . . . có cổng loại tiếp giáp PN [5, 2006.01] 
29/812 . . . . . . có cổng loại Schottky [5, 2006.01] 
29/82 . . được điều khiển chỉ bằng cách thay đổi từ trường tác động lên dụng cụ (H01L 

29/96 được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
29/84 . . được điều khiển chỉ bằng cách thay đổi lực cơ học tác động lên dụng cụ, ví dụ 

thay đổi áp suất (H01L 29/96 được ưu tiên) [2, 6, 2006.01] 
29/86 . . được điều khiển chỉ bằng cách thay đổi dòng điện hoặc điện áp đặt vào một hoặc 

một số điện cực có dòng điện được nắn, được khuếch đại, được phát hoặc được 
chuyển mạch chạy qua (H01L 29/96 được ưu tiên)[2, 2006.01] 

29/8605 . . . Điện trở có tiếp giáp PN [6, 2006.01] 
29/861 . . . Đi-ốt [6, 2006.01] 
29/862 . . . . Điôt tiếp điểm [6, 2006.01] 
29/864 . . . . Điôt vượt quãng, ví dụ diốt IMPATT, TRAPATT [6, 2006.01] 
29/866 . . . . Điôt Zene [6, 2006.01] 
29/868 . . . . Điôt PIN [6, 2006.01] 
29/87 . . . . Điôt thyristor, ví dụ Điôt Shockley, điôt ngắt [6, 2006.01] 
29/872 . . . . Điôt Schottky 
29/88 . . . Đi-ốt đường hầm [2, 2006.01] 
29/885 . . . . . Điôt Esaki [6, 2006.01] 
29/92 . . . Tụ có hàng rào thế mà ở đó điện thế biến đổi nhảy vọt, hoặc có hàng rào bề  

mặt [2, 2006.01] 
29/93 . . . . Đi-ốt có điện dung điều chỉnh được, ví dụ varactor [2, 2006.01] 
29/94 . . . . Tụ bán dẫn kim loại cách điện, ví dụ loại MOS [2, 2006.01] 
29/96 . . của dạng thiết bị bán dẫn thuộc nhiều hơn một phân nhóm H01L 29/68, H01L 

29/82, H01L 29/84 hoặc H01L 29/86 [2, 2006.01] 

31/00 Thiết bị bán dẫn nhạy với bức xạ hồng ngoại, bức xạ sóng điện từ, ánh sáng, 
sóng ngắn hoặc bức xạ hạt và dùng để biến đổi năng lượng của bức xạ này 
thành năng lượng điện hoặc để điều khiển năng lượng điện bằng loại bức xạ 
này; Các phương pháp và thiết bị đặc biệt để chế tạo hoặc gia công chúng hoặc 
các bộ phận của chúng; Các chi tiết của thiết bị (H01L 51/42 được ưu tiên; thiết bị 
cấu tạo từ một số thành phần mạch rắn tạo nên trong hoặc trên cùng một chất nền 
không kể sự kết hợp của các thành phần nhạy cảm bức xạ, kết hợp với một hoặc một 
vài nguồn sáng điện, H01L 27/00) [2, 6, 2006.01] 

31/02 . Các chi tiết kết cấu [2, 2006.01] 
31/0203 . . Vỏ; Đóng hộp (cho các thiết bị quang điện H01L 31/048; cho các thiết bị nhạy 

sáng hữu cơ H01L 51/44) [5,2014.01] 
31/0216 . . Phủ (H01L 31/041 được ưu tiên) [5,2014.01] 
31/0224 . . Điện cực [5, 2006.01] 
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31/0232 . . Các chi tiết hoặc bộ phận quang học liên kết với thiết bị (H01L 31/0236 được ưu 
tiên; cho tế bào quang điện H01L 31/054; mô đun quang điện H02S 40/20) [5, 
2014.01] 

31/0236 . . Các kết cấu bề mặt đặc biệt [5, 2006.01] 
31/024 . . Thiết bị làm mát, làm nóng, thông gió hoặc bù nhiệt (cho thiết bị quang điện 

H01L31/052) [5,2014.01] 
31/0248 . đặc trưng bởi vật thể bán dẫn của chúng [5, 2006.01] 
31/0252 . . các phần tử quang hoặc thiết bị đi cùng với dụng cụ [5, 2006.01] 
31/0256 . . đặc trưng bởi vật liệu [5, 2006.01] 
31/0264 . . . Vật liệu vô cơ [5, 2006.01] 
31/0272 . . . . Selen hoặc telua [5, 2006.01] 
31/028 . . . . bao gồm ngoài các vật liệu kích tạp hoặc các tạp chất khác chỉ có các nguyên 

tố thuộc nhóm IV của Bảng tuần hoàn [5, 2006.01] 
31/0288 . . . . . đặc trưng bởi vật liệu kích tạp [5, 2006.01] 
31/0296 . . . . gồm ngoài vật liệu kích tạp hoặc các tạp chất khác, chỉ có thành phần AIIBVI, 

ví dụ CdS, ZnS, HgCdTe [5, 2006.01] 
31/0304 . . . . gồm ngoài vật liệu kích tạp hoặc các tạp chất khác, chỉ có AIIIBV [5, 2006.01] 
31/0312 . . . . gồm ngoài các vật liệu kích tạp hoặc các tạp chất khác, chỉ có thành phần 

AIVBIV, ví dụ Sic [5, 2006.01] 
31/032 . . . . gồm ngoài các vật liệu kích tạp hoặc các tạp chất khác, có vật liệu bán dẫn 

thuộc hai hoặc nhiều nhóm H01L 31/0272 đến H01L 31/0312 [5, 2006.01] 
31/0328 . . . . gồm ngoài các vật liệu hoặc các tạp chất khác, có vật liệu bán dẫn thuộc hai 

hay nhiều nhóm H01L 31/0272 đến H01L 31/032 [5, 2006.01] 
31/0336 . . . . . trong các vùng bán dẫn khác nhau, ví dụ dị tiếp giáp Cu2X/CdX, X là 

nguyên tố thuộc nhóm VI trong Bảng tuần hoàn [5, 2006.01] 
31/0352 . . đặc trưng bởi hình dạng hoặc bởi các hình dạng của chúng, các kích thước liên 

quan hoặc cách bố trí các khu vực bán dẫn [5, 2006.01] 
31/036 . . đặc trưng bởi cấu trúc tinh thể của chúng hoặc hướng cụ thể của mặt phẳng tinh 

thể [5, 2006.01] 
31/0368 . . . bao gồm các bán dẫn đa tinh thể (H01L 31/0392 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
31/0376 . . . bao gồm các bán dẫn vô định hình (H01L 31/0392 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
31/0384 . . . bao gồm vật liệu không phải là dơn tinh thể khác, ví dụ các hạt bán dẫn được 

nhúng trong vật liệu cách điện (H01L 31/0392 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
31/0392 . . . gồm màng mỏng kết tủa trên nền kim loại hoặc nền cách điện [5, 2006.01] 
31/04 . nhằm sử dụng như các bộ biến đổi quang điện [PV] (kiểm tra chúng trong quá trình 

sản xuất H01L 21/66; kiểm tra chúng sau quá trình sản xuất H02S 50/10) [2, 
2014.01] 

31/041 . . Dự phòng để ngăn ngừa tổn thất gây ra bởi bức xạ hạt, ví dụ cho các ứng dụng 
không gian [2014.01] 

31/042 . . Các mô đun quang điện hoặc các dãy tế bào quang điện đơn lẻ (cơ cấu hỗ trợ cho 
mô đun quang điện H02S 20/00) [5, 2014.01] 

31/042 . . Các mô đun quang điện hoặc các dãy tế bào quang điện đơn lẻ (cơ cấu hỗ trợ cho 
mô đun quang điện H02S 20/00) [5, 2014.01] 
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31/043 . . . Các tế bào quang điện được xếp chồng lên nhau một cách cơ học [2014.01] 
31/044 . . . bao gồm các đi ốt nối tắt (đi ốt nối tắt trong các hộp kết nối H02S 40/34) 

[2014.01] 
31/0443 . . . . bao gồm các đi ốt nối tắt được tích hợp hoặc trực tiếp liên kết với các thiết bị, 

ví dụ các đi ốt nối tắt tích hợp hoặc được định dạng trong hay trên cùng một 
nền như là các tế bào quang điện [2014.01] 

31/0445 . . . bao gồm các pin năng lượng mặt trời dạng màng mỏng, ví dụ pin năng lượng 
màng mỏng đơn a-Si, CIS hoặc CdTe [2014.01] 

31/046 . . . . Các mô đun quang điện gồm nhiều tấm pin năng lượng mặt trời dạng màng 
mỏng trên cùng một nền [2014.01] 

31/0463 . . . . . đặc trưng bởi phương pháp bố cục đặc biệt để kết nối các tế bào quang điện 
trong mô đun, ví dụ cắt laser các lớp dẫn điện hoặc hoạt tính [2014.01] 

31/0465 . . . . . bao gồm các cấu trúc riêng biệt cho sự kết nối về mặt điện của các tế bào 
quang điện lân cận trong mô đun (H01L 31/0463 được ưu tiên) [2014.01] 

31/0468 . . . . . bao gồm các phương tiện cụ thể để thu được một phần ánh sáng truyền qua 
mô đun, ví dụ mô đun năng lượng mặt trời dạng màng mỏng trong suốt một 
phần dùng cho cửa sổ [2014.01] 

31/047 . . . Các dãy tế bào quang điện bao gồm các tế bào quang điện có nhiều lớp chuyển 
tiếp dọc hoặc rãnh định dạng trong một nền chất bán dẫn [2014.01] 

31/0475 . . . Các dãy tế bào quang điện được tạo bởi các tế bào trong một mặt phẳng, ví dụ 
lặp đi lặp lại, cấu hình trên nền chất bán dẫn duy nhất; Các vi dãy tế bào quang 
điện (các mô đun quang điện gồm nhiều tấm pin năng lượng mặt trời dạng 
màng mỏng trên cùng một nền H01L 31/046) [2014.01] 

31/048 . . . Bọc vỏ các mô đun [5, 2014.01] 
31/049 . . . . Bảo vệ mặt sau của tấm [2014.01] 
31/05 . . . Các phương tiện kết nối về mặt điện giữa các tế bào quang điện bên trong mô 

đun quang điện, ví dụ kết nối hàng loạt các tế bào quang điện (các điện cực 
H01L 31/0224, các mô đun quang điện gồm nhiều tấm pin năng lượng mặt trời 
dạng màng mỏng trên cùng một nền H01L 31/046, bao gồm các cấu trúc riêng 
biệt cho sự kết nối về mặt điện của các tế bào quang điện lân cận trong mô đun 
H01L 31/0465, các phương tiện kết nối điện đặc biệt chuyên dùng cho việc kết 
nối hai hay nhiều mô đun quang điện H02S 40/36) [5, 2014.01] 

31/052 . . . Các phương tiện làm mát liên kết trực tiếp hoặc tích hợp với tế bào quang điện, 
ví dụ các bộ tích hợp Peltier cho bộ tản nhiệt liên kết trực tiếp với các tế bào 
quang điện (phương tiện làm mát kết hợp với các mô đun quang điện H02S 
40/42) [5, 2014.01] 

31/0525 . . . bao gồm các phương tiện để sử dụng năng lượng nhiệt trực tiếp liên kết với 
tế bào quang điện, ví dụ tích hợp các thành phần Seebeck [2014.01] 

31/053 . . Các phương tiện tích trữ năng lượng liên kết trực tiếp hoặc tích hợp với tế 
bào quang điện, ví dụ một tụ điện tích hợp với một tế bào quang điện (các 
phương tiện tích trữ năng lượng liên kết với mô đun quang điện H02S 40/38) 
[2014.01] 

31/054 . . Các bộ phận quang học liên kết trực tiếp hoặc tích hợp với tế bào quang điện, 
ví dụ các phương tiện phản xạ ánh sáng hoặc tập trung ánh sáng [2014.01] 

121 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01L 

31/055 . . . tại đó ánh sáng được hấp thụ và phát xạ lại tại các bước sóng khác nhau bằng 
các bộ phận quang học liên kết trực tiếp hoặc tích hợp với tế bào quang điện, ví 
dụ bằng cách sử dụng vật liệu phát quang, các bộ tụ huỳnh quang hoặc các thiết 
bị chuyển đổi [5, 2014.01] 

31/056 . . . các phương tiện phản xạ ánh sáng kiểu phản xạ mặt sau [BSR] [2014.01] 
31/06 . . được đặc trưng ít nhất bởi một hàng rào thế nơi điện thế biến đổi nhảy vọt hoặc 

một hàng rào bề mặt [2, 2012.01] 
31/061 . . . Các hàng rào thế loại tiếp xúc điểm (H01L 31/07 được ưu tiên) [2012.01] 
31/062 . . . hàng rào thế chỉ của loại bán dẫn cách điện - kim loại [5, 2012.01] 
31/065 . . . hàng rào thế chỉ của loại khe hở được phân loại [5, 2012.01] 
31/068 . . . hàng rào thế chỉ của loại cùng tiếp giáp PN, ví dụ pin mặt trời tiếp giáp PN silic 

số lượng lớn hoặc pin mặt trời tiếp giáp PN silic đa tinh thể lớp mỏng [5, 
2012.01] 

31/0687 . . . . Pin mặt trời đa nối tiếp hoặc đa tiếp đôi [2012.01] 
31/0693 . . . . Các thiết bị bao gồm, ngoài chất kích tạp hoặc các tạp chất khác, chỉ các 

hợp chất AIIIBV, ví dụ pin mặt trời GaAs hoặc InP [2012.01] 
31/07 . . . hàng rào thế chỉ của loại Schottky [5, 2012.01] 
31/072 . . .  hàng rào thế chỉ của loại di tiếp giáp PN [5, 2012.01] 
31/0725 . . . . Pin mặt trời đa nối tiếp hoặc đa tiếp đôi [2012.01] 
31/073 . . . . chỉ bao gồm các chất bán dẫn hợp chất AIIBVI, ví dụ pin mặt trời 

CdS/CdTe [2012.01] 
31/0735 . . . . chỉ bao gồm các chất bán dẫn hợp chất AIIIBV, ví dụ pin mặt trời 

GaAs/AlGaAs hoặc pin mặt trời InP/GaInAs [2012.01] 
31/074 . . . . gồm một chuyển tiếp dị thể với một nguyên tố thuộc nhóm IV trong Bảng 

tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ví dụ pin năng lượng mặt trời ITO/Si, 
GaAs/Si hoặc CdTe/Si [2012.01] 

31/0745 . . . . bao gồm di tiếp giáp AIVBIV, ví dụ pin mặt trời Si/Ge, SiGe/Si hoặc Si/SiC 
[2012.01] 

31/0747 . . . . . bao gồm một di tiếp giáp của các vật liệu tinh thể và vô định hình, ví dụ di 
tiếp giáp với lớp mỏng bên trong hoặc pin mặt trời HIT® [2012.01] 

31/0749 . . . . bao gồm một hợp chất AIBIIICVI, ví dụ pin mặt trời di tiếp giáp 
CdS/CuInSe2 [CIS] [2012.01] 

31/075 . . . hàng rào thế chỉ của loại PIN, ví dụ. Pin mặt trời PIN silic vô định hình 
[5,2012.01] 

31/076 . . . . Pin mặt trời đa nối tiếp hoặc đa tiếp đôi [2012.01] 
31/077 . . . . Các thiết bị bao gồm các vật liệu đơn tinh thể hoặc vật liệu đa tinh thể 

[2012.01] 
31/078 . . . gồm các loại hàng rào thế khác nhau thuộc hai hay nhiều nhóm H01L 31/061-

H01L 31/075 [5, 2012.01] 
31/08 . trong đó sự phát xạ điều khiển dòng điện đi qua dụng cụ, ví dụ quang điện trở [2, 

2006.01]  
31/09 . . Dụng cụ nhạy với bức xạ hồng ngoại, bức xạ thấy được hoặc bức xạ cực tím 

(H01L 31/101 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
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31/10 . . đặc trưng bởi có ít ra một hàng rào bề mặt hoặc một hàng rào thế mà ở đó điện 
thế nhảy vọt, ví dụ tranzistor quang [2, 2006.01] 

31/101 . . . Dụng cụ nhạy với bức xạ hồng ngoại, bức xạ thấy được, hoặc bức xạ cực tím 
[5, 2006.01] 

31/102 . . . . đặc trưng bởi chỉ một hàng rào thế hoặc hàng rào bề mặt [5, 2006.01] 
31/103 . . . . . hàng rào thế của loại đồng tiếp giáp PN [5, 2006.01] 
31/105 . . . . . hàng rào thế có loại PIN [5, 2006.01] 
31/107 . . . . . hàng rào thế làm việc ở chế độ thác, ví dụ diôt quang kiểu thác [5, 2006.01] 
31/108 . . . . . hàng rào thế loại Schottky [5, 2006.01] 
31/109 . . . . . hảng rào thế loại dị tiếp giáp PN [5, 2006.01] 
31/11 . . . . đặc trưng bởi hai hàng rào thế hoặc hàng rào bề mặt, ví dụ transistor quang 

lưỡng cực [5, 2006.01] 
31/111 . . . . đặc trưng bởi ít nhất ba hàng rào thế, ví dụ thyristor quang [5, 2006.01] 
31/112 . . . . đặc trưng bởi tác dụng của hiệu ứng thường, ví dụ transitorr quang hiệu ứng 

trường kiểu tiếp giáp [5, 2006.01] 
31/113 . . . . . là loại bán dẫn cách điện - dẫn điện, ví dụ transitor trường cách điện - kim 

loại bán dẫn [5, 2006.01] 
31/115 . . . Dụng cụ nhạy với sóng rất ngắn, ví dụ bức xạ tia X, tia gama, hoặc bức xạ  

hạt [5, 2006.01] 
31/117 . . . . loại tách sóng bức sạ lớn, ví dụ bộ tách sóng Ge - Li tia gama có bù PIN [5, 

2006.01] 
31/118 . . . . của hàng rào bề mặt hoặc loại tách sóng tiếp giáp PN nông, ví dụ bộ tách sóng 

hạt anpha loại hàng rào bề mặt [5, 2006.01] 
31/119 . . . . đặc trưng bởi tác dụng của hiệu ứng trường, ví dụ bộ tách sóng loại MIS [5, 

2006.01] 
31/12 . gắn với, ví dụ tạo trên hoặc trong cùng một nền với một hoặc nhiều nguồn sáng, ví 

dụ nguồn phát sáng điện, và ngoài ra còn liên quan về điện hoặc quang (dụng cụ 
bán dẫn có ít nhất một hàng rào thế để phát xạ ánh sáng H01L 33/00, bộ khuyếch 
đại có sử dụng phần tử điện phát sáng và tế bào quang H03F 17/00; nguồn sáng 
điện phát sáng thuần tuý H05B 33/00 [2, 5, 2006.01] 

31/14 . . Dụng cụ bán dẫn nhạy cảm đối với bức xạ, điều khiển một hoặc vài nguồn ánh 
sáng, ví dụ các bộ biến đổi quang điện tử, bộ khuếch đại hình quang điện tử, các 
kết cấu quang điện tử để ghi nhớ hình [2, 2006.01] 

31/147 . . . nguồn sáng và dụng cụ nhạy với bức xạ hoàn toàn là dụng cụ bán dẫn đặc trưng 
bởi ít nhất một hàng rào thế hoặc hàng rào bề mặt [5, 2006.01] 

31/153 . . . . tạo trên hoặc trong cùng một nền [5, 2006.01] 
31/16 . . Dụng cụ bán dẫn nhạy cảm đối với bức xạ và do một hoặc một số nguồn ánh sáng 

điều khiển [2, 2006.01] 
31/167 . . . nguồn sáng và dụng cụ nhạy với bức xạ hoàn toàn là dụng cụ bán dẫn đặc trưng 

bởi ít nhất một hàng rào thế hoặc hàng rào bề mặt [5, 2006.01] 
31/173 . . . . tạo trong hoặc trên cùng một nền [5, 2006.01] 
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31/18 . Các phương pháp và thiết bị chuyên dùng để chế tạo hoặc gia công những dụng cụ 
như vậy, hoặc các bộ phận của chúng (không chuyên dùng cho các dụng cụ này 
H01L 21/00) [2, 2006.01] 

31/20 . . Các dụng cụ như vậy hoặc các phần của chúng có vật liệu bán dẫn vô định hình 
[5, 2006.01] 

33/00 Dụng cụ bán dẫn có ít nhất một hàng rào bề mặt hoặc hàng rào thế chuyên 
dùng cho phát sáng; Phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để chế tạo hoặc gia 
công chúng hoặc các thành phần; Các chi tiết kết cấu của dụng cụ này (H01L 
51/50 được ưu tiên; các thiết bị bao gồm một số thành phần bán dẫn được tạo nên 
trong hoặc trên một nền chung và bao gồm các thành phần bán dẫn có ít nhất một 
hàng rào bề mặt hoặc hàng rào thế, chuyên dùng để phát sáng H01L 27/15; laze bán 
dẫn H01S 5/00) [2, 2006.01, 2010.01] 

Ghi chú [2010.01] 
  1. Nhóm này bao gồm đi-ốt phát quang [LEDs] hoặc đi-ốt siêu sáng [SLDs], 

LEDs hoặc SLDs phát ánh sáng hồng ngoại [IR] hoặc tia tử ngoại [UV] 
  2. Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí đầu tiên được áp dụng, nghĩa là tại 

mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị 
trí thích hợp đầu tiên. 

33/02 . đặc trưng bởi vật thể bán dẫn [2010.01] 
33/04 . . với cấu trúc hiệu ứng lượng tử hoặc cấu trúc siêu mạng, ví dụ lớp chuyển tiếp 

xuyên hầm [2010.01] 
33/06 . . . bên trong lớp phát quang, ví dụ cấu trúc hãm lượng tử hoặc hàng rào xuyên 

hầm [2010.01] 
33/08 . . có một số lớp phát quang, ví dụ lớp phát quang không liên tục hướng ngang hoặc 

lớp phát quang tích hợp bên trong vật thể bán dẫn (H01L 27/15 được ưu tiên) 
[2010.01] 

33/10 . . có cấu trúc phản quang, ví dụ bộ phản xạ bán dẫn Bragg [2010.01] 
33/12 . . có cấu trúc giảm ứng suất, ví dụ lớp đệm [2010.01] 
33/14 . . có cấu trúc kiểm soát sự di chuyển của chất mang, ví dụ cấu trúc chặn dòng 

[2010.01] 
33/16 . . có cấu trúc tinh thể riêng biệt hoặc định hướng, ví dụ đa tinh thể, vô định hình 

hoặc rỗng [2010.01] 
33/18 . . bên trong lớp phát quang [2010.01] 

Ghi chú [2010.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này thì cũng cần phân loại thêm nhóm H01L33/26 hoặc 

một trong các phân nhóm của nó để biết được thành phần hóa học của lớp phát quang  
33/20 . . Có hình dạng đặc biệt, ví dụ nền cong hoặc vát [2010.01] 
33/22 . . . Bề mặt gồ ghề, ví dụ lớp phân cách giữa các lớp epitaxy [2010.01] 
33/24 . . . của lớp phát quang, ví dụ lớp tiếp giáp không phẳng [2010.01] 
33/26 . . Vật liệu của lớp phát quang [2010.01] 
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33/28 . . . chỉ bao gồm các nguyên tố của nhóm II và nhóm VI trong hệ thống tuần hoàn 
[2010.01] 

33/30 . . . chỉ bao gồm các nguyên tố của nhóm III và nhóm V trong hệ thống tuần hoàn 
[2010.01] 

33/32 . . . . gồm có nitơ [2010.01] 
33/34 . . . chỉ bao gồm các nguyên tố của nhóm IV trong hệ thống tuần hoàn [2010.01] 
33/36 . đặc trưng bởi các điện cực [2010.01] 
33/38 . . có hình dạng đặc biệt [2010.01] 
33/40 . . Vật liệu của chúng [2010.01] 
33/42 . . . Vật liệu trong suốt [2010.01] 
33/44 . đặc trưng bởi lớp phủ, ví dụ lớp phủ chống gỉ hoặc lớp phủ chống phản quang 

[2010.01] 
33/46 . . Lớp phủ phản quang, ví dụ bộ phản xạ Bragg điện môi [2010.01] 
33/48 . đặc trưng bởi vỏ bọc vật thể bán dẫn [2010.01] 
 
 Nhóm này gồm những thành phần liên hệ mật thiết với vật thể bán dẫn hoặc thích 

hợp với vỏ bọc [2010.01] 
33/50 . . Các thành phần biến đổi độ dài bước sóng [2010.01] 
33/52 . . Vỏ bọc [2010.01] 
33/54 . . . có hình dạng đặc biệt [2010.01] 
33/56 . . . Vật liệu, ví dụ nhựa epoxy hay nhựa silicôn [2010.01] 
33/58 . . Các thành phần tạo dạng trường quang học [2010.01] 
33/60 . . . Các thành phần phản xạ [2010.01] 
33/62 . . Thiết bị để dẫn điện tới hoặc từ vật thể bán dẫn, ví dụ khung dây dẫn, dây câu 

mạch, bi hợp kim [2010.01] 
33/64 . . Các thành phần thu hồi nhiệt hoặc làm mát [2010.01] 

35/00 Dụng cụ nhiệt điện có lớp tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau, tức là những 
dụng cụ làm việc theo hiệu ứng Zebek hoặc hiệu ứng Peltie, có hoặc không có 
các hiệu ứng nhiệt điện và nhiệt từ khác; Các phương pháp và kết cấu để chế 
tạo hoặc gia công các dụng cụ như vậy hoặc các bộ phận của chúng; Chi tiết kết 
cấu của các dụng cụ như vậy (dụng cụ cấu tạo từ một số thành phần mạch rắn hình 
thành trên hoặc bên trong một nền chung H01L 27/00; máy làm lạnh sử dụng các 
hiệu ứng điện hoặc hiệu ứng từ F25B 21/00; nhiệt kế có các phần tử nhiệt điện hoặc 
nhiệt từ G01K 7/00; nhận năng lượng từ các nguồn phóng xạ G21H) [2, 2006.01] 

35/02 . Các thành phần kết cấu [2, 2006.01] 
35/04 . . đặc điểm về kết cấu của các lớp tiếp giáp; Nối các đầu dây [2, 2006.01] 
35/06 . . . các lớp tiếp giáp tháo được, ví dụ có sử dụng lò xo [2, 2006.01] 
35/08 . . . các lớp tiếp giáp không tháo ra được, ví dụ được dán dính, thiêu kết, hàn [2, 

2006.01] 
35/10 . . . Nối các đầu dây [2, 2006.01] 
35/12 . Chọn vật liệu để làm nhánh của lớp tiếp giáp [2, 2006.01] 
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35/14 . . sử dụng các hợp chất vô cơ [2, 2006.01] 
35/16 . . . có chứa telu, selen hoặc lưu huỳnh [2, 2006.01] 
35/18 . . . có chứa asen, antimo hoặc bitmut (H01L 35/16 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
35/20 . . . chỉ chứa kim loại (H01L 35/16, H01L 35/18 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
35/22 . . . chứa các hợp chất từ Bo, Cácbon, Oxy, hoặc Nitơ [2, 2006.01] 
35/24 . . sử dụng các hợp chất hữu cơ [2, 2006.01] 
35/26 . . sử dụng các vật liệu có thành phần bên trong thay đổi liên tục hoặc thay đổi 

không liên tục [2, 2006.01] 
35/28 . chỉ dựa trên các hiệu ứng Peltie hoặc Zebek [2, 2006.01] 
35/30 . . đặc trưng bởi các phương tiện trao đổi nhiệt trong lớp tiếp giáp [2, 2006.01] 
35/32 . . đặc trưng bởi kết cấu hoặc cấu hình của phần tử nhiệt hoặc của cặp nhiệt điện tạo 

thành dụng cụ [2, 2006.01] 
35/34 . Các phương pháp hoặc thiết bị chế tạo hoặc gia công các dụng cụ như vậy hoặc các 

bộ phận của chúng (không chuyên dùng cho các dụng cụ đó H01L 21/00) [2, 
2006.01] 

37/00 Dụng cụ nhiệt điện không có lớp tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau; Dụng cụ 
nhiệt từ, ví dụ những dụng cụ sử dụng hiệu ứng Nernst-Ettinghausen; Các 
phương pháp và kết cấu để chế tạo những dụng cụ như vậy hoặc là các bộ phận 
của chúng (dụng cụ cấu tạo từ một số thành phần mạch rắn, hình thành trên hoặc 
bên trong một nền chung H01L 27/00 đo nhiệt độ dựa trên cơ cấu nhiệt điện hoặc cơ 
cấu nhiệt từ G01K 7/00; chọn vật liệu dùng cho việc ghi từ, ví dụ để ghi điểm Qui-ri 
G03G 5/00) [2, 2006.01] 

37/02 . sử dụng những thay đổi hằng số điện môi do nhiệt độ, ví dụ các dụng cụ làm việc ở 
điểm cao hơn hoặc thấp hơn điểm Quiri [2, 2006.01] 

37/04 . sử dụng sự thay đổi độ từ thẩm do nhiệt độ, ví dụ các dụng cụ làm việc ở điểm cao 
hơn và thấp hơn điểm Quiri [2, 2006.01] 

39/00 Dụng cụ có sử dụng siêu dẫn; Các phương pháp và thiết bị đặc biệt để sản xuất 
và gia công chúng hoặc các phần của chúng (dụng cụ cấu tạo từ một số thành phần 
vi mạch được tạo trên hoặc trong cùng một nền H01L 27/00; siêu dẫn loại kỹ thuật 
tạo gốm hoặc thành phần của gốm C04B 35/00; dây siêu dẫn, cáp hoặc dây tải điện 
H01B 12/00, ống hoặc cuộn dây siêu dẫn H01F; các bộ khuyếch đại có sử dụng chất 
siêu dẫn H03F 19/00) [2, 4, 2006.01] 

39/02 . Các thành phần kết cấu [2, 2006.01] 
39/04 . . Côngtenơ; Các kết cấu bắt chặt [2, 2006.01] 
39/06 . . đặc trưng bởi tuyến truyển điện [1, 2006.01] 
39/08 . . đặc trưng bởi hình dạng phần tử [2, 2006.01] 
39/10 . . đặc trưng bởi các cơ cấu dùng để chuyển mạch [2, 2006.01] 
39/12 . . đặc trưng bởi vật liệu [2, 2006.01] 
39/14 . Dụng cụ có độ siêu dẫn cố định [2, 2006.01] 
39/16 . Dụng cụ có thể chuyển từ trạng thái siêu dẫn sang trạng thái bình thường [2, 

2006.01]  
39/18 . . Kriotron [2, 2006.01] 
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39/20 . . . Kriotron công suất [2, 2006.01] 
39/22 . Dụng cụ có lớp tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau, ví dụ dụng cụ có sử dụng 

hiệu ứng Jodepxơn [2, 2006.01] 
39/24 . Phương pháp và thiết bị để chế tạo hoặc gia công các dụng cụ có trong H01L 39/00 

hoặc các bộ phận của chúng (không chuyên dùng cho mục đích này H01L 21/00; 
tách từ của vật siêu dẫn từ các vật liệu khác, ví dụ sử dụng hiệu ứng Meissner 
B03C 1/00) [2, 2006.01] 

41/00 Dụng cụ áp điện nói chung; Dụng cụ điện giảo nói chung; Dụng cụ từ giảo nói 
chung; Các phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để chế tạo hoặc gia công 
các dụng cụ như vậy và các bộ phận của chúng; Thành phần kết cấu các dụng 
cụ như vậy (dụng cụ gồm có một số thành phần mạch rắn, được hình thành trên hoặc 
bên trong một nền chung H01L 27/00) [2, 2006.01, 2013.01] 

Ghi chú [6] 
(1)  Nhóm này không bao gồm các ứng dụng cho mục đích cụ thể thuộc các vị trí tương 

ứng trong bảng phân loại  
(2) Cần chú ý các vị trí sau:  

B06B  sử dụng để tạo ra hoặc truyền các dao động cơ học  
G01  dùng cho bộ chuyển đổi dùng làm phần tử cảm biến cho đo lường  
G04C, F  dùng cho bộ chuyển đổi dùng làm đồng hồ bấm giờ [ 
G10K  dùng cho sử dụng để tạo hoặc truyền âm thanh  
G02N  dùng cho các thành phần trong máy điện  
H03H 9/00  dùng cho các mạng lưới có phần tử cơ điện hoặc điện âm thanh, ví 

dụ mạch cộng hưởng  
H04R  dùng cho loa, micro, đầu máy hát hoặc các bộ biến đổi tương tự 

41/02 . Các phần tử kết cấu [2, 2006.01] 
41/04 . . của các dụng cụ áp điện hoặc điện giảo [2, 2006.01] 
41/047 . . . Các điện cực [6, 2006.01] 
41/053 . . . Khung, giá, vỏ [6, 2006.01] 
41/06 . . cua các dụng cụ từ giảo [2, 2006.01] 
41/08 . Dụng cụ áp điện hoặc điện giảo [2, 2006.01] 

Ghi chú [6] 

 Nhóm H01L 41/083 và H01L 41/087 được ưu tiên trước nhóm H01L 41/09 đến 
H01L 41/113  

41/083 . . có cấu trúc lớp hoặc xếp chồng [6, 2006.01] 
41/087 . . tạo thành cáp đồng trục [6, 2006.01] 
41/09 . . có đầu vào là điện và đầu ra là cơ học [5, 2006.01] 
41/107 . . có đầu vào là điện và đầu ra là điện [5, 2006.01] 
41/113 . . có đầu vào là cơ học và đầu ra là điện [5, 2006.01] 
41/12 . Dụng cụ từ giảo [2, 2006.01] 
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41/16 . Chọn vật liệu [2, 2006.01] 
41/18 . . cho dụng cụ áp điện hoặc điện giảo [2, 2006.01] 
41/187 . . . Thành phần gốm [5, 2006.01] 
41/193 . . . Thành phần phân tử lớn [5, 2006.01] 
41/20 . . cho dụng cụ từ giảo [2, 2006.01] 
41/22 . Phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để lắp ráp, sản xuất hoặc xử lý các dụng cụ 

áp điện hoặc điện giảo hoặc các bộ phận của chúng [2, 2006.01, 2013.01] 
41/23 . . Tạo hình bao hoặc vỏ bọc [2013.01] 
41/25 . . Các dụng cụ lắp ráp bao gồm các bộ phận áp điện hoặc điện giảo [2013.01] 
41/253 . . Các dụng cụ xử lý hoặc bộ phận của chúng để sửa đổi đặc tính áp điện hoặc điện 

giảo, ví dụ đặc tính phân cực, đặc tính rung hoặc điều chỉnh chế độ [2013.01] 
41/257 . . . bằng cách phân cực [2013.01] 
41/27 . . Sản xuất các dụng cụ áp điện hoặc điện giảo nhiều lớp hoặc các bộ phận của 

chúng, ví dụ bằng cách xếp chồng các khối áp điện và các điện cực [2013.01] 
41/273 . . . bằng cách nung kết toàn bộ các khối áp điện hoặc điện giảo và các điện cực 

[2013.01] 
41/277 . . . bằng cách xếp chồng các khối áp điện hoặc điện giảo lớn và các điện cực 

[2013.01] 
41/29 . . Tạo hình các điện cực, dây dẫn hoặc thiết bị đầu cuối [2013.01] 

 Ghi chú [2013.01] 
 Thiết bị nung kết các điện cực riêng rẽ hoặc các điện cực có liên kết được phân vào 

cả hai nhóm H01L 41/293 và H01L 41/297 
41/293 . . . Các điện cực liên kết của các bộ phận áp điện hoặc điện giảo nhiều lớp 

[2013.01] 
41/297 . . . Các lớp điện cực riêng rẽ của các bộ phận áp điện hoặc điện giảo nhiều lớp 

[2013.01] 
41/31 . . Áp dụng các khối hoặc các bộ phận áp điện hoặc điện giảo vào một dụng cụ điện 

hoặc các bản cực khác [2013.01] 
41/311 . . . Gắn các bộ phận áp điện hoặc điện giảo với các dụng cụ bán dẫn, các thành 

phần mạch điện khác, trên một nền chung [2013.01] 
41/312 . . . bằng cách ép hoặc dán các khối áp điện hoặc điện giảo [2013.01] 
41/313 . . . . bằng kim loại nóng chảy hoặc với chất kết dính [2013.01] 
41/314 . . . bằng cách lắng đọng các lớp áp điện hoặc điện giảo, ví dụ in son khí hoặc màn 

hình [2013.01] 
41/316 . . . . bằng cách lắng đọng các pha hơi [2013.01] 
41/317 . . . . bằng cách lắng đọng các pha lỏng [2013.01] 
41/318 . . . . bằng cách lắng đọng sol-gen [2013.01] 
41/319 . . . . sử dụng các lớp trung gian, ví dụ để kiểm soát tăng [2013.01] 
41/33 . . Tạo hình hoặc gia công các khối áp điện hoặc điện giảo [2013.01] 
41/331 . . . bằng cách phủ hoặc lắng đọng sử dụng mạng che [2013.01] 
41/332 . . . bằng cách khắc, ví dụ in thạch bản [2013.01] 
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41/333 . . . bằng cách đúc hoặc ép đùn [2013.01] 
41/335 . . . bằng cách gia công [2013.01] 
41/337 . . . . bằng cách đánh bóng hoặc mài [2013.01] 
41/338 . . . . bằng cách cắt hoặc thái [2013.01] 
41/339 . . . . bằng cách đột [2013.01] 
41/35 . . Định hình các vật liệu áp điện hoặc điện giảo [2013.01] 
41/37 . . . Các vật liệu composit [2013.01] 
41/39 . . . Các vật liệu vô cơ [2013.01] 
41/41 . . . . bằng cách nấu chảy [2013.01] 
41/43 . . . . bằng cách nung kết [2013.01] 
41/45 . . . Các vật liệu hữu cơ [2013.01] 
41/47 . Quy trình hoặc thiết bị chuyên dùng để lắp ráp, sản xuất hoặc xử lý các dụng cụ từ 

giảo hoặc các bộ phận của chúng [2013.01] 

43/00 Dụng cụ sử dụng các hiệu ứng từ Galvanic hoặc các hiệu ứng từ tương tự khác; 
Phương pháp và kết cấu chuyên dùng để chế tạo và gia công các dụng cụ này 
hoặc là các bộ phận của chúng (dụng cụ được tạo ra từ một số thành phần mạch rắn 
được hình thành trên hoặc trong một nền chung H01L 27/00; dụng cụ có hàng rào bề 
mặt hoặc hàng rào thế mà ở đó điện thế biến đổi nhảy vọt và được điều khiển bằng 
cách thay đổi từ trường H01L 29/82) [2, 2006.01] 

43/02 . Các phần tử kết cấu [2, 2006.01] 
43/04 . . của các dụng cụ sử dụng hiệu ứng Hall [2, 2006.01] 
43/06 . Dụng cụ sử dụng hiệu ứng Hall [2, 2006.01] 
43/08 . Biến trở được điều khiển bằng từ trường [2, 2006.01] 
43/10 . Chọn vật liệu [2, 2006.01] 
43/12 . Các kết cấu hoặc phương pháp chuyên dùng để chế tạo và gia công những dụng cụ 

này hoặc các bộ phận của chúng (không chuyên dùng cho các dụng cụ này  
H01L 21/00) [2, 2006.01] 

43/14 . . dùng cho các dụng cụ có sử dụng hiệu ứng Hall [2, 2006.01] 

45/00 Dụng cụ mạch rắn dùng để nắn dòng khuếch đại, phát hoặc chuyển mạch 
không có hàng rào thế mà ở đó điện thế nhảy vọt, hoặc không có hàng rào bề 
mặt, ví dụ triod điện môi; Dụng cụ hiệu ứng Ovchinxki; Các phương pháp và 
kết cấu chuyên dùng để chế tạo hoặc gia công các dụng cụ nói trên hoặc các bộ 
phận của chúng (dụng cụ được tạo ra từ các phần mạch rắn, được hình thành trên 
hoặc trong một nền chung H01L 27/00; dụng cụ sử dụng siêu dẫn H01L 39/00; dụng 
cụ áp điện H01L 41/00; dụng cụ có hiệu ứng điện trở khối âm H01L 47/00) [2, 
2006.01] 

45/02 . Dụng cụ có sóng chạy mạch rắn [2, 2006.01] 

47/00 Dụng cụ có điện trở khối âm, ví dụ dụng cụ dùng hiệu ứng Gunn; Các phương 
pháp hoặc kết cấu chuyên dùng để chế tạo và gia công những dụng cụ như vậy 
hoặc là các bộ phận của chúng (dụng cụ được tạo ra từ một số thành phần mạch rắn 
được hình thành trên hoặc bên trong một nền chung H01L 27/00) [2, 2006.01] 
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47/02 . Dụng cụ hiệu ứng Gunn [2, 2006.01] 

49/00 Dụng cụ mạch rắn không thuộc các nhóm H01L 27/00  H01L 47/00 và H01L 
51/00 và không có trong một phân lớp nào khác; Các phương pháp và thiết bị 
chuyên dùng để chế tạo hoặc xử lý chúng hoặc các bộ phận của chúng  [2, 
2006.01] 

49/02 . Dụng cụ màng mỏng hoặc dụng cụ màng dày [2, 2006.01] 

51/00 Dụng cụ mạch rắn sử dụng vật liệu hữu cơ như là phần chủ động, hoặc có sử 
dụng kết hợp giữa vật liệu hữu cơ với vật liệu khác làm phần chủ động; Phương 
pháp và thiết bị chuyên dùng cho sản xuất hoặc gia công các dụng cụ như vậy 
hoặc các bộ phận của chúng (dụng cụ gồm nhiều thành phần định dạng trên hay 
trong cùng một nền H01L 27/28, các thiết bị nhiệt điện sử dụng chất hữu cơ H01L 
35/00, H01L 37/00, các thành phần áp điện, điện giảo, từ giảo sử dụng chất hữu cơ 
H01L 41/00) [6, 2006.01] 

51/05 . chuyên dùng để chỉnh lưu, khuếch đại, tạo sóng hoặc chuyển mạch và có ít nhất 
một hàng rào thế nhảy vọt hoặc hàng rào bề mặt; Tụ điện hoặc điện trở có ít nhất 
một hàng rào thế nhảy vọt hoặc hàng rào bề mặt [2006.01]   

51/10 . . Các phần tử kết cấu của dụng cụ [6, 2006.01] 
51/30 . . Lựa chọn vật liệu [6, 2006.01] 
51/40 . . Phương pháp hoặc thiết bị chuyên cho sản xuất và gia công các dụng cụ và bộ 

phận của chúng [6, 2006.01] 
51/42 . chuyên dùng để cảm biến bức xạ hồng ngoại, ánh sáng, bức xạ điện từ của sóng 

ngắn hoặc bức xạ hạt; chuyên dùng để chuyển đổi năng lượng của bức xạ thành 
năng lượng điện hoặc điều chỉnh năng lượng điện bằng bức xạ [2006.01] 

51/44 . . Các chi tiết của dụng cụ [2006.01] 
51/46 . . Lựa chọn vật liệu [2006.01] 
51/48 . . Phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để sản xuất hoặc gia công những dụng cụ 

hoặc bộ phận của chúng [2006.01] 
51/50 . chuyên dùng để phát quang, ví dụ đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) hoặc dụng cụ 

phát quang polyme (PLED) (laze bán dẫn hữu cơ H01S 5/36) [2006.01] 
51/52 . . Các chi tiết của dụng cụ [2006.01] 
51/54 . . Lựa chọn vật liệu [2006.01] 
51/56 . . Phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để chế tạo hoặc gia công dụng cụ hoặc 

các bộ phận của chúng [2006.01] 
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H01M CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẶC KẾT CẤU, VÍ DỤ BỘ PIN DÙNG ĐỂ BIẾN 
ĐỔI TRỰC TIẾP NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC THÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 
(các quá trình điện hoá và thiết bị nói chung C25; Các dụng cụ bán dẫn và các dụng 
cụ mạch rắn khác dùng để biến đổi quang năng hoặc nhiệt năng thành điện năng  
H01L, Ví dụ H01L 31/00, 35/00, 37/00) [2, 2006.01] 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm pin và ắc quy galvani hoặc các bộ pin, cũng như pin nhiên 

liệu 
  

Nội dung phân lớp 
CÁC LOẠI PIN ĐẶC TRƯNG THEO LOẠI 

 6/00 
Pin nhiên liệu ......................................................................................................................... 8/00 
Ắc quy 10/00 
Pin hỗn hợp; Máy phát điện hóa không có trong các phân 

lớp khác; Tổ hợp các loại máy phát điện hóa khác 
nhau ...................................................................................................12/00;14/00;16/00 

CÁC PHẦN TỬ KẾT CẤU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC 
LOẠI PIN GALVANI 

Các phần tử kết cấu và phương pháp chế tạo các bộ phận 
thụ động của kết cấu ................................................................................................ 2/00 

Điện cực ................................................................................................................................. 4/00 
 

2/00 Các phần tử kết cấu hoặc  phương pháp chế tạo các bộ phận thụ động của kết 
cấu [2, 2006.01] 

2/02 . Hộp, bao, vỏ, thân [2, 2006.01] 
2/04 . . Nắp, chóp [2, 2006.01] 
2/06 . . Đầu vào, tức là các kết cấu để đưa dây điện vào thân [2, 2006.01] 
2/08 . . Vật liệu để bịt kín [2, 2006.01] 
2/10 . Các kết cấu để ghép nối; Kết cấu treo; Bộ giảm xóc; Kết cấu vận chuyển hoặc di 

chuyển; Cái giữ (liên kết về kết cấu giữa ắc qui và các thiết bị nạp điện H01M 
10/46) [2, 2006.01] 

2/12 . Nút thông gió hoặc các kết cấu cơ khí khác để xả khí [2, 2006.01] 
2/14 . Bộ phân ly; Màng hoặc màng ngăn; Lớp đệm và tấm cách [2, 2006.01] 
2/16 . đặc trưng bởi vật liệu [2, 2006.01] 
2/18 . đặc trưng bởi hình dạng [2, 2006.01] 
2/20 . Mối nối điện cho các phần tử [2, 2006.01] 
2/22 . . Mối nối cố định, tức là không tháo ra được [2, 2006.01] 
2/24 . . . Kết cấu nối bên trong để luồn qua các thành ngăn, ví dụ trong các hòm pin [2, 

2006.01] 
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2/26 . . . Mối nối các điện cực [2, 2006.01] 
2/28 . . . .  dùng cho ắc qui axít chì [2, 2006.01] 
2/30 . . Đầu cực [2, 2006.01] 
2/32 . . Phương pháp hoặc kết cấu bảo vệ chống gỉ; Chọn vật liệu cho mục đích này [2, 

2006.01] 
2/34 . . có các dụng cụ để ngăn ngừa sử dụng hoặc phóng điện không cần thiết [2, 

2006.01] 
2/36 . Kết cấu để đổ chất lỏng vào thân, để bổ sung hoặc xả chất lỏng ra, ví dụ để rót chất 

điện phân, để rửa [2, 2006.01] 
2/38 . Kết cấu để dịch chuyển chất điện phân [2, 2006.01] 
2/40 . . có tuần hoàn phía ngoài (H01M 8/04 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

4/00 Điện cực [2, 2006.01] 

 Ghi chú [2] 
 Khi phân loại điện cực của các pin hỗn hợp các bán pin riêng biệt được xem xét một 

cách độc lập, ví dụ điện cực của bán pin sơ cấp trong pin hỗn hợp cấu tạo từ bán pin 
sơ cấp và bán pin nhiên liệu được xem như điện cực pin sơ cấp và thuộc phân nhóm 
H01M 4/06 

4/02 . Điện cực cấu tạo từ các vật liệu hoạt tính hoặc có chứa các vật liệu này [2, 
2006.01] 

4/04 . . Phương pháp chế tạo nói chung [2, 2006.01] 
4/06 . . Điện cực cho pin sơ cấp [2, 2006.01] 
4/08 . . . Phương pháp chế tạo [2, 2006.01] 
4/10 . . . . điện cực ép có lõi ở trong, tức là khuôn đỡ [2, 2006.01] 
4/12 . . . . điện cực có tiêu hao kim loại hoặc điện cực nóng chảy (sử dụng các mối nối 

nóng chảy nhử các vật liệu hoạt tính H01M 4/38) [2, 2006.01] 
4/13 . . Điện cực cho ắc quy có chất điện phân không có nước, ví dụ ắc quy lithi; Phương 

pháp chế tạo chúng [2010.01] 
  
 Nhóm này không bao gồm các điện cực của ắc quy làm việc ở nhiệt độ cao, ví dụ 
 điện cực natri nóng chảy được phân vào nhóm H01M10/39 [2010.01] 
4/131 . . . Điện cực trên cơ sở làm từ hỗn hợp ô xít hoặc hyđrôxit hoặc hỗn hợp ô xít và 

hyđrôxit, ví dụ LiCoOx [2010.01] 
4/1315 . . . . chứa các nguyên tử halôgen, ví dụ LiCoOxFy [2010.01] 
4/133 . . . Điện cực trên cơ sở vật liệu các bon, ví dụ hỗn hợp kèm graphít hoặc CFx 

[2010.01] 
4/134 . . . Điện cực trên cơ sở kim loại, Si hoặc hợp kim [2010.01] 
4/136 . . . Điện cực trên cơ sở hợp chất vô cơ không phải ôxít hay hyđrôxít, ví dụ sunfít, 

selenua, telurit, halogenua hoặc LiCoFy [2010.01] 
4/137 . . . Điện cực trên cơ sở polyme hoạt hoá điện [2010.01] 
4/139 . . . Phương pháp chế tạo [2010.01] 
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4/1391 . . . . điện cực trên cơ sở làm từ hỗn hợp ô xít hoặc hyđrôxit hoặc hỗn hợp ô xít và 
hyđrôxit, ví dụ LiCoOx [2010.01] 

4/13915 . . . . . chứa các nguyên tử halôgen, ví dụ LiCoOxFy [2010.01] 
4/1393 . . . . điện cực trên cơ sở vật liệu các bon, ví dụ hỗn hợp kèm graphít hoặc CFx 

[2010.01] 
4/1395 . . . . điện cực trên cơ sở kim loại, Si hoặc hợp kim [2010.01] 
4/1397 . . . . điện cực trên cơ sở hợp chất vô cơ không phải ôxít hay hyđrôxít, ví dụ sunfít, 

selenua, telurit, halogenua hoặc LiCoFy [2010.01] 
4/1399 . . . . điện cực trên cơ sở polyme hoạt hoá điện [2010.01] 
4/14 . . Các điện cực dùng cho ắc qui axít chì [2, 2006.01] 
4/16 . . . Các phương pháp chế tạo [2, 2006.01] 
4/18 . . . . của các điện cực Planté [2, 2006.01] 
4/20 . . . . của các điện cực dạng bột nhão [2, 2006.01] 
4/21 . . . . . Sấy khô các điện cực dạng bột nhão [2, 2006.01] 
4/22 . . . . Tạo hình cho điện cực [2, 2006.01] 
4/23 . . . . . Sấy khô hoặc bảo quản điện cực sau khi đóng khuôn [2, 2006.01] 
4/24 . . Các điện cực dùng cho ắc qui kiềm [2, 2006.01] 
4/26 . . . Các phương pháp chế tạo [2, 2006.01] 
4/28 . . . . Mạ vật liệu hoạt tính lên vật nền [2, 2006.01] 
4/29 . . . . . bằng các phương pháp điện hoá [2, 2006.01] 
4/30 . . . . Ép nén hay dập [2, 2006.01] 
4/32 . . . Các điện cực làm từ ôxít hay hidrôxít niken [2, 2006.01] 
4/34 . . . Các điện cực làm từ ôxít hay hidrôxít bạc [2, 2006.01] 
4/36 . .  Lựa chọn các chất dùng làm vật liệu, bột nhão hay chất lỏng hoạt tính [2, 

2006.01] 
4/38 . . . của các nguyên tố hay hợp kim [2, 2006.01] 
4/40 . . . . Các hợp kim dựa trên kim loại kiềm [2, 2006.01] 
4/42 . . . . Các hợp kim của kẽm [2, 2006.01] 
4/44 . . . . Các hợp kim của Cađimi [2, 2006.01] 
4/46 . . . . Các hợp kim của Manhê hay nhôm [2, 2006.01] 
4/48 . . . của các ôxit vô cơ hay hyđrôxít [2, 2010.01] 
4/485 . . . . của hỗn hợp ôxít hay hyđrôxít để chèn vào hoặc thêm vào kim loại nhẹ, ví dụ 

LiTi2O4 hoặc LiTi2OxFy (H01M 4/505, H01M 4/525 được ưu tiên) [2010.01] 
4/50 . . . . của Mangan [2, 2010.01] 
4/505 . . . . . của hỗn hợp ôxit hoặc hyđrôxit chứa mangan để chèn hoặc thên vào kim 

loại nhẹ, ví dụ LiMn2O4 hoặc LiMn2OxFy [2010.01] 
4/52 . . . . của Niken, cô ban hay sắt [2, 2010.01] 
4/525 . . . . . của hỗn hợp ôxit hay hyđrôxit chứa sắt, cô ban hay niken để chèn hoặc thêm 

vào kim loại nhẹ, ví dụ LiNiO2, LiCoO2 hoặc LiCoOxFy [2010.01] 
4/54 . . . . của bạc [2, 2006.01] 
4/56 . . . . của chì [2, 2006.01] 
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4/57 . . . . . "của chì xám", tức là bột gồm có chì và ôxít chì [2, 2006.01] 
4/58 . . . của các hợp chất vô cơ trừ các oxit hoặc hydroxit, ví dụ sulfua, selenua, telurua, 

halogenua hoặc LiCoFY ; các cấu trúc của polyanion, ví dụ phosphat, silicat 
hoặc borat [2, 2006.01, 2010.01] 

4/583 . . . . Vật liệu các bon, ví dụ hợp chất kèm graphit hoặc CFx [2010.01] 
4/587 . . . . . để chèn hoặc thêm vào kim loại nhẹ [2010.01] 
4/60 . . . của các hợp chất hữu cơ [2, 2006.01] 
4/62 . . Lựa chọn các chất không có hoạt tính, được dùng như phần hợp thành của keo 

hoạt tính, ví dụ các chất kết dính, các chất độn [2, 2006.01] 
4/64 . . Các vật mang chất hoạt tính hay các cực góp [2, 2006.01] 
4/66 . . . Lựa chọn vật liệu [2, 2006.01] 
4/68 . . . . để sử dụng trong các ắc qui axít chì [2, 2006.01] 
4/70 . . . phân biệt theo hình dạng bên ngoài [2, 2006.01] 
4/72 . . . . Các lưới chắn [2, 2006.01] 
4/73 . . . . . dùng cho các ắc qui axít chì, ví dụ các khung cho phiến cực [2, 2006.01] 
4/74 . . . . . Các vật liệu bằng vải hay lưới đan; Kim loại dãn nở [2, 2006.01] 
4/75 . . . . Dây, lõi, hoặc dải [2, 2006.01] 
4/76 . . . . Vỏ chứa vật liệu hoạt tính, ví dụ các ống, cápxum [2, 2006.01] 
4/78 . . . . Hình dạng không phẳng hay không phải hình trụ, ví dụ dạng xoắn[2, 2006.01] 
4/80 . . . . Các phiến xốp, ví dụ các vật chứa thiêu kết [2, 2006.01] 
4/82 . . . Các phương pháp nhiều bậc để sản xuất vật mang chất hoạt tính dùng cho ắc 

qui axit-chì [2,2006.01] 
4/84 . . . . bao gồm đúc [2, 2006.01] 
4/86 . Các điện cực trơ có hoạt tính xúc tác, ví dụ dùng cho các pin nhiên liệu [2, 

2006.01] 
4/88 . . Các phương pháp chế tạo [2, 2006.01] 
4/90 . . Chọn lọc các vật liệu xúc tác [2, 2006.01] 
4/92 . . . Các kim loại thuộc nhóm bạch kim (H01M 4/94 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
4/94 . . Các điện cực khuyếch tán không xốp, ví dụ màng bằng paladi, màng trao đổi  

ion [2, 2006.01] 
4/96 . . Các điện cực than [2, 2006.01] 
4/98 . . Các điện cực raney [2, 2006.01] 

6/00 Pin thứ cấp; Chế tạo pin thứ cấp [2, 2006.01] 

 Ghi chú [2] 
 Trong nhóm này, pin là các nguồn điện hoá, trong đó năng lượng của pin tồn tại dưới 

dạng hoá năng và không phục hồi lại được  
6/02 . Các thành phần kết cấu  (các bộ phận không có hoạt tính H01M 2/00, các điện cực  

H01M 4/00) [2, 2006.01] 
6/04 . Pin có chất điện phân nước [2, 2006.01] 
6/06 . . Pin khô, nghĩa là pin trong đó chất điện phân không chảy được [2, 2006.01] 
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6/08 . . . có các điện cực hình cái cốc [2, 2006.01] 
6/10 . . . có các điện cực được cuộn hay uốn [2, 2006.01] 
6/12 . . . có các điện cực phẳng [2, 2006.01] 
6/14 . Pin có chất điện phân khan [2, 2006.01] 
6/16 . . có chất điện phân hữu cơ (H01M 6/18 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
6/18 . . có chất điện phân rắn [2, 2006.01] 
6/20 . . . hoạt động ở nhiệt độ cao (pin nhiệt tác dụng chậm H01M 6/36) [2, 2006.01] 
6/22 . Liên kết nghĩa là làm giảm độ lỏng của chất điện phân [2, 2006.01] 
6/24 . Pin chứa hai loại chất điện phân khác nhau [2, 2006.01] 
6/26 . Pin không ôxit hoá chất hoạt tính, ví dụ pin volta [2, 2006.01] 
6/28 . Pin chuẩn, ví dụ pin Weston [2, 2006.01] 
6/30 . Pin tác dụng chậm [2, 2006.01] 
6/32 . . đưa vào hoạt động nhờ thêm chất điện phân hay các thành phần của nó từ bên 

ngoài [2, 2006.01] 
6/34 . . . Pin nhúng chìm, ví dụ pin vận hành trong nước biển [2, 2006.01] 
6/36 . . chứa chất điện phân và vận hành bằng các phương tiện vật lý, ví dụ các pin nhiệt 

[2,2006.01] 
6/38 . . . bằng các phương tiện cơ học [2, 2006.01] 
6/40 . Nguồn mạch in [2, 2006.01] 
6/42 . Phân nhóm các nguồn sơ cấp để tạo thành nguồn pin (H01M 6/40 được ưu tiên) [2, 

2006.01] 
6/44 . . của các pin hình ống hay hình cốc [2, 2006.01] 
6/46 . . của các pin phẳng [2, 2006.01] 
6/48 . . . có các điện cực lưỡng cực [2, 2006.01] 
6/50 . Các phương pháp và thiết bị để bảo hành hoặc bảo dưỡng pin, ví dụ để duy trì nhiệt 

độ làm việc [2, 2006.01] 
6/52 . Sửa chữa và phục hồi các bộ phận của pin hay nguồn pin đã sử dụng [2, 2006.01] 

8/00 Pin nhiên liệu; Chế tạo pin nhiên liệu [2, 2006.01, 2016.01] 

       Ghi chú [2] 
 Trong nhóm này, khái niệm sau đây được dùng với ý nghĩa sau: 

 - "Pin nhiên liệu" có nghĩa là các nguồn phát điện hóa học, trong đó các chất phản 
ứng được cung cấp từ bên ngoài. 

8/008 . Xử lý hoặc tái chế pin nhiên liệu [2016.01] 
8/02 . Các bộ phận kết cấu (điện cực H01M 4/86-H01M 4/98) [2, 2006.01, 2016.01] 
8/0202 . . Bộ góp; Bộ chia, ví dụ bộ chia lưỡng cực; Bộ kết nối [2016.01] 
8/0204 . . . Không xốp và đặc trưng bởi vật liệu [2016.01] 
8/0206 . . . . Kim loại hoặc hợp kim [2016.01] 
8/0208 . . . . . Hợp kim [2016.01] 
8/021 . . . . . . Hợp kim của sắt [2016.01] 
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8/0213 . . . . Vật liệu chứa cacbon không thấm khí [2016.01] 
8/0215 . . . . Thủy tinh; Vật liệu gốm [2016.01] 
8/0217 . . . . . Các oxit phức tạp, được pha tạp tùy chọn, dạng AMO3, A là một kim loại 

kiềm thổ hoặc kim loại đất hiếm và M là một kim loại, ví dụ: Perovskites 
[2016.01] 

8/0221 . . . . Nhựa hữu cơ; Polyme hữu cơ [2016.01] 
8/0223 . . . . Composit [2016.01] 
8/0226 . . . . . dưới dạng hỗn hợp [2016.01] 
8/0228 . . . . . dưới dạng các sản phẩm được phủ hoặc tráng [2016.01] 
8/023 . . . Xốp và đặc trưng bởi vật liệu [2016.01] 
8/0232 . . . . Kim loại hoặc hợp kim [2016.01] 
8/0234 . . . . Vật liệu cacbon [2016.01] 
8/0236 . . . . Thủy tinh; Gốm; Gốm kim loại [2016.01] 
8/0239 . . . . Nhựa hữu cơ; Polyme hữu cơ [2016.01] 
8/0241 . . . . Composit [2016.01] 
8/0243 . . . . . dưới dạng hỗn hợp [2016.01] 
8/0245 . . . . . dưới dạng các sản phẩm được phủ hoặc tráng [2016.01] 
8/0247 . . . đặc trưng bởi dạng của chúng (đặc trưng bởi cấu hình các kênh dẫn H01M 

8/0258) [2016.01] 
8/025 . . . . dạng bán cầu [2016.01] 
8/0252 . . . . dạng ống [2016.01] 
8/0254 . . . . dạng sóng hoặc gợn sóng [2016.01] 
8/0256 . . . . Vias, nghĩa là các bộ kết nối đi qua vật liệu cách ly [2016.01] 
8/0258 . . . đặc trưng bởi cấu hình các kênh dẫn, ví dụ bởi thông lượng của chất phản ứng 

hoặc chất làm mát [2016.01] 
8/026 . . . . đặc trưng bởi các rãnh, ví dụ độ cao hoặc độ sâu của chúng [2016.01] 
8/0263 . . . . có các đường dẫn uốn lượn hoặc khúc khuỷu [2016.01] 
8/0265 . . . . kênh dẫn chất phản ứng hoặc chất làm mát có mặt cắt ngang thay đổi 

[2016.01] 
8/0267 . . . có phương tiện làm nóng hoặc làm mát, ví dụ bộ làm nóng hoặc các kênh dẫn 

chất làm mát [2016.01] 
8/0271 . . Phương tiện đệm kín hoặc hỗ trợ xung quanh điện cực, chất kết dính hoặc màng 

ngăn [2016.01] 
8/0273 . . . Phương tiện đệm kín hoặc hỗ trợ dưới dạng khung [2016.01] 
8/0276 . . . Phương tiện đệm kín được đặc trưng bởi hình dạng của chúng (H01M 8/0273 

được ưu tiên) [2016.01] 
8/028 . . . Phương tiện đệm kín được đặc trưng bởi vật liệu của chúng [2016.01] 
8/0282 . . . . Vật liệu vô cơ [2016.01] 
8/0284  . . . . Nhựa hữu cơ; Polyme hữu cơ [2016.01] 
8/0286 . . . Quy trình để tạo vật làm kín [2016.01] 
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8/0289 . . Các phương tiện để giữ chất điện phân (chất điện phân polyme rắn H01M 
8/1018) [2016.01] 

8/0293 . . . Chất kết dính để không di chuyển dung dịch chất điện phân [2016.01] 
8/0295 . . . Chất kết dính để không di chuyển thể nóng chảy chất điện phân [2016.01] 
8/0297 . . Các thiết bị để nối các điện cực, các lớp chứa, các cụm trao đổi nhiệt hoặc các bộ 

chia lưỡng cực với nhau (H01M 8/0271 được ưu tiên) [2016.01] 
8/04 . Thiết bị phụ trợ, ví dụ để điều khiển áp suất, hoặc để tuần hoàn dung dịch lỏng [2, 

2006.01, 2016.01] 

Ghi chú [2016.01] 
 Trong nhóm này, việc phân loại theo nhiều khía cạnh được áp dụng, do đó các đối 

tượng được đặc trưng bởi các khía cạnh được xếp vào nhiều hơn một trong các phân 
nhóm của nó thì nên được phân loại trong từng phân nhóm. 

8/04007 . . liên quan đến trao đổi nhiệt [2016.01] 
8/04014 . . . Trao đổi nhiệt sử dụng dung dịch lỏng dạng khí; Trao đổi nhiệt bằng cách đốt 

các chất phản ứng [2016.01] 
8/04029 . . . Trao đổi nhiệt sử dụng chất lỏng [2016.01] 
8/04044 . . . Sự làm sạch môi trường trao đổi nhiệt [2016.01] 
8/04082 . . Thiết bị để kiểm soát các thông số của chất phản ứng, ví dụ áp suất hoặc nồng độ 

[2016.01] 
8/04089 . . . của các chất phản ứng dạng khí [2016.01] 
8/04111 . . . . sử dụng một tổ hợp tuabin nén khí [2016.01] 
8/04119 . . . . với việc cung cấp hoặc rút ra đồng thời các chất điện phân; Làm ẩm hoặc khử 

nước [2016.01] 
8/04186 . . . của các chất phản ứng có tính chất lỏng hoặc có chất điện phân [2016.01] 
8/04223 . . trong quá trình khởi động hoặc tắt; Sự khử cực hoặc hoạt hóa, ví dụ tẩy sạch; Các 

phương tiện để mạch ngắn các pin nhiên liệu bị lỗi [2016.01] 
8/04225 . . . trong quá trình khởi động [2016.01] 
8/04228 . . . trong quá trình tắt [2016.01] 
8/04276 . . Thiết bị để quản lý dòng điện phân, ví dụ trao đổi nhiệt [2016.01] 
8/04291 . . Thiết bị để quản lý nước trong các hệ thống pin nhiên liệu điện phân rắn (H01M 

8/04119 được ưu tiên) [2016.01] 
8/04298 . . Quy trình để kiểm soát các pin nhiên liệu hoặc các hệ thống pin nhiên liệu 

[2016.01] 
8/043 . . . được áp dụng trong các giai đoạn cụ thể [2016.01] 
8/04302 . . . . được áp dụng trong quá trình khởi động [2016.01] 
8/04303 . . . . được áp dụng trong quá trình tắt [2016.01] 
8/04313 . . . đặc trưng bởi việc phát hiện hoặc đánh giá các biến số; đặc trưng bởi việc phát 

hiện hoặc đánh giá các chức năng thiếu sót hoặc bất thường [2016.01] 
8/0432 . . . . Nhiệt độ; Nhiệt độ môi trường xung quanh [2016.01] 
8/0438 . . . . Áp suất; Áp suất môi trường xung quanh; Lưu lượng [2016.01] 
8/0444 . . . . Nồng độ; Mật độ (H01M 8/04492 được ưu tiên) [2016.01] 
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8/04492 . . . . Độ ẩm; Độ ẩm môi trường xung quanh; Hàm lượng nước [2016.01] 
8/04537 . . . . Các biến số điện [2016.01] 
8/04664 . . . . Chức năng thiếu sót hoặc bất thường [2016.01] 
8/04694 . . . đặc trưng bởi việc kiểm soát các biến số [2016.01] 
8/04701 . . . . Nhiệt độ [2016.01] 
8/04746 . . . . Áp suất; Lưu lượng [2016.01] 
8/04791 . . . . Nồng độ; Mật độ (H01M 8/04828 được ưu tiên) [2016.01] 
8/04828 . . . . Độ ẩm; Hàm lượng nước [2016.01] 
8/04858 . . . . Các biến số điện [2016.01] 
8/04955 . . . . Đóng hoặc tắt các pin nhiên liệu [2016.01] 
8/04992 . . . đặc trưng bởi việc thực thi các thuật toán toán học hoặc tính toán, ví dụ vòng 

điều khiển phản hồi, logic mờ, mạng nơ-ron hoặc trí thông minh nhân tạo 
[2016.01] 

8/06 . Kết hợp các pin nhiên liệu với phương tiện để sản xuất các chất phản ứng hoặc để 
xử lý phần dư (pin nhiên liệu tái sinh H01M 8/18) [2, 2006.01, 2016.01] 

8/0606 . . với phương tiện để sản xuất chất phản ứng dạng khí [2016.01] 
8/0612 . . . từ vật liệu chứa cacbon [2016.01] 
8/0637 . . . . Tạo lại bên trong trực tiếp tại cực dương của pin nhiên liệu [2016.01] 
8/065 . . . bằng cách hòa tan các kim loại hoặc hợp kim; bằng cách khử hydrua chất kim 

loại [2016.01] 
8/0656 . . . bằng phương tiện điện hóa (H01M 8/065 được ưu tiên) [2016.01] 
8/0662 . . Xử lý chất phản ứng dạng khí hoặc phần dư dạng khí, ví dụ làm sạch [2016.01] 
8/0668 . . . Loại bỏ cacbon monoxit hoặc cacbon dioxit [2016.01] 
8/08 . Các pin nhiên liệu với chất điện phân ở dạng nước [2, 2006.01, 2016.01] 
8/083 . . Pin nhiên liệu kiềm [2016.01] 
8/086 . . Các pin nhiên liệu axit photphoric [PAFC] [2016.01] 
8/10 . Các pin nhiên liệu có điện phân rắn [2, 2006.01, 2016.01] 
8/1004 . . đặc trưng bởi các cụm điện cực dạng màng [MEA] (H01M 8/12 được ưu tiên) 

[2016.01] 
8/1006 . . . Cụm điện cực dạng màng (MEA) bị làm nhăn, uốn cong hoặc tạo sóng 

[2016.01] 
8/1007 . . với cả hai chất phản ứng có dạng khí hoặc hơi (H01M 8/12 được ưu tiên) 

[2016.01] 
8/1009 . . với một trong các chất phản ứng có dạng lỏng, rắn hoặc liquid-charged (H01M 

8/12 được ưu tiên) [2016.01] 
8/1011 . . . Pin nhiên liệu dùng trực tiếp cồn làm nhiên liệu [DAFC], ví dụ pin nhiên liệu 

dùng trực tiếp methanol làm nhiên liệu [DMFC] [2016.01] 
8/1016 . . đặc trưng bởi vật liệu làm chất điện phân (H01M 8/12 được ưu tiên) [2016.01] 
8/1018 . . . Vật liệu điện phân polyme [2016.01] 
8/102 . . . . đặc trưng bởi cấu trúc hóa học chuỗi chính của polymer dẫn ion [2016.01] 
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Ghi chú [2016.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, các cấu trúc có hai hoặc nhiều nguyên tử khác loại 

thuộc nhóm O, P, N, S hoặc Si phải được xác định hoàn toàn bằng cách phân loại 
trong tất cả các phân nhóm có liên quan. 

8/1023 . . . . . chỉ có cacbon, ví dụ polyarylen, polystyren hoặc polybutadien-styren 
[2016.01] 

8/1025 . . . . . chỉ có cacbon và oxy, ví dụ polyete, polyetheretherketon sulfonat hóa [S-
PEEK], polysaccharit sulfonat hóa, cellulo sulfonat hóa hoặc polyeste 
sulfonat hóa [2016.01] 

8/1027 . . . . . có cacbon, oxy và các nguyên tử khác, ví dụ polyethersulfones sulfonat hóa 
[S-PES] [2016.01] 

8/103 . . . . . có nitơ, ví dụ polybenzimidazol sulfonat hóa [S-PBI], polybenzimidazol với 
axit photphoric, polyamit sulfonat hóa [S-PA] hoặc polyphosphazen 
sulfonat hóa [2016.01] 

8/1032 . . . . . có lưu huỳnh, ví dụ polyethersulfones sulfonat hóa [S-PES] [2016.01] 
8/1034 . . . . . có photpho, ví dụ các polyphosphazen sulfonat hóa [S-PPh] [2016.01] 
8/1037 . . . . . có silicon ví dụ polydimetylsiloxan liên kết chéo sulfonat hóa [2016.01] 
8/1039 . . . . halogen hóa, ví dụ florit polyvinyliden sulfonat hóa [2016.01] 
8/1041 . . . . Phối liệu, hỗn hợp hoặc hợp chất chất điện phân polyme [2016.01] 
8/1044 . . . . . Hỗn hợp của polyme, trong đó có ít nhất một chất dẫn ion [2016.01] 
8/1046 . . . . . Hỗn hợp của ít nhất một polyme và ít nhất một chất phụ gia [2016.01] 
8/1048 . . . . . . Chất phụ gia dẫn ion, ví dụ các hạt dẫn ion, các chất không đồng trùng 

hợp, photphat kim loại hoặc polybenzimidazol với axit photphoric 
[2016.01] 

8/1051 . . . . . . Phụ gia không dẫn ion, ví dụ chất ổn định, SiO2 hoặc ZrO2 [2016.01] 
8/1053 . . . . . gồm các lớp polyme với ít nhất một lớp dẫn ion [2016.01] 
8/1058 . . . . đặc trưng bởi một lớp nền xốp không có thuộc tính dẫn ion [2016.01] 
8/106 . . . . . đặc trưng bởi thành phần hóa học của lớp nền xốp [2016.01] 
8/1062 . . . . . đặc trưng bởi các thuộc tính vật lý của lớp nền xốp, ví dụ độ rỗng hoặc độ 

dày [2016.01] 
8/1065 . . . . đặc trưng bởi hình dạng, ví dụ đục lỗ hoặc dạng sóng [2016.01] 
8/1067 . . . . đặc trưng bởi các thuộc tính vật lý của chúng, ví dụ độ rỗ, độ dẫn ion hoặc độ 

dày [2016.01] 
8/1069 . . . . đặc trưng bởi quá trình sản xuất [2016.01] 
8/1072 . . . . . bởi phản ứng hóa học, ví dụ trùng hợp tại chỗ trùng hợp hoặc liên kết cộng 

hóa trị tại chỗ [2016.01] 
8/1081 . . . . . bắt đầu từ dạng dung dịch, khuếch tán hoặc bột nhão đặc biệt của polyme 

[2016.01] 
8/1086 . . . . . Quá trình sau khi xử lý màng khác với sự trùng hợp [2016.01] 
8/1088 . . . . . . Biến đổi hóa học, ví dụ sự sulfonat hóa [2016.01] 
8/1097 . . Pin nhiên liệu được ứng dụng trên một lớp nền, ví dụ pin nhiên liệu thu nhỏ được 

đặt trên các lớp silica [2016.01] 
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8/12 . .  hoạt động ở nhiệt độ cao, ví dụ với chất điện phân ZrO2 đã ổn định [2, 2006.01, 
2016.01] 

8/1213 . . . đặc trưng bởi kết hợp điện cực/chất điện phân hoặc vật liệu lớp nền [2016.01] 
8/122 . . . . MEA dạng gấp nếp, uốn cong hoặc dạng sóng [2016.01] 
8/1226 . . . . đặc trưng bởi lớp nền [2016.01] 
8/1231 . . . với cả hai chất phản ứng dạng khí hoặc hơi [2016.01] 
8/1233 . . . với một trong các chất phản ứng dạng lỏng, rắn hoặc liquid-charged [2016.01] 
8/124 . . . đặc trưng bởi quá trình sản xuất hoặc bởi vật liệu của chất điện phân [2016.01] 
8/1246 . . . . chất điện gồm oxit [2016.01] 
8/1253 . . . . . chất điện phân có chứa oxit zirconium [2016.01] 
8/126 . . . . . chất điện chứa ôxít xeri [2016.01] 
8/1286 . . . Pin nhiên liệu được ứng dụng trên một lớp nền, ví dụ pin nhiên liệu thu nhỏ 

được đặt trên các lớp silica [2016.01] 
8/14 . Pin nhiên liệu có chất điện phân nóng chảy [2,2006.01] 
8/16 .  Pin nhiên liệu sinh hoá, nghĩa là pin trong đó vi sinh vật đóng vai trò chất xúc tác 

[2, 2006.01] 
8/18 . Các pin nhiên liệu tái sinh, ví dụ ắc-quy dòng oxy hóa khử hoặc pin nhiên liệu thứ 

cấp [2, 2006.01] 
8/20 . Pin nhiên liệu tác dụng gián tiếp, ví dụ pin nhiên liệu có cặp oxy hóa khử không 

thuận nghịch (H01M8/18 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
8/22 . Pin nhiên liệu, trong đó vật liệu được sử dụng làm nhiên liệu có chứa cacbon, oxy, 

hydro hay các nguyên tố hoá học khác; Pin nhiên liệu trong đó vật liệu được sử 
dụng làm nhiên liệu chỉ chứa các nguyên tố hoá học không phải là cacbon, oxy, 
hydro [2, 2006.01] 

8/24 . Tập hợp các pin nhiên liệu, ví dụ xếp chồng các pin nhiên liệu [2, 2006.01, 
2016.01] 

8/2404 . . Quy trình hoặc thiết bị để tập hợp các pin nhiên liệu [2016.01] 
8/241 . . với các chất điện phân có lớp nền kết dính hoặc rắn [2016.01] 
8/2418 . . . Tập hợp bằng cách sắp xếp các đơn vị pin trong một mặt phẳng (H01M 8/2425, 

H01M 8/244 được ưu tiên) [2016.01] 
8/242 . . . gồm các điện cực được đóng khung hoặc lớp đệm dạng khung trung gian 

(H01M 8/2425, H01M 8/244 được ưu tiên) [2016.01] 
8/2425 . . . Các pin nhiệt độ cao với chất điện phân rắn [2016.01] 
8/2428 . . . . Tập hợp bằng cách sắp xếp đơn vị pin trên bất kỳ dạng bề mặt nào, ví dụ dạng 

phẳng hoặc ống [2016.01] 
8/243 . . . . Tập hợp của đơn vị pin có cấu trúc hình ống hoặc hình trụ [2016.01] 
8/2432 . . . . Tập hợp của đơn vị pin có cấu trúc phẳng [2016.01] 
8/2435 . . . . với cấu trúc cốt lõi nguyên khối, ví dụ cấu trúc tổ ong [2016.01] 
8/244 . . . với chất điện phân nóng chảy có lớp nền kết dính [2016.01] 
8/2455 . . với các chất phản ứng dạng lỏng, rắn hoặc có chất điện phân [2016.01] 
8/2457 . . với cả hai chất phản ứng dạng khí hoặc hơi [2016.01] 
8/2465 . . Chi tiết kết cấu tập hợp các pin nhiên liệu [2016.01] 
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8/247 . . . Thiết bị để bó chặt cụm pin, để lắp cụm pin trong bình chứa hoặc để lắp ráp vào 
các bình chứa khác nhau [2016.01] 

8/2475 . . . . Khoang, vỏ hoặc thùng chứa các cụm pin nhiên liệu [2016.01] 
8/248 . . . . Các phương tiện để ép chặt các cụm pin nhiên liệu [2016.01] 
8/2483 . . . đặc trưng bởi các bộ phân phối trong [2016.01] 
8/2484 . . . đặc trưng bởi các bộ phân phối ngoài [2016.01] 
8/2485 . . . . Thiết bị để bịt kín bộ phân phối ngoài; Thiết bị để lắp ráp các bộ phân phối 

ngoài xung quanh cụm pin [2016.01] 
8/249 . . gồm hai hoặc nhiều tập hợp các pin nhiên liệu, ví dụ tổ hợp mô đun [2016.01] 
8/2495 . . . của các pin nhiên liệu khác loại [2016.01] 

10/00 Ắc qui; Chế tạo ắc qui [2, 2006.01] 

 Ghi chú 
 Trong nhóm này, ắc qui là những nguồn thứ cấp, tích luỹ và phát ra năng lượng điện 

nhờ các phản ứng điện hoá thuận nghịch [2, 2006.01] 
10/02 . Các bộ phận kết cấu (các bộ phận không có hoạt tính H01M 2/00; các điện cực 

H01M 4/00) [2, 2006.01] 
10/04 . Kết cấu hoặc chế tạo nói chung (H01M 10/058, H01M 10/12, H01M 10/28, H01M 

10/38 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/05 . Ắc quy với chất điện phân không chứa nước (H01M 10/39 được ưu tiên) [2010.01] 
10/052 . . Ắc quy liti [2010.01] 
10/0525 . . . Ắc quy theo nguyên lý ghế đu, là ắc quy có liti chèn hoặc thêm vào cả hai cực; 

ắc quy liti-ion [2010.01] 
10/054 . . ắc quy có sự chèn hoặc thêm vào kim loại không phải là liti, ví dụ magiê hoặc 

nhôm [2010.01] 
10/056 . . đặc trưng bởi vật liệu làm chất điện phân, ví dụ chất điện phân là hỗn hợp chất vô 

cơ/hữu cơ [2010.01] 
10/0561 . . . chất điện phân được tạo thành từ chỉ chất vô cơ [2010.01] 
10/0562 . . . . Vật liệu rắn [2010.01] 
10/0563 . . . . Vật liệu lỏng, ví dụ ắc quy  Li-SOCl2 [2010.01] 
10/0564 . . . chất điện phân được tạo thành từ chỉ chất hữu cơ [2010.01] 
10/0565 . . . . Vật liệu polyme, ví dụ loại keo đặc quánh hoặc loại rắn [2010.01] 
10/0566 . . . . Vật liệu lỏng [2010.01] 
10/0567 . . . . . đặc trưng bởi chất phụ gia [2010.01] 
10/0568 . . . . . đặc trưng bởi chất tan [2010.01] 
10/0569 . . . . . đặc trưng bởi dung môi [2010.01] 
10/058 . . Kết cấu hoặc chế tạo [2010.01] 
10/0583 . . . của ắc quy với các thành phần được uốn trừ loại quấn, ví dụ cực dương hay cực 

âm hay tấm phân cách được uốn, ví dụ điện cực hay tấm phân cách hình chữ 
“Z” [2010.01] 
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10/0585 . . . của ắc quy có các thành phần cấu trúc phẳng, tức là cực dương phẳng, cực âm 
phẳng, tấm phân cách phẳng [2010.01] 

10/0587 . . . của ắc quy có các thành phần được quấn, tức là cực dương được quấn, cực âm 
được quấn và tấm phân cách được quấn [2010.01] 

10/06 . Ắc qui chì axít (ắc qui bán chì  H01M 10/20) [2, 2006.01] 
10/08 . . Chọn vật liệu làm chất điện phân [2, 2006.01] 
10/10 . .  . Giữ cố định chất điện phân [2, 2006.01] 
10/12 . . Kết cấu và chế tạo [2, 2006.01] 
10/14 . . . Lắp nghép một nhóm các điện cực hay các vật ngăn chia [2, 2006.01] 
10/16 . . . Treo hoặc kẹp chặt các điện cực hoặc các nhóm điện cực trong lớp vỏ bọc [2, 

2006.01] 
10/18 . . có các điện cực lưỡng cực [2, 2006.01] 
10/20 . Ắc qui bán chì, tức là ắc qui mà trong đó chỉ một trong số các điện cực là chứa  

chì [2, 2006.01] 
10/22 . . Chọn vật liệu làm chất điện phân [2, 2006.01] 
10/24 . Ắc qui kiềm [2, 2006.01] 
10/26 . . Chọn vật liệu làm chất điện phân [2, 2006.01] 
10/28 . . Kết cấu và chế tạo [2, 2006.01] 
10/30 . . ắc qui Nilen (H01M 10/34 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/32 . . ắc qui bạc (H01M 10/34 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/34 . Các ắc qui không thấm khí [2, 2006.01] 
10/36 . Các ắc qui không thuộc các nhóm H01M 10/05 H01M10/34 [2,2010.01] 
10/38 . . Kết cấu và chế tạo [2, 2006.01] 
10/39 . . hoạt động ở nhiệt độ cao [2, 2006.01] 
10/40 . . có chất điện phân hữu cơ [2, 2006.01] 
10/42 . Các phương pháp và thiết bị để bảo hành và duy trì trạng thái làm việc của ắc qui 

và bán ắc qui (H01M 10/60 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
10/44 . Phương pháp nạp hoặc phóng điện (sơ đồ nạp điện H02J 7/00) [2, 2006.01] 
10/46 . . ắc qui có kèm thiết bị nạp (sơ đồ nạp H02J 7/00) [2, 2006.01] 
10/48 . . Ắc qui kết hợp với các cơ cấu đo, thử hoặc chỉ báo điều kiện, ví dụ mức hoặc mật 

độ của chất điện phân [2,2006.01] 
10/60 . Sưởi hoặc làm nguội; Điều chỉnh nhiệt độ [2014.01] 
10/61 . . Các kiểu điều chỉnh nhiệt độ [2014.01] 
10/613 . . . Làm mát hoặc giữ lạnh [2014.01] 
10/615 . . . Sưởi hoặc giữ ấm [2014.01] 
10/617 . . . để đạt được sự phân bố nhiệt độ đồng đều hoặc theo mong muốn [2014.01] 
10/62 . . chuyên dùng cho các ứng dụng cụ thể [2014.01] 
10/623 . . . Các thiết bị xách tay, ví dụ, điện thoại di động, máy ảnh, máy điều hòa nhịp tim 

[2014.01] 
10/6235 . . . . Các công cụ năng lượng [2014.01] 
10/625 . . . Các phương tiện vận tải [2014.01] 
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10/627 . . . Lắp đặt cố định, ví dụ bộ đệm của nhà máy điện hoặc nguồn cung cấp dự phòng 
[2014.01] 

10/63 . . Các hệ thống điều khiển (đo nhiệt độ H01M 10/48, nạp hoặc phóng điện để đáp 
ứng nhiệt độ H01M 10/44) [2014.01] 

10/633 . . . đặc trưng bởi các thuật toán, lưu đồ, chi tiết phần mềm hoặc tương tự [2014.01] 
10/635 . . . dựa trên nhiệt độ môi trường xung quanh [2014.01] 
10/637 . . . đặc trưng bởi việc sử dụng các thiết bị nhạy nhiệt có thể đảo ngược, ví dụ NTC, 

PTC hoặc thiết bị lưỡng kim; đặc trưng bởi sự điều khiển dòng nội tại qua các 
pin, ví dụ như công tắc (H01M 2/34 được ưu tiên) [2014.01] 

10/64 . . đặc trưng bởi hình dạng của pin [2014.01] 
10/643 . . . Các pin hình trụ [2014.01] 
10/647 . . . Các pin hình lăng trụ hoặc phẳng, ví dụ pin dạng túi [2014.01] 
10/65 . . Các phương tiện điều khiển nhiệt độ có cấu trúc liên kết với các pin [2014.01] 
10/651 . . . đặc trưng bởi các tham số được xác định bởi một giá trị số hoặc công thức toán 

học, ví dụ tỷ lệ, kích thước hoặc nồng độ [2014.01] 
10/652 . . . . đặc trưng bởi gađien (để đạt được hệ số nhiệt độ gađien thiết kế H01M 

10/617) [2014.01] 
10/653 . . . đặc trưng bởi vật liệu cách điện hoặc dẫn nhiệt [2014.01] 
10/654 . . . nằm trong vỏ trong cùng của pin, ví dụ lõi, điện cực hoặc chất điện phân 

[2014.01] 
10/655 . . . Các cơ cấu rắn để trao đổi nhiệt hoặc dẫn nhiệt [2014.01] 
10/6551 . . . . Bề mặt chuyên dùng để tản nhiệt hoặc bức xạ, ví dụ cánh tản nhiệt hoặc lớp 

phủ [2014.01] 
10/6552 . . . . Ống kín truyền nhiệt bằng cách dẫn nhiệt hoặc chuyển pha, ví dụ ống dẫn 

nhiệt [2014.01] 
10/6553 . . . . Các đầu cực [2014.01] 
10/6554 . . . . Các thanh hoặc bản [2014.01] 
10/6555 . . . . . được bố trí giữa các pin [2014.01] 
10/6556 . . . . Các bộ phận rắn có kênh dẫn qua hoặc ống dẫn để trao đổi nhiệt (các ống kín 

H01M 10/6552) [2014.01] 
10/6557 . . . . . được bố trí giữa các pin [2014.01] 
10/656 . . . đặc trưng bởi loại dòng trao đổi nhiệt [2014.01] 
10/6561 . . . . Các loại khí [2014.01] 
10/6562 . . . . . với luồng tự do chỉ bằng đối lưu [2014.01] 
10/6563 . . . . . với luồng cưỡng bức, ví dụ ống thổi [2014.01] 
10/6564 . . . . . . sử dụng khí nén [2014.01] 
10/6565 . . . . . . với luồng tuần hoàn hoặc quay trở lại trong đường dẫn, tức là qua lại 

[2014.01] 
10/6566 . . . . . Các phương tiện bên trong dòng khí để dẫn hướng dòng khí quanh một hoặc 

nhiều pin, ví dụ các ống góp, vách ngăn hoặc các thanh chắn khác (H01M 
10/6565 được ưu tiên) [2014.01] 

10/6567 . . . . Các chất lỏng [2014.01] 
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10/6568 . . . . . đặc trưng bởi mạch dòng chảy, ví dụ vòng, nằm bên ngoài pin hoặc vỏ pin 
[2014.01] 

10/6569 . . . . Các chất lỏng trải qua giai đoạn thay đổi hoặc chuyển đổi pha lỏng-khí, ví dụ 
bốc hơi hoặc ngưng tụ (ống dẫn nhiệt H01M 10/6552) [2014.01] 

10/657 . . . bằng các phương tiện điện hoặc điện từ [2014.01] 
10/6571 . . . . Các bộ sưởi bằng điện trở (trang bị để sưởi ắc quy bằng điện trở của nó với 

dòng bên trong H01M 10/637) [2014.01] 
10/6572 . . . . Các bộ phận Peltier hoặc các thiết bị nhiệt điện [2014.01] 
10/658 . . . bằng cách nhiệt hoặc màn chắn [2014.01] 
10/659 . . . bằng đệm hoặc trữ nhiệt, ví dụ thay đổi dung lượng nhiệt hoặc chuyển pha 

lỏng-rắn [2014.01] 
10/6595 . . . bằng các phản ứng hóa học trừ phản ứng điện hóa của pin, ví dụ thiết bị sưởi 

hoặc đầu đốt bằng xúc tác [2014.01] 
10/66 . . Sự tương quan trao đổi nhiệt giữa pin và các hệ thống khác, ví dụ hệ thống sưởi 

trung tâm hay pin nhiên liệu [2014.01] 
10/663 . . . hệ thống là máy điều hòa nhiệt độ hoặc động cơ [2014.01] 
10/667 . . . hệ thống là một thành phần điện tử, ví dụ CPU, biến tần hoặc tụ điện [2014.01] 
10/52 . . khử khí ra khỏi ắc qui, ví dụ bằng cách hấp thụ (mút lỗ thông khí hay các cơ cấu 

cơ học khác để khí thoát ra được 2/12) [2, 2006.01] 
10/54 . Sửa chữa hay khôi phục các bộ phận của ắc qui đã sử dụng rồi [2, 2006.01] 

12/00 Pin ghép; Chế tạo chúng (tụ điện ghép H01G11/00) [2, 2006.01]  

Ghi chú [2, 2015.01] 
  1. Nhóm này không bao gồm pin ghép có các điện cực của tụ điện và các điện 

cực của ắc-quy mà đã được đưa vào nhóm H01G11/00. 
  2. Trong nhóm này, pin ghép là các nguồn phát điện hóa gồm hai nửa khác 

nhau trong đó mỗi nửa là tổ hợp điện cực và chất điện phân của pin, ắc qui hoặc pin 
nhiên liệu. 

12/02 . Các bộ phận kết cấu (các bộ phận không hoạt tính H01M 2/00; Điện cực H01M 
4/00) [2, 2006.01] 

12/04 . gồm một bán pin dạng pin nhiên liệu và bán pin dạng nguồn sơ cấp [2, 2006.01] 
12/06 . . có một cực kim loại và một cực dạng khí [2, 2006.01] 
12/08 . gồm một bán pin dạng pin nhiên liệu và bán pin dạng nguồn thứ cấp [2, 2006.01] 

14/00 Nguồn điện hoá hoặc nguồn điện áp  chưa được phân vào các nhóm H01M 6/00   
H01M 12/00; Chế tạo chúng [2, 2006.01] 

Ghi chú [2015.01] 
  Nhóm này không bao gồm pin mặt trời, pin quang điện hóa đã thuộc về các 

nhóm dưới đây: 
• các thiết bị bán dẫn nhạy với ánh sáng và thích hợp để biến đổi năng 

lượng bức xạ thành năng lượng điện được phân loại vào nhóm 
H01L31/00; 
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• các thiết bị mạch rắn sử dụng vật liệu hữu cơ như là phần chủ động 
chuyên dùng để cảm biến ánh sáng và thích hợp để biến đổi năng 
lượng bức xạ thành năng lượng điện thuộc về nhóm H01L51/42; 

• các thiết bị nhạy sáng điện phân, ví dụ pin mặt trời sử dụng chất màu 
nhạy sáng thuộc về nhóm H01G9/20; 

• các mô-đun quang điện hóa kết hợp cấu trúc với các phương 
tiện lưu trữ năng lượng, ví dụ pin thuộc về nhóm H02S40/38. 

16/00 Kết hợp kết cấu các dạng khác nhau của các nguồn điện hoá [2, 2006.01] 
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H01P CÁC ỐNG DẪN SÓNG, CÁC BỘ CỘNG HƯỞNG, CÁC DÂY DẪN HAY 
CÁC THIẾT BỊ DẪN SÓNG DẠNG ỐNG (hoạt động trong dải quang tần G02B; 
các anten H01Q; các mạch gồm các phần tử có điện trở toàn phần tập trung H03H) 

Ghi chú 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ  sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "dạng ống dẫn sóng" được sử dụng như các dây dẫn chỉ gồm các dây cáp cao tần 

đồng trục hay các đường dây Lecher, còn khi được sử dụng như các bộ cộng hưởng, 
các đường dây tạo trễ hay các thiết bị khác, thì bao gồm tất cả các thiết bị có điện 
cảm và điện dung phân bố rải. 

Nội dung phân lớp 
CÁC ỐNG DẪN SÓNG CÁC ĐƯỜNG DÂY DẪN; CÁC 

THIẾT BỊ DẠNG ỐNG DẪN 
SÓNG ............................................................................................. 3/00 

Các thiết bị phụ; các thiết bị nối; các bộ cộng hưởng; Các 
đường dây trễ ............................................................................... 1/00; 5/00; 7/00; 9/00 

CHẾ TẠO 11/00 
 

1/00 Các thiết bị phụ (các thiết bị nối dạng ống dẫn nóng H01P 5/00)  [1, 2006.01] 
1/02 . Các ống dẫn sóng uốn cong, uốn góc và xoắn [1, 2006.01] 
1/04 . Các mối nối cố định (các bộ nối dài H01R; Các phụ tùng lắp ráp dây cáp H02G 

15/00) [1, 2006.01] 
1/06 . Các mối nối động, ví dụ các mối xoay [1, 2006.01] 
1/08 . Các cửa sổ cách điện (thiết bị nối cho dụng cụ sử dụng thời gian đoạn đường bay 

qua của các điện tử H01J 23/36) [1, 2006.01] 
1/10 . để chuyển hay ngắt mạch [1, 2006.01] 
1/11 . . bằng các thiết bị sắt từ [3, 2006.01] 
1/12 . . bằng cái ngắt mạch cơ học [1, 2006.01] 
1/14 . . bằng các thiết bị phóng điện điện tử (các thiết bị phóng điện H01T 17/64) [1, 

2006.01] 
1/15 . . bằng các thiết bị bán dẫn [1, 2006.01] 
1/16 . để chọn dạng của sóng, ví dụ để triệt tiêu hay kích thích, để biến đổi dạng sóng 

(ghép nối các đường dây nhiều dạng khác nhau hay ghép nối các cơ cấu thiết bị 
H01P 5/08) [1, 3, 2006.01] 

1/161 . . duy trì hai dạng sóng trực giao độc lập, ví dụ bộ biến đổi các dạng sóng trực giao 
[3, 2006.01] 

1/162 . . hấp thụ sự lan truyền các dạng sóng ngẫu nhiên hay không cần thiết [3, 2006.01] 
1/163 . . chuyên dùng để chọn và kích thích sóng điện tuần hoàn dạng TE01 [3, 2006.01] 
1/165 . để xoay mặt phẳng phân cực [2, 2006.01] 
1/17 . . để xoay liên tục mặt phẳng phân cực, ví dụ phân cực tròn [2, 2006.01] 
1/175 . . sử dụng các rô-to Pharađây [3, 2006.01] 
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1/18 . Bộ dịch chuyển pha (H01P 1/165 được ưu tiên, các thiết bị ghép nối, có hệ số liên 
kết dịch chuyển H01P 5/04) [1, 2, 2006.01] 

1/185 . . sử dụng các đi-ốt hay các đèn phóng điện chứa dầu khí [3, 2006.01] 
1/19 . . sử dụng các dụng cụ sắt từ [3, 2006.01] 
1/195 . . . có hình xuyến [3, 2006.01] 
1/20 . Các thiết bị chọn tần số, ví dụ các bộ lọc (bộ cộng hưởng H01P 7/00) [1, 2006.01] 
1/201 . . Các bộ lọc sóng điện từ theo phương cắt ngang (H01P 1/212, H01P 1/213, H01P 

1/215, H01P 1/219 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/202 . . . Các bộ lọc đồng trục (các bộ cộng hưởng đồng trục liên kết tầng H01P 1/205) 

[3, 2006.01] 
1/203 . . . Các bộ lọc trên cơ sở các dải băng [3, 2006.01] 
1/205 . . . Các bộ lọc hình lược hay các bộ lọc có trục đối ứng; Các bộ cộng hưởng đồng 

trục liên kết tầng (H01P 1/203 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/207 . . Các bộ lọc ống dẫn sóng rỗng (H01P 1/212, H01P 1/213, H01P 1/215, H01P 

1/219 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/208 . . . Các bộ cộng hưởng liên kết tầng; Các bộ cộng hưởng liên kết tầng bên trong 

đường dây dẫn sóng rỗng (H01P 1/205 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/209 . . . chứa một hay nhiều mạch nhánh hoặc các bộ cộng hưởng bên ngoài ống dẫn 

sóng chính [3, 2006.01] 
1/211 . . . Các bộ lọc dạng tổ ong; Các kết cấu hình lượn sóng [3, 2006.01] 
1/212 . . triệt tiêu hay làm yếu các tần số điều hoà (H01P 1/215 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/213 . . kết hợp hoặc tách hai hay nhiều tần số khác nhau (H01P 1/215 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
1/215 . . sử dụng vật liệu sắt từ [3, 2006.01] 
1/217 . . . khi vật liệu sắt từ tác động như thành phần điều hưởng trong các bộ cộng  

hưởng [3, 2006.01] 
1/218 . . . khi vật liệu sắt từ tác động như phần tử ghép nối chọn tần, ví dụ các bộ lọc  

VIG [3, 2006.01] 
1/219 . . Các bộ lọc các dao động dạng tắt nhanh [3, 2006.01] 
1/22 . Các thiết bị làm suy giảm (các thiết bị phân tán công suất lên phụ tải H01P 1/26) 

[1, 2006.01] 
1/23 . . sử dụng vật liệu sắt từ [3, 2006.01] 
1/24 . Cơ cấu đầu cuối [1, 2006.01] 
1/26 . . phân tán công suất lên phụ tải [1, 2006.01] 
1/28 . . Các pít tông đoản mạch (các thiết bị ghép nối với các hệ số liên kết biến đổi 

H01P 5/04) [1, 2006.01] 
1/30 . để điều hoà ảnh hưởng của nhiệt độ hay độ ẩm, hoặc để tránh các ảnh hưởng này 

[1, 2006.01] 
1/32 . Các thiết bị dẫn truyền một chiều (H01P 1/02 - H01P 1/30 được ưu tiên) [1, 3, 

2006.01] 
1/36 . . Các thiết bị cách ly [2, 3, 2006.01] 
1/365 . . . có hấp thụ cộng hưởng [3, 2006.01] 
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1/37 . . . dịch chuyển trường [3, 2006.01] 
1/375 . . . sử dụng các rô-to Pharađây [3, 2006.01] 
1/38 . . Bộ luân chuyển [3, 2006.01] 
1/383 . . . Các bộ luân chuyển, ví dụ các bộ luân chuyển dạng chữ Y [3, 2006.01] 
1/387 . . . . Các bộ luân chuyển cấu tạo từ các dải băng [3, 2006.01] 
1/39 . . . . Các bộ luân chuyển ống dẫn sóng rỗng [3, 2006.01] 
1/393 . . . sử dụng các rô-to Pharađây [3, 2006.01] 
1/397 . . . sử dụng bộ dịch chuyển pha có hướng  thuận nghịch (H01P 1/393 được ưu tiên) 

[3, 2006.01] 

3/00 Các ống dẫn sóng; Các đường dây dạng ống dẫn sóng [1, 2006.01] 
3/02 . có hai dây dẫn theo chiều dọc [1, 2006.01] 
3/04 . . Các đường dây được tạo thành theo kiểu các đường dây dẫn kép Lecher [1, 

2006.01] 
3/06 . . Các đường dây đồng trục (không có lợi khi sử dụng trên dải tần số vượt quá âm 

tần H01B 11/18) [1, 2006.01] 
3/08 . . Các đường dây mảnh và cực mảnh [1, 2006.01] 
3/10 . Các ống dẫn sóng dạng dây, tức là có một dây dẫn dọc cứng duy nhất [1, 2006.01] 
3/12 . Các ống dẫn sóng rỗng (H01P 3/20 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/123 . . có tiết diện ngang phức hợp hay phân tầng, ví dụ các ống dẫn sóng hình lược hay 

hình rãnh (H01P 3/14 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/127 . . có tiết diện ngang hình tròn, elíp hay parabol [3, 2006.01] 
3/13 . . chuyên dùng để dẫn truyền sóng điện tuần hoàn dạng TE01 [2, 2006.01] 
3/14 . . mềm [1, 2006.01] 
3/16 . Các ống dẫn sóng điện môi, tức là không có dây dẫn dọc [1, 2006.01] 
3/18 . gồm nhiều lớp để tăng bề mặt hoạt động, tức là gồm các lớp dẫn điện và điện môi 

xen kẽ [1, 2006.01] 
3/20 . Các thiết bị giả quang để truyền sóng, ví dụ để chỉnh tiêu cự nhờ các thấu kính điện 

môi (các thiết bị giả quang H01Q 15/00) [1, 2006.01] 

5/00 Các thiết bị ghép nối dạng ống dẫn sóng (các thiết bị không thuận nghịch H01P 
1/32; các thiết bị để đưa vào hay chuyển năng lượng sóng ra từ khoảng phóng điện 
của các đèn sử dụng thời gian quãng đường bay của điện tử H01J 23/36) [1, 3, 
2006.01] 

5/02 . với hệ số ghép nối không đổi (H01P 5/12 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
5/04 . với hệ số ghép nối biến đổi [1, 2006.01] 
5/08 . để nối các đường dây hay thiết bị đa dạng (H01P 1/16, H01P 5/04 được ưu tiên, nối 

các đường dây cùng kiểu nhưng có kích thước khác nhau H01P 5/02) [1, 3, 
2006.01] 

5/10 . . để nối các đường dây đối xứng hay các thiết bị đối xứng với các đường dây hay 
thiết bị không đối xứng [1, 2006.01] 

5/103 . . . Các lớp chuyển tiếp của ống dẫn sóng rỗng đồng trục [3, 2006.01] 
5/107 . . . Các lớp chuyển tiếp của ống dẫn sóng dạng dải băng [3, 2006.01] 
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5/12 . Các mối nối ống dẫn sóng có từ hai nhánh trở lên (H01P 5/04 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

5/16 . . Các thiết bị liên hợp, tức là các thiết bị có tối thiểu một nhánh này liên kết với 
một nhánh bất kỳ khác [2, 2006.01] 

5/18 . . . gồm hai dây dẫn nối với nhau, ví dụ các bộ ghép định hướng [2, 2006.01] 
5/19 . . . dạng phân nhánh [3, 2006.01] 
5/20 . . . . Các khớp nối ba nhánh kép kiểu chữ T của ống dẫn sóng [3, 2006.01] 
5/22 . . . . Các vòng ghép [3, 2006.01] 

7/00 Các bộ cộng hưởng dạng ống dẫn sóng (liên kết cấu trúc với các dụng cụ siêu cao 
tần sử dụng thời gian vượt của điện tử và tương tác phóng điện trong đó H01J 23/18; 
Các thiết bị nhiệt sử dụng sóng cực ngắn H05B 6/64) [1, 2006.01] 

7/02 . Các bộ cộng hưởng Lecher [1, 2006.01] 
7/04 . Các bộ cộng hưởng đồng trục [1, 2006.01] 
7/06 . Các bộ cộng hưởng hốc [1, 2006.01] 
7/08 . Các bộ cộng hưởng sử dụng các đường dây dải băng [3, 2006.01] 
7/10 . Các bộ cộng hưởng cách điện [3, 2006.01] 

9/00 Các đường dây trễ dạng ống dẫn sóng (liên kết cấu trúc với các dụng cụ siêu cao 
tần sử dụng thời gian vượt của điện tử và tương tác phóng điện trong đó H01J 23/24) 
[1, 2006.01] 

9/02 . Dạng xoắn [1, 2006.01] 
9/04 . Có các bộ phận rời xen kẽ [1, 2006.01] 

11/00 Các phương pháp hoặc thiết bị chuyên dùng để chế tạo ống dẫn sóng hoặc bộ 
cộng hưởng, các dây dẫn hay các thiết bị khác dạng ống dẫn sóng (chế tạo các 
dây cáp đồng trục H01B 13/00) [1, 2006.01] 
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H01Q CÁC ANTEN (các ống dẫn sóng H01P; các bộ bức xạ và anten để nung bằng sóng 
cực ngắn H05B 6/72; Các bộ bức xạ sóng cực ngắn để điều trị nội khoa nhờ tác động 
của trường A61N 5/OH; Các dụng cụ để thử anten hay để đo các đặc tính của anten 
G01R) 

Ghi chú [3] 
 (1) Phân lớp này bao gồm: 

 - Trong phần bổ sung cho các phân tử bức xạ chủ động sơ cấp: 
   (i) các thiết bị thứ cấp dùng để hấp thụ hay thay đổi hướng lan truyền hoặc mặt 

phẳng phân cực của các sóng được bức xạ bởi anten. 
   (ii) tổ hợp các thiết bị phụ trợ như các bộ chuyển mạch tiếp đất, các thiết bị đầu 

vào, các bộ chống sét. 
  - Cả anten thu và anten phát 
  (2) Các thiết bị dạng ống dẫn sóng như các bộ cộng hưởng hay các dây dẫn không 

được thiết kế giống như các phần tử bức xạ được phân loại trong H01P. 
(3) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
- "phần tử bức xạ chủ động" bao gồm cả các phần của anten thu 

Nội dung phân lớp 
CÁC DẠNG ANTEN 
Dạng vòng ............................................................................................................................. 7/00 
Dạng ống dẫn sóng .............................................................................................................. 13/00 
Các dạng khác: các anten "ngắn" và "dài" .................................................................. 9/00; 11/00 

CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TÁC LÊN 
CÁC SÓNG ĐƯỢC BỨC XẠ 
BỞI ANTEN 

Các thiết bị giả quang; Các thiết bị hấp thụ .............................................................. 15/00; 17/00 
TỔ HỢP CÁC PHẦN TỬ PHÓNG XẠ 

SƠ CẤP VỚI CÁC THIẾT BỊ 
THỨ CẤP ..................................................................................... 19/00 

TỔ HỢP CÁC ANTEN VỚI CÁC 
MẠCH CHỦ ĐỘNG HAY 
CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ..................................................... 23/00 

CÁC CƠ CẤU ĐẢM BẢO TẠO RA 
HAI HAY NHIỀU BIỂU ĐỒ 
TÍNH ĐỊNH HƯỚNG .................................................................. 25/00 

CÁC MẠNG HAY HỆ THỐNG 
ANTEN CÁC CƠ CẤU  
ĐẶC BIỆT .................................................................................... 21/00 

Các chi tiết kết cấu; để định hướng, để vận hành đồng thời ................................1/00; 3/00; 5/00 
 

1/00 Chi tiết của anten hoặc các thiết bị liên kết với nó (các thiết bị thay đổi sự định 
hướng của đồ thị hướng xạ H01Q 3/00) [1, 2006.01] 
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 Ghi chú 
 Nhóm này chỉ bao gồm: 
 - Các chi tiết kết cấu của anten không phụ thuộc vào các đặc tính điện 
 - Các chi tiết kết cấu được ứng dụng cho ít nhất một dạng anten hay chấn tử trở lên. 

Các chi tiết kết cấu được mô tả dựa trên các anten hay các phần tử anten của một 
dạng cụ thể được phân loại theo nhóm hay phân nhóm tương ứng với dạng được xét 
tới 

1/02 . Các cơ cấu chống đóng băng; Các cơ cấu chống ẩm [1, 2006.01] 
1/04 . Các cơ cấu để sử dụng ngầm dưới đất hoặc dưới nước [1, 2006.01] 
1/06 . Phương tiện thắp sáng hoặc chiếu sáng của anten, ví dụ để cảnh báo [1, 2006.01] 
1/08 . Phương tiện tháo lắp anten và các chi tiết của nó (anten vòng có thể tháo rời được 

H01Q 7/02; phương tiện tháo lắp anten dạng chữ H hoặc anten Yagi H01Q 19/04) 
[1, 2006.01] 

1/10 . . Các bộ phận có dạng ống lồng [1, 2006.01] 
1/12 . Các khung đỡ; Các phương tiện lắp ráp [1,2006.01] 
1/14 . . cho các phần tử bức xạ dạng dây kim loại hoặc dạng không cứng khác [1, 

2006.01] 
1/16 . . Các thanh giằng; Thanh chống và tấm đệm 
1/18 . . Phương tiện để ổn định anten trên lớp nền không ổn định [1,2006.01] 
1/20 . . Các cơ cấu để cố kết đàn hồi anten [1, 2006.01] 
1/22 . . liên hợp kết cấu với thiết bị máy móc hay với các vật thể khác [1, 2006.01] 
1/24 . . . có các máy thu vô tuyến [1, 2006.01] 
1/26 . . . có các ống phóng điện [1, 2006.01] 
1/27 . Các cơ cấu để lắp đặt các anten bên trong và bên ngoài trên các vật thể chuyển 

động (H01Q 1/08, H01Q 11/12, H01Q 1/18 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/28 . . để lắp đặt trên các máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo hay khinh khí cầu [1, 3, 

2006.01] 
1/30 . . . Phương tiện để căng anten [1, 3, 2006.01] 
1/32 . . Thích hợp đối với việc sử dụng trên hoặc trong các phương tiện giao thông đường 

bộ hoặc đường sắt [1, 3, 2006.01] 
1/34 . . Thích hợp đối với việc sử dụng trên hoặc trong tàu thủy, tàu ngầm, phao, hoặc 

thủy lôi (để sử dụng dưới nước H01Q1/04) [1, 3, 2006.01] 
1/36 . Các dạng cấu trúc của các thành phần bức xạ ví dụ hình nón, hình xoắn ốc, hình cái 

ô (H01Q 1/08, H01Q 1/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/38 . . được tạo thành bằng một lớp dẫn điện trên lớp đệm cách điện [1,2006.01] 
1/40 . Các phần tử bức xạ được phủ bằng lớp vật liệu bảo vệ hay được bọc trong nó [1, 

2006.01] 
1/42 . Các lớp vỏ không có liên hệ cơ học trực tiếp với các phần tử bức xạ, ví dụ nắp rẽ 

dòng, các vỏ anten [1, 2006.01] 
1/44 . sử dụng thiết bị có chức năng cơ bản khác, mang tính năng của anten (H01Q1/28 - 

H01Q1/34 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/46 . . Các đường dây dẫn điện hay đường dây thông tin [1, 2006.01] 
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1/48 . Các thiết bị nối đất; Màn chắn tiếp đất; Các đối trọng [1, 2006.01] 
1/50 . Ghép nối cấu trúc các anten với các bộ chuyển mạch tiếp đất, các lối vào và các bộ 

chống sét [1, 2006.01] 
1/52 . Phương tiện làm suy giảm mối liên hệ giữa các anten; Phương tiện giảm mối liên 

hệ giữa các anten và các thiết bị khác (phương tiện hấp thụ H01Q 17/00) [1, 
2006.01] 

3/00 Cơ cấu để thay hoặc biến đổi sự định hướng hoặc dạng của đồ thị hướng xạ của 
các sóng được bức xạ bởi một anten hoặc hệ thống anten [1, 2006.01] 

3/01 . để thay đổi hình dạng anten hoặc nhóm anten [3, 2006.01] 
3/02 . sử dụng sự thay đổi vị trí cơ học của anten hoặc nhóm anten như một tổng thể [1, 

2006.01] 
3/04 . . để thay đổi một toạ độ định hướng [1, 2006.01] 
3/06 . . . trong giới hạn của góc hạn chế [1, 2006.01] 
3/08 . . để thay đổi hai toạ độ định hướng [1, 2006.01] 
3/10 . . . để thực hiện quét hình nón hay hình xoắn ốc [1, 2006.01] 
3/12 . sử dụng sự thay đổi vị trí cơ học tương đối các phân tử tích cực sơ cấp và các thiết 

bị thứ cấp của anten hoặc nhóm anten [1, 2006.01] 
3/14 . . để thay đổi vị trí tương đối của phần tử tích cực sơ cấp và thiết bị khúc xạ và 

nhiễu xạ [1, 2006.01] 
3/16 . . để thay đổi vị trí tương đối của phần tử tích cực sơ cấp và thiết bị phản xạ [1, 

2006.01] 
3/18 . . .trong đó phần tử tích cực di động và thiết bị phản xạ cố định [1, 2006.01] 
3/20 . . . trong đó phần tử tích cực cố định và thiết bị phản xạ di động [1, 2006.01] 
3/22 . thay đổi sự định hướng tương ứng với sự thay đổi tần số dao động bức xạ [1, 

2006.01] 
3/24 . thay đổi sự định hướng nhờ chuyển năng lượng từ một phần tử bức xạ tích cực này 

sang phần tử khác, ví dụ thiết bị chuyển đổi tia [1, 2006.01] 
3/26 . thay đổi pha tương đối hay biên độ tương đối của dao động cưỡng bức giữa hai hay 

nhiều phần tử bức xạ tích cực; thay đổi phân bố năng lượng trong góc mở của anten 
(H01Q 3/22, H01Q 3/24 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/28 . . thay đổi biên độ [3, 2006.01] 
3/30 . . thay đổi pha [3, 2006.01] 
3/32 . . . nhờ các phương tiện cơ học [3, 2006.01] 
3/34 . . . nhờ phương tiện điện (các thấu kính tích cực hoặc các mạng phản xạ H01Q 

3/46) [3, 2006.01] 
3/36 . . . . sử dụng bộ dịch chuyển pha biến thiên [3, 2006.01] 
3/38 . . . . . của các bộ dịch chuyển pha hiện số [3, 2006.01] 
3/40 . . . . với khuôn định pha [3, 2006.01] 
3/42 . . . . sử dụng sự trộn tần số [3, 2006.01] 
3/44 . Thay đổi các đặc tính điện và từ của các thiết bị phản xạ, khúc xạ hay nhiễu xạ liên 

kết với phần tử bức xạ [3, 2006.01] 
3/46 . . Các thấu kính chủ động hoặc các mạng anten phản xạ [3, 2006.01] 
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5/00 Cơ cấu đảm bảo vận hành đồng thời các anten trong hai hoặc nhiều dải sóng 
khác nhau, ví dụ, cơ cấu dải kép hoặc nhiều dải (tổ hợp gồm các cụm anten chủ 
động riêng biệt, hoạt động trong các đa sóng khác nhau và được nối với hệ thống 
fiđơ chung H01Q 21/30) [1, 3, 2006.01, 2015.01] 

5/10 . Anten cộng hưởng [2015.01] 
5/15 . . để vận hành các anten tiếp sóng ở giữa, gồm một, hai hoặc nhiều phần tử tích cực 

cộng tuyến đủ dài và thẳng [2015.01] 
5/20 . đặc trưng bởi việc vận hành các băng tần [2015.01] 
5/22 . . các băng tần RF kết hợp với các băng tần không RF, ví dụ tia hồng ngoại hoặc 

quang học [2015.01] 
5/25 . . Các hệ thống siêu băng rộng (UWB), ví dụ đa hệ thống cộng hưởng; Hệ thống 

xung [2015.01] 
5/28 . . Các thiết bị để thiết lập sự phân cực hoặc độ rộng của chùm tia vượt quá ít nhất 

hai băng tần [2015.01] 
5/30 . Thiết bị để vận hành trên các băng tần khác nhau [2015.01] 
5/307 . . Các phần tử bức xạ kép hoặc đơn lẻ, mối phần tử được tiếp sóng theo một cách 

không cụ thể [2015.01] 
5/314 . . . sử dụng các mạch hoặc các bộ phận phụ thuộc tần số, ví dụ các mạch hoặc các 

tụ điện bẫy [2015.01] 
5/321 . . . . bên trong một phần tử bức xạ hoặc giữa các phần tử bức xạ được kết nối 

[2015.01] 
5/328 . . . . giữa phần tử bức xạ và mặt đất [2015.01] 
5/335 . . . . tại điểm tiếp sóng, ví dụ để làm thích ứng trở kháng [2015.01] 
5/342 . . . dùng cho các chế độ lan truyền khác nhau (H01Q5/314 được ưu tiên) [2015.01] 
5/35 . . . . sử dụng ít nhất hai điểm tiếp sóng đồng thời [2015.01] 
5/357 . . . . sử dụng một điểm tiếp sóng đơn lẻ [2015.01] 
5/364 . . . . . Tạo ra các đường nhiều dòng điện [2015.01] 
5/371 . . . . . . Phân nhánh các đường dòng điện [2015.01] 
5/378 . . Tổ hợp của các phần tử tiếp sóng và các phần tử tạp [2015.01] 
5/385 . . . Hai hoặc nhiều phần tử tạp [2015.01] 
5/392 . . . các phần tử tạp có các đặc tuyến băng tần kép hoặc đa băng tần [2015.01] 
5/40 . Các cấu trúc xếp đè lên nhau hoặc xen kẽ nhau; Các thiết bị ghép điện từ hoặc kết 

hợp, ví dụ bao gồm ít nhất hai phần tử bức xạ tiếp sóng không kết nối [2015.01] 
5/42 . . sử dụng ít nhất hai mảng xếp đè lên nhau (H01Q5/49 được ưu tiên) [2015.01] 
5/45 . . sử dụng ít nhất hai thiết bị tiếp sóng kết hợp với một thiết bị phản xạ, nhiễu xạ 

hoặc khúc xạ [2015.01] 
5/47 . . . với một cơ cấu đông trục của thiết bị tiếp sóng [2015.01] 
5/48 . . Tổ hợp gồm hai hoặc nhiều hơn hai anten dạng lưỡng cực [2015.01] 
5/49 . . . có chấn tử tạp dùng cho các mục đích trừ băng tần kép hoặc đa băng tần, ví dụ 

các anten Yagi xếp chồng lên nhau [2015.01] 
5/50 . Các cơ cấu tiếp sóng hoặc thích hợp cho sự vận hành đa băng hoặc băng rộng 

[2015.01] 
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5/55 . . dùng cho anten ống dẫn sóng hoặc anten loa [2015.01] 

7/00 Anten dạng vòng, phân bố dòng đủ đều theo vòng và có sơ đồ bức xạ hướng tính 
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng của vòng [1, 2006.01] 

7/02 . Anten tháo lắp được; Anten có thể rụt lại được [1, 2006.01] 
7/04 . Anten được che (H01Q7/02, H01Q7/06 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/06 . có lõi bằng vật liệu sắt từ (H01Q 7/02 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/08 . . có lõi bằng sắt hay lõi có thể kéo dài được tương tự [1, 2006.01] 

9/00 Các anten "ngắn" (trong nghĩa kỹ thuật điện) có các kích thước không vượt quá 
hai lần bước sóng làm việc và được tạo thành từ các phần tử bức xạ chủ động 
dẫn điện [1, 2006.01] 

9/02 . Anten không cộng hưởng [1,2006.01] 
9/04 . Anten cộng hưởng [1,2006.01] 
9/06 . . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
9/08 . . . Các hộp chuyển tiếp dùng làm vật đỡ cho các đầu mút kề nhau của các bộ phận 

cộng tuyến cứng [1, 2006.01] 
9/10 . . . Các hộp nối dùng làm vật đỡ cho các đầu mút kề nhau của các bộ phận phân kỳ 

[1, 2006.01] 
9/12 . . . . cho phép thiết lập góc cho trước giữa các phần tử bức xạ [1, 2006.01] 
9/14 . . . Độ dài của một hay nhiều bộ phận có thể điều chỉnh được (các bộ phận dạng 

ống lồng H01Q 1/10) [1, 2006.01] 
9/16 . . được nối với fiđơ tại khoảng giữa các điểm rìa anten, ví dụ ngẫu cực được nối với 

fiđơ tại điểm giữa (H01Q 9/44 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
9/18 . . . được bố trí thẳng đứng [1, 2006.01] 
9/20 . . . có hai phần tử chủ động cộng tuyến đủ thẳng hay có các phần tử chủ động đơn 

đủ thẳng (H01Q 9/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
9/22 . . . . ở dạng các thanh cứng hay phần tử dạng ống [1, 2006.01] 
9/24 . . . . Các cơ cấu tiếp sóng song song cho các phần tử chủ động đơn, ví dụ cho mối 

ghép thích ứng đenta [1, 2006.01] 
9/26 . . . với các phần tử uốn cong, bộ phận uốn cong này được đặt cách một khoảng 

cách nhỏ với bước sóng làm việc (anten vòng cộng hưởng H01Q 7/00) [3, 
2006.01] 

9/27 . . . . Anten dạng vòng xoắn lò xo [3, 2006.01] 
9/28 . . . Các phần tử hình nón, hình trụ, hình cái lồng, dải băng, mạng kim loại và các 

loại tương tự có bề mặt bức xạ được tăng cường; Các phần tử có hai mặt hình 
nón với các trục đồng phương và các đỉnh kề nhau được tiếp sóng bằng các 
đường dây hai chiều (các vành loa hình nón kép H01Q 13/04) [1, 2006.01] 

9/30 . . được nối với fiđơ ở đầu mút của phần tử tích cực được kéo dài, ví dụ đơn cực 
(H01Q 9/44 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

9/32 . . . Bố trí các bộ phận theo phương thẳng đứng (H01Q 9/40 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

9/34 . . . . Cột, tháp hoặc các công trình cho anten tương tự khác, tự đứng hoặc được lắp 
trên các giá đỡ [1, 2006.01] 
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9/36 . . . . chịu tải từ phía trên [1, 2006.01] 
9/38 . . . . có đối trọng (đối trọng gồm có các phần tử kéo dài đồng phẳng với phần tử 

tích cực H01Q 9/44) [1, 2006.01] 
9/40 . . . Phần tử có bề mặt bức xạ được tăng cường [1, 2006.01] 
9/42 . . . Phần tử bị uốn thành nếp, thêm vào đó khoảng cách giữa các bộ phận cấu thành 

nhỏ hơn nhiều lần so với bước sóng làm việc [1, 2006.01] 
9/43 . . . . anten hình lưỡi liềm [3, 2006.01] 
9/44 . . với nhiều phần tử phân kỳ thẳng hàng, ví dụ ngẫu cực hình chữ V, anten hình chữ 

X, với nhiều chấn tử có các đoạn thẳng và nghiêng so với nhau (tổ hợp của hai 
hoặc nhiều hơn hai phần tử chủ động; anten hình chữ thập H01Q 21/26) [1, 
2006.01] 

9/46 . . . với các phần tử cứng phân kỳ từ một điểm [1, 2006.01] 

11/00 Anten "dài" (theo nghĩa kỹ thuật điện) có kích thước vượt quá hai lần bước sóng 
làm việc tối thiểu và được tạo thành từ các phần tử bức xạ chủ động dẫn điện 
(anten dạng khe ống sóng, anten khe H01Q 13/00) [1, 2006.01] 

11/02 . Anten không cộng hưởng, ví dụ, anten sóng chạy (Anten Yagi H01Q19/30) [1, 
2006.01] 

11/04 . . gồm có các bộ phận bị uốn cong, uốn thành nếp, được định hình, được che hoặc 
chịu tải điện để tạo ra bước định pha cần thiết của bức xạ từ các bộ phận chọn của 
anten (H01Q11/06-H01Q11/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

11/06 . . Anten hình thoi; Anten hình chữ V [1, 2006.01] 
11/08 . . Anten dạng xoắn lò xo [1, 2006.01] 
11/10 . . Anten có chu kỳ bức xạ dạng lôgarít (H01Q 11/08 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
11/12 . Anten cộng hưởng [1, 2006.01] 
11/14 . . có các bộ phận cong, uốn nếp, định hình, được che hoặc các trở kháng định pha 

để tạo ra bước định pha cần thiết của bức xạ từ các bộ phận chọn của anten hoặc 
để tạo ra độ phân cực cần thiết (H01Q11/20 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

11/16 . . . trong đó các bộ phận chọn là cộng tuyến [1, 2006.01] 
11/18 . . . trong đó các bộ phận chọn song song [1, 3, 2006.01] 
11/20 . . Anten hình chữ V [1, 2006.01] 

13/00 Vành ống dẫn sóng hoặc các loa của ống dẫn sóng; Anten dạng khe; Anten dẫn 
sóng dạng khe; Các cấu trúc tương tự, gây ra bức xạ dọc theo đường lan truyền 
của sóng được định hướng (các anten dùng cho nhiều dạng sóng H01Q 25/04) [1, 
2006.01] 

13/02 . Các vành ống dẫn sóng [1, 2006.01] 
13/04 . . Các vành hình nón kép (các ngẫu cực hình nón kép với hai mặt nón có các trục 

cộng tuyến và các đỉnh kề nhau được nuôi bằng các dây dẫn hai chiều H01Q 
9/28) [1, 2006.01] 

13/06 . Các loa ống dẫn sóng (các vành H01Q 13/02) [1, 2006.01] 
13/08 . Các phụ tải bức xạ của các dây dẫn hai chiều siêu cao tần, ví dụ các đường dây 

đồng trục hay siêu cao tần dạng băng cực nhỏ [1, 2006.01] 
13/10 . Anten khe cộng hưởng [1, 2006.01] 
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13/12 . . Anten hình trụ với các khe dọc; Các cấu trúc tương đương [1, 2006.01] 
13/14 . . . Anten mạng lưới hình trụ [1, 2006.01] 
13/16 . . Anten uốn nếp dạng khe hở [1, 2006.01] 
13/18 . . với khe nằm sau vách ngăn hốc cộng hưởng, hay với khe tạo nên bởi vách ngăn 

này (các anten hình trụ có các khe dọc H01Q 13/12) [1, 2006.01] 
13/20 . Anten dẫn sóng không cộng hưởng với sự rò thoát năng lượng hoặc các anten phát; 

Các cấu trúc tương đương gây bức xạ dọc theo đường lan truyền của sóng định 
hướng [1, 2006.01] 

13/22 . . với khe dọc trong vách ngăn ống dẫn sóng hay đường dây dẫn [1, 2006.01] 
13/24 . . cấu tạo bằng lõi cách điện hay sắt từ hoặc bằng ống (H01Q 13/28 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
13/26 . . Ống dẫn sóng bề mặt, tạo thành bởi một vật dẫn, ví dụ dây dẫn dạng dải băng nhỏ 

[1, 2006.01] 
13/28 . . bao gồm các phần tử ngắt dòng điện và được bố trí trên hướng lan truyền của 

sóng, ví dụ các phần tử cách điện hoặc các phần tử dẫn điện tạo thành điện môi 
nhân tạo [1, 2006.01] 

15/00 Thiết bị phản xạ, nhiễu xạ hoặc phân cực các sóng anten bức xạ, ví dụ, thiết bị 
giả quang (điều chỉnh với mục đích thay đổi tính định hướng H01Q 3/00; điều chỉnh 
với mục đích điều biến H03C 7/02; bố trí các thiết bị đó để dẫn sóng H01P 3/20) [1, 
2006.01] 

15/02 . Các thiết bị khúc xạ hoặc nhiễu xạ, ví dụ thấu kính, lăng kính [1, 2006.01] 
15/04 . . với kênh dẫn sóng hay các kênh gắn với nhau nhờ các bề mặt dẫn điện hiệu quả, 

định  hướng hầu như vuông góc với véc tơ điện trường của sóng, ví dụ thấu kính 
dẫn sóng với phiến song song [1, 2006.01] 

15/06 . . gồm nhiều kênh dẫn sóng với độ dài khác nhau [1, 2006.01] 
15/08 . . được tạo thành từ vật liệu cách điện rắn [1, 2006.01] 
15/10 . . gồm một mạng ba chiều có các phần không đồng nhất của trở kháng, ví dụ các lỗ 

ở bề mặt dẫn điện hoặc ở các đĩa dẫn điện tạo nên điện môi nhân tạo [1, 2006.01] 
15/12 . . thực hiện cả chức năng bộ lọc phân cực [1, 2006.01] 
15/14 . Các bề mặt phản xạ; Các cấu trúc tương tự [1, 2006.01] 
15/16 . . bị uốn cong theo hai chiều, ví dụ hình parabôn [1, 2006.01] 
15/18 . . gồm nhiều mặt phẳng nghiêng với nhau, ví dụ bộ phản xạ bóc [1, 2006.01] 
15/20 . . . các bộ phản xạ có thể gấp xếp được [1, 2006.01] 
15/22 . . thực hiện cả chức năng của bộ lọc phân cực [1, 2006.01] 
15/23 . Các tổ hợp cấu trúc bao gồm các bề mặt phản xạ và các thiết bị khúc xạ, nhiễu  

xạ [3, 2006.01] 
15/24 . Các thiết bị phân cực; Các bộ lọc phân cực (H01Q15/12, H01Q15/22 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 

17/00 Thiết bị hấp thụ các sóng bức xạ bởi anten; Tổ hợp gồm các thiết bị này với các 
phần tử hoặc hệ thống anten chủ động [1, 2006.01] 
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19/00 Tổ hợp cấu trúc gồm các phần tử anten chủ động sơ cấp và các cụm thiết bị thứ 
cấp, ví dụ các thiết bị giả quang để tạo ra đặc tuyến hướng tính cần thiết [1, 
2006.01] 

19/02 . Cấc chi tiết cấu tạo [1, 2006.01] 
19/04 . . phương tiện để tháo dỡ các anten hình chữ H và các anten Yagi [1, 2006.01] 
19/06 . sử dụng các thiết bị khúc xạ và nhiễu xạ, ví dụ các thấu kính [1, 2006.01] 
19/08 . . để biến dạng biểu đồ định hướng của vành loa bức xạ trong đó lắp đặt thiết bị này 
19/09 . . trong đó phần tử tích cực sơ cấp được chứa trong vật liệu cách điện hoặc từ tính 

hoặc được bao phủ bởi chúng (vật liệu bảo vệ H01Q1/40; thay đổi các đặc tính 
điện hoặc từ của các thiết bị nhiễu xạ hoặc khúc xạ H04Q3/44) [3, 2006.01] 

19/10 . sử dụng các bề mặt phản xạ [1, 2006.01] 
19/12 . trong đó bề mặt lõm (H01Q 19/18 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
19/13 . . . trong đó bộ bức xạ sơ cấp là phần tử bức xạ cơ bản độc lập, ví dụ bộ ngẫu lực, 

khe phụ tải, đầu mút ống dẫn sóng (H01Q 19/15 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
19/15 . . . bộ bức xạ sơ cấp là nguồn tuyến tính, ví dụ các anten dẫn sóng khe [1, 2006.01] 
19/17 . . . trong đó bộ bức xạ sơ cấp bao gồm từ hai hay nhiều phần tử bức xạ (H01Q 

19/15, H01Q 25/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
19/18 . . có ít nhất hai mặt phản xạ lan truyền (H01Q19/20 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
19/185 . . . có các bề mặt phản xạ phẳng [3, 2006.01] 
19/19 . . . gồm có một bề mặt phản xạ chính lõm liên kết với một bề mặt phản xạ phụ [3, 

2006.01] 
19/195 . . . . trong đó bề mặt phản xạ cũng là bộ lọc phân cực hay thiết bị phân cực [3, 

2006.01] 
19/20 . tạo thành chùm tia mảnh nhờ hai thiết bị hình trụ chỉnh tiêu cực có các đường tiêu 

điểm trực giao [1, 2006.01] 
19/22 . sử dụng thiết bị sơ cấp như phần tử dẫn điện đơn đủ thẳng [1, 2006.01] 
19/24 . . phần tử tích cực sơ cấp đủ thẳng và liên kết với fiđơ ở điểm giứa, ví dụ các anten 

hình chữ H [1, 2006.01] 
19/26 . . trong đó phần tử tích cực sơ cấp có hình dạng được kéo dài và được nối với fiđơ 

ở cuối đường dây [1, 2006.01] 
19/28 . sử dụng thiết bị thứ cấp ở dạng hai hoặc nhiều phần tử dẫn điện đủ thẳng (các anten 

có chu kỳ bức xạ lôgarít H01Q 11/10; tạo thành mặt phẳng phản xạ H01Q 19/10) 
[1, 2006.01] 

19/30 . . trong đó phần tử tích cực sơ cấp đủ thẳng và được nối với fiđơ ở điểm giữa, ví dụ 
anten Yagi [1, 2006.01] 

19/32 . . trong đó phần tử tích cực sơ cấp có hình dạng được kéo dài và nối với fiđơ ở cuối 
đường dây [1, 2006.01] 

21/00 Mạng anten hoặc hệ thống anten (cơ cấu để biến đổi hoặc thay đổi sự định hướng 
hoặc dạng sơ đồ hướng tính biến đổi H01Q 3/00) [1, 2006.01] 

21/06 . Mạng anten gồm các cụm anten được kích thích riêng biệt, được phân cực như 
nhau và truyền đi trong không gian [1, 2006.01] 
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21/08 . . các cụm được bố trí cách nhau một khoảng dọc theo đường thẳng hay bên cạnh 
đường thẳng đó [1, 2006.01] 

21/10 . . . Các hệ thống cộng tuyến gồm các cụm dẫn điện được kéo dài và đủ thẳng [1, 
2006.01] 

21/12 . . . Hệ thống song song gồm các cụm dẫn điện được kéo dài và đủ thẳng (anten 
sóng chạy có dây dẫn chịu tải bằng các phần tử ngang, ví dụ, anten hình xương 
cá H01Q 11/04) [1, 2006.01] 

21/14 . . . . Anten adcock [1, 2006.01] 
21/16 . . . . . Các anten dạng chữ U [1, 2006.01] 
21/18 . . . . . Các anten dạng chữ H [1, 2006.01] 
21/20 . . các cụm được bố trí cách nhau một khoảng dọc theo đường cong hay bên cạnh 

đường cong đó [1, 2006.01] 
21/22 . . Cụm của mạng anten trong đó các dao động không đồng nhất theo biên độ hoặc 

pha được kích thích, ví dụ, mạng anten hình nón hoặc mạng dạng nhị thức [1, 
2006.01] 

21/24 . Tổ hợp cấu trúc gồm các cụm anten, được phân cực theo các hướng khác nhau để 
phát hoặc thu các sóng phân cực tròn, êlíp hoặc các sóng phân thẳng theo hướng 
bất kỳ [1, 2006.01] 

21/26 . . Anten hình chữ thập hoặc các loại tương tự chứa các hệ thống gồm ba hoặc nhiều 
phần tử kéo dài, được định hướng theo hướng hướng tâm, đối xứng quanh trục 
chung trong mặt phẳng nằm ngang [1, 2006.01] 

21/28 . Tổ hợp cấu trúc gồm các cụm hoặc hệ thống anten hầu như độc lập và không tác 
động lẫn nhau [1, 2006.01] 

21/29 . Tổ hợp cấu trúc gồm các cụm anten khác nhau, tương tác lẫn nhau để tạo ra đặc 
tính định hướng cần thiết (H01Q25/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

21/30 . Tổ hợp cấu trúc gồm các cụm anten riêng biệt, hoạt động trong các dải sóng khác 
nhau và được nối với hệ thống fiđơ chung [1, 2006.01] 

23/00 Anten có các mạch chủ động hoặc các phần tử của mạch được lắp trong anten 
hoặc gắn liền với nó [3, 2006.01] 

 Ghi chú [3] 
(1) Nhóm này chỉ gồm các tổ hợp cấu trúc trong đó dạng hay bộ phận anten không 

phải là chủ yếu 
(2)  Các tổ hợp cấu trúc với một dạng anten nhất định được phân vào nhóm tương 

ứng với dạng đã cho 

25/00 Anten hoặc hệ thống anten có ít nhất hai sơ đồ bức xạ (các thiết bị để biến đổi sự 
định hướng hoặc dạng của sơ đồ tính hướng H01Q 3/00) [3, 2006.01] 

25/02 . cung cấp các biểu đồ hướng tổng cộng và chênh lệch (H01Q25/04 được ưu tiên) [3, 
2006.01] 

25/04 . Anten dùng cho nhiều dạng sóng [3, 2006.01] 
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H01R CÁC BỘ NỐI ĐƯỜNG DÂY; CÁC BỘ LẤY ĐIỆN (các thiết bị nối dạng ống dẫn 
sóng H01P 5/00; Các bộ ngắt điện, các cầu chì H01H; các bảng phân phối điện, các 
cơ cấu phân phối điện H02B; lắp các đường dây điện, dây cáp hay các thiết bị phụ 
trợ H02C; các phương tiện in mạch đảm bảo nối điện cho các mạch in hay để nối các 
mạch in với nhau H05K) 

Ghi chú [7] 
(1) Phân lớp này bao gồm: 

- tất cả các dạng của bộ nối điện có thể tháo lắp hay không tháo lắp được, đảm bảo 
thực hiện sự tiếp xúc điện trong các đường dây điện, các thiết bị nối điện, các đui đèn 
và các vật kẹp giữ tương tự, cũng như các bộ lấy điện của tất cả các dạng dây điện, 
dây cáp và các thiết bị.  
- các phương tiện không phải dạng in mạch, để nối điện cho các mạch in hay nối các 
mạch in với nhau.  

(2) Phân lớp này không bao gồm: 
- Các vấn đề lắp ráp bộ phận nối mạch trong một thiết bị cụ thể được phân vào phân 
nhóm cho thiết bị ấy, ví dụ lắp ráp các bộ phận nối mạch trong các hộp chuyển tiếp 
hay các hộp phân phối được phân vào các phân nhóm H02B hay H02G; Các bộ phận 
nối mạch chịu nhiệt độ cao cho các thiết bị đốt nóng bằng điện xem H05B 3/08. Các 
vấn đề nối kết cấu các chi tiết của thiết bị nối gồm hai bộ phận với một dụng cụ điện 
nào đó, xem phân lớp mà dụng cụ đó được phân vào, ví dụ lắp chao đèn với bóng 
đèn xem phân lớp H01K. Các công tắc trong chính các thiết bị nối chỉ được xem như 
bộ phận nối đất bổ sung nếu các công tắc này chuyên dùng cho chính mục đích đó. 

(3)  Trong phân lớp này, các thuật ngữ sau đây được sử dụng với ngữ nghĩa là:  
 - "trục cắm" là một vật dẫn rắn hoặc đàn hồi để ăn khớp với lỗ cắm có hình dạng phù 

hợp nhằm tạo sự tiếp xúc;  
 - "lỗ cắm" là một vật dẫn rắn hoặc đàn hồi để tiếp nhận trục cắm phù hợp nhằm tạo 

sự tiếp xúc điện;  
 -"cơ cấu nối" là cơ cấu có hai hay nhiều bộ phận được thiết kế đặc biệt sao cho có thể 

sẵn sàng khớp hoặc nhả một cách lặp đi lặp lại, mà không cần sử dụng công cụ khác, 
để nối hoặc ngắt đường điện. Các ví dụ về các cơ cấu có hai hay nhiều bộ phận này 
là: a) Ađaptơ để kết nối hai bộ phận nối; và b) các ray hoặc thanh góp được trang bị 
nhiều điểm nối riêng biệt dành cho các bộ phận đổi lẫn được.  

(4) Các thành phần cấu trúc nói chung của các thiết bị này được phân vào các nhóm 
H01R 4/00, H01R 9/00 và H01R 11/00 

Nội dung phân lớp 
MỐI NỐI; CHI TIẾT NỐI 
Liên kết về kết cấu: 

của nhiều chi tiết nối được cách điện tương hỗ  ............................................................... 9/00 
đối với mạch in, cáp dẹt hoặc cáp dạng bằng  ................................................................ 12/00 

Từng chi tiết nối có hai hay nhiều điểm nối đặt cách nhau ................................................  11/00 
Các đầu dây ..............................................................................................................   9/00; 12/00 
Các mối nối khác  .................................................................................................................. 3/00 
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CƠ CẤU NỐI 
Nối trực tiếp các dây dẫn và các bộ phận dẫn điện ............................................................... 4/00 
Các linh kiện khác ............................................................................................................... 13/00 
Kết cấu chung của các cơ cấu nối hai bộ phận  ................................................................... 24/00 
Các bộ phận của cơ cấu nối mạch đảm bảo tương tác đồng 

thời hay có chọn lọc với bộ phận đối ứng .......................................25/00; 27/00; 29/00 
Các bộ phận của cơ cấu nối được cố kết trên bộ phận đối 

ứng ......................................................................................................................... 31/00 
Các cơ cấu nối có các vật đỡ cho các dụng cụ .................................................................... 33/00 

CÁC BỘ NỐI ĐƯỜNG DÂY MỀM 
HAY CÓ THỂ XOAY ĐƯỢC ..................................................... 35/00 

Xoay, không xoay ..................................................................................................... 39/00; 41/00 
CHẾ TẠO 43/00 

 

3/00 Các mối nối dẫn điện không đươc phân vào các vị trí khác [1, 2006.01] 
3/08 . để tạo ra điểm tiếp điện với chất lỏng (các điện cực của pin hay ắc qui H01M) [1, 

2006.01] 

4/00 Các mối nối dẫn điện giữa hai hoặc nhiều vật dẫn điện tiếp xúc trực tiếp, nghĩa 
là tiếp giáp nhau; Các phương tiện chế tạo và cố kết các tiếp điểm này; Các mối 
nối dẫn điện có hai hoặc nhiều vị trí nối đặt cách nhau dùng cho dây dẫn và sử 
dụng các cơ cấu (thành phần cấu tạo của các công tắc ngắt mạch của cơ cấu nối gồm 
hai bộ phận H01R13/00; các cơ cấu nối H01R12/70, H01R24/00-H01R33/00; các bộ 
nối đường dây mềm và xoay được H01R35/00 ; các bộ lấy điện không xoay được 
H01R41/00) [3, 2006.01] 

4/01 . Mối nối có sử dụng vật liệu nhớ hình dạng, ví dụ kim loại nhớ hình dạng [7, 
2006.01] 

4/02 . Mối nối hàn (H01R 4/62, H01R 12/08, H01R 12/38 được ưu tiên) [3, 7, 2006.01] 
4/04 . Các mối nối dùng keo dán dẫn điện [3, 2006.01] 
4/06 . Các mối nối bằng tán (sử dụng phương pháp nổ H01R 4/08) [3, 2006.01] 
4/08 . thu được bằng phương pháp nổ [3, 2006.01] 
4/10 . được tạo ra chỉ bằng cách xoắn, gói bọc, uốn, ép nén hay làm biến dạng cố định [3, 

2006.01] 
4/12 . . bằng cách xoắn [3, 2006.01] 
4/14 . . bằng cách bọc [3, 2006.01] 
4/16 . . bằng cách uốn [3, 2006.01] 
4/18 . bằng cách gấp nếp (H01R 4/01, H01R 4/24 được ưu tiên) [3, 7, 2006.01] 
4/20 . . . nhờ ống kẹp [3, 2006.01] 
4/22 . Các nắp đầu mút, nghĩa là các nắp bằng vật liệu dẫn điện hay cách điện lắp vào dây 

dẫn, bọc và cố kết chúng tại mối nối [3, 2006.01] 
4/24 . Mối nối sử dụng chi tiết tiếp xúc điểm xuyên qua hoặc cắt lớp cách điện hoặc lõi 

dây cáp [3, 2006.01, 2018.01] 
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4/2404 . . chi tiết tiếp xúc có răng, răng cưa, chốt hoặc kim xuyên qua lớp cách điện 
[2018.01] 

4/2406 . . . có kim hoặc chốt [2018.01] 
4/2407 . . . có gờ răng cưa [2018.01] 
4/2408 . . . được khởi động bằng cách kẹp đinh vít [2018.01] 
4/2412 . . . được khởi động bằng việc dùng cam hoặc chêm cách ly [2018.01] 
4/2416 . . chi tiết tiếp xúc có lưỡi cắt-cách ly, ví dụ, dạng âm thoa [2018.01] 
4/242 . . . chi tiết tiếp xúc là tấm có khe đơn [2018.01] 
4/2425 . . . . Tấm phẳng, ví dụ, tấm phẳng có nhiều lớp [2018.01] 
4/2429 . . . . được lắp đặt trên một giá đỡ cố định cách ly [2018.01] 
4/2433 . . . . một phần của giá đỡ cố định có thể di chuyển để đẩy sợi cáp vào trong khe 

[2018.01] 
4/2437 . . . . Tấm cong [2018.01] 
4/2441 . . . . . có dạng ống [2018.01] 
4/2445 . . . chi tiết tiếp xúc có phương tiện bổ sung tác động lên lớp cách ly hoặc dây điện, 

ví dụ, phương tiện xuyên qua – cách ly, phương tiện vỏ chụp đầu jack hoặc dao 
cắt dây điện [2018.01] 

4/245 . . . . phương tiện bổ sung có hai hặc nhiều hơn hai bộ phận phẳng được khía rãnh 
[2018.01] 

4/2452 . . . . . thành cấu hình chuỗi, ví dụ, các rãnh gấp đối nhau [2018.01] 
4/2454 . . . . . tạo thành dạng chữ U có các nhánh được khía rãnh [2018.01] 
4/2456 . . . . . thành cấu hình song song [2018.01] 
4/2458 . . . . chi tiết tiếp xúc ở dạng cấu hình dạng ống được đục rãnh, ví dụ, đầu ống được 

khía rãnh [2018.01] 
4/2462 . . . . chi tiết tiếp xúc ở dạng cấu hình bị bẻ cong được đục khe, ví dụ, chỗ cong 

được khía rãnh [2018.01] 
4/2466 . . . . chi tiết tiếp xúc có một phần hình máng, các cạnh bên đối nhau của nó bao 

gồm phương tiện cắt-cách ly [2018.01] 
4/247 . . chi tiết tiếp xúc xuyên qua lớp cách ly được khởi động nhờ lò xo [2018.01] 
4/2475 . . chi tiết tiếp xúc xuyên qua lớp cách ly được khởi động nhờ đinh vít, đai ốc hoặc 

chốt [2018.01] 
4/2479 . . . xuyên qua vùng được bố trí dưới mũ đinh vít [2018.01] 
4/2483 . . . xuyên qua vùng được bố trí dưới đuôi đinh vít [2018.01] 
4/2487 . . . xuyên qua bằng phương tiện ren vít [2018.01] 
4/2491 . . chi tiết tiếp xúc xuyên qua lớp cách ly được khởi động bằng việc dùng cam hoặc 

chêm dẫn điện [2018.01] 
4/2495 . . Việc xuyên qua lớp cách ly kết hợp với sự biến dạng vĩnh cửu của chi tiết tiếp 

xúc , ví dụ, bằng cách gấp nếp [2018.01] 
4/26 . Các mối nối trong đó ít nhất một trong những bộ phận nối có gờ, vấn đề kẹp hay 

móc bộ phận nối khác để nâng cao chất lượng tiếp xúc [3, 2006.01] 
4/28 . Mối nối kẹp; Mối nối đàn hồi (được thực hiện bằng cách các đầu dây được thiết kế 

để tiếp xúc với, hoặc lồng vào, mạch in H01R 12/00) [3, 7, 2006.01] 
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4/30 . . sử dụng các đinh vít và đai ốc để cố kết (H01R 4/50 được ưu tiên; sử dụng các bộ 
phận kẹp nhờ đinh vít và đai ốc H01R 4/38) [3, 2006.01] 

4/32 . . . Các bộ phận dẫn điện được bố trí trong rãnh hay lỗ đinh vít [3, 2006.01] 
4/34 . . . Các bộ phận dẫn điện được bố trí dưới mũ đinh vít [3, 2006.01] 
4/36 . . . Các bộ phận dẫn điện được bố trí ở đuôi đinh vít [3, 2006.01] 
4/38 . . sử dụng các bộ phận kẹp dùng đinh vít và đai ốc (H01R 4/50 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
4/40 . . . Các bộ phận kẹp có thể xoay được [3, 2006.01] 
4/42 . . . Vùng kẹp nằm về một phía của đinh vít [3, 2006.01] 
4/44 . . . Các vùng kẹp nằm về hai phía của đinh vít [3, 2006.01] 
4/46 . . . Vùng kẹp nằm giữa hai đinh vít được định vị bên cạnh [3, 2006.01] 
4/48 . . dùng lò xo, vòng kẹp hay vật đàn hồi khác (H01R 4/52 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
4/50 . . dùng cam, chêm, côn, hay bi [3, 2006.01] 
4/52 . . . chịu tải bằng lò xo [3, 2006.01] 
4/56 . khi một vật dẫn vặn vào vật dẫn khác [3, 2006.01] 
4/58 . khác biệt bởi hình dạng hoặc vật liệu của chi tiết tiếp xúc (H01R 4/01 được ưu tiên) 

[3, 7, 2006.01] 
4/60 . . Các mối nối điện với các vật dẫn dạng ống hay giữa chúng với nhau (H01R 4/56 

được ưu tiên) [3, 2006.01] 
4/62 . . Các mối nối điện giữa các vật dẫn bằng các vật liệu khác nhau; Các mối nối với 

các vật dẫn bằng nhôm hay bằng nhôm có lõi sắt hoặc giữa chúng với nhau 
(H01R 4/68 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

4/64 . . Các mối nối với các bộ phận dẫn điện có chức năng chính không phải là dẫn điện 
ví dụ các khung, đế, thanh ray [3, 2006.01] 

4/66 . . Các mối nối tiếp đất, ví dụ các tấm hay trục tiếp đất [3, 2006.01] 
4/68 . . Các mối nối với các vật dẫn siêu dẫn hay giữa chúng với nhau [3, 2006.01] 
4/70 . Cách ly các mối nối điện (các nắp đầu mút H01R 4/22) [3, 2006.01] 
4/72 . . sử dụng ống cách điện có nhiệt [4, 2006.01] 

9/00 Các bộ nối và các thiết bị nối với nhiều mối nối cách ly với nhau; ví dụ đầu dây 
nối bảng dấu dây; Các đầu dây hay các cái kẹp đầu dây bố trí trên các tấm giá 
đỡ hay đặt trong lớp vở bọc; Các thanh răng tiếp điểm; Các bảng đầu dây điện 
(các thành phần cấu trúc của các mối nối điện trực tiếp vào H01R 4/00; chuyên dùng 
cho các bảng mạch in, cáp phẳng hoặc cáp dơi hoặc các kết cấu phẳng tương tự khác 
H01R 12/00; các thiết bị nối H01R 12/14, H01R 24/00 đến H01R 33/00; các bộ phận 
nối dài dẻo và có thể xoay được H01R 35/00) [1, 3, 2006.01] 

9/03 . Các bộ nối bảo đảm sự tiếp xúc của hợp lực của dây cáp nhiều lõi [3, 2006.01] 
9/05 . . cho các dây cáp đồng trục [3, 2006.01] 
9/053 . . . có sử dụng các chi tiết tiếp xúc xuyên qua vật cách điện [7, 2006.01] 
9/11 . Các đầu nối cho các dây cáp nhiều lõi được lắp vào dây cáp, để nối với các phần tử 

dẫn điện khác được dễ dàng [3, 2006.01] 
9/15 . Các bộ nối cho vỏ bọc dây kim loại [3, 2006.01] 
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9/16 . Gia cố các bộ phận nối với giá hay khung; Cách ly các bộ phận nối với giá hay 
khung (các sứ xuyên H01B 17/26) [1, 3, 2006.01] 

9/18 . . Gia cố nhờ đinh vít và đai ốc [1, 3, 2006.01] 
9/20 . . Gia cố nhờ đinh tán và móc [1, 3, 2006.01] 
9/22 . Các giá đỡ, ví dụ các băng nẹp, các bảng đấu dây [1, 3, 2006.01] 
9/24 . . Các bảng đấu dây [3, 2006.01] 
9/26 . . . Các bảng đấu dây có cái kẹp để nối các băng hay thanh dẫn được bố trí kề  

bên [3, 2006.01] 
9/28 . . Các bảng phân phối điện có các kẹp [3, 2006.01] 

11/00 Các bộ nối có hai hay nhiều phân đoạn phân tán để liên kết các phần tử dẫn 
điện, được nối với nhau nhờ các bộ nối; Các bộ phận đầu dây dẫn và dây cáp, 
được cố kết trên dây dẫn và dây cáp để nối chúng với một dây dẫn, đầu dây hay 
phần tử dẫn điện khác được dễ dàng (H01R 4/00, H01R 9/00 được ưu tiên; các 
thiết bị nối H01R 12/14 - H01R 24/00, H01R 33/00; các bộ nối mềm hay có thể xoay 
được H01R 35/00) [1, 3, 2006.01] 

11/01 . đặc trưng bởi hình dạng hay cách bố trí của mối nối dẫn điện giữa các phân đoạn 
để liên kết các phần tử dẫn điện [3, 2006.01] 

11/03 . đặc trưng bởi mối liên hệ qua lại giữa các phân đoạn để liên kết các phần tử dẫn 
điện (H01R 11/11 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

11/05 . . các phân đoạn này có các dạng tiếp điện trực tiếp khác nhau [3, 2006.01] 
11/07 . . các phân đoạn này có cùng một dạng nhưng kích thước khác nhau [3, 2006.01] 
11/09 . . các phân đoạn này là đồng nhất [3, 2006.01] 
11/11 . Các đầu dây hay các đầu phân nhánh cho các dây dẫn điện khác được và để nối 

điện với các dây dẫn, đầu dây hay các phần tử dẫn điện khác được dễ dàng (H01R 
11/01 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

11/12 . . tận cùng bằng lỗ, móc hay phích cắm [1, 3, 2006.01] 
11/14 . . . dùng móc để treo trên các đường dây trời, ví dụ các cái kẹp cho đường dây  

nóng [1, 3, 2006.01] 
11/15 . . . . Móc có dạng cái kẹp vít [3, 2006.01] 
11/16 . . tận cùng bằng đầu hàn hay ổ cắm [1, 3, 2006.01] 
11/18 . . tận cùng bằng chốt [1, 3, 2006.01] 
11/20 . . tận cùng bằng tiếp điểm dạng kim hay tương tự để xuyên qua lớp cách điện hay 

lõi dây cáp [1, 3, 2006.01] 
11/22 . . tận cùng bằng cái kẹp đàn hồi [1, 3, 2006.01] 
11/24 . . . có các kẹp có răng, ví dụ có cái kẹp dạng "cá sấu" [1, 3, 2006.01] 
11/26 . . tận cùng bằng cái kẹp, đinh vít [1, 3, 2006.01] 
11/28 . . gồm các ống măng sông, ống lót [1, 3, 2006.01] 
11/30 . . sự tiếp xúc được thực hiện bằng từ tính [1, 3, 2006.01] 
11/32 . . có hai hay nhiều đầu mút [1, 3, 2006.01] 

12/00 Liên kết về kết cấu của nhiều chi tiết nối điện được cách điện tương hỗ, chuyên 
dùng cho mạch in, ví dụ bảng mạch in (PCB), cáp dẹt hoặc cáp dạng băng, hoặc 
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kết phẳng tương tự nói chung, ví dụ băng đầu dây, blốc đầu dây; Các cơ cấu nối 
chuyên dùng cho mạch in, cáp dẹt hoặc cáp dạng băng, hoặc kết phẳng tương tự 
nói chung; Các đầu dây chuyên dùng để tiếp xúc với, hoặc lồng vào, mạch in, 
cáp dẹt hoặc cáp dạng băng, hoặc kết cấu phẳng tương tự nói chung (các mối nối 
dạng mạch in với, hoặc giữa, các mạch in H05K 1/11) [7, 2006.01] 

12/50 . Nối cố định [2011.01] 
12/51 . . cho mạch in cứng hoặc kết cấu tương tự [2011.01] 
12/52 . . . nối với mạch in cứng khác hay kết cấu tương tự [2011.01] 
12/53 . . . nối với cáp trừ cáp dạng dẹt hoặc dạng băng [2011.01] 
12/55 . . . đặc trưng bởi đầu nối điện [2011.01] 
12/57 . . . . bề mặt gắn vào đầu nối điện [2011.01] 
12/58 . . . . đầu nối điện để cắm vào lỗ [2011.01] 
12/59 . . cho mạch in linh hoạt, cáp dẹt hoặc dạng băng hoặc cấu trúc tương tự khác 

[2011.01] 
12/61 . . . nối với mạch in linh hoạt, cáp dẹt hoặc dạng băng hoặc cấu trúc tương tự khác 

[2011.01] 
12/62 . . . nối với mạch in cứng hoặc cấu trúc tương tự [2011.01] 
12/63 . . . nối với cáp có hình dạng khác [2011.01] 
12/65 . . . đặc trưng bởi đầu nối điện [2011.01] 
12/67 . . . . đầu nối điện  xuyên qua vỏ cách điện [2011.01] 
12/68 . . . . . gồm một phần biến dạng được [2011.01] 
12/69 . . . . đầu nối điện biến dạng được, ví dụ đầu nối ghép cuộn mép [2011.01] 
12/70 . Dụng cụ nối [2011.01] 
12/71 . . cho mạch in cứng hoặc kết cấu tương tự [2011.01] 
12/72 . . . nối với cạnh mép của mạch in cứng hay kết cấu tương tự [2011.01] 
12/73 . . . . nối với mạch in cứng khác hay kết cấu tương tự [2011.01] 
12/75 . . . nối với cáp trừ cáp dẹt hoặc cáp dạng băng [2011.01] 
12/77 . . cho mạch in linh hoạt, cáp dẹt hoặc dạng băng hoặc kết cấu tương tự [2011.01] 
12/78 . . . nối với cho mạch in linh hoạt, cáp dẹt hoặc dạng băng hoặc kết cấu tương tự 

[2011.01] 
12/79  . . . nối với mạch in cứng hoặc kết cấu tương tự [2011.01] 
12/81 . . . nối với các loại cáp khác trừ cáp dẹt hoặc cáp dạng băng [2011.01] 
12/82 . . nối với lực đưa vào rất thấp hoặc bằng không [2011.01] 
12/83 . . . nối có xoay mạch in hoặc tương tự sau khi chèn [2011.01] 
12/85 . . . dụng cụ tạo áp lực tiếp xúc, tiếp điểm đã hoạt hoá sau khi chèn mạch in hoặc 

kết cấu tương tự [2011.01] 
12/87 . . . . hoạt động tự động bằng sự chèn mạch in cứng hoặc kết cấu tương tự 

[2011.01] 
12/88 . . . . hoạt động bằng tay bằng cách xoay hay quay phần vỏ bọc đầu kết nối 

[2011.01] 
12/89 . . . . hoạt động bằng tay bằng cách di chuyển phần vỏ bọc đầu kết nối, ví dụ trượt 

[2011.01] 

164 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H01R 

12/91 . . cho phép sự dịch chuyển liên quan giữa các phần kết nối, ví dụ di động hoặc tự 
điều chỉnh [2011.01] 

13/00 Các chi tiết của các loại cơ cấu nối được bao gồm bởi các nhóm H01R 12/14 
hoặc các nhóm từ H01R 24/00 đến H01R 33/00 [1, 7, 2006.01] 

13/02 . Các bộ phận tiếp xúc [1, 2006.01] 
13/03 . . đặc trưng bởi vật liệu, ví dụ vật liệu mạ hoặc phủ [4, 2006.01] 
13/04 . . Các chốt và cầu dao tác dụng với ổ cắm [1, 2006.01] 
13/05 . . . Các chốt hoặc cầu dao lò xo (với các thành phần đàn hồi riêng biệt H01R 

13/15) [3, 2006.01] 
13/08 . . . Các chốt và cầu dao cứng lắp ráp đàn hồi với nhau [1, 2006.01] 
13/10 . . Các ổ cắm tác động qua lại với các chốt và cầu dao [1, 2006.01] 
13/11 . . . Các ổ cắm lò xo (với các thành phần đàn hồi riêng biệt H01R 13/15) [3, 

2006.01] 
13/115 . . . . Các ổ cắm dạng chữ U có các đầu hàn bẻ cong vào bên trong [3, 2006.01] 
13/14 . . . Các ổ cắm cứng lắp ráp đàn hồi [1, 2006.01] 
13/15 . . Các chốt, cầu dao hay ổ cắm có thành phần lò xo riêng biệt để tạo ra và tăng 

cường sức ép nén trên đoạn tiếp xúc [3, 2006.01] 
13/17 . . . phần tử lò xo nằm trong chốt [3, 2006.01] 
13/18 . . . với phần tử lò xo bao quanh ổ cắm 
13/187 . . . phần tử lò xo nằm trong ổ cắm [3, 2006.01] 
13/193 . . . Các phương tiện để tăng cường sức ép trên đoạn tiếp xúc, ở đầu mút khép kín 

của các bộ phận nối [3, 2006.01] 
13/20 . . Các chốt, cầu dao hay ổ cắm được định hình hay được trang bị thành phần riêng 

biệt cố định các bộ phận tương tác trong trạng thái nối [1, 2006.01] 
13/207 . . . nhờ ghép nối bằng đinh vít [3, 2006.01] 
13/213 . . . nhờ ghép nối chốt [3, 2006.01] 
13/22 . . Tiếp xúc để tương tác bằng nối đầu [1, 2006.01] 
13/24 . . . đàn hồi; Lắp ráp đàn hồi [1, 2006.01] 
13/26 . . Các công tắc chốt hoặc cầu dao trượt tác động qua lại chỉ theo một phía [1, 

2006.01] 
13/28 . . Tiếp xúc để trượt theo tiếp điểm đổi ngược có dạng đồng nhất, ví dụ dùng cho 

các thiết bị nối lưỡng tính [1, 2006.01] 
13/33 . . Các bộ phận tiếp xúc được chế tạo từ dây kim loại đàn hồi [3, 2006.01] 
13/35 . . để tác dụng không đồng thời với các dạng phần tử tiếp xúc khác nhau, ví dụ ổ 

cắm dùng cho chốt tròn hay dẹt [3, 2006.01] 
13/40 . Gia cố các phần tử tiếp xúc trên giá đỡ, khung hay bên trong chúng; Cách ly các bộ 

phận tiếp xúc [1, 2006.01] 
13/405 . . Gia cố không thể tháo rời, ví dụ bằng phương pháp ép hay tán [3, 2006.01] 
13/41 . . . nhờ cái kẹp ma sát trong ống lót cho dây dẫn đi qua, trong bảng đấu dây hay giá 

đỡ [3, 2006.01] 
13/415 . . . nhờ biến dạng thường xuyên phần tử tiếp xúc [3, 2006.01] 
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13/42 . . Gia cố có thể tháo rời được [1, 2006.01] 
13/422 . . . trong giá đỡ hay khung đàn hồi liền khối; Giá đỡ hay khung liền khối có các 

phương tiện khép mạch đàn hồi [3, 2006.01] 
13/424 . . . trong giá hay khung gồm nhiều bộ phận cách ly, có ít nhất một bộ phận cách ly 

đàn hồi [3, 2006.01] 
13/426 . . . nhờ phần tử định vị đàn hồi riêng được dỡ bởi giá hay khung, ví dụ vòng định  

vị [3, 2006.01] 
13/428 . . . nhờ các phương tiện nối mạch đàn hồi trên các bộ phận tiếp xúc, nhờ các 

phương tiện nối mạch đàn hồi trên các phần tử tiếp xúc đàn hồi [3, 2006.01] 
13/43 . . . Gia cố nhiều bộ phận tiếp xúc nhờ một vật kẹp [3, 2006.01] 
13/432 . . . . bằng lưỡi đàn hồi được dập, móc vào khấc trên giá đỡ hay khung [3, 2006.01] 
13/438 . . . Các dụng cụ để đóng và ngắt mạch [3, 2006.01] 
13/44 . Các thiết bị ngăn ngừa tiếp cận với các công tác nguy hiểm [1, 2006.01] 
13/443 . . Nắp [7, 2006.01] 
13/447 . . Các cửa sập và tấm che [3, 2006.01] 
13/453 . . . Các cửa sập và tấm che được mở khi phần tử đối ngẫu được đóng mạch [3, 

2006.01] 
13/46 . Các giá đỡ; Khung 
13/50 . . có dạng nguyên khối (H01R 13/514 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
13/502 . . gồm các bộ phận khác nhau (H01R 13/514 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
13/504 . . . được ép, dán, hàn, ví dụ bằng hàn siêu âm rập nối nóng [3, 2006.01] 
13/506 . . . lắp ghép bằng phương pháp móc chốt [3, 2006.01] 
13/508 . . . lắp ghép nhờ cái kẹp hay lò xo [3, 2006.01] 
13/512 . . . lắp ghép bằng một hay nhiều đinh vít [3, 2006.01] 
13/514 . . được lắp thành dạng khối hay cụm mô đun, nghĩa là gồm các bộ phận tương tự 

với nhau có các phần tử tiếp xúc hay giữ các phần tử tiếp xúc với nhau [3, 
2006.01] 

13/516 . . Các phương tiện để giữ hoặc bọc vật cách điện, ví dụ các vỏ bọc [3, 2006.01] 
13/518 . . . để giữ hoặc bọc các bộ phận nối, ví dụ các bộ khung [3, 2006.01] 
13/52 . . Các vỏ chắn bụi, ngăn bụi phun, bụi nước, ngăn nước và chịu lửa [1, 2006.01] 
13/523 . . . để sử dụng dưới nước [3, 2006.01] 
13/527 . . . Các lớp vỏ chịu lửa (H01R 13/70 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
13/53 . . Các giá đỡ hay khung của các thiết bị nối dùng cho động cơ; Các giá đỡ hay 

khung có các phương tiện ngăn ngừa sự phóng điện quang hay phòng điện cung 
lửa [3, 2006.01] 

13/533 . . Các giá hay khung được chế tạo để sử dụng trong các điều kiện cực trị, ví dụ ở 
nhiệt độ cao, áp suất cao, trong điều kiện phóng xạ, chấn động hay trong môi 
trường ăn mòn (H01R 13/52 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

13/56 . Các phương tiện ngăn ngừa sự mài mòn và đứt gẫy dây dẫn dẻo tại đầu ra từ bộ 
phận nối [1, 2006.01] 

13/58 . Các phương tiện khử ứng suất cơ học trên đoạn nối dây dẫn, ví dụ cái kẹp lõi dây 
13/585 . . Cái kẹp để tăng độ ép nhằm tăng ứng suất cơ học [3, 2006.01] 
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13/59 . . Các ống bọc có ren hay đinh ốc, tác dụng theo hướng song song với dây cáp hay 
dây dẫn [3, 2006.01] 

13/595 . . Các đinh ốc tác dụng theo hướng ngang với dây cáp hay dây dẫn [3, 2006.01] 
13/60 . Các phương tiện đỡ bộ phận nối khi chưa nối mạch [1, 2006.01] 
13/62 . Các phương tiện giúp cho nối và ngắt mạch được dễ dàng hoặc giữ các bộ phận nối 

trong trạng thái đóng mạch [3, 2006.01] 
13/621 . . Bu lông, mũ ốc và kép ốc [3, 5, 2006.01] 
13/622 . . Vòng có ren hoặc khớp có ren (H01R 13/623 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
13/623 . . Vòng hoặc hộp nối có rãnh vít [3, 5, 2006.01] 
13/625 . . Vòng hoặc hộp nối có ngạch [3, 5, 2006.01] 
13/627 . . Gia cố kiểu móc [3, 2006.01] 
13/629 . . Các phương tiện bổ trợ để đóng hay ngắt mạch được dễ dàng, ví dụ các phương 

tiện định tâm hay định hướng, các tay đòn, áp suất hơi [3, 2006.01] 
13/631 . . . chỉ để khép mạch [3, 2006.01] 
13/633 . . . chỉ để ngắt mạch [3, 2006.01] 
13/635 . . . . nhờ áp lực cơ học, ví dụ áp lực của lò xo [3, 2006.01] 
13/637 . . . . nhờ áp lực của chất lưu, ví dụ sự nổ [3, 2006.01] 
13/639 . . Các phương tiện bổ sung để giữ và khoá chặt các phần tử nối mạch với nhau sau 

khi đóng mạch [3, 2006.01] 
13/64 . Các phương tiện phòng ngừa cấm hoặc tránh nối mạch không chính xác [1, 

2006.01] 
13/641 . . có chỉ báo nối sai; có chỉ báo nối đúng hoặc khớp hoàn toàn [7, 2006.01] 
13/642 . . nhờ cách bố trí đặc biệt hay hình dạng của các phần tử tiếp xúc [3, 2006.01] 
13/645 . . nhờ các chi tiết có thể thay đổi trên vỏ hay phiến tiếp xúc [3, 2006.01] 
13/646 . thích ứng đặc biệt đối với tần số cao, ví dụ các kết cấu có phối hợp trở kháng hoặc 

phối hợp pha (thiết bị bảo vệ nối đất không đồng trục hoặc bố trí vỏ bọc 
H01R13/648-H01R13/6599 ; đầu nối đồng trục đặc biệt thích ứng với tần số cao 
H01R24/40-H01R24/56) [7, 2006.01, 2011.01] 

13/6461 . . Các thiết bị bảo vệ xuyên âm [2011.01] 
13/6463 . . . sử dụng cặp dây xoắn [2011.01] 
13/6464 . . . bằng cách thêm vào các thành phần điện dung [2011.01] 
13/6466 . . . . trên chất nền, ví dụ PCBs [ Bảng mạch in] [2011.01] 
13/6467 . . . bởi sự giao nhau của các dây dẫn tín hiệu [2011.01] 
13/6469 . . . . trên chất nền [2011.01] 
13/6471 . . . bởi các thiết bị đặc biệt của dây dẫn tín hiệu hoặc dây nối đất, ví dụ GSGS [dây 

mát-tín hiệu-dây mát-tín hiệu] [2011.01] 
13/6473 . . Sự phối hợp trở kháng [2011.01] 
13/6474 . . . bằng cách thay đổi đặc tính dẫn điện, ví dụ thay đổi kích thước [2011.01] 
13/6476 . . . . bằng cách tạo một khẩu độ [2011.01] 
13/6477 . . . bằng cách thay đổi đặc tính điện môi [2011.01] 
13/648 . Bảo vệ nối đất và bố trí vỏ bọc trên các thiết bị nối mạch [3, 2006.01] 
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13/652 . . với chốt tiếp đất, cầu dao hay ổ cắm [3, 2006.01] 
13/655 . . với dây néo tiếp đất [3, 2006.01] 
13/658 . . Các thiết bị vỏ bọc cao tần, ví dụ chống lại EMI [nhiễu động điện từ] hoặc EMP 

[xung điện từ] [3,2011.01]] 
13/6581 . . . Cấu trúc vỏ bọc [2011.01] 
13/6582 . . . . với các chi tiết đàn hồi để gài các đầu nối ăn khớp với nhau [2011.01] 
13/6583 . . . . . có các thành phần đàn hồi riêng rẽ dẫn điện ở giữa các thành phần vỏ bọc ăn 

khớp với nhau [2011.01] 
13/6584 . . . . . . dạng các thành phần nhựa đàn hồi dẫn điện, ví dụ các vòng đệm kín phẳng 

hay hình chữ O [2011.01] 
13/6585 . . . . Vật liệu vỏ bọc xung quanh riêng rẽ hoặc đặt giữa các tiếp điểm cách quãng 

lẫn nhau [2011.01] 
13/6586 . . . . . để tách nhiều mô đun đầu nối [2011.01] 
13/6587 . . . . . . để gắn trên PCBs [bảng mạch in] [2011.01] 
13/6588 . . . . . với các khe hở xuyên qua cho các tiếp điểm riêng rẽ [2011.01] 
13/6589 . . . . . với các dây riêng biệt bằng các phần vỏ bọc dẫn điện [2011.01] 
13/659 . . . . với nhiều cổng cho các đầu nối riêng biệt [2011.01] 
13/6591 . . . Các đặc điểm riêng biệt hoặc sự bố trí đấu nối vỏ bọc tới các thành phần dẫn 

điện [2011.01] 
13/6592 . . . . các thành phần dẫn điện trở thành cáp có vỏ bọc [2011.01] 
13/6593 . . . . . vỏ bọc được hợp thành từ nhiều miếng khác nhau [2011.01] 
13/6594 . . . . vỏ bọc được gắn trên PCB [bảng mạch in] và được kết nối  với các thành phần 

dẫn điện [2011.01] 
13/6595 . . . . . với các bộ phận riêng cố định vỏ bọc với PCB [bảng mạch in] [2011.01] 
13/6596 . . . . thành phần dẫn điện trở thành tấm kim loại nối đất [2011.01] 
13/6597 . . . . thành phần dẫn điện trở thành tiếp điểm của đầu nối [2011.01] 
13/6598 . . . Vật liệu vỏ bọc [2011.01] 
13/6599 . . . . Vật liệu điện môi làm vật dẫn, ví dụ nhựa phủ kim loại [2011.01] 
13/66 . Cấu trúc liên kết với các thành phần điện lắp sẵn (Các thiết bị nối mạch có các tiếp 

điểm đồng tâm hay đồng trục H01R 24/38 H01R 24/56) [1, 2006.01] 
13/68 . . có cầu chì được lắp sẵn [1, 2006.01, 2011.01] 
13/684 . . . cầu chì có thể di chuyển được [2011.01] 
13/688 . . . . có phần vỏ thích ứng để truy cập vào cầu chì [2011.01] 
13/692 . . . . . Vỏ bọc quay được [2011.01] 
13/696 . . . cầu chì được tích hợp với thiết bị đầu cuối, ví dụ phích cắm hay ổ điện 

[2011.01]  
13/70 . . có các bộ chuyển mạch được lắp vào [1, 2006.01] 
13/703 . . . hoạt động nhờ đóng hay ngắt các bộ phận nối mạch (13/71 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
13/707 . . . Chốt khoá với các phần tử tiếp xúc hay các phần tử đối ngẫu [3, 2006.01] 
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13/71 . . . Các phần tử tiếp xúc của các phần tử nối mạch làm việc như bộ chuyển  
mạch [3, 2006.01] 

13/713 . . . bộ chuyển mạch là cái ngắt mạch an toàn [3, 2006.01] 
13/717 . . có đèn nóng sáng được lắp vào [3, 2006.01] 
13/719 . . chuyên dùng cho cao tần, ví dụ có bộ lọc [4, 2006.01, 2011.01]] 
13/7193 . . . có bộ lọc ferit [2011.01] 
13/7195 . . . có bộ lọc phẳng với đầu vào cho các tiếp điểm [2011.01] 
13/7197 . . . bộ lọc tích hợp hoặc thích hợp lên trên tiếp điểm [2011.01] 
13/72 . Các phương tiện lắp đặt dây dẫn dẻo vào trong bộ kẹp giữ [1, 2006.01] 
13/73 . Các phương tiện để lắp các phần ghép nối với thiết bị hoặc kết cấu, ví dụ với  

vách [4, 2006.01] 
13/74 . . để lắp ráp các bộ phận nối mạch trong các lỗ của bảng đấu dây [3, 2006.01] 

24/00 Cơ cấu nối có hai bộ phận, hoặc mỗi bộ phận kết hợp của chúng, đặc trưng bởi 
kết cấu chung của chúng (chuyên dùng cho các mạch in, cáp dẹt hay cáp dạng 
băng, hoặc kết cấu tương tự H01R 12/00; chuyên dùng cho thiết bị đỡ H01R 33/00) 
[7, 2006.01, 2011.01] 

 Ghi chú 
 Trong nhóm này, cần bổ sung các mã số của các nhóm từ H01R 101/00 đến H01R 

107/00.  
24/20 . Bộ phận kết nối có đầu kẹp cáp, kẹp hoặc tiếp điểm tương tự và chỉ kẹp chặt với 

dây dẫn hoặc cáp [2011.01] 
24/22 . . có bổ sung thêm tiếp điểm nối đất hoặc vỏ bọc [2011.01] 
24/28 . Bộ phận kết nối có phích cắm, lưỡi cầu dao hoặc các tiếp điểm tương tự và chỉ kẹp 

chặt với dây dẫn hoặc cáp [2011.01] 
24/30 . . có bổ sung thêm tiếp điểm nối đất hoặc vỏ bọc [2011.01] 
24/38 . có các tiếp điểm lắp đồng tâm hoặc đồng trục [2011.01] 
24/40 . . chuyên dùng cho cao tần [2011.01] 
24/42 . . . bao gồm các thiết bị phối hợp trở kháng hoặc các thành phần điện, ví dụ bộ lọc, 

chuyển mạch [2011.01] 
24/44 . . . . bao gồm các thiết bị phối hợp trở kháng [2011.01] 
24/46 . . . . bao gồm chuyển mạch [2011.01] 
24/48 . . . . bao gồm các thiết bị bảo vệ, ví dụ bảo vệ quá áp [2011.01] 
24/50 . . . gắn trên PCB [bảng mạch in] [2011.01] 
24/52 . . . gắn vào hoặc gắn với tấm hay cấu trúc [2011.01] 
24/54 . . . Các thành phần trung gian, ví dụ ống nối, bộ chia tách [2011.01] 
24/56 . . . chuyên dùng cho cáp có hình dạng đặc biệt, ví dụ cáp uốn sóng, cáp xoắn đôi, 

cáp ống [2011.01] 
24/58 . Các tiếp điểm được bố trí ngắt quãng dọc theo trục khớp nối [2011.01] 
24/60 . Các tiếp điểm được bố trí ngắt quãng dọc theo mặt phẳng ngang đến dọc trục khớp 

nối [2011.01] 
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24/62 . . Khớp nối trượt chỉ ở một phía [2011.01] 
24/64 . . . cho cao tần, ví dụ RJ 45 [2011.01] 
24/66 . có phích cắm, lưỡi cầu dao hoặc tiếp điểm tương tự và chỉ kẹp chặt với thiết bị 

hoặc kết cấu, ví dụ với tường [2011.01] 
24/68 . . gắn vào thiết bị có thể cắm trực tiếp [2011.01] 
24/70 . . có bổ sung thêm  tiếp điểm nối đất hoặc vỏ bọc [2011.01] 
24/76 . có đầu kẹp cáp, kẹp hoặc các tiếp điểm tương tự và chỉ kẹp chặt vào thiết bị hoặc 

kết cấu, ví dụ với tường [2011.01] 
24/78 . . có bổ sung thêm tiếp điểm nối đất hoặc vỏ bọc [2011.01] 
24/84 . Các thiết bị  đấu nối lưỡng tính [2011.01] 
24/86 . Các tiếp điểm song song được lắp trên cùng một trục [2011.01] 
 

25/00 Các phần tử nối mạch dùng để tác động đồng thời với hai hay nhiều phần tử đối 
ngẫu đồng nhất, ví dụ để phân bố năng lượng giữa hai hay nhiều mạch (có kết 
các phần tử đó được đỡ chỉ trên cơ sở tác động với phần tử đối ngẫu H01R 31/00; 
với giá đỡ cho dụng cụ mà phần tử đối ngẫu gắn vào H01R 33/88) [1, 2006.01] 

25/14 . Các đường ray hay thanh dẫn có cấu trúc cho phép các phần tử đối ngẫu ghép nối 
tại mọi điểm dọc theo chiều dài của chúng (các cơ cấu đỡ cho các thiết bị chiếu 
sáng có thể dịch chuyển được dọc theo cơ cấu dẫn hướng và tạo ra tiếp xúc điện 
với dây dẫn chạy dọc theo cơ cấu dẫn hướng F21V 21/35; lắp ráp các thanh dẫn  
H02G 5/00) [3, 2006.01] 

25/16 . Các thanh ray hay thanh dẫn được trang bị một tập hợp các đoạn rời liên kết với 
nhau cho các phần tử đối ngẫu (lắp ráp các thanh dẫn H02G 5/00) [3, 2006.01] 

27/00 Các phần tử nối tác dụng với hai hay nhiều phần tử đối ngẫu không đồng dạng 
(các phần tử đó được đỡ dựa trên cơ sở tác dụng với phần tử đối ngẫu H01R 31/00; 
với giá đỡ cho dụng cụ mà phần tử đối ngẫu cố kết H01R 33/90) [1, 2006.01] 

27/02 . để tác dụng đồng thời với hai hay nhiều phần tử đối ngẫu [1, 2006.01] 

29/00 Các phần tử nối dùng để đóng các mạch khác nhau nhờ tác dụng một cách chọn 
lọc với phần tử đối ngẫu, ví dụ để chọn điện áp, để chuyển mạch nối tiếp sang 
mạch song song hay ngược lại [1, 2006.01] 

31/00 Các phần tử nối được đỡ chỉ dựa trên cơ sở tác dụng với phần tử đối ngẫu [1, 
2006.01] 

31/02 . Các phần tử trung gian để phân bổ năng lượng giữa hai hay nhiều mạch mắc song 
song, ví dụ mạch nhánh (để liên kết các phần tử nối không trực tiếp tương tác với 
nhau H01R 31/06; với giá đỡ dụng cụ mà phần tử đối ngẫu cố kết H01R 33/92) [1, 
2006.01] 

31/06 . Các phần tử trung gian để liên kết các phần tử nối không có tương tác trực tiếp với 
nhau, ví dụ bộ chuyển tiếp (với giá đỡ dụng cụ mà phần tử đối ngẫu cố kết với nó 
H01R 33/94) [1, 4, 2006.01] 
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31/08 . Các phần tử làm ngắn mạch để phân dòng của các điểm tiếp xúc vào phần tử đối 
ngẫu (các phần tử cách ly được lắp giữa các tiếp điểm thường là đóng H01H 27/04) 
[1, 2006.01] 

33/00 Các thiết bị nối dùng để giữ dụng cụ mà phần tử đối ngẫu cố kết vào đó ví dụ 
giá đỡ đèn; Các chi tiết của chúng (ghép nối cấu trúc phần tử đối ngẫu với dụng cụ 
dạng đặc biệt xem phân lớp liên quan với dụng cụ tương ứng) [1, 2006.01] 

33/02 . Các thiết bị đơn cực, ví dụ khi cái kẹp giữ một đầu mút cảu đèn ống nóng sang 
hoặc đèn nêon [1, 2006.01] 

33/05 . Các thiết bị hai cực [4, 2006.01] 
33/06 . . Các bộ giá đỡ có các chốt, cầu dao hay các công tắc tương tự trục của chúng song 

song với nhau [1, 4, 2006.01] 
33/08 . . . đế đỡ đèn huỳnh quang dạng ống [1, 4, 2006.01] 
33/09 . . . dùng cho bóng đèn không đui [4, 2006.01] 
33/18 . . có các công tắc nối tiếp [1, 2006.01] 
33/20 . . có các công tắc bố trí tập trung hay đồng trục [1, 2006.01] 
33/22 . . dùng cho đui đèn dạng đinh vít, ví dụ cho đèn [1, 4, 2006.01] 
33/46 . . cho đui đèn kiểu ngạnh [1, 4, 2006.01] 
33/72 . Các thiết bị ba cực [1, 2006.01] 
33/74 . Các thiết bị bốn hay nhiều cực [1, 2006.01] 
33/76 . . Các giá đỡ có ổ cắm, đầu dây hay các công tắc tương tự tác dụng với cá chốt, cầu 

dao hay các công tắc tương tự bố trí song song trên phần tử đối ngẫu, trượt theo 
hướng trục của chúng, ví dụ các bảng điều khiển đèn điện [1, 2006.01] 

33/88 . dùng để tương tác đồng thời với hai hay nhiều phần tử đối ngẫu đồng nhất [1, 
2006.01] 

33/90 . dùng để tác dụng đồng thời với hai hay nhiều phần tử đối ngẫu không đồng nhất [1, 
2006.01] 

33/92 . Các giá đỡ có dạng các thành phần trung gian để phân bố năng lượng song song 
giữa hai hay nhiều phần tử đối ngẫu, ít nhất một trong số đó liên kết với thiết bị 
được định vị [1, 2006.01] 

33/94 . Các giá đỡ thực hiện nhiệm vụ của các phần tử trung gian để liên kết phần tử đối 
ngẫu với phần tử nối mà phần tử đối ngẫu không thể tác dụng với nó [1, 2006.01] 

33/945 . Giá đỡ có phần điện lắp sẵn [4, 2006.01] 
33/95 . . có cầu chì bằng bộ chuyển mạch nhiệt [4, 2006.01] 
33/955 . . có chuyển mạch hoạt động bằng tay và độc lập với gắn hoặc tách phần ghép  

nối [4, 2006.01] 
33/96 . . có chuyển mạch hoạt động nhờ gắn hoặc tách phần ghép nối [4, 2006.01] 
33/965 . Giá đỡ chống bụi, chống bẩn, chống nước, hoặc chống lửa [4, 2006.01] 
33/97 . Giá đỡ có thiết bị ngăn ngừa mất ghép nối riêng biệt, hoặc ngăn ngừa tay nắm của 

thiết bị bị giật trái phép [4, 2006.01] 
33/975 . Giá đỡ có thiết bị đàn hồi để bảo vệ thiết bị khỏi bị rung, xóc [4, 2006.01] 
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35/00 Các bộ nối dài mềm và quay (các bộ lấy điện xoay, các bộ phân phối điện H01R 
39/00) [1, 2006.01] 

35/02 . Các bộ nối dài mềm [4, 2006.01] 
35/04 . Các bộ nối dài quay có góc quay hạn chế [4, 2006.01] 

39/00 Các bộ lấy điện xoay, các bộ phận phân phối và bộ ngắt điện (các bộ chuyển 
mạch vận hành bằng tay nắm H01H 19/00; ghép nối cấu trúc với máy phát điện hoặc 
động cơ điện-đi-na-mô H02K 13/00) [1, 2006.01] 

39/02 . Các thành phần cấu tạo [1, 2006.01] 
39/04 . . Các bộ góp điện (các tấm hình đáy quạt của chúng tạo thành bằng sự kéo dài của 

cuộn dây máy phát điện H02K) [1, 2006.01] 
39/06 . . . có mặt phẳng tiếp xúc bên ngoài không phải hình trụ, ví dụ các bộ góp điện 

phẳng [1, 2006.01] 
39/08 . . Các vòng tiếp xúc [1, 2006.01] 
39/10 . . . có mặt phẳng tiếp xúc ngoài không phải hình trụ, ví dụ vòng tiếp xúc phẳng [1, 

2006.01] 
39/12 . . . sử dụng mặt phẳng ổ trục hay trục làm mặt phẳng tiếp xúc [1, 2006.01] 
39/14 . . Các phương pháp cố kết bộ góp điện hay các vòng tiếp xúc trên các trục [1, 

2006.01] 
39/16 . . . nhờ vật liệu nóng chảy hoặc vật liệu đúc phủ lên trong quá trình lắp ráp hay sau 

khi lắp ráp [1, 2006.01] 
39/18 . . Các công tắc tác dụng với bộ góp hay vòng tiếp xúc, ví dụ chổi tiếp xúc [1, 

2006.01] 
39/20 . . . khác nhau về vật liệu sử dụng [1, 2006.01] 
39/22 . . . . với các hợp phần đánh bóng hoặc bôi trơn [1, 2006.01] 
39/24 . . . Các điểm tiếp xúc được phối liệu; Các điểm tiếp xúc của đường dây, ví dụ chổi 

kim loại, sợi các-bon [1, 2006.01] 
39/26 . . . Các điểm tiếp xúc đặc, trượt, ví dụ chổi các-bon [1, 2006.01] 
39/27 . . . . Các nắp đường ra trên cac chổi than để truyển áp lực, lò xo [1, 2006.01] 
39/28 . . . Các tiếp điểm kiểu trục lăn; Các tiếp điểm hình cầu [1, 2006.01] 
39/30 . . . Các tiếp điểm chất lỏng [1, 2006.01] 
39/32 . . Ghép nối dây dẫn với phiến lá của bộ góp điện [1, 2006.01] 
39/34 . . Ghép nối dây dẫn với vòng tiếp xúc [1, 2006.01] 
39/36 . . Ghép nối dây cáp hay dây dẫn với chổi quét [1, 2006.01] 
39/38 . . Các bộ kẹp chổi quét [1, 2006.01] 
39/39 . . . trong đó chổi quét gắn cố định vào bộ kẹp [1, 2006.01] 
39/40 . . . cho phép chổi quét chuyển dịch trong bộ kẹp trong quá trình lấy điện [1, 

2006.01] 
39/41 . . . dạng ống kẹp [1, 2006.01] 
39/415 . . . . có lò xo tự bật [4, 2006.01] 
39/42 . . Các thiết bị để nâng các chổi quét [1, 2006.01] 
39/44 . . Các thiết bị để dịch chuyển các chổi quét [1, 2006.01] 
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39/46 . . Các phương tiện phụ để nâng cao chất lượng truyển điện, để giảm bớt hay ngăn 
chặn sự phóng tia lửa điện hay sự tạo thành cung lửa điện [1, 2006.01] 

39/48 . . . nhờ quạt gió, bằng cách đặt bộ lấy điện vào trong chất lỏng hay hơi dẫn điện [1, 
2006.01] 

39/50 . . . bằng cách đặt các màn chắn giữa các chổi quét [1, 2006.01] 
39/52 . . . bằng cách sử dụng nam châm [1, 2006.01] 
39/54 . . . bằng cách sử dụng điện trở toàn phần giữa các chổi quét hay các lá góp điện [1, 

2006.01] 
39/56 . . Các thiết bị để bôi trơn hoặc đánh bóng các vòng tiếp xúc hay các bộ góp trong 

quá trình lấy điện [1, 2006.01] 
39/58 . . Các thiết bị liên hệ cấu trúc với bộ lấy điện dùng để chỉ báo trạng thái của nó, ví 

dụ chỉ độ mài mòn của chổi quét [1, 2006.01] 
39/59 . . Các thiết bị liên hệ cấu trúc với chổi ngắt dòng (H01R 39/58 được ưu tiên [4, 

2006.01] 
39/60 . Các thiết bị để lấy điện gián đoạn, ví dụ thiết bị chuyển mạch, bộ phân phối điện, 

bộ ngắt mạch (các bộ ngắt mạch tự động H01H, ví dụ H01H 51/34) [1, 2006.01] 
39/62 . . có một vài chổi quét tương tác với một và chỉ một nhóm là góp điện mà thôi [1, 

2006.01] 
39/64 . Các thiết bị lấy điện liên tục [1, 2006.01] 

41/00 Các bộ lấy điện không xoay để giữ các tiếp điểm giữa các phần động và không 
động của các mạch điện (các phần tử đầu mút tận cùng bằng các móc và tương tự 
H01R 11/12; các bộ lấy điện cho các mạch điện của phương tiện vận chuyển chạy 
bằng điện B60L 5/00) [1, 2006.01] 

41/02 . Các thiết bị lấy điện gián đoạn, ví dụ các bộ phân phối điện (các bộ chuyển mạch 
lựa chọn điều khiển bằng điện H01H 67/00) [1, 2006.01] 

43/00 Các phương pháp hoặc thiết bị chế tạo, lắp ráp, vận hành hoặc sửa chữa các bộ 
nối điện, các bộ lấy điện hay để nối các dây dẫn điện (của các đường dây tiếp xúc 
B60M 1/28; để ghép nối dây cáp H02G 1/14) [1, 2006.01] 

43/01 . để nối các dây dẫn điện không tháo được với các phần tử tiếp xúc có lưỡi cắt cách 
điện [4, 2006.01] 

43/02 . để ghép nối nhờ hàn (hàn nói chung B23K) [1, 2006.01] 
43/027 . để nối dây dẫn bằng kẹp [4, 2006.01] 
43/033 . để nối dây có hoặc không có bọc ngoài [4, 2006.01] 
43/04 . để ghép nối nhờ hàn biến dạng, ví dụ các phương tiện ép nén [1, 2006.01] 
43/042 . . Dụng cụ cầm tay để ép cặp dây [4, 2006.01] 
43/045 . . . có cơ cấu cấp phần tiếp xúc [4, 2006.01] 
43/048 . . Thiết bị hoặc phương pháp ép cặp dây (H01R 43/042 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
43/05 . . . có tách vỏ cách điện của dây [4, 2006.01] 
43/052 . . . có cơ cấu dẫn dây [4, 2006.01] 
43/055 . . . có cơ cấu cấp phần tiếp xúc [4, 2006.01] 
43/058 . . Ép cặp lõi [4, 2006.01] 
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43/06 . Chế tạo các bộ góp điện [1, 2006.01] 
43/08 . . trong đó các lá bộ góp không tách khỏi nhau cho đến cuối quá trình lắp ráp [1, 

2006.01] 
43/10 . Chế tạo các vòng tiếp xúc [1, 2006.01] 
43/12 . Chế tạo các chổi quét [1, 2006.01] 
43/14 . Bảo hành các bộ lấy điện, ví dụ phục hồi chổi quét, làm sạch các bộ góp điện [1, 

2006.01] 
43/16 . để chế tạo phần tiếp xúc, ví dụ bằng cách dập và uốn [4, 2006.01] 
43/18 . để chế tạo đế hoặc vỏ cho phần tiếp xúc [4, 2006.01] 
43/20 . để tháo hoặc lắp phần tiếp xúc có đế, vỏ hoặc ống cách điện [4, 2006.01] 
43/22 . . Dụng cụ cầm tay [4, 2006.01] 
43/24 . . Lắp bằng cách ghép lên hần tiếp xúc [4, 2006.01] 
43/26 . để gài hoặc tháo hai phần của dụng cụ ghép nối (liên kết về kết cấu với thiết bị 

ghép nối H01R 13/629) [4, 2006.01] 
43/28 . để xử lý dây trước khi nối với bộ phận tiếp xúc (H01R 43/02 đến H01R 43/26 được 

ưu tiên) [4, 2006.01] 

Sơ đồ mã số được kết hợp với nhóm H01R 24/00, liên quan đến số lượng cực trong cơ 
cấu nối có hai bộ phận [7] 

101/00 Một cực [7, 2006.01] 

103/00 Hai cực [7, 2006.01] 

105/00 Ba cực [7, 2006.01] 

107/00 Bốn cực hoặc nhiều hơn [7, 2006.01] 
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H01S CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG BỨC XẠ CƯỠNG BỨC 

Ghi chú [2] 
 Phân lớp này bao gồm; 

- các dụng cụ để phát hay khuếch đạo các sóng điện từ kết hợp hay các dạng năng 
lượng sóng khác bằng sử dụng bức xạ cưỡng bức. 

- các dụng cụ để điều biến, giải điều biến, điều khiển hoặc ổn định các sóng đó 
 

1/00 Các Maze, tức là các thiết bị để phát sóng, khuyếch đại, điều biến, giải điều 
biến, hay biến đổi tần số sử dụng bức xạ cưỡng bức các dao động điện từ với 
bước sóng lớn hơn bước sóng của các dao động trong miền phổ hồng ngoại [1, 
2006.01] 

1/02 . chứa chất phóng xạ rắn [1, 2006.01] 
1/04 . chứa chất phóng xạ lỏng [1, 2006.01] 
1/06 . chứa chất phóng xạ ở thể khí [1, 2006.01] 

3/00 Các Laze, tức là các thiết bị để phát, khuếch đại, điều biến, giải điều biến sóng 
hay điều biến đổi tần số sử dụng bức xạ cưỡng bức trong các miền phổ thị tần, 
hồng ngoại và cực tím (các laze bán dẫn H01S 5/00)  [1, 2006.01] 

3/02 . Các thành phần cấu tạo [1, 2006.01] 
3/03 . . của các ống phóng điện laze khí [2, 2006.01] 
3/032 . . . cho hạn chế phóng điện, ví dụ bằng các đặc điểm riêng của ống phóng điện hạn 

chế [5, 2006.01] 
3/034 . . . Các thiết bị quang học bên trong, hoặc phần tạo dạng, ống, ví dụ cửa sổ, gương 

(cánh phản xạ có thể thay đổi tính chất hoặc vị trí để điều chỉnh sơ bộ hốc cộng 
hưởng H01S 3/086) [5, 2006.01] 

3/036 . . . Các phương tiện để đạt được hoặc duy trì áp lực khí mong muốn trong ống, ví 
dụ bằng cách thu hoặc bổ sung khí; Các phương tiện tuần hoàn khí, ví dụ cân 
bằng áp lực bên trong ống [5, 2006.01] 

3/038 . . . Các điện cực, ví dụ có hình dạng, cấu hình hoặc thành phần đặc biệt [5, 
2006.01] 

3/04 . . Các hệ thống làm lạnh [1, 2006.01] 
3/041 . . . cho laze khí [5, 2006.01] 
3/042 . . . cho laze rắn [5, 2006.01] 
3/05 . Cấu trúc và hình dáng của các bộ cộng hưởng quang học, bố trí môi trường phóng 

xạ trong đó, hình dáng của môi trường phóng xạ [1, 2006.01] 
3/06 . . Cấu trúc hoặc hình dạng của môi trường phóng xạ [1, 2006.01] 
3/063 . . . Laze ống dẫn sóng, ví dụ bộ khuyếch đại laze [7, 2006.01] 
3/067 . . . . Laze sợi [7, 2006.01] 
3/07 . . . gồm có nhiều bộ phận, ví dụ các đoạn (H01S 3/067 được ưu tiên) [2, 7, 

2006.01] 
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3/08 . . Cấu trúc hay hình dạng của các bộ cộng hưởng quang học hay các thành phần của 
chúng [1, 2, 2006.01] 

3/081 . . . có chứa số bộ phản xạ lớn hơn hai [2, 2006.01] 
3/082 . . . . với một vài bộ cộng hưởng, ví dụ để chọn dạng các dao động [2, 2006.01] 
3/083 . . . . Các laze vòng [2, 2006.01] 
3/086 . . . chứa một hay vài bộ phản xạ có thể thay đổi vị trí hay tính năng được xử dụng 

để điều chỉnh sơ bộ bộ cộng hưởng (thay đổi các thông số đầu ra của laze trong 
thời gian hoạt động H01S 3/10; ổn định các dao động đầu ra của laze H01S 
3/13) [2, 2006.01] 

3/09 . Các phương pháp và thiết bị để kích thích, ví dụ sự kích thêm [1, 2006.01] 
3/091 . . sử dụng sự kích quang học [2, 2006.01] 
3/0915 . . . bằng ánh sáng không giao thoa [2, 2006.01] 
3/092 . . . . của đèn chớp (H01S 3/0937 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
3/093 . . . . . hội tụ hay hướng năng lượng kích thích vào vùng hoạt động [2, 5, 2006.01] 
3/0933 . . . . của bán dẫn, ví dụ đi-ốt phát quang [5, 2006.01] 
3/0937 . . . . được tạo ra bởi vật liệu nổ hay vật liệu cháy [5, 2006.01] 
3/094 . . . nhờ ánh sáng giao thoa [2, 2006.01] 
3/0941 . . . . của laze bán dẫn, ví dụ đi-ốt laze [6, 2006.01] 
3/0943 . . . . của laze khí [5, 2006.01] 
3/0947 . . . . của laze màu hữu cơ [5, 2006.01] 
3/095 . . sử dụng sự kích thêm bằng hoá học hay bằng nhiệt [2, 2006.01] 
3/0951 . . . bằng cách tăng áp lực trong môi trường khí laze [5, 2006.01] 
3/0953 . . . . các laze khí động, nghĩa là với việc mở rộng môi trường laze khí [5, 2006.01] 
3/0955 . . sử dụng sự kích bằng các hạt năng lượng cao  [1, 2006.01] 
3/0957 . . . bằng các hạt nhân năng lượng cao [5, 2006.01] 
3/0959 . . . bằng chùm tia điện tử [5, 2006.01] 
3/097 . . bằng sự phóng điện qua khí của laze khí [2, 2006.01] 
3/0971 . . . kích thích theo chiều ngang (H01S 3/0975 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
3/0973 . . . . có sóng chạy qua vùng hoạt động [5, 2006.01] 
3/0975 . . . sử dụng kích thích điện cảm hoặc điện dung [5, 2006.01] 
3/0977 . . . .  có các phương tiện ion hoá phụ [5, 2006.01] 
3/0979 . . . . laze khí động, nghĩa là với sự mở rộng vùng laze khí tới tốc độ siêu âm [5, 

2006.01] 
3/098 . Khoá chặn các dao động riêng; Triệt tiêu các dao động riêng (triệt tiêu các dao 

động sử dụng một vài bộ cộng hưởng H01S 3/082) [2, 2006.01] 
3/10 . Các thiết bị điều khiển cường độ, tần số, độ phân cực hay hướng của bức xạ cưỡng 

bức, ví dụ điều khiển sự chuyển mạch, sự đồng bộ, sự điều biến hay giải điều biến 
(chặn các dao động riêng H01S 3/098) [1, 2, 2006.01] 

3/101 . . Các laze có các phương tiện để thay đổi hướng lan truyền của bức xạ và vị trí mà 
từ đó có phát ra bức xạ [2, 2006.01] 
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3/102 . . bằng cách điều khiển môi trường hoạt động, ví dụ bằng cách điều khiển phương 
pháp hoặc thiết bị để kích xạ (H01S 3/13 được ưu tiên) [4, 2006.01] 

3/104 . . . trong laze khí [4, 2006.01] 
3/105 . . bằng cách điều khiển vị trí hoặc các tính chất của bộ phản xạ của hốc (H01S 3/13 

được ưu tiên) [4, 2006.01] 
3/1055 . . . một bộ phản xạ được cấu tạo từ dưới nhiễu xạ [4, 2006.01] 
3/106 . . bằng cách điều khiển dụng cụ đặt trong hốc (H01S 3/13 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
3/107 . . . sử dụng dụng cụ quang điện, ví dụ thể hiện hiệu ứng Pockel hoặc hiệu ứng  

Kerr [4, 2006.01] 
3/108 . . . sử dụng dụng cụ quang học phi tuyến, ví dụ thể hiện tán xạ Brillouin hoặc tán 

xạ Raman [4, 2006.01] 
3/109 . . . . Nhân tần, ví dụ tạo hài [1, 2006.01] 
3/11 . . trong đó hệ số phẩm chất của bộ cộng hưởng quang học thay đổi nhanh chóng, 

tức là các dụng cụ phát xung [1, 2006.01] 
3/113 . . . sử dụng môi trường được khử màu hay môi trường được chiếu sáng bằng mặt 

trời [2, 2006.01] 
3/115 . . . sử dụng thiết bị quang điện [4, 2006.01] 
3/117 . . . sử dụng thiết bị quang âm [4, 2006.01] 
3/121 . . . sử dụng dụng cụ cơ học [4, 2006.01] 
3/123 . . . . Gương quay [4, 2006.01] 
3/125 . . . . Lăng kính quay [4, 2006.01] 
3/127 . . . nhiều bộ chuyển mạch Q [4, 2006.01] 
3/13 . . Ổn định các thông số đầu ra của laze, ví dụ ổn định tần số, biên độ [2, 2006.01] 
3/131 . . . bằng cách điều khiển môi trường phóng xạ, ví dụ bằng cách điều khiển, phương 

pháp hoặc thiết bị  kích xạ [4, 2006.01] 
3/134 . . . . trong laze khí [4, 2006.01] 
3/136 . . . bằng cách điều khiển dụng cụ đặt bên trong hốc [4, 2006.01] 
3/137 . . . . để ổn định tần số [4, 2006.01] 
3/139 . . . bằng cách điều khiển vị trí hoặc tính chất phản xạ của bộ phản xạ của hốc bằng 

tay [4, 2006.01] 
3/14 . đặc trưng bởi vật liệu của chất phóng xạ được sử dụng  [1, 2006.01] 
3/16 . . Các vật liệu rắn [1, 2006.01] 
3/17 . . . cấu trúc không định hình; ví dụ thủy tinh [2, 2006.01] 
3/20 . . Chất lỏng [1, 2006.01] 
3/207 . . . bao gồm cái kẹp [5, 2006.01] 
3/213 . . . bao gồm chất nhuộm hữu cơ [5, 2006.01] 
3/22 . . Chất khí 
3/223 . . . khí phóng xạ có cấu trúc đa nguyên tử, tức là chứa nhiều hơn một nguyên tử 

(H01S 3/227 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
3/225 . . . . có bộ kích thích [5, 2006.01] 
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3/227 . . . Hơi kim loại [5, 2006.01] 
3/23 . Ghép hai hay nhiều laze mà chưa được phân loại vào các nhóm từ H01S 3/02 đến 

H01S 3/22, ví dụ ghép đôi từng môi trường hoạt động (chỉ bao gồm laze bán dẫn 
H01S 5/40) [7, 2006.01] 

3/30 . sử dụng hiệu ứng tán xạ, ví dụ với bức xạ cưỡng bức dựa trên cơ sở các hiệu ứng 
Brillouin và Raman [2, 2006.01] 

4/00 Các thiết bị sử dụng bức xạ cưỡng bức năng lượng sóng ở tất cả các dạng trừ 
các dạng có trong các nhóm H01S 1/00, H01S 3/00, ví dụ các Maze Phônôn, các 
Maze gamma [1, 2006.01] 

5/00 Laze bán dẫn [7, 2006.01] 

Ghi chú [2010.01] 

 Chú ý ở mục (3) sau tiêu đề của Phần C chỉ ra phiên bản của Bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học mà IPC đề cập đến. Trong nhóm này, Hệ thống tuần hoàn sử 
dụng là hệ thống nhóm 8 được chỉ ra bằng các chữ số La Mã trong Bảng tuần hoàn 
đó. 

5/02 . Các chi tiết hoặc thành phần kết cấu không cần thiết đối với hoạt động của laze [7, 
2006.01] 

5/022 . . Lắp ráp; Vỏ [7, 2006.01] 
5/024 . . Cơ cấu làm mát [7, 2006.01] 
5/026 . . Các thành phần tích hợp nguyên khối, ví dụ ống dẫn sóng, bộ dò quang điều 

khiển, bộ dẫn động (ổn định đầu ra H01S 5/06) [7, 2006.01] 
5/028 . . Lớp phủ [7, 2006.01] 
5/04 . Các phương pháp hoặc thiết bị để kích thích, ví dụ phương pháp bơm (H01S 5/06 

được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/042 . . Kích thích bằng điện [7, 2006.01] 
5/06 . Cơ cấu điều khiển các thông số đầu ra của laze, ví dụ bằng cách tác động vào môi 

trường hoạt động [7, 2006.01] 
5/062 . . bằng cách biến đổi điện thế của các điện cực (H01S 5/065 được ưu tiên) [7, 

2006.01] 
5/0625 . . . trong laze đa đoạn [7, 2006.01] 
5/065 . . Đồng bộ hóa xung; Nén xung; Chọn xung [7, 2006.01] 
5/068 . . Ổn định các thông số đầu ra của laze (H01S 5/0625 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/0683 . . . bằng cách điều chỉnh các thông số quang học đầu ra [7, 2006.01] 
5/0687 . . . . Ổn định tần số của laze [7, 2006.01] 
5/10 . Cấu trúc hoặc hình dạng của bộ cộng hưởng quang học [7, 2006.01] 
5/12 . . bộ cộng hưởng có cấu trúc chu kỳ, ví dụ trong laze hồi tiếp phân bố [DFB] 

(H01S5/18 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/125 . . . Laze phản xạ phân bố kiểu Bragg [DBR] [7, 2006.01] 
5/14 . . Laze hốc ngoài (H01S 5/18 được ưu tiên; đồng bộ hóa xung H01S 5/065) [7, 

2006.01] 
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5/16 . . Laze kiểu cửa sổ, nghĩa là có một vùng của vật liệu không hấp thu nằm giữa vùng 
hoạt động và bề mặt phản xạ (H01S 5/14 được ưu tiên) [7, 2006.01] 

5/18 . . Laze phát xạ bề mặt [SE] [7, 2006.01] 
5/183 . . . ó một hốc đứng [laze VCSE] [7, 2006.01] 
5/187 . . . sử dụng bộ phản xạ phân bố kiểu Bragg [laze SE-DBR] (H01S5/183 được ưu 

tiên) [7, 2006.01] 
5/20 . Cấu trúc hoặc hình dạng của vật thể bán dẫn để dẫn sóng quang học [7, 2006.01] 
5/22 . . có cấu trúc đỉnh hoặc đường kẻ [7, 2006.01] 
5/223 . . . Cấu trúc đường kẻ ẩn (H01S 5/227 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/227 . . . Cấu trúc đỉnh bằng ẩn [7, 2006.01] 
5/24 . . có cấu trúc rãnh, ví dụ rãnh chữ V [7, 2006.01] 
5/30 . Cấu trúc hoặc hình dạng của vùng hoạt động; Vật liệu dùng cho vùng đó [7, 

2006.01] 
5/32 . . gồm có các lớp tiếp giáp PN, ví dụ cấu trúc hỗn tạp hoặc khác thể (H01S 5/34 

được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/323 . . . trong các hợp chất AIIIBV, ví dụ lazeALGaAs [7, 2006.01] 
5/327 . . . trong các hợp chất AIIIBVI, ví dụ laze ZnCdSe [7, 2006.01] 
5/34 . . gồm có các cấu trúc dạng giếng lượng tử hoặc mạng chồng chập, ví dụ laze đơn 

giếng lượng tử [laze SQW], laze đa giếng lượng tử [laze MQW] hoặc laze cấu 
trúc hỗn tạp có hạn chế riêng biệt chỉ số chọn lọc [laze GRINSCH] (H01S5/36 
được ưu tiên) [7, 2006.01] 

5/343 . . . trong các hợp chất AIIIBV, ví dụ laze AlGaAs [7, 2006.01] 
5/347 . . . trong các hợp chất AIIIBVII, ví dụ laze ZnCdSe [7, 2006.01] 
5/36 .  .  bao gồm vật liệu hữu cơ [2006.01] 
5/40 . Kết cấu của hai hay nhiều laze bán dẫn chưa được phân loại vào các nhóm từ H01S 

5/02 đến H01S 5/30 (H01S 5/50 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
5/42 . . Mạng laze phát xạ bề mặt [7, 2006.01] 
5/50 . Cấu trúc bộ khuyếch đại chưa được phân loại vào các nhóm từ H01S 5/02 đến 

H01S 5/30 [7, 2006.01] 
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H01T BỘ PHÓNG ĐIỆN; BỘ PHÓNG ĐIỆN QUÁ ÁP CÓ SỬ DỤNG KHE PHÓNG 
ĐIỆN; BUJI; THIẾT BỊ PHÓNG ĐIỆN QUẦNG; TẠO ION DÙNG TRONG 
KHÍ KHÔNG KÍN (gia công kim loại bằng hồ quang điện B23H; hàn, ví dụ hàn hồ 
quang, hàn bằng tia điện tử hoặc hàn điện phân, B23K; ống phóng điện cơ khí có ca-
tốt rắn H01J 17/00, đèn hồ quang điện H05B 31/00) 

Ghi chú [4] 
 Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với nghĩa: 
  - "khe hở phóng điện" nghĩa là dụng cụ phóng điện kín hoặc hở có điện cực lạnh và 

dùng riêng để phóng năng lượng điện trong khong thời gian ngắn 

Nội dung phân lớp 
BỘ PHÓNG TIA ĐIỆN 
có một khe hở phóng điện; có một số khe hở phóng điện; 

Bộ phóng tia điện quay ..........................................................................3/00; 5/00; 7/00 
Chuyên dụng: Dùng cho các máy phát dao động; Dùng 

cho các bộ chỉnh lưu ..................................................................................... 9/00; 11/00 
Các bộ phận kết cấu ............................................................................................................... 1/00 
BUJI ĐÁNH LỬA 13/00 
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 15/00 
THIẾT BỊ ĐỂ TẠO RA SỰ PHÓNG ĐIỆN QUẦNG  .................................................................... 19/00 
CHẾ TẠO, VẬN HÀNH 21/00 
CÁC THIẾT BỊ TẠO ION 23/00 

 

1/00 Các bộ phận kết cấu của các bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
1/02 . Các phương tiện dập tắt hồ quang [1, 2006.01] 
1/04 . . kiểu từ [1, 2006.01] 
1/06 . . . có nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
1/08 . . sử dụng một luồng chất lỏng dập hồ quang hoặc nhờ một môi trường khí [1, 

2006.01] 
1/10 . . . có khí dập hồ quang xuất hiện do tác động nhiệt của hồ quang lên vật liệu rắn 

[1, 2006.01] 
1/12 . Các phương tiện ghi nhận được ghép kết cấu với bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
1/14 . Các phương tiện được gắn kết kết cấu với khe hở phóng điện dùng để bảo vệ chúng 

khỏi bị quá tải hoặc để ngắt mạch chúng trong trường hợp khi có sự cố (H01T 1/15, 
H01T 1/16, H01T 1/18 được ưu tiên; sơ đồ bảo vệ khe hở phóng điện H02H7/24) 
[1, 4, 2006.01] 

1/15 . để bảo vệ chống quá áp [4, 2006.01] 
1/16 . Điện trở mắc nối tiếp gắn kết cấu với bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
1/18 . Các thiết bị điện phân gắn liền về mặt kết cấu với bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
1/20 . Các phương tiện để mồi hồ quang điện hoặc làm để khởi động phóng tia điện [3, 

2006.01] 
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1/22 . . bằng hình dạng hoặc thành phần các điện cực [4, 2006.01] 
1/24 . Sơ đồ những thiết bị chuyển mạch cho các bộ phân phối và phân trạm biến thế (sơ 

đồ mô tả thiết bị H02B15/00 ; sơ đồ cung cấp điện H02J11/00) [1,2006.01] 

2/00 Bộ phóng điện có thiết bị trigơ bổ trợ (mạch trigơ H01T 15/00) [4, 2006.01] 
2/02 . có điện cực trigơ hoặc khe hở phóng điện bổ trợ [4, 2006.01] 

4/00 Bộ phóng điện quá áp sử dụng khe hở phóng điện (H01T 2/00 được ưu tiên, mạch 
bảo vệ quá áp có sử dụng khe hở phóng điện H02H 9/06) [4, 2006.01] 

4/02 . Các bộ phận kết cấu [4, 2006.01] 
4/04 . Vỏ (H01T 4/06 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
4/06 . Các phương tiện lắp ghép dùng cho các bộ phóng điện quá áp [4, 2006.01] 
4/08 . Ghép kết cấu với thiết bị bảo vệ (với bộ chuyển mạch H01H 9/14; với cầu chì 

H01H 85/44) [4, 2006.01] 
4/10 . có khe hở đơn hoặc nhiều khe hở song song [4, 2006.01] 
4/12 . . được hàn kín [4, 2006.01] 
4/14 . . Đầu phóng điện hình sừng (gắn kết cấu với bộ cách điện H01B 17/46) [4, 

2006.01] 
4/16 . có nhiều khe hở bố trí liên tiếp [4, 2006.01] 
4/18 . . Thiết bị để giảm chiều cao khe hở phóng điện lớp [4, 2006.01] 
4/20 . . Thiết bị để cải thiện phân bố điện thế [4, 2006.01] 

7/00 Bộ phóng tia điện quay, tức là các thiết bị có một hoặc một số điện cực quay [1, 
2006.01] 

9/00 Bộ phóng tia điện chuyên dùng để phát dao động [1, 2006.01] 

11/00 Bộ phóng tia điện chuyên dùng như bộ chỉnh lưu [1, 2006.01] 

13/00 Buji đánh lửa (thử buji đánh lửa G01M 19/02) [1, 2006.01] 
13/02 . Các bộ phận và kết cấu [1, 2006.01] 
13/04 . . Các phương tiện đảm bảo tiếp xúc điện với buji [1,2006.01] 
13/05 . . . kết hợp với phương tiện chắn hoặc triệt tiêu xen với nhau [4, 2006.01] 
13/06 . . Các vỏ tạo thành một bộ phận của buji vào bảo vệ buji khỏi tác động có hại của 

môi trường xung quanh [1, 2006.01] 
13/08 . . Lắp ráp, bắt chặt hoặc hàn buji, ví dụ trong các khoang cháy [1, 2006.01] 
13/10 . . . bằng khớp nối kiểu bayonet [1, 2006.01] 
13/12 . . Các phương tiện để dễ kẹp buji bằng dụng cụ hoặc bằng tay [1, 2006.01] 
13/14 . . Các phương tiện tự làm sạch [1, 2006.01] 
13/16 . . Các phương tiện tản nhiệt [1, 2006.01] 
13/18 . . Các phương tiện đốt nóng, ví dụ để sấy [1, 2006.01] 
13/20 . khác nhau về kiểu điện cực được sử dụng hoặc về vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
13/22 . . có hai hoặc nhiều điện cực cách điện (buji có hai hoặc nhiều khe hở phóng điện 

H01T 13/46) [1, 2006.01] 
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13/24 . . có các điện cực di động (H01T 13/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
13/26 . . để điều chỉnh khe hở phóng điện bằng cách khác với cách điều chỉnh nhở uốn 

cong điện cực [1, 2006.01] 
13/28 . . có điện cực mặt cầu, ví dụ dạng quả cầu [1, 2006.01] 
13/30 . . . được gắn sao cho có thể di động được [1, 2006.01] 
13/32 . . đặc trưng bởi đặc điểm của điện cực nối đất  [1, 2006.01] 
13/34 . . đặc trưng bởi phương pháp nối điện cực và vật cách điện, ví dụ bằng cách ép vào 

[1, 2006.01] 
13/36 . . đặc trưng bởi phương pháp nối vật cách điện và thân buji, ví dụ sử dụng xi măng 

[1, 2006.01] 
13/38 . . Chọn vật liệu cách điên [1, 2006.01] 
13/39 . . Chọn vật liệu cho điện cực [4, 2006.01] 
13/40 . được gắn kết cấu với các thiết bị khác, (tổ hợp hoặc gắn kết cấu với các vòi phun 

nhiên liệu P02M 57/06; gắn kết cấu với các bộ phận khác của động cơ đốt trong  
F02P 13/00) [1, 2006.01] 

13/41 . . có phương tiện chắn hoặc triệt xen với nhau [1, 2006.01] 
13/42 . . có các máy phát tia điện kiểu từ [1, 2006.01] 
13/44 . . có biến áp, ví dụ để đánh lửa cao tần [1, 2006.01] 
13/46 . có hai hoặc nhiều khe hở phóng điện [1, 2006.01] 
13/48 . có các phương tiện để hiện hình tia lửa [1, 2006.01] 
13/50 . có các phương tiện để ion hoá khe hở phóng điện (H01T 13/52 được ưu tiên) [1, 4, 

2006.01] 
13/52 . có phóng điện dọc theo bề mặt của buji [1, 2006.01] 
13/54 . có các điện cực được đặt trong buồng cháy được bịt kín từng phần [1, 2006.01] 
13/56 . đặc trưng bởi các bộ phận cấu thành có thể dễ dàng tháo lắp được [1, 2006.01] 
13/58 .  Kiểm tra ( kiểm tra đặc tính tia lửa điện của động cơ đốt trong F02P 17/12) 

[2011.01] 
13/60 .  .  đặc tính điện [2011.01] 

14/00 Khe hở phóng điện không thuộc các nhóm H01T 2/00 đến H01T 13/00 (dụng cụ 
sử dụng để phóng điện quầng H01T 19/00) [4, 2006.01] 

15/00 Các mạch điện chuyên dùng cho các bộ phóng tia điện, ví dụ mạch mồi đánh lửa 
(mạch đánh lửa cho động cơ đốt trong F02P; đánh lửa bằng điện cho thiết bị đốt 
F23Q; Mạch bảo vệ có sử dụng bộ phóng tia điện H02H 9/06) [1, 4, 2006.01] 

17/00 Bộ chống sét kiểu sừng [1, 2006.01] 

19/00 Thiết bị tạo ra phóng điện quầng (để nạp phần tử điện ký G03G 15/02) [1, 4, 
2006.01] 

19/02 . Vòng vầng quang [1, 2006.01] 
19/04 . có điện cực kiểu điểm [1, 2006.01] 
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21/00 Các phương pháp hoặc thiết bị để chế tạo hoặc vận hành các bộ phóng tia điện 
hoặc buji [1, 2006.01] 

21/02 . Buji [1, 2006.01] 
21/04 . . Làm sạch (các phương tiện tự làm sạch H01T13/14 ; bằng phương pháp phun cát 

B24C3/34) [1, 2006.01] 
21/06 . Điều chỉnh bộ phóng điện (buji có điện cực di động để điều chỉnh khe hở H01T 

13/26) [4, 2006.01] 

23/00 Thiết bị tạo ion dùng trong khí không kín, ví dụ trong khí quyển [4, 2006.01] 
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H02 SẢN XUẤT, BIẾN ĐỔI VÀ PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 

H02B THIẾT BỊ PHÂN PHỐI, TRẠM BIẾN THẾ HOẶC THIẾT BỊ CHUYỂN 
MẠCH ĐỂ PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN (khoá liên động giữa các thiết bị 
đóng ngắt điện hoặc giữa các thiết bị đóng cắt điện với cổng, cửa, cửa chớp và tương 
tự giữa các phần động của bảng, tủ và các thiết bị phân phối khác H01H; lắp đặt 
đường dây, cáp và các dây dẫn điện khác H02G; các phần tử kỹ thuật điện hoặc lắp 
ráp riêng chúng - xem các lớp tương ứng, ví dụ biến áp H01F, cầu dao, cầu chì 
H01H, bộ nối đường dây H01R) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các thiết bị phân phối, các phân trạm biến thế điện và thiết bị 

chuyển mạch dùng cho các mạch chính và phụ, cũng như liên kết chúng với nhau 
hoặc với các thiết bị khác, ví dụ với biến áp, bộ bảo vệ, dụng cụ đo, bảng phân phối; 
trong đó những liên kết này tạo thành các phân trạm hoặc các trạm phân phối. 

Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ PHÂN PHỐI HOẶC CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU 

CỦA TRẠM BIẾN THẾ 
HOẶC THIẾT BỊ CHUYỂN 
MẠCH ............................................................................................ 1/00 

PHÂN TRẠM BIẾN ÁP ........................................................................................................... 5/00; 7/00 
MÁY CẮT 11/00, 13/00 
BẢNG ĐIỀU PHỐI 15/00 
SẢN XUẤT 3/00 

 

1/00 Các kết cấu, tấm panel, bàn; Các bộ phận kết cấu của trạm biến thế hoặc thiết 
bị chuyển mạch [1, 5, 2006.01] 

1/01 . Các kết cấu khung [5, 2006.01] 
1/015 . Bảng, panel, giá; Các bộ phận và phụ tùng của chúng [5, 2006.01] 
1/03 . . dùng cho các đồng hồ năng lượng  [5, 2006.01] 
1/04 . . Lắp ráp trên chúng các thiết bị đóng cắt điện hoặc các thiết bị khác, các thiết bị 

này có hoặc không có vỏ [1, 2006.01] 
1/044 . . . Lắp qua lỗ xuyên [5, 2006.01] 
1/048 . . . . Lắp bản lề [5, 2006.01] 
1/052 . . . Lắp trên ray [5, 2006.01] 
1/056 . . . Lắp trên bảng cắm [5, 2006.01] 
1/06 . . . được đặt trong vỏ, ví dụ để ngăn va chạm vào các phần có điện thế (lá chắn 

hoặc các bảng dùng cho các tiếp điểm H02B 1/14) [1, 2006.01] 
1/14 . Lá chắn hoặc bảng để ngăn va chạm với các tiếp điểm (che chắn các tiếp điểm đặt 

bên trong các thiết bị phân phối với máy cắt H02B 11/24) [1, 2006.01] 
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1/16 . Thiết bị nối đất (nối đất cho phân trạm H02B 5/01, cho hộp chuyển mạch H02B 
11/28, H02B 13/075, tấm nối đất, cọc hoặc các tiếp xúc khác H01R 4/66) [1, 5, 
2006.01] 

1/18 . Bố trí cầu chì (cho hộp chuyển mạch có bộ phận kéo ra H02B 11/26) [1, 5, 
2006.01]  

1/20 . Thanh dẫn hoặc các sơ đồ lắp ráp khác ví dụ trong các hộp thiết bị phân phối, trong 
các trạm biến thế (lắp ráp thanh dẫn H02G 5/00) [1, 2006.01] 

1/21 . . Các thanh dẫn cho dụng cụ lắp trên rãnh có khối kéo ra [5, 2006.01] 
1/22 . . Sơ đồ lắp ráp cho hệ kép của thanh dẫn có sự lựa chọn hệ thống cần thiết [1, 

2006.01] 
1/24 . . Sơ đồ những thiết bị chuyển mạch cho các bộ phân phối và phân trạm biến thế 

(sơ đồ mô tả thiết bị H02B 15/00; sơ đồ cung cấp điện H02J 11/00) [1, 2006.01] 

Ghi chú 
 Trong các nhóm H02B1/26-H02B1/56, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, 

nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được 
đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng.  

1/26 . Hộp; Các bộ phận của nó và các phụ tùng dùng cho chúng (thích ứng cho chuyển 
mạch đơn H01H; rào chắn cho cáp, dây trần, hoặc thanh dẫn H02G, phân phối nối 
hoặc hộp nối H02G 3/08, hộp nói chung H05K) [5, 2006.01] 

1/28 . . chịu bụi, chịu nước, chịu lửa [5, 2006.01] 
1/30 . . Hộp kiểu cabin; Các bộ phận của chúng hoặc phụ tùng dùng cho chúng [5, 

2006.01] 
1/32 . . . Lắp các thiết bị bên trong  [5, 2006.01] 
1/34 . . . . Rãnh [5, 2006.01] 
1/36 . . . . . có khối kéo ra được [5, 2006.01] 
1/38 . . . Nắp hoặc cửa có bản lề [5, 2006.01] 
1/40 . . Hộp gắn tường; Các bộ phận hoặc phụ tùng dùng cho chúng [5, 2006.01] 
1/42 . . . Lắp các thiết bị bên trong [5, 2006.01] 
1/44 . . . Nắp hoặc cửa có bản lề [5, 2006.01] 
1/46 . . Hộp, các bộ phận hoặc phụ tùng dùng cho chúng [5, 2006.01] 
1/48 . . Lắp các thiết bị bên trong [5, 2006.01] 
1/50 . . Hộp đặt trên bệ hoặc lắp trên tấm phẳng; Các bộ phận hoặc phụ tùng dùng cho 

chúng [5, 2006.01] 
1/52 . . Khối di động, ví dụ để lấy chỗ làm việc [5, 2006.01] 
1/54 . Thiết bị hoặc lắp đặt chống động đất (cho toà nhà nói chung E04B 1/28) [5, 

2006.01] 
1/56 . Làm mát; Thông gió [5, 2006.01] 

3/00 Thiết bị chuyên dùng để chế tạo, lắp ráp hoặc vận hành các thiết bị phân phối 
và các bảng phân phối [1, 2006.01] 
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5/00 Trạm biến thế kiểu hở (ngoài trời); Trạm biến thế có thiết bị đặt trong vỏ bọc 
hoặc không trong đặt trong vỏ bọc  [1, 2006.01] 

5/01 . Bố trí nối đất, ví dụ thanh tiếp đất [5, 2006.01] 
5/02 . đặt trên các cột, ví dụ phân trạm biến thế cột [1, 2006.01] 
5/06 . cách điện bằng khí [5, 2006.01] 

7/00 Trạm biến thế kín (trong nhà) [1, 5, 2006.01] 
7/01 . cách điện bằng khí [5, 2006.01] 
7/06 . Phân bố các trạm biến thế ví dụ cho mạng lưới đô thị (H02B 7/01 được ưu tiên) [1, 

5, 2006.01] 
7/08 . . các trạm biến thế ngầm dưới đất [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị phân phối có xe đẩy để cách điện [1, 2006.01] 
11/02 . Các bộ phận của kết cấu [1, 2006.01] 
11/04 . Các tiếp xúc cách điện, ví dụ lắp, che (cái ngắt hoặc cái chắn cho tiếp xúc cách 

điện) [1, 5, 2006.01] 
11/06 . . Các phương tiện lựa chọn hệ thanh dẫn kép (sơ đồ lắp ráp dùng cho mục đích này 

H02B 1/22) [1, 2006.01] 
11/08 . . Thiết bị để hạ bể dầu, mà về mặt kết cấu có liên kết cơ khí với chúng [1, 2006.01] 
11/10 . . Chỉ báo trạng thái điện những thiết bị truyền động; Các dụng cụ thử nghiệm ống 

nối [1, 2006.01] 
11/12 . cách điện  bằng chuyển động ngang [1, 2006.01] 
11/127 . . Cơ cấu kéo ra [5, 2006.01]  
11/133 . . . với khoá liên động (khoá liên động cho chuyển mạch nói chung H01H) [5, 

2006.01]  
11/167 . . kiểu đẩy (H02B 11/127 được ưu tiên) [5, 2006.01]  
11/173 . . kiểu kéo (H02B 11/127 được ưu tiên) [5, 2006.01]  
11/18 . cách điện bằng chuyển động thẳng đứng [1, 2006.01] 
11/20 . . có vỏ [1, 2006.01] 
11/22 . . . trong đó phần trước của vỏ dịch chuyển cùng với đòn trượt ngang để cách điện  

[1, 2006.01] 
11/24 . Cửa chắn hoặc bảo vệ [5, 2006.01] 
11/26 . Bố trí cầu chì, điện trở, bộ thu áp và tương tự [5, 2006.01] 
11/28 . Nối đất [5, 2006.01] 

13/00 Bố trí các thiết bị đóng ngắt kín trong đó các máy ngắt được đưa vào trong hộp 
kín hoặc có liên hệ về cấu trúc với vỏ, ví dụ vỏ hình hộp (liên kết với máy biến áp 
chính H02B 5/00, H02B 7/00; loại có hộp di động để cách ly điện H02B 11/00) [1, 5, 
2006.01] 

13/01 . có vỏ cao su [5, 2006.01] 
13/02 . có vỏ kim loại [1, 2006.01] 
13/025 . . Thiết bị an toàn, ví dụ trong trường hợp quá áp lực hoặc hoả hoạn do điện (cho 

các toà nhà nói chung E04B 1/94; các thiết bị đóng mở cánh an toàn E05F 1/00; 
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mạch bảo vệ khẩn cấp cho bộ phân phối, ví dụ hệ thống thanh dẫn, hoặc thiết bị 
chuyển mạch H02H 7/22) [5, 2006.01] 

13/035 . . Thiết bị đóng ngắt điện bằng khí [5, 2006.01] 
13/045 . . . Các chi tiết của hộp, ví dụ độ kín của khí (nguồn khí) dự trữ cho máy ngắt điện 

H01H 33/56) [5, 2006.01] 
13/055 . . . Các đặc tính liên quan đến khí (chọn lựa chất lỏng cho máy ngắt H01H  

33/22) [5, 2006.01] 
13/065 . . . Các phương tiện phát hiện hoặc xử lý các hỏng hóc về cơ khí hoặc về điện (cho 

máy ngắt H01H 9/50, 33/26, 33/53) [5, 2006.01] 
13/075 . . . nối đất [5, 2006.01] 
13/08 . có rào chắn bằng đá, bằng gạch hoặc bằng bê tông [1, 2006.01] 

15/00 Bảng điều phối hoặc bảng đấu dây dùng để điều khiển tập trung hoặc kiểm tra 
(bảng nói chung A47B) [1, 2006.01] 

15/02 . có sơ đồ trực quan [1, 2006.01] 
15/04 . . tập hợp từ những blốc xây dựng [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập ở các nhóm khác của phân lớp này [2009.01] 
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H02G ĐẶT DÂY CÁP HOẶC DÂY DẪN CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN HOẶC 
ĐẶT CÁP QUAY KẾT HỢP VỚI CÁP ĐIỆN HAY ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 
(dây dẫn hoặc cáp cách điện có các thiết bị làm thuận tiện cho việc lắp ráp hoặc bảo 
hiểm H01B 7/40; Các điểm phân phối tương tác với các thiết bị chuyển mạch H02B; 
đặt dây điện thoại H04M 1/15; lắp dây cáp và gia cố chúng cho các trạm điện thoại 
và điện báo H04Q 1/06) 

Ghi chú [6] 
(1) Phân lớp này bao gồm: đặt cáp thông tin hoặc đường dây liên lạc, thiết bị chống sét, 

cũng như đặt cáp điện và đường dây tải điện. 
(2) Phân nhóm này không bao gồm toàn bộ cáp quay đã nêu trong G02B 6/46  
(3) Trong phân nhóm này, thuật ngữ sau được dùng với ý nghĩa xác định 
  - "cáp điện" bao gồm cáp có vật dẫn quang, như sợi, được kết hợp với vật dẫn  

điện. 

Nội dung phân lớp 
NHỮNG DẠNG DÂY DẪN CƠ BẢN 
Trong nhà; dùng cho đường dây ngoài trời; dưới đất hoặc 

dưới nước...............................................................................................3/00; 7/00; 9/00 
NHỮNG DẠNG DÂY ĐẶC BIỆT 

có thanh dẫn; dùng cho thiết bị chống sét; trên các vật 
chuyển động ......................................................................................5/00; 13/00; 11/00 

PHỤ TÙNG CÁP 15/00 
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA .............................................................................................. 1/00 

 

1/00 Các phương pháp và thiết bị chuyên dùng để lắp đặt, vận hành, sửa chữa hoặc 
tháo rời cáp điện lực hoặc đường dây tải điện [1, 2006.01] 

1/02 . cho những dây dẫn và dây cáp trên không [1, 2006.01] 
1/04 . . để lắp ráp hoặc kéo căng (thiết bị kéo dây nói chung B25B 25/00) [1, 2006.01] 
1/06 . để đặt dây cáp, ví dụ những máy móc để đặt dây cáp được đặt trên các phương tiện 

giao thông (được liên hợp với máy đào mương hoặc máy xúc E02F 5/00) [1, 
2006.01] 

1/08 . . trong ống hoặc rãnh, ví dụ thanh hoặc dây để kéo hoặc đẩy [1, 2006.01] 
1/10 . . trong nước hoặc dưới nước [1, 2006.01] 
1/12 . để tách lớp cách điện hoặc vỏ dây cáp, ví dụ từ các đầu dây (kìm nói chung B25B; 

dụng cụ cắt nói chung B26B; dây dẫn hoặc dây cáp cách điện có bộ phận làm thuận 
tiện việc bóc lớp cách điện H01B 7/38) [1, 2006.01] 

1/14 . để nối hoặc tách đầu dây cáp (nối dây dẫn điện H01R 43/00) [1, 2006.01] 
1/16 . để phục hồi lớp cách điện hoặc vỏ dây cáp [1, 2006.01] 

3/00 Đặt cáp điện hoặc dây điện hoặc ống bảo vệ chúng trong nhà hoặc ngoài nhà, 
trên các công trình, cũng như trên các phương điện giao thông (lắp đặt thanh góp 
H02G 5/00; lắp đặt trên không H02G 7/00; đặt cáp theo mặt đất và dưới đất H02G 
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9/00; lắp ráp khí cụ điện nói chung H05K; rãnh hoặc giếng đứng dùng cho đường 
dây tiêu dùng E04F 17/08) [1, 2006.01] 

3/02 . Các bộ phận kết cấu [1, 2006.01] 
3/03 . . Làm mát [2, 2006.01] 
3/04 . . Ống hoặc rãnh bảo vệ (ống hoặc đường ống nói chung F16L) [1, 2006.01] 
3/06 . . Khớp nối dùng để nối các ống bảo vệ với nhau hoặc với vỏ, ví dụ nối với hộp 

phân phối điện; Đảm bảo có dẫn điện tại các mối nối [1, 2006.01] 
3/08 . . Hộp hoặc hòm phân phối; Hộp hoặc hòm nối (hòm hoặc hộp chia dây kiểu cáp 

H02G 15/02) [1, 2006.01] 
3/10 . . . để lắp ráp ở trên tường [1, 2006.01] 
3/12 . . . để lắp ráp kín [1, 2006.01] 
3/14 . . . Cố định nắp hoặc mũ chụp trong hộp hoặc trong hòm [1, 2006.01] 
3/16 . . . có liên kết về mặt kết cấu với giá đỡ những đầu nối phía trong hộp (đầu nối 

H01R 9/00) [1, 2006.01] 
3/18 . . . có lỗ cho dây ra [1, 2006.01] 
3/20 . . . . ổ cắm điện trên trần nhà [1, 2006.01] 
3/22 . Lắp đặt dây cáp hoặc dây dẫn điện qua tường, sàn, trần, ví dụ đầu dây vào nhà (sứ 

vào hoặc sứ ống H01B 17/26; ống cách điện, ống mềm và các loại ống khác  
H01B 17/58; ống xuyên tường F16L 5/00) [1, 2006.01] 

3/30 . Lắp đặt cáp hoặc đường dây trên tường, sàn hay trần nhà (giá đỡ ống, cáp hoặc ống 
bảo vệ F16L 3/00; vòng kẹp ống mềm F16L 33/02) [7, 2006.01] 

3/32 . . có sử dụng vòng kẹp bắt chặt [7, 2006.01] 
3/34 . . có sử dụng ống bảo vệ riêng biệt [7, 2006.01] 
3/36 . Lắp đặt cáp hoặc đường dây trong tường, sàn hay trần nhà (H02G 3/22 được ưu 

tiên) [7, 2006.01] 
3/38 . . cáp hoặc đường dây được lắp đặt trong ống hoặc đường ống ổn định trước [7, 

2006.01] 
3/40 . . . có sử dụng ống bảo vệ riêng biệt trong ống hoặc đường ống [7, 2006.01] 

5/00 Lắp ráp thanh góp [1, 2006.01] 
5/02 . Lắp ráp hở [1, 2006.01] 
5/04 . Lắp ráp không hoàn toàn kín, ví dụ trong rãnh, cho phép lấy điện bằng con lăn hoặc 

con trượt (bộ lấy điện không có cơ cấu quay H01R 41/00) [1, 2006.01] 
5/06 . Lắp ráp kín hoàn toàn, ví dụ trong vỏ kim loại [1, 2006.01] 
5/08 . . Hộp nối sử dụng vào mục đích này [1, 2006.01] 
5/10 . Làm mát [2, 2006.01] 

7/00 Lắp đặt dây dẫn điện hoặc dây cáp trên không (lắp ráp thanh dẫn H02G 5/00; dây 
tiếp xúc hoặc dây lấy điện của đường xe lửa điện B60M; bảo vệ trong trường hợp 
lệch khỏi chế độ danh định H01H; những công tắc móc để nối tạm thời với đường 
dây trên không H01R 1/14; cố định dây dẫn điện vào sứ cách điện H01B 17/00; ví dụ 
H01B 17/05, 17/16, 17/22) [1, 2006.01] 

189 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H02G 

7/02 . Dụng cụ để điều chỉnh sức căng của dây dẫn điện hoặc dây cáp, ví dụ, dụng cụ kéo 
[1, 2006.01] 

7/04 . Đồ gá hoặc dụng cụ để khử sức căng cơ học [1, 2006.01] 
7/05 . Đồ gá hoặc dụng cụ để treo dây cáp hoặc dây dẫn điện [3, 2006.01] 
7/06 . . Giá treo để cố định dây dẫn hoặc dây cáp vào dây chịu tải riêng, ví dụ móc hình 

chữ S [1, 3, 2006.01] 
7/08 . . . Bộ phận kẹp nối ở trên dây chịu tải hoặc trên dây dẫn hoặc trên dây cáp [1, 3, 

2006.01] 
7/10 . . . Bộ phận đàn hồi hoặc lò xo để buộc dây dẫn hoặc dây cáp vào dây chịu tải [1, 

3, 2006.01] 
7/12 . Thiết bị để định vị khoảng cách quy định giữa các dây dẫn song song, ví dụ thanh 

giằng [1, 2006.01] 
7/14 . Dụng cụ hoặc thiết bị để chống chấn động cơ học của dây dẫn, ví dụ để giảm việc 

tạo ra âm thanh [1, 2006.01] 
7/16 . Dụng cụ để làm sạch tuyết hoặc băng ra khỏi dây dẫn hoặc cáp điện (để làm sạch 

sứ cách điện H01B 17/52) [1, 2006.01] 
7/18 . Dụng cụ để bảo vệ cơ khí trong trường hợp dây dẫn hoặc dây cáp bị đứt, ví dụ lưới 

bảo vệ đường dây bị đứt [1, 2006.01] 
7/20 . Dụng cụ để phân cách không gian giữa các dây dẫn hoặc dây cáp treo trên cột, trụ 

hoặc tháp (kết cấu cột, trụ hoặc tháp E04H 12/22) [1, 2006.01] 
7/22 . Kết cấu để nối đất dây dẫn treo giữa đỉnh cột [1, 2006.01] 

9/00 Lắp đặt dây cáp hoặc dây dẫn điện trên mặt đất, trong lòng đất hoặc dưới nước 
(bảo vệ dương cực C23F 13/02; phát hiện cáp ngầm G01V) [1, 2006.01] 

9/02 . trực tiếp trên mặt đất, trong lòng đất, dọc theo đáy sông hoặc đáy biển: Che đậy 
chúng, ví dụ dùng ngói [1, 2006.01] 

9/04 . trong các ống ở trên bề mặt, các ống hoặc vật che chắn dùng vào mục đích này [1, 
2006.01] 

9/06 . trong ống hoặc rãnh ngầm; Ống hoặc rãnh dùng vào mục đích này [1, 2006.01] 
9/08 . trong đường hầm [1, 2006.01] 
9/10 . trong giếp cáp, ví dụ trong giếng quan sát, trong cửa sổ quan sát (xây dựng giếng 

cáp - phần E, ví dụ E04H 5/06) [1, 2006.01] 
9/12 . trên phao hoặc được treo vào phao, ví dụ dưới nước (cáp nổi H01B 7/12) [1, 

2006.01] 

11/00 Đặt cáp hoặc dây điện giữa các phần chuyển động tương hỗ (các bộ lấy điện  
H01R) [1, 2006.01] 

11/02 . có sử dụng lõi hoặc trống quấn dây [1, 2006.01] 

13/00 Thiết bị chống sét; Lắp đặt chúng vào các kết cấu chịu tải (chỉ báo, đếm hoặc ghi 
lại số lần sét đánh G01; bộ phóng điện dùng để chống sét H01C 7/12, 8/04, H01G 
9/18, H01T; tấm lá nối đất, định vấu và các công tắc khác H01R) [1, 2006.01] 

15/00 Phụ tùng cáp [1, 2006.01] 
15/007 . Dụng cụ để làm giảm ứng suất cơ học [3, 2006.01] 
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15/013 . Phương tiện để bịt kín đầu cáp (đầu vào dùng cho cáp chứa khí hoặc chứa dầu hoặc 
dùng cho cáp nằm trong khí hoặc dầu H02G 15/32) [3, 2006.01] 

15/02 . Kết cấu đầu cáp (dùng cho cáp khí hoặc cáp dầu H02G 15/22) [1, 2006.01] 
15/04 .   Bịt kín đầu mút cáp [1, 2006.01] 
15/06 .  .  . Hộp chìa dây, bảng chắn  hoặc các kết cấu khác (bảng đấu dây có các kẹp  nối 

H01R 9/00) [1, 2006.01] 
15/064 . . . có các thiết bị  để làm giảm ứng suất cơ học do các hiện tượng điện gây ra [3, 

2006.01] 
15/068 . . . . chỉ nối với vỏ bọc của cáp (H02G 15/072 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
15/072 . . . . kiểu tụ điện [3, 2006.01] 
15/076 . . . dùng cho cáp nhiều sợi [3, 2006.01] 
15/08 . Thiết bị nối cáp (dùng cho cáp khí hoặc cáp dầu H02G 15/24; cơ cấu nối tháo ra 

được H01R) [1, 2006.01] 
15/10 . . được bảo vệ bằng các hộp, ví dụ hộp chia cáp, hộp nối hoặc phân phối cáp (bảng 

đầu dây có các kẹp nối H01R 9/00) [1, 2006.01] 
15/103 . . . có các thiết bị để làm giảm ứng suất cơ học do các hiện tượng điện gây ra [3, 

2006.01] 
15/105 . . . . chỉ nối với vỏ bọc của cáp (H02G 15/107 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
15/107 . . . . kiểu tụ điện [3, 2006.01] 
15/113 . . . tháo ra được dọc theo hướng chính của cáp [3, 2006.01] 
15/115 . . . tháo được theo hướng vuông góc với hướng chính của cáp [3, 2006.01] 
15/117 . . . dùng cho cáp nhiều sợi [3, 2006.01] 
15/12 . . . dùng cho những hộp trong đó có cả biến áp, cuộn gia cảm hoặc bộ khuếch đại 
15/14 . . . . chuyên dùng cho các cáp ngầm dưới biển [1, 2006.01] 
15/16 . . . liên kết về mặt kết cấu với những giá đỡ dùng cho các đầu kẹp nối đường dây 

đặt ở trong hộp [1, 2006.01] 
15/18 . . được bảo vệ bằng hộp nối hoặc ống vỏ, ví dụ, dùng cho cáp thông tin (vỏ bọc 

gồm hai phần H02G 15/10) [1, 2006.01] 
15/184 . . . có thiết bị để làm giảm ứng suất cơ học do các hiện tượng điện gây ra [3, 

2006.01] 
15/188 . . . . chỉ nối với vỏ bọc của cáp [3, 2006.01] 
15/192 . . . có những phương tiện đỡ các đầu của hộp nối [3, 2006.01] 
15/196 . . . có lớp cách điện xung quanh [3, 2006.01] 
15/20 . Phụ tùng cáp dùng cho cáp chứa khí hoặc cáp chứa dầu, hoặc dùng cho cáp đặt 

trong dầu hoặc khí (H02G 15/34 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
15/22 . . Kết cấu đầu cáp [1, 2006.01] 
15/23 . . . Bịt kín đầu mút của cáp [3, 2006.01] 
15/24 . . Thiết bị nối cáp [1, 2006.01] 
15/25 . . . Thiết bị chắn nối [3, 2006.01] 
15/26 . . Thùng giãn nở; Đầu khoá đường ống phụ [1, 2006.01] 
15/28 . . liên kết về mặt kết cấu với các thiết bị để chỉ ra hoặc để xác định chỗ bị hỏng 

không phải do điện (kết hợp với các thiết bị bảo vệ điện H02H) [1, 2006.01] 
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15/30 . . có các cơ cấu để làm giảm ứng suất cơ học do các hiện tượng điện gây ra [3, 
2006.01] 

15/32 . . Đầu cáp [3, 2006.01] 
15/34 . Phụ tùng cáp dùng cho cáp ở nhiệt độ siêu thấp [3, 2006.01] 
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H02H BỐ TRÍ SƠ ĐỒ BẢO VỆ KHI CÓ SỰ CỐ (chỉ báo hoặc báo động khi điều kiện 
làm việc không mong muốn G01B, ví dụ 31/00, G08B, xác định vị trí hỏng hóc dọc 
theo đường dây G01R 31/08; các thiết bị bảo vệ khi có sự cố H01H) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm những sơ đồ bảo vệ tự động máy, dụng cụ và đường dây điện, 

hoạt động trong trường hợp có sai lệch không cho phép so với chế độ làm việc bình 
thường. 

Nội dung phân lớp 
BỐ TRÍ CÁC SƠ ĐỒ BẢO VỆ KHI CÓ SỰ CỐ 
Để ngắt hoặc chuyển mạch tự động tương ứng với sự thay 

đổi điều kiện làm việc:  
điện; không điện; mô hình hoá không điện ............................................... 3/00, 5/00, 6/00 
Đối với máy điện cụ thể hoặc đối với sự bảo vệ phân 

vùng mạng lưới đường dây trên không hoặc 
cáp .................................................................................................................. 7/00 

Để hạn chế dòng điện và hiệu điện thế thừa .......................................................................... 9/00 
Để ngăn ngừa sự đóng mạch khi xuất hiện những điều 

kiện không thích hợp ............................................................................................. 11/00 
CHI TIẾT KẾT CẤU 1/00 

 

1/00 Các chi tiết kết cấu của sơ đồ bảo vệ [1, 2006.01] 
1/04 . Cơ cấu bảo vệ khi có sự cố xảy ra trong thời gian ngắn, ví dụng sét đánh [1, 

2006.01] 
1/06 . cơ cấu cung cấp năng lượng làm việc [3, 2006.01] 

3/00 Sơ đồ bảo vệ khỏi sự cố, ngắt tự động do có những sai lệch không cho phép so 
với các thông số điện trong điều kiện làm việc bình thường, có đóng mạch hoặc 
không đóng mạch trở lại (cho các loại máy và thiết bị điện cụ thể hoặc để bảo vệ 
lưới điện trên không hoặc cáp theo khu vực H02H 7/00; những hệ thống để chuyển 
mạch sang nguồn dự trữ H02J 9/00) [1, 2006.01] 

3/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
3/027 . . cắt mạch tự động theo một thời gian định trước (H02H 3/033, 3/06 được ưu tiên) 

[3, 2006.01] 
3/033 . . một số ngắt mạch theo thứ tự thích hợp nhất (H02H 3/06 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
3/04 . . sau khi ngắt bảo đảm cung cấp thêm những tín hiệu kiểm tra và báo động, ví dụ 

để báo rằng thiết bị bảo vệ đã làm việc [1, 2006.01] 
3/05 . . có những phương tiện để tăng độ tin cậy, ví dụ những thiết bị dự trữ [3, 2006.01] 
3/06 . . bảo đảm nối mạch tự động trở lại [1, 2006.01] 
3/07 . . . ngắt mạch thường xuyên sau khi đã hoàn thành số chu kỳ nối mạch trở lại định 

trước [3, 2006.01] 
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3/08 . quá tải dòng điện (tăng đột biến nhiệt độ do quá tải dòng điện gây nên H02H 5/04) 
[1, 2006.01] 

3/087 . . . . đối với dòng điện một chiều [3, 2006.01] 
3/093 . . . . có rơle thời gian [3, 2006.01] 
3/10 . . . . dựa thêm vào những sai lệch khác của các thông số điện danh định [1, 

2006.01] 
3/12 . non tải hoặc không tải [1, 2006.01] 
3/13 . . cho mạch nhiều pha, ví dụ ngắt pha [3, 2006.01] 
3/14 . dựa trên sự xuất hiện hiệu điện thế trong các chi tiết thường nằm trên thế điện của 

đất [1, 2006.01] 
3/16 . chập mạch với đất, với thân máy (có những thiết bị bảo vệ cân bằng hoặc vi sai 

H02H 3/26) [1, 2006.01] 
3/17 . . nhờ thiết bị bảo vệ gián tiếp nhờ hiện điện thế phụ [3, 2006.01] 
3/18 . dựa trên sự thay đổi hướng của dòng điện một chiều [1, 2006.01] 
3/20 . dựa trên điện áp dư [1, 2006.01] 
3/22 . . tác động nhanh, ví dụ sét đánh [1, 2006.01] 
3/24 . dựa trên hiệu điện thế thấp hoặc không có hiệu điện thế [1, 2006.01] 
3/247 . . có rơle thời gian [3, 2006.01] 
3/253 . . khi sử dụng nhiều pha, ví dụ cắt pha [3, 2006.01] 
3/26 . dựa trên sự chênh lệch hiệu điện thế hoặc dòng điện, dựa trên góc pha giữa các điện 

áp hoặc giữa các dòng điện [1, 2006.01] 
3/28 . . trong đó những giá trị hiệu điện thế hoặc dòng diện trên những phần xa nhau của 

cùng một hệ, ví dụ trên hai đầu đối xứng của dây, trên đầu vào và ra của máy [1, 
2006.01] 

3/30 . . . có sử dụng những dây dẫn kiểm tra hoặc những kênh tín hiệu khác [1, 2006.01] 
3/32 . . trong đó so sánh những giá trị hiệu điện thế hoặc dòng điện trong các điểm tương 

ứng trên dây dẫn khác nhau của cùng một hệ ví dụ so sánh dòng điện trong dây 
dẫn và ngược lại [1, 2006.01] 

3/33 . . . có sử dụng biến áp cộng dòng điện (H02H 3/347 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/34 . . . trong hệ ba pha [1, 2006.01] 
3/347 . . . . có sử dụng biến áp cộng dòng điện [3, 2006.01] 
3/353 . . . . có so sánh pha của hiệu điện thế [3, 2006.01] 
3/36 . . có so sánh giá trị hiệu điện thế hoặc dòng điện ở các điểm tương ứng của những 

hệ khác nhau, ví dụ của các hệ với những fiđơ song song [1, 2006.01] 
3/38 . dựa trên hiệu điện thế cũng như dòng điện; dựa trên góc pha giữa hiện điện thế và 

dòng điện [1, 2006.01] 
3/40 . dựa trên tỷ số hiệu điện thế và dòng điện [1, 2006.01] 
3/42 . dựa trên tích hiệu điện thế và dòng điện [1, 2006.01] 
3/44 . dựa trên tốc độ thay đổi các đại lượng điện [3, 2006.01] 
3/46 . dựa trên sự lệch tần số [3, 2006.01] 
3/48 . dựa trên sự mất đồng bộ [3, 2006.01] 
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3/50 . dựa trên độ méo dạng sóng, ví dụ theo dòng xoay chiều trong các thiết bị dòng một 
chiều [3, 2006.01] 

3/52 . . dựa trên sự xuất hiện sóng hài [3, 2006.01] 

5/00 Các sơ đồ bảo vệ khi có sự cố, thực hiện ngắt tự động và dựa trực tiếp vào sự 
lệch không cho phép khỏi những thông số làm việc không điện bình thường có 
hoặc không có sự đóng mạch trở lại kế theo (sử dụng các thiết bị mô phỏng của 
các thiết bị được bảo vệ H02H 6/00; cho những dạng cụ thể của máy và thiết bị điện 
hoặc để bảo vệ mạng lưới cáp điện trên không theo từng nhóm H02H 7/00) [1, 3, 
2006.01] 

5/04 . dựa trên sự lệch khỏi nhiệt độ bình thường [1, 2006.01] 
5/06 . . trong những thiết bị điện chứa dầu [1, 2006.01] 
5/08 . dựa trên sự lệch áp suất của dòng chảy, mực nước, hoặc sự di chuyển của chất 

lỏng, ví dụ rơle Buchholz [1, 2006.01] 
5/10 . dựa trên sự hỏng hóc cơ học, ví dụ đứt đường dây, đứt mạch nối đất [1, 2006.01] 
5/12 . phản ứng khi người hoặc động vật đến gần một khoảng không cho phép hoặc va 

chạm vào các chi tiết có điện thế [1, 2006.01] 

6/00 Các sơ đồ bảo vệ khi có sự cố dựa trên sự thay đổi không mong muốn của các 
thông số làm việc không điện bình thường có sử dụng mẫu những thiết bị được 
bảo vệ, ví dụ sử dụng các ảnh nhiệt [3, 2006.01] 

7/00 Các sơ đồ bảo vệ khi có sự cố cho những dạng máy điện và khí cụ điện cụ thể, 
hoặc bảo vệ mạng lưới cáp hoặc điện trên không theo từng khu vực, có chuyển 
mạch tự động trong trường hợp có sự thay đổi không mong muốn khỏi điều 
kiện làm việc bình thường  (sự liên kết về mặt kết cấu của những thiết bị bảo vệ với 
máy móc hoặc thiết bị điện cụ thể và sự bảo vệ chúng, không có ngắt mạch tự động - 
xem ở phần lớp tương ứng với máy hoặc thiết bị điện đó) [1, 2006.01] 

7/04 . dùng cho máy biến thế [1, 2006.01] 
7/045 . . bảo vệ các máy biến áp bằng mạch vi phân [3, 2006.01] 
7/05 . . cho những biến áp điện rung, ví dụ bảo vệ chế độ cộng hưởng [3, 2006.01] 
7/055 . . cho biến thế có rẽ mạch hoặc cho những phương tiện để chuyển mạch [3, 

2006.01] 
7/06 . dùng cho máy phát điện; dùng cho máy bù pha đồng bộ [1, 2006.01] 
7/08 . dùng cho động cơ điện đi-na-mô [1, 2006.01] 
7/085 . . do quá tải [1, 2006.01] 
7/09 . . do quá điện áp; giảm điện áp; do hỏng một pha [1, 2006.01] 
7/093 . . do tăng hoặc giảm đột biết số vòng quay (dầu cao ly tâm H01H 35/10) [1, 

2006.01] 
7/097 . . do quay sai chiều [1, 2006.01] 
7/10 . dùng cho các bộ biến đổi; dùng cho các bộ chỉnh lưu [1, 2006.01] 
7/12 . . của bộ biến đổi tĩnh hoặc bộ chỉnh lưu tĩnh [1, 2006.01] 
7/122 . . . của bộ biến điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều [2, 2006.01] 
7/125 . . . của bộ chỉnh lưu [2, 2006.01] 
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7/127 . . . . có điện cực điều khiển phụ để nối điên áp điều khiển khoá hoặc dòng điện khi 
có sự cố [2, 2006.01] 

7/16 . Các sơ đồ bảo vệ tụ điện (máy bù pha đồng bộ H02H 7/06) [1, 2006.01] 
7/18 . Các sơ đồ bảo vệ bộ pin; Các sơ đồ bảo vệ ắc qui [1, 2006.01] 
7/20 . Các sơ đồ bảo vệ các dụng cụ điện tử (cho những dụng cụ đo điện G01R 1/36; cho 

bộ điều chỉnh dòng điện hoặc điện áp một chiều bằng bán dẫn G05F 1/58; cho bộ 
đổi điện H02H 7/10, H02M 1/18; cho bộ khuếch đại H03F 1/52; cho những sơ đồ 
chuyển mạch điện tử H03K 17/08) [1, 2006.01] 

7/22 . Các sơ đồ bảo vệ các chi tiết của thiết bị phân phối, ví dụ của hệ thanh dẫn, những 
dụng cụ chuyển mạch [1, 2006.01] 

7/24 . Các sơ đồ bảo vệ bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
7/26 . Sự bảo vệ dây cáp hoặc mạch điện trên không theo đoạn, ví dụ để ngắt mạch trện 

đoạn có xảy ra đoản mạch, chập mạch với đất hoặc sự phóng điện khác (sự xác 
định vị trí hỏng trong dây cáp G01R 31/08) [1, 2006.01] 

7/28 . . cho mạch kín [1, 2006.01] 
7/30 . . Ngắt mạch từng bước [3, 2006.01] 

9/00 Các sơ đồ bảo vệ khi có sự cố bằng cách giới hạn dòng điện quá tải hoặc điện hế 
quá cao, không cần ngắt tải (sự nối về mặt kết cấu các thiết bị bảo vệ với máy móc 
hoặc thiết bị điện cụ thể xem ở những phân lớp tương ứng với những máy hoặc thiết 
bị đó) [1, 2006.01] 

9/02 . dựa theo sự quá tải dòng diện  [1, 2006.01] 
9/04 . dựa theo điện áp quá mức bình thường (các chi tiết của dụng cụ chống sét H01C 

7/12, 8/04, H01G 9/18, H01T) [1, 2006.01] 
9/06 . . sử dụng bộ phóng tia điện [1, 2006.01] 
9/08 . Giới hạn hoặc khử dòng điện chập mạch với đất, ví dụ cuộn cảm (peterxen) [3, 

2006.01] 

11/00 Các sơ đồ bảo vệ khi có sự cố để ngăn sự nối mạch trong trường hợp xuất hiện 
chế độ làm việc không bình thường do sự nối mạch này gây ra [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập ở các nhóm khác của phân lớp này [2009.01] 
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H02J CÁC SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN HOẶC CÁC HỆ THỐNG CUNG CẤP HOẶC  
PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN; CÁC HỆ THỐNG TÍCH NĂNG LƯỢNG 
ĐIỆN (các mạch cấp điện cho các thiết bị đo bức xạ tia X, bức xạ tia gamma, bức xạ 
hạt hoặc các bức xạ vũ trụ G01T 1/175; mạch cung cấp điện chuyên dùng cho các 
đồng hồ điện tử không có bộ phận chuyển động G04G 19/00; cho máy tính số G06F 
1/18; cho ống phóng điện qua khí H01J 37/248; điều khiển liên hệ một số động cơ 
điện, điều khiển tổ động cơ - máy phát sơ cấp H02P; sử dung thêm đường dây tải 
năng lượng điện và mạng điện công suất để truyền thông tin H04B; điều khiển năng 
lượng cao tần H03L; ứng dụng phụ của đường dây điện hoặc mạng lưới điện để 
truyền thông tin H04B) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm:  

- Mạng điện chính và mạng phân phối dòng một chiều và xoay chiều; 
- Sơ đồ cung cấp điện từ ắc quy và điều chỉnh ắc quy, sơ đồ cung cấp 
điện phối hợp cho mạng điện có từ hai nguồn điện trở lên loại bất kỳ; 
- Bố trí hoặc hệ thống mạch điện cung cấp không dây hoặc phân phối 
điện.  

(2) Phân lớp này không bao gồm:  
 - Sự điều khiển các động cơ điện, máy phát điện hoặc bộ biến đổi điện 

đơn nằm trong các phân lớp H01F, H01K, H02M được phân vào  
H02P;  

  - Điều khiển động cơ hoặc máy phát điện đơn ở phân lớp H02N, thuộc    
                                     về phân lớp H02N này. 

Nội dung phân lớp 
BỐ TRÍ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
Dùng cho các mạng điện phân phối:  

Dòng một chiều; xoay chiều  .............................................................................. 1/00; 3/00 
Tổ hợp không chuyên dụng ................................................................................ 5/00; 4/00 

Dùng cho ắc quy .................................................................................................................... 7/00 
Dùng để cung cấp điện dữ trữ hoặc khi có sự cố ................................................................... 9/00 
Dùng để cung cấp điện cho các thiết bị phụ của nhà máy 

điện ........................................................................................................................ 11/00 
Dùng để chỉ báo từ xa chế độ làm việc của mạng điện ....................................................... 13/00 
CÁC HỆ THỐNG DÙNG ĐỂ TÍCH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN .......................................................... 15/00 
SƠ ĐỒ HOẶC HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN ĐỂ CẤP HOẶC 
PHÂN PHỐI KHÔNG DÂY ĐIỆN NĂNG ..................................................................................... 17/00 

 

1/00 Các sơ đồ mạch điện của các mạng điện một chiều chính hoặc mạng phân phối 
dòng một chiều [1, 2006.01] 

1/02 . Sơ đồ triệt tiêu sóng hài hoặc xung (trong các bộ biến đổi H02M 1/00) [1, 2006.01] 
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1/04 . Các hệ thống cấp dòng không đổi [1, 2006.01] 
1/06 . Các hệ thống hai dây dẫn [1, 2006.01] 
1/08 . Các hệ thống ba dây dẫn; Các hệ thống có từ ba dây dẫn trở lên [1, 2006.01] 
1/10 . Các nguồn điện một chiều làm việc song song (ắc qui H02J 7/34) [1, 2006.01] 
1/12 . . Máy phát một chiều và bộ biến đổi làm việc song song, ví dụ máy phát dòng một 

chiều và bộ chỉnh lưu thuỷ ngân [1, 2006.01] 
1/14 . Cân bằng tải trọng mạch điện (nhờ ắc qui H02J 7/34) [1, 2006.01] 
1/16 . . sử dụng các máy điện đi-na-mô có bánh đà [1, 2006.01] 

3/00 Sơ đồ mạch điện của các mạng điện xoay chiều chính và mạng phân phối điện 
xoay chiều [1, 2006.01] 

3/01 . Cơ cấu để làm giảm sóng hài hoặc xung (trong các bộ biến đổi H02M 1/00) [3, 
2006.01] 

3/02 . sử dụng một mạng để phân phối đồng thời năng lượng điện trên các tần số khác 
nhau; sử dụng một mạng để phân phối đồng thời năng lượng diện xoay chiều và 
một chiều [1, 2006.01] 

3/04 . để nối các mạng có cùng một tần số được cung cấp điện từ các nguồn khác nhau [1, 
2006.01] 

3/06 . . Điều chỉnh việc truyền năng lượng điện giữa các mạng nối với nhau; Điều chỉnh 
sự phân bố tải giữa các mạng nối với nhau [1, 2006.01] 

3/08 . . Đồng bộ hoá các mạng điện [1, 2006.01] 
3/10 . Các hệ thống cung cấp dòng không đổi [1, 2006.01] 
3/12 . có sử dụng thiết bị bù để điều chỉnh điệp áp trong các mạng điện xoay chiều [1, 

2006.01] 
3/14 . . bằng cách mắc tải vào mạng hoặc ngắt tải khỏi mạng điện, ví dụ bằng cách mắc 

vào một tải biến đổi dần dần [1, 2006.01] 
3/16 . . bằng cách điều chỉnh công suất phản kháng  [1, 2006.01] 
3/18 . Thiết bị để điều chỉnh, triệt tiêu hoặc bù công suất phản kháng trong các mạng điện 

(để điều chỉnh điện áp H02J 3/12; sử dụng cuộn cảm Peterzen H02H 9/08) [1, 
2006.01] 

3/20 . . trong các đường dây trên không có khoảng vượt lớn [1, 2006.01] 
3/22 . . trong các đường dây cáp [1, 2006.01] 
3/24 . Thiết bị để ngăn chặn hoặc làm giảm dao động của công suất trong các mạng điện 

(bằng cách điều chỉnh máy phát điện H02P 9/00) [1, 2006.01] 
3/26 . Thiết bị dùng để triệt tiêu hoặc làm giảm sự không đối xứng trong các mạng điện 

nhiều pha [1, 2006.01] 
3/28 . Thiết bị để cân bằng tải trọng mạch điện bằng cách tích năng lượng [1, 2006.01] 
3/30 . . nhờ các máy điện đi-na-mô có bánh đà [1, 2006.01] 
3/32 . . nhờ ắc qui có liên kết với bộ biến đổi [1, 2006.01] 
3/34 . Thiết bị để truyền năng lượng điện giữa các mạng điện có tần số khác hẳn nhau (bộ 

biến đổi tần số H02M) [1, 2006.01] 
3/36 . Thiết bị để truyền năng lượng điện giữa các mạng điện xoay chiều qua dây nối cao 

áp một chiều [1, 2006.01] 
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3/38 . Thiết bị để cung cấp song song cho một mạng điện bằng hai hoặc nhiều máy phát 
điện, bộ biến đổi hoặc biến thế [1, 2006.01] 

3/40 . . Đồng bộ hoá máy phát để hoà vào mạng điện hoặc với một máy phát điện khác 
[1, 2006.01] 

3/42 . . . có nối mạch song song tự động khi đạt được đồng bộ [1, 2006.01] 
3/44 . . . có thiết bị để bảo đảm thứ tự đúng của các pha [1, 2006.01] 
3/46 . . Điều chỉnh sự phân bố công suất ra giữa các máy phát điện, các bộ biến đổi điện 

hoặc giữa các biến thế [1, 2006.01] 
3/48 . . . Điều chỉnh sự phân bố của thành phần trùng pha [1, 2006.01] 
3/50 . . . Điều chỉnh sự phân bố của thành phần lệch pha [1, 2006.01] 

4/00 Sơ đồ những mạng chính và mạng phân phối không phải là mạng một chiều hay 
xoay chiều [2, 2006.01] 

5/00 Sơ đồ mạch điện để truyền điện năng giữa các mạng điện xoay chiều và mạng 
điện một chiều (H02J 3/36 được ưu tiên) [1, 2006.01, 2016.01] 

7/00 Sơ đồ nạp điện hoặc khử cực ắc qui; Sơ đồ cung cấp điện cho mạng điện tử ắc 
qui [1, 2006.01] 

7/02 . để nạp ắc qui từ mạng điện xoay chiều nhờ các bộ biến đổi [1, 2006.01, 2016.01] 
7/04 . . Điều chỉnh dòng điện nạp hoặc điện áp nạp [1, 2006.01] 
7/06 . . . nhờ dụng cụ phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc bán dẫn [1, 2006.01] 
7/08 . . . . chỉ sử dụng dụng cụ phóng điện qua khí hoặc dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
7/10 . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
7/12 . . . nhờ các thiết bị từ có độ bão hoà điều chỉnh được, ví dụ các bộ biến đổi từ [1, 

2006.01] 
7/14 . để nạp ắc qui từ các máy phát điện đi-na-mô quay với vận tốc thay đổi, ví dụ trên 

các phương tiện giao thông [1, 2006.01] 
7/16 . . Điều chỉnh dòng điện nạp hoặc điện áp nạp bằng cách thay đổi trường kích thích 

[1, 2006.01] 
7/18 . . . đạt được do sự thay đổi điện trở thuần trong cuộn kích thích bằng cách đóng 

mạch từng bước các điện trở và mạch kích thích hoặc ngắt chúng khỏi mạch 
này [1, 2006.01] 

7/20 . . . nhờ có sự thay đổi từ từ điện trở của các điện trở [1, 2006.01] 
7/22 . . . bằng cách điều chỉnh tỷ số thời gian đóng và ngắt mạch của các tiếp điểm làm 

việc gián đoạn, ví dụ nhờ máy điều chỉnh Tirill [1, 2006.01] 
7/24 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc bán dẫn [1, 

2006.01] 
7/26 . . . sử dụng các dụng cụ từ có độ bão hoà điều chỉnh được [1, 2006.01] 
7/28 . . . sử dụng thiết bị từ có độ bão hòa kiểm soát được kết hợp với thiết bị bán dẫn 

hoặc ống phóng điện được kiểm soát [1,2006.01] 
7/30 . . . sử dụng các máy điện được kích thích do phản ứng của phần ứng [1, 2006.01] 
7/32 . để nạp điện ắc qui từ hệ thống thiết bị nạp điện có động cơ sơ cấp không phải là 

động cơ điện [1, 2006.01] 
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7/34 . làm việc song song trong các mạng chính có sử dụng cả bộ tích điện và nguồn một 
chiều khác, ví dụ nhằm tạo ra chế độ hoãn xung (H02J 7/14 được ưu tiên) [1, 4, 
2006.01] 

7/35 . . có tế bào nhạy sáng [4, 2006.01] 
7/36 . Thiết bị có bộ chuyển mạch ắc qui [1, 2006.01] 

9/00 Sơ đồ cung cấp năng lượng dự trữ hoặc phòng khi có sự cố, ví dụ để chiếu sáng 
dự trữ (có các thiết bị để tích điện cho ắc qui dự trữ) [1, 2006.01] 

9/02 . trong đó có hệ thống phân phối phụ trợ được lắp với các đèn tương ứng được đưa 
vào hoạt động [1, 2006.01] 

9/04 . trong đó hệ thống phân phối phụ được ngắt khỏi nguồn bình thường và mắc vào 
nguồn dự trữ [1, 2006.01] 

9/06 . . có chuyển mạch tự động [1, 2006.01] 
9/08 . . . đòi hỏi mở máy động cơ sơ cấp [1, 2006.01] 

11/00 Sơ đồ cung cấp điện cho thiết bị phụ của các nhà máy điện, mà ở đó thực hiện 
việc sản xuất, phân phối hoặc biến đổi năng lượng điện (sơ đồ cung cấp điện dự 
trữ hoặc phòng khi sự cố H02J 9/00) [1, 2006.01] 

13/00 Sơ đồ mạch điện của các thiết bị dùng để chỉ báo từ xa trạng thái làm việc của 
mạng điện, ví dụ ghi lại đồng thời việc đóng ngắt của từng máy cắt tự động 
trong mạng; Sơ đồ thiết bị để điều khiển từ xa các phương tiện chuyển mạch 
trong các mạng phân bố năng lượng điện, ví dụ đóng ngắt điện của các thiết bị 
tiêu thụ năng lượng bằng các tín hiệu mã xung truyền trong mạng điện [1, 
2006.01] 

15/00 Hệ thống để tích năng lượng điện (các hệ thống cơ khí dùng vào việc này F01 - 
F04; dưới hình thức hoá học H01M) [2, 2006.01] 

50/00 Sơ đồ hoặc hệ thống mạch điện cấp hoặc phân phối không dây điện năng 
[2016.01] 

Ghi chú [2016.01] 
 1. Trong nhóm chính này, các loại công nghệ không dây đặc trưng được sử dụng để 

truyền tải điện được xếp trong các nhóm H02J 50/05-H02J 50/30, trong khi các khía 
cạnh liên quan đến sơ đồ hoặc hệ thống mạch điện của chúng được xếp trong các 
nhóm H02J 50/40 -H02J 50/90. 

 2. Trong nhóm chính này, việc phân loại theo nhiều khía cạnh được áp dụng, vì vậy 
các đối tượng được đặc trưng bởi các khía cạnh thuộc nhiều hơn một nhóm của 
chúng phải được phân loại trong từng nhóm đó. 

50/05 . sử dụng mạch ghép điện dung [2016.01] 
50/10 . sử dụng mạch ghép cảm ứng [2016.01] 
50/12 . . kiểu cộng hưởng [2016.01] 
50/15 . sử dụng sóng siêu âm [2016.01] 
50/20 . sử dụng vi sóng hoặc sóng tần số vô tuyến điện [2016.01] 
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50/23 . . đặc trưng bởi loại ăng-ten truyền, ví dụ ăng-ten định hướng hoặc ăng-ten Yagi 
[2016.01] 

50/27 . . đặc trưng bởi loại ăng-ten nhận, ví dụ ăng-ten chỉnh lưu Rectenna [2016.01] 
50/30 . sử dụng ánh sáng, ví dụ lase [2016.01] 
50/40 . sử dụng hai hoặc nhiều thiết bị truyền hoặc nhận (H02J 50/50 được ưu tiên) 

[2016.01] 
50/50 . sử dụng các bộ lặp năng lượng bổ sung giữa các thiết bị truyền và thiết bị nhận 

[2016.01] 
50/60 . đáp ứng với sự xuất hiện của vật ngoại lai, ví dụ phát hiện các sinh vật sống 

[2016.01] 
50/70 . liên quan đến các lĩnh vực giảm rò rỉ điện, từ trường hoặc điện từ [2016.01] 
50/80 . liên quan đến việc trao đổi dữ liệu, liên quan đến việc cung cấp hoặc phân phối 

điện năng, giữa thiết bị truyền và thiết bị nhận [2016.01] 
50/90 . liên quan đến việc phát hiện hoặc tối ưu vị trí, ví dụ căn chỉnh [2016.01]
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H02K MÁY ĐIỆN ĐỘNG (dụng cụ đo G01; rơle điện động H01H 53/00; biến đổi năng 
lượng đầu vào của dòng một chiều hoặc dòng xoay chiều thành năng lượng đầu ra ở 
dạng cần thiết H02M 9/00; micro, máy quay đĩa, loa và các bộ biến đổi âm cơ điện 
tương tự H04R) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm các vấn đề cấu tạo máy phát điện để điều khiển chúng. 
(2)  Phân lớp này không bao gồm các kết cấu dùng để khởi động, điều chỉnh, chuyển 

mạch điện, hãm hoặc các động cơ điều khiển khác, máy phát điện hoặc bộ biến đổi 
đi-na-mô điện, nói chung, thì được phân loại vào phân lớp H02P. 

(3) Cần lưu ý tới các Ghi chú ngay sau tên lớp B81 và phân lớp B81B đề cập đến « các 
thiết bị vi cấu trúc » và « các hệ thống vi cấu trúc ». 

 

Nội dung phân lớp 
MÁY PHÁT VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

Động cơ điện xoay chiều quay liên tục;  
Không đồng bộ; đồng bộ; có chuyển mạch cơ  học .......................... 17/00; 19/00; 21/00; 27/00 
Động cơ một chiều và động cơ vạn năng (xoay chiều - một 

chiều) có chuyển mạch cơ học; có bộ ngắt 
mạch ................................................................................................. 23/00; 25/00 

Có thiết bị chuyển mạch không cơ học ............................................................................... 29/00 
Động cơ phi chu kỳ; có chuyển động dao động; 
động cơ bước ...................................................................... 31/00; 33/00; 35/00; 37/00 

Máy phát dòng điện dạng sóng không sin ........................................................................... 39/00 
Động cơ có vài rô-to hoặc stato ........................................................................................... 16/00 

CÁC THIẾT BỊ BIẾN ĐỘNG ĐẶC BIỆT 
Máy điện để truyền chuyển động góc; động cơ mômen ........................................... 24/00; 26/00 
Máy điện có tương tác điện động với Plasma hoặc với 

dòng chất lỏng dẫn điện hoặc với dòng các hạt từ 
và hạt dẫn điện ....................................................................................................... 44/00 

Các hệ thống động cơ để chuyển dịch vật rắn dọc theo một 
quỹ đạo nào đó ...................................................................................................... 41/00 

Các bộ biến đổi kiểu máy điện ............................................................................................ 47/00 
Phanh hoặc các khớp ly hợp điện động; các cơ cấu truyền 

điện động .................................................................................................... 49/00; 51/00 
Các động cơ vĩnh cửu giả định  ........................................................................................... 53/00 
Máy điện làm việc ở nhiệt độ siêu thấp ............................................................................... 55/00 
Các máy điện không được nêu trong các nhóm khác .......................................................... 57/00 

CÁC CHI TIẾT KẾT CẤU 
Các mạch từ; cuộn dây; vỏ máy ..........................................................................1/00; 3/00; 5/00 
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Các thiết bị có liệ hệ về mặt cấu trúc với các máy điện để 
điều chỉnh năng lượng cơ học; để làm mát các 
dụng cụ đo hoặc cơ cấu bảo vệ; thiết bị lấy điện 
hoặc chuyển mạch ................................................................... 7/00; 9/00; 11/00; 13/00 

CHẾ TẠO 15/00 
 

1/00 Các chi tiết kết cấu của mạch từ (mạch từ cho rơle H01H 50/16) [1, 2006.01] 
1/02 . khác biệt về vật liệu từ được sử dụng [1, 2006.01] 
1/04 . khác biệt về vật liệu cách điện các mạch từ hoặc bộ phận của chúng [1, 2006.01] 
1/06 . khác biệt về tiết diện, hình dạng hoặc cấu trúc [1, 2006.01] 
1/08 . . Các cực lồi [1, 2006.01] 
1/10 . . . Các cực chuyển mạch [1, 2006.01] 
1/12 . . Các phần tĩnh của mạch từ [1, 2006.01] 
1/14 . . . Các lõi stato có cực lồi [1, 2006.01] 
1/16 . . . Các lõi stato có rãnh để cuốn dây [1, 2006.01] 
1/17 .  .  .  Lõi stato có nam chân vĩnh cửu [1, 2006.01] 
1/18 . . . Cơ cấu để lắp đặt hoặc gia cố các phần tĩnh của mạch từ trong stato hoặc vào 

stato [1, 2006.01] 
1/20 . . . có các rãnh hoặc tuyến thông cho môi trường làm mát [1, 2006.01] 
1/22 . . Các phần quay của mạch từ [1, 2006.01] 
1/24 . . . Các lõi rô-to cực lồi [1, 2006.01] 
1/26 . . . Các lõi rô-to có rãnh để cuốn dây [1, 2006.01] 
1/27 . . . Lõi rô-to có nam chân vĩnh cửu [5, 2006.01] 
1/28 . . . Cơ cấu để lắp đặt hoặc gia cố các phần quay của mạch từ trong rô-to hoặc vào 

rô-to [1, 2006.01] 
1/30 . . . . có sử dụng một phần hoặc một số chi tiết trung gian, ví dụ moay-ơ với những 

nan hoa [1, 2006.01] 
1/32 . . . có các rãnh hoặc tuyến thông cho môi trường làm mát [1, 2006.01] 
1/34 . . các phần tử của mạch từ thực hiện chuyển động qua lại tịnh tiến; dao động hoặc 

rung [1, 2006.01] 

3/00 Cấu trúc các cuộn dây [1, 2006.01] 
3/02 . Các cuộn dây khác nhau về sử dụng vật liệu của dây dẫn [1, 2006.01] 
3/04 . Các cuộn dây khác nhau về tiết diện, hình dạng hoặc cấu trúc, ví dụ cuộn dây với 

những dây dẫn hình thanh [1, 2006.01] 
3/12 . . đặt trong các rãnh [1, 2006.01] 
3/14 . . . với những dây dẫn chuyển vị, ví dụ với dây dẫn xoắn [1, 2006.01] 
3/16 . . . để dùng cho các mục đích phụ khác, ví dụ chống rung hoặc chuyển mạch [1, 

2006.01] 
3/18 . . Các cuộn dây cực lồi [1, 2006.01] 
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3/20 . . . để dùng cho các mục đích phụ khác, ví dụ chống rung hoặc chuyển mạch [1, 
2006.01] 

3/22 . . sử dụng dây dẫn rỗng [1, 2006.01] 
3/24 . . có các rãnh hoặc tuyến thông cho môi trường làm mát đặt giữa các dây [1, 

2006.01] 
3/26 . . sử dụng dây dẫn kiểu mạch in [1, 2006.01] 
3/28 . . sắp xếp các cuộn dây hoặc các mối nối giữa chúng (các cuộn dây để chuyển mạch 

các cực H02K 17/06, H02K 17/14, H02K 19/12, H02K 19/32) [1, 2006.01] 
3/30 . Các cuộn dây khác nhau về sử dụng vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
3/32 . Các cuộn dây khác nhau về tiết diện, hình dạng hoặc cấu trúc chất cách điện [1, 

2006.01] 
3/34 . . giữa các dây dẫn hoặc dây dẫn và lõi, ví dụ cách điện kiểu rãnh [1, 3, 2006.01] 
3/38 . . xung quanh phần đầu các lõi cuộn dây, các mối nối cân bằng hoặc các mối nối 

giữa chúng [1, 2006.01] 
3/40 . . cuộn dây cao áp, ví dụ có những thiết bị bảo vệ chống quầng sáng phóng xạ [1, 

2006.01] 
3/42 . Các phương tiện để hạn chế hoặc giảm tổn hao từ các dòng điện xoáy ở các phần 

đầu của cuộn dây, ví dụ bằng cách dùng màn chắn [1, 2, 2006.01] 
3/44 . Bảo vệ chống ẩm hoặc các tác dụng của hoá học; Các cuộn dây để sử dụng trong 

chất lỏng hoặc khí [1, 2006.01] 
3/46 . Cố định các cuộn dây trên stato hoặc rô-to [1, 2006.01] 
3/47 . . Các cuộn dây có lõi không khí tức là không có lõi sắt[3, 2006.01] 
3/48 . . trong các rãnh [1, 2006.01] 
3/487 . . . Thiết bị để đóng kín các rãnh [3, 2006.01] 
3/493 . . . . có từ tính [3, 2006.01] 
3/50 . . Cố định các phần đầu của các cuộn, của các cuộn cân bằng hoặc các mối nối giữa 

chúng [1, 2006.01] 
3/51 . . . chỉ dùng cho rô-to [3, 2006.01] 
3/52 . . Cố định các cuộn dây cực lồi hoặc những mối nối với chúng [1, 2006.01] 

5/00 Vỏ máy, thân máy, giá đỡ [1, 2006.01] 
5/02 . Vỏ máy hoặc thân máy khác nhau về cách sử dụng vật liệu [1, 2006.01] 
5/04 . Vỏ máy, thân máy, khác nhau về tiết diện, hình dạng hoặc kết cấu [1, 2006.01] 
5/06 . . Vỏ máy kim loại đúc [1, 2006.01] 
5/08 . . Vỏ máy là vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
5/10 . . có các chi tiết ngăn ngừa sự xâm nhập, ví dụ nước hoặc các ngón tay [1, 2006.01] 
5/12 . . chuyên dùng để làm việc trong môi trường lỏng hoặc khí (có kết hợp với thiết bị 

làm mát H02K 9/00) [1, 2006.01] 
5/124 . . . Bịt kín trục [3, 2006.01] 
5/128 . . . có sử dụng ống lót hoặc đĩa có khe hở [3, 2006.01] 
5/132 . . . Động cơ điện không ngấm nước (H02K 5/128 được ưu tiên; thiết bị bơm hoặc 

các hệ thống làm việc ở trạng thái dìm xuống nước F04D 13/08) [3, 2006.01] 
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5/136 . . . chống nổ [3, 2006.01] 
5/14 . . Phương tiện để cố định hoặc bảo vệ chổi than hoặc giá chổi than [1, 3, 2006.01] 
5/15 . . Thiết bị để đặt tấm chắn trục hoặc mái che mặt đầu [3, 2006.01] 
5/16 . . Phương tiện để cố định ổ trục, ví dụ trục cách li, phương tiện để đặt ổ trục trên 

thanh cái (ổ trục từ tính H02K 7/09) [1, 2006.01] 
5/167 . . . có sử dụng ổ trượt hoặc ổ cầu [3, 2006.01] 
5/173 . . . sử dụng ổ bi có phần tiếp xúc là con lăn, ví dụ ổ bi đũa [3, 2006.01] 
5/18 . . có các cánh hoặc các tấm để tăng toả nhiệt [1, 2006.01] 
5/20 . . có rãnh hoặc tuyến thông cho môi trường làm mát [1, 2006.01] 
5/22 . . 

-  [1, 
2006.01] 

5/24 . dùng để khử hoặc hạn chế tiếng ồn hoặc rung động [1, 2006.01] 
5/26 . Thiết bị điều chỉnh vị trí thân máy so với trụ đỡ nó [1, 2006.01] 

7/00 Các thiết bị điều chỉnh năng lượng cơ học gắn liền với máy điện ví dụ liên kết 
cấu trúc với động cơ dẫn động cơ khí hoặc máy điện động phụ trợ [1, 2006.01] 

7/02 . Các khối phụ trợ để tăng quán tính ví dụ bánh đà [1, 2006.01] 
7/04 . Thiết bị cân bằng [1, 2006.01] 
7/06 . Thiết bị biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay hoặc ngược lại [1, 

2006.01] 
7/065 . . Bộ rung cơ điện; dẫn động bằng rung từ [3, 2006.01] 
7/07 . . có sử dụng cơ cấu bánh cóc [3, 2006.01] 
7/075 . . có sử dụng trục khuỷu hoặc bánh lệch tâm [3, 2006.01] 
7/08 . Liên kết cấu trúc với ổ bi [1, 2006.01] 
7/09 . . có sử dụng ổ bi từ [3, 2006.01] 
7/10 . Liên kết cấu trúc với khớp li hợp, phanh hãm, puli bánh răng và bộ khởi động cơ 

[1, 2006.01] 
7/102 . . có bộ hãm ma sát [1, 2006.01] 
7/104 . . có bộ hãm tác động bằng cách sử dụng dòng điện xoáy [1, 2006.01] 
7/106 . . có bộ hãm điện từ [1, 2006.01] 
7/108 . . có bộ li hợp ma sát [1, 2006.01] 
7/11 . . có bộ li hợp điện từ [1, 2006.01] 
7/112 . . có bộ hãm và li hợp ma sát [1, 2006.01] 
7/114 . . có bộ hãm và li hợp điện từ [1, 2006.01] 
7/116 . . có hộp truyền động [1, 2006.01] 
7/118 . . có cơ cấu khởi động [1, 2006.01] 
7/12 . . có chuyển động hạn chế phần stato, rô-to hoặc phần lõi, ví dụ rô-to theo hướng 

trục để khớp vào hoặc để hãm lại [1, 2006.01] 
7/14 . . Liên kết cấu trúc với tải cơ khí, ví dụ với dụng cụ cơ khí bằng tay, với quạt (có 

quạt hoặc cánh quạt để làm mát máy H02K 9/06; dùng cho các máy hút bụi 
A47L) [1, 2006.01] 
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7/16 . . để làm việc ở tần số trên tới hạn rung động của các bộ phận quay [1, 2006.01] 
7/18 . Liên kết cấu trúc của máy phát với các động cơ dẫn động cơ khí, ví dụ với tuabin 

[1, 2006.01] 
7/20 . Liên kết cấu trúc với một máy điện phụ trợ, ví dụ với các động cơ khởi động hoặc 

với máy kích thích [1, 2006.01] 

9/00 (rãnh và tuyến thông trong các bộ phận của 
mạch từ H02K 1/20, H02K 1/32; rãnh và tuyến thông trong các cuộn dây hoặc giữa 
các cuộn dây H02K 3/22, H02K 3/24) [1, 2006.01] 

9/02 . bằng không khí xung quanh thổi qua máy [1, 2006.01] 
9/04 . . dùng các thiết bị để tạo ra luồng không khí làm mát [1, 2006.01] 
9/06 . . . dùng quạt hoặc cánh quạt được đưa vào hoạt động nhờ trục của máy [1, 

2006.01] 
9/08 . bằng môi trường khí làm mát luân chuyển trong thân máy (H02K 9/10 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
9/10 . bằng môi trường làm mát dạng khí, đi theo một chu trùnh khép kín, một phần của 

chu trình đó đặt ở bên ngoài thân máy [1, 2006.01] 
9/12 . . môi trường làm mát luân chuyển tự do trong thân máy [1, 2006.01] 
9/14 . bằng môi trường làm mát dạng khí luân chuyển giữa thân máy và vỏ máy [1, 

2006.01] 
9/16 . . bằng môi trường làm mát luân chuyển theo các ống bên trong thân máy [1, 

2006.01] 
9/18 . . phần ngoài của mạch khép kín có thiết bị trao đổi nhiệt gắn liền với thân máy [1, 

2006.01] 
9/19 . dùng cho các máy thân kín và mạch làm mát bằng chất lỏng kép kín, ví dụ dùng 

dầu [1, 2006.01] 
9/193 . . có các thiết bị bổ sung môi trường làm mát; có các thiết bị để hạn chế rò rỉ chất 

làm mát [1, 2006.01] 
9/197 . . trong đó có thể sử dụng nhiều chất khác nhau để làm mát rô-to và stato của máy 

[1, 2006.01] 
9/20 . . có chất lỏng làm mát bay hơi trong thân máy [1, 2006.01] 
9/22 . bằng vật liệu rắn dẫn nhiệt đặt trong stato hoặc rô-to, hoặc tiếp xúc với stato hoặc 

rô-to, ví dụ cầu nhiệt [1, 2006.01] 
9/24 . Bảo vệ các thiết bị làm mát khỏi bị hư hỏng, ví dụ do bị tổn hao chất làm mát hoặc 

do sự tuần hoàn chất làm mát bị rối loạn [1, 2006.01] 
9/26 . , 

ví dụ lắp với các bộ lọc [1, 2006.01] 
9/28 . Làm mát vành góp điện, vòng tiếp xúc hoặc chổi than, ví dụ làm mát bằng không 

khí [1, 2006.01] 

11/00 Tổ hợp kết cấu các máy điện động lực với các cấu kiện điện hoặc với các thiết bị 
để che chắn, giám sát hoặc bảo vệ (vỏ, khoang hoặc giá đỡ H02K 5/00) [1, 
2006.01, 2016.01] 
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11/01 . để che chắn khỏi trường điện từ (phương tiện để ngăn ngừa hoặc giảm thất 
thoát dòng điện xoáy trong đầu cuộn dây bằng cách che chắn H02K 3/42) 
[2016.01] 

11/02 .  để triệt tiêu nhiễu điện từ vô tuyến điện [6, 2006.01, 2016.01] 
11/026 . . Bộ triệt tiêu được nối với chổi than, giá chổi than hoặc giá đỡ của chúng 

[2016.01] 
11/028 . . Bộ triệt tiêu được nối với roto [2016.01] 
11/04 .  để chỉnh lưu [6, 2006.01, 2016.01] 
11/042 . . Bộ chỉnh lưu được nối với các bộ phận quay, ví dụ lõi roto hoặc trục quay 

[2016.01] 
11/049 . . Bộ chỉnh lưu được nối với các bộ phận tĩnh, ví dụ lõi stato [2016.01] 
11/05 . . . Bộ chỉnh lưu được nối với vỏ, khung hoặc giá [2016.01] 
11/20 . Để đo, giám sát, kiểm tra, bảo vệ hoặc chuyển mạch (bộ chỉnh lưu H02K 11/04, 

điện tử công suất H02K 11/33) [2016.01] 
11/21 . . Thiết bị cảm biến tốc độ hoặc vị trí, hoặc được kích hoạt bằng thiết bị này (đặc 

biệt thích hợp cho máy có thiết bị chuyển mạch không phải dạng cơ H02K 29/06, 
H02K 29/14) [2016.01] 

11/215 . . . Các thiết bị hiệu ứng từ, ví dụ các chi tiết có hiệu ứng Hall hoặc điện trở từ 
[2016.01] 

11/22 . . . Thiết bị quang học [2016.01] 
11/225 . . . Cuộn dây cảm biến [2016.01] 
11/23 . . . Bộ ngắt mạch ly tâm hoạt động cơ học [2016.01] 
11/24 . . Thiết bị cảm biến momen xoắn, hoặc được kích hoạt bằng thiết bị này (H02K 

11/27 được ưu tiên) [2016.01] 
11/25 . . Thiết bị cảm biến nhiệt độ, hoặc được kích hoạt bằng thiết bị này [2016.01] 
11/26 . . Thiết bị cảm ứng điện áp, hoặc được kích hoạt bằng thiết bị này, ví dụ thiết bị bảo 

vệ quá áp [2016.01] 
11/27 . . Thiết bị cảm ứng dòng điện, hoặc được kích hoạt bằng thiết bị này (bảo vệ quá 

dòng đáp ứng với nhiệt độ của máy hoặc các bộ phận của chúng, ví dụ cuộn dây, 
H02K 11/25) [2016.01] 

11/28 . . Bộ ngắt mạch bằng tay [2016.01] 
11/30 . Liên kết về mặt cấu trúc với mạch điều khiển hoặc mạch dẫn động [2016.01] 
11/33 . . Mạch dẫn động, ví dụ điện tử công suất (H02K 11/38 được ưu tiên) [2016.01] 
11/35 . . Thiết bị ghi hoặc truyền thông số máy, ví dụ chíp nhớ hoặc máy phát vô tuyến để 

chẩn đoán [2016.01] 
11/38 . . Mạch điều khiển hoặc mạch dẫn động nối với động cơ bộ chuyển mạch có bánh 

răng kiểu bánh răng-vít [2016.01] 
11/40 . Liên kết về mặt cấu trúc với các thiết bị nối đất [2016.01] 

13/00 
(thiết bị để cố định chổi than hoặc giá chổi than trên thân máy H02K 5/14; bộ lấy 
điện và các chi tiết của chúng nói chung H01R 39/00); Các sơ đồ để hoàn thiện sự 
chuyển mạch [1, 2006.01] 
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13/02 .  [1, 2006.01] 
13/04 .  [1, 2006.01] 
13/06 . . 

tranzito [1, 2006.01] 
13/08 . . Các tấm góp điện được tạo thành bởi các đầu dây kéo dài của các cuộn dây [1, 

2006.01] 
13/10 .  [1, 

2006.01] 
13/12 . Các cơ cấu đảm bảo cho sự di chuyển tịnh tiến qua lại dọc trục của rô-to và phần 

của bộ lấy điện gắn với nó, ví dụ để mài bóng bề mặt vành góp điện [1, 2006.01] 
13/14 . Những sơ đồ đảm bảo cho việc chuyển mạch được tốt hơn, ví dụ bằng cách sử 

dụng các phần tử dẫn điện một chiều [1, 2006.01] 

15/00 
động [1, 2006.01] 

15/02 . của thân stato hoặc rô-to [1, 2006.01] 
15/03 .  .  có nam chân vĩnh cửu [1, 2006.01] 
15/04 . của cuộn dây trước khi lắp chúng vào máy (cuộn dây cách ly H02K 15/10, H02K 

15/12) [1, 2006.01] 
15/06 . Lắp đặt các cuộn dây vào máy [1, 2006.01] 
15/08 . Tạo các cuộn dây bằng cách đặt dây dẫn vào một phần của lõi hoặc xung quanh 

phần của lõi [1, 2006.01] 
15/085 . . Đặt dây dẫn vào các stato có rãnh  [1, 2006.01] 
15/09 . . Đặt dây dẫn vào các rô-to có rãnh [1, 2006.01] 
15/095 . . Đặt dây dẫn xung quanh các trục lồi [1, 2006.01] 
15/10 . Đặt lớp cách điện cứng lên cuộn dây, stato hoặc rô-to [1, 2006.01] 
15/12 . Tẩm sấy hoặc sấy khô cuộn dây, stato, rô-to hoặc máy điện nói chung [1, 2006.01] 
15/14 . Bệ máy; Thân máy; Giá đỡ [1, 2006.01] 
15/16 . Định tâm rô-to trong stato; Cân bằng rô-to [1, 2006.01] 

16/00 Máy điện có nhiều rô-to hoặc nhiều stato [2, 2006.01] 
16/02 . có một stato và hai rô-to [2, 2006.01] 
16/04 . có một rô-to và hai stato[2, 2006.01] 

 Ghi chú [2] 
 Nhóm H02K 16/00 được ưu tiên so với các nhóm H02K 17/00 - H02K 53/00 

17/00 Máy phát và động cơ cảm ứng không đồng bộ [1, 2006.01] 
17/02 . Động cơ cảm ứng không đồng bộ [1, 2006.01] 
17/04 . . một pha [1, 2006.01] 
17/06 . . . có các cuộn dây cho phép chuyển các cực điện từ [1, 2006.01] 
17/08 . . . 

ngoài, ví dụ động cơ có tụ điện [1, 2006.01] 
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17/10 . . . 
mạch [1, 2006.01] 

17/12 . . nhiều pha [1, 2006.01] 
17/14 . . . có các cuộn dây cho phép chuyển cực điện từ [1, 2006.01] 
17/16 . . có rô-to có cuộn dây ngắn mạch ở trong, ví dụ rô-to loại lồng sóc [1, 2006.01] 
17/18 . . . có rô-to loại lồng sóc hai hoặc nhiều tầng [1, 2006.01] 
17/20 . . . có rô-to có các rãnh sâu để đặt cuộn dây [1, 2006.01] 
17/22 . . có rô-to mà các cuộn dây của nó được nối với vòng tiếp điện [1, 2006.01] 
17/24 . . . trong đó cả rô-to và stato được cấp dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
17/26 . . có rô-to và stato có khả năng làm việc đồng bộ [1, 2006.01] 
17/28 . . có cuộn dây bù để làm tốt hơn góc pha [1, 2006.01] 
17/30 . . Liên kết cấu trú

phụ trờ làm ảnh hưởng tới các đặc tính của động cơ hoặc dùng để điều chỉnh 
động cơ, ví dụ nối với điện trở kháng, với máy ngắt điện [1, 2006.01] 

17/32 . . 
phụ, ví dụ khớp ly hợp, với bộ hãm [1, 2006.01] 

17/34 . . Tổ máy nối tầng bao gồm động cơ không đồng bộ liên kết với bộ đổi hoặc động 
cơ điện động khác [1, 2006.01] 

17/36 . . . có động cơ cảm ứng không đồng bộ kiểu khác [1, 2006.01] 
17/38 . . . có máy điện có vành góp [1, 2006.01] 
17/40 . . . có bộ biến đổi quay để biến đổi dòng xoay chiều thành một chiều [1, 2006.01] 
17/42 . Máy phát cảm ứng không đồng bộ (H02K 17/02 được ưu tiên)  [4, 2006.01] 
17/44 . . Liên kết cấu trúc với một máy điện để kích thích [1, 2006.01] 

19/00 Máy phát và động cơ đồng bộ (có nam châm vĩnh cửu H02K 21/00) [1, 2006.01] 
19/02 . Động cơ đồng bộ [1, 2006.01] 
19/04 . . một pha [1, 2006.01] 
19/06 . . . to và rô-to không dây quấn làm bằng sắt mềm có 

từ trở biến thiên, ví dụ động cơ cảm ứng [1, 2006.01] 
19/08 . . . -to nhẵn không dây quấn làm bằng vật 

liệu có tính trễ lớn, ví dụ động cơ đồng bộ  [1, 2006.01] 
19/10 . . nhiều pha [1, 2006.01] 
19/12 . . . , ví dụ để tự kích thích, để kích thích hỗn 

hợp, để chuyển các cực [1, 2006.01] 
19/14 . . có cuộn dây phụ ngắn mạch để khởi động động cơ đồng bộ như một động cơ 

không đồng bộ [1, 2006.01] 
19/16 . Máy phát đồng bộ [1, 2006.01] 
19/18 . . có các cuộn dây trong đó mỗi vòng dây của chúng chỉ tương tác với các cực cùng 

tính, ví dụ máy phát điện đơn cực [1, 2006.01] 
19/20 . . . có rô-to không dây quấn bằng vật liệu sắt từ mềm với từ trở biến thiên [1, 

2006.01] 
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19/22 . . có cuộn dây mà mỗi vòng dây trong đó tương tác lần lượt với các cực khác cực 
tính, ví dụ máy phát đảo cực [1, 2006.01] 

19/24 . . . có rô-to không dây quấn làm bằng vật liệu sắt từ mềm có từ trở biến thiên [1, 
2006.01] 

19/26 . . khác biệt bởi sự bố trí cuộn dây kích thích [1, 2006.01] 
19/28 . . . để tự kích thích [1, 2006.01] 
19/30 . . . để kích thích hỗn hợp [1, 2006.01] 
19/32 . . . để chuyển các cực [1, 2006.01] 
19/34 . . có ít nhất hai đầu ra [1, 2006.01] 
19/36 . . 

 [1, 2006.01] 
19/38 . .  mắc nối với máy kích thích [1, 

2006.01] 

21/00 
cửu [1, 2006.01] 

21/02 . Chi tiết cấu tạo [1, 2006.01] 
21/04 . . Cuộn dây trên nam châm để tăng thêm kích thích [1, 2006.01] 
21/10 . . Phần ứng quay [1, 2006.01] 
21/12 . có phần ứng cố định và nam châm quay [1, 2006.01] 
21/14 . .  [1, 2006.01] 
21/16 . . . có lõi vòng của phần ứng với các cực lồi (với tương tác đơn cực H02K 21/20) 

[1, 2006.01] 
21/18 . . . có lõi của phần ứng hình móng ngựa (với tương tác đơn cực H02K 21/20) [1, 

2006.01] 
21/20 . . . có cuộn dây mà mỗi vòng dây của nó chỉ tác động với các cực cùng tính, ví dụ 

máy điện đơn cực [1, 2006.01] 
21/22 . . , ví dụ máy điện từ có bánh đà [1, 2006.01] 
21/24 . . nam châm đối diện phần ứng theo hướng trục, ví dụ đi-na-mô xe đạp dạng ống [1, 

2006.01] 
21/26 . có phần ứng quay và nam châm cố định [1, 2006.01] 
21/28 . . có phần ứng quay trong nam châm [1, 2006.01] 
21/30 . . . phần ứng với các trục lồi có lõi hình khuyên (với tương tác đơn cực H02K 

21/36) [1, 2006.01] 
21/32 . . . với nam châm hình móng ngựa (với tương tác đơn cực H02K 21/36) [1, 

2006.01] 
21/34 . . . có nam châm dạng chuông hoặc dạng thanh, ví dụ để làm đèn xe đạp (với tương 

tác đơn cực H02K 21/36) [1, 2006.01] 
21/36 . . . tương tác đơn cực [1, 2006.01] 
21/38 . có bộ phân phối thông lượng quay còn phần ứng và nam châm đứng yên cố định [1, 

2006.01] 
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21/40 . . có bộ phân phối thông lượng quay quanh nam châm và trong phần ứng [1, 
2006.01] 

21/42 . . có bộ phân phối thông lượng quay quanh phần ứng và trong nam châm [1, 
2006.01] 

21/44 . . có cuộn dây phần ứng quấn trên nam châm [1, 2006.01] 
21/46 . Động cơ có cuộn dây phụ ngắn mạch để khởi động động cơ đồng bộ như động cơ 

không đồng bộ [1, 2006.01] 
21/48 . Máy phát có ít nhất hai đầu ra [1, 2006.01] 

23/00 Máy phát và động cơ có góp một chiều có chuyển mạch cơ học; Động cơ vành 
góp vạn năng cho phép dùng cả nguồn điện xoay chiều cũng như một chiều [1, 
2006.01] 

23/02 .  [1, 2006.01] 
23/04 . . kích thích bằng mam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
23/06 . . cuộn dây kích thích mắc song song [1, 2006.01] 
23/08 . . cuộn dây kích thích mắc nối tiếp [1, 2006.01] 
23/10 . . mắc hỗn hợp cuộn dây kích thích [1, 2006.01] 
23/12 . . kích thích bằng một nguồn điện độc lập của mạch phần ứng [1, 2006.01] 
23/14 . . kích thích nhanh và khử kích thích nhanh, ví dụ bằng cách trung hoà trường kích 

thích dư [1, 2006.01] 
23/16 . . điều chỉnh góc từ trường kích thích, ví dụ bằng cách từ hoá lại hoặc chuyển cực 
23/18 . . có di chuyển chổi điện chính hoặc chổi điện phụ [1, 2006.01] 
23/20 . . có chổi điện phụ đặt ở vành góp giữa các chổi chính, ví dụ máy điện từ trường 

ngang, metadin, amplidin hoặc những máy điện khác dùng phản ứng phần ứng để 
kích thích [1, 2006.01] 

23/22 . . có cuộn dây giảm chấn hoặc bù [1, 2006.01] 
23/24 . . có cuộn dây của cực chuyển mạch [1, 2006.01] 
23/26 .  [1, 2006.01] 
23/28 . . có cuộn dây hở, tức là cuộn dây không khép kín trong phần ứng [1, 2006.01] 
23/30 . . có cuộn dây xếp; có cuộn dây vòng [1, 2006.01] 
23/32 . . có cuộn dây dạng sóng; có cuộn dây hình zic-zắc [1, 2006.01] 
23/34 . . có các cuộn dây hỗn hợp [1, 2006.01] 
23/36 . . ; có h  

[1, 2006.01] 
23/38 . . có cuộn dây hoặc mối nối để làm tốt chuyển mạch, ví dụ có mối nối đẳng thể [1, 

2006.01] 
23/40 .  [1, 2006.01] 
23/42 . . có các cực rời nghĩa là có những vùng trong đó từ trở thay đổi được nhờ các khe 

hở ở các cực hoặc bằng cách sử dụng các cực có các khe hở bố trí khác nhau [1, 
2006.01] 

23/44 . .  [1, 2006.01] 
23/46 . . có mạch phân dòng cố định, ví dụ có từ thông ngang [1, 2006.01] 
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23/48 . . có phần ứng điều chỉnh được [1, 2006.01] 
23/50 . Máy phát có hai hoặc nhiều đầu ra [1, 2006.01] 
23/52 . Động cơ điện làm việc cả ở chế độ máy phát, ví dụ động cơ khởi động sử dụng như 

máy phát để mồi lửa hoặc chiếu sáng [1, 2006.01] 
23/54 . Máy phát hoặc động cơ có phần ứng hình đĩa [1, 2006.01] 
23/56 . Động cơ hoặc máy phát có lõi sắt từ tách rời khỏi cuộn dây phần ứng [1, 2006.01] 
23/58 . Động cơ hoặc máy phát không có lõi sắt từ [1, 2006.01] 
23/60 . Động cơ hoặc máy phát có phần ứng quay và trường kích thích quay [1, 2006.01] 
23/62 . Động cơ hoặc máy phát có phần ứng cố định và trường kích thích quay [1, 

2006.01] 
23/64 . Động cơ vạn năng làm việc với dòng điện xoay chiều cũng như với dòng một chiều 

[1, 2006.01] 
23/66 . Liên kết cấu trúc với các thiết bị điện phụ trợ có tác động ảnh hưởng tới các đặc 

tính của động cơ, hoặc với các cơ cấu điều chỉnh máy, ví dụ mắc với trở kháng 
hoặc cầu dao [1, 2006.01] 

23/68 . Liên kết cấu trúc với các thiết bị cơ khí phụ, ví dụ với khớp ly hợp, với bộ hãm [1, 
2006.01] 

24/00 Máy điện dùng để truyền và nhận tức thời dịch chuyển góc của các bộ phận 
quay, ví dụ sensyn [1, 2006.01] 

25/00 Động cơ và máy phát dòng điện gián đoạn một chiều [1, 2006.01] 

26/00 Máy điện làm việc dưới dạng động cơ momen tức là để tăng momen quay khi bị 
mất vận tốc [1, 2006.01] 

27/00 Động cơ và máy phát điện xoay chiều vành góp có chuyển mạch cơ học [1, 
2006.01] 

27/02 . khác nhau về cuộn dây phần ứng [1, 2006.01] 
27/04 . một pha, kích thích song song hoặc nối tiếp [1, 2006.01] 
27/06 . . có một hoặc nhiều vành góp điện ngắt mạch, ví dụ động cơ đẩy [1, 2006.01] 
27/08 . . có phần ứng được cung cấp nhiều lần [1, 2006.01] 
27/10 . . có các cơ cấu chuyển mạch dùng cho nhiều việc khác nhau, ví dụ động cơ đẩy 

không đồng bộ [1, 2006.01] 
27/12 . nhiều pha [1, 2006.01] 
27/14 . . mắc nối tiếp [1, 2006.01] 
27/16 . . mắc song song, cấp qua stato [1, 2006.01] 
27/18 . . mắc song song, được cấp qua rô-to [1, 2006.01] 
27/20 . Mắc liền với các cơ cấu điều chỉnh vận tốc [1, 2006.01] 
27/22 . có các thiết bị để làm tốt hơn chuyển mạch, ví dụ có các trường phụ, cuộn dây đôi, 

chổi điện đôi [1, 2006.01] 
27/24 . có hai hoặc nhiều vành góp điện [1, 2006.01] 
27/26 . có phần ứng hình đĩa [1, 2006.01] 
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27/28 . i các thiết bị điện phụ làm ảnh hưởng tới đặc tính của máy hoặc 
dùng để điều chỉnh máy [1, 2006.01] 

27/30 . Liên kết cấu trúc với các thiết bị cơ khí phụ, ví dụ với khớp ly hợp hoặc bộ hãm [1, 
2006.01] 

29/00 Động cơ và máy phát có thiết bị chuyển mạch khôn
 [1, 2006.01] 

29/03 . có mạch từ đặc biệt để tránh gợn sóng mômen hoặc tự khởi động [6, 2006.01] 
29/06 . có thiết bị nhạy cảm vị trí (H02K 29/03 được ưu tiên) [4, 6, 2006.01] 
29/08 . . có sử dụng bộ (H02K 29/12 được ưu 

tiên) [4, 2006.01] 
29/10 . . có sử dụng bộ ánh sáng [4, 2006.01] 
29/12 . . có sử dụng cuộn dây phát hiện [4, 2006.01] 
29/14 . với bộ nhạy cảm tốc độ (H02K 29/03 được ưu tiên) [4, 6, 2006.01] 

31/00 Động cơ và máy phát không chu kỳ, cụ thể là máy điện một chiều có phần ứng 
hình trống hoặc hình đĩa tiếp điện liên tục [1, 2006.01] 

31/02 . có bộ lấy điện tiếp xúc cứng [1, 2006.01] 
31/04 . có ít nhất một bộ lấy điện tiếp xúc bằng chất lỏng [1, 2006.01] 

33/00 Động cơ điện có nam châm, phần ứng hoặc hệ cuộn cảm chuyển động tới-lui, 
dao động hoặc rung (thiết bị điều khiển năng lượng cơ học mắc liền với động cơ 
H02K 7/00; ví dụ H02K 7/06) [1, 2006.01] 

33/02 . có phần ứng dịch chuyển theo một chiều dưới tác động của một hệ thống duy nhất 
các cuộn dây, và dịch chuyển theo chiều ngược lại dưới tác động của một lực cơ 
học, ví dụ dưới tác động của lò xo [1, 2006.01] 

33/04 . . trong đó tần số dao động được xác định bởi tấn số dòng xoay chiều cấp liên tục 
[1, 2006.01] 

33/06 . . . có phần ứng phân cực [1, 2006.01] 
33/08 . . . có dòng một chiều thế vào chỗ dòng xoay chiều [1, 2006.01] 
33/10 . . trong đó việc đóng và ngắt lần lượt hệ thống duy nhất các cuộn dây được thực 

hiện hoặc được điều khiển bằng chuyển động của phần ứng [1, 2006.01] 
33/12 . có phần ứng chuyển động theo chiều ngược dưới tác động của hai hệ thống các 

cuộn dây mắc lần lượt [1, 2006.01] 
33/14 . . trong đó việc đóng và ngắt lần lượt hai hệ thống các cuộn dây được thực hiện 

hoặc được điều khiển bằng chuyển động của phần ứng [1, 2006.01] 
33/16 . có phần ứng phân cực lần lượt dịch chuyển theo hướng ngược do đảo chiều dòng 

điện cấp cho một hệ thống các cuộn dây [1, 2006.01] 
33/18 . có hệ thống các cuộn dây được cấp bằng dòng điện gián đoạn hoặc dòng điện thay 

đổi chiều và được đưa vào hoạt động do kết quả của việc tương tác với một từ 
trường cố định, ví dụ nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 

35/00 Máy phát có hệ thống các cuộn dây, nam châm, phần ứng hoặc một bộ phận 
khác nào đó trong mạch từ chuyển động tới-lui, dao động hoặc rung (những cơ 
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cấu điều khiển năng lượng có học mắc liền với động cơ H02K 7/00, ví dụ H02K 
7/06) [1, 2006.01] 

35/02 . có nam châm chuyển động và hệ thống các cuộn dây cố định [1, 2006.01] 
35/04 . có hệ thống các cuộn dây chuyển động và nam châm cố định [1, 2006.01] 
35/06 . có bộ phận phối thông lượng di chuyển và nam châm cùng hệ thống các cuộn dây 

cố định [1, 2006.01] 

37/00 Động cơ điện có rô-to quay từng bước và không có bộ phận ngắt mạch hoặc 
chuyển mạch được dẫn động bằng rô-to, ví dụ động cơ chia thành từng bước [1, 
2006.01] 

37/02 . loại từ trở biến đổi [4, 2006.01] 
37/04 . . ô-to ở trong stato [4, 2006.01] 
37/06 . . ô-to ở ngoài stato [4, 2006.01] 
37/08 . . ô-to quấn quanh trục stato [4, 2006.01] 
37/10 .  nam châm vĩnh cửu (H02K 37/02 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
37/12 . . có phần ứng đứng yên và nam châm quay [4, 2006.01] 
37/14 . . .  [4, 2006.01] 
37/16 . . . . có lõi của phần ứng hình móng ngựa [4, 2006.01] 
37/18 . . . . loại đơn cực [4, 2006.01] 
37/20 . . có bộ phân phối thông lượng quay, phần ứng và nam châm đều đứng yên [4, 

2006.01] 
37/22 . khối suy giảm [4, 2006.01] 
37/24 . gắn về mặt cấu trúc với cơ cấu cơ học phụ trợ [4, 2006.01] 

39/00 Máy phát dòng điện có dạng sóng không phải hình sin theo yêu cầu [1, 2006.01] 

41/00 Hệ thống lực đẩy, trong đó các vật cứng di động theo một quĩ đạo nào đó do 
tương tác giữa vật rắn đó với từ trường truyền dọc theo quĩ đạo này [1, 2006.01] 

41/02 . Động cơ tuyến tính; Động cơ vòng cung [1, 3, 2006.01] 
41/025 . . Động cơ không đồng bộ [3, 2006.01] 
41/03 . . Động cơ đồng bộ; Động cơ bước; Động cơ từ trở (H02K 41/035 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
41/035 . . Động cơ một chiều; Động cơ đơn cực [3, 2006.01] 
41/06 . ơ có trục rô-to song song với trục stato, có chuyển động 

theo quĩ đạo vòng tròn, cũng như là rô-to lăn xung quanh mặt ngoài hoặc mặt trong 
của stato [3, 2006.01] 

44/00 Những máy điện trong đó sự tương tác điện động giữa plasma hoặc dòng chất 
lỏng dẫn điện hoặc dòng hạt từ tính hoặc hạt dẫn điện với hệ thống các cuộn 
dây hoặc từ trường đã biến đổi năng lượng của vật chuyển động thành năng 
lượng điện và ngược lại [3, 2006.01] 

44/02 . Máy bơm điện động [3, 2006.01] 
44/04 . . Máy bơm điện dẫn [3, 2006.01] 
44/06 . . Máy bơm cảm ứng [3, 2006.01] 
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44/08 . Máy phát điện từ thuỷ động (MCĐ) [3, 2006.01] 
44/10 . . Các chi tiết cấu tạo điện cực [3, 2006.01] 
44/12 . . Các chi tiết cấu tạo các rãnh của môi trường chảy [3, 2006.01] 
44/14 . . . Rãnh hình tròn hoặc hình xoắn ốc [3, 2006.01] 
44/16 . . Chi tiết cấu tạo mạch từ [1, 2006.01] 
44/18 . . để phát sóng xoay chiều [3, 2006.01] 
44/20 . . . bằng cách thay đổi cực tính của từ trường [3, 2006.01] 
44/22 . . . bằng cách thay đổi độ dẫn điện của môi trường chảy [3, 2006.01] 
44/24 . . . bằng cách thay đổi chiều chuyển động của môi trường chảy [3, 2006.01] 
44/26 . . . bằng cách tạo ra từ trường chạy [3, 2006.01] 
44/28 . Tổ hợp máy phát điện từ thuỷ động với máy phát bình thường (thiết bị năng lượng 

hạt nhân có máy phát điện từ thuỷ động G21D 7/02) [3, 2006.01] 

47/00 Các bộ biến đổi điện động [1, 2006.01] 
47/02 . Bộ biến đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều hoặc ngược lại [1, 2006.01] 
47/04 . . Động cơ/máy phát [1, 2006.01] 
47/06 . . Bộ biến đổi nối cấp [1, 2006.01] 
47/08 . . Bộ biến đổi một phần ứng [1, 2006.01] 
47/10 . . . có máy tăng áp ở phía dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
47/12 . Bộ biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng xoay chiều [1, 2006.01] 
47/14 . . Động cơ/máy phát [1, 2006.01] 
47/16 . . Bộ biến đổi một phần ứng, ví dụ metadin [1, 2006.01] 
47/18 . Bộ biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng xoay chiều [1, 2006.01] 
47/20 . . Động cơ-máy phát [1, 2006.01] 
47/22 . . Bộ biến đổi tần số có một phần ứng có biến đổi hoặc không biến đổi số pha [1, 

2006.01] 
47/24 . . . có cuộn dây cho số cực khác nhau [1, 2006.01] 
47/26 . . . làm việc như những máy không đồng bộ quay với tốc độ không đồng bộ, ví dụ 

tổ máy nối cấp gồm máy đồng bộ và không đồng bộ [1, 2006.01] 
47/28 . . . làm việc như máy điện vành góp có vòng tiếp xúc điện [1, 2006.01] 
47/30 . . Bộ biến đổi pha một phần ứng không biến đổi tần số [1, 2006.01] 

49/00 Khớp ly hợp điện động; Bộ hãm điện động [1, 2006.01] 
49/02 . dạng cảm ứng không đồng bộ [1, 2006.01] 
49/04 . . dựa theo nguyên lý hoạt động của dòng điện xoáy và dạng trễ [1, 2006.01] 
49/06 . dạng đồng bộ [1, 2006.01] 
49/08 . dạng phần ứng vành góp [1, 2006.01] 
49/10 . dạng nam châm vĩnh cửu [1, 2006.01] 
49/12 . dạng đơn cực [1, 2006.01] 
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51/00 Cơ cấu điện động truyền năng lượng cơ học từ trục chủ động tới trục bị động 
bao gồm các bộ phận có liên kết với nhau về cấu tạo và làm việc ở chế độ động 
cơ cũng như ở chế độ máy phát [1, 2006.01] 

53/00 Động cơ điện vĩnh cửu giả định [1, 2006.01] 

55/00 Máy điện động có các cuộn dây làm việc ở nhiệt độ siêu thấp [3, 2006.01] 
55/02 . kiểu đồng bộ [3, 2006.01] 
55/04 . . có các cuộn dây tạo từ trường quay [3, 2006.01] 
55/06 . kiểu đơn cực [3, 2006.01] 

99/00 
[2014.01]
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H02M CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ BIẾN ĐỔI DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU THÀNH 
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, HOẶC MỘT CHIỀU THÀNH MỘT CHIỀU, VÀ 
CÁC THIẾT BỊ DÙNG VỚI MẠNG LƯỚI CHÍNH HOẶC VỚI CÁC HỆ 
THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TƯƠNG TỰ; BIẾN ĐỔI NĂNG 
LƯỢNG ĐIỆN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU Ở ĐẦU VÀO THÀNH 
NĂNG LƯỢNG CÓ DẠNG CẦN THIẾT Ở ĐẦU RA; ĐIỀU KHIỂN HOẶC 
ĐIỀU CHỈNH CHÚNG (hệ thống dùng để điều chỉnh các thay đổi từ hoặc điện nói 
chung, ví dụ sử dụng biến áp, bộ điện kháng hoặc cuộn cảm, kết hợp các hệ thống đó 
với bộ biến đổi tĩnh G05F, cho máy tính số G06F 1/00; Máy biến áp H01F, nối hoặc 
điều khiển một bộ biến đổi kết hợp với tác động của nguồn cung cấp khác H02J; bộ 
biến đổi đi-na-mô điện H02K 47/00, điều khiển biến áp, bộ điện kháng hoặc cuộn 
cảm, điều khiển hoặc điều chỉnh động cơ điện, máy phát hoặc bộ biến đổi đi-na-mô 
điện H02P, máy phát xung H03K) [4, 5, 2006.01] 

Ghi chú [[4] 
(1) Phân lớp này chỉ bao gồm các sơ đồ hoặc thiết bị để biến đổi năng lượng điện, hoặc 

cơ cấu điều khiển hoặc điều chỉnh của các mạch hoặc các thiết bị này 
 (2) Phân lớp này không bao gồm các dụng cụ kỹ thuật điện riêng biệt dùng để biến đổi 

năng lượng điện. Các dụng cụ như vậy thuộc các phân lớp tương ứng, ví dụ các cuộn 
cảm, máy biến áp H01F, tụ điện, bộ chỉnh lưu, điện phân G, chỉnh lưu hơi - thuỷ 
ngân hoặc các ống phóng điện khác H01J, dụng cụ bán dẫn H01L, các mạng điện trở 
kháng hoặc các mạch cộng hưởng không có liên quan chính tới việc truyền năng 
lượng điện H03H. 

 (3) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được dùng với nghĩa: 
  - "biến đổi", về mặt biến đổi điện, ví dụ điện áp hoặc dòng điện, nghĩa là thay đổi 

một hoặc nhiều thông số của biến, ví dụ biên độ, tần số, pha, tính phân cực  

Nội dung phân lớp 
CÁC CHI TIẾT  1/00 
CÁC KIỂU  BIẾN ĐỔI 
Dòng điện một chiều thành dòng điện một chiều .................................................................. 3/00 
Dòng điện xoay chiều thành dòng điện xoay chiều ............................................................... 5/00 
Dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều và 

ngược lại .................................................................................................................. 7/00 
Năng lượng điện một chiều, xoay chiều ở đầu vào thành 

năng lượng cần thiết ở đầu ra .................................................................................. 9/00 
 

1/00 Các chi tiết của thiết bị biến đổi [1, 2006.01, 2007.01] 
1/02 . Các sơ đồ tạo điện áp lưới hoặc điện áp mồi cho các dụng cụ phóng điện qua khí 

được gắn vào trong các máy biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
1/04 . . cho các dụng cụ có điều khiển bằng lưới [1, 2006.01] 
1/06 . Các sơ đồ chuyên dùng cho các đèn phóng điện qua khí không dẫn điện hoặc dác 

dụng cụ bán dẫn tương đương ví dụ thiratron, tyristo [1, 2, 2006.01] 

217 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H02M 

1/08 . Các sơ đồ tạo điện áp điều khiển trong các dụng cụ bán dẫn dùng cho các máy biến 
đổi tĩnh [1, 2006.01] 

1/084 . . có sử dụng mạch điều khiển chung cho các pha của hệ thống nhiều pha [4, 
2006.01] 

1/088 . . để điều khiển đồng thời các dụng cụ bán dẫn mắc song song hoặc nối tiếp [4, 
2006.01] 

1/092 . . . tín hiệu điều khiển truyền bằng quang học [4, 2006.01] 
1/096 . . . nguồn cung cấp cho mạch điều khiển được nối song song với phần tử chuyển 

mạch chính (H02M 1/092 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
1/10 . Các kết cấu có máy biến đổi và có thể dùng các nguồn điện khác nhau ví dụ nguồn 

điện xoay chiều hoặc một chiều [1, 2006.01] 
1/12 . Các kết cấu suy giảm các sóng hài của dòng điện xoay chiều ở đầu vào hoặc đầu ra 

[1, 2006.01] 
1/14 . Các kết cấu giảm độ gợn sóng của dòng điện một chiều ở đầu vào hoặc đầu ra [1, 

2006.01] 
1/15 . . có sử dụng phần tử tích cực [4, 2006.01] 
1/16 . Phương tiện để cung cấp bước dòng điện khi chuyển mạch, ví dụ có bộ điện kháng 

bão hoà [1, 2006.01] 
1/20 . Các cơ cấu tiếp xúc của các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
1/22 . . có vành góp và chổi than [1, 2006.01] 
1/24 . . có các tiếp điểm quay hoặc lật [1, 2006.01] 
1/26 . . có các tiếp điểm đóng mở bằng cam [1, 2006.01] 
1/28 . . có các tiếp điểm rung do tác động điện từ [1, 2006.01] 
1/30 . . có các tiếp điểm bằng chất lỏng [1, 2006.01] 
1/32 . Thiết bị bảo vệ bộ biến đổi khác loại tự động ngắt kết nối (bố trí mạch bảo vệ tức 

thời chuyên dùng cho bộ biến đổi với tính năng tự động ngắt kết nối H02H 7/10) 
[2007.01] 

1/34 . . Mạch dao động [2007.01] 
1/36 . . Thiết bị để khởi động hoặc dừng bộ biến đổi [2007.01] 
1/38 . . Thiết bị bảo vệ sự dẫn đồng thời của chuyển mạch [2007.01] 
1/40 . . Thiết bị bảo vệ bão hoà từ [2007.01] 
1/42 . . Mạch hoặc bố trí để bù hoặc điều chỉnh hệ số công suất trong bộ đổi điện 

[2007.01] 
1/44 . . Mạch hoặc bố trí để bù sự nhiễu điện từ trong bộ đổi điện [2007.01]   

3/00 Biến đổi năng lượng điện một chiều ở đầu vào thành năng lượng điện một chiều 
ở đầu ra [1, 2006.01] 

3/02 . Không biến đổi trung gian thành dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
3/04 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
3/06 . . . dùng điện trở hoặc tụ điện, ví dụ bộ chia điện áp [1, 2006.01] 
3/07 . . . . có sử dụng tụ điện phóng, nạp luân phiên nhờ dụng cụ bán dẫn có cực điều 

khiển [4, 2006.01] 
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3/08 . . . dùng đèn phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc bán dẫn không có cực điều 
khiển [1, 2006.01] 

3/10 . . . dùng đèn phóng điện qua khí, hoặc dụng cụ bán dẫn có cực điều khiển (H02M 
3/07 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01] 

3/125 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại thiratron hoặc thyristo, mà chúng đòi hỏi phải có 
các kết cấu dập phóng điện [2, 2006.01] 

3/13 . . . . . chỉ sử dụng các đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
3/135 . . . . . chỉ sử dụng các dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/137 . . . . . . có điều khiển tự động điện áp ra hoặc dòng điện ra, ví dụ bộ điều chỉnh 

chuyển mạch [4, 2006.01] 
3/139 . . . . . . . có điều khiển bằng số [4, 2006.01] 
3/142 . . . . . . . bao gồm nhiều dụng cụ bán dẫn như là thiết bị điều khiển đầu cuối làm 

tải đơn độc [4, 2006.01] 
3/145 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại đèn ba cực hoặc tranzisto, mà chúng cần có tín 

hiệu điều khiển liên tục [1, 2006.01] 
3/15 . . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
3/155 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/156 . . . . . . có điều khiển tự động điện áp hoặc dòng điện đầu ra, ví dụ bộ điều chỉnh 

chuyển mạch [4, 2006.01] 
3/157 . . . . . . . có điều khiển bằng số [4, 2006.01] 
3/158 . . . . . . . có nhiều dụng cụ bán dẫn như là thiết bị điều khiển đầu cuối làm tải đơn 

độc [4, 2006.01] 
3/16 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
3/18 . . . dùng các tụ hoặc các bộ tụ được lần lượt nạp điện và phóng điện, ví dụ được 

nạp khi mắc chúng song song và được phóng điện khi mắc chúng nối tiếp [1, 
2006.01] 

3/20 . . bằng cách phối hợp các bộ biến đổi tĩnh và động; bằng cách kết hợp các bộ biến 
đổi kiểu máy điện động với các bộ biến đổi tĩnh hoặc động khác [1, 2006.01] 

3/22 . có biến đổi trung gian thành dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
3/24 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
3/26 . . . có sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, không có điện cực điều khiển hoặc 

thiết bị bán dẫn không có điện cực điều khiển để tạo dòng điện xoay chiều trung 
gian [1, 2006.01] 

3/28 . . . có sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc bán dẫn có 
điện cực điều khiển để tạo ra dòng điện xoay chiều trung gian [1, 2006.01] 

3/305 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại thiratron hay thyristo, mà có các phương tiện dập 
phóng điện [2, 2006.01] 

3/31 . . . . . chỉ sử dụng các đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
3/315 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/325 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại triot hoặc tranzisto cần có tín hiệu điều khiển liên 

tục [2, 2006.01] 
3/33 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [1, 2006.01] 
3/335 . . . . . chỉ sử dụng các dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
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3/337 . . . . . . trong cấu hình kiểu đẩy-kéo [4, 2006.01] 
3/338 . . . . . . trong thiết bị tự dao động (H02M 3/337 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
3/34 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
3/36 . . . có các phần tử cơ khí để chọn dần hoặc để thay đổi liên tục điện áp đầu vào [1, 

2006.01] 
3/38 . . . có các chi tiết cơ khí để đóng ngắt tiếp điểm và như vậy để ngắt một điện áp [1, 

2006.01] 
3/40 . . . . trong đó các chi tiết cơ khí quay và các vành góp tác động tương hỗ với chổi 

than hoặc con lăn [1, 2006.01] 
3/42 . . . . có các tiếp điểm rung bằng phương pháp điện từ, ví dụ bộ đổi điện (máy ngắt 

tự động H01H 51/34) [1, 2006.01] 
3/44 . . bằng phương pháp kết hợp sử dụng các bộ biến đổi động với các bộ biến đổi tĩnh 

bằng phương pháp kết hợp các bộ biến đổi tĩnh và/hoặc động với các bộ biến đổi 
điện động [1, 2006.01] 

5/00 Biến đổi năng lượng của dòng điện xoay chiều ở đầu vào thành năng lượng dòng 
xoay chiều ở đầu ra, ví dụ để thay đổi điện áp, tần số hoặc số pha [1, 2006.01] 

5/02 . không qua biến đổi trung gian thành dòng điện một chiều [1, 2006.01] 
5/04 . . bằng bộ biến đổi tĩnh (điều khiển máy biến áp, bộ điện kháng hoặc cuộn cảm, ví 

dụ bằng thay đổi nhánh H02P 13/00) [1, 4, 2006.01] 
5/06 . . . sử dụng trở kháng [1, 2006.01] 
5/08 . . . . chỉ sử dụng tụ điện [1, 2006.01] 
5/10 . . . sử dụng máy biến thế [1, 2006.01] 
5/12 . . . . chỉ để biến đổi biên độ của điện áp hoặc của dòng điện [1, 2006.01] 
5/14 . . . . để biến đổi giữa các mạch điện có số pha khác nhau [1, 2006.01] 
5/16 . . . . để biến đổi tần số [1, 2006.01] 
5/18 . . . . để biến đổi hình dạng dao động [1, 2006.01] 
5/20 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, bán dẫn không có điện cực điều khiển 

[1, 2006.01] 
5/22 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, bán dẫn có điện cực điều khiển [1, 

2006.01] 
5/25 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại thiratron hoặc thiristo mà cần có các phương tiện 

dập phóng điện (H02M 5/27 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
5/253 . . . . . chỉ sử dụng các đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
5/257 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
5/27 . . . . . để biến đổi tần số [2, 2006.01] 
5/275 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại thriod hoặc tranzisto cần có tín hiệu điều khiển 

liên tục (H02M 5/297 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
5/29 . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
5/293 . . . . . chỉ sử dụng các dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
5/297 . . . . . để biến đổi tần số [2, 2006.01] 
5/32 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
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5/34 . . . có các phần tử cơ khí để đóng hoặc ngắt tiếp điểm [1, 2006.01] 
5/36 . . . . trong đó có các phần tử quay và vành góp tác động tương hỗ với chổi than 

hoặc con lăn [1, 2006.01] 
5/38 . . bằng cách kết hợp các bộ biến đổi tĩnh và động; bằng cách biến kết hợp các bộ 

biến đổi điện động với các bộ biến đổi động và/hoặc các bộ biến đổi tĩnh khác [1, 
2006.01] 

5/40 . có biến đổi trung gian thành dòng một chiều [1, 2006.01] 
5/42 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
5/44 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí hoặc bán dẫn để biến đổi dòng điện 

một chiều trung gian thành dòng điện xuay chiều [1, 2006.01] 
5/443 . . . . có sử dụng dụng cụ loại thiastron hoặc thiristo mà phải có phương tiện dập 

phóng điện [2, 2006.01] 
5/447 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
5/45 . . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
5/451 . . . . . có điều khiển tự động điện áp hoặc tần số ra [4, 2006.01] 
5/452 . . . . . . có điều khiển tự động dạng sóng ra [4, 2006.01] 
5/453 . . . . sử dụng các dụng cụ loại triod hoặc transisto mà phải có tín hiệu điều khiển 

liên tục [2, 2006.01] 
5/456 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
5/458 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
5/46 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
5/48 . . bằng cách kết hợp các bộ biến đổi động và tĩnh; bằng cách kết hợp các bộ biến 

đổi điện động với các bộ biến đổi tĩnh hoặc động khác [1, 2006.01] 

7/00 Biến đổi năng lượng dòng điện xoay chiều ở đầu vào thành năng lượng của dòng 
điện một chiều ở đầu ra; Biến đổi năng lượng dòng điện một chiều ở đầu vào 
thành năng lượng của dòng điện xoay chiều ở đầu ra [1, 2006.01] 

7/02 . Biến đổi không thuận nghịch năng lượng dòng xoay chiều ở đầu vào thành năng 
lượng của dòng điện một chiều ở đầu ra [1, 2006.01] 

7/04 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
7/06 . . . sử dụng dụng cụ phóng điện qua khí, bán dẫn không có điện cực điều khiển [1, 

2006.01] 
7/08 . . . . mắc song song [1, 2006.01] 
7/10 . . . . mắc nối tiếp, ví dụ để nhân điện áp [1, 2006.01] 
7/12 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, hoặc bán dẫn có điện cực điều khiển 

[1, 2006.01] 
7/145 . . . . có sử dụng dụng cụ loại thyratron hoặc thyristor phải có phương tiện dập 

phóng điện [2, 4, 2006.01] 
7/15 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
7/155 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
7/162 . . . . . . trong cấu hình kiểu cầu [4, 2006.01] 
7/17 . . . . . . mắc song song với nhau [2, 4, 2006.01] 

221 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H02M 

7/19 . . . . . . mắc nối tiếp với nhau, ví dụ để nhân điện áp [2, 4, 2006.01] 
7/21 . . . . có sử dụng triode hoặc transistor phải có tín hiệu điều khiển liên tục [2, 4, 

2006.01] 
7/213 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [1, 2006.01] 
7/217 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
7/219 . . . . . . trong cấu hình kiểu cầu [4, 2006.01] 
7/23 . . . . . . mắc song song [2, 2006.01] 
7/25 . . . . . . mắc nối tiếp, ví dụ để nhân điện áp [2, 2006.01] 
7/26 . . . sử dụng các dụng cụ có tia lửa hở, ví dụ bộ chỉnh lưu Marx [1, 2006.01] 
7/30 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
7/32 . . . sử dụng các bộ phận cơ khí để đóng và ngắt tiếp điểm [1, 2006.01] 
7/34 . . . . trong đó các bộ phận quay và vành góp tác động tương hỗ với chổi điện hoặc 

con lăn [1, 2006.01] 
7/36 . . . . có các tiếp điểm rung bằng phương pháp điện từ, ví dụ bộ tạo dao động đóng 

ngắt (máy đóng ngắt tự động H01H 51/34) [1, 2006.01] 
7/38 . . . sử dụng một hoặc nhiều điện cực mồi quay ở trên các điện cực quay ngược 

chiều [1, 2006.01] 
7/40 . . bằng phương pháp kết hợp các bộ biến đổi động và bộ biến đổi tĩnh; bằng phương 

pháp kết hợp bộ biến đổi kiểu máy điện động với các bộ biến đổi động và/hoặc 
tĩnh khác [1, 2006.01] 

7/42 . Biến đổi không thuận nghịch năng lượng dòng một chiều ở đầu vào thành năng 
lượng xoay chiều ở đầu ra [1, 2006.01] 

7/44 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
7/46 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí hoặc bán dẫn không có điện cực điều 

khiển [1, 2006.01] 
7/48 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí hoặc bán dẫn có điện cực điều khiển 

[1, 2006.01, 2007.01] 
7/483 .  .  .  .  Bộ đổi điện với mỗi đầu ra có nhiều hơn hai mức điện áp [2007.01] 
7/487 .  .  .  .  .  Bộ đổi điện có ngàm/kẹp diểm trung tính [2007.01] 
7/49 .  .  .  .  .  Kết hợp của điện áp đầu ra dạng sóng của đa số bộ đổi điện [2007.01] 
7/493 .  .  .  .  các bộ biến đổi điện tĩnh được bố trí làm việc song song [2007.01] 
7/497 .  .  .  .  điện áp đầu ra hình sin thu được bằng cách kết hợp một vài điện áp lệch pha 

[2007.01] 
7/501 .  .  .  .  điện áp đầu ra hình sin thu được bằng cách kết hợp một vài điện áp xung có 

biên độ khác nhau [2007.01] 
7/505 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại thiratron hoặc thiristo mà phải có các phương tiện 

dập phóng điện [2, 2006.01] 
7/51 . . . . . chỉ sử dụng các đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
7/515 . . . . . chỉ sử dụng các dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01, 2007.01] 
7/516 .  .  .  .  .  .  Thiết bị tự dao động [2007.01] 
7/517 . . . . . . có thiết bị khởi động đặc biệt [4, 2006.01] 
7/519 . . . . . . trong cấu hình kiểu đẩy kéo (7/517 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
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7/521 . . . . . . trong cấu hình kiểu cầu [4, 2006.01] 
7/523 . . . . . . có mạch cộng hưởng LC trong mạch chính [4, 2006.01] 
7/525 . . . . . . có điều khiển tự động dạng sóng hoặc tần số ra (H02M 7/517 đến H02M 

7/523 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
7/527 . . . . . . . bằng cách điều biến độ rộng xung [4, 2006.01] 
7/529 . . . . . . . có sử dụng điều khiển kiểu số [4, 2006.01] 
7/53 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại triod hoặc transisto cần có tín hiệu điều khiển liên 

tục [2, 2006.01] 
7/533 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
7/537 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
7/5375 . . . . . . có thiết bị khởi động đặc biệt [4, 2006.01] 
7/538 . . . . . . trong cấu hình kiểu đẩy kéo (H02M 7/5375 được ưu tiên) [4, 2006.01, 

2007.01] 
7/5381 .  .  .  .  .  .  .  Loại song song [2007.01] 
7/5383 . . . . . . trong thiết bị tự dao động (H02M 7/538 được ưu tiên) [4, 2006.01, 

2007.01] 
7/53838 .  .  .  .  .  .  .  sử dụng đường chuyển mạch đơn [2007.01] 
7/53846 .  .  .  .  .  .  .  Mạch điều khiển [2007.01] 
7/53854 .  .  .  .  .  .  .  .  sử dụng bộ đổi điện kiểu thyristor [2007.01] 
7/53862 .  .  .  .  .  .  .  .  sử dụng bộ đổi điện kiểu tranzitor [2007.01] 
7/5387 . . . . . . trong cấu hình kiểu cầu [4, 2006.01, 2007.01] 
7/5388 .  .  .  .  .  .  .  với chuyển mạch có cấu hình không đối xứng [2007.01] 
7/539 . . . . . . có điều khiển tự động dạng sóng ra hoặc tần số đầu ra (H02M 7/5375 đến 

H02M 7/5387 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
7/5395 . . . . . . . bằng điều biến độ rộng xung [4, 2006.01] 
7/54 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
7/56 . . . có các bộ phận cơ khí dùng để chọn lần lượt hoặc để thay đổi liên tục điện áp 

đầu vào [1, 2006.01] 
7/58 . . . có các bộ phận cơ khí dùng để đóng và ngắt các tiếp điểm và như vậy để ngắt 

một điện áp [1, 2006.01] 
7/60 . . . . trong đó các bộ phận quay và vành góp tác động tương hỗ với chổi điện hoặc 

các con lăn [1, 2006.01] 
7/62 . . . . có các tiếp điểm rung bằng phương pháp điện từ, ví dụ các bộ tạo dao động 

đóng ngắt (máy tự đóng ngắt H01H 51/34) [1, 2006.01] 
7/64 . . bằng phương pháp kết hợp các bộ biến đổi động và tĩnh; bằng phương pháp kết 

hợp bộ biến đổi kiểu máy điện động với các bộ biến đổi động và/hoặc tĩnh khác 
[1, 2006.01] 

7/66 . Biến đổi thuận nghịch [1, 2006.01] 
7/68 . . bằng các bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
7/70 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí hoặc bán dẫn không có điện cực điều 

khiển [1, 2006.01] 

223 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H02M 

7/72 . . . sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí, hoặc bán dẫn có điện cực điều khiển 
[1, 2006.01] 

7/75 . . . . sử dụng các dụng cụ loại thiratron hoặc thiristo mà phải có các phương tiện 
dập phóng điện qua khí (H02M 7/77 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

7/753 . . . . . chỉ sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
7/757 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
7/758 . . . . . . có điều khiển tự động dạng sóng hoặc tần số đầu ra [4, 2006.01] 
7/77 . . . . . mắc song song [2, 2006.01] 
7/79 . . . . có sử dụng các dụng cụ loại triod hoặc tranzito mà phải có tín hiệu điều khiển 

liên tục (H02M 7/81 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
7/793 . . . . . chỉ sử dụng đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
7/797 . . . . . chỉ sử dụng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
7/81 . . . . . mắc song song [2, 2006.01] 
7/82 . . . sử dụng các dụng cụ có tia lửa hở, ví dụ bộ chỉnh lưu điện phân của Marz [1, 

2006.01] 
7/84 . . . sử dụng các bộ chỉnh lưu điện phân [1, 2006.01] 
7/86 . . bằng các bộ biến đổi động [1, 2006.01] 
7/88 . . . sử dụng có các chi tiết cơ học để lựa chọn tuần tự hoặc để biến đổi liên tục điện 

áp đầu ra [1, 2006.01] 
7/90 . . . sử dụng các bộ phận cơ học để đóng và ngắt tiếp điểm và như vậy để ngắt một 

điện áp [1, 2006.01] 
7/92 . . . . trong đó các bộ phận quay và vành góp tác động tương hỗ với các chổi và con 

lăn [1, 2006.01] 
7/94 . . . . trong đó các bộ phận được tác động bằng cam hoặc bằng các cơ cấu tương tự 

cam khác [1, 2006.01] 
7/95 . . . . có các tiếp điểm rung bằng phương pháp điện từ, ví dụ bộ tạo dao động đóng  

ngắt (máy đóng ngắt tự động H01H 51/34) [1, 2006.01] 
7/96 . . . . có các chất lỏng tiếp điểm chuyển động được [1, 2006.01] 
7/98 . . bằng phương pháp kết hợp bộ biến đổi tĩnh với bộ biến đổi động; bằng kết hợp bộ 

biến đổi điện động với các bộ biến đổi động/ tĩnh khác [1, 2006.01] 

9/00 Biến đổi năng lượng đầu vào của dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành 
năng lượng có dạng cần thiết ở đầu ra [2, 2006.01] 

9/02 . khi ở đầu vào là dòng một chiều [2, 2006.01] 
9/04 . . có sử dụng kết cấu tích luỹ kiểu điện dung [2, 2006.01] 
9/06 . khi ở đầu vào là dòng xoay chiều [2, 2006.01] 

11/00 Các hệ thống biến đổi năng lượng không thuộc các nhóm trước [4, 2006.01] 
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H02N MÁY ĐIỆN CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở CÁC PHÂN LỚP KHÁC 

Ghi chú [7] 
(1)  Phân lớp này bao gồm :  

• máy phát, động cơ, khớp ly hợp hoặc cơ cấu giữ kiểu tĩnh điện ; 
• các loại máy phát và động cơ không điện động khác ; 
• các kết cấu đỡ hoặc giữ lơ lửng có sử dụng lực hút hoặc đẩy của từ trường ; 
• cơ cấu khởi động, điều chỉnh, hãm hoặc để điều khiển cách khác nào đó các máy 

điện này khi chúng không gắn về kết cấu khác. 
(2) Cần lưu ý tới các Ghi chú ngay sau tên lớp B81 và phân lớp B81B đề cập đến « các 

thiết bị vi cấu trúc » và « các hệ thống vi cấu trúc ». 
(3) Các đề mục đặc biệt về các vấn đề máy phát, động cơ điện hoặc các kết cấu khác để 

biến đổi năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác xem H01L, H01M, H02K, 
H04R.. 

Nội dung phân lớp 
MÁY PHÁT, ĐỘNG CƠ ĐIỆN 
Có sử dụng hiệu ứng tĩnh điện ............................................................................................... 1/00 
Máy phát có sử dụng iôn hoá nhiệt và tách điện tích; Động 

cơ điện có sử dụng các hiệu ứng nhiệt ......................................................... 3/00, 10/00 
Các loại khác ....................................................................................................................... 11/00 
MÁY ĐIỆN NÓI CHUNG CÓ SỬ DỤNG HIỆU ỨNG ÁP 
ĐIỆN, ĐIỆN GIẢO HOẶC TỪ GIẢO ............................................................................................... 2/00 
KHỚP LY HỢP  TĨNH ĐIỆN HOẶC CƠ CẤU GIỮ  TĨNH 

ĐIỆN ............................................................................................. 13/00 
CƠ CẤU ĐỠ HOẶC GIỮ LƠ LỬNG KIỂU TỪ ............................................................................. 15/00 

 

1/00 Máy phát hoặc động cơ tĩnh điện có chi tiết rắn di động mang điện tích tĩnh điện 
[1, 2006.01] 

1/04 . Máy phát tĩnh điện ma sát [1, 2006.01] 
1/06 . Máy phát điện di [1, 2006.01] 
1/08 . . có vật mang điện tích dẫn điện, tức là các máy kiểu tụ điện [1, 2006.01] 
1/10 . . có vật mang điện tích không dẫn điện [1, 2006.01] 
1/12 . . . có dạng băng chuyền, ví dụ máy điện Van de Graff [1, 2006.01] 

2/00 Máy điện nói chung có sử dụng hiệu ứng áp điện, điện giảo hoặc từ giảo (tạo dao 
động cơ nói chung B06B; phần tử áp điện, điện giảo, từ giảo nói chung H01L 41/00) 
[4, 2006.01] 

2/02 . tạo ra chuyển động thẳng, ví dụ bộ thừa hành, bộ định vị tuyến tính [6, 2006.01] 
2/04 . . Các chi tiết kết cấu [6, 2006.01] 
2/06 . . Các mạch truyền động; Thiết bị điều khiển [6, 2006.01] 
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2/08 có sử dụng sóng chạy, ví dụ động cơ tuyến tính [6, 2006.01] 
2/10 . tạo ra chuyển động quay, ví dụ động cơ quay [6, 2006.01] 
2/12 . . Các chi tiết kết cấu [6, 2006.01] 
2/14 . . Mạch truyền động; Thiết bị điều khiển [6, 2006.01] 
2/16 . . sử dụng sóng chạy [6, 2006.01] 
2/18 . tạo ra tín hiệu điện  đầu ra từ tín hiệu đầu vào cơ học, ví dụ máy phát (cho các thiết 

bị đo G01) [6, 2006.01] 

3/00 Những máy phát điện biến đổi nhiệt năng thành điện năng bằng cách ion hoá 
môi trường lỏng và bứt điện tích ra khỏi môi trường đó (dụng cụ phóng điện làm 
việc như máy phát kiểu ion nhiệt H01J 45/00) [1, 3, 2006.01] 

10/00 Động cơ được sử dụng các hiệu ứng nhiệt [3, 2006.01] 

11/00 Máy phát hoặc động cơ điện không có trong các đề mục khác; Động cơ điện 
vĩnh cửu giả định có sử dụng các phương tiện điện hoặc từ (động cơ vĩnh cửu có 
sử dụng áp suất thuỷ tĩnh F03B 17/04; động cơ vĩnh cửu điện động lực H02K 53/00) 
[1, 2006.01] 

13/00 Khớp ly hợp và cơ cấu giữ sử dụng hiện tượng hút tĩnh điện, ví dụ sử dụng hiệu 
ứng Giôn xơn - Raabek [1, 2006.01] 

15/00 Các thiết bị giữ hoặc nâng sử dụng lực từ hút hoặc đẩy không có trong các 
nhóm khác (các kết cấu điện hoặc từ để đỡ các chi tiết gia công trên máy cái B23Q 
3/15; các kết cấu trượt hoặc giữ lơ lửng dùng cho các hệ thống đường sắt B61B 
13/08; các kết cấu thay đổi vị trí vật liệu phối hợp với băng tải và có các kẹp kiểu từ 
hoặc kẹp kiểu tĩnh điện B65G 47/92; tách các vật mỏng hoặc dạng chỉ sắp thành từng 
chồng B65H 3/16; dùng máy thổi không khí hoặc kết cấu mút dính để lấy các vật 
mỏng hoặc sợi mảnh từ cơ cấu giữ kiểu từ B65H 29/24; các kết cấu đỡ có sử dụng 
các phương tiện điện hoặc từ F16C 32/04; giảm tải cho các ổ trục bằng các phương 
tiện từ F16C 39/06; nam châm H01F 7/00; khớp ly hợp và phanh điện động H02K 
49/00) [3, 2006.01] 

15/02 . bằng dòng điện phu-cô [3, 2006.01] 
15/04 . Hiện tượng đẩy dựa trên hiệu ứng Meissner (các vật siêu dẫn nói chung H01L 

30/00) [3, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập trong các nhóm khác của phân lớp này [2006.01] 
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H02P ĐIỀU KHIỂN HOẶC ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔ TẢ ĐIỆN; MÁY PHÁT HOẶC 
BỘ BIẾN ĐỔI ĐI-NA-MÔ ĐIỆN; ĐIỀU KHIỂN MÁY BIẾN ÁP; BỘ ĐIỆN 
KHÁNG HOẶC CUỘN CẢM (kết cấu khởi động, hãm hoặc các dụng cụ điều 
khiển khác; xem các phân lớp tương ứng; ví dụ phanh cơ khí F16D, bộ điều chỉnh 
tốc độ cơ khí G05D, biến trở H01C, các chuyển mạch khởi động H01H; các hệ thống 
để điều chỉnh biến thiên từ, hoặc điện có sử dụng biến áp; bộ cảm kháng hoặc cuộn 
cảm G05F; các cơ cấu gắn liền với mô tơ, máy phát, bộ biến đổi đi-na-mô điện, biến 
áp, bộ cảm kháng hoặc cuộn cảm, xem phân lớp tương ứng, ví dụ H01F, H02K, ghép 
nối hoặc điều khiển một máy phát, biến áp, bộ điện kháng, cuộn cảm, hoặc bộ biến 
đổi đi-na-mô điện để đảm bảo cho chúng có thể làm việc kết hợp với các máy điện 
tương tự như chúng hoặc với các nguồn cung cấp năng lượng khác H02J; điều khiển 
hoặc điều chỉnh bộ biến đổi tĩnh H02M) [4, 2006.01] 

Ghi chú [6, 2015.01] 
(1) Phân lớp này bao gồm các kết cấu dùng để khởi động, điều chỉnh, chuyển mạch điện, 

hãm hoặc các động cơ điều khiển khác, máy phát điện, bộ biến đổi đi-na-mô điện, 
khớp ly hợp, hãm, hộp số, biến áp, bộ điện kháng hoặc cuộn cảm đã được phân loại 
vào các phân lớp tương ứng , ví dụ H01F, H02K. 

 (2) Phân lớp này không bao gồm các cơ cấu tương tự cho các thiết bị có các dạng thuộc 
phân lớp H02N đã được phân loại vào phân lớp này 

 (3) Trong phân lớp này, cần thêm các mã chỉ số của nhóm H02P101/00 và H02P103/00 
 
Nội dung phân lớp 
THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG; HÃM; DỪNG MÁY .................................................... 1/00; 3/00 
ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ, ĐIỀU CHỈNH SỐ VÒNG QUAY 

HOẶC MÔMEN QUAY ...................................................... 5/00; 7/00 
THIẾT BỊ TƯƠNG ỨNG VỚI NHIỀU NHÓM .................................1/00, 3/00, 5/00  hoặc 7/00, 19/00 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHỂN ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ HOẶC ĐỘNG 

CƠ ĐIỆN ĐỘNG KHÁC CÓ 
BỘ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN 
TỬ PHỤ THUỘC VÀO VỊ 
TRÍ CỦA RÔ-TO ........................................................................... 6/00  

THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN QUAY NHẢY BƯỚC ................................................. 8/00 
CÁC THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC THAM SỐ 

ĐẦU RA CHO TRƯỚC CỦA 
MÁY PHÁT ĐIỆN ......................................................................... 9/00 

THIẾT BỊ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC THAM SỐ ĐẦU RA CHO 
TRƯỚC CỦA CÁC BỘ BIẾN ĐỔI 
KIỂU MÁY ĐIỆN ĐỘNG; KIỂU 
TĨNH ................................................................................. 11/00; 13/00 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHỚP LY HỢP HOẶC MÁY HÃM ...................................................... 15/00 
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG KIỂU ĐIỆN ĐỘNG .......................... 17/00 
THIẾT BỊ  ĐỂ ĐIỀU KHIỂN HOẶC ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG 

CƠ ĐIỆN BẰNG ĐIỀU 
KHIỂN HƯỚNG CỦA 
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TRƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN 
VECTƠ ......................................................................................... 21/00 

 

1/00 Thiết bị để khởi động mô tơ điện hoặc bộ biến đổi đi-na-mô điện (H02P 6/00 
được ưu tiên) [1, 4, 2006.01] 

1/02 . Các chi tiết của thiết bị [1, 2006.01] 
1/04 . . Phương tiện để điều khiển chế độ khởi động tuỳ thuộc vào thời gian, dòng điện, 

số vòng quay và các tham số khác của động cơ [1, 2006.01] 
1/06 . . . Khí cụ khởi động nhiều vị trí khởi động bằng tay [1, 2006.01] 
1/08 . . . Máy cắt điện có hai vị trí ("đóng" và "ngắt") điều khiển bằng tay để khởi động 

động cơ bằng các bộ chuyển mạch nhiều vị trí có truyền động cơ khí hoặc trở 
kháng [1, 2006.01] 

1/10 . . . Máy cắt điện (rơle hoặc contactơ) hai vị trí ("đóng" và "ngắt") điều khiển bằng 
tay để khởi động động cơ [1, 2006.01] 

1/12 . . . Máy cắt điện được truyền động ly tâm từ động cơ [1, 2006.01] 
1/14 . . . Điện trở nhạy áp suất được truyền động ly tâm từ động cơ [1, 2006.01] 
1/16 . để khởi động động cơ điện động hoặc các bộ biến đổi kiểu máy điện động [1, 

2006.01] 
1/18 . . từng động cơ một chiều riêng biệt [1, 2006.01] 
1/20 . . . bằng cách giảm từ từ điện trở nối tiếp trong mạch cuộn dây phần ứng [1, 

2006.01] 
1/22 . . . với chiều quay bất kỳ [1, 2006.01] 
1/24 . . từng động cơ có cổ góp dòng xoay chiều (để khởi động động cơ cổ góp cho phép 

dùng điện một chiều cũng như xoay chiều H02P 1/18) [1, 2006.01] 
1/26 . . động cơ không đồng bộ nhiều pha [1, 2006.01] 
1/28 . . . bằng cách tăng từ từ điện áp ở mạch sơ cấp của động cơ [1, 2006.01] 
1/30 . . . bằng phương pháp tăng từ từ tần số dòng điện ở mạch sơ cấp của động cơ [1, 

2006.01] 
1/32 . . . bằng phương pháp chuyển cách đấu cuộn dây từ hình sao sang hình tam giác [1, 

2006.01] 
1/34 . . . bằng cách giảm dần trở kháng ở mạch thứ cấp [1, 2006.01] 
1/36 . . . . trong đó trở kháng là một biến trở bằng chất lỏng [1, 2006.01] 
1/38 . . . bằng phương pháp đổi cách dấu các cuộn dây cực [1, 2006.01] 
1/40 . . . với chiều quay bất kỳ [1, 2006.01] 
1/42 . . động cơ không đồng bộ, một pha riêng biệt [1, 2006.01] 
1/44 . . . bằng phương pháp tách pha bằng tụ điện [1, 2006.01] 
1/46 . . động cơ đồng bộ riêng biệt [1, 2006.01] 
1/48 . . . bằng cách đổi cách dấu các cuộn dây cực [1, 2006.01] 
1/50 . . . bằng cách chuyển từ chế độ không đồng bộ sang đồng bộ (H02P 1/48 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
1/52 . . . băng phương pháp tăng dần số dòng điện nguồn [1, 2006.01] 
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1/54 . . hai hay nhiều động cơ điện động [1, 2006.01] 
1/56 . . . đồng thời [1, 2006.01] 
1/58 . . . lần lượt theo thời gian [1, 2006.01] 

3/00 Thiết bị dừng hoặc giảm tốc độ quay động cơ điện, máy phát hoặc bộ biến đổi 
điện động (dừng động cơ điện đồng bộ với chuyển mạch điện tử H02P 6/24; dừng 
động cơ bước H02P 8/24; điều khiển vector H02P 21/00) [1, 2, 4, 2006.01] 

3/02 . Các chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
3/04 . . Phương tiện hãm nhờ một cái phanh riêng biệt ví dụ phanh ma sát hoặc phanh 

dùng dòng điện xoay chiều [1, 2, 2006.01] 
3/06 . để dừng hoặc giảm tốc độ động cơ điện động riêng biệt hoặc các bộ biến đổi riêng 

biệt kiểu máy điện động [1, 2, 2006.01] 
3/08 . . để dừng động cơ một chiều [1, 2, 2006.01] 
3/10 . . . bằng cách đảo chiều các dây dẫn điện tới [1, 2006.01] 
3/12 . . . bằng cách phanh ngắn mạch hoặc điện trở [1, 2006.01] 
3/14 . . . bằng phương pháp phanh hồi tiếp [1, 2006.01] 
3/16 . . . bằng cách kết hợp phanh điện và phanh cơ khí [1, 2006.01] 
3/18 . . để dừng hoặc giảm tốc độ quay động cơ xoay chiều [1, 2, 2006.01] 
3/20 . . . bằng phanh cách thay đổi thứ tự pha trong các dây dẫn điện tới [1, 2006.01] 
3/22 . . . bằng ngắn mạch hoặc điện trở [1, 2006.01] 
3/24 . . . bằng cách đưa điện một chiều vào động cơ [1, 2006.01] 
3/26 . . . bằng cách kết hợp phanh điện với phanh cơ khí [1, 2006.01] 
 
4/00 Thiết bị chuyên dùng để điều chỉnh hoặc điều khiển tốc độ hoặc mômen quay 

của động cơ điện mà có thể nối với hai hoặc nhiều nguồn cung cấp điện khác 
nhau (điều khiển vector H02P 21/00) [2006.01] 

5/00 Thiết bị chuyên dùng để điều chỉnh hoặc điều khiển tốc độ hoặc mômen quay 
của hai hoặc nhiều động cơ điện (H02P 6/04 , H02P 8/40 được ưu tiên) [1, 
2006.01, 2016.01] 

5/46 . để điều chỉnh tốc độ quay của hai hoặc nhiều động cơ điện liên kết với nhau [1, 
2006.01] 

5/48 . .  bằng cách so sánh các giá trị cơ học đặc trưng cho vận tốc quay [1, 2006.01, 
2016.01] 

5/485 . . . sử dụng chuyển động chênh lệch của hai động cơ, ví dụ: sử dụng hộp số vi sai 
[2016.01] 

5/49 . . . bằng cách đóng hoặc mở không liên tục các tiếp điểm điện [2016.01] 
5/50 . . bằng cách so sánh các giá trị điện đặc trưng cho tốc độ [1, 2006.01, 2016.01] 
5/505 . . . sử dụng dòng cân bằng, ví dụ dòng roto và stato của động cơ thứ nhất và thứ hai 

[2016.01] 
5/51 . . . Điều khiển tỷ số truyền trực tiếp [2016.01] 
5/52 . . có điều khiển bổ sung sự dịch chuyển góc tương đối [1, 2006.01, 2016.01] 
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5/54 . . . So sánh tốc độ và vị trí giữa các động cơ bằng các phương tiện cơ học 
[2016.01] 

5/56 . . . So sánh tốc độ và vị trí giữa các động cơ bằng các phương tiện điện [2016.01] 
5/60 . điều khiển kết hợp động cơ điện một chiều và xoay chiều (H02P 5/46 được ưu tiên) 

[2006.01] 
5/68 . điều khiển hai hoặc nhiều động cơ điện một chiều (H02P 5/46, H02P 5/60 được ưu 

tiên) [2006.01] 
5/685 . . được kết nối nối tiếp, tức là có cùng dòng điện [2006.01] 
5/69 . . liên kết cơ bằng bánh răng [2006.01] 
5/695 . . . Bộ truyền động vi sai [2006.01] 
5/74 . điều khiển hai hoặc nhiều động cơ điện xoay chiều (H02P 5/46, H02P 5/60 được 

ưu tiên) [2006.01] 
5/747 . . liên kết cơ bằng bánh răng [2006.01] 
5/753 . . . Bộ truyền động vi sai [2006.01] 

6/00 Các thiết bị để điều khiển động cơ đồng bộ hoặc động cơ điện đi-na-mô (điện 
động lực) khác sử dụng bộ chuyển mạch điện tử phụ thuộc vào vị trí của roto; 
Các bộ chuyển mạch điện tử của nó (điều khiển vectơ H02P 21/00) [3, 4, 6, 
2006.01, 2016.01] 

Ghi chú [2016.01] 
 Nhóm H02P 6/26 được ưu tiên hơn các nhóm H02P 6/04-H02P 6/24 và H02P 6/28-

H02P 6/34. 
6/04 . Thiết bị để điều khiển hoặc điều chỉnh tốc độ hoặc mô men quay của nhiều động cơ 

(H02P 6/10 được ưu tiên) [6, 2006.01, 2016.01] 
6/06 . Các thiết bị để điều chỉnh tốc độ của động cơ riêng lẻ, trong đó tốc độ được đo và 

so sánh với giá trị cho trước để điều chỉnh tốc độ của động cơ [6, 2006.01] 
6/08 . Thiết bị để điều khiển tốc độ hoặc mô men quay của chỉ một động cơ (H02P 6/10, 

H02P 6/28 được ưu tiên) [6, 2006.01, 2016.01] 
6/10 . . Thiết bị để điều khiển momen quay có độ gợn sóng , ví dụ cung cấp momen quay 

có độ gợn sóng suy giảm [6, 2006,01] 
6/12 . Giám sát chuyển mạch; Chỉ báo lỗi chuyển mạch [6, 2006.01] 
6/14 . Bộ chuyển mạch điện tử [6, 2006.01, 2016.01] 
6/15 . . Điều khiển thời gian chuyển mạch [2016.01] 
6/16 . . Sơ đồ mạch điện dùng để phát hiện vị trí [6, 2006.01, 2016.01] 
6/17 . . . và để tạo thông tin về tốc độ [2016.01] 
6/18 . . . không có phần tử phát hiện vị trí riêng rẽ [6, 2006.01, 2016.01] 
6/182 . . . . sử dụng back-emf trong cuộn dây [2016.01] 
6/185 . . . . sử dụng cảm biến tự cảm, ví dụ kích thích xung [2016.01] 
6/20 . Thiết bị để khởi động (H02P 6/08 được ưu tiên) [6, 2006.01, 2016.01] 
6/21 . . Khởi động vòng lặp mở [2016.01] 
6/22 . theo một hướng quay đã chọn [6, 2006.01] 
6/24 . Thiết bị dừng [6, 2006.01] 
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6/26 . Thiết bị để điều khiển động cơ một pha [2016.01] 
6/28 . Thiết bị để điều khiển dòng điện (H02P 6/10 được ưu tiên) [2016.01] 
6/30 . Thiết bị để điều khiển hướng quay (H02P 6/22 được ưu tiên) [2016.01] 
6/32 . Thiết bị để điều khiển động cơ quấn dây, ví dụ động cơ có cuộn dây kích thích 

[2016.01] 
6/34 . Mô hình hóa hoặc mô phỏng cho các mục đích điều khiển [2016.01] 

7/00 Thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển vận tốc hoặc mômen quay của động cơ điện 
một chiều [1, 2, 2006.01, 2016.01] 

7/02 . động cơ điện một chiều loại tuyến tính [2016.01] 
7/025 . . động cơ điện một chiều loại cuộn dây động, ví dụ động cơ cuộn dây âm thanh 

[2016.01] 
7/03 . để điều khiển hướng quay của động cơ điện một chiều [2016.01] 
7/06 . để điều khiển từng động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi kích thích hoặc thay 

đổi dòng phần ứng [1, 2006.01] 
7/08 . . điều khiển bằng tay không cần đến nguồn năng lượng phụ [1, 2006.01] 
 Ghi chú [[4] 
 Nhóm H02P 7/24 đến H02P 7/30 được ưu tiên so với các nhóm H02P 7/10 đến H02P 

7/22 
7/10 . . . chỉ thay đổi sự kích thích [1, 2006.01] 
7/12 . . . . bằng cách chuyển từ kích thích nối tiếp sang kích thích song song hoặc ngược 

lại [1, 2006.01] 
7/14 . . . thay đổi điện áp đặt vào phần ứng có điều chỉnh hoặc không điều chỉnh kích 

thích [1, 2006.01] 
7/18 . . bằng sự điều chỉnh chính từ một nguồn năng lượng phụ [1, 2006.01] 
7/20 . . . sử dụng bộ chuyển mạch nhiều nấc, ví dụ dạng hình tang trống, điều khiển 

mạch của động cơ bằng các rơle [1, 2006.01] 
7/22 . . . sử dụng bộ chuyển mạch nhiều nấc, ví dụ dạng hình tang trống, điều khiển của 

động cơ nhờ một động cơ trợ động có bộ chuyển mạch nhiều nấc hoặc nhờ một 
biến trở có cơ cấu truyền động từ động cơ trợ động [1, 2006.01] 

7/24 . . . được thực hiện bằng các dụng cụ phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc 
dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 

7/26 . . . .  sử dụng các dụng cụ phóng điện qua khí hoặc dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
7/28 . . . . sử dụng thiết bị bán dẫn [1, 2006.01, 2016.01] 
7/281 . . . . . động cơ điện một chiều hoạt động trong bốn góc phần tư [2016.01] 

Ghi chú [2016.01] 
 Nhóm H02P 7/281 được ưu tiên hơn các nhóm H02P 7/282-H02P 7/298. 
7/282 . . . . . chỉ điều khiển cung cấp kích thích [4, 2006.01, 2016.01] 
7/285 . . . . . chỉ điều khiển cung cấp phần ứng [4, 2006.01, 2016.01] 
7/288 . . . . .  . sử dụng trở kháng biến đổi [4, 2006.01, 2016.01] 
7/29 . . . . .  . sử dụng điều biến xung [4, 2006.01, 2016.01] 
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7/291 . . . . . . . với điều khiển bật-tắt giữa hai điểm đặt, ví dụ điều khiển bằng độ trễ 
[2016.01] 

7/292 . . . . .  . sử dụng bộ chuyển đổi tĩnh, ví dụ điện xoay chiều thành điện một chiều [4, 
2006.01, 2016.01] 

7/293 . . . . . . . sử dụng điều khiển pha (H02P 7/295 được ưu tiên) [2016.01] 
7/295 . . . . .  .  của loại có một thiristo hoặc tương tự nối tiếp với nguồn điện và động cơ 

[4, 2006.01, 2016.01] 
7/298 . . . . . điều khiển phần ứng và cung cấp kích thích [4, 2006.01, 2016.01] 
7/30 . . . sử dụng các thiết bị từ có mức bão hoà điều chỉnh được, tức là các bộ khuếch 

đại từ [1, 2006.01] 
7/32 . . . sử dụng các máy điện có kích thích do phản ứng của phần ứng, ví dụ trên 

mêtadin, amplidin, rôtotron [1, 2006.01] 
7/34 . . . sử dụng hệ thống Ward-Leonard [1, 2006.01, 2016.01] 
7/343 . . . . trong đó cả máy phát điện và động cơ đều được điều khiển [2016.01] 
7/347 . . . . trong đó chỉ có máy phát điện được điều khiển [2016.01] 

8/00 Các thiết bị điều khiển động cơ bước một chiều [2, 6, 2006.01] 
8/02 . thích ứng đặc biệt cho động cơ một pha hoặc động cơ bước lưỡng cực, ví dụ động 

cơ đồng hồ [6, 2006.01] 
8/04 . Thiết bị khởi động [6, 2006.01] 
8/06 . . theo hướng quay đã chọn [6, 2006.01] 
8/08 . . Xác định vị trí trước khi khởi động [6, 2006.01] 
8/10 . . Tạo xung cho khởi động; Tăng cường dòng điện trong lúc khởi động [6, 2006.01] 
8/12 . Điều khiển và ổn định dòng điện [1, 2006.01] 
8/14 . Thiết bị điều chỉnh tốc độ hoặc tốc độ và mô men xoắn (H02P 8/12, H02P 8/22 

được ưu tiên [6, 2006.01] 
8/16 . . Giảm năng lượng tiêu phí hoặc cung cấp [6, 2006.01] 
8/18 . . Sửa xung, nghĩa là giảm gợn sóng mô men xoắn [6, 2006.01] 
8/20 . . đặc trưng bởi sự làm việc hai chiều [6, 2006.01] 
8/22 . Điều khiển kích cỡ của bước ; Bước trung gian, ví dụ vi bước [6, 2006.01] 
8/24 . Thiết bị dừng (H02P 8/32 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
8/26 . . Nhớ xung cuối cùng khi dừng [6, 2006.01] 
8/28 . . Ngắt nguồn năng lượng khi dừng [6, 2006.01] 
8/30 . . Giữ vị trí khi dừng [6, 2006.01] 
8/32 . Giảm quá đà hoặc dao động, ví dụ làm tắt quá trình quá độ [6, 2006.01] 
8/34 . Giám sát hoạt động (H02P 8/36 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
8/36 . Bảo vệ khỏi lỗi, ví dụ chống quá nhiệt hoặc nhảy bậc; Chỉ báo lỗi [6, 2006.01] 
8/38 . . lỗi do nhảy bậc [6, 2006.01] 
8/40 . thích ứng đặc biệt cho điều khiển hai hoặc nhiều mô tơ bước [6, 2006.01] 
8/42 . đặc trưng bởi mô tơ không bước hoạt động bước một [6, 2006.01] 
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9/00 Các thiết bị điều khiển máy phát điện để thu được các giá trị cần thiết của các 
thông số đầu ra [1, 2006.01] 

9/02 . Chi tiết kết cấu [1, 2006.01] 
9/04 . Điều khiển động cơ sơ cấp không chạy bằng điện phụ thuộc vào các thông số điện 

ở đầu ra của máy phát (điều khiển động cơ sơ cấp nói chung, xem các phân lớp 
tương ứng) [1, 2, 2006.01] 

9/06 . Điều khiển khớp ly hợp hay các thiết bị truyền cơ năng khác phụ thuộc vào các 
thông số điện trên đầu ra của máy phát (điều khiển động cơ sơ cấp nói chung, xem 
các lớp tương ứng) [1, 2, 2006.01] 

9/08 . Điều khiển máy phát trong quá trình khởi động hay hãm cơ cấu truyền động, ví dụ 
để nhận được kích thích ban đầu [1, 2, 2006.01] 

9/10 . Điều khiển kích thích của máy phát nhằm mục đích làm giảm ảnh hưởng quá tải 
hay ảnh hưởng của các quá trình chuyển tiếp có hại, ví dụ khi đóng mở mạch đột 
ngột hoặc khi thay đổi điện trở đột ngột [1, 2, 2006.01] 

9/12 . . để khử từ; để giảm ảnh hưởng của cảm ứng từ dư; để ngăn ngừa thay đổi cực tính 
của các cực [1, 2, 2006.01] 

9/14 . bằng cách điều chỉnh kích thích (H02P 9/08, H02P 9/10 được ưu tiên) [1, 2, 
2006.01] 

9/16 . . do sự thay đổi điện trở thuần trong mạch kích thích nhờ con trỏ chuyển mạch, 
được đưa vào thành từng cấp hay loại ra khỏi mạch đó [1, 2006.01] 

9/18 . . . sự chuyển mạch được gây ra bởi các động cơ trợ dộng, các dụng cụ đo lường 
hoặc rơle [1, 2006.01] 

9/20 . . bằng cách thay đổi liên tục điện trở thuần nhờ các biến trở [1, 2006.01] 
9/22 . . . nhờ điện trở dưới dạng cọc than [1, 2006.01] 
9/24 . . do sự thay đổi tỷ số giữa thời gian đóng và ngắt mạch theo chu kỳ của các tiếp 

điểm, ví dụ sử dụng bộ điều chỉnh Tirrill [1, 2006.01] 
9/26 . . sử dụng dụng cụ phóng điện qua khí, dụng cụ điện tử hoặc bán dẫn (H02P 9/ 34 

được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
9/28 . . . sử dụng dụng cụ phóng điện qua khí hoặc dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
9/30 . . . sử dụng dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
9/32 . . sử dụng các thiết bị từ có mức bão hoà điều chỉnh được (H02P 9/34 được ưu tiên) 

[1, 2, 2006.01] 
9/34 . . sử dụng các thiết bị từ có mức bão hoà điều chỉnh được kết hợp với dụng cụ 

phóng điện qua khí, dụng cụ điện trở hoặc dụng cụ bán dẫn điều khiển được [1, 
2006.01] 

9/36 . . sử dụng các thiết bị từ có mức bão hoà điều chỉnh được máy điện có kích thích do 
phản ứng của phần ứng [1, 2006.01] 

9/38 . . bằng tự kích thích do dòng điện thu được bằng cách nắn cả điện áp và dòng ở đầu 
ra của máy phát [1, 2006.01] 

9/40 . bằng cách thay đổi độ từ dư trong mạch từ của máy phát [1, 2006.01] 
9/42 . để có được tần số cần thiết mà không cần thay đổi tốc độ quay của máy phát [1, 

2006.01] 

233 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H02P 

9/44 . Điều chỉnh tần số và điện áp trong giới hạn cho trước, ví dụ duy trì một tỷ số không 
đổi [1, 2006.01] 

9/46 . Điều khiển máy phát điện không đồng bộ bằng cách thay đổi điện dung của tụ điện 
[1, 2006.01] 

9/48 . Các cơ cấu để thu được giá trị ổn định của các thông số đầu ra khi thay đổi vận tốc 
của máy phát, ví dụ dùng trên các phương tiện giao thông (H02P 9/04, H02P 9/46 
được ưu tiên) [3, 2006.01] 

11/00 Thiết bị để điều khiển bộ biến đổi một chiều [1, 4, 2006.01] 
11/04 . để điều khiển các bộ biến đổi một chiều có dòng một chiều ở đầu ra [1, 2006.01] 
11/06 . để điều khiển các bộ biến đổi một chiều có dòng xoay chiều ở đầu ra [1, 2006.01] 

13/00 Thiết bị để điều khiển máy biến áp, bộ điện kháng, hoặc cuộn cảm, để đạt được 
đầu ra mong muốn [1, 4, 2006.01] 

13/06 . . bằng cách chuyển mạch nhánh; bằng cách chuyển các mối nối giữa các vòng dây 
[1, 2006.01] 

13/08 . . bằng cách dịch chuyển bộ lấy điện dọc theo cuộn dây [1, 2006.01] 
13/10 . . bằng cách dịch chuyển lõi, cuộn dây hay màn chắn, ví dụ bằng bộ điều chỉnh cảm 

ứng [1, 2006.01] 
13/12 . . bằng cách thay đổi sự dịch chuyển từ [1, 2006.01] 
 
15/00 Thiết bị điều khiển phanh điện hoặc các khớp nối ly hợp (điều khiển vector H02P 

21/00) [1, 2006.01] 
15/02 . Điều khiển kết hợp phanh và khớp nối ly hợp [3, 2006.01] 

17/00 Cơ cấu điều khiển bộ truyền động điện (điều khiển vector H02P 21/00) [3, 
2006.01] 

21/00 Thiết bị hoặc phương pháp điều khiển máy điện bằng điều khiển véc tơ, ví dụ 
điều khiển định hướng của trường điện từ [6, 2006.01, 2016.01] 

Ghi chú [2006.01, 2016.01] 
 1. Khi phân loại trong nhóm này, việc phân loại cũng nên được thực hiện trong nhóm 

H02P 25/00 khi phương pháp điều khiển được đặc trưng bởi loại động cơ điều khiển. 
 2. Khi phân loại trong nhóm này, việc phân loại cũng nên được thực hiện trong nhóm 

H02P 27/00 khi phương pháp điều khiển được đặc trưng bởi các loại điện áp cấp 
động cơ được điều khiển. 

21/02 . chuyên dùng để tối ưu hoá hiệu suất khi tải nhỏ [2006.01] 
21/04 . chuyên dùng cho tốc độ cực thấp [2006.01] 
21/05 . chuyên dùng để làm giảm sự rung của động cơ, ví dụ giảm lắc [2006.01] 
21/06 . Điều khiển dựa trên thông lượng roto liên quan đến việc sử dụng cảm biến vị trí 

roto hoặc cảm biến tốc độ roto [2006.01, 2016.01] 
21/08 . . Điều khiển gián tiếp hướng của trường điện từ; Điều khiển cấp trước thông lượng 

roto [2006.01, 2016.01] 
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21/09 . . . Tính toán góc pha trường điện từ dựa trên phương trình điện áp roto bằng cách 
thêm tần số trượt và tần số tỷ lệ tốc độ [2016.01] 

21/10 . . Điều khiển trực tiếp hướng của trường điện từ; Điều khiển cấp sau thông lượng 
roto [2006.01, 2016.01] 

21/12 . Điều khiển dựa trên thông lượng stato liên quan đến việc sử dụng cảm biến vị trí 
stato hoặc cảm biến tốc độ stato [2006.01, 2016.01] 

21/13 . Điều khiển quan trắc, ví dụ sử dụng quan trắc Luenberger hoặc bộ lọc Kalman 
[2006.01] 

21/14 . Ước lượng hoặc hiệu chỉnh các thông số máy, ví dụ thông lượng, dòng hoặc điện 
áp [2006.01, 2016.01] 

21/16 . . Ước lượng hằng số, ví dụ hằng số thời gian roto [2016.01] 
21/18 . . Ước lượng vị trí hoặc tốc độ [2016.01] 
21/20 . . Ước lượng mô men quay [2016.01] 
21/22 . Điều khiển dòng, ví dụ sử dụng một vòng điều khiển dòng [2016.01] 
21/24 . Điều khiển véc-tơ không liên quan đến việc sử dụng cảm biến vị trí roto hoặc cảm 

biến tốc độ roto [2016.01] 
21/26 . . Điều khiển thông lượng roto [2016.01] 
21/28 . . Điều khiển thông lượng stato [2016.01] 
21/30 . . . Điều khiển mô men quay trực tiếp [DTC] hoặc phương pháp gia tốc trường điện 

từ [FAM] [2016.01] 
21/32 . . Xác định vị trí ban đầu của roto (H02P 21/34 được ưu tiên) [2016.01] 
21/34 . Thiết bị để khởi động [2016.01] 
21/36 . Thiết bị để phanh hoặc làm chậm; Điều khiển bốn góc phần tư [2016.01] 
 
23/00 Thiết bị hoặc phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều đặc trưng bởi 

phương pháp điều khiển khác với điều khiển véc-tơ [2006.01, 2016.01] 
 

Ghi chú [2006.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, các đối tượng liên quan đến nhóm H02P 21/00, H02P 

25/00 hoặc H02P 27/00 được phân loại tiếp trong các nhóm này bất cứ khi nào thích 
hợp. 

23/02 . chuyên dùng để tối ưu hoá hiệu suất khi tải nhỏ [2006.01] 
23/03 . chuyên dùng cho tốc độ cực thấp [2006.01] 
23/04 . chuyên dùng để giảm rung động cơ, ví dụ giảm lắc [2006.01] 
23/06 . Điều khiển động cơ trong bốn góc phần tư [2006.01, 2016.01] 
23/07 . . Động cơ cảm ứng không đồng bộ một pha hoặc nhiều pha [2016.01] 
23/08 . Điều khiển dựa trên sự trượt tần số, ví dụ thêm vào tần số trượt hoặc tốc độ tỷ lệ 

tần số [2006.01] 
23/10 . Điều khiển bằng cách thêm vào dòng một chiều [2006.01] 
23/12 . Điều khiển quan trắc, ví dụ sử dụng quan trắc Luenberger hoặc bộ lọc Kalman 

[2006.01] 
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23/14 . Đánh giá hoặc hiệu chỉnh các thông số máy điện, ví dụ hằng số thời gian rô-to, 
thông lượng, tốc độ, dòng hoặc điện áp [2006.01] 

23/16 . Điều khiển tốc độ góc của một trục (H02P 23/18 được ưu tiên) [2016.01] 
23/18 . Điều khiển tốc độ góc với vị trí góc hoặc pha góc [2016.01] 
23/20 . Điều khiển tăng tốc hoặc giảm tốc [2016.01] 
23/22 . Điều khiển tốc độ bằng kỹ thuật số sử dụng bộ dao động tham chiếu, hồi tiếp tốc độ 

xung tỷ lệ tốc độ và bộ so sánh dạng số [2016.01] 
23/24 . Điều khiển hướng, ví dụ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ 

[2016.01] 
23/26 . Điều khiển hệ số công suất [PFC] [2016.01] 
23/28 . Điều khiển động cơ bằng cách thay đổi tần số chuyển mạch của các thiết bị chuyển 

mạch nối với nguồn điện một chiều và các pha động cơ [2016.01] 
23/30 . Điều khiển mô men quay trực tiếp [DTC] hoặc phương pháp gia tốc trường điện từ 

[FAM] [2016.01] 
25/00 Thiết bị hoặc phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều đặc trưng bởi loại 

động cơ xoay chiều hoặc bởi chi tiết kết cấu [2006.01] 

Ghi chú [2006.01] 
  Khi phân loại trong nhóm này, các đối tượng liên quan đến nhóm H02P 21/00, H02P 

23/00 hoặc H02P 27/00 được phân loại tiếp trong các nhóm này bất cứ khi nào thích 
hợp. 

25/02 . đặc trưng bởi loại động cơ [2006.01, 2016.01] 
25/022 . . Động cơ đồng bộ (H02P 25/064 được ưu tiên) [2016.01] 
25/024 . . . được điều khiển bởi tần suất cấp điện [2016.01] 
25/026 . . . . phát hiện vị trí của roto bằng cách này [2016.01] 
25/028 . . . với điều khiển bốn góc phần tư [2016.01] 
25/03 . . . với sự kích thích không chổi than [2016.01] 
25/032 . . Động cơ kiểu qua lại, dao động hoặc rung động [2016.01] 
25/034 . . . Động cơ cuộn dây âm thanh (động cơ cuộn dây âm thanh dẫn động bằng điện 

một chiều H02P 7/025) [2016.01] 
25/04 . . Động cơ một pha, ví dụ động cơ dùng tụ điện [2006.01] 
25/06 . . Động cơ tuyến tính [2006.01, 2016.01] 
25/062 . . . loại cảm ứng [2016.01] 
25/064 . . . loại đồng bộ [2016.01] 
25/066 . . . . loại bước [2016.01] 
25/08 . . Động cơ từ trở [2006.01, 2016.01] 
25/083 . . . Thiết bị để tăng tốc độ chuyển mạch từ một cuộn dây sang một dây cuộn kế tiếp 

[2016.01] 
25/086 . . . Sự chuyển mạch [2016.01] 
25/089 . . . . Điều khiển không cảm biến (điều khiển mô men quay trực tiếp H02P 23/30) 

[2016.01] 
25/092 . . . Bộ biến đổi đặc biệt thích hợp để điều khiển động cơ từ trở [2016.01] 
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25/098 . . . Thiết bị để giảm của mô men quay có độ gợn sóng [2016.01] 
25/10 . . Động cơ cổ góp, ví dụ động cơ đẩy [2006.01] 
25/12 . . . với chổi than có thể xê dịch được [2006.01] 
25/14 . . . Động cơ vạn năng (H02P 25/12 được ưu tiên) [2006.01] 
25/16 . đặc trưng bởi cách bố trí mạch điện hoặc laọi quấn dây [2006.01] 
25/18 . . với thiết bị để chuyển mạch các cuộn dây, ví dụ chuyển mạch cơ khí hoặc rơle 

[2006.01] 
25/20 . . . để thay đổi cực [2006.01] 
25/22 . . Nhiều cuộn dây; cách cuộn dây để có nhiều hơn ba pha [2006.01] 
25/24 . . Trở kháng thay đổi được trong mạch stato và rô-to [2006.01] 
25/26 . . . với thiết bị để điều khiển trở kháng thứ cấp [2006.01] 
25/28 . . sử dụng thiết bị từ tính điều khiển được độ bão hoà, ví dụ bộ khuếch đại từ 

[2006.01] 
25/30 . . động cơ được điều khiển bằng cách điều khiển tác động của máy phát xoay chiều 

cấp nguồn cho nó [2006.01] 
25/32 . . sử dụng ống phóng điện [2006.01] 
 
27/00 Thiết bị hoặc phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều đặc trưng bởi loại 

điện áp cung cấp (của hai hoặc nhiều động cơ H02P 5/00; của động cơ đồng bộ với 
bộ chuyển mạch điện tử H02P 6/00; của động cơ một chiều H02P 7/00; động cơ 
bước H02P 8/00) [2006.01] 

 

Ghi chú [2006.01] 
  Khi phân loại trong nhóm này, các đối tượng liên quan đến nhóm H02P 21/00, H02P 

23/00 hoặc H02P 25/00 được phân loại tiếp trong các nhóm này bất cứ khi nào thích 
hợp. 

27/02 . sử dụng điện áp cung cấp với tần số không đổi và biên độ biến đổi [2006.01, 
2016.01] 

27/024 . . sử dụng nguồn điện xoay chiều chỉ cho mạch roto hoặc mạch stato [2016.01] 
27/04 . sử dụng điện áp cung cấp có tần số thay đổi, ví dụ điện áp cung cấp bộ biến đổi 

điện hoặc bộ chuyển đổi điện [2006.01, 2016.01] 
27/048 . . sử dụng nguồn xoay chiều chỉ cho mạch roto hoặc mạch stato [2016.01] 
27/05 . . sử dụng nguồn xoay chiều cho cả mạch roto và mạch stato, tần số cung cấp cho ít 

nhất một mạch có thể biến đổi [2006.01] 
27/06 . . sử dụng bộ biến đổi một chiều sang xoay chiều (H02P 27/05 được ưu tiên) 

[2006.01] 
27/08 . . . với bộ điều biến độ rộng xung [2006.01] 
27/10 . . . . sử dụng bộ điều khiển bang-bang [2006.01] 
27/12 . . . . phát xung bằng cách dẫn hướng véc-tơ thông lượng, véc-tơ dòng điện hoặc 

véc-tơ điện áp trên một vòng tròn hay đường cong khép kín, ví dụ để điều 
khiển mô men quay trực tiếp [2006.01] 
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27/14 . . . . với ba hoặc nhiều cấp điện áp [2006.01] 
27/16 . . sử dụng bộ chuyển đổi xoay chiều sang xoay chiều không qua chuyển đổi trung 

gian sang một chiều (H02P 27/05 được ưu tiên) [2006.01] 
27/18 . . . biến đổi tần số bằng cách bỏ đi một nửa sóng [2006.01] 
 
29/00 Thiết bị để điều chỉnh hoặc điều khiển động cơ điện, thích ứng với cả động cơ 

xoay chiều hay một chiều (thiết bị để khởi động động cơ điện H02P 1/00; thiết bị để 
dừng hoặc làm chậm động cơ điện H02P 3/00; điều khiển động cơ có thể được nối 
với hai hoặc nhiều nguồn cấp điện khác nhau H02P 4/00; điều chỉnh hoặc điều khiển 
tốc độ hoặc mô men quay của hai hoặc nhiều động cơ điện H02P 5/00; điều khiển 
véc-tơ H02P 21/00) [2006.01, 2016.01] 

29/02 . Bảo vệ chống sự cố quá tải mà không tự động ngắt nguồn (bảo vệ chống lại lỗi của 
động cơ bước H02P 8/36) [2006.01, 2016.01] 

29/024 . . Phát hiện tình trạng lỗi, ví dụ ngắn mạch, roto bị khóa, mạch hở hoặc mất tải 
[2016.01] 

29/028 . . . Động cơ tiếp tục hoạt động bất kể trạng thái lỗi, ví dụ loại bỏ, bù hoặc khắc 
phục lỗi [2016.01] 

29/032 . . Ngăn ngừa phá hoại động cơ, ví dụ thiết lập các giới hạn dòng riêng lẻ cho các 
điều kiện dẫn động khác nhau [2016.01] 

29/10 . để ngăn ngừa quá tốc độ hoặc chưa đủ tốc độ [2016.01] 
29/20 . để kiểm soát một động cơ được sử dụng cho các hoạt động tuần tự khác nhau 

[2016.01] 
29/40 . Điều chỉnh hoặc điều khiển lượng dòng điện được rút ra hoặc cấp ra bởi động cơ để 

điều khiển tải cơ học [2016.01] 
29/50 . Giảm sóng hài [2016.01] 
29/60 . Điều khiển hoặc xác định nhiệt độ của động cơ hoặc của bộ dẫn động (H02P 29/02 

được ưu tiên) [2016.01] 
29/62 . . để nâng nhiệt độ của động cơ [2016.01] 
29/64 . . Điều khiển hoặc xác định nhiệt độ của cuộn dây [2016.01] 
29/66 . . Điều khiển hoặc xác định nhiệt độ của roto [2016.01] 
29/68 . . dựa trên nhiệt độ của chi tiết dẫn động hoặc chi tiết bán dẫn [2016.01] 
29/04 . bằng các thiết bị hãm riêng rẽ [2006.01] 
 
31/00 Thiết bị để điều chỉnh hoặc điều khiển động cơ điện không được phân vào các 

nhóm H02P 1/00 H02P 5/00, H02P 7/00 hay H02P 21/00 H02P 29/00 [2006.01] 

 Sơ đồ chỉ số kết hợp với các nhóm liên quan tới các thiết bị điều khiển máy phát 
điện [2015.01] 

101/00 Đặc biệt thích hợp đối với các thiết bị điều khiển dùng cho máy phát [2015.01] 
101/10 . dùng cho các tua-bin được dẫn động bằng nước [2015.01] 
101/15 . dùng cho các tua-bin được dẫn động bằng sức gió [2015.01] 
101/20 . dùng cho các tua-bin được dẫn động bằng hơi nước [2015.01] 
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101/25 . dùng cho các động cơ đốt trong [2015.01] 
101/30 . dùng cho các thiết bị bay [2015.01] 
101/35 . dùng cho tàu thủy [2015.01] 
101/40 . dùng cho phương tiện vận tải đường sắt [2015.01] 
101/45 . dùng cho phương tiện vận tải có động cơ, ví dụ máy phát điện xoay chiều dùng cho 

ô tô [2015.01] 

103/00 Các thiết bị điều khiển được đặc trưng bởi dạng máy phát [2015.01] 
103/10 . có dạng không đồng bộ [2015.01] 
103/20 . có dạng đồng bộ [2015.01] 
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H02S Sản xuất điện năng bằng cách chuyển đổi bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhìn 
thấy hoặc ánh sáng cực tím, ví dụ sử dụng mô-đun quang điện [PV] (máy thu 
nhiệt mặt trời F24J 2/00, lấy điện năng từ nguồn phóng xạ G21H 1/12, ánh sáng; 
Thiết bị bán dẫn vô cơ nhạy  H01L 31/00; thiết bị nhiệt điện H01L 35/00; t

 H01L 51/42) [2014.01] 
 

10/00 
hệ thống khác [2014.01] 

10/10 . -
(kết hợp với nhà máy tuabin khí F02C 6/00) [2014.01] 

10/12 . . - [2014.01] 
10/20 . Các hệ thống đặc trưng bởi các phương tiện lưu trữ năng lượng của chúng (H02S 

40/38 được ưu tiên) [2014.01] 
10/30 . 

01L 31/00, các thiết bị điện nhiệt H01L 35/00) 
[2014.01] 

10/40 . Các hệ thống máy phát quang điện di động [2014.01] 

20/00 [2014.01] 

 [2014.01] 
 Các cơ cấu hỗ trợ cũng được sử dụng cho các bộ thu nhiệt mặt trời cũng nên được 

phân loại vào các nhóm F24S25/00-F24S30/00 hoặc F24S50/20. 
20/10 . Các cơ cấu hỗ trợ trực tiếp cố định với mặt đất (H02S 20/30 được ưu tiên) 

[2014.01] 
20/20 . Các cơ cấu hỗ trợ trực tiếp cố định vào một đối tượng bất động (H02S 20/30 được 

ưu tiên) [2014.01] 
20/21 . . đặc biệt thích hợp với đường cao tốc, ví dụ được tích hợp với các rào cản âm 

thanh [2014.01] 
20/22 . . đặc biệt thích hợp với các tòa nhà [2014.01] 
20/23 . . . đặc biệt thích hợp với các cấu trúc mái [2014.01] 
20/24 . . . . đặc biệt thích hợp với các mái phẳng [2014.01] 
20/25 . . . . Các bộ phận mái ngói [2014.01] 
20/26 . . . Các vật liệu xây dựng tích hợp với các mô đun quang điện, ví dụ các bộ phận 

mặt ngoài (H02S 20/25 được ưu tiên) [2014.01] 
20/30 . Các cơ cấu hỗ trợ có thể di chuyển hoặc điều chỉnh được, ví dụ để điều chỉnh góc 

[2014.01] 
20/32 . . chuyên dùng để bám theo năng lượng mặt trời [2014.01] 

30/00 Các chi tiết kết cấu của mô đun quang điện không liên quan đến chuyển đổi ánh 
sáng (các khía cạnh của thiết bị bán dẫn của thiết bị nhạy ánh sáng điện H01G 9/20, 
mô đun quang điện vô cơ H01L 31/00, mô đun quang điện hữu cơ H01L 51/42) 
[2014.01] 
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30/10 . Các cấu trúc khung [2014.01] 
30/20 . Các mô đun quang điện có thể thu lại hoặc gấp lại được [2014.01] 

40/00 Linh kiện hoặc phụ kiện kết hợp với mô đun quang điện không được cung cấp 
trong các nhóm H02S 10/00-H02S 30/00 [2014.01] 

40/10 . Các chi tiết làm sạch [2014.01] 
40/12 . . Các công cụ để loại bỏ tuyết [2014.01] 
40/20 . Các thành phần quang học [2014.01] 
40/22 . . Các công cụ để phản xạ hoặc tập trung ánh sáng (trực tiếp liên kết với tế bào 

quang điện hoặc tích hợp với tế bào quang điện H01L 31/054) [2014.01] 
40/30 . Các thành phần điện [2014.01] 
40/32 . . bao gồm các thiết bị chuyển đổi một chiều/xoay chiều được liên kết với các mô 

đun quang điện, ví dụ mô đun xoay chiều [2014.01] 
40/32 . . bao gồm các phương tiện đổi điện DC/AC kết hợp với chính mô-đun PV, ví dụ 

mô-đun AC [2014.01] 
40/34 . . bao gồm các thiết bị kết nối điện đặc biệt thích hợp để liên kết về mặt kết cấu với 

mô đun quang điện, ví dụ hộp kết nối [2014.01] 
40/36 . . đặc trưng bởi các phương tiện liên kết điện đặc biệt giữa hai hay nhiều mô đun 

quang điện, ví dụ kết nối giữa các mô đun điện [2014.01] 
40/38 . . Các phương tiện dự trữ năng lượng, ví dụ ắc quy, có cấu trúc liên kết với mô đun 

quang điện [2014.01] 
40/40 . Các thành phần nhiệt (H02S 10/30 được ưu tiên) [2014.01] 
40/42 . . Các phương tiện làm mát (phương tiện làm mát liên kết trực tiếp hoặc tích hợp 

với tế bào quang điện H001L 31/052) [2014.01] 
40/44 . . Các phương tiện để sử dụng nhiệt năng, ví dụ hệ thống ghép lai vừa tạo ra nước 

ấm và điện đồng thời (liên kết trực tiếp hoặc tích hợp với tế bào quang điện 
H001L 31/0525) [2014.01] 

50/00 Kiểm tra hoặc giám sát hệ thống quang điện, ví dụ cân bằng tải hoặc phát hiện 
lỗi [2014.01] 

50/10 . Kiểm tra các thiết bị quang điện, ví dụ của mô đun quang điện hoặc các tế bào 
quang điện đơn lẻ (kiểm tra thiết bị bán dẫn trong quá trình sản xuất H01L 21/66) 
[2014.01] 

50/15 . . sử dụng các phương tiện quang học, ví dụ sử dụng điện phát quang [2014.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập trong các nhóm khác thuộc phân lớp này 
[2014.01]
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H03 SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ NÓI CHUNG 

H03B TẠO DAO ĐỘNG ĐIỆN, TRỰC TIẾP HOẶC BẰNG THAY ĐỔI TẦN SỐ 
HOẶC BẰNG CÁC MẠCH SỬ DỤNG CÁC PHẦN TỬ TÍCH CỰC HOẠT 
ĐỘNG THEO KIỂU KHÔNG CHUYỂN MẠCH; TẠO ÂM BẰNG CÁC 
MẠCH NHƯ VẬY (đo, thử nghiệm G01R; máy phát điện để cho các dụng cụ điện 
từ G10H; tổng hợp sóng âm thanh G01L; maze, laze H01S; máy điện H02K; sơ đồ 
bộ biến đổi điện lực H02M; với việc sử dụng kỹ thuật xung H03K; tự động điều 
khiển máy phát điện H03L; khởi động, đồng bộ và ổn định máy phát điện không phụ 
thuộc vào kiểu của nó H03L; tạo dao động trong plasma H05H) 

Nội dung phân lớp 
TẠO DAO ĐỘNG KHÔNG THAY ĐỔI TẦN SỐ 
Bằng cách sử dụng bộ khuếch đại có hồi tiếp dương; với 

việc sử dụng điện trở âm ................................................................................ 5/00; 7/00 
Bằng cách thay đổi thời gian bay của các điện tử: nhờ các 

ống tia điện tử ............................................................................................... 9/00; 13/00 
Bằng cách sử dụng kích thích do va chạm; hiệu ứng Hall; 

nhờ các nguồn bức xạ và các bộ tách sóng .....................................11/00; 15/00; 17/00 
TẠO DAO ĐỘNG CÓ TẦN SỐ BIẾN ĐỔI 
Bằng cách nhân hoặc chia tín hiệu ...................................................................................... 19/00 
Bằng các kết hợp các tín hiệu không điều biến ................................................................... 21/00 
TẠO DAO ĐỘNG LOẠI ĐẶC BIỆT 
Với sự đu đưa có chu kỳ trong dải tần cho trước; dao động 

nhiều tần số; dao động nhiều pha; tạo dao động 
của tiếng ồn ......................................................................... 23/00; 25/00; 27/00; 29/00 

CÁC THÀNH PHẦN KẾT CẤU ........................................................................................................ 1/00 
 

1/00 Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
1/02 .  Thành phần kết cấu của máy tạo dao động, ví dụ để làm nóng (máy phát để làm 

nóng bằng trường điện từ H05B 6/00) [1, 2006.01] 
1/04 . Giảm các dao động không cần thiết, ví dụ sóng hài [1, 2006.01] 

5/00 Tạo dao động điện nhờ bộ khuếch đại có mạch hồi tiếp dương từ đầu ra đến đầu 
vào (H03B 9/00, H03B 15/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/02 . Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
5/04 . . Cải biến máy phát để điều hoà những thay đổi của các đại lượng vật lý, ví dụ các 

tham số của khối nguồn nuôi, tải, nhiệt độ [1, 2006.01] 
5/06 . . Cải biến máy phát để đảm bảo việc tự kích thích tạo dao động (khởi động máy 

phát H03L 3/00) [1, 2006.01] 
5/08 . với các thành phần phát tần số có điện cảm và điện dung tập trung [1, 2006.01] 
5/10 . . có khí cụ để nguyên đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 

(H03B 5/14 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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5/12 . . có dụng cụ bán dẫn đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 
(H03B 5/14, H03B 7/06 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/14 . . thành phần phát tần số được nối với mạch cầu đến vòng tròn khép kín, theo nó tín 
hiệu được lan truyền [1, 2006.01] 

5/16 . . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại [1, 
2006.01] 

5/18 . với thành phần phát tần số có điện cảm và điện dung phân bố [1, 2006.01] 
5/20 . với thành phần phát tần số có điện trở thuần và điện dung hoặc điện cảm, ví dụ máy 

phát lệch pha [1, 2006.01] 
5/22 . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 

(H03B 5/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/24 . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 

(H03B 5/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/26 . . trong đó các thành phần phát tần số là các bộ phận của mạch cầu trong vòng tròn 

khép kín, theo nó tín hiệu được lan truyền; trong đó các thành phần phát tần số 
mở qua mạch cầu đến vòng tròn khép kín, ví dụ bộ tạo sóng kiểu cầu theo sơ đồ 
wien, hình chữ T song song [1, 2006.01] 

5/28 . . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại [1, 
2006.01] 

5/30 . với các thành phần phát tần số là của bộ cộng hưởng điện cơ [1, 2006.01] 
5/32 . . là bộ cộng hưởng áp điện [1, 2006.01] 
5/34 . . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 

(H03B 5/38 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/36 . . . có dụng cụ bán dẫn đóng vai trò là thành phần chủ động trong bộ khuếch đại 

(H03B 5/38 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/38 . . . trong đó các thành phần phát tần số mở qua mạch cầu vòng tròn khép kín, theo 

nó tín hiệu được lan truyền [1, 2006.01] 
5/40 . . có cái cộng hưởng từ giảo (H03B 5/42 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/42 . . trong đó các thành phần phát tần số mở qua mạch cầu đến vòng tròn khép kín, 

theo nó tín hiệu được lan truyền [1, 2006.01] 

7/00 Tạo dao động điện nhờ các thành phần chủ động có điện trở âm ở giữa hai điện 
cực của các thành phần này (H03B 9/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

7/02 . với các thành phần phát tần số có điện cảm và điện dung tập trung [1, 2006.01] 
7/04 . . có dụng cụ điện tử đóng vai trò là thành phần chủ động [1, 2006.01] 
7/06 . . có dụng cụ bán dẫn đóng vai trò là thành phần chủ động [1, 2006.01] 
7/08 . . . có đi-ốt tunnel [1, 2006.01] 
7/10 . . có dụng cụ phóng điện trong khí hoặc hồ quang đóng vai trò là thành phần chủ 

động [1, 2006.01] 
7/12 . với các thành phần phát tần số có điện cảm và điện dung phân bố [1, 2006.01] 
7/14 . . có dụng cụ bán dẫn đóng vai trò là thành phần chủ động [1, 2006.01] 

9/00 Tạo dao động điện có sử dụng việc thay đổi thời gian bay của các điện tử [1, 2,  
2006.01] 
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9/01 . sử dụng đèn điện tử, đèn phóng điện qua khí [2, 2006.01] 
9/02 . . sử dụng khí cụ có điện trường hãm (sử dụng clistron H03B 9/04) [1, 2, 2006.01] 
9/04 . .  sử dụng clistron [1, 2, 2006.01] 
9/06 . . . sử dụng clistron phản xạ [1, 2, 2006.01] 
9/08 . . sử dụng đèn truyền sóng [1, 2, 2006.01] 
9/10 . . sử dụng macnetrôn [1, 2, 2006.01] 
9/12 . sử dụng dụng cụ trên vật cứng, ví dụ khí cụ hiệu ứng Gunn [1, 2006.01] 
9/14 . . và các thành phần chứa điện cảm và điện dung phân bố [3, 2006.01] 

11/00 Tạo dao động điện nhờ khung điều hưởng kích thích độ va chạm (có sự hồi tiếp 
H03B 5/00) [1, 2006.01] 

11/02 . kích thích bằng tia lửa [1, 2006.01] 
11/04 . Kích thích bằng bộ ngắt [1, 2006.01] 
11/06 . . bằng bộ ngắt cơ học [1, 2006.01] 
11/08 . . có sử dụng dụng cụ phóng điện trong khí hoặc khí cụ điện trở đóng vai trò là bộ 

ngắt [1, 2006.01] 
11/10 . . có sử dụng dụng cụ bán dẫn đóng vai trò là bộ ngắt [1, 2006.01] 

13/00 Tạo dao động điện có sử dụng độ lệch của chùm tia điện tử trong ống phóng tia 
điện tử [1, 2006.01] 

15/00 Tạo dao động điện có sử dụng dụng cụ từ ganvano, ví dụ dụng cụ hiệu ứng Hall, 
thiết bị sử dụng hiệu ứng truyền spin, thiết bị sử dụng từ trở siêu lớn, hoặc hiệu 
ứng siêu dẫn [1, 2006.01] 

17/00 Tạo dao động điện có sử dụng nguồn bức xạ và bộ tách sóng [1, 2006.01] 

19/00 Tạo dao động điện bằng cách nhân hoặc chia không hoàn nhiệt tần số tín hiệu, 
đưa vào từ nguồn riêng biệt [1, 2006.01] 

19/03 . sử dụng điện cảm không tuyến tính [3, 2006.01] 
19/05 . có sử dụng điện dung không tuyến tính ví dụ đi-ốt tham số [3, 2006.01] 
19/06 . bằng dụng cụ điện tử hoặc khí cụ phóng điện trong dụng hoặc khí cụ bán dẫn có ít 

nhất ba cực [1, 2006.01] 
19/08 . . bằng dụng cụ điện tử hoặc phóng điện trong khí [1, 2006.01] 
19/10 . . . chỉ áp dụng cách nhân [1, 2006.01] 
19/12 . . . chỉ áp dụng cách chia [1, 2006.01] 
19/14 . . bằng dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
19/16 . với việc sử dụng dụng cụ nắn điện không điều khiển được, đi-ốt nắn điện hoặc đi-

ốt Schotki [3, 2006.01] 
19/18 . . và các thành phần chứa điện cảm và điện dung phân bố [3, 2006.01] 
19/20 . . đi-ốt dự trữ nạp điện hoặc khuếch đại [3, 2006.01] 

21/00 Tạo dao động điện bằng cách kết hợp các tín hiệu không điều biến của tần số 
khác nhau (H03B 19/00 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
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21/01 . bằng cách pha của các tín hiệu không điều biến của tần số khác nhau [3, 2006.01] 
21/02 . . bằng phách của nhiều tần số, nghĩa là để tổng hợp các tần số [1, 3, 2006.01] 
21/04 . . sử dụng của một số giai đoạn giống nhau [3, 2006.01] 

23/00 Tạo dao động điện, lắc theo chu kỳ ở trong dải tần cho trước [1, 2006.01] 

25/00 Tạo đồng thời dao động điện có các tần số khác nhau nhờ máy tạo dao động 
không đồng bộ tự kích thích [1, 2006.01] 

27/00 Tạo dao động điện, đảm bảo một số tín hiệu ra có cùng tần số, nhưng khác nhau 
về pha, trừ trường hợp hai tín hiệu ra đối pha nhau [1, 2006.01] 

28/00 Tạo dao động bằng các phương pháp không đề cập trong các nhóm H03B 5/00 
đến H03B 27/00, bao gồm sửa dạng sóng để tạo nên dao động hình sin (máy phát 
ma sát tương tự để thực hiện các phép tính G06G 7/26) [4, 2006.01] 

29/00 Tạo ra dòng điện và điện thế của tiếng ồn (các ống xả khí nạp với cathode rắn đặc 
biệt thích hợp như máy phát tiếng ồn H01J 17/00) [1, 2006.01] 
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H03C PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU BIẾN (bộ điều biến chuyên dùng để làm 
việc trong bộ khuếch đại dòng điện một chiều H03F 3/38; được gọi là bộ điều biến, 
các cơ cấu chỉ dùng để đổi mạch các mức độ biên độ, tần số và pha cho trước H03K 
17/00; H04L; sơ đồ các bộ điều biến đồng bộ dùng cho tivi màu H04N 9/65; Maze, 
Laze H01S; sự đo, thử nghiệm G01R; sự điều biến xung H03K 7/00; sự điều biến mã 
hoá xung H03K 13/00) 

Ghi chú 
 (1) Phân lớp này bao gồm các phương pháp và thiết bị để điều biến, điều khiển hoặc 

ngắt dao động hình sin hoặc các sóng điện từ trong đó tín hiệu điều biến có thể có 
hình dạng bất kỳ.  

 (2) Trong phân lớp này, sơ đồ được sử dụng như bộ điều biến hoặc bộ giải điều đưa 
vào phân nhóm trong đó có các bộ điều biến loại này. 

1/00 Điều biến biên độ (H03C 5/00, H03C 7/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/02 . Các bộ phận kết cấu [1, 2006.01] 
1/04 . . Các thiết bị đưa vào kênh điều biến hoặc kết hợp với nó để giảm điều biến góc [1, 

2006.01] 
1/06 . . Cải biến bộ điều biến để giảm độ méo, ví dụ nhờ hồi tiếp và để dùng nhiều loại 

bộ điều biến [1, 2006.01] 
1/08 . bằng thành phần có tổng trở thay đổi (H03C 1/28 - H03C 1/34, H03C 1/50, H03C 

1/52, H03C 1/62 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/10 . . thành phần điện cảm,  có giá trị phụ thuộc vào dòng điện [1, 2006.01] 
1/12 . . thành phần tụ điện, điện dung của nó phụ thuộc vào điện thế [1, 2006.01] 
1/14 . . thành phần đi-ốt [1, 2006.01] 
1/16 . với sự giúp đỡ của dụng cụ điện tử hoặc dụng cụ phóng điện qua khí có ít nhất ba 

điện cực (H03C 1/28 - H03C 1/34, H03C 1/50, H03C 1/52, H03C 1/62 được ưu 
tiên) [1, 2006.01] 

1/18 . . dao động của sóng mang được đưa vào lưới điều khiển [1, 2006.01] 
1/20 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào a-nốt [1, 2006.01] 
1/22 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào cùng lưới đó [1, 2006.01] 
1/24 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào lưới khác [1, 2006.01] 
1/26 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào ca-tốt [1, 2006.01] 
1/28 . bằng đèn có sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
1/30 . . của các mácnettron [1, 2006.01] 
1/32 . bằng cách làm lệch chùm tia điện tử ở khí cụ điện tử [1, 2006.01] 
1/34 . bằng các thành phần nhạy ánh sáng [1, 2006.01] 
1/36 . với sự giúp đỡ của khí cụ bán dẫn có ít nhất là ba cực (H03C 1/34, H03C 1/50, 

H03C 1/52, H03C 1/62 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/38 . . dao động của sóng mang được truyền vào của gốc của tranzito [1, 2006.01] 
1/40 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào cực góp [1, 2006.01] 
1/42 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào cực gốc [1, 2006.01] 
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1/44 . . . tín hiệu điều biến được đưa vào cực phát [1, 2006.01] 
1/46 . Bộ điều biến có các thành phần được điều khiển bằng phương pháp cơ học hoặc âm 

học [1, 2006.01] 
1/48 . bằng các dụng cụ có sử dụng hiệu ứng Hall [1, 2006.01] 
1/50 . bằng cách biến đổi điều biến góc thành điều biến biên độ (H03C 1/28 - H03C 1/34, 

H03C 1/46, H03C 1/48 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/52 . Bộ điều biến trong đó sóng mang hoặc một dải bên bị triệt toàn bộ hay một phần 

(H03C 1/28 - H03C 1/34, H03C 1/46, H03C 1/48 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/54 . . Bộ điều biến cân bằng, ví dụ loại cầu, loại trò hoặc bộ điều biến cân bằng hai lần 

[1, 2006.01] 
1/56 . . . chỉ có các thành phần ở hai cực được điều khiển [1, 2006.01] 
1/58 . . . . có các đi-ốt [1, 2006.01] 
1/60 . . cùng với dải bên bị chặn toàn bộ hay một phần [1, 2006.01] 
1/62 . Bộ điều biến, trong đó biên độ dao động mang sóng ở tín hiệu ra phụ thuộc vào giá 

trị tức thời của tín hiệu điều biến, ví dụ không có dao động mang sóng ra trong khi 
không có tín hiệu điều biến (H03C 1/28 - H03C 1/34, H03C 1/40, H03C 1/48 được 
ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/00 Điều biến góc (H03C 5/00, H03C 7/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/02 . Các bộ phận kết cấu [1, 2006.01] 
3/04 . . Các thiết bị đưa vào kênh điều biến hoặc kết hợp với nó để giảm điều biến biên 

độ [1, 2006.01] 
3/06 . . Thiết bị để thay đổi độ di tần [1, 2006.01] 
3/08 . . Cải biến các bộ điều biến để đảm bảo sự tuyến tính hoá, ví dụ bằng cách hồi tiếp 

được sử dụng ở ít nhất hai loại điều kiện [1, 2006.01] 
3/09 . . Cải biến các bộ điều biến để điều khiển trung tần [3, 2006.01] 
3/10 . nhờ các thành phần có tổng trở thay đổi (H03C 3/30 - H03C 3/38, được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/12 . . cùng với chi tiết điện kháng thay đổi [1, 2006.01] 
3/14 . . . tương tự như sơ đồ chứa phần tử hoạt động có số điện cực ít nhất là ba, ví dụ sơ 

đồ đèn điện kháng [1, 2006.01] 
3/16 . . . . trong đó phần tử hoạt động đồng thời đóng vai trò là thành phần hoạt động 

của bộ tạo sóng [1, 2006.01] 
3/18 . . . cùng với điện cảm, giá trị của nó phụ thuộc vào dòng điện [1, 2006.01] 
3/20 . . . cùng với tụ điện, điện dung của nó phụ thuộc vào điện thế [1, 2006.01] 
3/22 . . . cùng với đi-ốt bán dẫn, ví dụ đi-ốt loại "varicap" [1, 2006.01] 
3/24 . . cùng với thành phần có điện trở thuần điều khiển được ví dụ bóng đèn [1, 

2006.01] 
3/26 . . . có hai thành phần được điều khiển theo sơ đồ hai kỳ (đẩy - kéo) nhờ tín hiệu 

điều biến [1, 2006.01] 
3/28 . . sử dụng trở kháng thay đổi được điều khiển bằng phương pháp cơ học hoặc âm 

học [1, 2006.01] 
3/30 . nhờ đèn có sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
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3/32 . . của macnetron [1, 2006.01] 
3/34 . bằng các lệch chùm tia điện tử trong dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
3/36 . nhờ dụng cụ cảm quang [1, 2006.01] 
3/38 . bằng cách biến đổi sự điều biến biên độ thành sự điều biến góc [1, 2006.01] 
3/40 . . sử dụng hai đường tín hiệu, mà ở đầu ra của nó các tín hiệu có độ lệch pha cho 

trước và ít nhất một đầu ra được điều biến biên độ [1, 2006.01] 
3/42 . nhờ các thiết bị điện cơ (H03C 3/28 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

5/00 Điều biến biên độ và điều biến góc diễn ra đồng thời hoặc có chọn lọc nhờ chính 
tín hiệu điều biến đó (H03C 7/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/02 . nhờ các đèn sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
5/04 . . của maknetron [1, 2006.01] 
5/06 . bằng các lệch chùm tia điện tử trong dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 

7/00 Điều biến sóng điện tử (điều biến dao động ánh sáng G02F 1/00) [1, 2006.01] 
7/02 . ở đường truyền, ống dẫn sóng, hốc cộng hưởng hoặc ở trường bức xạ của anten [1, 

2006.01] 
7/04 . . Sự phân cực của sóng truyền được điều biến [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]
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H03D PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐỂ GIẢI ĐIỀU BIẾN HOẶC VẬN CHUYỂN 
TÍN HIỆU ĐƯỢC ĐIỀU BIẾN TỪ MỘT SÓNG MANG NÀY SANG SÓNG 
MANG KHÁC (sơ đồ bộ giải điều đồng bộ để cho ti-vi màu H04N 9/50; hệ thống 
chuyển tiếp vô tuyến H04B 7/14; sơ đồ được sử dụng như là bộ điều biến lẫn bộ giải 
điều biến H03C; thành phần kết cấu để cho bộ điều biến và bộ đổi tần H03C; maze, 
laze H01S; sự giải điều biến xung H03K 9/00; sự biến đổi các dạng điều biến xung 
H03K 11/00; sự điều biến xung mã H03K 13/00; bộ giải điều để cho hệ thống điện 
báo dùng dòng điện xoay chiều H04L 27/00); thiết bị giải điều biến đồng bộ dùng 
cho vô tuyến màu H04N 9/66) 

Ghi chú 
 Phân lớp này chỉ bao gồm: 

- Các phương pháp và thiết bị để giải điều biến hoặc chuyển các tín hiệu mà chúng 
điều biến thành dao động sóng mang hình sin hoặc sóng điện từ  

- So sánh pha hoặc tần số của hai dao động điện độc lập với nhau. 

Nội dung phân lớp 
SỬ GIẢI ĐIỀU BIẾN 
Biên độ; góc; Kết hợp; siêu tái sinh ............................................... 1/00; 3/00; 5/00; 9/00; 11/00 

 7/00; 9/00 
SO SÁNH TẦN SỐ  HOẶC PHA .................................................................................................... 13/00 

 

1/00 Sự giải điều biến dao động điều biến biên độ (H03D 5/00, 

04L 27/06) [1, 2006.01] 
1/02 . Các bộ phận kết cấu [1, 2006.01] 
1/04 . . Cải tiến bộ giải điều biến để giảm nhiễu của các tín hiệu không cần thiết [1, 

2006.01] 
1/06 . . Cải biến bộ giải điều biến để giảm méo, ví dụ nhờ sự hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
1/08 . nhờ các thành phần phi tuyến hai cực (H03D 1/22, H03D 1/26, H03D 1/28 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
1/10 . . của đi-ốt [1, 2006.01] 
1/12 . . . có bộ phận bảo đảm sự phù hợp của các tải theo dòng một chiều và xoay chiều 

[1, 2006.01] 
1/14 . nhờ các thành phần phi tuyến có số điện cực nhiều hơn hai (H03D 1/22, H03D 

1/26, H03D 1/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/16 . . của các dụng cụ điện tử hoặc các dụng cụ phóng điện qua chất khí [1, 2006.01] 
1/18 . . . của các dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
1/20 . . có bộ phận ngăn ngừa loại điều biến không cần thiết, ví dụ phòng ngừa việc tách 

sóng a-nốt ở sơ đồ tách sóng lưới [1, 2006.01] 
1/22 . Sơ đồ homodin hoặc sơ đồ xincrondin [1, 2006.01] 
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1/24 . . để giải điều biến các tín hiệu, trong đó một giải biên hoặc sóng mang bị triệt tiêu 
toàn bộ hoặc một phần [1, 2006.01] 

1/26 . nhờ đèn có sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
1/28 . bằng cách lệch chùm tia điện tử trong đèn điện tử (H03D 1/26 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 

3/00 Sự giải điều biến các dao động điều biến góc (H03D 5/00, H03D 9/00, H03D 
11/00

04L 27/22) [1, 2006.01] 
3/02 . bằng cách xác định độ lệch pha giữa hai tín hiệu được tạo thành từ tín hiệu vào 

(H03D 3/28 - H03D 3/32 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/04 . . bằng cách dự tính hoặc tích phân các chu kỳ dao động [1, 2006.01] 
3/06 . . bằng cách kết hợp các tín hiệu bằng phương pháp cộng hoặc ở các bộ tách sóng 

nhân [1, 2006.01] 
3/08 . . . bằng các đi-ốt, ví dụ bằng các bộ giải điều Fostơ - Seeley [1, 2006.01] 
3/10 . . . . trong đó các đi-ốt đồng thời ở trạng thái dẫn điện trong thời gian của cùng 

một nửa chu kỳ tín hiêụ, ví dụ bộ tách sóng tỷ số [1, 2006.01] 
3/12 . . . bằng các dụng cụ điện tử hoặc dụng cụ phóng điện qua chất khí có số điện cực 

nhiều hơn hai [1, 2006.01] 
3/14 . . . bằng các dụng cụ bán dẫn có số cực nhiều hơn hai [1, 2006.01] 
3/16 . . . bằng các bộ cộng hưởng điện cơ [1, 2006.01] 
3/18 . . nhờ thiết bị chuyển mạch đồng bộ [1, 2006.01] 
3/20 . . . tạo xung, biên độ hoặc độ dài của nó phụ thuộc vào độ lệch pha [1, 2006.01] 
3/22 . . nhờ phần tử hoạt động có số cực nhiều hơn hai, đưa vào đó hai tín hiệu, nhận từ 

tín hiệu giải điều và có độ lệch pha, liên quan về mặt chức năng với độ lệch tần 
số, ví dụ bộ tách sóng pha [1, 2006.01] 

3/24 . . bằng cách cải biến bộ giải điều để ức chế hoặc triệt tiêu sự thay đổi biên độ nhờ 
các sơ đồ tạo dao động đồng bộ [1, 2006.01] 

3/26 . với việc sử dụng độ dốc đường đặc tính tần số/biên độ của mạch điều hướng (dao 
động) hoặc mạch điện kháng (H03D 3/26 - H03D 3/32 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/28 . Cải biến bộ giải điều biến để giảm sự ảnh hưởng của việc thay đổi nhiệt độ [1, 
2006.01] 

3/30 . bằng các đèn sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
3/32 . bằng cách nghiêng chùm tia điện tử ở trong dụng cụ điện tử (H03D 3/30 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
3/34 . bằng các thiết bị điện cơ (H03D 3/16 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

5/00 Sơ đồ giải điều biến dao động điều biến biên độ hoặc điều biến góc theo ý muốn 

04L 27/38) [1, 
2006.01] 
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7/00 Chuyển tín hiệu được điều biến từ sóng mang này sang sóng mang khác, ví dụ 
biến đổi tần số (H03D 9/00, H03D 11/00 được ưu tiên; bộ khuếch đại điện môi, bộ 
khuếch đại từ tính, bộ khuếch đại tham số dùng làm bộ biến đổi tần số H03F) [1, 
2006.01] 

7/02 . nhờ đi-ốt (H03D 7/14 - H03D 7/22 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/04 . . có đặc tính điện trở âm, ví dụ điôt tunel [1, 2006.01] 
7/06 . nhờ khí cụ điện tử hoặc khí cụ phóng điện qua chất khí có số điện cực nhiều hơn 

hai (H03D 7/14 - H03D 7/22 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
7/08 . . các tín hiệu được trộn đưa vào giữa hai điện cực [1, 2006.01] 
7/10 . . các tín hiệu được trộn đưa vào các đôi điện cực khác nhau [1, 2006.01] 
7/12 . bằng dụng cụ bán dẫn có số cực nhiều hơn hai (H03D 7/14 - H03D 7/22 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 
7/14 . Thiết bị loại cân bằng [1, 2006.01] 
7/16 . Biến đổi tần số nhiều 04B 1/26) [1, 2006.01] 
7/18 . Cải biến bộ biến đổi tần số để khử các tần số của kênh tương phản [1, 2006.01] 
7/20 . nhờ các đèn có sử dụng thời gian bay của các điện tử [1, 2006.01] 
7/22 . bằng cách làm lệch chùm tia điện tử trong ống phóng điện (H03D 7/20 được ưu 

tiên) [1, 2006.01] 

9/00 Giải điều biến hoặc biến đổi tần số điều biến của các sóng điện từ được điều 
biến 

02F 2/00) [1, 2006.01] 
9/02 . Sự giải điều có sử dụng điện cảm và điện dung phân bổ ví dụ ở fiđơ [1, 2006.01] 
9/04 . . để cho dao động điều biến góc số [1, 2006.01] 
9/06 . Chuyển tín hiệu được điều biến sử dụng điện cảm và điện dung phân bố [1, 

2006.01] 

11/00 Sơ đồ giải điều siêu tái sinh [1, 2006.01] 
11/02 . để cho dao động điều biến biên độ [1, 2006.01] 
11/04 . . nhờ dụng cụ bán dẫn có số điện cực nhiều hơn hai [1, 2006.01] 
11/06 . để cho dao động điều biến góc [1, 2006.01] 
11/08 . . nhờ dụng cụ bán dẫn có số điện cực nhiều hơn hai [1, 2006.01] 
13/00 Sơ đồ so sánh pha hoặc tần số của hai dao động độc lập với nhau 

01R 25/00) [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01]
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H03F BỘ KHUẾCH ĐẠI (đo, thử nghiệm G01R; bộ khuếch đại tham số quang học G02F; 
sơ đồ đèn phát xạ thứ cấp H01J 43/30; maze, laze H01S; điều khiển khuếch đại 
H03G; thiết bị ghép, không phụ thuộc vào loại bộ khuếch đại, bộ phận áp H03H; bộ 
khuếch đại chuyên dùng để khuếch đại xung H03K; bộ khuếch trung gian để cho 
đường dây liên lạc H04B 3/36, 3/58; áp dụng bộ khuếch đại tiếng ở các thiết bị liên 
lạc bằng điện thoại H04M 1/60, 3/40) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm: 
  - khuếch đại tuyến tính, có nghĩa là sự khuếch đại đặc trưng bằng sự phụ thuộc tuyến 

tính giữa các biên độ của tín hiệu vào, tín hiệu ra, trong đó hình dạng của tín hiệu ra 
về mặt cơ bản lặp lại hình dạng của tín hiệu vào. 

   - bộ khuếch đại điện môi, bộ khuếch đại từ và bộ khuếch đại tham số đóng vai trò là 
bộ dao động hoặc bộ trộn tần. 

  - thành phần hoạt động của bộ khuếch đại điện môi và bộ khuếch đại tham số không 
đưa vào các phân lớp khác. 

Nội dung phân lớp 
BỘ KHUẾCH ĐẠI DÙNG DỤNG CỤ ĐIỆN TỬ  HOẶC 

DỤNG CỤ BÁN DẪN; 
THÀNH PHẦN KẾT CẤU ......................................... 3/00; 5/00; 1/00 

BỘ KHUẾCH ĐẠI THAM SỐ 7/00 
BỘ KHUẾCH ĐẠI TỪ, BỘ KHUẾCH ĐẠI ĐIỆN MÔI ...................................................... 9/00; 11/00 
BỘ KHUẾCH ĐẠI DÙNG CÁC CHI TIẾT ĐẶC BIỆT 
Cơ học hoặc âm học; dựa trên hiệu ứng Hall; điện phát 

quang siêu dẫn ......................................................................13/00; 15/00, 17/00, 19/00 
CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI KHÁC .....................................................................................................  21/00 

 

1/00 Thành phần kết cấu của bộ khuếch đại chỉ dùng với khí cụ phóng điện qua chất 
khí, khí cụ bán dẫn hoặc khí cụ không chuyên dùng được sử dụng như thành 
phần khuếch đại [1, 2006.01] 

1/02 . Sự biến dạng của bộ khuếch đại để nâng cao hiệu suất làm việc ví dụ các tầng 
khuếch đại làm việc không ngắt ở chế độ loại A, sử dụng các dao động phụ trợ [1, 
2006.01] 

1/04 . . Bộ khuếch đại dùng dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
1/06 . . . Để nâng cao hiệu suất làm việc khi khuếch đại các dao động cao tần được điều 

biến, để nâng cao hiệu suất làm việc của các bộ khuếch đại hoạt động như bộ 
điều biến [1, 2, 2006.01] 

1/07 . . . . Các bộ khuếch đại kiểu Dohety [2, 2006.01] 
1/08 . Sự biến dạng của bộ khuếch đại để giảm những ảnh hưởng xấu của trở kháng trong 

của các thành phần khuếch đại (bộ khuếch đại dải rộng nhằm mục đích nối giữa 
các tầng có trở kháng H03F 1/42; loại trừ ảnh hưởng của thời gian bay của điện tử 
trong đèn chân không H01J 21/34) [1, 2006.01] 
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1/10 . . với việc sử dụng các thành phần khuếch đại nối song song các cực [1, 2006.01] 
1/12 . . với việc sử dụng cuộn cảm [1, 2006.01] 
1/13 . . . ở các bộ khuếch đại dùng đèn điện tử [2, 2006.01] 
1/14 . . với việc sử dụng các thiết bị trung hoà [1, 2006.01] 
1/16 . . . ở các bộ khuếch đại dùng đèn điện tử [1, 2006.01] 
1/18 . . với việc dùng mạch ghép có có tham số phân bố [1, 2006.01] 
1/20 . . . ở các bộ khuếch đại dùng đèn điện tử [1, 2006.01] 
1/22 . . bằng cách sử dụng cách ghép kiểu tầng có nghĩa là catot (cực phát) nối đất, lưới 

(cực gốc) nối đất [1, 2006.01] 
1/24 . . . ở các bộ khuếch đại dùng khí cụ điện tử [1, 2006.01] 
1/26 . Sự biến dạng của bộ khuếch đại để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn do chính các 

thành phần khuếch đại tạo ra [1, 2006.01] 
1/28 . . ở các bộ khuếch đại dùng khí cụ điện tử [1, 2006.01] 
1/30 . Sự biến dạng của bộ khuếch đại để giảm ảnh hưởng của việc thay đổi nhiệt độ hoặc 

điện áp nguồn nuôi [1, 2006.01] 
1/32 . Sự biến dạng của bộ khuếch đại để giảm hệ số méo không tuyến tính (nhờ hồi tiếp 

âm H03F 1/34) [1, 2006.01] 
1/33 . . ở các bộ khuếch đại dùng đèn điện tử [2, 2006.01] 
1/34 . Sơ đồ có mạch hồi tiếp âm kết hợp với sơ đồ hồi tiếp dương hoặc không có nó 

(H03F 1/02 - H03F 1/30, H03F 1/38 - H03F 1/50, H03F 3/90 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

1/36 . . ở các bộ khuếch đại dùng đèn điện tử [1, 2006.01] 
1/38 . Sơ đồ ghép nối tiếp dương không có hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
1/40 . . ở các bộ khuếch đại dùng khí cụ điện tử [1, 2006.01] 
1/42 . Sự biến dạng bộ khuếch đại để tăng độ rộng của dải thông [1, 2006.01] 
1/44 . . loại cộng hưởng [1, 2006.01] 
1/46 . . . chỉ có các đèn [1, 2006.01]  
1/48 . . loại không tuần hoàn [1, 2006.01] 
1/50 . . . chỉ có đèn đóng  [1, 2006.01] 
1/52 . Sơ đồ bảo vệ các bộ khuếch đại như vậy [3, 2006.01] 
1/54 . . chỉ có đèn [3, 2006.01] 
1/56 . Sự cải biến điện kháng vào hoặc ra, không nêu trong các phân nhóm khác [3, 

2006.01] 

3/00 Bộ khuếch đại chỉ có khí cụ bán dẫn hoặc chỉ có khí cụ điện tử đóng vai trò 
thành phần khuếch đại [1, 2006.01] 

 Ghi chú [2] 
 Các phân nhóm H03F 3/20 - H03F 3/72 được ưu tiên so với các phân nhóm H03F 

3/02 đến H03F 3/195 
3/02 . chỉ có đèn điện tử (các phân nhóm dưới được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/04 . chỉ có dụng cụ bán dẫn (các phân nhóm dưới đây được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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3/06 . . sử dụng hiệu ứng tích luỹ các lỗ trống [1, 2006.01] 
3/08 . . được điều khiển bằng ánh sáng [1, 2006.01] 
3/10 . . có các đi-ốt [1, 2006.01] 
3/12 . . . có các đi-ốt Esaki [1, 2006.01] 
3/14 . . với các khí cụ khuếch đại có số cực lớn hơn ba hoặc nhiều hơn hai lớp chuyển 

tiếp PN [1, 2006.01] 
3/16 . . với các khí cụ dựa trên hiệu ứng trường [1, 2006.01] 
3/18 . với các khí cụ bán dẫn loại ngược (các phân nhóm dưới đây được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
3/181 . Bộ khuếch đại tần số thấp để khuếch đại sơ bộ âm [2, 2006.01] 
3/183 . . chỉ có dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/185 . . . có dụng cụ sử dụng hiệu ứng trường (H03F 3/187 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
3/187 . . . ở sơ đồ tích phân [2, 2006.01] 
3/189 . Bộ khuếch đại cao tần, ví dụ bộ khuếch đại tần số vô tuyến [2, 2006.01] 
3/19 . . chỉ có khí cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/191 . . . bộ khuếch đại điều hướng (H03F 3/193, H03F 3/195 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
3/193 . . . ở các khí cụ sử dụng hiệu ứng trường (H03F 3/195 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
3/195 . . . ở sơ đồ tích phân [2, 2006.01] 
3/20 . Bộ khuếch đại công suất, ví dụ bộ khuếch đại làm việc ở chế độ loại B hoặc loại C 

(H03F 3/26 - H03F 3/32 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
3/21 . . chỉ dùng dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/213 . . . ở sơ đồ tích phân [2, 2006.01] 
3/217 . . . Bộ khuếch đại công suất loại D; Bộ khuếch đại chuyển mạch [2, 2006.01] 
3/22 . . chỉ có đèn điện tử (H03F 3/24 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/24 . . Các tầng ra của máy phát [1, 2006.01] 
3/26 . Bộ khuếch đại đẩy - kéo; Bộ đảo pha để cho chúng (sơ đồ đẩy kéo không đối xứng 

hai lần và bộ dảo pha để cho chúng H03F 3/30) [1, 2006.01] 
3/28 . . chỉ thị có trên đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/30 . Bộ khuếch đại đẩy kéo không đối xứng, bộ đảo pha để cho chúng [1, 2006.01] 
3/32 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/34 . Bộ khuếch đại dòng một chiều, trong đó tất cả các tầng nối với nhau theo dòng một 

chiều (H03F 3/45 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
3/343 . . chỉ có dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/345 . . . các dụng cụ sử dụng hiệu tứng trường (H03F 3/347 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
3/347 . . . ở sơ đồ tích phân [2, 2006.01] 
3/36 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/38 . Bộ khuếch đại dòng một chiều có bộ điều biến ở đầu vào và bộ giải điều ở đầu ra; 

Bộ điều biến và giải điều biến chuyên dùng để làm việc ở các bộ khuếch đại như 
vậy (bộ điều biến nói chung H03C bộ giải điều nói chung H03D; sự điều biến biên 
độ xung nói chung H03K 7/02; sự giải điều biên độ xung nói chung H03K 9/02) [1, 
2006.01] 
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3/387 . . chỉ có khí cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/393 . . . có các khí cụ sử dụng hiệu ứng trường [2, 2006.01] 
3/40 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/42 . Bộ khuếch đại có hai hay nhiều thành phần khuếch đại mắc vào dòng một chiều nối 

tiếp với tải, ở đó cực điều khiển của mỗi thành phần được kích thích ít nhất bằng 
một phần tín hiệu vào, ví dụ bộ khuếch đại cực cố định [1, 2006.01] 

3/44 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/45 . Bộ khuếch đại vi sai [2, 2006.01] 
3/46 . Bộ khuếch đại phản chiếu [1, 2006.01] 
3/48 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/50 . Bộ khuếch đại, trong đó tín hiệu vào được đưa đến, tín hiệu ra được tách khỏi trở 

kháng chung cho cả mạch vào và mạch ra của thành phần khuếch đại hoặc bộ 
khuếch đại, ví dụ tầng gánh ca-tốt [1, 2006.01] 

3/52 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/54 . Bộ khuếch đại ở đèn và khí cụ bán dẫn sử dụng thời gian bay của các điện tử (bộ 

khuếch đại tham số H03F 7/00; khí cụ sóng truyền trong chất rắn H01L 45/02) [1, 
2006.01] 

3/55 . . chỉ có dụng cụ bán dẫn [2, 2006.01] 
3/56 . . sử dụng kristoron [1, 2006.01] 
3/58 . . sử dụng đèn truyền sóng [1, 2006.01] 
3/60 . Bộ khuếch đại, trong đó các mạng ghép có các tham số phân bố, ví dụ thực hiện ở 

hốc cộng hưởng của ống dẫn sóng (H03F 3/54 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/62 . Bộ khuếch đại tác dụng hai phía [1, 2006.01] 
3/64 . . chỉ có đèn điện tử [1, 2006.01] 
3/66 . . Bộ khuếch đại, đồng thời tạo dao động điện của một tần số và khuếch đại tín hiệu 

của tần số khác [1, 2006.01] 
3/68 . Kết hợp các bộ khuếch đại, ví dụ bộ khuếch đại nhiều kênh để khuếch đại âm lập 

thể [1, 2006.01] 
3/70 . Bộ khuếch đại điện tích [2, 2006.01] 
3/72 . Bộ khuếch đại cửa, tức là bộ khuếch đại được đưa vào trạng thái làm việc hoặc 

không làm việc nhờ tín hiệu điều khiển [2, 2006.01] 

5/00 Bộ khuếch đại có cả khí cụ điện tử và khí cụ bán dẫn đóng vai trò là thành phần 
khuếch đại [1, 2006.01] 

7/00 Bộ khuếch đại tham số (các cơ cấu hoặc thiết bị để tạo ra hoặc khuếch đại dao động 
ánh sáng, tia hồng ngoại hoặc tử ngoại G02F 1/39) [1, 2006.01] 

7/02 . với các thành phần có điện cảm thay đổi, với các thành phần có độ thấm từ thay đổi 
[1, 2006.01] 

7/04 . với các thành phần có điện dung thay đổi, với các thành phần có độ thấm điện môi 
thay đổi [1, 2006.01] 

7/06 . với ống bóng tia điện tử [1, 2006.01] 

9/00 Bộ khuếch đại từ [1, 2006.01] 
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9/02 . Điều khiển dòng điện, tức là bộ khuếch đại trong đó dòng của tải chạy qua cuộn 
cảm chính về cả hai hướng [2, 2006.01] 

9/04 . Điều khiện điện áp có nghĩa là bộ khuếch đại trong đó dòng của tải chạy qua cuộn 
cảm chính chỉ ở một hướng, ví dụ sơ đồ Logan (H03F 9/06 được ưu tiên) [2, 
2006.01] 

9/06 . Điều khiển điện áp bằng tích phân theo thời gian, tức là bộ khuếch đại, trong đó 
dòng của tải chạy qua cuộn cảm chính chỉ ở một hướng, trong đó cuộn dây của 
cuộn cảm chính có thể sử dụng như là cuộn dây điều khiển, ví dụ sơ đồ Rame [2, 
2006.01] 

11/00 Bộ khuếch đại điện môi [1, 2006.01] 

13/00 Bộ khuếch đại sử dụng thành phần khuếch đại cấu tạo từ hai bộ biến đổi được 
ghép với nhau bằng cơ học và âm học ví dụ bộ khuếch đại điện thoại - micrô [1, 
2006.01] 

15/00 Bộ khuếch đại, trong đó sử dụng hiệu tứng từ galvaníc và không chứa chi tiết di 
động ví dụ bộ khuếch đại sử dụng hiệu ứng Hall [1, 2006.01] 

17/00 Bộ khuếch đại có thành phần điện phát quang và/hoặc tế bào quang điện [1, 
2006.01] 

19/00 Bộ khuếch đại sử dụng hiệu ứng siêu dẫn được [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01]
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H03G ĐIỀU KHIỂN SỰ KHUẾCH ĐẠI (mạng có trở kháng, ví dụ bộ suy giảm H03H; 
điều khiển việc truyền tín hiệu theo đường dây liên lạc H04B 3/04) 

Ghi chú 
 (1) Phân lớp này bao gồm: 
  - điều khiển hệ số khuếch đại trong bộ khuếch đại và bộ trộn tần; 
  - điều khiển dải tần trong bộ khuếch đại;  
  - hạn chế biên độ hoặc tố độ thay đổi biên độ 
  (2) Chú đến ghi chú sau tên của phần phân lớp H 03 F. 

Nội dung phân lớp 
ĐIỀU KHIỂN SỰ KHUẾCH ĐẠI ...................................................................................................... 3/00 
ĐIỀU KHIỂN ÂM SẮC 5/00 
CO THẮT HOẶC MỞ RỘNG DẢI ÂM LƯỢNG GIỚI HẠN 

BIÊN ĐỘ ............................................................................ 7/00; 11/00 
KẾT HỢP HAI HAY NHIỀU DẠNG ĐIỀU KHIỂN ........................................................................ 9/00 
CÁC THÀNH PHẦN KẾT CẤU ........................................................................................................ 1/00 

 

1/00 Các thành phần kết cấu của thiết bị điều khiển khuếch đại [1, 2006.01] 
1/02 . Điều khiển từ xa sự khuếch đại, âm sắc hoặc độ rộng của dải (kết hợp điều hưởng 

từ xa hoặc chọn mạch cộng hưởng H03J; điều khiển từ xa nói chung G05, G08) [1, 
2006.01] 

1/04 . Biến đổi sơ đồ điều khiển để giảm độ méo do sự điều khiển gây nên (biến đổi để 
giảm ảnh hưởng của sự thay đổi nội trở kháng của các thành phần khuếch đại do sự 
điều khiển gây nên H03F 1/08) [1, 2006.01] 

3/00 Điều khiển hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại hoặc bộ trộn tần (ở tivi H04N, bộ 
khuếch đại đồng bộ H03F 3/72) [1, 2006.01] 

3/02 .  Điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
3/04 . . ở bộ khuếch đại không điều hưởng [1, 2006.01] 
3/06 . . . có các dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
3/08 . . . . có hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
3/10 . . . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
3/12 . . . . có hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
3/14 . . ở bộ khuếch đại chọn tần [1, 2006.01] 
3/16 . . . có các dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
3/18 . . . có các dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
3/20 . Điều khiển tự động (kết hợp với việc nén hoặc mở rộng dải rộng H03G 7/00) [1, 

2006.01] 
3/22 . . ở bộ khuếch đại có dụng cụ điện trở [1, 2006.01] 
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3/24 . . . Điều khiển chúng phụ thuộc vào mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ âm [1, 
2006.01] 

3/26 . . . trong đó khi không có tín hiệu và không có cả tiếng ồn [1, 2006.01] 
3/28 . . . . ở máy thu điều tần [1, 2006.01] 
3/30 . . ở bộ khuếch đại có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
3/32 . . . Điều khiển chúng phụ thuộc vào mức độ ồn chung quanh hoặc mức độ âm [1, 

2006.01] 
3/34 . . . trong đó không có tiếng ồn khi không có tín hiệu [1, 2006.01] 

5/00 Điều khiển âm sắc hoặc độ rộng của dải thông trong bộ khuếch đại [1, 2006.01] 
5/02 . Điều khiển bằng tay (bộ lọc có dải thông thay đổi H03H 7/12) [1, 2006.01] 
5/04 . . ở bộ khuếch đại không điều hưởng [1, 2006.01] 
5/06 . . . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
5/08 . . . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
5/10 . . . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
5/12 . . . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
5/14 . . ở bộ khuếch đại chọn tần [1, 2006.01] 
5/16 . Điều khiển tự động [1, 2006.01] 
5/18 . . ở bộ khuếch đại không điều hưởng [1, 2006.01] 
5/20 . . . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
5/22 . . . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
5/24 . . ở bộ khuếch đại chọn tần [1, 2006.01] 
5/26 . . . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
5/28 . . . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 

7/00 Sự co thắt hoặc mở rộng dải rộng âm lượng ở bộ khuếch đại [1, 2006.01] 
7/02 . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
7/04 . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
7/06 . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
7/08 . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 

9/00 Kết hợp hai hoặc nhiều dạng điều khiển, ví dụ, điều khiển khuếch đại và âm sắc 
[1, 2006.01] 

9/02 . ở bộ khuếch đại không điều hưởng (kết hợp điều khiển âm sắc cho các tần số cao 
và thấp H03G 5/00 [1, 2006.01] 

9/04 . . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
9/06 . . . với bộ điều khiển khuếch đại và bộ điều khiển âm sắc [1, 2006.01] 
9/08 . . . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
9/10 . . . với bộ điều chỉnh âm sắc và mở rộng hoặc co thắt dải rộng âm lượng [1, 

2006.01] 
9/12 . . có khí cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
9/14 . . . với bộ điều chỉnh khuếch đại và bộ điều chỉnh âm sắc [1, 2006.01] 
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9/16 . . . . với hồi tiếp âm [1, 2006.01] 
9/18 . . . với bộ điều chỉnh âm sắc và mở rộng hoặc co thắt dải rộng âm lượng [1, 

2006.01] 
9/20 . ở bộ khuếch đại chọn tần [1, 2006.01] 
9/22 . . có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
9/24 . . có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
9/26 . ở tầng khếch đại không điều hưởng và tầng khuếch đại chọn tần (điều chỉnh khuếch 

đại ở cả hai tầng H03G 3/00; điều chỉnh âm sắc và độ rộng của dải thông H03G 
5/00) [1, 2006.01] 

9/28 . . ở tất cả các tầng khuếch đại có dụng cụ điện tử [1, 2006.01] 
9/30 . . ở tất cả các tầng khuếch đại có dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 

11/00 Giới hạn biên độ; Giới hạn tốc độ thay đổi biên độ [1, 2006.01] 
11/02 . bằng cách dùng đi-ốt (H03G 11/04, H03G 11/06, H03G 11/08 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
11/04 . Giới hạn mức độ phụ thuộc vào cường độ tín hiệu; Giới hạn mức độ phụ thuộc vào 

cường độ của sóng mang, trên đó tín hiệu được điều biến [1, 2006.01] 
11/06 . Bộ giới hạn tín hiệu điều biến góc; Bộ giới hạn như vậy kết hợp với bộ giải điều 

(bộ giải điều với sự hạn chế tín hiệu H03D 3/00) [1, 2006.01] 
11/08 . Giới hạn tốc độ thay đổi của biên độ [1, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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H03H MẠNG CÓ TRỞ KHÁNG, VÍ DỤ MẠCH CỘNG HƯỞNG, BỘ CỘNG 
HƯỞNG (đo, thử G01R; mạng có trở kháng và bộ cộng hưởng, chứa các thành phần 
chỉ có các tham số phân bố, có nghĩa là loại ống dẫn sóng H01P; điều khiển sự 
khuếch đại, ví dụ độ rộng dải thông của bộ khuếch đại H03G; điều hưởng mạch cộng 
hưởng, ví dụ điều hưởng các mạch cộng hưởng ghép H03J; sơ đồ biến đổi đặc tuyến 
tần số của hệ thống liên lạc H04B) 

Ghi chú [3, 7, 2006.01] 
(1)  Phân lớp này bao gồm: 
  - mạng có điện trở thuần và điện kháng tập trung 
  - mạng có điện trở thuần và điện kháng tập trung cũng như có điện trở thuần kháng 

phân bố 
  - mạng có các thiết bị điện cơ và điện âm 
  - Sơ đồ có điện kháng tương đương và chứa khí cụ điện tử hoặc bán dẫn 
  - kết cấu của cái cộng hưởng điện cơ 
 (2)  Trong phân lớp này thuật ngữ "phần tử thụ động" liên quan đến cái cộng hưởng tụ 

điện, điện cảm, thiết bị thay đổi cảm hỗ giữa hai mạng, cũng như liên quan đến đi-ốt. 
(3)  Cần lưu ý tới các Ghi chú ngay sau tên lớp B81 và phân lớp B81B đề cập đến « các 

thiết bị vi cấu trúc » và « các hệ thống vi cấu trúc ». 
 (4)  Các nhóm chính có các chỉ số cao nhất được ưu tiên 

Nội dung phân lớp 
CÁC MẠCH 
Thích ứng ............................................................................................................................. 21/00 
Sử dụng kỹ thuật số ............................................................................................................. 17/00 
Các bộ lọc ngang ................................................................................................................. 15/00 
Chỉ sử dụng các phần tử thụ động: mạng một cực, mạng 

nhiều cực ........................................................................................................ 5/00; 7/00 
Sử dụng các thành phần điện cơ và điện âm ......................................................................... 9/00 
Sử dụng các phần tử hoạt động ........................................................................................... 11/00 
Sử dụng các thành phần có các tham số biến đổi theo thời 

gian ........................................................................................................................ 19/00 
Sử dụng các phần tử hoặc kỹ thuật khác ............................................................................... 2/00 
CÁC THÀNH PHẦN KẾT CẤU ........................................................................................................ 1/00 
CHẾ TẠO 3/00 

 

1/00 Các thành phần kết cấu của mạng có điện trở kháng, mà chế độ điện làm việc 
của chúng được ứng dụng ở nhiều loại sơ đồ (thành phần kết cấu của bộ biến đổi 
điện cơ H03H 9/00) [1, 2006.01] 

1/02 . của mạng R.C ví dụ sơ đồ tích phân (kết hợp kết cấu của tụ điện với các thành phần 
điện khác H01G) [3, 2006.01] 
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2/00 Mạng sử dụng các phần tử hoặc kỹ thuật chưa được nêu trong các nhóm H03H 
3/00 - H03H 21/00 [3, 2006.01] 

3/00 Phương pháp và thiết bị để chế tạo các mạng có điện trở kháng, mạng cộng 
hưởng hoặc bộ cộng hưởng [1, 2006.01] 

3/007 . để chế tạo các bộ cộng hưởng hoặc mạng điện cơ [3, 2006.01] 
3/013 . . có đảm bảo tần số hoặc hệ số nhiệt độ cần yêu cầu (H03H 3/04, H03H 3/10 được 

ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/02 . . để chế tạo bộ cộng hưởng hoặc mạng (sơ đồ) áp điện và điện giải (H03H 3/08 

được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
3/04 . . . để đảm bảo tần số hoặc hệ số nhiệt độ cần yêu cầu [1, 3, 2006.01] 
3/06 . . để chế tạo bộ cộng hưởng hoặc mạng từ giảo [1, 3, 2006.01] 
3/08 . . để chế tạo bộ cộng hưởng hoặc mạng có sử dụng sóng âm thanh bề  

mặt [3, 2006.01] 
3/10 . . . để đảm bảo tần số hoặc hệ số nhiệt độ cần yêu cầu [3, 2006.01] 

5/00 Mạng một cổng, chỉ chứa các phần tử điện thụ động là các thành phần của 
mạng [1, 3, 2006.01] 

5/02 . không có các phần tử, phụ thuộc vào điện thế hoặc dòng điện chạy qua chúng [1, 
2006.01] 

5/10 . . chứa ít nhất một phần tử có hệ số nhiệt cho trước [1, 2006.01] 
5/12 . có ít nhất một phần tử phụ thuộc vào điện áp hoặc dòng điện [1, 2006.01] 

7/00 Mạng nhiều cổng, chỉ chứa phần tử điện thụ động là thành phần của mạng 
(mạch vào của máy thu H04B 1/18, mạch mô phỏng một đoạn cáp liên lạc H04B 
3/40) [1, 3, 2006.01] 

7/01 . Mạng hai cổng chọn tần [3, 2006.01] 
7/03 . . chứa các phương tiện bù trừ sự mất mát [3, 2006.01] 
7/06 . . có các điện trở (H03H 7/075, H03H 7/09, H03H 7/12, H03H 7/13 được ưu tiên) 

[1, 3, 2006.01] 
7/065 . . . Bộ lọc hình chữ T song song [3, 2006.01] 
7/07 . . . Bộ lọc hình chữ T kiểu cầu [3, 2006.01] 
7/075 . . Sơ đồ mạch, ví dụ bộ lọc sóng điện [3, 2006.01] 
7/09 . . Bộ lọc chứa cuộn cảm hỗ [3, 2006.01] 
7/12 . . Bộ lọc thông dải hay bộ lọc loại trừ có dải thông điều chỉnh được và trung tần cố 

định (H03H 7/09 được ưu tiên; điều khiển tự động dải thông ở bộ khuyếch đại 
H03G 5/16) [1, 2006.01] 

7/13 . . Có sử dụng phần tử điện quang [3, 2006.01] 
7/18 . Mạng chuyển dịch pha [1, 2006.01] 
7/19 . . Bộ xoay pha hai cổng, đảm bảo sự lệch pha cho trước ví dụ bộ lọc pha [3, 

2006.01] 
7/20 . . Bộ xoay pha hai cổng, đảm bảo sự lệch pha điều chỉnh được [1, 3, 2006.01] 
7/21 . . có hai hay nhiều tín hiệu ra lệch pha, ví dụ tín hiệu ra n - pha [3, 2006.01] 
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7/24 . Bộ suy giảm không phụ thuộc tần số [1, 2006.01] 
7/25 . . gồm một linh kiện điều khiển bằng sự biến đổi điện hoặc từ ( H03H 7/27 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
7/27 . . chứa phần tử quang điện [1, 2006.01] 
7/30 . Sơ đồ hãm  [1, 2006.01] 
7/32 . . với điện cảm và điện dung tập trung [1, 2006.01] 
7/34 . . với điện kháng tập trung và phân bổ [1, 2006.01] 
7/38 . Sơ đồ phù hợp với trở kháng [1, 2006.01] 
7/40 . . với sự điều hoà tự động trở kháng của tải với trở kháng của nguồn [1, 2006.01] 
7/42 . Mạng đối xứng/không đối xứng [1, 2006.01] 
7/46 . Sơ đồ để nối một số nguồn hoặc tải làm việc ở các tần số khác nhau và dải tần khác 

nhau với tải hoặc nguồn chung (để sử dụng ở các hệ thống liên lạc nhiều kênh 
H04J 1/00) [1, 2006.01] 

7/48 . Sơ đồ để nối môt số nguồn hoặc tải làm việc ở một tần số hoặc một dải tần với tải 
hoặc nguồn chung (bộ xoay pha có hai hoặc nhiều tín hiệu ra H03H 7/21) [1, 3, 
2006.01] 

7/52 . Sơ đồ để truyền một phía, tức là các đường một hướng [1, 2006.01] 
7/54 . Cải biến sơ đồ để giảm ảnh hưởng của những thay đổi nhiệt độ [3, 2006.01] 

9/00 Mạng có các thiết bị điện cơ hoặc điện âm; Bộ cộng hưởng điện cơ (các thiết bị 
áp điện, điện giảo hoặc từ giảo nói chung H01L 41/00; loa, micrô, máy quay đĩa hoặc 
tương tự) [1, 2006.01] 

9/02 . Thành phần cấu trúc [1, 3, 2006.01] 
9/05 . . Giá đỡ, thành phần đỡ [3, 2006.01] 
9/08 . . . Giá đỡ có các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ [1,2006.01] 
9/09 . . . Bệ đỡ lò xo hoặc giảm chấn [3, 2006.01] 
9/10 . . . Lắp ráp trong thân kín [1, 2006.01] 
9/12 . . . . dùng cho các sơ đồ có sự tác động qua lại của sóng quang học và sóng âm 

thanh [1, 2006.01] 
9/125 . . Thiết bị kích thích, ví dụ các điện cực, cuộn dây [3, 2006.01] 
9/13 . . . dùng cho các mạch có vật liệu áp điện hoặc điện giảo (H03H 9/145 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
9/135 . . . dùng cho các mạch có vật liệu từ giảo (H03H 9/145 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
9/145 . . . dùng cho các mạch sử dụng sóng âm thanh bề mặt [3, 2006.01] 
9/15 . Đặc điểm kết cấu của bộ cộng hưởng được làm từ các vật liệu áp điện hoặc điện 

giảo (H03H 9/25 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
9/17 . . có bộ cộng hưởng đơn (âm thoa tinh thể H03H 9/215) [3, 2006.01] 
9/19 . . . làm từ thạch anh [3, 2006.01] 
9/205 . . có nhiều bộ cộng hưởng (âm thoa tinh thể H03H 9/21) [3, 2006.01] 
9/21 . . âm thoa tinh thể [3, 2006.01] 
9/215 . . . làm từ thạch anh [3, 2006.01] 
9/22 . Đặc điểm kết cấu của bộ cộng hưởng làm từ vật liệu từ giảo [1, 2006.01] 
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9/24 . Đặc điểm kết cấu của bộ cộng hưởng làm từ vật liệu không có tính chất áp điện, 
điện giảo hoặc từ giảo [1, 2006.01] 

9/25 . Đặc điểm kết cấu của bộ cộng hưởng sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 

 Ghi chú 
 Các phân nhóm H03H 9/15 - H03H 9/25 được ưu tiên so với các phân nhóm H03H 

9/30 - H03H 9/76 
 
9/30 . Sơ đồ hãm [1, 2006.01] 
9/36 . . với thời gian hãm không điều chỉnh được (H03H 9/40, H03H 9/42 được ưu tiên) 

[3, 2006.01] 
9/38 . . với thời gian hãm điều chỉnh được (H03H 9/40, H03H 9/42 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
9/40 . . Đường hãm phụ thuộc vào tần số, ví dụ đường hãm phân tán (H03H 9/42 được 

ưu tiên) [3, 2006.01] 
9/42 . . sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 
9/44 . . . Đường hãm phụ thuộc vào tần số ví dụ đường hãm phân tán [3, 2006.01] 
9/46 . Bộ lọc (bộ lọc điện cơ nhiều cực H03H 9/70) [3, 2006.01] 
9/48 . . Phương tiện nối chúng [3, 2006.01] 
9/50 . . . Phương tiện nối cơ học [3, 2006.01] 
9/52 . . . Phương tiện nối điện [3, 2006.01] 
9/54 . . chứa các bộ cộng hưởng làm từ vật liệu áp điện hoặc điện giảo (H03H 9/64 được 

ưu tiên) [3, 2006.01] 
9/56 . . . Bộ lọc tinh thể nguyên khối [3, 2006.01] 
9/58 . . Bộ lọc tinh thể có nhiều phần [3, 2006.01] 
9/60 . . . . Phương tiện nối điện cho chúng [3, 2006.01] 
9/62 . . Chứa các bộ cộng hưởng làm từ vật liệu từ giảo (H03H 9/64 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
9/64 . . sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 
9/66 . Bộ đảo pha [3, 2006.01] 
9/68 . . sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 
9/70 . Mạng nhiều cổng để nối một số nguồn hoặc tải, làm việc trên các tần số khác nhau 

hoặc các dải tần khác nhau với tải hoặc với nguồn chung [3, 2006.01] 
9/72 . . sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 
9/74 . Mạng nhiều cổng để nối một số nguồn hoặc tải, làm việc trên một tần số hoặc một 

dải tần với tải hoặc với nguồn chung (sơ đồ đảo pha H03H 9/66) [3, 2006.01] 
9/76 . . Sơ đồ sử dụng sóng âm mặt [3, 2006.01] 

11/00 Mạng dùng các phần tử hoạt động [3, 2006.01] 
11/02 . Mạng nhiều cực [3, 2006.01] 
11/04 . . Mạng hai cổng chọn tần [3, 2006.01] 
11/06 . . . chứa các phương tiện bù trừ mất mát [3, 2006.01] 
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11/08 . . . sử dụng girato [3, 2006.01] 
11/10 . . . sử dụng bộ biến đổi có điện kháng (H03H 11/08 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
11/12 . . . sử dụng bộ khuyếch đại có hồi tiếp (H03H 11/08, H03H 11/10 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
11/14 . . . sử dụng khí cụ điện quang [3, 2006.01] 
11/16 . . Mạng đảo pha [3, 2006.01] 
11/18 . . . Bộ đảo pha hai cổng đảm bảo độ lệch pha cho trước, ví dụ bộ lọc pha [3, 

2006.01] 
11/20 . . . Bộ đảo pha hai cổng đảm bảo độ lệch pha điều chỉnh được [3, 2006.01] 
11/22 . . . cho hai hay nhiều tín hiệu ra lệch pha, ví dụ tín hiệu ra n - pha [3, 2006.01] 
11/24 . . Bộ suy giảm không phụ thuộc vào tần số [3, 2006.01] 
11/26 . . Sơ đồ hãm (bộ ghi di động tương tự G11C 27/10) [3, 2006.01] 
11/28 . . Sơ đồ thích ứng điện kháng [3, 2006.01] 
11/30 . . . Tự động thích ứng điện kháng của nguồn với điện kháng của tải [3, 2006.01] 
11/32 . . Sơ đồ đối xứng - không đối xứng [3, 2006.01] 
11/34 . . Sơ đồ để nối một số nguồn hoặc tải làm việc trên các tần số khác nhau hoặc các 

dải tần khác nhau với tải hoặc nguồn chung (để sử dụng trong hệ thống truyền 
nhiều kênh H04J 1/00) [3, 2006.01] 

11/36 . . Sơ đồ để nối một số nguồn hoặc tải làm việc trên một tần số hoặc một dải tần với 
tải hoặc nguồn chung (bộ đảo pha cho hai hay nhiều tín hiệu ra H03H 11/22) [3, 
2006.01] 

11/38 . . Sơ đồ để truyền một phía có nghĩa là đường một hướng [3, 2006.01] 
11/40 . . Bộ biến đổi điện kháng [3, 2006.01] 
11/42 . . . Bộ ghi (được sử dụng trong các sơ đồ chọn tần số H03H 11/08) [3, 2006.01] 
11/44 . . . Bộ trộn có điện kháng âm (H03H 11/42 được ưu tiên; được sử dụng trong các 

sơ đồ chọn tần H03H 11/10) [3, 2006.01] 
11/46 . Mạng một cổng [3, 2006.01] 
11/48 . . tương đương với điện kháng [3, 2006.01] 
11/50 . . . sử dụng girato [3, 2006.01] 
11/52 . . tương đương với điện trở âm [3, 2006.01] 
11/54 . Cải biến sơ đồ để giảm ảnh hưởng của những thay đổi nhiệt độ [3, 2006.01] 

15/00 Bộ lọc ngang (bộ lọc điện cơ H03H 9/46, H03H 9/70) [3, 2006.01] 

17/00 Sơ đồ có sử dụng kỹ thuật số [3, 2006.01] 
17/02 . Sơ đồ chọn tần [3, 2006.01] 
17/04 . . Bộ lọc đệ qui [3, 2006.01] 
17/06 . . Bộ lọc không đệ qui [3, 2006.01] 
17/08 . Sơ đồ đảo pha [3, 2006.01] 

19/00 Sơ đồ có sử dụng các phần tử thay đổi theo thời gian, ví dụ bộ lọc n kênh [3, 
2006.01] 
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21/00 Sơ đồ thích ứng [3, 2006.01] 
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H03J ĐIỀU HƯỞNG MẠCH CỘNG HƯỞNG; CHỌN MẠCH CỘNG HƯỞNG (thiết 
bị chỉ báo để đo G01D; đo, thử G01R; điều khiển từ xa nói chung G05, G08; điều 
khiển tự động bộ tạo dao động, ổn định bộ tạo dao động H03L) 

Ghi chú 
 Phân lớp này cũng bao gồm điều khiển điều hưởng, bao gồm điều khiển điều hưởng 

kết hợp với các chức năng khác, ví dụ điều khiển điều hưởng kết hợp với điều chỉnh 
độ lớn của tín hiệu, điều khiển bộ dao động nội tạo kết hợp với điều khiển mạch cộng 
hưởng tăng cường. 

Nội dung phân lớp 
SỰ ĐIỀU HƯỞNG 
Liên tục 3/00 
Không liên tục ....................................................................................................................... 5/00 
Tự động điều chỉnh tần số ..................................................................................................... 7/00 
Điều khiển từ xa .................................................................................................................... 9/00 
TỰ ĐỘNG QUÉT TẦN SỐ 7/00 
THÀNH PHẦN KẾT CẤU 1/00 

 

1/00 Thành phần kết cấu của các thiết bị để điều hướng, kích thích, chỉ báo hoặc 
điều khiển cơ học các mạch cộng hưởng nói chung (chi tiết máy nói chung F16; 
các mắc núm điều hưởng với trục F16D) [1, 3, 2006.01] 

1/02 . Thiết bị chỉ báo [1, 2006.01] 
1/04 . . có các thành phần chỉ báo quang học [1, 2006.01] 
1/06 . Các thiết bị điều khiển hoặc điều chỉnh; kết hợp với các thiết bị điều khiển điều 

chỉnh khác, ví dụ điều khiển sự khuyếch đại [1, 2006.01] 

 Ghi chú 
 Các phân nhóm H03J 1/14, H03J 1/16 được ưu tiên so với các phân nhóm H03J 1/08 

- H03J 1/12 
1/08 . . Truyền động bánh răng; Truyền động trục vít [1, 2006.01] 
1/10 . . Truyền động dây; Truyền động bằng xích [1, 2006.01] 
1/12 . . Truyền động ma sát [1, 2006.01] 
1/14 . . Các thiết bị để điều chỉnh tinh và điều chỉnh thô [1, 2006.01] 
1/16 . . có một thành phần điều khiển thực hiện độc lập hai hay nhiều chức năng [1, 

2006.01] 
1/18 . Điều khiển bằng cách sử dụng nguồn năng lượng phụ [1, 2006.01] 
1/20 . . được mắc vào trong thời gian hoạt động của dòng điều khiển [1, 2006.01] 
1/22 . . có thiết bị bước được dẫn động bằng xung điều khiển [1, 2006.01] 

3/00 Sự điều hưởng liên tục (H03J 7/00, H03J 9/00 được ưu tiên kết hợp điều hưởng vô 
cấp với điều hưởng theo mắc ngoài mục đích mở rộng dải H03J 5/00) [1, 3, 2006.01] 

266 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H03J 

3/02 . Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
3/04 . . Thiết bị để điều hòa sự thay đổi của các đại lượng vật lý, ví dụ nhiệt độ (tự dộng 

điều chỉnh các tham số của môi trường xung quanh G05D) [1, 2006.01] 
3/06 . . Thiết bị đảm bảo giữ độ rộng của giải thông tần số cố định và/hoặc khuyếch đại 

trong toàn bộ dải điều khiển (tự động điều khiển sự khuyếch đại H03G) [1, 
2006.01] 

3/08 . . . bằng cách thay đổi tham số thứ hai đồng thời với sự điều khiển dạng khác, ví dụ 
điều khiển hệ số liên hệ ở bộ lọc thông tần [1, 2006.01] 

3/10 . . Thiết bị để điều hưởng tinh, ví dụ bằng cách mở rộng dải [1, 2006.01] 
3/12 . . Thiết bị được dẫn động nhờ các phương tiện điện để báo sự điều hưởng chính xác 

[1, 2006.01] 
3/14 . . . với sự chỉ báo điều hưởng nhìn thấy được, ví dụ mắt thần [1, 2006.01] 
3/16 . . Điều hướng không di chuyển thành phần điện kháng, ví dụ bằng cách thay đổi độ 

giãn từ [1, 2006.01] 
3/18 . . . nhờ dụng cụ điện tử hoặc dụng cụ bán dẫn, tương đương với điện kháng biến 

đổi [1, 2006.01] 
3/20 . Của mạch cộng hưởng đơn bằng cách chỉ thay đổi hoặc là điện cảm hoặc là điện 

dung [1, 2006.01] 
3/22 . Của mạch cộng hưởng đơn bằng cách đồng thời thay đổi điện cảm và điện dung [1, 

2006.01] 
3/24 . Một số mạch dao động đồng thời, với sự điều hưởng mạch và cơ bản ở cùng một 

tần số, ví dụ điều hưởng bằng một núm [1, 2006.01] 
3/26 . . với các mạch liên kết với nhau để tạo thành bộ lọc dải [1, 2006.01] 
3/28 . Một số mạch dao động đồng thời, khi các tần số cộng hưởng của mạch có hiệu cố 

định trên toàn bộ dải điều hưởng [1, 2006.01] 
3/30 . . Thiết bị đảm bảo việc đồng chỉnh với điện cảm biến đổi [1, 2006.01] 
3/32 . . Thiết bị đảm bảo việc đồng chỉnh với tụ điện có điện dung biến đổi [1, 2006.01] 

5/00 Điều hưởng theo nấc; Lựa chọn các tần số cho trước; Lựa chọn các dải tần cho 
trước có hoặc không có điều hưởng vô cấp một hay nhiều dải ví dụ điều hưởng 
bằng nút ấn, khối tang quay của bộ điều hưởng (H03J 7/00, H03J 9/00 được ưu 
tiên; để mở rộng dải H03J 3/10) [1, 3, 2006.01] 

5/02 . với thành phần điều hưởng điều chỉnh được, có một dãy các vi trí cho trước và 
được chuyển mạch vào một trong số các vị trí yêu cầu [1, 2006.01] 

5/04 . . hoạt động bằng tay [1, 2006.01] 
5/06 . . . có các vị trí cần được xác định bằng từng thiết bị chỉ báo hoạt động tức thời [1, 

2006.01] 
5/08 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần cố định khởi động 

riêng rẽ [1, 2006.01] 
5/10 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần cố định đặt trên giá 

đỡ chung mà nó có thể di chuyển được đến vi trí cần thiết, trong đó từng thành 
phần cố định hoạt động ở mỗi vị trí của giá đỡ [1, 2006.01] 
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5/12 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần khởi động riêng rẽ, 
mà chúng đưa thành phần điều hưởng trực tiếp đến vị trí mong muốn [1, 
2006.01] 

5/14 . . nhờ nguồn năng lượng phụ trợ [1, 2006.01] 
5/16 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần cố định riêng rẽ 

khởi động bằng tay [1, 2006.01] 
5/18 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần cố định riêng rẽ 

khởi động bằng điện [1, 2006.01] 
5/20 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần cố định, khởi động 

các thành phần thứ hai, di chuyển đến các ví trí khác nhau bằng nguồn năng 
lượng phụ trợ khác [1, 2006.01] 

5/22 . . . có các vị trí cần được xác định nhờ một loạt các thành phần khởi động riêng rẽ 
mà nó di chuyển thành phần điều hưởng đến vị trí mong muốn [1, 2006.01] 

5/24 . với một dãy mạch điều hưởng được điều hưởng sơ bộ riêng biệt và/hoặc với các 
thành phần riêng biệt đưa vào mạch một cách chọn lọc, ví dụ đối với bộ chuyển 
mạch dải, bộ chuyển kênh của tivi (bộ chuyển mạch nói chung H01H) [1, 2006.01] 

5/26 . . hoạt động bằng tay [1, 2006.01] 
5/28 . . . với các mạch điều hưởng hoặc với các phần tử đặt trên một cơ cấu quay, công 

tắc của nó nằm trên mặt phẳng vuông góc với trục của cơ cấu [1, 2006.01] 
5/30 . . . với các mạch điều hưởng hoặc với các phần tử đặt trên một cơ cấu quay, công 

tắc của nó nằm trên mặt phẳng vuông góc với trục của cơ cấu [1, 2006.01] 
5/32 . . . với các mạch điều hưởng cố định hoặc với các phần tử được lựa chọn nhờ các 

nút ấn [1, 2006.01] 

7/00 Điều khiển tần số tự động; Quét tự động trong dải tần [3, 2006.01] 
7/02 . Điều khiển tần số tự động (H03J 7/18 được ưu tiên; điều chỉnh tự động sự điều 

hưởng trong máy thu hình H04N 5/50) [3, 2006.01] 
7/04 . . nơi mà sự điều chỉnh tần số được thực hiện bằng cách thay đổi đặc tính điện của 

thành phần có thể điều chỉnh được không bằng cơ học hoặc ở nơi mà đặc điểm 
của thành phần điều chỉnh tần số không tồn tại [3, 2006.01] 

7/06 . . . sử dụng máy đếm hoặc máy chia tần số [3, 2006.01] 
7/08 . . . sử dụng varacto, tức là đất vô kháng có điện thế thay đổi (H03J 7/06 được ưu 

tiên) [3, 2006.01] 
7/10 . . . . Thay đổi sự nhạy cảm của việc điều khiển tần số tự động hoặc tuyến tính hóa 

sự điều khiển tần số tự động [3, 2006.01] 
7/12 . . . . Kết hợp điện thế tự động điều khiển tần số với điện áp đã ổn định của nguồn 

nuôi varacto [3, 2006.01] 
7/14 . . . Điều khiển trạng thái từ của lõi cuộn cảm ứng (H03J 7/06 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
7/16 . . điều chỉnh tần số nhờ các phương tiện cơ học, ví dụ động cơ [3, 2006.01] 
7/18 . Tự động quét giải tần [3, 2006.01] 
7/20 . . quét bằng cách thay đổi đặc tính điện bằng cách thay đổi đặc tính điện của thành 

phần được điều hưởng không bằng cơ học [3, 2006.01] 
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7/22 . . . trong đó mạch tự động điều khiển tần số được khởi động sau khi chấm dứt việc 
quét (H03J 7/24 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

7/24 . . . sử dụng varacto, tức là đi-ốt trở kháng với điện thế thay đổi (H03J 7/28 được ưu 
tiên) [1, 2006.01] 

7/26 . . . . trong đó mạch tự động điều chỉnh tần số được khởi động sau khi chấm dứt 
việc quét [3, 2006.01] 

7/28 . . . sử dụng máy đếm hoặc máy chia tần số [3, 2006.01] 
7/30 . . quét nhờ các phương tiện cơ học, ví dụ động cơ điện [3, 2006.01] 
7/32 . . có tái tạo đồng thời tần số nhận được ví dụ máy thu toàn dải [3, 2006.01] 

9/00 Điều khiển từ xa mạch điều hưởng; Kết hợp điều khiển từ xa sự điều hưởng với 
các chức năng khác, ví dụ điều chỉnh độ sáng, khuyếch đại (các thiết bị cơ học 
điều khiển từ xa H03J 1/00) [3, 2006.01] 

9/02 . sử dụng phát vô tuyến; sử dụng phát ở vùng gần [3, 2006.01] 
9/04 . sử dụng sóng âm thanh, siêu âm hoặc hạ âm [3, 2006.01] 
9/06 . sử dụng sóng điện từ khác sóng vô tuyến, ví dụ ánh sáng [3, 2006.01] 
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H03K KỸ THUẬT XUNG (đo đạc tuyến xung G01R; máy đếm cơ học có đầu vào điện 
G06M, thiết bị nhớ nói chung G11; tổ chức lấy mẫu trong các thiết bị nhớ tương tự 
G11C 27/02; cấu trúc của bộ chuyển mạch để tạo xung bằng cách tắt mở công tắc, ví 
dụ sử dụng nam châm di động, bộ biến động tĩnh điện năng H02M; tạo dao động nhờ 
mạch tích cực, làm việc theo cách không đóng mở H03B; điều biến xung các dao 
động hình sin H03C, H03L; khởi động, đồng bộ hoặc ổn định các máy phát các loại 
nói chung H03L; mã hoá, giải mã và biến đổi mã nói chung H03M) [4, 2006.01] 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
  - Các phương pháp, mạch, thiết bị có sử dụng nhần tử tích cực hoạt động theo cách 

gián đoạn hoặc chuyển mạch để tạo, đếm, khuyếch đại, sửa dạng, điều biến, giải điều 
biến, hoặc các xử lý tín hiệu khác  

  - chuyển mạch điện tử không có tiếp điểm; 
  - Mạch logic để xử lý các xung điện 
 (2) Trong phân lớp này,thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: "phần tử tích 

cực" thể hiện tác dụng điều khiển lên sự biến đổi năng lượng vào thành một dao động 
hay một dòng gián đoạn của năng lượng 

 (3) Trong phân lớp này, khi các yêu cầu bảo hộ của sáng chế không giới hạn cho các 
phần tử mạch đặc biệt thì tài liệu được phân loại tương ứng theo các phần tử đã sử 
dụng trong ví dụ được miêu tả [6, 2006.01] 

Nội dung phân lớp 
TẠO XUNG 
Sơ đồ tạo xung có độ dốc giới hạn hoặc tạo bậc .......................................................... 3/00; 4/00 
TẠO XUNG TỪ DAO ĐỘNG HÌNH SIN ....................................................................................... 12/00 
ĐIỀU CHẾ XUNG NGOÀI VIỆC ĐẾM XUNG 
Điều biến; giải điều; biến đổi ............................................................................7/00; 9/00; 11/00 
Mã hoá và giải mã ............................................................................................................... 13/00 
Các loại điều chế khác .................................................................................................. 5/00; 6/00 
MÁY ĐẾM XUNG, BỘ CHIA TẦN SỐ 
có mạch đếm; có cơ cấu cộng; có mạch kín; 
với các thành phần có một số trạng thái bền vững ............................ 23/00; 25/00; 27/00; 29/00 
Các thành phần kết cấu ........................................................................................................ 21/00 
ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT 
Chuyển mạch điện tử; sơ đồ logic ............................................................................ 17/00; 19/00 

 

3/00 Mạch để tạo các xung điện; Mạch ổn định một, hai hoặc đa trạng thái (H03K 
4/00 được ưu tiên, dùng cho máy tính số G06F 1/025) [1, 5, 2006.01] 

3/01 . Các thành phần kết cấu [3, 2006.01] 
3/011 . . Cải biến máy phát để bù sự biến thiên các giá trị vật lý, ví dụ điện áp, nhiệt độ [6, 

2006.01] 
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3/012 . . Cải biến máy phát để cải thiện đáp ứng thời gian hoặc để giảm công suất tiêu thụ 
[6, 2006.01] 

3/013 . . Cải biến của bộ dao động để ngăn chặn tiếng ồn hoặc nhiễu [3, 2006.01] 
3/014 . . Cải biến máy phát để đảm bảo khởi động dao động [6, 2006.01] 
3/015 . . Cải biến máy phát để duy trì năng lượng cố định [6, 2006.01] 
3/017 . . Sự điều chỉnh độ rộng hoặc chu kỳ làm việc của xung (điều biến độ rộng xung 

H03K 7/08) [3, 2006.01] 
3/02 . Bộ tạo dao động, khác nhau theo loại mạch hoặc theo các phương tiện khác được 

dùng để tạo xung (H03K 3/64 - H03K 3/84 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/021 . . bằng việc sử dụng nhiều loại phần tử hoạt động, ví dụ dụng cụ composit IGBT  

[6, 2006.01]  
3/023 . . Sử dụng bộ khuyếch đại hoặc cơ cấu so sánh vi sai có hồi tiếp dương nội hoặc 

ngoại [3, 2006.01] 
3/0231 . . . các mạch không có trạng thái ổn định [6, 2006.01] 
3/0232 . . . các mạch có một trạng thái ổn định [6, 2006.01] 
3/0233 . . . các mạch có hai trạng thái ổn định [6, 2006.01] 
3/0234 . . . các mạch có nhiều trạng thái bền vững [6, 2006.01] 
3/027 . . Sử dụng mạch logíc có hồi tiếp dương nội hoặc ngoại [3, 2006.01] 
3/03 . . . Các mạch không có trạng thái ổn định [3, 2006.01] 
3/033 . . . Các mạch có một trạng thái bền vững [3, 2006.01] 
3/037 . . . Các mạch có hai trạng thái bền vững [3, 2006.01] 
3/038 . . . các mạch có nhiều trạng thái bền vững  [6, 2006.01]  
3/04 . . chỉ sử dụng đèn điện tử chân không có hồi tiếp dương làm các phần tử hoạt động 

(H03K 3/023, H03K 3/027 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
3/05 . . . sử dụng các phương tiện khác để hồi tiếp ngoài biến thế [1, 2006.01] 
3/06 . . . . sử dụng ít nhất là hai khí cụ điện tử chân không ghép với nhau sao cho tín 

hiệu vào của cái này là tín hiệu ra của cái kia, ví dụ bộ dao động đa hài [1, 
2006.01] 

3/08 . . . . . không có trạng thái bền vững [1, 2006.01] 
3/09 . . . . . . Ổn định tín hiệu ra [2, 2006.01] 
3/10 . . . . . có một trạng thái bền vững [1, 2006.01] 
3/12 . . . . . có hai trạng thái bền vững [1, 2006.01] 
3/13 . . . . . . hai trạng thái bền vững có trễ, ví dụ triger Schmit [6, 2006.01] 
3/14 . . . . . có nhiều trạng thái bền vững [1, 2006.01] 
3/16 . . . sử dụng biến thế để hồi tiếp ví dụ bộ tạo dao động nghẹt có lõi bão hoà [1, 

2006.01] 
3/22 . . . . chuyên dùng để so sánh biên độ ví dụ cơ cấu so sánh điện độ kiểu Multial [1, 

2006.01] 
3/26 . . Sử dụng Tranzito có hồi tiếp dương nội hoặc ngoại làm các phần tử hoạt động 

(H03K 3/023, H03K 3/027, được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
3/28 . . . sử dụng các phương tiện khác ngoài biến thế để hồi tiếp có nghĩa là bộ dao 

động đa hài [1, 2006.01] 
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3/281 . . . . sử dụng ít nhất là hai tranzito được mắc sao cho tín hiệu vào của cái này được 
tạo từ tín hiệu ra của cái kia, ví dụ bộ dao động đa hài [1, 2006.01] 

3/282 . . . . . không có trạng thái bền bững [1, 2006.01] 
3/283 . . . . . . Ổn định tín hiệu ra [2, 2006.01] 
3/284 . . . . . có một trạng thái ổn định [1, 2006.01] 
3/286 . . . . . có hai trạng thái ổn định [1, 3, 2006.01] 
3/287 . . . . . . sử dụng thêm tranzito trong mạch hồi tiếp (H03K 3/289 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
3/288 . . . . . . sử dụng thêm tranzito trong mạch vào (H03K 3/289 được ưu tiên) [3, 

2006.01] 
3/2885 . . . . . . mạch vào có cấu hình vi sai [1, 2006.01] 
3/289 . . . . . . của loại thực hiện theo mẫu [3, 2006.01] 
3/2893 . . . . . . hai trạng thái bền vững có trễ, ví dụ triger Schmit [6, 2006.01] 
3/2897 . . . . . . . với mạch vào có cấu hình vi sai [6, 2006.01] 
3/29 . . . . . có nhiều trạng thái bền vững [1, 2006.01] 
3/30 . . . sử dụng biến thế để hổi tiếp, ví dụ bộ tạo dao động nghẹt [1, 2006.01] 
3/313 . . sử dụng khí cụ bán dẫn hai cực có một hoặc hai ngưỡng điện thế và điện tửo âm 

làm phần tử hoạt đôngj [3, 2006.01] 
3/315 . . . sử dụng đi-ốt Tunel [1, 2006.01] 
3/33 . . sử dụng dụng cụ bán dẫn, có hiệu ứng dự trữ lỗ hổng và khuyếch đại làm thành 

phần hoạt động [1, 2006.01] 
3/335 . . sử dụng khí cụ bán dẫn, có số điện cực nhiều hơn hai và có hiệu ứng "núi lở" làm 

thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
3/35 . . sử dụng khí cụ bán dẫn, có lớp chuyển tiếp PN có hai hoặc nhiều hơn ba điện cực 

hoặc có số điện cực nhiều hơn một ở trong cùng một vùng dẫn làm thành phần 
hoạt động (H03K 3/023, H03K 3/027 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

3/351 . . . sử dụng tranzito một lớp chuyển tiếp (H03K 3/352 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/352 . . . sử dụng thyristo [3, 2006.01] 
3/3525 . . . . Thyristor cổng amot hoặc transitor trường lập chương trình được [1, 2006.01] 
3/353 . . sử dụng tranzito trường có hồi tiếp dương nội hoặc ngoại làm thành phần hoạt 

động (H03K 3/023, H03K 3/027 được ưu tiên) [2, 3, 2006.01] 
3/354 . . . Các mạch không có trạng thái bền vững [3, 2006.01] 
3/355 . . . Các mạch có một trạng thái bền vững [3, 2006.01] 
3/356 . . . Các mạng có hai trạng thái bền vững [3, 2006.01] 
3/3562 . . . . loại chủ-tớ [6, 2006.01] 
3/3565 . . . . hai trạng thái bền vững có trễ, ví dụ triger Schmit [6, 2006.01] 
3/3568 . . . các mạch nhiều trạng thái bền vững [6, 2006.01] 
3/357 . . sử dụng khí cụ có điện trở âm khối, ví dụ khí cụ có hiệu ứng Gun làm thành phần 

hoạt động [2, 2006.01] 
3/36 . . sử dụng chất bán dẫn không chuyên dùng cho mục đích này làm thành phần hoạt 

động [2, 2006.01] 
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3/37 . . sử dụng đèn khí làm thành phần hoạt động, ví dụ triger không có trạng thái bền 
vững (H03K 3/55 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/38 . . sử dụng thiết bị siêu dẫn như là thành phần hoạt động [1, 3, 2006.01] 
3/40 . . sử dụng pin điện hoá làm thành phần hoạt động [1, 2006.01]  
3/42 . . sử dụng khí cụ quang điện làm thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
3/43 . . sử dụng đèn điện tử có độ nghiêng của chùm tia lái làm thành phần hoạt động [1, 

2006.01] 
3/45 . . sử dụng dụng cụ từ không tuyến tính làm thành phần hoạt động; sử dụng dụng cụ 

điện môi không tuyến tính làm thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
3/47 . . . Dụng cụ parametron [1, 2006.01] 
3/49 . . . dụng cụ cộng hưởng sắt từ [1, 2006.01] 
3/51 . . . Lõi từ nhiều lỗ hỏng, ví dụ transfluxor [1, 2006.01] 
3/53 . . sử dụng thành phần nạp năng lượng và phóng quá tải nhờ thiết bị chuyểm mạch, 

được điều khiển bằng tín hiệu bên ngoài và không chứa mạch hồi tiếp dương 
(H03K 3/335 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/537 . . . Thiết bị chuyển mạch là dụng cụ phóng điện [3, 2006.01] 
3/543 . . . Thiết bị chuyển mạch là dụng cụ điện chân không [3, 2006.01] 
3/55 . . . Thiết bị chuyển mạch là đèn khí có cực điều khiển [1, 2006.01] 
3/57 . . . Thiết bị chuyển mạnh là dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
3/59 . . sử dụng dụng cụ từ Ganvanic, ví dụ khí cụ dựa trên hiệu ứng Hall [2, 2006.01] 
3/64 . . Bộ dao động tạo ra một dãy xung, tức là dãy xung hữu hạn [1, 2006.01] 
3/66 . . bằng cách gián đoạn tín hiệu ra của bộ tạo dao động [1, 2006.01] 
3/70 . . . có các khoảng thời gian bằng nhau giữa tất cả các xung kề nhau của một dãy 

xung [1, 2006.01] 
3/72 . . có các thiết bị thay đổi tần số lặp lại dãy xung [1, 2006.01] 
3/78 . Tạo dãy xung đơn của loại xác định, ví dụ có số lượng xung xác định [1, 2006.01] 
3/80 . 

04L) [1, 2006.01] 
3/84 . Tạo xung có tham số phân bố thống kê cho trước, ví dụ tạo xung lập lại hỗn độn [2, 

2006.01] 
3/86 . Tạo xung nhờ đường trễ, không được nêu trong các phân nhóm trên [2, 2006.01] 

4/00 Sơ đồ tạo xung có phần dốc giới hạn hoặc dạng bậc [1, 2006.01] 
4/02 . dạng bậc ví dụ kiểu cầu thang [1, 2006.01] 
4/04 . hình parabon [1, 2006.01] 
4/06 . hình tam giác [1, 2006.01] 
4/08 . . hình răng cưa [1, 2006.01] 
4/10 . . . chỉ sử dụng đèn điện tử chân không như là thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
4/12 . . . . trong đó điện áp hình răng cưa được tạo ra của cái kia, ví dụ bộ dao động đa 

hài [1, 2006.01] 
4/14 . . . . . sử dụng hai đèn điện tử  nối với nhau để tín hiệu vào của mỗi cái trong số 

chúng được tạo ra bằng tín hiệu ra của cái kia, ví dụ bộ đa hài [1, 2006.01] 
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4/16 . . . . . sử dụng một đèn điện tử  có hồi tiếp dương qua biến thế ví dụ bộ tạo dao 
động nghẹt [1, 2006.01] 

4/18 . . . . . sử dụng một đèn điện tử  có điện trở âm giữa hai cực của nó ví dụ 
tranzitron, dinatron [1, 2006.01] 

4/20 . . . . . sử dụng đèn điện tử  có tụ điện ở trong mạch hồi tiếp âm, ví dụ mạch tích 
phân Mille [1, 2006.01] 

4/22 . . . . . . kết hợp với tranziton ví dụ fantastron, sanatron [1, 2006.01] 
4/24 . . . . . Máy tạo sóng tự nâng [1, 2006.01] 
4/26 . . . . trong đó dòng điện hình răng cưa được tao ra nhờ điện cảm [1, 2006.01] 
4/28 . . . . . sử dụng đèn điện tử  làm việc như là thiết bị chuyển mạch [1, 3, 2006.01] 
4/32 . . . . . . kết hợp với các phương tiện để tạo xung chủ [1, 2006.01] 
4/34 . . . . . . . sử dụng một đèn điện tử với mạch hồi tiếp dương qua biến thế [1, 

2006.01] 
4/36 . . . . . . . sử dụng một đèn điện tử có điện kháng âm giữa hai cực của nó ví dụ 

tranzitron, dinatron [1, 2006.01] 
4/38 . . . . . . . . kết hợp với mạch tích phân Mille [1, 2006.01] 
4/39 . . . . . sử dụng một đèn điện tử làm việc như bộ khuyếch đại [3, 2006.01] 
4/41 . . . . . . có mạch hồi tiếp âm qua tụ điện ví dụ mạch tích phân Mille [3, 2006.01] 
4/43 . . . . . . kết hợp với các phương tiện đã tạo xung chủ [3, 2006.01] 
4/48 . . . sử dụng khí cụ bán dẫn làm thành phần hoạt động (H03K 4/787 - H03K 4/84 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 
4/50 . . . . tạo điện thế hình răng cưa trên tụ điện [1, 2006.01] 
4/501 . . . . . điểm bắt đầu của chu kỳ trở về được xác định bởi biên độ của điện áp trên 

tụ, ví dụ bằng một bộ so sánh [1, 2006.01] 
4/502 . . . . . . Tụ điện được nạp từ một nguồn dòng điện không đổi [1, 2006.01] 
4/52 . . . . . dùng hai khí cụ bán dẫn mắc với nhau sao cho điện thế vào của mỗi cái 

trong chúng là điện thế ra của cái kia, ví dụ bộ dao động đa hài [1, 2006.01] 
4/54 . . . . . dùng một khí cụ bán dẫn có mạch hồi tiếp dương qua biến thế, ví dụ bộ tạo 

dao động nghẹt [1, 2006.01] 
4/56 . . . . . dùng một khí cụ bán dẫn có mạch hồi tiếp âm qua tụ điện, ví dụ mạch tích 

phân Mille [1, 2006.01] 
4/58 . . . . . Máy tạo sóng tự nâng [1, 2006.01] 
4/60 . . . . trong đó dòng điện có hình răng cưa được tạo thành nhờ cuộn cảm [1, 

2006.01] 
4/62 . . . . . dùng khí cụ bán dẫn, làm việc như là thiết bị chuyển mạch [1, 3, 2006.01] 
4/64 . . . . . . kết hợp với các phương tiện để tạo xung chủ [1, 2006.01] 
4/66 . . . . . . . dùng một khí cụ có hồi tiếp dương, ví dụ bộ tạo dao động nghét [1, 

2006.01] 
4/68 . . . . . . Bộ tạo dao động, trong đó thiết bị chuyển mạch hoạt động trong thời gian 

quét được của chu trình [1, 2006.01] 
4/69 . . . . . dùng khí cụ bán dẫn làm việc như bộ khuyếch đại [3, 2006.01] 
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4/71 . . . . . có trong mạch hồi tiếp âm qua tụ điện ví dụ mạch tích phân Mille [3, 
2006.01] 

4/72 . . . . . . kết hợp với các phương tiện để tạo xung chủ [1, 2006.01] 
4/787 . . . sử dụng khí cụ bán dẫn có hai điện cực có đặc tính điện trở âm làm thành phần 

hoạt động [2, 2006.01] 
4/793 . . . . dùng đi-ốt tunel [2, 2006.01] 
4/80 . . . dùng đi-ốt nhiều lớp làm thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
4/83 . . . dùng khí cụ bán dẫn có lớp tiếp giáp PN nhiều hơn hai hoặc số điện cực nhiều 

hơn ba hoặc số điện cực nhiều hơn một mắc với chính vùng dẫn điện đó làm 
thành phần hoạt động [2, 2006.01] 

4/84 . . . . Bộ tạo dao động, trong đó khí cụ bán dẫn hoạt động trong thời gian quét 
ngược của chu trình [1, 2006.01] 

4/86 . . . dùng đèn chứa khí làm thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
4/88 . . . dùng pin điện hoá làm thành phần hoạt động [1, 2006.01] 
4/90 . . . Tuyến tính hoá độ dốc ( thay đổi độ dốc của xung H03K 6/04; quét sửa lỗi dành 

cho máy thu hình H04N 3/23); Đồng bộ xung [2, 2006.01] 
4/92 . dạng hình sin từng phần (tạo dao đồng hình sin H03B) [2, 2006.01] 
4/94 . có dạng hình thang [2, 2006.01] 

5/00 Phương pháp và thiết bị tạo và biến đổi xung chưa được đưa vào nhóm nào của 
phân lớp này (sơ đồ hoạt động tái sinh H03K 3/00, H03K 4/00; sử dụng các phần tử 
điện môi hoặc từ không tuyến tính H03K 3/45) [1, 2006.01] 

 Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này tín hiệu vào là xung 
5/003 . 

H04N 5/16) [6, 2006.01] 
5/007 . . ổn định đường cơ sở (ngưỡng H03K 5/08) [6, 2006.01] 
5/01 . Tạo xung [1, 2006.01] 
5/02 . . bằng cách khuyếch đại xung (H03K 5/04 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
5/04 . . bằng cách tăng hoặc giảm độ dài của xung [1, 2006.01] 
5/05 . . . sử dụng tín hiệu đồng hồ hoặc các tín hiệu thời gian chuẩn khác [3, 2006.01] 
5/06 . . . sử dụng đường trễ hoặc các phần tử trễ tương tự khác [3, 2006.01] 
5/07 . . . sử dụng mạch cộng hưởng [3, 2006.01] 
5/08 . . bằng cách giới hạn so ngưỡng định nghĩa biên, nghĩa là kết hợp sự giới hạn và so 

ngưỡng (H03K 5/07 được ưu tiên; so sánh xung này với xung khác H03K 5/22; 
để đảm bảo ngưỡng xác định trong khi chuyển mạch H03K 17/30) [1, 3, 2006.01] 

5/12 . . bằng cách thay đổi độ dốc sườn trước hoặc sườn sau [1, 2006.01] 
5/125 . 01R 29/02; tách tín 

hiệu đồng bộ trong hệ thống truyền hình H04N 5/08) [6, 2006.01] 
5/1252 . . Triệt hoặc hạn chế tạp âm hoặc nhiễu radio (thích ứng đặc biệt cho hệ thống phát 

H04B 15/00, H04L 25/08) [1, 2006.01] 
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5/1254 . . . Thích ứng đặc biệt cho các xung tạo ra bằng đóng chuyển mạch, nghĩa là dụng 
cụ chống ồn (mạch chống ồn cho bộ định thời gian điện tử G04G 5/00) [6, 
2006.01] 

5/13 . . Các thiết bị có một đầu ra và biến đổi tín hiệu đầu vào thành xung được phân 
phối tại các khoảng thời gian mong muốn [1, 2006.01, 2014.01] 

5/131 . . Điều khiển kỹ thuật số [2014.01] 
5/133 . . sử dụng một chuỗi các thiết bị trì hoãn chủ động [2014.01] 
5/134 . . . có các tranzito hiệu ứng trường [2014.01] 
5/135 . . . sử dụng tín hiệu mẫu thời gian, ví dụ tín hiệu đồng bộ [3, 2006.01] 
5/14 . . bằng việc sử dụng các dòng trễ (H03K 5/133 được ưu tiên) [3, 2006.01, 2014.01] 
5/145 . . sử dụng mạch cộng hưởng [3, 2006.01] 
5/15 . Thiết bị, trong đó xung được tạo thành tại các thời điểm khác nhau ở các đầu ra 

khác nhau có nghĩa là bộ phân phối xung (phân bố chuyển mạch hoặc chọn xung 
H03K 17/00) [2, 2006.01] 

5/151 . . có hai đầu ra bù nhau [6, 2006.01] 
5/153 . Thiết bị, trong đó xung được truyền vào thời điểm xuất hiện đặc tuyến xác định của 

tín hiệu vào hoặc qua thời gian nhất định sau thời điểm này (chuyển mạch qua nấc 
"0" H03K 17/13) [1, 2006.01] 

5/1532 . . bộ tách sóng đỉnh (đo lường đặc tuyến của các xung riêng biệt, G01R 29/02) [6, 
2006.01] 

5/1534 . . bộ tách sóng mép hoặc chuyển tiếp [6, 2006.01] 
5/1536 . . bộ tách sóng cắt 0 (trong mạch đo lường G01R 19/175) [1, 2006.01] 
5/156 . Thiết bị, trong đó dãy xung liên tục được tạo thành dãy xung dạng mong muốn [1, 

2006.01] 
5/159 . Phương pháp sử dụng đường trễ, không đưa vào các mục trên [1, 2006.01] 
5/19 . Giám sát dạng các dãy xung (chỉ báo biên độ G01R 19/00; chỉ báo tần số G01R 

23/00; đo đặc tuyến của xung riêng biệt G01R 29/02) [3, 2006.01] 
5/22 . Sơ đồ có nhiều đầu vào và một đầu ra để so sánh các xung hoặc dãy xung tương 

ứng với đặc tuyến tín hiệu vào ví dụ độ dốc, tích phân (chỉ báo độ lệch pha giữa hai 
dãy chu kỳ xung G01R 25/00) [3, 2006.01] 

5/24 . . So sánh biên độ [3, 2006.01] 
5/26 . . So sánh độ dài, khoảng, vị trí, tần số hoặc trình tự [3, 2006.01] 

6/00 Phương pháp và thiết bị để tạo và biến đổi xung có đường dốc giới hạn, không 
thuộc bất cứ nhóm nào của phân lớp này (sơ đồ hoạt động tái sinh H03K 4/00) [1, 
2006.01] 

 Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này các tín hiệu vào là xung 
6/02 . Khuyếch đại xung [1, 2006.01] 
6/04 . Thay đổi độ dốc của xung [1, 2006.01] 

7/00 Điều biến xung với tín hiệu điều biến thay đổi liên tục [1, 2006.01] 
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7/02 . Điều biến xung biên độ (PAM) [1, 2006.01] 
7/04 . Điều biến pha (PPM) [1, 2006.01] 
7/06 . Điều biến tần số hoặc tốc độ, PFM hoặc PRM [1, 2006.01] 
7/08 . Điều biến theo chiều dài hoặc rộng [1, 2006.01] 
7/10 . Điều biến kết hợp ví dụ điều biến tấn số và điều biến biên độ [1, 2006.01] 

9/00 Giải điều xung, đã được điều biến bằng tín hiệu thay đổi liên tục [1, 2006.01] 
9/02 . của xung được điều biến biên độ [1, 2006.01] 
9/04 . của xung được điều biến pha [1, 2006.01] 
9/06 . của xung được điều biến theo tần số hoặc tốc độ [1, 2006.01] 
9/08 . của xung được điều biến theo chiều dài hoặc chiều rộng [1, 2006.01] 
9/10 . của xung được điều biến bằng sự điều biến kết hợp [1, 2006.01] 

11/00 Biến đổi các dạng điều biến, ví dụ biến đổi tín hiệu xung điều biến vị trí thành 
tín hiệu xung được điều biến theo chiều dài [1, 2006.01] 

12/00 Nhận xung bằng cách biến hình hoặc kết hợp dao động hình sin (tạo xung H03K 
5/01; sự kết hợp dao động hình sin với việc sử dụng các thành phần làm việc ở chế 
độ không chuyển kênh H03B 21/00) [3, 2006.01] 

17/00 Sự chuyển mạch hoặc chọn xung có nghĩa là không đóng hoặc ngắt công tắc (bộ 
khuyếch đại đồng bộ H03F 3/72; thiết bị chuyển mạch để cho hệ thống chuyển mạch 
có chứa khí cụ tĩnh học H04Q 3/52) [1, 2006.01] 

17/04 . Sự biến dạng để chuyển mạch nhanh hơn [1, 3, 2006.01] 
17/041 . . không có phản hồi từ mạch ra về mạch điều khiển [1, 2006.01] 
17/0412 . . . bằng việc đo thực hiện trong mạch điều khiển [1, 2006.01] 
17/0414 . . . . đo chống bão hòa [1, 2006.01] 
17/0416 . . . bằng việc đo thực hiện trong mạch ra [1, 2006.01] 
17/042 . . bằng phản hồi từ mạch ra về mạch điều khiển [1, 2006.01] 
17/0422 . . . đo chống bão hòa  [6, 2006.01]  
17/0424 . . . bằng sử dụng biến áp  [6, 2006.01]  
17/06 . Sự biến dạng để đảm bảo trạng thái dẫn điện đầy đủ [1, 3, 2006.01] 
17/08 . Sự biến dạng để bảo vệ mạch chuyển khỏi quá tải [1, 3, 2006.01] 
17/081 . . không có phản hồi từ mạch ra tới mạch điều khiển  [6, 2006.01]   
17/0812 . . . bằng việc đo thực hiện trong mạch điều khiển [6, 2006.01]  
17/0814 . . . bằng việc đo thực hiện trong mạch ra  [6, 2006.01]  
17/082 . . bằng phản hồi từ mạch ra tới mạch điều khiển  [6, 2006.01]  
17/10 . Sự biến dạng để tăng điện thế chuyển mạch đến mức tối đa cho phép [1, 3, 

2006.01] 
17/12 . Sự biến dạng để tăng dòng điện chuyển mạch tới mức tối đa cho phép [1, 3, 

2006.01] 
17/13 . Sự biến dạng để chuyển mạch qua nấc "không" (sự tạo xung qua nấc "không" 

H03K 5/1536) [3, 2006.01] 
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17/14 . Sự biến dạng để điều hoà sự thay đổi các đại lượng vật lý, ví dụ nhiệt độ [1, 3, 
2006.01] 

17/16 . Sự biến dạng để triệt điện thế và dòng điện cản trở [1, 3, 2006.01] 
17/18 . Sự biến dạng để chỉ báo trạng thái chuyển mạch [1, 3, 2006.01] 
17/20 . Sự biến dạng để giảm đến trạng thái cho trước các thiết bị chuyển mạch, thực hiện 

trên lõi từ [1, 3, 2006.01] 
17/22 . Sự biến dạng để đảm bảo trạng thái ban đầu cho trước khi truyền điện thế nguồn 

nuôi (bộ tạo dao động có hai trạng thái bền vững H03K 3/12) [1, 3, 2006.01] 
17/24 . . với việc giữ trạng thái thực tế khi tắt điện thế nguồn nuôi [1, 3, 2006.01] 
17/26 . Biến dạng để cho khoá tạm thời sau khi đưa xung điều khiển vào [1, 3, 2006.01] 
17/28 . Biến dạng để hãm tạm thời trước khi chuyển mạch (thiết bị chuyển mạch có 

chương trình thời gian đảm bảo việc lựa chọn khoảng thời gian để thực hiện nhiều 
hơn một lần chuyển mạch H03K 17/296) [1, 3, 2006.01] 

17/284 . . Ở các thiết bị chuyển mạch trên tranzito trường [3, 2006.01] 
17/288 . . Ở các thiết bị chuyển mạch trên đèn điện tử [3, 2006.01] 
17/292 . . Ở các thiết bị chuyển mạch trên tiristo, tranzito một lớp chuyển tiếp hoặc tranzito 

một lớp chuyển tiếp được lập chương trình [3, 2006.01] 
17/296 . Thiết bị để đảm bảo việc lựa chọn khoảng thời gian thực hiện chọn lần chuyển 

mạch và tự động ngừng hoạt động của chúng sau khi chương trình được hoàn thành 
(đồng hồ điện tử chứa các phương tiện đảm bảo hoạt động tại các thời điểm chọn 
trước và sau các khoảng thời gian chọn trước G04G 15/00) [3, 2006.01] 

17/30 . sự biến dạng để đảm bảo ngưỡng cho trước trước khi chuyển mạch (sự hình thành 
xung bằng sự so ngưỡng H03K 5/08) [1, 3, 2006.01] 

17/51 . được phân biệt bằng các phần tử được sử dụng (H03K 17/04 - H03K 17/30, H03K 
17/94 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

17/52 . . sử dụng ống chứa khí (đèn chứa khí) [1, 3, 2006.01] 
17/54 . . sử dụng ống chân không (đèn điện tử) (sử dụng đi-ốt H03K 17/74) [1, 3, 

2006.01] 
17/56 . . sử dụng thiết bị bán dẫn (sử dụng đi-ốt H03K 17/74) [1, 3, 2006.01] 
17/567 . . . các mạch đặc trưng bởi việc sử dụng nhiều loại linh kiện bán dẫn, ví dụ B 

IMOS, dụng cụ composit như IGBT [6, 2006.01] 
17/58 . . . với việc dùng đi-ốt tunel [1, 3, 2006.01] 
17/60 . . . với việc dùng tranzito lưỡng cực (transito lưỡng cực có bốn hoặc nhiều hơn bốn 

điện cực H03K 17/72) [1, 3, 2006.01] 
17/605 . . . . không nối galvanic giữa mạch điều khiển và mạch ra (H03K 17/78 được ưu 

tiên) [5, 2006.01] 
17/61 . . . . . có sử dụng ghép kiểu biến áp [5, 2006.01] 
17/615 . . . . trong cấu hình Dalingtơn [5, 2006.01] 
17/62 . . . thiết bị chuyển mạch có một số đầu dây vào và đầu dây ra, ví dụ bộ dồn kênh, 

bộ phân phối (mạch logic 19/00; bộ đổi mã H03M 5/00, 7/00) [1, 3, 2006.01] 
17/64 . . . . có các tải điện cảm [1, 3, 2006.01] 
17/66 . . . . Thiết bị chuyển mạch để cho dòng điện đi qua mọi hướng theo yêu cầu; Thiết 

bị chuyển mạch để thay đổi hướng dòng điện theo yêu cầu [1, 3, 2006.01] 
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17/68 . . . . chuyên dùng để chuyển mạch dòng hoặc điện thế xoay chiều [1, 3, 2006.01] 
17/687 . . . Với việc dùng tranzito trường [3, 2006.01] 
17/689 . . . . có tách biệt galvanic giữa mạch điều khiển và mạch ra (H03K 17/78 được ưu 

tiên) [5, 2006.01] 
17/691 . . . . . có sử dụng ghép kiểu biến áp [5, 2006.01] 
17/693 . . . . Thiết bị chuyển mạch có một số đầu vào hoặc một số đầu ra, ví dụ bộ dồn 

kênh, bộ phân phối (mạch logic H03K 19/00; bộ đổi mã H03M 5/00, 7/00) [3, 
2006.01] 

17/695 . . . . có tải điện cảm (bảo vệ mạch đóng mở khỏi điện áp hồi tiếp điện cảm H03K 
17/08) [5, 2006.01] 

17/70 . . . của khí cụ bán dẫn hai cực điện có đặc tuyến với điện trở âm (sử dụng đi-ốt 
tunel H03K 17/58) [1, 3, 2006.01] 

17/72 . . . có lớp chuyển tiếp PN nhiều hơn hai; Có số điện cực nhiều hơn ba; Có số điện 
cực nhiều hơn một, nối với chính vùng dẫn này [1, 3, 2006.01] 

17/722 . . . . có chống lại điện áp cảm ứng tách biệt galvamic giữa mạch điều khiển và 
mạch đầu ra (H03K 17/78 được ưu tiên) [5, 2006.01] 

17/723 . . . . . có sử dụng ghép biến áp [5, 2006.01] 
17/725 . . . . để cho điện thế hoặc dòng điện xoay chiều (H03K 17/722; H03K 17/735 được 

ưu tiên) [3, 5, 2006.01] 
17/73 . . . . để cho điện thế hoặc dòng một chiều (H03K 17/722; H03K 17/735 được ưu 

tiên) [3, 5, 2006.01] 
17/732 . . . . .  [5, 2006.01] 
17/735 . . . . Thiết bị chuyển mạch có một số đầu vào hoặc đầu ra, ví dụ bộ dồn kênh, bộ 

phân phối (H03K 17/722 được ưu tiên, mạch logic H03K 19/00; bộ đổi mã 
H03M 5/00, 7/00) [3, 5, 2006.01] 

17/74 . . với việc sử dụng đi-ốt (sử dụng nhiều hơn một dạng dụng cụ bán dẫn H03K 
17/567 sử dụng đi-ốt tunel H03K 17/58, sử dụng đi-ốt có điện trở âm H03K 
17/30) [3, 2006.01] 

17/76 . . .  Thiết bị chuyển mạch có một số đầu và
03M 5/00, 7/00) 

[1, 3, 2006.01] 
17/78 . . với việc sử dụng khí cụ điện quang tức là khí cụ phát quang và quang điện được 

ghép bằng điện hoặc quang [1, 3, 2006.01] 
17/785 . . . điều khiển bộ chuyển mạch dùng transitor hiệu ứng trường [5, 2006.01] 
17/79 . . . điều khiển chuyển mạch bán dẫn có từ hai tiếp giáp PN trở lên hoặc ba cực trở 

lên hoặc có nhiều hơn một cực được nối với vùng dẫn điện [5, 2006.01] 
17/795 . . . điều khiển transito trường [5, 2006.01] 
17/80 . . với việc sử dụng các phần tử từ không tuyến tính, cùng với việc sử dụng các 

thành phần điện môi không tuyến tính [1, 3, 2006.01] 
17/81 . . . Thiết bị chuyển mạch có một số đầu vào hoặc ra, ví dụ bộ dồn kênh, bộ phân 

phối (bộ đổi mã H03K 13/24 mạch logic H03K 19/00) [3, 2006.01] 
17/82 . . . transfluxơ [1, 3, 2006.01] 
17/84 . . . sử dụng thiết bị màng mỏng [1, 3, 2006.01] 
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17/86 . . . sử dụng máy xoắn [1, 3, 2006.01] 
17/88 . . sử dụng đèn điện tử có độ lệch của chùm tia điều khiển [1, 3, 2006.01] 
17/90 . . sử dụng khí cụ từ Gavano, ví dụ khí cụ dựa trên hiệu ứng Hall (H03K 17/95, 

H03K 17/97 được ưu tiên) [2, 3, 2006.01] 
17/92 . . sử dụng khí cụ siêu dẫn [2, 3, 2006.01] 
17/94 . đặc trưng bởi cách tạo ra tín hiệu điều khiển [3, 4, 2006.01] 
17/945 . . Bộ chuyển mạch gần (H03K 17/96 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
17/95 . . . sử dụng bộ tách sóng từ [3, 2006.01] 
17/955 . . . sử dụng bộ tách sóng điện dung [3, 2006.01] 
17/96 . . Cái chuyển mạch kiểu nút ấn (chuyên dụng cho đồng hồ điện tử không có các bộ 

phận dịch chuyển G04G 1/10) [3, 2006.01] 
17/965 . . Cái chuyển mạch được điều khiển bằng sự chuyển động của thành phần tạo thành 

một phần của cái chuyển mạch [3, 2006.01] 
17/967 . . . có nhiều phần tử điều khiển, ví dụ bàn phím (H03K 17/969, H03K 17/972, 

H03K 17/98 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
17/968 . . . sử dụng phần tử quang điện [4, 2006.01] 
17/969 . . . . có nhiều phần tử điều khiển, ví dụ bàn phím [4, 2006.01] 
17/97 . . . sử dụng thành phần di động từ [3, 2006.01] 
17/972 . . . . có nhiều phần tử điều khiển, ví dụ bàn phím [4, 2006.01] 
17/975 . . . sử dụng thành phần di động điện dung [3, 2006.01] 
17/98 . . . . có nhiều phần tử điều khiển, ví dụ bàn phím [4, 2006.01] 

19/00 Mạch lôgic, có nghĩa là thiết bị có từ hai đầu vào trở lên và một đầu ra; Mạch 
đảo (Mạch dùng cho hệ máy tính có sử dụng lôgic mờ G06N 7/02) [1, 2006.01] 

19/003 . Sự biến dạng để tăng cường độ tin cậy [3, 2006.01] 
19/007 . Mạch an toàn [3, 2006.01] 
19/01 . Sự biến dạng để chuyển mạch nhanh hơn [3, 2006.01] 
19/013 . . Ở các mạch tranzito lưỡng cực [3, 2006.01] 
19/017 . . Ở các mạch tranzito hiệu ứng trường [3, 2006.01] 
19/0175 . Thiết bị ghép nối; Thiết bị giao diện (Thiết bị giao diện với máy tính số G06F 3/00, 

13/00) [5, 2006.01] 
19/018 . . chỉ sử dụng transito lưỡng cực [5, 2006.01] 
19/0185 . . chỉ sử dụng transito hiệu ứng trường [5, 2006.01] 
19/02 . có sử dụng thành phần đặc biệt (H03K 19/003 đến H03K 19/0175 được ưu tiên) [1, 

3, 5, 2006.01] 
19/04 . . bằng các đèn khí [1, 2006.01] 
19/06 . . bằng các đèn điện tử chân không (bằng bộ nắn đi-ốt H03K 19/12) [1, 2006.01] 
19/08 . . Bằng khí cụ bán dẫn (H03K 19/173 được ưu tiên, trong đó khí cụ bán dẫn chỉ là 

các bộ nắn đi-ốt H03K 19/12) [1, 3, 2006.01] 
19/082 . . . Sử dụng tranzito lưỡng cực [3, 2006.01] 
19/084 . . . . Lôgíc tranzito - đi-ốt [3, 2006.01] 
19/086 . . . . Lôgíc ghép emitơ [3, 2006.01] 
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19/088 . . . . Lôgíc tranzito - tranzito [3, 2006.01] 
19/09 . . . . Lôgíc điện trở - tranzito [3, 2006.01] 
19/091 . . . . Lôgíc phun tích hợp hoặc lôgíc tranzito kết hợp [3, 2006.01] 
19/094 . . . sử dụng tranzito hiệu ứng trường [3, 2006.01] 
19/0944 . . . . có sử dụng MOSFET (H03K 19/096 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/0948 . . . . . có dùng CMOS [5, 2006.01] 
19/0952 . . . . có sử dụng FET hiệu ứng Schottky (H03K 19/096 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/0956 . . . . logic FET đi-ốt Schottky (H03K 19/096 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
19/096 . . . . Các mạch đồng bộ, nghĩa là có sử dụng tín hiệu đồng hồ [3, 2006.01] 
19/098 . . . Sử dụng tiristo [3, 2006.01] 
19/10 . . . sử dụng đi-ốt tunel [1, 3, 2006.01] 
19/12 . . bằng bộ chỉnh lưu đi-ốt (ống nắn điện) [1, 2006.01] 
19/14 . . bằng khí cụ điện quang tức là khí cụ phát quang điện được ghép bằng điện hoặc 

quang (thành phần lôgíc quang học G02F 3/00) [1, 2006.01] 
19/16 . . bằng các thiết bị bão từ bão hoà [1, 2006.01] 
19/162 . . . bằng các tham số [1, 2006.01] 
19/164 . . . bằng các khí cụ sắt từ [1, 2006.01] 
19/166 . . . bằng transfluxơ [1, 2006.01] 
19/168 . . . bằng khí cụ màng mỏng [1, 2006.01] 
19/17 . . bằng twistor [1, 2006.01] 
19/173 . . bằng các mạch lôgíc cơ bản đóng vai trò là các bộ phận cấu thành [3, 2006.01] 
19/177 . . . đặt dưới dạng ma trận [3, 2006.01] 
19/18 . . sử dụng khí cụ từ -ganvano, ví dụ khí cụ dựa trên hiệu ứng Hall [2, 2006.01] 
19/185 . . sử dụng thành phần điện môi có hằng số điện môi thay đổi ví dụ tụ sắt điện [2, 

2006.01] 
19/19 . . . sử dụng khí cụ sắt từ [2, 2006.01] 
19/195 . . sử dụng khí cụ siêu dẫn [2, 3, 2006.01] 
19/20 . đặc trưng bởi chức năng lôgíc, ví dụ mạch AND, OR NOR, NOT (H03K 19/003 - 

H03K 19/01 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
19/21 . . mạch "EXCLUSIVE OR" có nghĩa là tín hiệu ở đầu ra xuất hiện khi có tín hiệu 

chỉ ở một đầu vào; mạch "trùng hợp", có nghĩa là trong đó tín hiệu ở đầu ra chỉ 
xuất hiện khi đồng nhất toàn bộ tín hệu ở đầu vào [3, 2006.01] 

19/23 . . Mạch đa số hoặc thiểu số, có nghĩa là trong dó trạng thái tín hiệu ra tương ứng 
với trạng thái nhiều hoặc ít của tín hiệu vào tương ứng [3, 2006.01] 

21/00 Các chi tiết của bộ đếm xung hoặc của bộ chia tần số [1, 2006.01] 
21/02 . Các mạch vào [1, 4, 2006.01] 
21/08 . các mạch ra [1, 4, 2006.01] 
21/10 . . chứa các mạch lôgíc [1, 2006.01] 
21/12 . . có đọc ra song song [1, 4, 2006.01] 
21/14 . . có đọc ra nối tiếp, được lưu trữ [1, 4, 2006.01] 
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21/16 . Mạch mạng xung giữa các bộ mười cái liên tiếp [1, 2006.01] 
21/17 . . có transito hiệu ứng trường [4, 2006.01] 
21/18 . các mạch dùng để chỉ thị kết quả [1, 4, 2006.01] 
21/20 . . sử dụng đèn phóng điện phát sáng [1, 2006.01] 
21/38 . Khởi động, dừng hoặc đặt lại bộ đếm (bộ đếm khác nhị phân H03K 23/48, H03K 

23/66) [4, 2006.01] 
21/40 . Giám sát; phát hiện lỗi; ngăn ngừa hoặc hiệu chỉnh lỗi của bộ đếm [4, 2006.01] 

23/00 Máy đếm xung có mạch đếm; Thiết bị chia tần có chứa mạch đếm (H03K 29/00 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

23/40 .  Tín hiệu cổng hoặc tín hiệu định thời đặt vào tất cả các tầng, ví dụ các bộ đếm 
đồng bộ [4, 2006.01]  

23/42 . . Các tín hiệu lệch pha ở cửa vào hoặc tín hiệu định thời đặt vào các tầng của bộ 
đếm [4, 2006.01] 

23/44 . . . có sử dụng transitor hiệu ứng trường [4, 2006.01] 
23/46 . . .  có sử dụng dụng cụ chuyển nạp điện tích nghĩa là: dụng cụ ghép nạp hoặc 

nhóm lô nạp điện tích (dụng cụ BBD) [4, 2006.01] 
23/48 . . với cơ số khác 2 (H03K 23/42 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/50 . . sử dụng mạch khởi động tái sinh lưỡng ổn (H03K 23/42 - H03K 23/48 được ưu 

tiên) [4, 2006.01] 
23/52 . . . có sử dụng transitor hiệu ứng trường [4, 2006.01] 
23/54 . . . các bộ đếm vòng, ví dụ bộ đếm có thanh ghi dịch hồi tiếp [4, 2006.01] 
23/56 . . . các bộ đếm thuận nghịch (H03K 23/52 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/58 . tín hiệu cổng hoặc tín hiệu định thời không đặt vào các tầng, ví dụ các bộ đếm 

không đồng bộ (H03K 23/74 đến H03K 23/84 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/60 . . với transitor hiệu ứng trường [4, 2006.01] 
23/62 . . thuận nghịch [4, 2006.01] 
23/64 . với cơ số khác 2 (H03K 23/40 đến H03K 23/62 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/66 . . với cơ số đếm thay đổi, thí dụ bằng cách đặt lại hoặc thêm, hoặc triệt xung [4, 

2006.01] 
23/68 . . với cơ số không phải là số nguyên [4, 2006.01] 
23/70 . . với cơ số là số lẻ (H03K 23/66 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
23/72 . . các bộ đếm thập phân [1, 2006.01] 
23/74 . có sử dụng rơle [1, 2006.01] 
23/76 . có sử dụng lõi từ hoặc tụ sắt điện [4, 2006.01] 
23/78 . có sử dụng thiết bị quang điện [4, 2006.01] 
23/80 . có sử dụng thiết bị bán dẫn chỉ có hai điện cực, nghĩa là đi-ôt tunel, đi-ốt nhiều lớp 

[4, 2006.01] 
23/82 . có sử dụng đèn có khí [4, 2006.01] 
23/84 . có sử dụng thyristo hoặc transitor đơn chuyển tiếp [4, 2006.01] 
23/86 . thuận nghịch (H03K 23/40 - H03K 23/84 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
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25/00 Máy đếm xung với cộng dồn và sự tích luỹ tĩnh học; Bộ chia tần tương tự [1, 
2006.01] 

25/02 . có sự tích điện, ví dụ tụ điện không có sự trễ phân cực [1, 2006.01] 
25/04 .  .  có sử dụng máy phát xung phụ được khởi động bằng xung đến [1, 4, 2006.01] 
25/12 . có sự tích  trễ [1, 2006.01] 

27/00 Bộ đếm xung, trong độ xung tuần hoàn liên tục trong vòng kín; bộ chia tần 
tương tự (các bộ đếm có thanh ghi dịch hồi tiếp H03K 23/54) [1, 4, 2006.01] 

29/00 Máy đếm xung, có các thành phần đa ổn, ví dụ để cho thang tam phân, thang 
thập phân; Bộ chia tần tương tự [1, 2006.01] 

29/04 . có sử dụng đèn phóng điện có khí nhiều catôt [4, 2006.01] 
29/06 . có sử dụng đèn kiểu chùm tia, như manhêtron, ống tia catot [4, 2006.01] 

99/00 
[2013.01]
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H03L TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN, KHỞI ĐỘNG, ĐỒNG BỘ HOẶC ỔN ĐỊNH MÁY 
TẠO DAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ HOẶC XUNG (máy phát điện đi-na-mô H02P) 

 Ghi chú [3] 
 1. Đưa vào phân lớp này các sơ đồ tự động điều khiển, các bộ tạo dao động điện tử 

hoặc xung, và cũng bao gồm cả sơ đồ khởi động, đồng bộ hoặc ổn định các bộ dao 
động, nơi mà loại của chúng không thích hợp hoặc không chỉ rõ  

 2. Sơ đồ ổn định hoặc khởi động chỉ chuyên dùng cho một loại bộ dao động xác định 
được phân loại cùng với bộ dao động trong phân nhóm tương ứng của phân lớp 
H03B, K 

 3. Thuật ngữ tự động điều khiển chỉ bao gồm hệ thống khép kín  
 

1/00 Ổn định tín hiệu ra của bộ tạo dao động không phụ thuộc vào sự thay đổi các 
tham số vật lý điện áp nguồn nuôi (tự động điều khiển H03L 5/00, H03L 7/00) [3, 
2006.01] 

1/02 . chỉ đưa vào sự thay đổi của nhiệt độ [3, 2006.01] 
1/04 . . Thành phần kết cấu để giữ cho nhiệt độ không đổi [3, 2006.01] 

3/00 Khởi động bộ tạo dao động [3, 2006.01] 

5/00 Tự động điều khiển điện áp, dòng điện hoặc công suất [3, 2006.01] 
5/02 . của công suất [3, 2006.01] 

7/00 Tự động điều khiển tần số hoặc pha; Sự đồng bộ (điều hưởng mạch cộng hưởng 
nói chung H01J, sự đồng bộ trong hệ thống liên lạc bằng số xem các đề mục tương 
ứng của lớp H04) [3, 2006.01] 

7/02 . có sử dụng bộ phân biệt tần số, chứa thành phần xác định tần số thụ động [3, 
2006.01] 

7/04 . . nơi mà thành phần xác định tần số chứa điện cảm hoặc điện dung phân bố [3, 
2006.01] 

7/06 . có sử dụng tín hiệu chuẩn đưa vào vòng khóa pha hoặc tần số [3, 2006.01] 
7/07 . . [5, 2006.01] 
7/08 . . Các chi tiết của vòng khóa pha [3, 2006.01] 
7/081 . . . có độ chuyển pha được điều khiển [5, 2006.01] 
7/083 . . . tín hiệu chuẩn được đặt trực tiếp vào bộ dao động (đồng hóa tần số trực tiếp 

không có vòng H03L 7/24) [5, 2006.01] 
7/085 . . . liên quan chủ yếu tới bộ tách sóng pha hoặc tần số bao gồm lọc hoặc khuyếch 

đại của tín hiệu đầu ra (H03L 7/10 được ưu tiên; so sánh tách sóng pha hoặc tần 
số nói chung H03D 3/00, 13/00) [5, 2006.01] 

7/087 . . . . sử dụng ít nhất hai bộ tách sóng pha hoặc một bộ tách sóng pha và tần số 
trong vòng [5, 2006.01]  

7/089 . . . . bộ tách sóng pha hoặc tần số tạo xung đảo chiều (H03L 7/087 được ưu tiên) 
[5, 2006.01] 
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7/091 . . . . bộ tách sóng pha hoặc tần số sử dụng thiết bị lấy mẫu (H03L 7/087 được ưu 
tiên) [5, 2006.01] 

7/093 . . . . sử dụng các đặc tuyến lọc hoặc khuyếch đại đặc biệt trong vòng (H03L 7/087 
tới H03L 7/091 được ưu tiên) [5, 2006.01] 

7/095 . . . . sử dụng một bộ tách sóng khóa (H03L 7/087 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
7/097 . . . . sử dụng bộ so để so sánh điện áp nhận từ hai tần số tới bộ biến đổi điện áp [5, 

2006.01] 
7/099 . . . liên quan chủ yếu đến bộ dao động điều khiển của vòng [5, 2006.01] 
7/10 . . . để đảm bảo sự đồng bộ ban đầu hoặc để mở rộng dải chiếm tần [3, 2006.01] 
7/107 . . . . sử dụng chức năng chuyển biến thiên cho vòng, ví dụ bộ lọc tần số thấp có dải 

thông biến thiên [5, 2006.01] 
7/113 . . . . sử dụng bộ phận biệt tần [5, 2006.01] 
7/12 . . . . sử dụng tín hiệu quét (điều hưởng quét tự động trong giải tần H03J 7/18) [3, 

2006.01] 
7/14 . . . để đảm bảo tần số cố định trong khi sụt điện áp nguồn nuôi hoặc sự hiệu chỉnh 

[3, 2006.01] 
7/16 . . sự tổng hợp gián tiếp tần số có nghĩa là sự tạo ra một tần số mong muốn từ các 

tần số xác định trước có sử dụng vòng khóa pha hoặc tần số [3, 2006.01] 
7/18 . . . có sử dụng bộ chia tần hoặc máy đếm trong vòng (H03L 7/20, H03L 7/22 được 

ưu tiên) [3, 2006.01] 
7/181 . . . . một kết quả đếm bằng số được sử dụng để khóa ngày, máy đếm trong khoảng 

thời gian cố định [5, 2006.01] 
7/183 . . . . vi sai thời gian được sử dụng để khóa vòng, máy đếm đếm giữa các số cố định 

hoặc bộ chia tần bằng một số cố định [5, 2006.01] 
7/185 . . . . . sử dụng bộ trộn trong vòng (H03L 7/187 đến H03L 7/195 được ưu tiên) [5, 

2006.01] 
7/187 . . . . . sử dụng phương tiện điều hưởng thô bộ dao động điều khiển điện áp của 

vòng (H03L 7/191 đến H03L 7/195 được ưu tiên) 5, 2006.01] 
7/189 . . . . . . bao gồm bộ biến đổi số tương tự (D/A) để tạo ra một điện áp điều hưởng 

thô [5, 2006.01] 
7/191 . . . . . sử dụng ít nhất hai tín hiệu khác nhau từ bộ chia tần hoặc máy đếm để xác 

định vi phạm thời gian (H03L 7/193, H03L 7/195 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
7/193 . . . . . bộ chia/đếm tần bao gồm một bộ chia chuyển mạch trước ví dụ bộ chia có 

hai hệ số (bộ chia tần/máy đếm xung H03K 21/00 đến H03K 29/00) [5, 
2006.01] 

7/195 . . . . . trong đó máy đếm của vòng đếm giữa hai số khác không khác nhau, ví dụ 
để tạo một tần số lệch (H03L 7/193 được ưu tiên, máy đếm xung H03K 
21/00 đến H03K 29/00) [5, 2006.01]  

7/197 . . . . vi sai thời gian được sử dụng để khoá vòng, máy đếm đếm giữa các số mà nó 
được thay đổi theo thời gian hoặc theo bộ chia tần được chia bằng một yếu tố 
thay đổi theo thời gian, ví dụ để nhận phân tần phân số [5, 2006.01] 

7/199 . . . . . với sự khởi động lại bộ chia tần hoặc máy đếm tần, ví dụ để đảm bảo đồng 
bộ ban đầu [5, 2006.01] 
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7/20 . . . có sử dụng một vòng khóa pha hài, có nghĩa là vòng mà chúng có thể đồng bộ 
với một trong nhiều tần số hài, đưa vào mạch (H03L 7/22 được ưu tiên) [3, 
2006.01] 

7/22 . . . có sử dụng số vòng nhiều hơn một [3, 2006.01] 
7/23 . . . . [5, 2006.01] 

7/24 . có sử dụng tín hiệu chuẩn, trực tiếp đặt vào bộ dao động 4, 2006.01] 

7/26 . có sử dụng các mức năng lượng của nguyên tử, phân tử hoặc các hạt khác làm mẫu 
tần số [3, 2006.01] 

9/00 Điều khiển tự động không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp 
này [2006.01]
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H03M MÃ HOÁ, GIẢI MÃ HOẶC BIẾN ĐỔI MÃ NÓI CHUNG (dùng phương tiện lưu 
thể F15C 4/00, các bộ biến đổi số/tương tự quang học G02F 7/00; mã hoá, giải mã 
hoặc bộ biến đổi mã thích ứng riêng cho các ứng dụng đặc biệt, xem phân nhóm 
tương ứng, ví dụ G01D, R, G06F, T, G09G, G10L, G11B, C, H04B, L, M, N; mật 
mã hoá và giải mật mã cho điện báo hoặc các mục đích khác dùng cho bảo mật 
G09C) [4, 2006.01] 

Nội dung phân lớp  
MẬT MÃ HOÁ VÀ GIẢI MẬT MÃ  
nói chung ............................................................................................................................................. 1/00 
sang hoặc từ điều biến vi sai  .............................................................................................................. 3/00 
kết hợp với bàn phím ......................................................................................................................... 11/00 
BIẾN ĐỔI 
dạng các số riêng lẻ ............................................................................................................................. 5/00 
một chuỗi các số .................................................................................................................................. 7/00 
song song/nối tiếp hoặc ngược lại ....................................................................................................... 9/00 
PHÁT HIỆN HAY SỬA LỖI  13/00 

1/00 Biến đổi số/tương tự; biến đổi tương tự/số (biến đổi giá trị tương tự sang hoặc từ 
điều biến so lệch H03M 3/00) [4, 2006.01] 

1/02 .  Bộ biến đổi tương tự/số thuận nghịch [4, 2006.01] 
1/04 .  Có sử dụng kỹ thuật ngẫu nhiên [4, 2006.01] 
1/06 .  Bù liên tục hoặc để ngăn cản ảnh hưởng không mong muốn của các tham số vật lý 

(tuần hoàn H03M 1/10) [4, 2006.01] 
1/08 .  .  của nhiễu [4, 2006.01] 
1/10 .  hiệu chỉnh hoặc thử nghiệm [4, 2006.01] 
1/12 . Các bộ biến đổi tương tự/số (H03M 1/02 đến H03M 1/10 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
1/14 . . Biến đổi theo từng bước, với mỗi bước cách biến đổi giống nhau hoặc khác nhau 

và cho ra nhiều hơn một bít [4, 2006.01] 
1/16 . . . với sự thay đổi hệ số thang đo nghĩa là thay đổi hệ số khuyếch đại giữa các  

bước [4, 2006.01] 
1/18 . . Điều khiển tự động để biến đổi khoảng tín hiệu của bộ chuyển đổi ví dụ điều 

chỉnh phạm vi khuyếch đại [4, 2006.01] 
1/20 . . Tăng độ phân giải khi sử dụng hệ thống n bit để đạt được n + m bit, ví dụ bằng kỹ 

thuật hòa sắc [4, 2006.01] 
1/22 .  .  loại đọc theo lô [4, 2006.01] 
1/24 .  .  . có sử dụng bộ đọc di chuyển và đĩa hoặc băng [4, 6, 2006.01] 
1/26 . . . . với mã hoá theo trọng số, nghĩa là trọng só của số phụ thuộc vào vị trí của nó 

trong khối, hoặc từ mã, ví dụ có cơ số và trọng số [4, 2006.01] 
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1/28 . .  .  .  với mã hoá không trọng số [4, 2006.01] 
1/30 .  .  .  .  . gia tăng [4, 2006.01] 
1/32 .  .  .  sử dụng đèn tia âm cực [4, 2006.01] 
1/34 . . Giá trị tương tự so sánh với giá trị qui chuẩn (H03M 1/48 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
1/36 .  .  .  chỉ đồng thời, tức là loại song song [4, 2006.01] 
1/38 . . . chỉ tuần tự, ví dụ kiểu gần đúng liên tiếp (biến đổi hơn 1 bít/1 bước H03M 

1/14) [4, 2006.01] 
1/40 .  .  .  . loại tuần hoàn [4, 2006.01] 
1/42 . . . . So sánh tuần tự trong các tầng nối liên tiếp với các giá trị tín hiệu tương tự 

không thay đổi [4, 2006.01] 
1/44 .  .  .  . So sánh tuần tự trong các tầng nối liên tiếp với giá trị của tín hiệu tương tự 

thay đổi [4, 2006.01] 
1/46 . . . . với chuyển đổi số tương tự để cung cấp các giá trị chuẩn cho bộ chuyển đổi 

[4, 2006.01] 
1/48 .  .  các chuyển đổi kiểu servo [4, 2006.01] 
1/50 . . với biến đổi trung gian sang khoảng thời gian (H03M 1/64 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
1/52 . . . tín hiệu vào tích hợp với dữ liệu tuyến tính trở về [4, 2006.01] 
1/54 . . . tín hiệu vào được tích phân biến đổi tuyến tính thành số [4, 2006.01] 
1/56 . . . tín hiệu vào được so sánh với độ dốc tuyến tính [4, 2006.01] 
1/58 .  .  biến đổi phi tuyến [4, 2006.01] 
1/60 .  .  với biến đổi trung gian sang tần số của xung [4, 2006.01] 
1/62 .  .   .  Biến đổi phi tuyến [4, 2006.01] 
1/64 .  .  với biến đổi trung gian sang pha của tín hiệu hình sin [4, 2006.01] 
1/66 .  Bộ biến đổi số tương tự (H03M 1/02 đến H03M 1/10 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
1/68 .  .  với những biến đổi có độ nhạy khác nhau, nghĩa là một biến đổi liên hệ tới các bít 

lớn và một biến đổi khác liên quan đến các bít nhỏ [4, 2006.01] 
1/70 .  .  Điều khiển tự động để thay đổi giải đo của bộ biến đổi [4, 2006.01] 
1/72 . . Biến đổi tuần tự trong các tầng mắc nối tiếp (H03M 1/68 được ưu tiên hơn) [4, 

2006.01] 
1/74 .  .  Biến đổi đồng thời [4, 2006.01] 
1/76 .  .  . sử dụng cây chuyển mạch [4, 2006.01] 
1/78 .  .  . sử dụng mạng bậc thang [4, 2006.01] 
1/80 .  .  .  sử dụng trở kháng trọng số (H03M 1/76 được ưu tiên) [4, 2006.01] 
1/82 .  .  với biến đổi trung gian xung khoảng thời gian [4, 2006.01] 
1/84 .  .  . biến đổi phi tuyến tính [4, 2006.01] 
1/86 .  .  với biến đổi trung gian sang tần số của xung [4, 2006.01] 
1/88 .  .  .  biến đổi phi tuyến tính [4, 2006.01] 

3/00 Biến đổi giá trị tương tự sang hoặc từ điều biến sai lệch [4, 2006.01] 
3/02 .  điều biến delta, nghĩa là điều biến sai lệch một bit [4, 2006.01] 
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3/04 .  điều biến sai lệch với nhiều bít [4, 2006.01] 

5/00 Biến đổi dạng biểu diễn của các số riêng lẻ [4, 2006.01] 

 Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm H03M5/02-H03M5/22, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

5/02 .  Biến đổi sang hoặc từ biểu diễn bằng xung [4, 2006.01] 
5/04 .  .  các xung có hai mức [4, 2006.01] 
5/06 .  .  . mã đại diện, ví dụ chuyển dịch, để ô bít đã cho chỉ phụ thuộc vào thông tin 

trong ô bít ấy [4, 2006.01] 
5/08 .  .  .  . Biểu diễn mã bởi độ rộng xung [4, 2006.01] 
5/10 .  .  .  . Biểu diễn mã bởi tần số xung [4, 2006.01] 
5/12 .  .  .  . Mã lưỡng pha, ví dụ mã tách pha, mã Manchester; khoảng trống lưỡng pha 

hoặc mã dấu, ví dụ mã tần số kép [4, 2006.01] 
5/14 .  .  . biểu diễn mã, ví dụ, chuyển dịch, để ô bít đã cho phụ thuộc vào thông tin trong 

một hoặc nhiều ô bít kế cận, ví dụ mã điều biến trễ, mã mật độ kép [4, 2006.01] 
5/16 .  .  các xung có ba mức [4, 2006.01] 
5/18 . . . hai mức đối xứng với mức thứ ba nghĩa là mã lưỡng cực tam phân cân bằng [4, 

2006.01] 
5/20 .  .  các xung có nhiều hơn ba mức [4, 2006.01] 
5/22 .  Biến đổi sang hoặc từ biểu diễn bằng tín hiệu hình sin [4, 2006.01] 

7/00 Biến đổi một mã ở đó thông tin được biểu diễn bởi một chuỗi hoặc một số chữ số 
sang một mã có cùng thông tin được biểu diễn bởi một chuỗi hoặc một số chữ số 
khác [4, 2006.01] 

 Ghi chú [4] 
 Trong các nhóm H03M7/02-H03M7/30, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp 

dung, nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại 
được đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

7/02 .  Biến đổi sang hoặc từ mã trong số, nghĩa là trọng số của chữ số phụ thuộc vào vị trí 
của chữ số trong khối hoặc từ mã [4, 2006.01] 

7/04 .  .  cơ số của chúng là 2 [4, 2006.01] 
7/06 .  .  cơ số của chúng là số nguyên dương khác 2 [4, 2006.01] 
7/08 .  .  cơ số là 10, nghĩa là mã thập phân thuần tuý [4, 2006.01] 
7/10 .  .  cơ số của chúng là số âm [4, 2006.01] 
7/12 .  .  có 2 cơ số, ví dụ mã thập nhị phân (BCD) [4, 2006.01] 
7/14 .  Biến đổi sang hoặc từ mã không trọng số [4, 2006.01] 
7/16 . . Biến đổi sang hoặc từ mã cách một, ví dụ mã gray, mã nhị phân phản xạ [4, 

2006.01] 
7/18 .  .  Biến đổi sang hoặc từ mã thừa do [4, 2006.01] 
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7/20 .  .  Biến đổi sang hoặc từ mã chọn n trong m [4, 2006.01] 
7/22 .  .  .  sang hoặc từ mã chọn một trong m [4, 2006.01] 
7/24 .  .  Biến đổi sang hoặc từ mã dấu phẩy động [4, 2006.01] 
7/26 .  Biến đổi sang hoặc từ mã ngẫu nhiên [4, 2006.01] 
7/28 .  Cấu trúc có thể lập trình, nghĩa là bộ biến đổi mã có toán tử thay đổi để sửa lại quá 

trinh biến đổi mã [4, 2006.01] 
7/30 .  Nén (cho truyền ảnh H04N); dãn, loại bỏ dữ liệu không cần thiết, ví dụ giảm dư 

thừa [4, 2006.01] 
7/32 . . Biến đổi sang hoặc từ điều biến delta; nghĩa là điều biến sai lệch 1 bít [4, 

2006.01] 
7/34 .  .  . thích nghi [4, 2006.01] 
7/36 .  .  Biến đổi từ hoặc sang điều biến sai lệch với các bít khác nhau, nghĩa là sự khác 

nhau giữa các mẫu liên tiếp được mã hoá bởi nhiều hơn 1 bít [4, 2006.01] 
7/38 .  .  . thích nghi [4, 2006.01] 
7/40 .  .  Biến đổi sang hoặc từ mã độ dài biến thiên, ví dụ mã Shanon Fano, mã Huffman; 

mã Morse [4, 2006.01] 
7/42 . . . có sử dụng bạng tìm kiếm quá trình mã hoá và giải mã; ví dụ sử dụng ROM [4, 

2006.01] 
7/44 .  .  .  loại trừ các số 0 không thích hợp [4, 2006.01] 
7/46 .  .  Biến đổi sang hoặc từ mã độ dài chạy, nghĩa là bằng biểu diễn số các con số liên 

tiếp hoặc số nhóm các con số, các ký hiệu cùng loại bởi một từ mã và một số để 
chỉ thị loại đó [4, 2006.01] 

7/48 .  .  .  xen kẽ với các mã khác trong quá trình biến đổi mã, ví dụ mã hoá độ dài chạy 
chỉ được thực hiện chừng nào mà các con số cùng một loại đang hiện hữu [4, 
2006.01] 

7/50 .  .  .  Biến đổi từ hoặc sang mã phi tuyến tính, ví dụ nén dãn [4, 2006.01] 

9/00 Biến đổi song song/nối tiếp hoặc ngược lại (lưu giữ số trong đó thông tin được 
truyền đi từng bước một G11C 19/00) [4, 2006.01] 

11/00 Mã hoá liên hệ tới bàn phím hoặc thiết bị tương tự, nghĩa là mã hoá vị trí của 
các phím làm việc (thiết bị chuyển mạch bàn phím, kết hợp về cấu trúc của mã và 
bàn phím H01H 13/70 H03K 17/94) [4, 2006.01] 

11/02 . Các chi tiết [5, 2006.01] 
11/04 .  .  Mã hoá phím nhiều chức năng [5, 2006.01] 
11/06 .  .  . bằng thao tác chính phím nhiều chức năng theo các cách khác nhau [5, 2006.01] 
11/08 .  .  .  .  bằng cách dùng các tổ hợp chọn lọc của phím nhiều chức năng [5, 2006.01] 
11/10 . . . . bằng phương pháp dựa trên sự phát hiện khoảng thời gian hoặc lực ép đánh 

phím [5, 2006.01] 
11/12 .  .  .  .  bằng cách tác động lên một phím một số lần liên tiếp đã được chọn, sau đó 

một phím vào riêng biệt được dùng để đánh dấu kết thúc cho nhóm  [5, 
2006.01] 

11/14 .  .  .  . bằng việc sử dụng các phím phụ, ví dụ phím shift, để xác định công việc được 
thực hiện bởi phím nhiều chức năng [5, 2006.01] 
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11/16 . . . . ở chỗ phím shift hoạt động sau hoạt động của phím nhiều chức năng [5, 
2006.01] 

11/18 . . . . ở chỗ phím shift hoạt động trước hoạt động của phím nhiều chức năng [5, 
2006.01] 

11/20 . mã hóa động; nghĩa là bằng cách quét phím (H03M 11/26 được ưu tiên) [5, 
2006.01] 

11/22 .  mã hóa tĩnh (H03M 11/26 được ưu tiên) [5, 2006.01] 
11/24 .  .  sử dụng phương tiện tương tự [5, 2006.01] 
11/26 .  sử dụng phương tiện quang điện tử [5, 2006.01] 

13/00 Mã hóa, giải mã hoặc biến đổi mã để phát hiện hoặc sửa lỗi ; Các giả định cơ 
bản của thuyết mã hóa ; Giới hạn mã hóa ; Phương pháp ước tính xác suất lỗi ; 
Mô hình kênh ; Mô phỏng hoặc thử nghiệm mã (phát hiện hoặc sửa lỗi dùng cho 
việc biến đổi tương tự/số, số/tương tự hoặc mã H03M1/00-H03M11/00 ; chuyên 
dùng cho máy tính số G06F11/08 ; để lưu thông tin dựa trên sự dịch chuyển tương 
đối giữa vật mang bản ghi và đầu ghi G11B, ví dụ G11B20/18 ; để lưu tĩnh G11C) 
[4, 7, 2006.01] 

13/01 . Giả định cơ bản của thuyết mã hóa; Giới hạn mã hóa; Phương pháp ước tính xác 
xuất lỗi; Mô hình kênh; Mô phỏng và thử nghiệm mã [7, 2006.01] 

13/03 . Phát hiện lỗi hoặc sửa lỗi gửi đến do dư thừa trong trình bày dữ liệu, nghĩa là các từ 
mã hóa chứa nhiều chữ số hơn các từ gốc [7, 2006.01] 

13/05 . . có sử dụng mã block, nghĩa là số lượng bit kiểm tra định trước được liên kết với 
số lượng bit thông tin định trước [7, 2006.01] 

13/07 . . . mã số học [7, 2006.01] 
13/09 . . . Chỉ phát hiện lỗi, nghĩa là có sử dụng mã kiểm tra dư thừa tuần hoàn [CRC] 

hoặc cặp bit đơn [7, 2006.01] 
13/11 . . . có sử dụng đa cặp bit [7, 2006.01] 
13/13 . . . Mã tuyến tính [7, 2006.01] 
13/15 . . . . Mã tuần hoàn, nghĩa là dịch chuyển tuần hoàn từ các mã ký sẽ tạo ra các mã 

ký khác, ví dụ các mã được xác định bởi các mã đa thức, các mã Bose-
Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] (H03M13/17 được ưu tiên) [7, 2006.01] 

13/17 . . . . Sửa lỗi bột phát, ví dụ bẫy lỗi, Mã bắn [7, 2006.01] 
13/19 . . . . Sửa lỗi đơn mà không sử dụng các đặc tính của mã tuần hoàn, ví dụ Mã tự 

chỉnh, Mã tự chỉnh mở rộng hoặc tổng quát hóa [7, 2006.01] 
13/21 . . . Mã không tuyến tính, ví dụ chuyển đổi dữ liệu m-bit sang mã n-bit [mBnB] có 

phát hiện lỗi hoặc sửa lỗi [7, 2006.01] 
13/23 . . có sử dụng mã tích chập, ví dụ mã nhớ đơn vị [7, 2006.01] 
13/25 . Phát hiện lỗi hoặc tiếp tục sửa lỗi bằng cách mã hóa khoảng trắng tín hiệu, tức là 

bổ sung sự dư thừa vào chùm tín hiệu, ví dụ điều biến được mã hóa kiểu lưới mắt 
cáo [TCM] [7, 2006.01] 

13/27 . có sử dụng kỹ thuật xen vào giữa [7, 2006.01] 
13/29 . tổ hợp hai hoặc nhiều mã hay các cấu trúc mã, ví dụ mã sản phẩm, mã sản phẩm 

khái quát hóa, mã ghép, mã trong và mã ngoài [7, 2006.01] 
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13/31 . mã hóa tổ hợp để phát hiện hoặc sửa lỗi và sử dụng hiệu quả quang phổ (không cần 
phát hiện hoặc sửa lỗi H03M 5/14) [7, 2006.01] 

13/33 . Đồng bộ hóa dựa trên việc mã hóa hoặc giải mã lỗi [7, 2006.01] 
13/35 . Bảo vệ lỗi tương thích hoặc không đều, ví dụ bằng cách tạo mức phát hiện khác 

nhau theo giá trị của thông tin nguồn hoặc bằng cách thích ứng sự mã hóa theo sự 
thay đổi các đặc tính của kênh truyền [7, 2006.01] 

13/37 . Phương pháp hoặc kỹ thuật mã hóa mà không khác với loại mã hóa cụ thể được 
nêu trong các nhóm từ H03M 13/03 đến H03M 13/35 [7, 2006.01] 

13/39 . . Đánh giá tuần tự, nghĩa là có sử dụng các phương pháp thống kê để tái tạo các mã 
gốc [7, 2006.01] 

13/41 . . . có sử dụng thuật toán Viterbi hoặc bộ xử lý Viterbi [7, 2006.01] 
13/43 . . Sự mã hóa ngưỡng hoặc logic đa số [7, 2006.01] 
13/45 . . Sự mã hóa mềm, nghĩa là có sử dụng thông tin tin cậy dạng ký hiệu [7, 2006.01] 
13/47 . Phát hiện lỗi, sửa lỗi gửi đến hoặc bảo vệ lỗi mà chưa được phân loại vào các nhóm 

từ H03M 13/01 đến H03M 13/37 [7, 2006.01] 
13/49 . . Phát hiện hoặc sửa lỗi đơn hướng [7, 2006.01] 
13/51 . . Mã giá trị không đổi; mã n của m; mã Berger [7, 2006.01] 
13/53 . . Mã sử dụng dãy số Fibonacci [7, 2006.01] 

99/00  Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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H04 KỸ THUẬT THÔNG TIN ĐIỆN 
 

H04B TRUYỀN SÓNG (hệ thống truyền tin cho các số liệu đo, điều khiển hoặc tín hiệu 
tương tự G08C; mã hoá, giải mã hoăc biến đổi mã nói chung H03M; truyền thanh 
H04H, hệ thống đa kênh H04J, thông tin mật H04K; truyền thông tin số H04L) [4, 
2006.01] 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các vấn đề truyền tín hiệu mang thông tin, trong đó quá trình 

truyền không phụ thuộc vào đặc tính của thông tin; các thiết bị để kiểm tra và thử hệ 
thống truyền và các thiết bị để triệt, hoặc hạn chế tiếng ồn và nhiễu. 

Nội dung phân lớp 
CÁC CHI TIẾT 1/00 
CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁC NHAU VỀ MÔI 

TRƯỜNG TRUYỀN TÍN 
HIỆU 

Hữu tuyến ................................................................................................................... 3/00; 13/00 
Vô tuyến ..................................................................................................................... 5/00; 11/00 
Các hệ thống khác................................................................................................................ 13/00 
TRIỆT HOẶC HẠN CHẾ TIẾNG ỒN HAY NHIỄU...................................................................... 15/00 
KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM 17/00 
CÁC HỆ THỐNG KHÔNG KHÁC BIỆT VỀ MÔI TRƯỜNG 

TRUYỀN ...................................................................................... 14/00 
 

1/00 Các bộ phận của hệ thống truyền sóng, không bao gồm một nhóm riêng biệt, 
trong số từ H04B 3/00 đến H04B 13/00; Các bộ phận của hệ thống truyền sóng 
không đặc trưng bởi môi trường được dùng cho truyền sóng [1, 4, 2006.01] 

1/02 . Máy phát  [1, 2006.01] 
1/03 . . Các phần tử kết cấu, ví dụ vỏ bọc, khung bảo vệ [2, 2006.01] 
1/034 . . . Các máy phát xách tay [2, 2006.01] 
1/036 . . . Thiết bị làm mát [2, 2006.01] 
1/04 . . Sơ đồ mạch [1, 2006.01] 
1/06 . Máy thu [1, 2006.01] 
1/08 . . Các phần tử kết cấu, ví dụ vỏ bọc [1, 2006.01] 
1/10 . . Các phương tiện để hạn chế hoặc triệt tiếng ồn và nhiễu trong máy thu [1, 

2006.01] 
1/12 . . . Các kết cấu làm trung hoà, làm cân bằng và bù [1, 2006.01] 
1/14 . . . Các hệ thống lệnh cộng hưởng tự động [1, 2006.01] 
1/16 . . Sơ đồ mạch [1, 2006.01] 
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1/18 . . . Mạch đầu vào, ví dụ để ghép với đường dây anten hoặc đường dây truyền tải 
(mạng ghép giữa ăng ten hoặc dây tải với các máy thu và không phụ thuộc vào 
đặc tính của máy thu H03H) [1, 2006.01] 

1/20 . . . để nối đầu đọc của máy quay đĩa, đầu ra của thiết bị ghi hoặc của micro với 
máy thu [1, 2006.01] 

1/22 . . . cho các máy thu không sinh ra dao động nội tại [1, 2006.01] 
1/24 . . . . có ít nhất một dụng cụ bán dẫn ba hoặc nhiều điện cực [1, 2006.01] 
1/26 . . . cho các máy thu đổi tần (biến đổi tần số nhiều lần H03D 7/16) [1, 2006.01] 
1/28 . . . . có ít nhất một dụng cụ bán dẫn ba hoặc nhiều điện cực [1, 2006.01] 
1/30 . . . cho các máy thu homodin hặc sincrodin (các mạch giải điều H03L 1/22) [1, 

2006.01] 
1/38 . Máy thu phát, nghĩa là các thiết bị trong đó máy thu và máy phát được ghép vào 

một khối kết cấu và trong đó ít nhất một bộ phận được dùng để phát và thu [1, 
2006.01, 2015.01] 

1/3805 . . với các máy thu được lắp ngay trong nó [2015.01] 
1/3816 . . Các cơ cấu cơ học trang bị cho các thiết bị nhận dạng, ví dụ các thẻ hoặc chip; 

với các bộ phận kết nối để lập trình các thiết bị nhận dạng [2015.01] 
1/3818 . . . Các cơ cấu để tạo thuận lợi cho việc lồng vào hoặc tháo các thiết bị nhận dạng 

ra [2015.01] 
1/3822 . . chuyên dùng cho các phương tiện vận tải [2015.01] 
1/3827 . . Máy thu phát xách tay [2015.01] 
1/3877 . . . Các cơ cấu để cho các máy thu phát xách tay được sử dụng trong một vị trí cố 

định, ví dụ giá đỡ hoặc bộ khuếch đại [2015.01] 
1/3883 . . . Thiết bị để lắp ráp ắc qui hoặc bộ nạp ắc qui [2015.01] 
1/3888 . . . Thiết bị để mang hoặc bảo vệ máy thu phát [2015.01] 
1/40 . . Các sơ đồ mạch [1, 2006.01, 2015.01] 
1/401 . . . để lựa chọn hoặc chỉ báo chế độ vận hành [2015.01] 
1/403 . . . sử dụng cùng một bộ dao động để sinh ra cả tần số của máy phát và cả tần số 

dao động nội tại của máy thu [2015.01] 
1/405 . . . . với các kênh ly tán [2015.01] 
1/408 . . . . tần số dao động của máy phát giống tần số dao động nội tại của máy thu 

[2015.01] 
1/44 . . . chuyển từ phát sang thu [1, 2, 2006.01] 
1/46 . . . . nhờ các tín hiệu âm tần, nhờ tín hiệu chủ [1, 2006.01] 
1/48 . . . . trong các mạch để nối máy phát và máy thu với kênh truyền chung, ví dụ 

bằng năng lượng của máy phát [1, 2006.01] 
1/50 . . . sử dụng các tần số khác nhau cho hai chiều thu và phát [1, 2006.01] 
1/52 . . . . Các thiết bị chuyển tiếp (vi phân), tức là các thiết bị để chuyển từ thông tin 

hai chiều một kênh sang thông tin một chiều theo từng kênh trong hai kênh 
hoặc ngược lại [1, 2006.01, 2015.01] 

1/525 . . . . . với các phương tiện để làm giảm sự sự rò rỉ của tín hiệu của máy phát vào 
máy thu [2015.01] 
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1/54 . . . sử dụng cùng một tần số cho hai chiều của thông tin (H04B1/44 được ưu tiên) 
[1, 2006.01] 

1/56 . . . . có khả năng thông tin đồng thời hai chiều [1, 2006.01] 
1/58 . . . . Các thiết bị chuyển tiếp, tức là các thiết bị để chuyển từ thông tin hai chiều 

một kênh sang thông tin một chiều theo từng kênh trong hai kênh hoặc ngược 
lại [1, 2006.01] 

1/59 . Máy đáp vô tuyến; Máy phát-đáp vô tuyến [1, 2006.01] 
1/60 . Giám sát hoạt động của các trạm chuyển tiếp tự động [1, 2006.01] 
1/62 . nhằm đảm bảo làm méo trước tín hiệu trong máy phát và hiệu chỉnh tương ứng 

trong máy thu, ví dụ để cải thiện tỉ lệ tín hiệu/tạp âm [1, 2006.01] 
1/64 . . Các thiết bị để nén hoặc giãn âm lượng [1, 2006.01] 
1/66 . nhằm giảm độ rộng dải thông của tín hiệu nhằm tăng hiệu suất phát (H04B 1/68 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/68 . để triệt một phần hay toàn bộ sóng mang hoặc một dải bên [1, 4, 2006.01] 
1/69 . Kỹ thuật phổ rộng nói chung [6, 2006.01, 2011.01] 
 
 [2011.01]  
 Khi phân vào nhóm này, bất kỳ khía cạnh nào của sự dồn kênh phân mã mà được 

xem như thông tin đại diện được quan tâm để dò tìm cũng có thể phân vào nhóm 
H04J 13/00. 

 
1/692 . . Kỹ thuật lai sử dụng sự kết hợp của hai hoặc nhiều kỹ thuật phổ rộng nói chung     
     [2011.01] 
1/707 . . sử dụng điều biến chuỗi trực tiếp [6, 2006.01, 2011.01] 
1/7073 . . . Theo hướng đồng bộ hoá [2011.01] 
1/7075 . . . . có sự thu nhận mã pha [2011.01] 
1/7077 . . . . . Sự thu nhận nhiều bước [2011.01] 
1/708 . . . . . Thiết lập song song [2011.01] 
1/7083 . . . . Dò tìm theo phần tử, ví dụ sử dụng cách tiếp cận ba bước [2011.01] 
1/7085 . . . . sử dụng bộ phận theo dõi mã, ví dụ vòng bị khoá trễ [2011.01] 
1/7087 . . . . Đồng bộ hoá sóng mang [2011.01] 
1/709 . . . Cấu trúc bộ tương quan [2011.01] 
1/7093 . . . . Kiểu bộ lọc thích ứng [2011.01] 
1/7095 . . . . Kiểu bộ tương quan trượt [2011.01] 
1/7097 . . . Khía cạnh liên quan tới nhiễu [2011.01] 
1/71 . . . . nhiễu tồn tại ở dạng nhiễu băng thông hẹp [2011.01] 
1/7103 . . . . nhiễu tồn tại ở dạng nhiễu đa truy cập [2011.01] 
1/7105 . . . . . Kỹ thuật dò khớp nối, ví dụ dò tuyến tính [2011.01] 
1/7107 . . . . . Sự khử nhiễu âm [2011.01] 
1/711 . . . . nhiễu tồn tại ở dạng nhiễu đa tuyến [2011.01] 
1/7113 . . . . . Xác định biên dạng tuyến [2011.01] 
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1/7115 . . . . . Tổ hợp kết cấu của các tín hiệu đa tuyến, tức là bộ thu RAKE [2011.01] 
1/7117 . . . . . . Lựa chọn, lựa chọn lại, phân bổ, phân bổ lại tuyến tới các chốt, ví dụ điều 

khiển thời gian dịch chuyển của chốt phân bổ [2011.01] 
1/712 . . . . . . Hiệu chỉnh các chốt để tổ hợp hoá, ví dụ điều khiển biên độ hoặc chiều 

quay pha sử dụng vòng lặp bên trong [2011.01] 
1/713 . . sử dụng bước nhảy tần số [6, 2006.01, 2011.01] 
1/7136 . . . Thiết bị để sinh ra bước nhảy tần số, ví dụ  sử dụng khối tần số nguồn, sử dụng 

điều chỉnh liên tục [2011.01] 
1/7143 . . . Thiết bị để tạo ra bước nhảy mẫu [2011.01] 
1/715 . . . Các khía cạch liên quan đến nhiễu [2011.01] 
1/7156 . . . Các thiết bị để đồng bộ hoá theo dãy [2011.01] 
1/7163 . . sử dụng xung lực radio [2011.01] 
7/717 . . . Các khía cạch liên quan đến xung [2011.01] 
7/7176 . . . ánh xạ dữ liệu, ví dụ sự điều biến [2011.01] 
1/7183 . . . Đồng bộ hoá [2011.01] 
1/719 . . . Các khía cạnh liên quan đến nhiễu [2011.01] 
1/72 . Sơ đồ hoặc các cụm để mô hình hóa anten, ví dụ anten giả [1, 2006.01] 
1/74 . nhằm tăng độ tin cạy, ví dụ nhờ các kênh dự phòng hoặc kênh phụ hoặc nhờ thiết 

bị [3, 2006.01] 
1/76 . Máy phát hoặc máy thu chủ để diều khiển sự phát hoặc để hiệu chỉnh [3, 2006.01] 

3/00 Các hệ thống thông tin liên lạc hữu tuyến (kết hợp với các hệ thống phát có sử 
dụng trường của vùng cận ăng ten H04B 5/00) [1, 2006.01] 

3/02 . Các bộ phận của hệ thống [1, 2006.01] 
3/03 . . Các sơ đồ lai ghép (cho các máy thu phát H04B 1/52, H04B 1/58) [3, 2006.01] 
3/04 . . Điều chỉnh phát, hiệu chỉnh kênh thông tin liên lạc [1, 2006.01] 
3/06 . . . nhờ tín hiệu đã phát [1, 2006.01] 
3/08 . . . . trong mạch có hồi tiếp âm của bộ khuyếch đại tuyến tính [1, 2006.01] 
3/10 . . . nhờ tín hiệu chủ [1, 2006.01] 
3/11 . . . . có sử dụng dây kiểm tra (H04B 3/12 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
3/12 . . . . trong mạch có hồi tiếp âm của bộ khuyếch đại tuyến tính [1, 2006.01] 
3/14 . . . khác biệt bởi mạng san bằng được sử dụng [1, 2006.01] 
3/16 . . . khác biệt bởi mạng trở kháng âm được sử dụng [1, 2006.01] 
3/18 . . . . mạng đó có các dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
3/20 . . Giảm tín hiệu dội (phản xạ tín hiệu) và tiếng ù, đóng và ngắt hệ thống phát, bảo 

đảm điều kiện phát theo hướng này hoặc hướng khác [1, 2006.01] 
3/21 . . . có sử dụng các bộ lọc dải [3, 2006.01] 
3/23 . . . có sử dụng bản sao của tín hiệu được phát trong vùng thời gian, ví dụ bộ triệt 

tiếng dội [3, 2006.01] 
3/26 . . Cải thiện đặc tuyến tần số bằng cách sử dụng cuộn cảm pupin [1, 2006.01] 
3/28 . . Giảm mức độ nhiễm do các dòng điện trong vỏ bảo vệ cáp hay vỏ sắt của nó gây 

ra [1, 2006.01] 
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3/30 . . Giảm mức độ nhiễm do dòng không đối xứng trong đường dây cân bằng bình 
thường gây ra [1, 2006.01] 

3/32 . . Giảm xuyên âm, ví dụ bằng cách bù [1, 2006.01] 
3/34 . . . bằng cách nối có hệ thống các đoạn cáp trong quá trình đặt cáp bằng cách cho 

thêm các bộ phận cân bằng vào đường dây cáp trong quá trình đặt dây [1, 
2006.01] 

3/36 . . Các mạch chuyển tiếp (H04B 3/58 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/38 . . . cho các tín hiệu ở hai giải tần khác nhau được truyền theo các hướng ngược 

nhau trong cùng một hệ thống truyền [1, 2006.01] 
3/40 . . Các đường dây nhân tạo; Mạng mô phỏng đường dây có độ dài xác định [1, 

2006.01] 
3/42 . . Các sơ đồ để rẽ mạch các tín hiệu gọi [1, 2006.01] 
3/44 . . Các thiết bị cung cấp điện cho bộ chuyển tiếp dọc theo đường thông tin liên lạc 

[1, 2006.01] 
3/46 . . Giám sát; Thử [1, 2006.01, 2015.01] 
3/462 . . . Thử độ trễ của nhóm hoặc sự lệch pha, ví dụ sự biến động thời gian [2015.01] 
3/466 . . . . Thử độ suy giảm kết hợp với ít nhất một độ trễ của nhóm và sự lệch pha 

[2015.01] 
3/48 . . . Thử độ suy giảm (H04B3/466 được ưu tiên) [1, 2006.01, 2015.01] 
3/487 . . . Thử hiệu ứng xuyên âm [2015.01] 
3/493 . . . Thử hiệu ứng dội hoặc tiếng ù [2015.01] 
3/50 . Các hệ thống truyền tin giữa hai trạm cố định qua đường truyền hai dây (H04B  

3/54 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/52 . Hệ thống truyền tin giữa hai trạm cố định qua ống dẫn sóng [1, 2006.01] 
3/54 . Hệ thống truyền tin qua các đường cung cấp điện (trong hệ thống báo động G08B 

25/06) [1, 2006.01] 
3/56 . . Các sơ đồ để ghép, chặn hoặc rẽ mạch các tín hiệu [1, 2006.01] 
3/58 . . Các mạch chuyển tiếp [1, 2006.01] 
3/60 . Các hệ thống đảm bảo liên lạc giữa hai trạm dịch chuyển tương đối với nhau, ví dụ 

để liên lạc với thang máy (H04B 3/54 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/00 Các hệ thống phát có sử dụng trường của vùng cận ăng ten, ví dụ kiểu vòng cảm 
ứng [1, 2006.01] 

5/02 . sử dụng máy thụ phát [1, 2006.01] 
5/04 . Hệ thống gọi, ví dụ hệ thống nhắn tin [1, 2006.01] 
5/06 . sử dụng máy phát xách tay kèm với micro [1, 2006.01] 

7/00 Các hệ thống thông tin vô tuyến, tức là hệ thống có sử dụng trường bức xạ 
(H04B 10/00, H04B 15/00 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

7/005 . Điều khiển phát; Hiệu chỉnh [3, 2006.01] 
7/01 . Giảm độ lệch pha [3, 2006.01] 
7/015 . Giảm tác động của các tín hiệu dội [3, 2006.01] 
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7/02 . Hệ thống phân tập; Hệ thống đa anten, nghĩa là sự phát hoặc thu có sử dụng nhiều 
anten [1, 2006.01, 2017.01, 2018.01] 

7/022 . . Phân tập vị trí ; Phân tập xa (sử dụng hai hoặc nhiều ăng-ten độc lập đặt cách 
nhau H04B7/04) [2017.01] 

7/024 . . . Sử dụng hợp tác các ăng-ten tại một vài vị trí, ví dụ trong hệ thống đa điểm 
phối hợp hoặc hệ thống đa đầu ra và đa đầu vào cộng tác [MIMO] [2017.01] 

7/026 . . . Phân tập cộng tác, nghĩa là sử dụng các trạm di động hoặc cố định như các nút 
chuyển tiếp [2017.01] 

7/04 . . sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai ăng-ten độc lập đặt cách nhau [1, 2006.01, 
2017.01] 

7/0404 . . . trạm di động bao gồm nhiều ăng-ten, ví dụ để cung cấp phân tập tải lên 
[2017.01] 

7/0408 . . . sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai chùm tia, nghĩa là phân tập chùm tia [2017.01] 
7/0413 . . . Hệ thống MIMO [2017.01] 
7/0417 . . . . Hệ thống phản hồi [2017.01] 
7/0426 . . . . Phân phối công suất [2017.01] 
7/0452 . . . . Hệ thống MIMO nhiều người dùng [2017.01] 
7/0456 . . . . Lựa chọn ma trận tiền mã hoá hoặc bảng mã, ví dụ sử dụng ma trận cho trọng 

số ăng-ten [2017.01] 
7/0491 . . . sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai cung từ, nghĩa là phân tập cung từ [2017.01] 
7/0495 . . . . sử dụng các cung từ gối nhau trong cùng một trạm gốc để lắp đặt ăng-ten 

MIMO [2017.01] 
7/04 . . có sử dụng các ăng ten phân tập độc lập [1, 2006.01] 
7/06 . . . ở trạm phát [1, 2006.01]  
7/08 . . . ở trạm thu [1, 2006.01] 
7/10 . . Phân tập cực ; Phân tập hướng [1, 2006.01] 
7/12 . . Phân tập tần số [1, 2006.01] 
7/14 . Các hệ thống chuyển tiếp [1, 2, 2006.01] 
7/145 . . Hệ thống chuyển tiếp thụ động [2, 2006.01] 
7/15 . . Các hệ thống chuyển tiếp tích cực [2, 2006.01] 
7/155 . . . Trạm mặt đất (H04B 7/204 được ưu tiên) [2, 5, 2006.01] 
7/165 . . . . có sử dụng điều pha [2, 2006.01] 
7/17 . . . . có sử dụng điều xung, ví dụ điều xung - mã [2, 2006.01] 
7/185 . . . Trạm không gian hoặc trạm trên máy bay (H04B 7/204 được ưu tiên) [2, 5, 

2006.01] 
7/19 . . . . Các trạm đồng bộ với các trạm mặt đất [2, 2006.01] 
7/195 . . . . Các trạm không đồng bộ [2, 2006.01] 
7/204 .  .  . Truy nhập nhiều mối [5, 2006.01] 
7/208 .  .  .  . Truy nhập nhiều mối phân chia tần [5, 2006.01] 
7/212 .  .  .  . Truy nhập nhiều mối phân chia thời gian [5, 2006.01] 
7/216 .  .  .  . Truy nhập nhiều mối phân chia theo mã hoặc phổ rộng [5, 2006.01] 
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7/22 . Các hệ thống truyền lan phân tán [1, 2006.01] 
7/24 . để liên lạc giữa hai hay nhiều trạm (để chọn H04Q 7/00) [2, 2006.01] 
7/26 . . trong đó có ít nhất một trạm di động [2, 2006.01] 
7145 . . Các hệ thống chuyển tiếp vô tuyền thụ động [2, 2006.01] 

10/00 

[5, 2006.01, 2013.01] 

[2013.01] 
 

04B 10/90. 
10/03 . [2013.01] 
10/032 . . sử dụng các hệ thống làm việc và bảo vệ [2013.01] 
10/035 . . [2013.01] 
10/038 . . [2013.01] 
10/07 . 

[2013.01] 
10/071 . . 

quang [OTDRs] [2013.01] 
10/073 . . ) [2013.01] 
10/075 . . sử dụn ) [2013.01] 
10/077 . . . sử dụng tín hiệu giám sát hoặc bổ sung [2013.01] 
10/079 . . . [2013.01] 
10/11 . 

[2013.01] 
10/112 . . [2013.01] 
10/114 . . [2013.01] 
10/116 . . . [2013.01] 
10/118 . . [2013.01] 
10/25 . [2013.01] 
10/2507 . . để giảm hoặc loại bỏ sự biến dạng hoặc phân tán [2013.01] 
10/2513 . . . [2013.01] 
10/2519 . . . . [2013.01] 
10/2525 . . . . [2013.01] 
10/2531 . . . . [2013.01] 
10/2537 . . . do quá trình tán xạ, ví dụ tán xạ Raman hoặc Brillouin [2013.01] 
10/2543 . . . do sợi phi tuyến tính, ví dụ hiệu ứng Kerr [2013.01] 
10/255 . . . . Tự điều pha [SPM] [2013.01] 
10/2557 . . . . Điều pha chéo [XPM] [2013.01] 
10/2563 . . . . Trộn 4 bước sóng [FWM] [2013.01] 
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10/2569  . . . do sự phân cực chế độ phân tán [PMD] [2013.01] 
10/2575 . . Truyền dẫn tín hiệu vô tuyến trên sợi quang [RoF], ví dụ truyền dẫn tín hiệu tần 

số radio đã được điều biến trên vật mang quang học [2013.01] 
10/2581 . . Truyền dẫn nhiều chế độ [2013.01] 
10/2587 . . sử dụng một nguồn sáng đơn cho nhiều trạm [2013.01] 
10/27 . Bố trí mạng [2013.01] 
10/272 . . Mạng kiểu sao [2013.01] 
10/275 . . Mạng kiểu vòng [2013.01] 
10/278 . . Mạng kiểu Bus [2013.01] 
10/29 . Bộ lặp [2013.01] 
10/291 . . trong đó việc xử lý hoặc khuếch đại được thực hiện mà không chuyển đổi tín hiệu 

chính từ dạng quang học [2013.01] 
10/293 . . . Kiểm soát công suất tín hiệu [2013.01] 
10/294 . . . . trong một hệ thống đa bước sóng, ví dụ để đạt được cân bằng [2013.01] 
10/296 . . . . . Kiểm soát công suất tạm thời, ví dụ do kênh tách/ghép hoặc do sựu dao 

động nhanh của công suất đầu vào [2013.01] 
10/297 . . . Khuếch đại hai chiều [2013.01] 
10/299 . . . Xử lý tín hiệu dạng sóng, ví dụ định hình lại hoặc chỉnh lại thời điểm [2013.01] 
10/40 . Bộ thu phát [2013.01] 
10/43 . . sử dụng một thành phần đơn lẻ như cả nguồn sáng và bộ thu, ví dụ dùng một 

photoemitter như là một photoreceiver [2013.01] 
10/50 . Máy phát [2013.01] 
10/508 . . Tạo xung, ví dụ tạo xung soliton [2013.01] 
10/516 . . Các chi tiết về mã hóa hoặc điều biến [2013.01] 
10/524 . . . Điều biến xung [2013.01] 
10/532 . . . Điều biến phân cực [2013.01] 
10/54 . . . Điều biến cường độ [2013.01] 
10/548 . . . Điều biến pha hoặc tần số [2013.01] 
10/556 . . . . Điều biến kỹ thuật số, ví dụ điều biến dịch pha vi sai [DPSK] hoặc điều biến 

dịch tần [FSK] [2013.01] 
10/564 . . Điều khiển công suất [2013.01] 
10/572 . . Điều khiển bước sóng [2013.01] 
10/58 . . Bù cho đầu ra máy phát phi tuyến tính [2013.01] 
10/588 . . . trong các hệ thống điều biến ngoại vi [2013.01] 
10/60 . Máy thu [2013.01] 
10/61 . . Các máy thu đồng nhất [2013.01] 
10/63 . . . Máy thu Homodin [2013.01] 
10/64 . . . Máy thu Heterodin [2013.01] 
10/66 . . Các máy thu không đồng nhất, ví dụ sử dụng dò trực tiếp [2013.01] 
10/67 . . . Các thiết bị quang học trong máy thu [2013.01] 
10/69 . . . Các thiết bị điện trong máy thu [2013.01] 
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10/70 . Truyền thông quang lượng tử [2013.01] 
10/80 . Các khía cạnh quang học liên quan đến việc sử dụng truyền dẫn quang học cho các 

ứng dụng cụ thể, không được cung cấp trong các nhóm H04B 10/03-H04B 10/70, 
ví dụ cấp nguồn quang học hoặc truyền dẫn quang qua nước [2013.01] 

10/85 . . Bảo vệ khỏi truy cập trái phép, ví dụ bảo vệ nghe trộm [2013.01] 
10/90 . Các hệ thống truyền dẫn không phải quang học, ví dụ các hệ thống truyền dẫn sử 

dụng bức xạ tử ngoại không phải quang [2013.01] 

11/00 Các hệ thống thông tin liên lạc sử dụng sóng âm, sóng siêu âm hay hạ âm [1, 
2006.01] 

13/00 Các hệ thống thông tin liên lạc không được nêu ở các nhóm từ H04B 3/00 - 
H04B 11/00 [1, 2006.01] 

13/02 . Các hệ thống thông tin liên lạc, trong đó môi trường truyền là đất hay một lượng 
nước lớn, ví dụ liên lạc điện báo có sử dụng đất là môi trường truyền [1, 2006.01] 

14/00 Các hệ thống truyền tin không đặc trưng bởi môi trường truyền dẫn (các chi tiết 
của nó H04B 1/00) [4, 2006.01] 

14/02 . đặc trưng bởi việc dùng điều biến  xung (trong phần rơle truyền sóng rađio H04B 
7/17) [4, 2006.01] 

14/04 .  .   sử dụng điều biến xung mã hoá [4, 2006.01] 
14/06 . . sử dụng điều biến sai lệch, ví dụ delta [4, 2006.01] 
14/08 . đặc trưng bởi việc sử dụng sóng mang phụ [4, 2006.01] 

15/00 Triệt hoặc hạn chế tiếng ồn và nhiễu (bằng các thiết bị trong máy thu H04B 1/10) 
[1, 2006.01] 

15/02 . Giảm mức nhiễu do các thiết bị điện gây ra bằng các thiết bị đặt tại nguồn nhiễu 
cạnh đó [1, 2006.01] 

15/04 . . nhiễu chủ yếu là do các dao động hình sin gây ra, ví dụ trong máy thu, trong máy 
ghi âm [1, 2006.01] 

15/06 . . . có sử dụng bộ dao động tại máy trong máy thu [1, 2006.01] 

17/00 Giám sát; Thử nghiệm (hệ thống thông tin liên lạc hữu tuyến H04B3/46; hệ thống 
giám sát hoặc thử nghiệm các hệ thống truyền tin dùng các sóng điện từ trừ các sóng 
radio H04B10/07) [2, 2006.01, 2015.01] 

17/10 . các máy phát [2015.01] 
17/11 . . để hiệu chỉnh [2015.01] 
17/12 . . . các anten phát, ví dụ biên độ hoặc pha [2015.01] 
17/13 . . . bộ khuếch đại công suất, ví dụ độ tăng ích hoặc phi tuyến tính [2015.01] 
17/14 . . . toàn bộ đường truyền tin và thu tin, ví dụ tự thử nghiệm vòng ngược [2015.01] 
17/15 . . Thử nghiệm hiệu suất [2015.01] 
17/16 . . . Thiết bị thử nghiệm đặt trên máy phát [2015.01] 
17/17 . . . Phát hiện hiệu suất không đúng hoặc sai, ví dụ độ lệch đáp ứng (H04B17/18 

được ưu tiên) [2015.01] 
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17/18 . . . Giám sát trong khi vận hành [2015.01] 
17/19 . . . Các cơ cấu tự kiểm tra [2015.01] 
17/20 . các máy thu [2015.01] 
17/21 . . để hiệu chỉnh; để sửa các kích thước đo [2015.01] 
17/23 . . Các phương tiện chỉ báo, ví dụ màn hình hiển thị, báo động hoặc các phương tiện 

nghe được [2015.01] 
17/24 . . với sự phản hồi các kích thước đo tới máy phát [2015.01] 
17/26 . . sử dụng dữ liệu lịch sử, các giá trị trung bình hoặc các số liệu thống kê [2015.01] 
17/27 . . bố trí hoặc định vị máy phát [2015.01] 
17/29 . . Thử nghiệm hiệu suất [2015.01] 
17/30 . các kênh lan truyền [2015.01] 
17/309 . . Đo hoặc ước tính các thông số về chất lượng của kênh [2015.01] 
17/318 . . . Cường độ của tín hiệu thu [2015.01] 
17/327 . . . . Công suất của mã tín hiệu thu [RSCP] [2015.01] 
17/336 . . . Tỉ số tín hiệu-nhiễu [SIR] hoặc tỉ số sóng mang-nhiễu [CIR] [2015.01] 
17/345 . . . Các giá trị nhiễu (H04B17/336 được ưu tiên) [2015.01] 
17/354 . . . Công suất rò rỉ kênh lân cận [2015.01] 
17/364 . . . Cấu hình trễ [2015.01] 
17/373 . . Dự đoán các thông số về chất lượng kênh [2015.01] 
17/382 . . để phân bố nguồn, điều khiển sự tiếp nhận hoặc chuyển giao [2015.01] 
17/391 . . Mô hình hóa kênh lan truyền [2015.01] 
17/40 . của hệ thống chuyển tiếp [2015.01] 
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H04H TRUYỀN THANH (thông tin liên lạc nhiều kênh H04J, truyền hình ảnh H04N) 
 

Ghi chú [2008.01] 
(1) Trong phân lớp này, các thuật ngữ hoặc thành ngữ sau đây được dùng với ý nghĩa 

xác định:  
 - "truyền thanh" là sự phân phối đồng thời của các tín hiệu đồng nhất tới nhiều đài 

thu. Thuật ngữ  "truyền thanh" không bao gồm sự phân phối tới các đài thu theo yêu 
cầu hoặc đáp ứng yêu cầu của các đài thu;  

 - "thông tin truyền thanh" bao gồm toàn bộ các thông tin được phân phối bởi hệ 
thống truyền thanh;  

 - "thông tin liên quan đến truyền thanh" là thông tin được yêu cầu bởi nhà cung cấp 
dịch vụ thông qua hệ thống truyền thanh, khác với các thông tin truyền thanh;  

 - "thời gian truyền thanh" là thời gian mà thông tin truyền thanh riêng biệt tồn tại và 
có thể dùng được;  

 - "kênh truyền thanh" là kênh mà thông qua đó thông tin truyền thanh được phân 
phối, ví dụ sóng mang, khe thời gian, vùng dịch vụ truyền thanh không dây hoặc có 
dây; 

 - "không gian truyền thanh" hoặc là một bộ kênh truyền thanh trong đó thông tin 
truyền thanh riêng biệt tồn tại và có thể dùng được hoặc là khu vực địa lý được xác 
định bởi bộ kênh truyền thanh;  

 - "không gian-thời gian truyền thanh" là không gian-thời gian được xác định bởi 
không gian truyền thanh và thời gian truyền thanh trong đó thông tin truyền thanh 
riêng biệt tồn tại và có thể dùng được;  

 - "hệ thống truyền thanh" là hệ thống bao gồm máy phát, bộ phát đáp và thiết bị thu 
dùng cho truyền thanh;  

 - "hệ thống liên quan đến truyền thanh" là hệ thống mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
sự phát, truyền thanh, thu hoặc sử dụng thông tin truyền thanh;  

 - "dịch vụ liên quan đến truyền thanh" là dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống liên 
quan đến truyền thanh;  

 - "A với sự liên kết trực tiếp với B" có nghĩa là A ảnh hưởng trực tiếp B hoặc là A bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi B.  

(2) Trong phân lớp này, sự phân loại theo nhiều khía cạnh được áp dụng, do đó vấn đề 
đặc trưng bởi khía cạnh bao trùm nhiều hơn một trong các nhóm của nó sẽ được xem 
xét là thông tin đại diện được quan tâm để tra cứu cũng có thể được phân loại vào 
một nhóm.   

 

20/00 Thiết bị dùng cho truyền thanh hoặc phân phối kết hợp với truyền thanh 
[2008.01] 

20/02 . Thiết bị để chuyển tiếp thông tin truyền thông [2008.01] 
20/04 . . từ bộ thu biến trường [FPU] [2008.01] 
20/06 . . ở giữa đài phát thanh [2008.01] 
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20/08 . . ở giữa các thiết bị đầu cuối [2008.01] 
20/10 . Thiết bị để thay hoặc chuyển thông tin trong quá trình truyền thanh hoăc trong quá  

trình phân phối [2008.01] 
20/12 . Thiết bị để kiểm tra, giám sát hoặc khắc phục sự cố [2008.01] 
20/14 . . để giám sát chương trình [2008.01] 
20/16 . Thiết bị truyền thanh hoặc phân phối thông tin đồng nhất lặp đi lặp lại [2008.01] 
20/18 . Thiết bị để đồng bộ truyền thanh hoặc phân phối qua nhiều hệ thống [2008.01] 
20/20 . Thiết bị để truyền thanh hoặc phân phối thông tin đồng nhất qua nhiều hệ thống 

[2008.01] 
20/22 . . Thiết bị để truyền thông tin đồng nhất qua nhiều hệ thống truyền thanh [2008.01] 
20/24 . . Thiết bị để phân phối thông tin đồng nhất qua hệ thống truyền thanh và không 

phải hệ thống truyền thanh [2008.01] 
20/26 . Thiết bị để chuyển giữa các hệ thống phân phối [2008.01] 
20/28 . Thiết bị để truyền thanh đồng thời nhiều mẩu thông tin [2008.01] 
20/30 . . bằng một kênh [2008.01] 
20/31 . . . sử dụng tín hiệu trong dải, ví dụ tín hiệu ngoại âm [2008.01] 
20/33 . . bằng nhiều kênh [2008.01] 
20/34 . . . sử dụng tín hiệu sang mang phụ ngoài dải [2008.01] 
20/36 . . dùng cho truyền thanh AM [2008.01] 
20/38 . Thiết bị để phân phối ở nơi trạm phát thấp, ví dụ bộ thu, có tương tác với truyền 

thanh [2008.01] 
20/40 . Thiết bị dùng cho truyền thanh, chuyên dùng cho bộ thu kiểu tích luỹ thông tin 

[2008.01] 
20/42 . Thiết bị quản lý tài nguyên [2008.01] 
20/44 . Thiết bị đặc trưng bởi mạch hay thành phần của chúng chuyên dùng cho truyền 

thanh [2008.01] 
20/46 . . chuyên dùng cho hệ thống truyền thanh được phân vào các nhóm H04H 20/53 

đến H04H 20/86 [2008.01] 
20/47 . . . chuyên dùng cho hệ thống truyền thanh âm thanh nổi [2008.01] 
20/48 . . . . cho hệ thống truyền thanh âm thanh nổi FM [2008.01] 
20/49 . . . . cho hệ thống truyền thanh âm thanh nổi AM [2008.01] 
20/51 . . . chuyên dùng cho hệ thống truyền thanh vệ tinh [2008.01] 
20/53 . Thiết bị chuyên dùng cho các ứng dụng đặc biệt, ví dụ thông tin giao thông hoặc 

thiết bị thu di động [2008.01] 
20/55 . . dùng cho thông tin giao thông [2008.01] 
20/57 . . dùng cho các thiết bị thu di động [2008.01] 
20/59 . . dùng cho các trường hợp khẩn cấp [2008.01] 
20/61 . . dùng cho truyền thanh cục bộ [2008.01] 
20/62 . . . cho hệ thống giao thông, ví dụ trên các phương tiện vận tải [2008.01] 
20/63 . . . tới nhiều vị trí trong một vùng giới hạn, ví dụ MATV [truyền hình ăng ten chủ] 

[2008.01] 
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20/65 . Thiết bị đặc trưng bởi hệ thống phát dùng cho truyền thanh [2008.01] 
20/67 . . Hệ thống sóng chung, tức là sử dụng các bộ phát sóng riêng rẽ hoạt động cùng 

tần số [2008.01] 
20/69 . . Hệ thống quang học [2008.01] 
20/71 . . Hệ thống không dây [2008.01] 
20/72 . . . của các mạng trên mặt đất [2008.01] 
20/74 . . . của các mạng vệ tinh [2008.01] 
20/76 . . Hệ thống dùng dây [2008.01] 
20/77 . . . sử dụng sóng mang [2008.01] 
20/78 . . . . các hệ thống CATV [truyền hình cáp] [2008.01] 
20/79 . . . . . sử dụng tuyến xuống từ hệ thống CATV, ví dụ truyền thanh âm thanh thông 

qua mạng CATV [2008.01] 
20/80 . . . . có tần số trong hai hoặc nhiều dải tần, ví dụ sang trung bình và VHF 

[2008.01] 
20/81 . . . . kết hợp với mạng điện thoại mà hệ thống truyền thanh vẫn tiếp tục ding được 

[2008.01] 
20/82 . . . sử dụng tín hiệu không bị biến điệu trên sóng mang [2008.01] 
20/83 . . . . không chia sẻ mạng với bất kỳ dịch vụ nào khác [2008.01] 
20/84 . . . kết hợp với mạng phân phối năng lượng [2008.01] 
20/86 . Thiết bị đặc trưng bởi đặc điểm công nghệ đặc biệt của thông tin truyền thanh, ví 

dụ dạng tín hiệu hoặc định dạng thông tin [2008.01] 
20/88 . . Hệ thống truyền thanh âm thanh nổi [2008.01] 
20/89 . . . dùng ba hoặc nhiều hơn kênh âm thanh, ví dụ dùng ba hoặc bốn kênh truyền 

hình (về truyền thanh) [2008.01]  
20/91 . . chương trình máy tính truyền thanh [2008.01] 
20/93 . . có định vị tài nguyên của các mẩu thông tin, ví dụ URL [địa chỉ tài nguyên] 

[2008.01] 
20/95 . . đặc trưng bởi định dạng đặc biệt , ví dụ MP3 [2008.01] 

40/00 Thiết bị chuyên dùng để thu nhận thông tin truyền thanh [2008.01] 
40/09 . Thiết bị để thu nhận thông tin muốn có tự động thông qua thời gian biểu [2008.01] 
40/18 . Thiết bị đặc trưng bởi mạch hay các thành phần đặc biệt thích hợp với bộ thu nhận 

[2008.01] 
40/27 . . đặc biệt thích hợp với hệ thống truyền thanh trong các nhóm H04H 20/53 đến 

H04H 20/86 [2008.01] 
40/36 . . . đặc biệt thích hợp cho bộ thu nhận truyền thanh âm thanh nổi [2008.01] 
40/45 . . . . cho bộ thu nhận truyền thanh âm thanh nổi FM [2008.01] 
40/54 . . . . . tạo ra sóng mang phụ [2008.01] 
40/63 . . . . . điều chỉnh hoặc cải thiện sự tách kênh [2008.01] 
40/72 . . . . . để khử tiếng ồn [2008.01] 
40/81 . . . . . để chuyển từ âm thanh stereo sang mono [2008.01] 
40/90 . . . đặc biệt thích hợp cho bộ thu nhận truyền thanh qua vệ tinh [2008.01] 
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60/00 Thiết bị dùng cho các ứng dụng truyền thanh có sự liên kết trực tiếp với thông 
tin truyền thanh hoặc không gian-thời gian truyền thanh; Các hệ thống liên 
quan đến truyền thanh [2008.01] 

60/02 . Thiết bị để tạo ra thông tin truyền thanh; Thiết bị để tạo ra thông tin liên quan đến 
truyền thanh có sự liên kết trực tiếp với thông tin truyền thanh hoặc không gian-
thời gian truyền thanh; Thiết bị để tạo ra đồng thời thông tin truyền thanh và thông 
tin liên quan đến truyền thanh [2008.01] 

60/04 . . Thiết bị phòng studio (phòng phát các chương trình truyền thanh, truyền hình); 
Liên lạc giữa các phòng studio [2008.01] 

60/05 . . . Phòng studio di động [2008.01] 
60/06 . . Thiết bị để lập chương trình các dịch vụ truyền thanh hay các dịch vụ liên quan 

đến truyền thanh [2008.01] 
60/07 . . đặc trưng bởi quy trình hoặc phương pháp tạo ra [2008.01] 
60/09 . Thiết bị để kiểm soát có sự liên kết trực tiếp với thông tin truyền thanh hoặc không 

gian-thời gian truyền thanh;  Thiết bị để kiểm soát các dịch vụ liên quan đến truyền 
thông [2008.01] 

60/11 . . Thiết bị để đo ngược khi một đoạn thông tin truyền thanh không dùng được 
[2008.01] 

60/12 . . . trong đó thông tin khác được thay thế cho đoạn thông tin truyền thanh 
[2008.01] 

60/13 . . Thiết bị để kiểm soát hiệu ứng gây ra bởi thông tin truyền thanh [2008.01] 
60/14 . . Thiết bị để truy cập có điều kiện vào thông tin truyền thanh hay dịch vụ liên quan 

đến truyền thanh [2008.01] 
60/15 . . . trên thông tin thu nhận được [2008.01] 
60/16 . . . trên thông tin đang hoạt động [2008.01] 
60/17 . . . trên thông tin đang ghi [2008.01] 
60/18 . . . trên thông tin đang sao chép [2008.01] 
60/19 . . . trên thông tin đang phát [2008.01] 
60/20 . . . trên thông tin đang biên tập lại [2008.01] 
60/21 . . . Tính toán chi phí cho việc sử dụng thông tin truyền thanh hoặc thông tin liên 

quan đến truyền thanh [2008.01] 
60/22 . . . . cho việc sử dụng [2008.01] 
60/23 . . . sử dụng mật mã, ví dụ mã hoá, chứng thực hay khoá mã phân phối [2008.01] 
60/25 . Thiết bị để cập nhật thông tin truyền thanh hoặc thông tin liên quan đến truyền 

thanh [2008.01] 
60/27 . Thiết bị để ghi hoặc lưu trữ thông tin truyền thanh hoặc thông tin liên quan đến 

truyền thanh [2008.01] 
60/29 . Thiết bị để giám sát dịch vụ truyền thanh hoặc dịch vụ liên quan đến truyền thanh 

[2008.01] 
60/31 . . Thiết bị để giám sát việc sử dụng dịch vụ truyền thanh [2008.01] 
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60/32 . . Thiết bị để giám sát điều kiện của trạm thu nhận tín hiệu, ví dụ trạm hỏng hoặc 
sai chức năng [2008.01] 

60/33 . . Thiết bị để giám sát quan điểm hoặc thái độ của người sử dụng [2008.01] 
60/35 . Thiết bị để nhận dạng các đặc điểm có liên kết trực tiếp với thông tin truyền thanh 

hoặc không gian-thời gian truyền thanh, ví dụ nhận dạng trạm truyền thanh hoặc 
người sử dụng [2008.01] 

60/37 . . nhận dạng đoạn thông tin truyền thông, ví dụ chương trình nhận dạng đoạn trích 
hay kịch bản [2008.01] 

60/38 . . để nhận dạng thời gian hoặc không gian truyền thanh [2008.01] 
60/39 . . . để nhận dạng không gian-thời gian truyền thanh (sử dụng chương trình dẫn 

hướng điện tử H04H 60/72) [2008.01] 
60/40 . . . để nhận dạng thời gian truyền thanh [2008.01] 
60/41 . . . để nhận dạng không gian truyền thanh, ví dụ kênh truyền thanh, trạm truyền 

thanh hoặc vùng truyền thanh [2008.01] 
60/42 . . . . để nhận dạng vùng truyền thanh [2008.01] 
60/43 . . . . để nhận dạng kênh truyền thanh [2008.01] 
60/44 . . . . để nhận dạng trạm truyền thanh [2008.01] 
60/45 . . để nhận dạng người sử dụng [2008.01] 
60/46 . . để nhận ra quyền ưu tiên của người sử dụng [2008.01] 
60/47 . . để nhận ra thể loại [2008.01] 
60/48 . . để nhận ra hạng mục tin nhanh trong thông tin truyền thanh [2008.01] 
60/49 . . để nhận dạng vị trí [2008.01] 
60/50 . . . của đài truyền thanh hoặc đài tiếp âm [2008.01] 
60/51 . . . của trạm thu nhận [2008.01] 
60/52 . . . của người sử dụng [2008.01] 
60/53 . . . của điểm đến [2008.01] 
60/54 . . . nơi thông tin truyền thanh được phát ra [2008.01] 
60/56 . Thiết bị đặc trưng bởi các thành phần đặc biệt thích ứng để giám sát, nhận dạng 

trong các nhóm H04H 60/29 hoặc H04H 60/35 [2008.01] 
60/58 . . của phần tiếng [2008.01] 
60/59 . . của phần hình [2008.01] 
60/61 . Thiết bị ding cho các dịch vụ sử dụng kết quả của việc giám sát, nhận dạng trong 

các nhóm H04H 60/29 hoặc H04H 60/35 [2008.01] 
60/63 . . cho các dịch vụ bán hàng [2008.01] 
60/64 . . để cung cấp thông tin chi tiết [2008.01] 
60/65 . . để sử dụng kết quả về phía người sử dụng [2008.01] 
60/66 . . để sử dụng kết quả về phía nhà phân phối [2008.01] 
60/68 . Hệ thống đặc biệt thích ứng để sử dụng các thông tin đặc biệt, ví dụ thông tin địa lý 

hoặc thông tin khí tượng [2008.01] 
60/70 . . sử dụng thông tin địa lý, ví dụ bản đồ hay tập bản đồ [2008.01] 
60/71 . . sử dụng thông tin khí tượng [2008.01] 
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60/72 . . sử dụng EPGs [chương trình dẫn hướng điện tử] (trọng tâm là nhận dạng không 
gian-thời gian truyền thanh H04H 60/39) [2008.01] 

60/73 . . sử dụng siêu thông tin [2008.01] 
60/74 . . . sử dụng thông tin liên quan chương trình, ví dụ tên, tác giả, người dịch 

[2008.01] 
60/76 . Thiết bị đặc trưng bởi hệ thống truyền dẫn khác với truyền thanh, ví dụ internet 

[2008.01] 
60/78 . . đặc trưng bởi vị trí nguồn hay vị trí đích [2008.01] 
60/79 . . . đặc trưng bởi sự truyền dẫn giữa các đài truyền thanh [2008.01] 
60/80 . . . đặc trưng bởi sự truyền dẫn giữa các thiết bị đầu cuối [2008.01] 
60/81 . . đặc trưng bởi bản thân hệ thống truyền dẫn [2008.01] 
60/82 . . . hệ thống truyền dẫn là internet [2008.01] 
60/83 . . . . truy cập thông qua mạng điện thoại [2008.01] 
60/84 . . . . . với mạng điện thoại cố định [2008.01] 
60/85 . . . . . với mạng thông tin di động [2008.01] 
60/86 . . . . truy cập thông qua mạng truyền hình cáp [2008.01] 
60/87 . . . . truy cập thông qua mạng máy tính [2008.01] 
60/88 . . . . . với mạng không dây [2008.01] 
60/89 . . . . . với mạng có dây [2008.01] 
60/90 . . . Hệ thống truyền dẫn không dây [2008.01] 
60/91 . . . . Mạng thông tin di động (để truy cập internet H04H 60/85) [2008.01] 
60/92 . . . . cho một khu vực cục bộ [2008.01] 
60/93 . . . Hệ thống truyền dẫn có dây [2008.01] 
60/94 . . . . Mạng điện thoại (để truy cập internet H04H 60/84) [2008.01] 
60/95 . . . . cho một khu vực cục bộ [2008.01] 
60/96 . . . . hệ thống truyền hình cáp (để truy cập internet H04H 60/86) [2008.01] 
60/97 . . . . . sử dụng sự liên kết lên của hệ thống truyền hình cáp [2008.01] 
60/98 . . . Sự phân phối vật lý của phương tiên truyền thông, ví dụ bưu thiếp, đĩa CD hoặc 

DVD [2008.01] 
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H04J CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐA KÊNH (truyền tín hiệu nói 
chung H04B; sử dụng để truyền thông tin số H04L 5/00; các hệ thống truyền nhiều 
tín hiệu truyền hình đồng thời và nối tiếp H04N 7/08; ở các trạm điện thoại H04Q 
11/00; các hệ thống âm thanh stereo H04S) 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các sơ đồ và thiết bị để hợp nhất hoặc tách tín hiệu để truyền 

chúng đồng thời hoặc nối tiếp theo cùng một tuyến truyền và các thiết bị kiểm tra 

1/00 Các hệ thống nhập kênh phân tần (H04J 14/02 được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 
1/02 . Chi tiết thiết bị [1, 2006.01] 
1/04 . . Thiết bị để chuyển tần [1, 2006.01] 
1/05 . . . có sử dụng kỹ thuật số [3, 2006.01] 
1/06 . . Thiết bị để cung cấp sóng mang [1, 2006.01] 
1/08 . . Thiết bị để hợp nhất các kênh [1, 2006.01] 
1/10 . . Thiết bị ở các trạm trung gian, ví dụ để lấy ra, để phân nhánh [1, 2006.01] 
1/12 . . Thiết bị để giảm nhiễu xuyên kênh giữa các kênh [1, 2006.01] 
1/14 . . Thiết bị để tạo các tín hiệu gọi và/hoặc tín hiệu kiểm tra [1, 2006.01] 
1/16 . . Các thiết bị kiểm tra [1, 2006.01] 
1/18 . Các hệ thống trong đó tất cả các tần số mang được điều biên (H04J 1/02 được ưu 

tiên) [1, 3, 2006.01] 
1/20 . Các hệ thống trong đó có ít nhất một tần số mang được điều biến góc (H04J 1/02 

được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 

3/00 Hệ thống đa kênh phân theo thời gian (H04J 14/08 được ưu tiên) [1, 4, 5, 2006.01] 
3/02 . Các chi tiết thiết bị [1, 2006.01] 
3/04 . . Bộ phối kênh liên hợp với bộ điều biến  hoặc giải điều biến [1, 2006.01] 
3/06 . . Các thiết bị đồng bộ [1, 2006.01] 
3/07 . . . có ứng dụng nạp xung cho các hệ thống có vận tốc truyền tin khác nhau hoặc có 

vận tốc truyền tin thay đổi [3, 2006.01] 
3/08 . . Các thiết bị ở trạm trung gian, ví dụ để lấy ra, để phân nhánh [1, 2006.01] 
3/10 . . Thiết bị để giảm xuyên âm giữa các kênh [1, 2006.01] 
3/12 . . Các thiết bị để tạo tín hiệu gọi và/hoặc tín hiệu kiểm tra [1, 2006.01] 
3/14 . . Các thiết bị kiểm tra [1, 2006.01] 
3/16 .  trong đó, việc định vị theo thời gian của các kênh riêng rẽ trong chu trình truyền có 

thể thay đổi, ví dụ để thích ứng với sự thay đổi phức tạp của tín hiệu, để thay đổi số 
kênh truyền (H04J 3/17, H04J 3/24 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01] 

3/17 .  trong đó kênh truyền được chuyển cho người dùng đầu tiên chiếm giữ và chuyển 
lại cho người dùng thứ hai nếu người đầu tiên không hoạt động, ví dụ TASI [4, 
2006.01] 

3/18 . Các hệ thống có sử dụng nén phổ tần số của từng tín hiệu và dẫn phổ đó tiếp sau [1, 
2006.01] 
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3/20 . có sử dụng biến áp cộng hưởng [2, 2006.01] 
3/22 . trong đó nguồn có các tốc độ hoặc mã khác nhau [4, 2006.01] 
3/24 .  trong đó việc định vị được chỉ định bằng địa chỉ (H04J 3/17 được ưu tiên) [4, 

2006.01] 
3/26 .  trong đó, thông tin và địa chỉ được truyền đồng thời [4, 2006.01] 

4/00 Các hệ thống đa kênh tổ hợp phân thời gian và phân tần (H04J 13/00 được ưu 
tiên) [2, 2006.01] 

7/00 Các hệ thống đa kênh trong đó mỗi kênh được xác định bởi biên độ hay độ rộng 
của tín hiệu trong kênh đó [1, 2006.01] 

7/02 . trong đó cực tính của biên độ là dấu hiệu đặc trưng [1, 2006.01] 

9/00 Các hệ thống đa kênh trong đó mỗi kênh được đặc trưng bởi phương pháp điều 
biến tần số sóng mang khác nhau [1, 2006.01] 

11/00 Các hệ thống đa kênh trực giao (H04J 13/00 được ưu tiên) [2, 2006.01] 

13/00 Các hệ thống đa kênh phân mã (nhảy tần số H04B 1/713) [2, 2006.01, 2011.01] 
  
 Ghi chú [2011.01] 
 Khi phân loại nhóm này, bất kỳ khía cạnh nào của kỹ thuật phổ rộng không riêng gì 

nhảy tần số và được xem xét như thông tin tiêu biểu để tập trung tra cứu cũng có thể 
phân vào nhóm H04B 1/69. 

13/10 . Sự hình thành mã [2011.01] 
13/12 . . Hình thành mã trực giao [2011.01] 
13/14 . . Hình thành mã với vùng tương quan số không [2011.01] 
13/16 . Sự phân mã [2011.01] 
13/18 . . Sự phân mã trực giao [2011.01] 
13/20 . . . có hệ số phổ rộng biến đổi trực giao [OVSF] [2011.01] 
13/22 . . Sự phân mã với vùng tương quan số không [2011.01] 

14/00 Hệ thống đa kênh cáp quang (ghép quang, trộn, tách, xem G02B) [5, 2006.01] 
14/02 . hệ thống đa kênh chia theo bước sóng [5, 2006.01] 
14/04 . hệ thống đa kênh theo mode [5, 2006.01] 
14/06 . hệ thống đa kênh phân cực [5, 2006.01] 
14/08 . hệ thống đa kênh phân thời gian [5, 2006.01] 

99/00 Các hệ thống đa kênh chưa được đề cập ở các nhóm khác của phân lớp này 
[2009.01] 
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H04K THÔNG TIN LIÊN LẠC MẬT; TẠO NHIỄU NHÂN TẠO 

Ghi chú 
 "Thông tin liên lạc mật" bao gồm các hệ thống thông tin liên lạc mật hữu tuyến và vô 

tuyến, tức là hệ thống có thiết bị ở trạm phát đảm bảo biến đổi tín hiệu sao cho tin đã 
truyền không thể thu được rõ ràng nếu không có thiết bị phục hồi tin này tương ứng 
ở trạm thu. 

1/00 Thông tin liên lạc mật [1, 2006.01] 
1/02 . bằng cách thêm tín hiệu thứ hai làm cho tín hiệu có ích không hiểu rõ được [1, 

2006.01] 
1/04 . bằng cách trộn tần, tức là bằng cách dịch chuyển và/hoặc đảo các đoạn của dải tần 

hoặc đảo toàn bộ dải tần [1, 2006.01] 
1/06 . bằng cách truyền tin tương ứng với các phân tử của tín hiệu với vận tốc không bình 

thường và/hoặc không có trật tự, và/hoặc theo thứ tự ngược lại [1, 2006.01] 
1/08 . bằng cách thay đổi mặt phẳng phân cực của sóng phát [1, 2006.01] 
1/10 . bằng cách dùng hai tín hiệu truyền đồng thời hoặc lần lượt [1, 2006.01] 

3/00 Tạo nhiễu nhân tạo; Thiết bị chống phá [1, 2006.01] 
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H04L TRUYỀN THÔNG TIN SỐ, VÍ DỤ ĐIỆN BÁO (máy chữ B41J, hệ thống điện 
báo truyền lệnh, điện báo cứu hoả hoặc cảnh sát G08B, điện báo hình G08B, C, hệ 
thống tự ghi ở xa G08C, thiết bị mật mã, giải mật mã G09C, mã hoá, giải mã hoặc 
biến đổi mã, nói chung H03M, thiết bị chung cho cả điện báo và điện thoại H04M, 
chọn lọc H04Q) [4, 2006.01] 

Ghi chú 
 Phân lớp này bao gồm các hệ thống và thiết bị để truyền tín hiệu dạng rời rạc kể cả 

truyền dữ liệu; các hệ thống thông tin liên lạc điện báo, các phương pháp và thiết bị 
kiểm tra các hệ thống này. 

Nội dung phân lớp 
CÁC HỆ THỐNG KHÁC NHAU VỀ CÁC DẤU HIỆU SAU: 
Về dáng mã hoá; Mooxơ, Bôdơ; phần tử của các hệ thống 

này ...................................................................................................15/00; 17/00; 13/00 
Hệ dải gốc ............................................................................................................................ 25/00  
Hệ sóng mang được điều biến ............................................................................................. 27/00 
Về các dấu hiệu khác; hệ thống phân bước; hệ thống in 

chắp hình; các hệ thống khác ..........................................................19/00; 21/00; 23/00 
              Mạng chuyển mạch dữ liệu ............................................................................................ 12/00 
CÁC THIẾT BỊ NÓI CHUNG 
Để đảm bảo an toàn: ngăn ngừa lỗi; thông tin liên lạc mật .......................................... 1/00; 9/00 
Để thông tin liên lạc nhiều lần; để đồng bộ .................................................................. 5/00; 7/00 
CÁC THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÁC ................................................................................ 29/00 

 

1/00 Các thiết bị phát hiện và/hoặc ngăn ngừa lỗi trong tin nhận được [1, 2006.01] 
1/02 . bằng cách thu phân tập [1, 2006.01] 
1/04 . . bằng cách phân tập tần số [1, 2006.01] 
1/06 . . bằng cách phân tập không gian [1, 2006.01] 
1/08 . bằng cách phát lại, ví dụ hệ thống véc-dan [1, 2006.01] 
1/12 . sử dụng kênh ngược chiều [1, 2006.01] 
1/14 . . theo các kênh này tín hiệu được truyền ngược lại máy phát để kiểm tra [1, 

2006.01] 
1/16 . . theo các kênh này truyền các tín hiệu kiểm tra ngược, ví dụ tín hiệu xin nhắc lại 

[1, 2006.01] 
1/18 . . . Các hệ thống nhắc lại tự động, ví dụ hệ thống Van Duren [1, 2006.01] 
1/20 . có sử dụng bộ dò chất lượng tín hiệu [3, 2006.01] 
1/22 . có sử dụng thiết bị dự phòng để tăng độ tin cậy [3, 2006.01] 
1/24 . Kiểm tra sự làm việc đúng [3, 2006.01] 

5/00 Các thiết bị đảm bảo sử dụng nhiều lần hệ thống truyền [1, 2006.01] 
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5/02 . Các kênh đặc trưng bởi dạng tín hiệu [1, 2006.01] 
5/04 . . trong đó các tín hiệu có biên độ và/hoặc cực tính khác nhau, ví dụ các kênh bộ 

bốn [1, 2006.01] 
5/06 . . trong đó các tín hiệu có tần số khác nhau (kết hợp với nén kênh phân thời gian 

H04L 5/26) [1, 2006.01] 
5/08 . . . trong đó mỗi tổ hợp tín hiệu ở các kênh khác nhau có một số tần số nhất định 

[1, 2006.01] 
5/10 . . . có sử dụng máy phát tần số sóng mang; có các bộ lọc cơ học hoặc bộ giải điều 

biến [1, 2006.01] 
5/12 . . trong đó các tín hiệu được đặc trưng bởi việc điều biến các pha khác nhau của 

một sóng mang [1, 2006.01] 
5/14 . Vận hành hai chiều chỉ sử dụng một dạng tín hiệu, tức là liên lạc song kênh [1, 

2006.01] 
5/16 . . Hệ thống nửa song kênh; Chuyển mạch đơn kênh-song kênh, truyền tín hiệu báo 

kết thúc liên lạc [1, 2006.01] 
5/18 . . Tự động thay đổi hướng liên lạc [1, 2006.01] 
5/20 . có sử dụng tổ hợp các đường dây khác nhau, ví dụ liên lạc theo các mạch phan-tôm 

[1, 2006.01] 
5/22 . có sử dụng nén kênh phân thời gian [1, 2006.01] 
5/24 . . có bộ biến đổi đồng bộ khởi động-ngừng  [1, 2006.01] 
5/26 . . kết hợp sử dụng các tần số khác nhau [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị để đồng bộ máy thu và máy phát [1, 2006.01] 
7/02 . Điều chỉnh vận tốc và/hoặc pha nhờ các tín hiệu mã thu được, các tín hiệu này 

không chứa đựng thông tin đồng bộ đặc biệt [1, 2006.01] 
7/027 . . tách tín hiện đồng bộ hoặc tín hiệu đồng hồ khỏi phổ của tín hiệu thu được, ví dụ 

bằng việc sử dụng mạch lọc dải thông hoặc mạch cộng hưởng [1, 2006.01] 
7/033 . . sử dụng sự chuyển tiếp của tín hiệu thu được để điều khiển pha của các phương 

tiện phát ra tín hiệu đồng bộ, ví dụ vòng bám pha PLL [1, 2006.01] 
7/04 . Điều chỉnh vận tốc và/hoặc pha nhờ các tín hiệu tạo đồng bộ [1, 2006.01] 
7/06 . . các tín hiệu tạo đồng bộ này khác với các tín hiệu thông tin biên độ, cực tính hoặc 

tần số [1, 2006.01] 
7/08 . . các tín hiệu tạo đồng bộ được nhắc lại theo chu kỳ [1, 2006.01] 
7/10 . . có thiết bị để tạo đồng bộ ban đầu [1, 2006.01] 

9/00 Các thiết bị thông tin liên lạc mật hoặc an toàn [1, 2006.01] 

 Ghi chú [5] 
 Trong các nhóm H04L9/06-H04L9/32, quy tắc ưu tiên vị trí cuối cùng được áp dung, 

nghĩa là tại mỗi mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được 
đưa vào vị trí thích hợp cuối cùng. 

9/06 . Thiết bị mã sử dụng thanh ghi dịch hoặc nhớ để mã hoá, theo từng khối, ví dụ hệ 
thống D.E.S [1, 2006.01] 

9/08 . . phân bổ khoá [1, 2006.01] 
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9/10 . với vỏ bọc đặc biệt, đặc tính vật lý hoặc điều khiển bằng tay [1, 2006.01] 
9/12 . Thiết bị mã thu và phát được đồng bộ hoặc khởi động theo cách đặc biệt [1, 

2006.01] 
9/14 . sử dụng nhiều khoá hoặc thuật toán [1, 2006.01] 
9/16 . . các khoá hoặc thuật toán thay đổi trong khi hoạt động [1, 2006.01] 
9/18 . Mã bằng cách biến đổi nối tiếp liên tục các phần tử của dòng dữ liệu, ví dụ hệ 

thống mật mã dòng [1, 2006.01] 
9/20 . . dãy khoá giả ngẫu nhiên kết hợp với dãy dữ liệu theo từng phần tử với nhau [5, 

2006.01] 
9/22 . . . với máy phát chuỗi giả ngẫu nhiên đặc biệt [1, 2006.01] 
9/24 . . . . chuỗi tạo ra bởi nhiều máy phát [1, 2006.01] 
9/26 . . . . tạo ra chuỗi giả ngẫu nhiên phi tuyến [1, 2006.01] 
9/28 . sử dụng thuật toán mã riêng [1, 2006.01] 
9/30 . . khoá chung, nghĩa là thuật toán mã không có thể dùng máy tính để chuyển đổi và 

khoá mã của người dùng không đòi hỏi bảo mật [5, 2006.01] 
9/32 . bao gồm phương tiện để kiểm lại nhận dạng hoặc quyền truy nhập của người dùng 

trong hệ thống [5, 2006.01] 
9/34 . các bít hoặc nhóm bít của bức điện báo có thể được đổi lẫn theo thời gian [5, 

2006.01] 
9/36 . Với các phương tiện để phát hiện ký tự không dùng cho truyền tín hiệu [1, 

2006.01] 
9/38 . Mật mã được tạo nên bằng các thiết bị cơ khí, ví dụ cam quay, chuyển mạch, máy 

đục băng [1, 2006.01] 

12/00 Mạng chuyển mạch dữ liệu (ghép nối hoặc truyền thông hoặc các tín hiệu khác 
giữa các thiết bị nhớ, thiết bị vào/ra hoặc bộ xử lý trung tâm G06F13/00) [5, 
2006.01] 

12/02 . Các bộ phận [5, 2006.01] 
12/04 . . Bảng chuyển mạch [5, 2006.01] 
12/06 . . Cơ cấu trả lời lại hoặc mạch [5, 2006.01] 
12/08 . . Đánh số các thông báo; Đếm ký tự, từ hoặc thông báo [5, 2006.01] 
12/10 . . Thiết bị cấp dòng [5, 2006.01] 
12/12 . . Thiết bị đóng ngắt từ xa các phân trạm hoặc các thiết bị của chúng [5, 2006.01] 
12/14 . . Thiết bị nạp [5, 2006.01] 
12/16 . . Thiết bị để cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho phân trạm [5, 2006.01] 
12/18 . . . dùng cho phát thanh hoặc hội nghị [5, 2006.01] 
12/20 . . . để biến đổi tốc độ truyền từ tốc độ vốn có của phân trạm sang tốc độ của vốn có 

của phân trạm khác [1, 2006.01] 
12/22 . . Thiết bị ngăn ngừa lấy dữ liệu từ kênh truyền dữ liệu mà không có thẩm quyền 

(thiết bị kiểm tra nhận dạng hoặc quyền sử dụng của người dùng của hệ thống 
thông tin mật hoặc an toàn H04L 9/32) [5, 2006.01] 

12/24 . . Thiết bị bảo trì hoặc quản trị [5, 2006.01] 
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12/26 . . Thiết bị giám sát, thiết bị thử [5, 2006.01] 
12/28 . đặc trưng bởi cấu hình đường truyền, ví dụ mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng 

(WAN) [5, 6, 2006.01] 
12/40 . . Mạng kiểu bus [5, 6, 2006.01] 
12/403 . . . với điều khiển tập trung, ví dụ hỏi vòng [6, 2006.01] 
12/407 . . . với điều khiển phân tập trung [6, 2006.01] 
12/413 . . . . với truy nhập ngẫu nhiên, ví dụ đa truy nhập cảm biến tín hiệu mang có dò 

xung đột (CSMA-CD) [6, 2006.01] 
12/417 . . . . với truy nhập xác định, ví dụ chuyển mã thông báo [6, 2006.01] 
12/42 . . Mạng vòng [1, 2006.01] 
12/423 . . . với điều khiển tập trung, ví dụ hỏi vòng [6, 2006.01] 
12/427 . . . với điều khiển  phân tán [6, 2006.01] 
12/43 . . . . với việc truyền đồng bộ, ví dụ ghép kệnh phân theo thời gian (TDM), mạch 

vòng phân nhánh [6, 2006.01] 
12/433 . . . . với việc truyền không đồng bộ, ví dụ vòng token, chèn thanh ghi [6, 2006.01] 
12/437 . . . cô lập lỗi trong vòng hoặc thiết lập lại cấu hình [1, 2006.01] 
12/44 . . Mạng hình sao, hình cây [1, 2006.01] 
12/46 . . ghép nối các mạng [5, 6, 2006.01] 
12/50 . hệ thống chuyển mạch, ví dụ hệ thống trong đó đường truyền luôn cố định về vật lý 

trong khi liên lạc [5, 6, 2006.01] 
12/52 . . sử dụng kỹ thuật phân thời gian (trong hệ thống truyền số H04L 5/22) [1, 

2006.01] 
12/54 . Hệ thống chuyển mạch nhớ và sớm (hệ thống chuyển mạch gói H04L 12/70) [5, 6, 

2013.01] 
12/58 . . Hệ thống chuyển mạch thông báo [5, 6, 2006.01] 
12/60 . . . hệ thống đóng mở bằng tay, ví dụ chuyển mạch phím bấm [1, 2006.01] 
12/62 . . . . với nhớ bằng băng đục lỗ [1, 2006.01] 
12/64 . hệ thống chuyển mạch lai [5, 6, 2006.01] 
12/66 . Thiết bị để nối giữa các mạng có loại chuyển mạch khác nhau, ví dụ cổng vào [1, 

2006.01] 
12/70 . hệ thống chuyển mạch gói [2013.01] 
12/701 . . Định tuyến hoặc tìm đường dẫn [2013.01] 
12/703 . . . 

[VRRP] hoặc giao
[HSRP] [2013.01] 

12/705 . . . . 

(spanning tree) [2013.01] 
12/707 . . . . [2013.01] 
12/709 . . . . . +N [2013.01] 
12/711 . . . . . :N [2013.01] 
12/713 . . . . (node) dư [2013.01] 
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12/715 . . . Định tuyến theo thứ bậc, ví dụ mạng được nhóm hoặc định tuyến giữa các tên 
miền [2013.01] 

12/717 [2013.01] 
12/721 . . . , ví dụ định tuyến đường đi ngắn nhất, định tuyến 

nguồn, định tuyến trạng thái liên kết hoặc định tuyến vector khoảng cách 
[2013.01] 

12/723 . . . . 
[GMPLS] 

[2013.01] 
12/725 . . . . [QoS] [2013.01] 
12/727 . . . . . Chọn một đường dẫn có độ trễ tối thiểu [2013.01] 
12/729 . . . . . Chọn một đường dẫn có băng thông hoặc thông lượng phù hợp [2013.01] 
12/733 . . . . [2013.01] 
12/735 . . . . [2013.01] 
12/741 . . . , ví dụ bả [2013.01] 
12/743 . . . . [2013.01] 
12/745 . . . . sử dụng tiền tố phù hợp dài nhất [2013.01] 
12/747 . . . . Bộ nhớ đệm địa chỉ [2013.01] 
12/749 . . . . nhau 

giữa các mạng IPv6 và IPv4 để định tuyến [2013.01] 
12/751 . . . Cập nhật hoặc phát hiện cấu trúc liên kết [2013.01] 
12/753 . . . . 

trúc liên kết cây [2013.01] 
12/753 . . . . Phát hiện cây định tuyến, ví dụ chuyển đổi từ mắt lưới cấu trúc liên kết sang cấu 

trúc liên kết cây [2013.01] 
12/755 . . . . 

[2013.01] 
12/757 . . . . , ví dụ trì hoãn hoặc giữ bảng cập 

nhật định tuyến [2013.01] 
12/759 . . . . , ví dụ cập nhật theo sự 

kiện [2013.01] 
12/761 . . . Định tuyến broadcast hoặc định tuyến multicast [2013.01] 
12/763 . . . Định tuyến đường tắt, ví dụ giao thức phân giải chặng kế tiếp [NHRP] 

[2013.01] 
12/771 . . . Kết cấu bộ định tuyến [2013.01] 
12/773 . . . . để hỗ trợ chuyển mạch lớp 3, ví dụ chuyển mạch IP, giao thức chuyển mạch 

tế bào [CSR] hoặc chuyển mạch thẻ [2013.01] 
12/775 . . . . nhiều thực thể định tuyến, ví dụ nhiều thực thể phần mềm hoặc phần cứng 

[2013.01] 
12/781 . . . Định tuyến đa giao thức, ví dụ để giao thức phù hợp giữa IPv4 và IPv6 hay cơ 

chế chồng giao thức (dual stack) [2013.01] 
12/801 . . Kiểm soát lưu lượng hay kiểm soát tắc nghẽn [2013.01] 
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12/803 . . . Cân bằng tải, ví dụ phân phối lưu lượng truy cập qua nhiều liên kết [2013.01] 
12/805 . . . Xác định kích thước gói tin tối ưu, ví dụ đơn vị truyền dẫn tối đa [MTU] 

[2013.01] 
12/807 . . . Tính toán hoặc cập nhật cửa sổ tắc nghẽn [2013.01] 
12/811 . . . Thích ứng khối lượng dữ liệu trong các dòng lưu lượng hoạt động [2013.01] 
12/813 . . . . Kiểm soát dựa trên chính sách, ví dụ nguyên tắc [2013.01] 
12/815 . . . . Định hình lưu lượng [2013.01] 
12/819 . . . . Giải thuật thùng dò (leaky bucket) [2013.01] 
12/823 . . . . Loại bỏ gói tin (packet dropping) [2013.01] 
12/825 . . . . Điều khiển thích nghi, tại nút nguồn hoặc trung gian, khi phản hồi về tắc 

nghẽn, ví dụ X-on X-off [2013.01] 
12/827 . . . . . được gửi bởi các nút mạng trung gian [2013.01] 
12/829 . . . . . được gửi bởi điểm cuối của đích [2013.01] 
12/833 . . . . Đánh dấu các gói tin hoặc thay đổi mức độ ưu tiên gói tin khi tắc nghẽn hoặc 

ngăn ngừa tắc nghẽn [2013.01] 
12/835 . . . . sử dụng thông tin về dung lượng bộ đệm tại các điểm cuối hoặc nút chuyển 

tuyến [2013.01] 
12/841 . . . Các hoạt động kiểm soát lưu lượng bằng cách xem xét thời gian, ví dụ thời gian 

vòng truyền [RTT] [2013.01] 
12/851 . . . Các hoạt động liên quan đến loại lưu lượng truy cập, ví dụ QoS hoặc mức độ ưu 

tiên [2013.01] 
12/853 . . . . cho lưu lượng thời gian thực [2013.01] 
12/855 . . . . để báo lưu lượng, ví dụ của các gói vận hành, quản lý và bảo dưỡng [OAM] 

hoặc gói báo nhận [ACK] [2013.01] 
12/857 . . . . Ánh xạ các liên kết QoS giữa các lớp hoặc giữa các mạng khác nhau 

[2013.01] 
12/859 . . . . Các hoạt động kiểm soát lưu lượng dựa trên bản chất của ứng dụng, ví dụ 

kiểm soát duyệt web hoặc lưu lượng truy cập email [2013.01] 
12/861 . . . Bố trí gói đệm hoặc xếp hàng; Lập lịch xếp hàng [2013.01] 
12/863 . . . . Lập lịch xếp hàng, ví dụ giải thuật định thời luân phiên (Round Robin) 

[2013.01] 
12/865 . . . . . Lập lịch dựa trên quyền ưu tiên [2013.01] 
12/867 . . . . . Lập lịch dựa trên sự chia sẻ công bằng [2013.01] 
12/869  . . . . . Lập lịch nhiều cấp; Lập lịch thứ bậc [2013.01] 
12/873 . . . . . Lập lịch nhận thức băng thông [2013.01] 
12/875 . . . . . Lập lịch nhận thức độ trễ [2013.01] 
12/877 . . . . . Phân phối băng thông dư thừa, ví dụ phân phối băng thông không sử dụng 

đến lưu lượng cố gắng hết sức [BET] [2013.01] 
12/879 . . . . Các hoạt động đệm đơn [2013.01] 
12/883 . . . . Lưu trữ gói tin sử dụng danh sách các bộ đệm được liên kết [2013.01] 
12/885 . . . . Bộ đệm bù jitter [2013.01] 
12/891 . . . Kiểm soát lưu lượng của các liên kết hoặc luồng tổng hợp [2013.01] 
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12/893 . . . Chia tách kết nối, ví dụ chia tách IP [2013.01] 
12/901 . . Lựa chọn điểm vào bởi điểm cuối nguồn, ví dụ nhà cung cấp dịch vụ internet 

[ISP] hoặc lựa chọn điểm hiện diện [POP] [2013.01] 
12/903 . . . Lựa chọn trong nhiều mạng lưới khác nhau [2013.01] 
12/905 . . . . Lựa chọn hoặc chọn lại mạng động, ví dụ sau khi suy giảm chất lượng 

[2013.01] 
12/911 . . Kiểm soát vào mạng và phân bổ tài nguyên, ví dụ phân bổ băng thông hoặc dàn 

xếp lại trong cuộc gọi [2013.01] 
12/913 . . . Các hoạt động đặt chỗ liên quan đến các nút trung gian, ví dụ giao thức đặt chỗ 

tài nguyên [RSVP] [2013.01] 
12/915 . . . Các hoạt động đặt chỗ liên quan đến một số tên miền mạng, ví dụ các thỏa 

thuận đa phương hoặc lập bản đồ các tài nguyên [2013.01] 
12/917 . . . Phân bổ tài nguyên động, ví dụ dàn xếp lại trong cuộc gọi theo yêu cầu của 

người dùng hoặc khi thay đổi các trạng thái mạng được yêu cầu bởi mạng 
[2013.01] 

12/919 . . . . được bắt đầu bởi điểm cuối nguồn [2013.01] 
12/923 . . . . được bắt đầu bởi mạng [2013.01] 
12/925 . . . Đặt trước các tài nguyên tại điểm cuối của đích [2013.01] 
12/927 . . . Phân bổ tài nguyên dựa trên loại lưu lượng truy cập, QoS hoặc mức độ ưu tiên 

[2013.01] 
12/931 . . Cấu trúc giàn hoán chuyển [2013.01] 
12/933 . . . Chuyển đổi lõi, ví dụ thanh chéo, bộ nhớ chia sẻ hoặc môi trường chia sẻ 

[2013.01] 
12/935 . . . Chuyển đổi giao diện, ví dụ các chi tiết cổng [2013.01] 
12/937 . . . Chuyển đổi kiểm soát, ví dụ trọng tài [2013.01] 
12/939 . . . Dự phòng cho chuyển mạch dư thừa, ví dụ sử dụng mặt phẳng chuyển mạch 

song song [2013.01] 
12/943 . . . . Chuyển gói tin hoặc tế bào hoàn chỉnh từ mỗi mặt phẳng [2013.01] 
12/945 . . . . Chuyển một phần gói tin hoặc tế bào từ mỗi mặt phẳng, ví dụ lớp bit 

[2013.01] 
12/947 . . . Xử lý địa chỉ trong một thiết bị, ví dụ sử dụng ID nội bộ hoặc thẻ để định tuyến 

trong một chuyển mạch [2013.01] 
12/951 . . Ghép và tháo rời các gói tin, ví dụ phân đoạn và ghép lại [SAR] trong chế độ 

truyền không đồng bộ [ATM] [2013.01] 
12/953 . . . Sắp xếp thứ tự gói tin để hỗ trợ ghép lại tin nhắn, ví dụ số thứ tự gói tin 

[2013.01] 
12/955 . . . Đệm hoặc gỡ bỏ, ví dụ chèn hoặc xóa dữ liệu giả trong hoặc từ các phân đoạn 

gói tin không sử dụng [2013.01] 

13/00 Các chi tiết của thiết bị và của sơ đồ mạch có trong các nhóm H04L 15/00, H04L 
17/00 [1, 2006.01] 

13/02 . Các chi tiết không chỉ dùng riêng cho máy thu hay máy phát [1, 2006.01] 
13/04 . . Các cơ cấu dẫn động; Khớp ly hợp [1, 2006.01] 
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13/06 . . Thiết bị để kéo căng và đưa băng hoặc cuộn [1, 2006.01] 
13/08 . . Các thiết bị tích luỹ trung gian [1, 2006.01] 
13/10 . . Các bộ phân phối [1, 2006.01] 
13/12 . . . Bộ phân phối không cơ học, ví dụ bộ phân phối rơle [1, 2006.01] 
13/14 . . . . Các bộ phân phối điện tử [1, 2006.01] 
13/16 . cho máy phát, ví dụ các tấm, đĩa mã [1, 2006.01] 
13/18 . cho máy thu [1, 2006.01] 

15/00 Các thiết bị hoặc mạch cục bộ để phát hoặc thu mã dạng "chấm-gạch", ví dụ 
mã Mooxơ (thiết bị học tập dùng cho mục đích này G09B; manip điện báo H01H 
21/86) [1, 2006.01] 

15/03 . Các manip đơn điện báo được kết cấu liên hợp với máy phát âm tần [2, 2006.01] 
15/04 . Thiết bị và mạch ở trạm phát [1, 2006.01] 
15/06 . . có số manip giới hạn, ví dụ có manip riêng cho mỗi dạng phần tử mã [1, 2006.01] 
15/08 . . . có manip đơn truyền tín hiệu chấm ở một vị trí và tín hiệu gạch ở vị trí khác [1, 

2006.01] 
15/10 . . . có kết hợp với máy đục lỗ [1, 2006.01] 
15/12 . . có bàn phím tác động tương hỗ với thanh mã [1, 2006.01] 
15/14 . . . có kết hợp với máy đục lỗ [1, 2006.01] 
15/16 . . có bàn phím tác động tương hỗ với đĩa mã [1, 2006.01] 
15/18 . . Máy phát báo tự động, ví dụ được điều khiển bằng băng đục lỗ [1, 2006.01] 
15/20 . . . có cơ cấu cảm biến quang [1, 2006.01] 
15/22 . . Thiết bị hay mạch để truyền một tín hiệu hoặc một số tín hiệu nhất định, ví dụ tín 

hiệu tai nạn [1, 2006.01] 
15/24 . Thiết bị và mạch ở trạm thu [1, 2006.01] 
15/26 . . Xử lý chỉ sau khi nhận được các tín hiệu mã đã xác định trước, ví dụ tín hiệu tai 

nạn tín hiệu gọi máy nối với đường dây sử dụng chung [1, 2006.01] 
15/28 . . Thiết bị tạo lại mã [1, 2006.01] 
15/30 . . . Máy ghi chữ [1, 2006.01] 
15/32 . . . Máy ghi đục lỗ [1, 2006.01] 
15/34 . . Thiết bị để ghi các tín hiệu mã thu được sau khi giải mã, ví dụ dưới dạng ký hiệu 

in ấn [1, 2006.01] 

17/00 Các thiết bị hay mạch cục bộ để phát hoặc thu mã, trong đó mỗi dấu hiệu có 
cùng một số phần tử mã có độ dài như nhau, ví dụ mã Bôđơ [1, 2006.01] 

17/02 . Thiết bị hay mạch ở trạm phát [1, 2006.01] 
17/04 . . có bàn phím tác động tương hỗ với thanh mã [1, 2006.01] 
17/06 . . . Các bộ phận điều khiển công tắc [1, 2006.01] 
17/08 . . . có kết hợp với máy đục lỗ [1, 2006.01] 
17/10 . . có bàn phím tác động tương hỗ với đĩa mã [1, 2006.01] 
17/12 . . Máy phát báo tự động, ví dụ được điều khiển bằng băng đục lỗ [1, 2006.01] 
17/14 . . . có cơ cấu cảm biến quang [1, 2006.01] 
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17/16 . Thiết bị hay mạch ở trạm thu [1, 2006.01] 
17/18 . . Các cơ cấu chọn mã của trạm [1, 2006.01] 
17/20 . . có sử dụng máy ghi đục lỗ [1, 2006.01] 
17/22 . . có sử dụng giải mã cơ học và in bằng thanh chữ chì [1, 2006.01] 
17/24 . . có sử dụng giải mã cơ học và in bằng dầu chữ chỉ, ví dụ bánh xe in, ống trục in 

[1, 2006.01] 
17/26 . . có sử dụng chuyển động tổng hợp khi giải mã [1, 2006.01] 
17/28 . . có sử dụng giải mã khí nén hoặc thuỷ lực [1, 2006.01] 
17/30 . . có sử dụng giải mã điện hoặc điện tử [1, 2006.01] 

19/00 Thiết bị và mạch cục bộ của hệ thống phân bước [1, 2006.01] 

21/00 Thiết bị và mạch cục bộ của hệ thống điện báo in chắp hình [1, 2006.01] 
21/02 . ở trạm phát [1, 2006.01] 
21/04 . ở trạm thu [1, 2006.01] 

23/00 Thiết bị và mạch cục bộ của hệ thống điện báo không thuộc các nhóm H04L 
15/00 - H04L 21/00 [1, 2006.01] 

23/02 . dùng để truyền trực giao tín hiệu [2, 2006.01] 

25/00 Hệ dải gốc [1, 2006.01] 
25/02 . Các chi tiết [1, 2006.01] 
25/03 . . Các mạng tạo dạng trong máy phát hoặc máy thu, ví dụ vòng chính chuyển tiếp 

[2, 2006.01] 
25/04 . . . Mạng tạo dạng thụ động [1, 2, 2006.01] 
25/05 . . Bộ nhớ tín hiệu điện hoặc từ trước khi truyền hoặc tái truyền để thay đổi tốc độ 

truyền [7, 2006.01] 
25/06 . . Thiết bị hồi phục mức dòng điện một chiều, hiệu chỉnh méo không đều [1, 

2006.01] 
25/08 . . Biến thể của các thiết bị giảm nhiễu; Biến đổi các thiết bị giảm nhiễu do đường 

dây bị hư hỏng [1, 2006.01] 
25/10 . . Bù các thay đổi độ cân bằng của đường dây [1, 2006.01] 
25/12 . . Bù các thay đổi điện trở toàn phần của đường dây [1, 2006.01] 
25/14 . . Thiết bị tách kênh [1, 2006.01] 
25/16 . . Thiết bị nội suy; loại trừ các dấu hiệu thừa; Các thiết bị dự đoán [2, 2006.01] 
25/17 . . Thiết bị nội suy [1, 2006.01] 
25/18 . . Thiết bị tạo các tín hiệu điện báo bằng phương pháp cảm ứng [1, 2006.01] 
25/20 . . Mạch chuyển tiếp; Mạch rơle [1, 2006.01] 
25/22 . . . Máy chuyển tiếp để chuyển từ đường dẫn hai dây sang bốn dây; Máy chuyển 

tiếp để biến đổi dòng điện một hướng sang dòng điện hai hướng [1, 2006.01] 
25/24 . . . Mạch rơle có dùng dụng cụ điện tử chân không và/hoặc phóng điện trong khí 

và/hoặc dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
25/26 . . . Mạch có bộ cảm quang [1, 2006.01] 
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25/28 . . . Máy chuyển tiếp có thực hiện điều biến và giải điều biến tương ứng [1, 
2006.01] 

25/30 . Các hệ thống không đồng bộ [1, 2006.01] 
25/32 . . được đặc trưng theo mã sử dụng [1, 2006.01] 
25/34 . . . có sử dụng ba hoặc nhiều biên độ khác nhau, ví dụ mã cáp [1, 2006.01] 
25/38 . Hệ thống đồng bộ hoặc mở-đóng, ví dụ cho mã Bôdơ [1, 2006.01] 
25/40 . . Các mạch phát; Mạch thu [1, 2006.01] 
25/42 . . . có sử dụng bộ phân phối cơ học [1, 2006.01] 
25/44 . . . có sử dụng bộ phân phối rơle [1, 2006.01] 
25/45 . . . có sử dụng bộ phân phối điện tử  [2, 2006.01] 
25/46 . . . có sử dụng âm thoa hoặc tấm rung [1, 2006.01] 
25/48 . . . đặc trưng bởi mã được sử dụng (H04L 25/49 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 
25/49 . . . có biến đỗi mã trong máy phát; có áp dụng làm méo trước; có sử dụng dấu hiệu 

dư (không có nghĩa) để có được phổ tần cần có; Sử dụng ba hoặc nhiều mức 
biên độ [2, 2006.01] 

25/493 . . . . bằng cách mã hoá chuyển tiếp, tức là trong đó vị trí thời gian hoặc hướng 
chuyển được mã hoá trước khi phát [3, 2006.01] 

25/497 . . . . bằng cách mã hoá tương quan, ví dụ mã hoá có xử lý từng phần hoặc mã hoá 
có điều biến tiếng dội [3, 2006.01] 

25/52 . . Các mạch chuyển tiếp; Mạch rơle [1, 2006.01] 
25/54 . . . có sử dụng bộ phân phối cơ học [1, 2006.01] 
25/56 . . . Máy chuyển tiếp tái sinh không dùng điện [1, 2006.01] 
25/58 . . . có sử dụng bộ phân phối rơle [1, 2006.01] 
25/60 . . . Máy chuyển tiếp tái sinh có bộ chuyển mạch điện từ [1, 2006.01] 
25/62 . . . có sử dụng âm thoa hoặc tấm rung [1, 2006.01] 
25/64 . . . Máy chuyển tiếp đóng mở tái sinh có sử dụng dụng cụ điện tử chân không, 

dụng cụ phóng điện qua khí hoặc dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 
25/66 . . . Máy chuyển tiếp đồng bộ có dùng dụng cụ điện tử chân không, dụng cụ phóng 

điện qua khí hoặc dụng cụ bán dẫn [1, 2006.01] 

27/00 Hệ thống điện báo và các hệ thống khác để truyền số liệu có sử dụng các sóng 
mang được điều biến [1, 2006.01] 

27/01 . Thiết bị bù [5, 2006.01] 
27/02 . hệ thống sóng mang điều biến, ví dụ sử dụng khoá tắt-mở, có điều biến một dải 

biên hoặc một dải biên sót [1, 2, 5, 2006.01] 
27/04 . . Sơ đồ các bộ điều biến; Sơ đồ máy phát báo [1, 2006.01]  
27/06 . . Sơ đồ các bộ giải điều biến; Sơ đồ máy thu [1, 2006.01] 
27/08 . . Thiết bị để điều chỉnh biên độ [1, 2006.01] 
27/10 . Hệ thống sóng mang điều tần nghĩa là đánh tín hiệu dịch tần (H04L 27/32 được ưu  

tiên) [1, 5, 2006.01] 
27/12 . . Sơ đồ các bộ điều biến; Sơ đồ máy phát báo [1, 2006.01] 
27/14 . . Sơ đồ bộ giải điều biến; Sơ đồ máy thu [1, 2006.01] 
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27/144 . . . với giải điều biến sử dụng đặc tính phổ của tín hiệu thu được, ví dụ bằng cách 
sử dụng phần tử nhạy cảm tần số hoặc chọn lọc tần số [6, 2006.01] 

27/148 . . . . có sử dụng bộ lọc, gồm bộ lọc loại PLL [6, 2006.01]  
27/152 . . . . có sử dụng bộ dao động có điều khiển, ví dụ thiết bị PLL [6, 2006.01] 
27/156 . . . với việc giải điều biến có sử dụng đặc tính thời gian của tín hiệu thu được, ví dụ 

phát hiện độ rộng xung [6, 2006.01] 
27/16 . . Thiết bị để điều chỉnh tần số [1, 2006.01] 
27/18 . Các hệ thống sóng mang điều pha, nghĩa là đánh tín hiệu dịch pha (H04L 27/32 

được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 
27/20 . . Sơ đồ các bộ điều biến; Sơ đồ máy phát báo [1, 2006.01] 
27/22 . . Sơ đồ các bộ giải điều biến; Sơ đồ máy thu [1, 2006.01] 
27/227 . . . có sử dụng giải điều biến phù hợp  [6, 2006.01] 
27/233 . . . có sử dụng giải điều biến không phù hợp [6, 2006.01] 
27/24 . . Hệ thống truyền tín hiệu nửa sóng [1, 2006.01] 
27/26 . Các hệ thống sử dụng mã đa tần (H04L 27/33 được ưu tiên) [1, 5, 2006.01] 
27/28 . . có truyền đồng thời các tần số khác nhau, trong đó mỗi tần số là một phần tử mã 
27/30 . . trong đó mỗi phần tử mã là một tổ hợp các tần số [1, 2006.01] 
27/32 . Hệ thống sóng mang được đặc trưng bởi việc kết hợp hai hoặc nhiều loại nêu trong 

nhóm H04L 27/02, H04L 27/10, H04L 27/18 hoặc H04L 27/26 [5, 2006.01] 
27/34 . . Hệ thống sóng mang điều biên và điều pha ví dụ hệ thống sóng mang điều biên 

vuông góc [5, 2006.01] 
27/36 . . . Các mạch điều biến; Mạch phát [5, 2006.01] 
27/38 . . . Các mạch giải điều biến; Các mạch thu [5, 2006.01] 

29/00 Thiết bị, cơ cấu, mạch hoặc hệ thống không nằm trong một nhóm riêng biệt nào 
từ H04L 1/00 đến H04L 27/00 [5, 2006.01] 

29/02 . Điều khiển thông tin liên lạc; Xử lý truyền thông (H04L 29/12, H04L 19/14 được 
ưu tiên) [5, 2006.01] 

29/04 . . cho nhiều đường truyền thông [5, 2006.01] 
29/06 . . đặc trưng bởi giao thức [5, 2006.01] 
29/08 . . . Thủ tục điều khiển truyền thông, ví dụ thủ tục kiểm tra mức liên hệ dữ liệu [5, 

2006.01] 
29/10 . . đặc trưng bởi giao diện, ví dụ giao diện giữa mức liên kết dữ liệu và mức vật lý 

[5, 2006.01] 
29/12 . đặc trưng bởi máy dữ liệu đầu cuối [5, 2006.01] 
29/14 . Đo đếm sai lỗi [5, 2006.01] 
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H04M THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI (sơ đồ điều khiển các thiết bị không phải 
điện thoại theo đường cáp điện thoại và không có các thiết bị chuyển mạch G08) 

Ghi chú 
 1. Phân lớp này bao gồm: 
  a) Hệ thống điện thoại kết hợp với các hệ thống điện khác; 
  b) Thiết bị thử dùng riêng cho điện thoại. 
  2. Trong phân lớp này: 
  a) Thuật ngữ "Máy thuê bao" được hiểu chung là thiết bị cuối, ví dụ máy điện thoại 

sử dụng chung 
  b) Thuật ngữ "Phân trạm" được hiểu là các thiết bị thuê bao điện thoại hoặc thiết bị 

kiểm tra để nối bất kỳ máy thuê bao nào với đường dây 
  c) Thuật ngữ "Trạm phụ " được hiểu là trạm điện thoại làm việc theo tín hiệu điều 

khiển của trạm chính 
  d) Thuật ngữ "Trung tâm tổng đài" vừa được hiểu là trạm điện thoại trung tâm, vừa 

được hiểu là các trạm phụ 

Nội dung phân lớp 
CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI 
Liên hợp; Các hệ thống đường dây chung; Các  

hệ thống ...........................................................................................11/00; 13/00; 17/00 
TRANG BỊ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ 
Trang bị 1/00 
Trạm điện thoại; tự động; chuyển mạch bằng tay ........................................................ 3/00; 5/00 
Thiết bị liên trạm; tập trung, không tập trung............................................................... 7/00; 9/00 
Các thiết bị điều khiển và kiểm tra; thiết bị cung cấp điện ...................................... 15/00; 19/00 

 

1/00 Trang thiết bị đài lẻ, ví dụ để sử dụng bởi hộ thuê bao (các tiện ích hoặc dịch vụ 
hộ thuê bao được cung cấp tại thời điểm trao đổi H04M 3/00; hộp tiền xu điện thoại 
trả trước H04M 17/00; cơ cấu cung cấp hiện thời H04M 19/08) [1, 7, 2006.01] 

1/02 . Phần tử kết cấu của máy điện thoại [1, 2006.01] 
1/03 . . Các phần tử kết cấu của máy phát hoặc máy thu điện thoại, ví dụ máy điện thoại 

cỡ nhỏ (các bộ biến đổi nói chung H04R 1/00) [2, 2006.01] 
1/04 . . Kết cấu bộ đỡ cho micro và/hoặc ống điện thoại (các bộ biến đổi nói chung H04R 

1/00) [1, 2006.01] 
1/05 . . . để đội trên đầu, treo ở cổ hoặc ở ngực [1, 2006.01] 
1/06 . . . Cái móc; Đòn tay [1, 2006.01] 
1/08 . . . . ghép với các bộ chuyển mạch làm việc dưới tác động của trọng lượng máy 

điện thoại hoặc ống nghe nhỏ [1, 2006.01] 
1/10 . . . . ghép với các bộ chuyển mạch làm việc dưới tác động của từ trường khi đến 

gần máy điện thoại hoặc ống nghe nhỏ [1, 2006.01] 
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1/11 . . Kết cấu bệ đỡ cho các máy điện thoại, ví dụ có chứa giá đỡ tay [1, 2006.01] 
1/12 . . . Điều chỉnh được, ví dụ giá kéo ra được [1, 2006.01] 
1/13 . . . . dạng thước vẽ [1, 2006.01] 
1/14 . . . có những chi tiết lò xo để chống rung [1, 2006.01] 
1/15 . . Bảo vệ dây điện thoại khỏi hư hại cơ học; Thiết bị dẫn hướng dây [1, 5, 2006.01]  
1/17 . . Thiết bị làm vệ sinh và bảo dưỡng cho trang bị điện thoại (cho tai nghe điện thoại 

và miệng ống nói xem H04R 1/12) [2, 2006.01] 
1/18 . . Các biến dạng của máy điện thoại dùng trên tàu thuỷ, hầm lò hoặc những địa 

điểm chịu ảnh hưởng của các yếu tố không thuận lợi (H04M 1/19 được ưu tiên; 
buồng nói điện thoại xem E04H 1/14) [1, 2006.01] 

1/19 . . Các bộ phận của micrô, máy điện thoại hoặc của cả máy điện thoại chống khả 
năng nghe trộm; để giảm tiếng ồn tại chỗ và ngăn cản truyền tiếng ồn; miệng ống 
nói đặc biệt của micrô hoặc máy điện thoại với mục đích này (sơ đồ ngăn ngừa 
nghe trộm H04M 1/68; buồng nói điện thoại xem E04H 1/14) [1, 2006.01] 

1/20 . . Thiết bị để ngăn ngừa hồi tiếp âm học (H04M 1/62 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/21 . . Liên hợp với thiết bị phụ, ví dụ với đồng hồ, với sổ ghi chép [1, 2006.01] 
1/215 . . . bằng phương tiện kết nối không lấn vào, ví dụ bộ kết nối âm thanh [7, 2006.01] 
1/22 . . Chiếu sáng; Thiết bị để nhìn rõ hơn các số ở đĩa số [1, 2006.01] 
1/23 . . Cấu trúc và thiết bị quay số hoặc các thiết bị tương tự; Phương tiện để đơn giản 

hoá việc sử dụng chúng (bằng cách tăng độ nhìn rõ H04M 1/22) [1, 2006.01] 
1/24 . Thiết bị để thử (đo các đại lượng điện G01R; Thử các bộ biến đổi H04R 29/00) [1, 

2006.01] 
1/247 . Bộ điện thoại gồm cả phương tiện chọn lựa đặc tính hoặc hướng dẫn người sử dụng 

để dễ dàng sử dụng bộ điện thoại này [7, 2006.01] 
1/253 . Bộ điện thoại có sử dụng truyền âm thanh số (truyền đồng thời âm thanh và dữ liệu 

H04M 11/06) [7, 2006.01] 
1/26 . Các thiết bị gọi hộ thuê bao (H04M 1/66 được ưu tiên; mã hóa có liên quan tới bàn 

phím hoặc cơ cấu tương tự, nói chung H03M 11/00) [1, 7, 2006.01] 
1/27 . . Thiết bị để giữ đồng thời một số tín hiệu [2, 2006.01] 
1/272 . . . có bộ phận giữ chỉ một số máy thuê bao trong một thời gian nhất định, ví dụ 

nhờ công tắc bấm nút hoặc thiết bị đĩa quay số [2, 2006.01] 
1/274 . . . có bộ phận giữ một vài số máy thuê bao trong một thời điểm nhất định, ví dụ 

nhờ sử dụng đĩa răng cưa [2, 2006.01]  
1/2745 . . . . có sử dụng bộ nhớ điện tử tĩnh, nghĩa là bộ nhớ mà việc vận hành nó không 

yêu cầu dịch chuyển tương đối giữa phương tiện nhớ và bộ chuyển đổi, ví dụ 
chip [7, 2006.01] 

1/275 . . . . . được thực hiện bởi phương tiện thư mục điện tử mang chuyển được [7, 
2006.01] 

1/2755 . . . . . nội dung của chúng được cung cấp bằng cách quét quang học [7, 2006.01] 
1/276 . . . . có sử dụng ghi từ tính, ví dụ trên băng từ [2, 2006.01] 
1/278 . . . . có sử dụng phiếu đục lỗ hoặc băng đục lỗ [2, 2006.01] 
1/30 . . Thiết bị chỉ có thể giữ và truyền một số trong một thời điểm đã cho [1, 2006.01] 
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1/31 . . . bằng cách ngắt dòng điện để tạo một chuỗi xung; bằng cách đóng mở công tắc 
theo chu kỳ để tạo chuỗi xung [2, 2006.01] 

1/315 . . . . Bộ ghép nối; bộ lò xo; bộ điều chỉnh tốc độ, ví dụ phanh ly tâm (H04M 1/32-
H04M 1/40 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

1/32 . . . . Khoá các bộ phận quay số để cản các tiếng ồn ngẫu nhiên từ phía máy thuê 
bao trong thời gian truyền [1, 2006.01] 

1/34 . . . . Hành trình không tải hay cơ cấu khác để có khoảng cách dừng giữa các số 
truyền lần lượt [1, 2006.01] 

1/38 . . . . Truyền các xung bằng cách xê dịch mà giới hạn dịch chuyển có thể điều chỉnh 
bằng cách định một điểm dừng [1, 2006.01] 

1/40 . . . . có thiết lập chế độ đoản mạch hoặc hở mạch trong cơ cấu truyền trong khoảng 
thay đổi chu trình quay số [1, 2006.01] 

1/50 . . . bằng cách tạo ra hoặc là chọn lọc các dòng điện với tần số cho trước hoặc là tổ 
hợp các tần số [2, 2006.01] 

1/515 . . Thiết bị để chọn số máy thuê bao bằng cách tạo ra hoặc chọn các tín hiệu, các tín 
hiệu này khác với chuỗi xung cùng dạng và khác với các tín hiệu ở dạng dòng 
điện có một hoặc nhiều tần số khác nhau, ví dụ bằng cách tạo ra các tín hiệu dòng 
điện một chiều có cực biến thiên hoặc chọn số của máy thuê bao nhờ các xung 
mã và/hoặc bằng cách mắc vào mạch các điện trở toàn phần khác nhau [2, 
2006.01] 

1/52 . . Thiết bị có đĩa quay số hoặc thiết bị tương đương có liên quan cơ học với bộ tìm 
đường dây [1, 2006.01] 

1/53 . . Tạo tín hiệu phụ, ví dụ xung phụ [2, 2006.01] 
1/54 . . . Thiết bị mà trong đó các tín hiệu đoán nhận sự chọn số được tạo thành nhờ đĩa 

quay số hoặc thiết bị tương đương với nó, ví dụ trong hệ thống có các đường 
dây thuê bao sử dụng tập thể [1, 2, 2006.01] 

1/56 . Thiết bị để báo hoặc ghi lại số đã gọi (đã chọn) ở máy thuê bao gọi đi [1, 2006.01] 
1/57 . Thiết bị để báo hoặc ghi lại số của máy gọi đi ở trên máy được gọi (chỉ báo và ghi 

lại tại chỗ người điều phối ở trạm điện thoại có chuyển mạch bằng tay H04M 5/20) 
[2, 2006.01] 

1/58 . Sơ đồ mạch chống nội âm (mạch lai để làm việc với tấn số mang H04B 1/00) [1, 
2006.01] 

1/60 . có chứa bộ tăng âm [1, 2006.01] 
1/62 . . Các phần tử kết cấu [1, 2006.01] 
1/64 . Cơ cấu tự động trả lời cuộc gọi; Cơ cấu tự động ghi thông báo khi hộ thuê bao vắng 

nhà; Cơ cấu ghi cuộc hội thoại (hệ thống phiên dịch tập trung H04M 11/10) [1, 7, 
2006.01] 

1/65 . . Cơ cấu ghi [2, 7, 2006.01] 
1/652 . . . Phương tiện phát lại thông báo bằng điều khiển từ xa qua đường điện thoại 

(H04M 1/658 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
1/654 . . . Mạch điều khiển đường điện thoại dùng cho việc nêu trên, ví dụ bộ dò  

chuông [7, 2006.01] 
1/656 . . . để ghi cuộc hội thoại [7, 2006.01] 
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1/658 . . . Phương tiện tái dẫn hướng các thông báo đã ghi tới các thiết bị hoặc máy lẻ [7, 
2006.01] 

1/66 . có phương tiện chống gọi trái phép hoặc gian lận (kiểm tra căn cước hoặc quyền 
truy nhập của người sử dụng trong hệ thống thông tin liên lạc mật hoặc bảo đảm 
H04L 9/32) [1, 7, 2006.01] 

1/663 . . Chống các cuộc gọi trái phép từ máy điện thoại (H04M 1/677 được ưu tiên) [7, 
2006.01] 

1/665 . . . bằng cách kiểm tra giá trị pháp lý của mã [7, 2006.01] 
1/667 . . Chống các cuộc gọi trái phép từ máy điện thoại (H04M 1/677 được ưu tiên) [7, 

2006.01] 
1/67 . . . bằng phương tiện điện tử [7, 2006.01] 
1/673 . . . . người sử dụng được yêu cầu khóa theo mã [7, 2006.01] 
1/675 . . . . người sử dụng được yêu cầu đút cạc mã, ví dụ cạc thông minh mang chip 

mạch tích hợp [7, 2006.01] 
1/677 . . Chống quay số hoặc gửi các số điện thoại định trước hoặc các loại số điện thoại 

chọn lựa, ví dụ đường dài [7, 2006.01] 
1/68 . Thiết bị để ngăn cản nghe trộm [1, 2006.01] 
1/70 . . Thiết bị khoá hoặc bảo mật trong hệ thống các đường dây thuê bao sử dụng tập 

thể [1, 2006.01] 
1/72 . Trang thiết bị kéo dài của đài lẻ; Máy điện thoại không dây, nghĩa là các thiết bị kết 

nối không dây với các tổng đài không cần chọn đường [1, 7, 2006.01] 
1/723 . . có sử dụng hai hay nhiều máy lẻ trên một đường (H04M 1/725 được ưu tiên) [7, 

2006.01] 
1/725 . . Máy điện thoại không dây [7, 2006.01] 
1/727 . . . Thiết bị chuyển mã nhận dạng [7, 2006.01] 
1/73 . . . Sơ đồ tiết kiệm pin [7, 2006.01] 
1/733 . . . có nhiều tổng đài được nối với nhiều đường [7, 2006.01] 
1/737 . . . khác biệt bởi việc truyền sóng điện từ khác với sóng rađiô, ví dụ tia hồng  

ngoại [7, 2006.01] 
1/738 . Mạch giao diện để kết nối các đài lẻ với các đường điện thoại bên ngoài (H04M 

1/78 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
1/74 . . Thiết bị giảm nhiễu; Thiết bị giảm ảnh hưởng của các hư hỏng trong đường dây 

[1, 2006.01] 
1/76 . . Điều hoà sự khác nhau trong điện trở toàn phần của đường dây (nói chung  

H04B) [1, 2006.01] 
1/78 . Sơ đồ các thiết bị mà nhờ chúng đối thoại được truyền ở dải tần số thấp theo một 

hướng, còn theo hướng kia tín hiệu được truyền nhờ điều biến tần số mang cao (sơ 
đồ chuyển tiếp H04B 3/38) [2, 2006.01] 

1/80 . Mạch giữ đường điện thoại [7, 2006.01] 
1/82 . Mạch điều khiển đường điện thoại để phân biệt sự tiến triển hoặc tình trạng cuộc 

gọi [7, 2006.01] 

3/00 Trạm điện thoại tự động và bán tự động [1, 2006.01] 
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3/02 . Trạm điện thoại gọi bằng chuông hay bằng cách khác (gọi có chọn lọc H04Q) [1, 
2006.01] 

3/04 . . trong đó tín hiệu gọi nhập vào từ bộ tìm đường dây [1, 2006.01] 
3/06 . . trong đó tín hiệu gọi nhập vào từ mạch đường dây của máy thuê bao [1, 2006.01] 
3/08 . Chỉ báo hư hại trong mạch và thiết bị [1, 2006.01] 
3/10 . . tạo các tín hiệu về hư hại hoặc hỏng hóc [1, 2006.01] 
3/12 . . Đánh dấu các mạch hư hỏng bằng tín hiệu "bận"; đảm bảo ngắt tự động thiết bị ra 

khỏi mạch hỏng [1, 2006.01] 
3/14 . . Báo hiệu về trạng thái không đổi "ống nghe đã nhấc khỏi thanh đỡ" [1, 2006.01] 
3/16 . có các phương tiện đảm bảo khoá hoặc bảo mật trong các hệ thống đường dây thuê 

bao sử dụng tập thể [1, 2006.01] 
3/18 . có các phương tiện giảm nhiễu; có các phương tiện giảm ảnh hưởng của các hư 

hỏng trong đường dây [1, 2006.01] 
3/20 . có các phương tiện để ngắt các đường dây đang thông; có các phương tiện cho 

phép xen vào đối thoại [1, 2006.01] 
3/22 . Thiết bị để theo dõi, kiểm tra và thử [1, 2006.01] 
3/24 . . có phương tiện để kiểm tra chế độ làm việc bình thường [1, 2006.01] 
3/26 . . có phương tiện để gọi các tín hiệu thử [1, 2006.01] 
3/28 . . . Thử bảo dưỡng tự động [1, 2006.01] 
3/30 . . . . cho đường dây thuê bao [1, 2006.01] 
3/32 . . . . cho đường dây giữa các trạm điện thoại [1, 2006.01] 
3/34 . . . Thử xuyên âm giữa các đường dây (trong các đường dây nói chung H04B) [1, 

2006.01] 
3/36 . . Đo thống kê, ví dụ ghi lại những trường hợp khi lưu lượng các cuộc gọi điện 

thoại vượt quá khả năng cho qua của đường dây (máy tính số để đánh giá các số 
liệu thống kê G06F 17/18) [1, 2006.01] 

3/38 . Thiết bị cấp dịch vụ tức là để loại trừ khả năng nối một vài máy thuê bao có số máy 
nhất định (thiết bị đảm bảo nối lần lượt H04Q 3/64) [1, 2006.01] 

3/40 . Sử dụng bộ tăng âm [1, 2006.01] 
3/42 . Hệ thống đảm bảo các dịch vụ đặc biệt cho máy thuê bao [1, 2006.01] 
3/424 . . Cơ cấu quay lại số điện thoại từ động (tại máy của hộ thuê bao H04M 1/27) [7, 

2006.01] 
3/428 . . Cơ cấu đưa cuộc gọi tới vào bộ lưu [7, 2006.01] 
3/432 . . Cơ cấu gọi hộ thuê bao tại thời điểm nhất định, ví dụ dịch vụ gọi buổi sáng [7, 

2006.01] 
3/436 . . Cơ cấu hiển thị cuộc gọi tới [7, 2006.01] 
3/44 . . Cơ cấu kết nối phụ để cung cấp sự truy cập cho hộ thuê bao thường xuyên, ví dụ 

gọi theo địa chỉ tắt (tại máy của hộ thuê bao H04M 1/27; quay lại số tự động 
H04M 3/424) [7, 2006.01] 

3/46 . . Thiết bị để gọi hàng loạt các thiết bị phụ cuối đường dây theo một trình tự cho 
trước cho tới khi nhận được trả lời [1, 2006.01] 
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3/48 . . Thiết bị để gọi lại máy thuê bao gọi sau khi máy thuê bao cần thiết đã hết bận [1, 
2006.01] 

3/487 . . Cơ cấu cung cấp dịch vụ thông tin, ví dụ dịch vụ ghi giọng nói, thông báo thời 
gian [7, 2006.01] 

3/493 . . . Dịch vụ thông tin tương tác, ví dụ yêu cầu thư mục [7, 2006.01] 
3/50 . . Cơ cấu trả lời cuộc gọi tập trung; Cơ cấu ghi thông báo tập trung dùng cho hộ 

thuê bao vắng mặt hoặc bận (H04M 3/487 được ưu tiên; hệ thống đọc tập trung  
H04M 11/10) [1, 7, 2006.01] 

3/51 . . . Cơ cấu trả lời cuộc gọi tập trung có yêu cầu điện thoại viên [7, 2006.01] 
3/52 . . . . Thiết bị để chuyển điện thoại gọi tới máy thuê bao không có người trả lời tới 

điện thoại viên ở trạm [1, 2006.01] 
3/523 . . . . có phân bố hoặc đợi cuộc gọi [7, 2006.01] 
3/527 . . . Cơ cấu trả lời cuộc gọi tập trung không yêu cầu điện thoại viên [7, 2006.01] 
3/53 . . . Cơ cấu ghi thông báo tới tập trung [7, 2006.01] 
3/533 . . . . Hệ thống gửi giọng nói [7, 2006.01] 
3/537 . . . . Cơ cấu chỉ báo sự hiện diện của thông báo [7, 2006.01] 
3/54 . . Thiết bị để chuyển điện thoại gọi tới một máy thuê bao sang một máy thuê bao 

khác đã chọn trước [1, 2006.01] 
3/56 . . Thiết bị để mắc đồng thời một vài máy thuê bao vào mạch chung, tức là để đảm 

bảo thông tin liên lạc hội nghị (hệ thống hội nghị dùng video H04N 7/15) [1, 
2006.01] 

3/58 . . Cơ cấu chuyển cuộc gọi nhận được từ hộ thuê bao này sang hộ thuê bao khác; Cơ 
cấu cung cấp cuộc hội thoại chuyển tiếp giữa người gọi hoặc người được gọi và 
người thứ ba (mạch giữ đường điện thoại H04M 1/80) [1, 7, 2006.01] 

3/60 . Hệ thống bán tự động, tức là hệ thống trong đó sự lựa chọn theo số đường dây xuất 
phát nằm dưới sự kiểm soát của điện thoại viên [1, 2006.01] 

3/62 . . Thiết bị bàn phím [1, 2006.01] 
3/64 . . Thiết bị để thông báo cho điện thoại viên về số hoặc loại đường dây gọi (giữa các 

điện thoại viên khi trao đổi giữa các trạm H04M 5/18) [1, 2006.01] 

5/00 Các trạm điện thoại chuyển mạch bằng tay (thiết bị phụ cuối đường dây nói chung 
H04M 1/00) [1, 2006.01] 

5/02 . Các bộ phận kết cấu (ổ cắm và phích cắm H01R 24/04) [1, 2006.01] 
5/04 . Thiết bị để chỉ báo lượt gọi và/hoặc sự kết nối giám sát để gọi hoặc cắt đường dây 

[1, 2006.01] 
5/06 . . đảm bảo phân phối tự động các lần gọi [1, 2006.01] 
5/08 . có sử dụng phương tiện nối không phải là dây [1, 2006.01] 
5/10 . có sử dụng các phích cắm riêng biệt cho mỗi máy thuê bao [1, 2006.01] 
5/12 . Gọi thiết bị cuối đường dây bằng chuông hoặc bằng cách khác [1, 2006.01] 
5/14 . có sử dụng bộ tăng âm [1, 2006.01] 
5/16 . có các thiết bị giảm nhiễu; có thiết bị để giảm ảnh hưởng của sự hư hỏng trong 

đường dây [1, 2006.01] 
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5/18 . Thiết bị báo hiệu về loại hoặc về số của đường dây được gọi hoặc đường dây gọi đi 
từ trạm điện thoại này đến trạm khác [1, 2006.01] 

5/20 . . Thiết bị chỉ báo số cho các đường dây vào [1, 2006.01] 

7/00 Thiết bị liên trạm mắc giữa các trung tâm tổng đài (hệ thống phát H04B) [1, 
2006.01] 

7/02 . để bù sự khác biệt về điện thế của đất [1, 2006.01] 
7/04 . để bù sự khác biệt về điện trở toàn phần của đường dây [1, 2006.01] 
7/06 . có sử dụng nối phụ để kiểm tra hoặc để điều khiển [1, 2006.01] 
7/08 . để liên lạc theo đường dây ảo [1, 2006.01] 
7/10 . để liên lạc hai chiều, tức là các thiết bị mà nhờ nó có thể gọi đi bất cứ hướng nào 

theo cùng một kênh hoặc đường dây nối [1, 2006.01] 
7/12 . để làm việc giữa các trạm điện thoại có thiết bị tổng đài khác nhau, ví dụ dạng có 

máy dẫn truyền và dạng phân bước, dạng thập phân và không thập phân [1, 
2006.01] 

7/14 . trong các hệ thống bao gồm cả trạm chính và trạm phụ thuộc (có nguồn cung cấp 
điện tại trạm phụ thuộc, được nạp từ trạm chính H04M 19/06) [1, 2006.01] 

7/16 . trong các hệ thống có sử dụng tần số sóng mang [1, 2006.01] 

9/00 Thiết bị liên trạm không bao gồm tổng đài trung tâm [1, 2006.01] 
9/02 . trong đó có sử dụng đường dây chung cho tất cả các máy thuê bao [1, 2006.01] 
9/04 . trong đó có sử dụng đường dây riêng cho mỗi cặp máy thuê bao [1, 2006.01] 
9/06 . trong đó có sử dụng tổ hợp các đường dây nối [1, 2006.01] 
9/08 . Hệ thống điện thoại có loa nói để liên lạc hai chiều có phương tiện triệt tiếng vọng 

hoặc có các phương tiện khác bảo đảm liên lạc theo chiều này hay chiều khác (liên 
lạc hữu tuyến nói chung H04B 3/20) [1, 2006.01] 

9/10 . . có chuyển mạch hướng truyền nhờ tần số âm thanh [1, 2006.01] 

11/00 Hệ thống điện thoại liên hợp với các hệ thống điện khác [1, 2006.01] 
11/02 . có chuông hoặc hệ thống thông báo (các hệ thống tương tự nói chung G08) [1, 

2006.01] 
11/04 . có hệ thống chống cháy và hệ thống gọi cảnh sát nói chung, có hệ thống thông báo 

có cướp và các hệ thống báo động khác (các hệ thống tương tự nói chung G08) [1, 
2006.01] 

11/06 . Truyền đồng thời tiếng nói và thông tin điện báo hoặc thông tin khác theo cùng một 
đường dây (truyền thông tin số nói chung H04L) [1, 2006.01] 

11/08 . để thu có chọn lọc các chương trình giải trí và chương trình thời sự (hệ thống trong 
đó thông tin được truyền liên tục trên toàn mạng nhờ tần số sóng mang H04H 1/08) 
[1, 2006.01] 

11/10 . có ghi lại bài đọc và phát lại nó (hệ thống tương tự nói chung G11B) [1, 2006.01] 

13/00 Hệ thống có các đường dây thuê bao sử dụng tập thể (thiết bị phụ cuối đường dây 
H04M 1/00; thiết bị trạm điện thoại H04M 3/00, H04M 5/00; thiết bị thống kê các 
cuộc đối thoại H04M 15/36) [1, 2006.01] 
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15/00 Thiết bị để ghi lại và tính số lần các cuộc nói chuyện qua điện thoại; Thiết bị 
kiểm tra thời gian đối thoại qua điện thoại; Máy chỉ báo thời gian các cuộc nói 
chuyện qua điện thoại [1, 2006.01] 

15/02 . Cắt đường dây nối sau khoảng thời gian cho trước [1, 2006.01] 
15/04 . Ghi lại đối thoại bằng cách in, đục lỗ hoặc bằng một phương pháp cố định khác [1, 

2006.01] 
15/06 . . Ghi lại loại hoặc số máy gọi và/hoặc máy được gọi [1, 2006.01] 
15/08 . Ghi lại số cuộc gọi của máy thuê bao được gọi [1, 2006.01] 
15/10 . Ghi lại số cuộc gọi của máy thuê bao gọi đi [1, 2006.01] 
15/12 . . Thống kê phân biệt [1, 2006.01] 
15/14 . . . theo loại của máy gọi đi [1, 2006.01] 
15/16 . . . theo việc nối đường dây [1, 2006.01] 
15/18 . . . theo khoảng thời gian của cuộc nói chuyện [1, 2006.01] 
15/20 . . . . Thiết bị ghi lại và chỉ báo thời gian do điện thoại viên sử dụng [1, 2006.01] 
15/22 . . . theo thời gian trong ngày [1, 2006.01] 
15/24 . . . ngăn ngừa việc ghi lại những đối thoại không phải trả tiền theo một số đường 

dây nhất định ví dụ với trạm cứu hoả hoặc trạm cấp cứu [1, 2006.01] 
15/26 . . Máy đếm ở trạm điện thoại do điện thoại viên điều khiển [1, 2006.01] 
15/28 . có máy đếm ở thiết bị phụ cuối đường dây [1, 2006.01] 
15/30 . . Máy đếm không được điều khiển từ trạm điện thoại [1, 2006.01] 
15/32 . Thiết bị để ghi lại đối thoại ở các trạm nối phụ hoặc ở bộ tập trung, nối một hoặc 

một vài trạm điện thoại với một nhóm đường dây máy thuê bao [1, 2006.01] 
15/34 . Thiết bị để ghi lại đối thoại cho các tổng đài nhánh lẻ [1, 2006.01] 
15/36 . Thiết bị để ghi lại đối thoại cho các đường dây thuê bao sử dụng tập thể [1, 

2006.01] 
15/38 . Ghi lại nhờ thiết bị không thuộc dạng máy đếm cơ học phân bước [1, 2006.01] 

17/00 Hệ thống điện thoại trả tiền trước (sử dụng thẻ mã hóa để cho phép gọi từ máy 
điện thoại H04M 1/675) [1, 7, 2006.01] 

17/02 . Các hệ thống dùng tiền xu hay thẻ (Thiết bị được thông nhờ đồng xu xem G07F) 
[1, 2006.01] 

19/00 Thiết bị cung cấp điện cho hệ thống điện thoại (cho thiết bị chọn H04Q 1/28) [1, 
2006.01] 

19/02 . cung cấp dòng điện gọi và tín hiệu giám sát, ví dụ tín hiệu trả lời của trạm, tín hiệu 
máy bận [1, 2006.01] 

19/04 . . tạo dòng điện gọi trong thiết bị phụ cuối đường dây [1, 2006.01] 
19/06 . nguồn cung cấp điện ở trạm phụ thuộc, được nạp từ trạm chính [1, 2006.01] 
19/08 . nguồn cung cấp điện đài lẻ (tạo dòng điện gọi H04M 19/04) [1, 7, 2006.01] 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến trong các nhóm khác của phân lớp này 
[2006.01] 
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H04N TRUYỀN HÌNH ẢNH, VÍ DỤ TRUYỀN HÌNH  

Ghi chú [4] 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
  - Truyền hình ảnh hoặc tái tạo chúng một cách tạm thời hoặc thường xuyên tại chỗ 

hay từ xa, bằng các phương pháp bao gồm cả hai bước sau: 
  + Bước (a): quét ảnh, nghĩa là phân tích toàn bộ diện tích hình ảnh ra thành các phần 

tử ảnh riêng biệt và đưa ra các tín hiệu điện đại diện cho hình ảnh liên quan ấy, thực 
hiện đồng thời hoặc tuần tự. 

  + Bước (b): tái tạo lại toàn bộ diện tích ảnh từ các phần tử ảnh riêng biệt nhờ các tín 
hiệu điện đại diện lấy ra từ đó, theo kiểu tuần tự hoặc liên tục  

 - (trong nhóm H04N 1/00) hệ thống truyền hoặc tái tạo hình hoặc mẫu có bố cục bất 
kỳ trong đó sự thay đổi cường độ ánh sáng ở từng phần tạo nên hình không thay đổi 
theo thời gian, ví dụ tài liệu, bản đồ, đồ thị, ảnh (không phải là phim chiếu); 

 - mạch chuyên dụng để xử lý các tín hiệu truyền hình ảnh, ví dụ tín hiệu truyền hình 
ảnh với tính chất khác biệt với tín hiệu đơn thuần của một dãy tần số cụ thể 

 (2) - In, nhân bản quá trình sản xuất ảnh, hoặc vật liệu của chúng, bao gồm cá phân 
nhóm tương ứng, ví dụ B41C, J, M, G03C, F, G 

  - Mạch và phần tử khác của các hệ thống thuộc phân lớp H03C, H03F, H03J, H04B, 
H04H; 

  - Hệ thống phân tích ký hiệu chữ số hoặc ký hiệu tương tự tương ứng với giai đoạn 
trên (a) với mục đích tạo tín hiệu điện có nhận biết ký hiệu trên cơ sở so sánh với 
thông tin chứa trong bộ nhớ. Các hệ thống tương tự xem trong phân lớp G06K; 

  - Hệ thống để sao chụp nguyên bản trực tiếp, trong đó tín hiệu điện đặc trưng cho 
hình ảnh được hình thành tương ứng với giai đoạn (a) và được sử dụng để thay đổi 
chế độ làm việc của hệ thống. Các hệ thống tương tự xem phân lớp G03; 

  - Hệ thống tạo lại hình ảnh được tiến hành theo giai đoạn (b) ở trên mà những hình 
ảnh này chứa đựng các ký hiệu tương đương theo như giai đoạn (a), ví dụ nhờ các cơ 
cấu dạng cam, có sử dụng phiếu đục lỗ hoặc bằng tín hiệu điều khiển đã mã hoá hoặc 
các phương tiện khác. Các hệ thống tương tự thuộc về các phân lớp tương đương, 
trong đó có xem xét việc sử dụng chúng, ví dụ G01D, G06T, H04L; 

  - Hệ thống tạo lại hình ảnh, gồm các ký hiệu chữ số hoặc ký hiệu tương tự tương ứng 
với các giai đoạn (b) có tính đến việc tạo lại tín hiệu điện tương ứng với giai đoạn (a) 
đặc trưng cho hình ảnh gồm các dấu hiệu từ một tập hợp cho trước hoặc các bản ghi 
của chúng. Thiết bị thực hiện các chức năng trên là phần gắn liền với các hệ thống 
thuộc các phân lớp có xem xét đến việc sử dụng chúng, ví dụ B41B, G06K  

(3) Trong phân lớp này hệ thống truyền hình được hiểu như hệ thống truyền và phục hồi 
hình có bố cục bất kỳ, trong đó sự thay đổi cường độ ánh sáng ở từng phần tạo nên 
hình thay đổi theo thời gian ví dụ đối tượng truyền bản ghi tự nhiên được dịch 
chuyển, trong đó có cả phim ảnh 

 Ghi chú [6] 
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 Trong các nhóm từ H04N 1/00 đến H04N 17/00 cần thêm mã chỉ số của nhóm H04N 
101/00. 

 

1/00 Quét, truyền ảnh hoặc tái tạo lại tài lệu hoặc tương tự, ví dụ truyền fax các thiết 
bị của nó [1, 3, 4, 2006.01] 

1/024 . Các chi tiết của đầu quét [3, 4, 2006.01] 
1/028 . . để lấy thông tin ảnh [3, 4, 2006.01] 
1/029 . . . Đầu hội tụ quang tại một thời điểm chỉ nhằm vào một phần tử ảnh [6, 2006.01] 
1/03 . . với các bộ tách sóng quang được bố trí thành dãy thẳng [6,2006.01] 
1/031 . . . . các bộ tách sóng quang có tương ứng môt mảnh và tỉ lệ với các phần tử ảnh 

được quét ví dụ các cảm biến tiếp xúc tuyến tính [6, 2006.01] 
1/032 . . để tái tạo lại thông tin ảnh (các đầu khắc để sản suất các mẫu in B41C  

1/02) [3, 4, 2006.01] 
1/034 . . . sử dụng mực in, ví dụ đầu phun mực [5, 2006.01] 
1/036 . . . để tái tạo quang [3, 4, 2006.01] 
1/04 . Thiết bị quét (H04N 1/387 được ưu tiên)[1, 4, 2006.01] 
1/04/7 . . phát hiện, kiểm tra hoặc bù lỗi do tốc dộ quét hoặc vị trí (H04N 1/17 được ưu 

tiên) [6, 2006.01] 
1/053 . . . theo hướng quét chính, ví dụ đồng bộ điểm bắt đầu của đường quét hoặc các 

phần tử ảnh trong đường [6, 2006.01] 
1/06 . . sử dụng bề mặt mang ảnh dạng trụ [1, 4, 2006.01] 
1/08 . . . cơ cấu để gắn hoặc giữ lá mỏng quanh trống [1, 4, 2006.01] 
1/10 . . dùng bề mặt chứa ảnh dạng phẳng [1, 4, 2006.01] 
1/107 . . . với quét bằng tay [6, 2006.01] 
1/113 . . sử dụng gương quay hoặc dao động [6, 2006.01] 
1/12 . . sử dụng chuyển động dẫn tấm như một thành phần quét chậm (dùng dãy nhiều 

phần tử H04N 1/19) [1, 4, 6, 2006.01] 
1/14 . . . dùng dây đai quay vô tận để mang đầu quét [1, 4, 2006.01] 
1/16 . . . dùng phần tử xoắn ốc quay [1, 4, 2006.01] 
1/17 . . tốc độ quét phụ thuộc vào nội dung ảnh [3, 4, 2006.01] 
1/19 . . sử dụng dãy nhiều phân tử [6, 2006.01] 
1/191 . . . dãy bao gồm dãy một chiều [6, 2006.01] 
1/192 . . . . phần tử ảnh quét đồng thời tren một đường quét chính [6, 2006.01] 
1/193 . . . . . sử dụng dãy thẳng được quét bằng điện [6, 2006.01] 
1/195 . . . dãy bao gồm dãy có hai chiều [6, 2006.01] 
1/203 . . Quét đồng thời hai hoặc nhiều ảnh riêng rẽ [6, 2006.01] 
1/207 . . Quét đồng thời ảnh gốc và ảnh phiên bản với cùng một thiết bị quét chung [6, 

2006.01] 
1/21 . Lưu trữ thông tin trung gian (H04N 1/387, H04N 1/41 được ưu tiên, lưu trữ thông 

tin nói chung G11) [4, 2006.01] 
1/23 . Thiết bị tái tạo ảnh [4, 2006.01] 
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1/27 . . bao gồm việc tạo ra ảnh trung gian từ tính [4, 2006.01] 
1/29 . . bao gồm việc tạo ra ảnh trung gian tĩnh điện [4, 2006.01] 
1/31 . . Thiết bị cơ khí để truyền ảnh, ví dụ dùng khớp ly hợp, cơ cấu truyền động, truyền 

động bánh răng [4, 2006.01] 
1/32 . Mạch hoặc thiết bị để điều khiển hoặc giám sát giữa máy thu và máy phát [1, 

2006.01] 
1/327 . . khởi động, duy trì hoặc kết thúc một cuộc liên lạc đơn chế độ; Giao tiếp của 

chúng [6, 2006.01] 
1/333 . . Phát tín hiệu chế độ hoặc thay đổi chế độ; Giao tiếp với chúng [6, 2006.01] 
1/34 . . cho các hệ thống được mở khoá nhờ đồng xu [1, 2006.01] 
1/36 . . để tạo đồng bộ và định pha máy phát và máy thu [1, 2006.01] 
1/38 . Mạch hoặc thiết bị để chắn hoặc loại bỏ phần không mong muốn của hình ảnh (ưu 

tiên H04N 1/387) [1, 4, 2006.01] 
1/387 . Soạn thảo, định vị lại hoặc sửa đổi các ảnh gốc (biên soạn ký tự quang điện tử  

B41B 19/00) [4, 2006.01] 
1/393 . . Phóng to hoặc thu nhỏ [4, 2006.01] 
1/40 . Mạch tín hiệu hình (ưu tiên H04N 1/387) [1, 4, 2006.01] 
1/401 . . Bù lại đáp ứng không bằng nhau về vị trí của đầu tạo lại hoặc đầu đọc (H04N 

1/403 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
1/403 . . Phân biệt giữa hai tông trong tín hiệu ảnh của ảnh gốc hai tông (chỉnh dạng xung 

bằng cách hạn chế hoặc đặt ngưỡng nói chung H03K 5/08) [6, 2006.01] 
1/405 . . Lấy nửa tông, nghĩa là chuyển tín hiệu hình của ảnh gốc có tông liên tục sang tín 

hiệu phù hợp chỉ có hai mức [6, 2006.01] 
1/407 . . Điều khiển hoặc sửa đổi cung bậc tông hoặc mức tận cùng, ví dụ mức nền. [6, 

2006.01] 
1/409 . . Làm tăng đường viền hoặc chi tiết, triệt tạp âm hoặc lỗi [1, 2006.01] 
1/41 . Giảm độ rộng giải thông hoặc phần thừa (bằng cách quét H04N 1/17) [3, 2006.01] 
1/411 . . để truyền hoặc tái tạo ảnh hai tông, ví dụ ảnh đen trắng [4, 2006.01] 
1/413 . . . hệ thống hoặc thiết bị cho phép ảnh được tạo lại không mất mát hoặc sửa đổi 

thông tin ảnh [4, 2006.01] 
1/415 . . . . trong đó phần tử ảnh được chia nhỏ hoặc nhóm lại thành khối hai chiều hoặc 

một chiều cố định [4, 2006.01] 
1/417 . . . . sử dụng mã hoá trước hoặc mã sai lạc [4, 2006.01] 
1/419 . . . . trong đó việc mã hoá độ dài một chuỗi các phần tử ảnh có cùng giá trị trên 

một đường quét chỉ là một bước mã hoá [4, 2006.01] 
1/42 . Hệ thống làm việc hai chiều [1, 2006.01] 
1/44 . Hệ thống có bảo mật [1, 2006.01] 
1/46 . Hệ thống truyền hình ảnh màu [1, 2006.01] 
1/48 . . Máy phát tín hiệu ảnh (cho màn hình nửa tổng H04N 1/52) [1, 2006.01] 
1/50 . . Bộ tạo lại ảnh (cho màn hình nửa tông H04N 1/52) [6, 2006.01] 
1/52 . . Mạch hoặc thiết bị cho màn hình nửa tông [6, 2006.01] 
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1/54 . . Biến đổi tín hiệu ảnh mầu thành nhiều tín hiệu, một số tín hiệu đó đại diện cho 
một mầu pha trộn cụ thể, ví dụ để in vải [6, 2006.01] 

1/56 . . Xử lý tín hiệu ảnh mầu (H04N 1/52 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/58 . . . Tăng các biên hoặc chi tiết ảnh; triệt tạp âm hoặc lỗi; ví dụ hiệu chỉnh mầu bị 

sai (H04N 1/62 được ưu tiên) [6, 2006.01] 
1/60 . . . Sửa mầu hoặc kiểm soát [1, 2006.01] 
1/62 . . . . Tu chỉnh lại, nghĩa là chỉ sửa đổi mầu được tách ra hoặc chỉ vùng ảnh được 

tách ra [6, 2006.01] 
1/64 . . Hệ thống để truyền hoặc lưu trữ tín hiệu ảnh mầu; các bộ phận của chúng, ví dụ 

thiết bị mã hoá hoặc giải mã chúng [6, 2006.01] 

3/00 Các bộ phận quét của hệ thống truyền hình; kết hợp với nguồn cung cấp điện  
áp [1, 4, 2006.01] 

3/02 . chỉ bằng các phương tiện quang cơ (H04N 3/36 được ưu tiên, quét hình quang cơ 
nói chung G02B 27/17) [1, 2, 2006.01] 

3/04 . . có khẩu độ di động [1, 2006.01] 
3/06 . . có thấu kính hoặc máy khúc xạ khác chuyển động [1, 2006.01] 
3/08 . . có bộ phản xạ di động [1, 2006.01] 
3/09 . . . đối với phát xạ điện từ trong vùng không nhìn thấy, ví dụ tia hồng ngoại [4, 

2006.01] 
3/10 . . không chỉ bằng các phương tiện cơ-quang (H04N 3/36 được ưu tiên) [1, 2, 

2006.01] 
3/12 . . nhờ hệ thống đèn chuyển mạch tĩnh, tế bào quang điện hoặc rơle ánh sáng [1, 

2006.01] 
3/14 . . nhờ các dụng cụ sử dụng chất rắn có quét hình điện [1, 2006.01] 
3/15 . . . để tạo tín hiệu của hình ảnh [3, 2006.01] 
3/16 . . bằng cách làm lệch chùm điện tử trong ống tia điện tử (tạo dao động dạng răng 

cưa H03K 4/00) [1, 2006.01] 
3/18 . . . Tạo điện áp cung cấp, kết hợp với làm lệch chùm tia điện tử [1, 4, 2006.01] 
3/185 . . . . Duy trì ổn định điện áp một chiều (điều chỉnh điện áp một chiều nói chung  

G05F) [4, 2006.01] 
3/19 . . . . Các thiết bị hoặc khối (khâu) trong sơ đồ cung cấp điện dùng để giữ điện áp 

cao áp [3, 2006.01] 
3/20 . . . Ngăn ngừa hư hỏng ống tia điện tử khi hệ quét hình bị hỏng [1, 2006.01] 
3/22 . . . Sơ đồ để điều chỉnh kích thước, hình dạng hoặc để định tâm hình ảnh trên màn 

ảnh [1, 2006.01] 
3/223 . . . . Kiểm soát kích thước (bằng việc duy trì ổn định cao áp của đèn hình) [4, 

2006.01] 
3/227 . . . . Định tâm 
3/23 . . . . Sửa méo, ví dụ sửa méo S [4, 2006.01] 
3/233 . . . . . sử dụng phần tử tách cực [4, 2006.01] 
3/237 . . . . . sử dụng phần tử thụ động [4, 2006.01] 
3/24 . . . Sơ đồ biểu mẫu [1, 2006.01] 
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3/26 . . . Biến đổi thiết bị quét hình để điều tiêu tốt hơn (thiết bị điều tiêu H01J) [1, 
2006.01] 

3/27 . . . Mạch chuyên dụng cho máy thu nhiều hệ (mạch của máy thu nhiều hệ nói 
chung H04N 5/46) [3, 4, 2006.01] 

3/28 . . để quét hình nhiều lần, ví dụ khi sử dụng nhiều hơn một vệt sáng trên cùng thời 
gian [1, 2006.01] 

3/30 . . bằng cách khác với khi có vận tốc không đổi và/hoặc khác với khi màn được tạo 
bởi các dòng thẳng, một hướng, ngang hoặc dọc [1, 2006.01] 

3/32 . . . có thay đổi vận tốc phụ thuộc vào thông tin hình [1, 2006.01] 
3/34 . . . có diện tích quét cơ bản dao động nhanh theo hướng vuông góc với hướng quét 

chính [1, 2006.01] 
3/36 . Quét phim ảnh, ví dụ trong điện ảnh vô tuyến [2, 2006.01] 
3/38 . . với phim chuyển động liên tục [4, 2006.01] 
3/40 . . với phim chuyển động giật cục [4, 2006.01] 

5/00 Các chi tiết của hệ thống truyền hình (phần quét hoặc tổ hợp của chúng với tạo 
điện áp cung cấp H04N 3/00) [1, 4, 2006.01, 2011.01] 

5/04 . Đồng bộ (cho hệ truyền hình dùng điều biến mã xung H04N 7/56) [1, 4, 2006.01] 
5/05 .  .  Mạch tạo đồng bộ có thiết bị để mở rộng khoảng tạo đồng bộ, ví dụ bằng cách     
                    chuyển mạch các hằng số thời gian khác nhau [2, 2006.01] 
5/06 . . Tạo tín hiệu đồng bộ [1, 2006.01] 
5/067 . Thiết bị hoặc mạch tại đầu phát [1, 2006.01] 
5/073 . để liên động nhiều nguồn tín hiệu đồng bộ với nhau, ví dụ đài thu hình hoặc đài 

tiếp sóng [4, 2006.01] 
5/08 . . Tách tín hiệu đồng bộ từ tín hiệu hình [1, 2006.01] 
5/10 . . . Tách tín hiệu đồng bộ dòng từ tín hiệu đồng bộ mành [1, 2006.01] 
5/12 . . Các thiết bị trong đó tín hiệu đồng bộ chỉ tác động khi có lệch pha giữa các thiết 

bị quét hình đồng bộ và thiết bị quét được đồng bộ, ví dụ đồng bộ quán tính [1, 2, 
2006.01] 

5/14 . Mạch tín hiệu hình ảnh, ví dụ tăng độ rõ rệt ranh giới giữa các chi tiết của hình ảnh, 
hiệu chỉnh độ méo khẩu độ (H04N 5/222 được ưu tiên) [1, 2, 2006.01] 

5/16 . . để phục hồi thành phần một chiều và thành phần biến đổi chậm của tín hiệu; Sơ 
đồ đảm bảo độ đen và trắng [1, 2006.01] 

5/18 . . . bằng các sơ đồ ghim mức được mở nhờ sơ đồ khoá [1, 2006.01] 
5/20 . . để điều chỉnh đặc tuyến biên độ, ví dụ điều chỉnh độ tương phản [1, 2006.01] 
5/202 . . . Điều khiển gamma [1, 2006.01] 
5/205 . . . Để điều chỉnh đặc tuyến biên tần [4, 2006.01] 
5/208 . . . . Để bù sự suy giảm các thành phần tần số cao, ví dụ sửa méo góc mở, méo  

viền [4, 2006.01] 
5/21 . . Mạch để loại trừ hoặc giảm tối thiểu sự làm việc không tốt, ví dụ vân nhiễu hoặc 

bóng của hình [1, 2006.01] 
5/213 . . . Mạch để triệt hoặc giảm nhiễu xung (H04N 5/217 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
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5/217 . . . trong việc phát tín hiệu hình [4, 2006.01, 2011.01] 
5/222 . Mạch, thiết bị, máy móc cho trường quay [4, 2006.01] 
5/225 . . Camera truyền hình [4, 2006.01] 
5/228 . . . Các chi tiết mạch của ống camera [4, 2006.01] 
5/232 . . . Thiết bị để điều khiển camera truyền hình, ví dụ điều khiển từ xa (H04N 5/235 

được ưu tiên, điều khiển tiêu điểm cho camera G03B 17/00) [4, 2006.01] 
5/235 . . . Mạch bù sự thay đổi độ sáng của đối vật [4, 2006.01] 
5/238 . . . . bởi ảnh hưởng lên phần quang học của camera [4, 2006.01] 
5/243 . . . bởi ảnh hưởng tín hiệu hình [4, 2006.01] 
5/247 . . . thiết bị cho camera truyền hình [4, 2006.01] 
5/253 . . Tạo tín hiệu hình bằng việc quét các phim chuyển động hoặc phim đèn chiếu, ví 

dụ cho máy chiếu phim truyền hình (các chi tiết quét dùng cho nó H04N 3/36) [4, 
2006.01] 

5/257 . . tạo tín hiệu hình có dùng máy quét các vết chạy (H04N 5/253 được ưu tiên)  [4, 
2006.01] 

5/262 . . Mạch cho trường quay, ví dụ để trộn, chuyển cánh, thay đổi chữ trong ảnh, các 
hiệu ứng đặc biệt khác  [4, 2006.01] 

5/265 . . . Trộn  [4, 2006.01] 
5/268 . . . phân phối tín hiệu hoặc chuyển mạch tín hiệu [4,2006.01] 
5/272 . . . phương tiện chèn cận cảnh lên ảnh nền, nghĩa là lắp vào, tách ra [1, 2006.01] 
5/275 . . . . Tạo tín hiệu khoá  [4, 2006.01] 
5/278 . . . Lắp phụ đề [1, 2006.01] 
5/28 . . Studio lưu động [1, 2006.01] 
5/30 . Biến đổi thông tin tương tự hoặc ánh sáng thành thông tin điện (H04N 5/222 được 

ưu tiên; quét hình H04N 3/00) [1, 2, 4, 7, 2006.01] 
5/32 . . Biến đổi tia X [1, 2006.01] 
5/321 . . . với biến đổi thị tần các hình ảnh huỳnh quang [5, 2006.01] 
5/325 . . . . Cải thiện ảnh, ví dụ nhờ kỹ thuật loại trừ bằng việc sử dụng tia X đa năng [5, 

2006.01]  
5/33 . . Biến đổi bức xạ tia hồng ngoại [2, 2006.01]  
5/335 . . có sử dụng bộ cảm biến ảnh mạch rắn [SSIS] (H04N 5/32, H04N 5/33 được ưu 

tiên)  [4, 2006.01, 2011.01] 
 
 Ghi chú [2011.01] 
 Trong nhóm này, quy tắc ưu tiên vị trí đầu tiên được áp dung, nghĩa là tại mỗi mức 

thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí thích 
hợp đầu tiên. 

 
5/341 . . . Chiết xuất dữ liệu ảnh điểm từ bộ cảm biến ảnh bằng cách điều chỉnh mạch 

quét, ví dụ chỉnh sửa số lượng điểm ảnh đã lấy làm mẫu hoặc bị lấy làm mẫu 
[2011.01] 
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5/343 . . . . bằng cách chuyển giữa các chế độ làm việc khác nhau sử dụng độ phân giải 
hoặc tỉ lệ màn ảnh khác nhau, ví dụ giữa chế độ hình ảnh động hoặc tĩnh hoặc 
giữa chế độ đan xen hoặc không đan xen [2011.01] 

5/345 .  .  .  . bằng cách đọc riêng rẽ từng dãy các bộ cảm biến ảnh mạch rắn [2011.01] 
5/347 . . . . bằng cách nhóm hoặc rút gọn các điểm ảnh trong bộ cảm biến ảnh mạch rắn 

[2011.01] 
5/349 . . . . để tăng độ phân giải màn hình bằng cách chuyển dịch bộ cảm biến liên quan 

đến màn hình [2011.01] 
5/351 . . . Điều khiển bộ cảm biến ảnh mạch rắn phụ thuộc vào màn hình, ví dụ độ sáng 

hoặc chuyển động trên màn hình [2011.01] 
5/353 . . . . Điều khiển tích hợp thời gian [2011.01] 
5/355 . . . . Điều khiển dải động [2011.01] 
5/357 . . . Xử lý tiếng ồn, ví dụ dò, hiệu chỉnh, giảm hoặc loại bỏ tiếng ồn [2011.01] 
5/359 . . . . ứng dụng cho trường hợp dư thừa chất mang sinh ra do phơi sáng, ví dụ vết 

bẩn, mờ, ảnh bóng, xuyên âm hoặc kẽ hở giữa các điểm ảnh [2011.01] 
5/361 .  .  .  .  ứng dụng cho dòng tối [2011.01] 
5/363 .  .  .  .  ứng dụng để đặt lại tiếng ồn, ví dụ tiếng ồn KTC [2011.01] 
5/365 . . . . ứng dụng để cố định dạng tiếng ồn, ví dụ phản hồi không đồng dạng 

[2011.01] 
5/367 . . . . . ứng dụng cho những sai sót, ví dụ những điểm ảnh không phản hồi 

[2011.01] 
5/369 . . . Cấu trúc bộ cảm biến ảnh mạch rắn; Sơ đồ mạch liên quan [2011.01] 
5/372 . . . . Cảm biến thiết bị kép [CCD]; Thanh ghi hoặc thanh ghi dịch tích hợp bộ trễ 

thời gian chuyên dùng cho bộ cảm biến ảnh mạch rắn [2011.01] 
5/3722 . . . . . sử dụng truyền giữa các dòng kiểu khung [FIT] [2011.01] 
5/3725 . . . . . sử dụng truyền kiểu khung [FT] [2011.01] 
5/3728 . . . . . sử dụng kiểu truyền giữa các dòng [IT] [2011.01] 
5/374 . . . . Bộ cảm biến địa chỉ, ví dụ cảm biến MOS hoặc CMOS [2011.01] 
5/3745 . . . . . có các thành phần bổ sung được gắn vào trong điểm ảnh hoặc kết nối với 

một nhóm các điểm ảnh bên trong ma trận cảm biến, ví dụ bộ nhớ, bộ 
chuyển đổi A/D, khuếch đại điểm ảnh, mạch chia sẻ hoặc các linh kiện chia 
sẻ [2011.01] 

5/376 .  .  .  .  Mạch lấy địa chỉ [2011.01] 
5/378 . . . . Mạch hiển thị, ví dụ mạch mẫu tương quan kép [CDS], khuếch đại đầu ra 

hoặc chuyển đổi A/D [2011.01] 
5/38 . Mạch máy phát (H04N 5/14 được ưu tiên)  [1, 4, 2006.01] 
5/40 . . Mạch điều biến [1, 2006.01] 
5/42 . . để truyền tín hiệu trắng đen hoặc màu theo ý muốn [1, 2006.01] 
5/44 . Mạch máy thu (H04N 5/14 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01, 2011.01] 
5/445 . . để biểu thị thông tin phụ (H04N 5/50 được ưu tiên)  [4, 2006.01, 2011.01] 
5/45 . . . Ảnh trong hình ảnh [4, 2006.01, 2011.01] 
5/455 . . Mạch giải điều biến (giải điều biến nói chung H 03 D)  [4, 2006.01] 
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5/46 . . để nhận được nhiều tiêu chuẩn theo ý muốn (mạch làm lệch của máy thu đa  
hệ H04N 3/27) [1, 2006.01] 

5/50 . . Bộ chỉ báo điều hưởng; Điều khiển tự động điều hưởng (điều khiển cộng hưởng 
nói chung H03J)  [4, 2006.01] 

5/52 . . Điều khiển tự động hệ số khuyếch đại  [4, 2006.01] 
5/54 . . . cho tín hiệu ảnh được điều biến dương (H04N 5/53 được ưu tiên)  [1, 4, 

2006.01] 
5/56 . . . để cho tín hiệu ảnh được điều biến âm [1, 4, 2006.01] 
5/57 . . Điều chỉnh độ tương phản hoặc độ sáng [4, 2006.01] 
5/58 . . . trong sự phụ thuộc vào ánh sáng xung quanh [1, 4, 2006.01] 
5/59 . . . trong sự phụ thuộc vào dòng tia của đèn hình [4, 2006.01] 
5/60 . . cho các tín hiệu âm thanh kèm theo [1, 2006.01] 
5/62 . . . Các mạch có các sóng mang hiệu, tức là tạo phác các sóng mang hình ảnh và 

âm thanh kèm theo [1, 2006.01] 
5/63 . Tạo hoặc cấp nguồn điện đặc biệt thích hợp cho máy thu [4, 2006.01] 
5/64 . Các chi tiết kết cấu của máy thu, ví dụ vỏ bọc hoặc lớp vỏ chống bụi [1, 2, 

2006.01] 
5/645 . . Gắn đèn hình vào khung hoặc hộp [1, 2006.01] 
5/65 . . Thiết bị để cố định đĩa bảo vệ và mặt đèn hình  [1, 2006.01] 
5/655 . . Cấu trúc và thanh chống của khung, ví dụ để thay đổi chiều cao của ống [1, 

2006.01] 
5/66 . Biến đổi thông tin điện sang thông tin ánh sáng (phần tử quét hình H04N 3/00) [1, 

2006.01] 
5/68 . . Các phần tử mạch cho ống  hiển thị tia điện tử [1, 2006.01] 
5/70 . . Các phần tử mạch cho dụng cụ điện phát quang [1, 2006.01] 
5/72 . Thay đổi hình dạng bên ngoài của hình ảnh truyền hình nhờ các bộ lọc quang và 

màn khuyếch tán (bộ lọc quang hoặc màn khuyếch tán xem G02B 5/00) [1, 
2006.01] 

5/74 . Các thiết bị chiếu để tái tạo hình ảnh, ví dụ có sử dụng êidifor (các hệ thống quang 
học nói chung G02B) [1, 2006.01] 

5/76 . Ghi lại tín hiệu [1, 3, 4, 2006.01] 
5/761 . . Hệ thống lập trình thời gian mà tại đó các kênh truyền hình định trước sẽ được 

chọn để ghi [7, 2006.01] 
5/7613 . . . bằng cách sử dụng dữ liệu do người sử dụng nhập vào và đồng hồ định thời 

chuẩn bị được lắp vào bộ ghi [7, 2006.01] 
5/7617 . . . bằng cách sử dụng dữ liệu do người sử dụng nhập vào và dữ liệu chuẩn được 

truyền từ đài phát [7, 2006.01] 
5/765 . . Mạch giao tiếp giữa thiết bị ghi và thiết bị khác [6,2006.01] 
5/77 . . . giữa thiết bị ghi và camera truyền hình [6, 2006.01]  
5/775 . . . giữa thiết bị ghi và máy truyền hình [6, 2006.01]  
5/78 . . sử dụng ghi từ tính (H04N 5/91 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
5/781 . . . trên đĩa hoặc trống [3, 2006.01] 
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5/782 . . . trên băng từ [3, 2006.01] 
5/7822 . . . với đầu từ tĩnh [3, 2006.01] 
5/7824 . . . . .với đầu từ quang quay [6, 2006.01]  
5/7826 . . . . . bao gồm quét xoắn ốc tăng từ [6, 2006.01]  
5/7828 . . . . . bao gồm quét theo chiều ngang băng từ [6, 2006.01] 
5/783 . . . . Thiết bị để tạo lại với vận tốc khác vận tốc ghi [3, 2006.01] 
5/784 . . . trên băng [1, 2006.01] 
5/80 . . có sử dụng ghi tĩnh điện (H04N 5/91 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
5/82 . . . nhờ công cụ ghi nhiệt dẻo biến dạng [1, 2006.01] 
5/83 . . . . trên đĩa hoặc trống [3, 2006.01] 
5/84 . . có sử dụng ghi quang (H04N 5/80, H04N 5/89, H04N 5/91 được ưu tiên)  [1, 3, 4, 

2006.01] 
5/85 . . . trên đĩa hoặc trống [3, 2006.01] 
5/87 . . . Tạo phim điện ảnh từ tín hiệu truyền hình (quét phim điện ảnh để tạo ra tín hiệu 

truyền hình H04N 3/36; tạo tín hiệu truyền hình bằng việc quét phim điện ảnh 
H04N 5/253, H04N 9/11)  [3, 4, 2006.01] 

5/89 . . có sử dụng ghi toàn ký (H04N 5/91 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
5/90 . . . trên đĩa hoặc trống [3, 2006.01] 
5/903 . . có sử dụng ghi bằng thay đổi điện dung (H04N 5/91 được ưu tiên)  [4, 2006.01] 
5/907 . . sử dụng lưu trữ tĩnh, ví dụ ống lưu trữ hoặc bộ nhớ bán dẫn (H04N 5/91 được ưu 

tiên) [4, 2006.01] 
5/91 . . Xử lý tín hiệu truyền hình cho chúng [3, 2006.01] 
5/913 . . . để trộn (trộn tín hiệu truyền hình để phát H04N 7/167) [6, 2006.01]  
5/915 . . . để ghi tại hiện trường hoặc nhảy cảnh hoặc phát lại [6, 2006.01]  
5/917 . . . để thu hẹp giải tần [6, 2006.01]  
5/919 . . . . bằng cách chia mẫu hoặc phân đoạn tín hiệu, ví dụ đường truyền hình, trong 

số nhiều kênh ghi [6, 2006.01]  
5/92 . . . Biến đổi tín hiệu truyền hình để ghi, ví dụ điều biến, thay đổi tần số, biến đổi 

ngược để phát lại hình [3, 2006.01] 
5/921 . . . . bằng cách ghi hoặc phát lại tín hiệu băng tần cơ sở [6, 2006.01]  
5/922 . . . . bằng cách điều biến tín hiệu trên một sóng mang, ví dụ biên độ hoặc điều tần 

[6, 2006.01]  
5/923 . . . . dùng cách tăng tín hiệu trước khi điều biến và giảm trở lại tín hiệu sau giải 

điều biến [6, 2006.01]  
5/924 . . . . sử dụng điều biến theo chu kỳ bắt buộc [6, 2006.01]  
5/926 . . . . bằng điều biến mã xung (H04N 5/919 được ưu tiên) [6, 2006.01]  
5/928 . . . . tín hiệu âm thanh được điều chế mã xung được ghi lại trên kênh phân phân 

theo thời gian cùng với tín hiệu hình đã điều biến [6, 2006.01]  
5/93 . . . Tái sinh tín hiệu truyền hình hoặc một số đoạn (phần) chọn lọc ra từ chúng, ví 

dụ xử lý tín hiệu đồng bộ [3, 2006.01] 
5/931 . . . . để phục hồi lại mức tín hiệu được tạo lại [6, 2006.01]  
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5/932 . . . . Tạo lại tín hiệu đồng bộ tương tự [6, 2006.01]  
5/935 . . . . Tạo lại tín hiệu đồng bộ số [6, 2006.01]  
5/937 . . . . bằng việc tập hợp các khối phần tử ảnh vào bộ lưu trữ trung gian [6, 2006.01]  
5/94 . . . . Bù trừ sụt tín hiệu [3, 2006.01] 
5/945 . . . . để tín hiệu được ghi lại bằng điều biến mã xung (phát hiện hoặc sửa lỗi tín 

hiệu số để ghi nói chung G11B 20/18) [6, 2006.01]  
5/95 . . . . Bù trừ độ sai lệch của bộ quét [3, 2006.01] 
5/953 . . . . . bằng việc sử dụng bộ nhớ tương tự, ví dụ thanh ghi dịch CCD, sự chậm trễ 

của nó được điều khiển bằng VCO (bộ dao động điều khiển bởi áp) [6, 
2006.01]  

5/956 . . . . . bằng việc sử dụng bộ nhớ với nhịp ghi vào và đọc ra độc lập [6, 2006.01] 

7/00 Hệ thống truyền hình (các phần tử H04N 3/00, H04N 5/00; các phương pháp và 
thiết bị để mã hóa, giải mã, nén, hoặc giải nén các tín hiệu video số H04N 19/00; 
phân phối nội dung có chọn lọc H04N 21/00) [1, 4, 2006.01, 2011.01]  

7/01 . Biến đổi các chuẩn [4, 2006.01]  
7/015 . Hệ thống truyền hình phân giải cao  [6, 2006.01]  
7/025 . Hệ thống phát dữ liệu số không hình, ví dụ dữ liệu chữ trong phần ghi chữ của màn 

ảnh truyền hình [1, 2006.01] 
7/03 . . các phân hệ của chúng  [6, 2006.01]  
7/035 . . Mạch điện cho tín hiệu dữ liệu số không phải là dữ liệu ảnh, ví dụ cho phân chia 

tín hiệu dữ liệu, để tạo lại tín hiệu nhập dữ liệu, để phát hiện hoặc sửa lỗi của tín 
hiệu dữ liệu [6, 2006.01]  

7/04 . Hệ thống để phát một tín hiệu truyền hình, nghĩa là cả hình ảnh và âm thanh, bằng 
một sóng mang đơn  [1, 4, 2006.01]  

7/045 . . sóng mang được điều tần  [6, 2006.01]  
7/06 . Hệ thống phát đồng thời một tín hiệu truyền hình, nghĩa là cả hình ảnh và âm 

thanh, bằng nhiều sóng mang  [1, 4, 2006.01]  
7/08 . Hệ thống phát đồng thời hoặc lần lượt nhiều tín hiệu truyền hình, ví dụ tín hiệu 

thông tin phụ, tín hiệu chiếm toàn bộ hoặc một phần của cùng một băng tần  [1, 4, 
6, 2006.01]  

7/081 . . các tín hiệu thông tin phụ được phát nhờ các sóng mang phụ  [6, 2006.01]  
7/083 . . với việc chèn tín hiệu trong khoảng trống ngang hoặc dọc [6, 2006.01]  
7/084 . . với tín hiệu chèn trong khoảng trống ngang [6, 2006.01]  
7/085 . . . tín hiệu chèn là dạng số [6, 2006.01]  
7/087 . . với chèn tín hiệu trong khoảng trống dọc [6, 2006.01]  
7/088 . . . tín hiệu chèn là dạng số [6, 2006.01]  
7/10 . thích ứng với việc truyền bằng cáp điện (H04N 7/12 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01]  
7/12 . Hệ thống trong đó tín hiệu truyền hình được phát qua một kệnh hoặc nhiều kênh 

song song, băng tần của mỗi kênh hẹp hơn băng tần của tín hiệu truyền hình (H04N 
7/24 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01]  

7/14 . Hệ thống làm việc hai chiều (H04N 7/173 được ưu tiên) [1, 4, 2006.01]  
7/15 . . Hệ thống cho hội nghị [5, 2006.01] 
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7/16 . Hệ thống có bảo mật tương tự; Hệ thống thuê bao tương tự [1, 2006.01, 2011.01] 
7/167 . . Hệ thống giúp cho tín hiệu truyền hình không rõ nét thành rõ nét [4, 2006.01, 

2011.01]  
7/169 . . . Hệ thống hoạt động trong miền thời gian của tín hiệu truyền hình [6, 2006.01, 

2011.01]  
7/171 . . . Hệ thống hoạt động trong phạm vi biên độ của tín hiệu truyền hình [6, 2006.01, 

2011.01]  
7/173 . . với hệ thống làm việc theo hai chiều, ví dụ người thuê bao gửi tín hiệu chọn 

chương trình  [4, 2006.01, 2011.01]  
7/18 . Hệ thống truyền hình khép kín, tức là hệ thống trong đó tín hiệu không được sử 

dụng để truyền thanh vô tuyến [1, 2006.01] 
7/20 . Thích nghi với phát qua dải cao tần gigahec, ví dụ qua vệ tinh  [4, 2006.01]  
7/22 . thích nghi cho việc truyền dẫn quang [4, 2006.01]  
7/24 . Hệ thống để phát tín hiệu truyền hình có dùng điều biến mã xung (H04N 21/00 

được ưu tiên)  [6, 2006.01, 2011.01]  
7/36 . . . . sử dụng dự đoán thời gian [6, 2006.01]  
7/52 . . Hệ thống dùng cho phát tín hiệu hình được điều biến mã xung với một hoặc nhiều 

tín hiệu mã xung khác, ví dụ tín hiệu âm thanh hoặc tín hiệu đồng bộ(sự kết hợp 
của dòng tín hiệu dồn kênh bằng cách kết hợp dòng tín hiệu video với thành phần 
khác hoặc dữ liệu bổ sung, sự dồn kênh lại của các dòng tín hiệu dồn kênh, chèn 
các bit thêm vào dòng tín hiệu dồn kênh, kết hợp các dòng cơ bản được gói hoá 
tại máy chủ H04N 21/236; sự tách dòng tín hiệu dồn kênh, dồn kênh lại của các 
dòng tín hiệu dồn kênh, trích hoặc xử lý của Dịch vụ thông tin, sự tách các dòng 
cơ bản được gói hoá tại máy trạm H04N 21/434) [6, 2006.01, 2011.01]  

7/54 . . . tín hiệu đồng bộ [6, 2006.01]  
7/56 . . . . Đồng bộ hệ thống của chúng [6, 2006.01]  

9/00 Các phần tử của hệ thống truyền hình mầu  [1, 4, 2006.01]  
9/04 . máy phát tín hiệu ảnh  [1, 4, 2006.01]  
9/07 . . chỉ với một thiết bị bắt thu ảnh  [2, 4, 2006.01]  
9/077 . . . nhờ độ tín hiệu màu được đặc trưng bởi pha của nó  [4, 2006.01]  
9/083 . . . nhờ đó tín hiệu mầu được đặc trưng bởi tần số của nó  [4, 2006.01]  
9/09 . . với nhiều thiết bị bắt ảnh  [4, 2006.01]  
9/093 . . . Hệ thống tránh hoặc sửa lỗi bỏ sót tín hiệu thị tần [4, 2006.01]  
9/097 . . . Thiết bị quang học kết hợp với chúng, ví dụ để tách chùm tia, để hiệu chỉnh 

mầu (tách chùm tia nói chung G02B 27/10) [4, 2006.01]  
9/10 . . chỉ sử dụng phương tiện quét cơ quang (H04N 9/11 được ưu tiên, hệ thống quét 

quang học nói chung G02B 26/10)  [1, 2, 4, 2006.01]  
9/11 . . quét phim điện ảnh mầu, ví dụ cho máy chiếu phim truyền hình [2, 4, 2006.01]  
9/12 . Tạo lại ảnh (thiết bị hoặc máy móc để điều chế điện quang, từ quang, âm quang 

hoặc làm lệch chùm tia sáng G02F) [1, 2, 4, 2006.01]  
9/14 . . chỉ sử dụng phương tiện quét cơ quang học (H04N 9/11 được ưu tiên, hệ thống 

quét quang học nói chung G02B 26/10) [1, 2, 4, 2006.01]  
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9/16 . . sử dụng ống tia điện tử (H04N 9/11 được ưu tiên; ống tia điện tử H01J 31/00) [1, 
2, 4, 2006.01]  

9/18 . . . sử dụng tia điện tử riêng để làm tín hiệu màu cấp (H04N 9/27 được ưu tiên) [1, 
2, 4, 2006.01]  

9/20 . . . . . với nhiều tia trong một ống [1, 4, 2006.01]  
9/22 . . . dùng cùng một tia cho nhiều thông tin mầu sơ cấp (H04N 9/27 được ưu tiên) [1, 

2, 4, 2006.01]  
9/24 . . . . dùng các phương tiện cùng với ống hoặc ở ngoài ống tạo nên một cụm thống 

nhất để tạo tín hiệu chỉ thị vị trí tức thời của tia [1, 4, 2006.01]  
9/26 . . . . nhờ các phương tiện chọn lọc mầu quang điện, ví dụ lưới dây, các phương 

tiện làm lệch ở trong hoặc ở gần súng hoặc gần màn lân quang [1, 4, 2006.01]  
9/27 . . . với độ sâu thay đổi của sự thâm nhập chìm tia điện tử vào lớp huỳnh quang, ví 

dụ penetron [2, 4, 2006.01]  
9/28 . . . Thiết bị hội thu [1, 4, 2006.01]  
9/285 . . . . sử dụng chập bốn thấu kính (chập bốn thấu kính nhóm G21K 1/08, H01J 

3/14, 29/58, 37/10) [4, 2006.01]  
9/29 . . . sử dụng khử từ hoặc bù từ trường ngoài [2, 4, 2006.01]  
9/30 . . sử dụng thiết bị hiện hình màu mạch rắn [1, 4, 2006.01]  
9/31 . . Các thiết bị chiếu để hiện hình ảnh mầu [2, 4, 2006.01]  
9/43 . Biến đổi tín hiệu ảnh đen trắng (đơn mầu) thành tín hiệu ảnh màu để hiện thị ảnh 

màu [4, 2006.01]  
9/44 . Đồng bộ màu [1, 4, 2006.01]  
9/45 . . Tạo hoặc khôi phục sóng phụ mang mầu [4, 2006.01]  
9/455 . . Tạo tín hiệu chớp màu, chèn tín hiệu chớp mầu vào tín hiệu ảnh mầu hoặc tách 

tín hiệu chớp màu khỏi tín hiệu ảnh mầu (H04N 9/45 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
9/465 . . Đồng bộ khoá chuyển hệ PAL  [4, 2006.01]  
9/47 . . cho tín hiệu tuần tự  [2, 4, 2006.01]  
9/475 . . để liên động các nguồn đồng bộ khác nhau [4, 2006.01]  
9/64 . Mạch để xử lý tín hiệu màu (H04N 9/47 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
9/65 . . cho bộ điều biến đồng bộ [4, 2006.01]  
9/66 . . cho bộ giải điều biến đồng bộ [4, 2006.01]  
9/67 . . để ma trận hoá [4, 2006.01]  
9/68 . . để điều khiển biên độ tín hiệu màu, ví dụ mạch điều khiển màu tự động (H04N 

9/71, H04N 9/73 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
9/69 . . . để thay đổi tín hiệu màu bằng hiệu chỉnh gamma [4, 2006.01]  
9/70 . . để triệt màu [4, 2006.01]  
9/71 . . . kết hợp với điều khiển độ khuyếch đại màu [4, 2006.01]  
9/72 . . để chèn lại các thành phần một chiều và thay đổi chậm của tín hiệu màu [4, 

2006.01]  
9/73 . . mạch cân bằng màu, ví dụ mạch cân bằng trắng, điều khiển nhiệt độ mầu [4, 

2006.01]  
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9/74 . . để đạt được các hiệu quả đặc biệt (H04N 9/65 đến H04N 9/73 được ưu tiên) [4, 
2006.01]  

9/75 . . . khoá màu [4, 2006.01]  
9/76 . . . để trộn tín hiệu mầu (H04N 9/75 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
9/77 . Mạch để xử lý tín hiệu độ sáng và tín hiệu mầu liên quan tới nhau, ví dụ điều chỉnh 

pha của tín hiệu độ sáng so với tín hiệu mầu, hiệu chỉnh hệ số khuyếch đại sai lệch 
hoặc độ lệch pha (mạch để ma trận hoá H04N 9/67) [4, 2006.01]  

9/78 . . để tách tín hiệu độ sáng hoặc tín hiệu màu khỏi tín hiẹu truyền hình mầu, ví dụ sử 
dụng bộ lọc răng lược  [4, 2006.01]  

9/79 . Xử lý tín hiệu truyền hình mầu liên quan tới ghi [4, 2006.01]  
9/793 . . để điều khiển mức tín hiệu màu ví dụ bằng mạch điều khiển tự động mầu [4, 

2006.01]  
9/797 . . để ghi tín hiệu trong nhiều kênh, dải tần của mỗi kinh nhỏ hơn dải tần của tín hiệu 

(H04N 9/804, H04N 9/81, H04N 9/82 được ưu tiên) [6, 2006.01]  
9/80 . . Biến đổi tín hiệu truyền hình để ghi hình, ví dụ điều biến, thay đổi tần số, biến 

đổi ngược để phát lại [4, 2006.01]  
9/802 . . . bao gồm xử lý tín hiệu âm thanh (H04N 9/806, H04N 9/835 được ưu tiên) [6, 

2006.01]  
9/804 . . . bao gồm điều biến mã xung các thành phần tín hiệu ảnh màu [6, 2006.01]  
9/806 . . . . với xử lý tín hiệu tiếng  [6, 2006.01]  
9/808 . . . bao gồm điều biến mã xung tín hiệu thị tần màu tổng hợp  [6, 2006.01]  
9/81 . . . Thành phần tín hiệu mầu riêng biệt chỉ được ghi tuần tự [4, 2006.01]  
9/815 . . . . tín hiệu độ chói và tín hiệu thành phần mầu liên tục được ghi trong các kênh 

ghi riêng biệt [6, 2006.01]  
9/82 . . . các thành phần tín hiệu ảnh mầu riêng biệt chỉ được ghi đồng thời [4, 2006.01]  
9/825 . . . . tín hiệu độ chói và tín hiệu mầu được ghi vào các kênh riêng biệt [4, 2006.01]  
9/83 . . . . tín hiệu màu đã ghi chiếm một dải tần dưới dải tần của tín hiệu độ sáng ghi  

được [4, 2006.01]  
9/835 . . . . . bao gồm xử lý tín hiệu tiếng  [6, 2006.01]   
9/84 . . . . . . tín hiệu được ghi tỏ ra có sự khác biệt trong phần rãnh lân cận, ví dụ khác 

pha hoặc khác tần số [4, 2006.01]  
9/85 . . . . tín hiệu độ sáng ghi được chiếm một dải tần hoàn toàn bao phủ dải tần của tín 

hiệu màu ghi được ví dụ thả tần số [4, 2006.01]  
9/86 . . . thành phần tín hiệu ảnh màu riêng biệt được ghi đồng thời và tuần tự, ví dụ 

tương ứng với hệ SECAM [1, 2006.01] 
9/87 . . Tạo lại tín hiệu truyền hình màu (H04N 9/80 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
9/873 . . . để lấy ra dãy thành phần màu của tín hiệu tái lập [6, 2006.01]  
9/877 . . . bằng việc tập hợp các khối phần tử màu vào bộ nhớ trung gian [6, 2006.01]  
9/88 . . . bù tín hiệu bị sụt giảm [6, 2006.01]  
9/882 . . . . tín hiệu là tín hiệu truyền hình màu tổng hợp [6, 2006.01]  
9/885 . . . . . có sử dụng bộ nhớ trung gian số [6, 2006.01]  
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9/888 . . . . để cho tín hiệu ghi bằng điều biến mã xung (phát hiện lỗi hoặc sửa lỗi tín hiệu 
số để ghi nói chung G11B 20/18) [6, 2006.01]  

9/89 . . . bù lỗi bộ quét [6, 2006.01]  
9/893 . . . . có sử dụng bộ nhớ tương tự ví dụ thanh ghi dịch CCD, độ trễ của nó được 

điều khiển bằng VCD (bộ dao động điều khiển bằng điện áp) [6, 2006.01]  
9/896 . . . . sử dụng bộ nhớ số với bộ tạo nhịp độc lập ghi vào và đọc ra [6, 2006.01]  
9/898 . . . sử dụng nhận tần của tín hiệu màu phát lại với tín hiệu phát bổ trợ khác, ví dụ 

sóng mang tín hiệu pilot [6, 2006.01]  

11/00 Hệ thống truyền hình màu (các chi tiết H04N 9/00) [4, 2006.01]  
11/02 . với giảm dải tần (H04N 11/04 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
11/04 . sử dụng điều biến mã xung [4, 2006.01]  
11/06 . hệ thống phát được đặc trưng bởi cách kết hợp các thành phần riêng rẽ của tín hiệu 

ảnh mầu  [4, 2006.01]   
11/08 . . chỉ sử dụng tín hiệu tuần tự (hệ thống dãy điểm H04N 11/12) [4, 2006.01]  
11/10 . . . trong đó tín hiệu màu được chèn vào khoảng trống của tín hiệu độ sáng [4, 

2006.01]  
11/12 . . chỉ sử dụng tín hiệu đồng thời [4, 2006.01]  
11/14 . . . trong đó một tín hiệu được điều pha và điều biên, tải thông tin về mầu và một 

tín hiệu thứ hai tải thông tin về độ sáng, ví dụ hệ NTSC [4, 2006.01]  
11/16 . . . . tín hiệu màu biến đổi pha, ví dụ hệ PAL [4, 2006.01]  
11/18 . . sử dụng tín hiệu đồng thời và tuần tự ví dụ hệ SECAM [4, 2006.01]  
11/20 . . Biến đổi cách kết hợp thành phần tín hiệu ảnh màu riêng biệt, ví dụ biến đổi các 

tiêu chuẩn truyền hình màu [4, 2006.01]  
11/22 . . . trong đó tín hiệu đồng thời được biến đổi thành tín hiệu tuần tự hoặc ngược  

lại [4, 2006.01]  
11/24 . Hệ thống truyền hình có độ phân giải cao [6, 2006.01]  

13/00 Hệ thống hình ảnh nổi; Hệ thống hình ảnh nhiều màn hình; Các chi tiết của 
chúng [4, 2006.01, 2018.01] 

 Ghi chú [2018.01]  
 Nhóm này bao gồm hệ thống cung cấp hiệu ứng ba chiều [3D], hoặc màn hình khác 

đối với  một hoặc nhiều người xem bằng phương tiện là các tín hiệu điện tử được thể 
hiện bằng các hình ảnh mà có thể lấy ra từ các điểm quan sát khác nhau hoặc bằng 
phương tiện là các tín hiệu gồm có thông tin chiều sâu. 

13/10 . Xử lý, ghi hoặc truyền các tín hiệu hình ảnh nhiều màn hình hoặc các tín hiệu hình 
ảnh nổi [2018.01] 

13/106 . . Xử lý các tín hiệu hình ảnh (để mã hóa chuỗi hình ảnh nhiều màn hình 
H04N19/597) [2018.01] 

13/111 . . . Biến đổi các tín hiệu hình ảnh tương ứng với các điểm quan sát ảo, ví dụ, nội 
suy ảnh không gian [2018.01] 

13/117 . . . . vị trí điểm quan sát ảo do người xem lựa chọn hoặc được xác định bởi sự theo 
dõi của người xem [2018.01] 
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13/122 . . . cải thiện ấn tượng 3D của hình ảnh nổi bằng cách biến đổi nội dung tín hiệu 
hình ảnh, ví dụ, bằng cách lọc hoặc bổ sung thêm tín hiệu về chiều sâu đơn 
chiều (H04N13/128 được ưu tiên) [2018.01] 

13/125 . . . . để giảm nhiễu xuyên âm [2018.01] 
13/128 . . . Hiệu chỉnh chiều sâu hoặc độ chênh lệch [2018.01] 
13/133 . . . Cân bằng các đặc tính của các thành phần hình ảnh khác nhau, ví dụ, tăng độ 

sáng hoặc cân bằng màu [2018.01] 
13/139 . . . Chuyển đổi định dạng, ví dụ, tỉ lệ hoặc kích thước khung hình [2018.01] 
13/144 . . . để giảm sự nhấp nháy [2018.01] 
13/15 . . . đối với khía cạnh màu của tín hiệu hình ảnh [2018.01] 
13/156 . . . Trộn tín hiệu hình ảnh [2018.01] 
13/161 . . . Mã hóa, ghép kênh hoặc tách kênh các thành phần hình ảnh khác nhau (để mã 

hóa chuỗi hình ảnh nhiều màn hình H04N19/597) [2018.01] 
13/167 . . . Đồng bộ hóa hoặc điều khiển tín hiệu hình ảnh [2018.01] 
13/172 . . . tín hiệu hình ảnh bao gồm các tín hiệu không hình ảnh, ví dụ, thông tin tiêu đề 

hoặc định dạng [2018.01] 
13/178 . . . Siêu dữ liệu, ví dụ, thông tin chênh lệch [2018.01] 
13/183 . . . . Thông tin hiển thị trên màn hình [OSD], ví dụ, phụ đề hoặc thực đơn [2018.01] 
13/189 . . Ghi tín hiệu hình ảnh; Tái tạo tín hiệu hình ảnh đã ghi [2018.01] 
13/194 . . Truyền tín hiệu hình ảnh [2018.01] 
13/207 . . . sử dụng bộ cảm biến hình ảnh 2D đơn [2018.01] 
13/211 . . . . sử dụng sự ghép kênh theo thời gian [2018.01] 
13/214 . . . . sử dụng sự ghép kênh quang phổ [2018.01] 
13/218 . . . . sử dụng sự ghép kênh không gian [2018.01] 
13/221 . . . . sử dụng việc chuyển động tương đối giữa máy quay và đối tượng [2018.01] 
13/225 . . . . sử dụng rào cản thị sai [2018.01] 
13/229 . . . . sử dụng thấu kính thị sai, ví dụ, thiết bị của các thấu kính trụ [2018.01] 
13/232 . . . . sử dụng thấu kính dạng mắt ruồi, ví dụ, thiết bị của thấu kính tròn [2018.01] 
13/236 . . . . sử dụng thấu kính hoặc gương tiêu cự thay đổi [2018.01] 
13/239 . . . sử dụng hai bộ cảm biến hình ảnh 2D có vị trí tương đối bằng hoặc liên quan 

đến khoảng cách đồng tử (H04N13/243 được ưu tiên) [2018.01] 
13/243 . . . sử dụng ít nhất ba bộ cảm biến hình ảnh 2D [2018.01] 
13/246 . . . Hiệu chỉnh máy quay [2018.01] 
13/25 . . . sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai bộ cảm biến có các đặc tính khác nhau, trừ 

trong vị trí hoặc trường quan sát của nó, ví dụ, có độ phân giải hoặc các đặc tính 
chọn màu khác nhau; sử dụng các tín hiệu hình ảnh từ một bộ cảm biến để điều 
khiển các đặc tính của bộ cảm biến khác [2018.01] 

13/254 . . . kết hợp với nguồn bức xạ điện từ để rọi sáng đối tượng [2018.01] 
13/257 . . Khía cạnh của màu [2018.01] 
13/261 . . có sự biến đổi hình ảnh một chiều thành hình ảnh nổi [2018.01] 
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13/264 . . . sử dụng sự chuyển động tương đối của đối tượng trong hai khung hình hoặc 
trường hình ảnh [2018.01] 

13/268 . . . dựa trên sự biểu diễn dựa trên độ sâu ảnh [DIBR] [2018.01] 
13/271 . . trong đó tín hiệu ảnh chung bao gồm bản đồ chiều sâu hoặc bản đồ không gian 

[2018.01] 
13/275 . . từ mô hình đối tượng 3D, ví dụ, tín hiệu hình ảnh nổi do máy vi tính tạo ra 

[2018.01] 
13/279 . . . vị trí điểm quan sát ảo do người xem lựa chọn hoặc được xác định bởi sự theo 

dõi [2018.01] 
13/282 . . để tạo tín hiệu ảnh tương đương với ít nhất ba điểm quan sát hình học. ví dụ, hệ 

thống nhiều màn hình [2018.01] 
13/286 . . có chế độ ảnh nổi hoặc ảnh một chiều riêng biệt [2018.01] 
13/289 . . . Chuyển mạch giữa chế độ ảnh nổi hoặc ảnh một chiều [2018.01] 
13/293 . . Tạo ảnh nổi trộn; Tạo ảnh nổi và ảnh một chiều trộn, ví dụ, cửa sổ chồng ảnh nổi 

lên nền ảnh một chiều [2018.01] 
13/296 . . Đồng bộ hóa nó; Điều khiển nó [2018.01] 
13/30 . Tạo hình ảnh (hệ thống quang học để tạo hiệu ứng nổi hoặc ba chiều khác) 

[2018.01] 
13/302 . . để xem mà không có sự trợ giúp của kính đeo đặc biệt [2018.01] 
13/305 . . . sử dụng thấu kính thị sai, ví dụ, thiết bị của các thấu kính trụ [2018.01] 
13/307 . . . sử dụng thấu kính dạng mắt ruồi, ví dụ, thiết bị của thấu kính tròn [2018.01] 
13/31 . . . sử dụng rào cản thị sai [2018.01] 
13/312 . . . . rào cản thị sai được đặt phía sau tấm hiển thị, ví dụ, giữa bộ điều biến ánh 

sáng không gian và đèn nền [2018.01] 
13/315 . . . . rào cản thị sai là biến thời gian [2018.01] 
13/317 . . . sử dụng quang học thị sai nghiêng [2018.01] 
13/32 . . . sử dụng dãy các nguồn ánh sáng được điều khiển; sử dụng nguồn ánh sáng 

chuyển động hoặc khẩu độ chuyển động [2018.01] 
13/322 . . . sử dụng thấu kính hoặc gương tiêu cự thay đổi [2018.01] 
13/324 . . Khía cạnh của màu [2018.01] 
13/327 . . Hiệu chuẩn nó [2018.01] 
13/332 . . Hiển thị để xem có sử dụng kính đeo đặc biệt hoặc màn hình hiển thị đội đầu 

[HMD] [2018.01] 
13/334 . . . sử dụng sự ghép kênh quang phổ [2018.01] 
13/337 . . . sử dụng sự ghép kênh phân cực [2018.01] 
13/339 . . . sử dụng sự ghép kênh không gian [2018.01] 
13/341 . . . sử dụng sự ghép kênh theo thời gian [2018.01] 
13/344 . . . có màn hình hiển thị trái-phải đội đầu [2018.01] 
13/346 . . sử dụng lăng kính hoặc gương bán trong suốt [2018.01] 
13/349 . . Màn hình hiển thị nhiều hình để hiển thị ít nhất ba điểm quan sát hình học mà 

không có sự theo dõi của người xem (để xem mà không có kính đeo đặc biệt mà 
sử dụng thấu kính dạng mắt ruồi H04N13/307) [2018.01] 
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13/351 . . . để hiển thị đồng thời [2018.01] 
13/354 . . . để hiển thị liên tiếp [2018.01] 
13/356 . . có chế độ ảnh nổi hoặc ảnh một chiều riêng biệt [2018.01] 
13/359 . . Chuyển mạch giữa chế độ ảnh nổi hoặc ảnh một chiều [2018.01] 
13/361 . . Tái tạo ảnh nổi trộn; Tái tạo ảnh nổi và ảnh một chiều trộn, ví dụ, cửa sổ chồng 

ảnh nổi lên nền ảnh một chiều [2018.01] 
13/363 . . sử dụng màn chiếu hình ảnh (màn hình hiển thị ba chiều H04N13/388) [2018.01] 
13/365 . . sử dụng thiết bị phản chiếu siêu nhỏ kỹ thuật số [DMD] [2018.01] 
13/366 . . sử dụng sự theo dõi của người xem [2018.01] 
13/368 . . . cho hai hoặc nhiều hơn hai người xem [2018.01] 
13/371 . . . để theo dõi người xem có khoảng cách đồng tử khác nhau; dùng để theo dõi sự 

chuyển động của đầu quay xung quanh trục thẳng đứng [2018.01] 
13/373 . . . để theo dõi sự chuyển động của đầu dịch chuyển từ phía trước ra phía sau, 

nghĩa là, chuyển động theo chiều dọc [2018.01] 
13/376 . . . để theo dõi sự chuyển động của đầu dịch chuyển từ trái sang phải, nghĩa là, 

chuyển động bên [2018.01] 
13/378 . . . để theo dõi sự chuyển động của đầu quay quanh một trục vuông góc với màn 

hinh [2018.01] 
13/38 . . . để theo dõi sự chuyển động của đầu dịch chuyển theo chiều thẳng đứng 

[2018.01] 
13/383 . . . để theo dõi có sự phát hiện ánh nhìn, nghĩa là phát hiện đường ngắm của mắt 

người xem [2018.01] 
13/385 . . xen kẽ nhanh vị trí của các thành phần của hình ảnh bên trái – bên phải trên màn 

hình hiển thị (để xem để xem mà không có kính đeo đặc biệt có sử dụng rà cản 
thị sai biến thiên theo thời gian H04N13/315; màn hình hiển thị để xem có kính 
đeo đặc biệt hoặc màn hình hiển thị đội đầu sử dụng sự ghép kênh theo thời gian 
H04N13/341) [2018.01] 

13/388 . . Màn hình hiển thị ba chiều, nghĩa là hệ thống trong đó hình ảnh được xây dựng từ 
các thành phần của bức ảnh được phân bổ qua ba chiều [2018.01] 

13/39 . . . thành phần của bức ảnh phát ra ánh sáng tại các vị trí, trong đó, cặp chùm tia 
ánh sáng giao nhau trong vật liệu trong suốt [2018.01] 

13/393 . . . ba chiều được tạo ra nhờ chuyển động, ví dụ, rung động hoặc quay, bề mặt 
[2018.01] 

13/395 . . . bằng sự lấy mẫu chiều sâu, nghĩa là, ba chiều được cấu trúc từ một chồng hoặc 
chuỗi các mặt phẳng hình ảnh 2D [2018.01] 

13/398 . . Đồng bộ hóa chúng; Điều khiển chúng [2018.01]  

17/00 Chuẩn đoán, thử nghiệm và đo lường cho hệ thống truyền hình hoặc các phần 
tử của chúng  [4, 2006.01]  

17/02 . cho tín hiệu truyền hình màu [4, 2006.01]  
17/04 . cho máy thu [4, 2006.01]  
17/06 . cho máy ghi [4, 2006.01] 
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19/00 Phương pháp và thiết bị để mã hóa, giải mã, nén hoặc giải nén các tín hiệu video 
kỹ thuật số [2014.01] 

19/10 . sử dụng mã hóa thích nghi [2014.01] 

Ghi chú [2014.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, mỗi khía cạnh liên quan đến mã hóa thích nghi nên, 

được phân loại trong một trong các phân nhóm H04N 19/102, H04N 19/134, H04N 
19/169 và H04N 19/189. 

19/102 . . Được đặc trưng bởi phần tử, tham số hoặc vùng lựa chọn bị ảnh hưởng hoặc kiểm 
soát bởi mã hóa thích nghi [2014.01] 

19/103 . . . Lựa chọn chế độ mã hóa hoặc chế độ dự đoán [2014.01] 
19/105 . . . . Lựa chọn đơn vị tham chiếu cho dự đoán trong một chế độ mã hóa hoặc dự 

đoán đã chọn, ví dụ lựa chọn vị trí thích hợp và số điểm ảnh được sử dụng để 
dự đoán [2014.01] 

19/107 . . . . giữa mã dự đoán không gian và thời gian, ví dụ làm mới ảnh [2014.01] 
19/109 . . . . trong số nhiều chế độ mã hóa dự đoán thời gian [2014.01] 
19/11 . . . . trong số nhiều chế độ mã hóa dự đoán không gian [2014.01] 
19/112 . . . . theo chế độ hiển thị chế độ cho trước, ví dụ cho chế độ hiển thị xen kẽ hoặc 

lũy tiến [2014.01] 
19/114 . . . . Thích nghi cấu trúc của nhóm hình ảnh [GOP], ví dụ số khung hình chữ B 

giữa hai điểm neo khung (H04N 19/107 được ưu tiên) [2014.01] 
19/115 . . . Lựa chọn khối lượng mã cho một đơn vị mã hóa trước khi mã hóa [2014.01] 
19/117 . . . Bộ lọc, ví dụ cho tiền xử lý hoặc sau xử lý (ngân hàng bộ lọc kênh phụ H04N 

19/635) [2014.01] 
19/119 . . . Các khía cạnh phân chia thích nghi ví dụ phân chia một ảnh thành các khối mã 

hóa hình chữ nhật hoặc không phải hình chũ nhật [2014.01] 
19/12 . . . Lựa chọn từ nhiều biến đổi hoặc tiêu chuẩn, ví dụ lựa chọn giữa biến đổi côsin 

rời rạc [DCT] và biến đổi băng phụ hoặc lựa chọn giữa H.263 và H.264 
[2014.01] 

Ghi chú [2014.01] 
 Khi phân loại trong nhóm này, mỗi thuật toán nén nên phân loại sâu hơn trong các 

phân nhóm có liên quan của các nhóm H04N 19/60 hoặc H04N 19/90. 
19/122 . . . . Lựa chọn kích thước biến đổi, ví dụ 8x8 hoặc 2x4x8 DCT; Lựa chọn chuyển 

đổi băng phụ có cấu trúc hoặc loại khác nhau [2014.01] 
19/124 . . . Định lượng hóa [2014.01] 
19/126 . . . . Các chi tiết của các chức năng chuẩn hóa hoặc hiệu chỉnh, ví dụ các ma trận 

chuẩn hóa hoặc các lượng tử hóa đồng nhất biến đổi [2014.01] 
19/127 . . . Ưu tiên nguồn tài nguyên phần cứng hoặc tính toán [2014.01] 
19/129 . . . Quét các đơn vị mã hóa, ví dụ quét zig-zag các hệ số biến đổi hoặc đặt lệnh linh 

hoạt khối macro [2014.01] 
19/13 . . . Mã hóa thích nghi entropi, ví dụ mã hóa thích nghi chiều dài biến đổi [AVLC] 

hoặc mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh [CABAC] [2014.01] 
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19/132 . . . Lấy mẫu, chắn hoặc cắt ngắn các đơn vị mã hoá, ví dụ lấy mẫu lại thích nghi, 
bỏ qua khung, nội suy khung hoặc chắn hệ số biến đổi tần số cao [2014.01] 

19/134 . . . đặc trưng bởi yếu tố, tham số hoặc tiêu chí ảnh hưởng hoặc kiểm soát mã hóa 
thích nghi [2014.01] 

19/136 . . . Các đặc điểm hoặc thuộc tính tín hiệu video đầu vào [2014.01] 
19/137 . . . . Chuyển động bên trong một đơn vị mã hóa, ví dụ khoảng cách trung bình, 

khung hoặc chênh lệch khối [2014.01] 
19/139 . . . . . Phân tích các vectơ chuyển động, ví dụ độ lớn, hướng, sự khác biệt hoặc độ 

tin cậy của chúng [2014.01] 
19/14 . . . . Mã hóa đơn vị phức tạp, ví dụ số lượng hoạt động hoặc dự báo vị trí cạnh 

(H04N 19/146 được ưu tiên) [2014.01] 
19/142 . . . Phát hiện cảnh cắt hoặc cảnh thay đổi [2014.01] 
19/146 . . . Tỷ lệ dữ liệu hoặc số lượng mã tại đầu ra bộ mã hoá [2014.01] 
19/147 . . . . theo tiêu chí tỷ lệ vênh (tỷ lệ vênh như là một tiêu chí để ước lượng chuyển 

động H04N 19/567) [2014.01] 
19/149 . . . . bằng cách ước lượng số lượng mã hóa bằng một mô hình, ví dụ mô hình toán 

học hoặc mô hình thống kê [2014.01] 
19/15 . . . . bằng cách kiểm tra kích thước dữ liệu nén thực tế ở bộ nhớ trước khi quyết 

định lưu trữ tại bộ đệm truyền [2014.01] 
19/152 . . . . bằng cách đo độ đầy của bộ đệm truyền [2014.01] 
19/154 . . . Đo lường hoặc đánh giá chất lượng hình ảnh sau khi giải mã, ví dụ đo sự vênh 

(sử dụng tiêu chí tỷ lệ vênh H04N19/147) [2014.01] 
19/156 . . . Sẵn sàng phần cứng hoặc tài nguyên tính toán, ví dụ mã hóa dựa trên tiêu chí 

tiết kiệm năng lượng [2014.01] 
19/157 . . . Chỉ định chế độ mã hóa, tức là chế độ mã hóa được xác định trước hoặc đã 

được lựa chọn trước để lựa chọn các thông số hoặc thành phần khác [2014.01] 
19/159 . . . . Kiểu dự đoán, ví dụ dự đoán khung bên trong, khung liên kết hoặc hai chiều 

[2014.01] 
19/16 . . . . cho một chế độ hiển thị cho trước, ví dụ cho chế độ hiển thị xen kẽ hoặc lũy 

tiến [2014.01] 
19/162 . . . Nhập của người dùng [2014.01] 
19/164 . . . Phản hồi từ người nhận hoặc từ kênh truyền tải [2014.01] 
19/166 . . . . liên quan đến số lượng lỗi truyền tải, ví dụ tỷ lệ lỗi bit [BER] [2014.01] 
19/167 . . . Vị trí trong một hình ảnh video, ví dụ khu vực quan tâm [ROI] [2014.01] 
19/169 . . Được đặc trưng bởi đơn vị mã hóa, nghĩa là phần cấu trúc hoặc phần ngữ nghĩa 

của tín hiệu video là đối tượng hoặc đối tượng của mã hóa thích nghi [2014.01] 
19/17 . . . đơn vị là một vùng hình ảnh, ví dụ một đối tượng [2014.01] 
19/172 . . . . vùng là hình ảnh, khung hoặc trường [2014.01] 
19/174 . . . . vùng là một mảnh, ví dụ một dãy khối hoặc một nhóm các khối [2014.01] 
19/176 . . . . vùng là một khối, ví dụ khối macro [2014.01] 
19/177 . . . đơn vị là một nhóm các hình ảnh [GOP] [2014.01] 
19/179 . . . đơn vị là một cảnh hoặc một khung hình [2014.01] 
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19/18 . . . đơn vị là một tập các hệ số biến đổi [2014.01] 
19/182 . . . đơn vị là một pixel [2014.01] 
19/184 . . . đơn vị là các bit, ví dụ của luồng video nén [2014.01] 
19/186 . . . đơn vị là một màu hoặc một thành phần màu [2014.01] 
19/187 . . . đơn vị là một lớp video có khả năng mở rộng [2014.01] 
19/189 . . đặc trưng bởi phương pháp thích nghi, công cụ thích nghi hoặc loại thích nghi 

được sử dụng cho mã hóa thích nghi [2014.01] 
19/19 . . . sử dụng tối ưu hóa dựa trên phương pháp nhân tử Lagrange [2014.01] 
19/192 . . . phương pháp thích nghi, công cụ thích nghi hoặc loại thích nghi là lặp hoặc đệ 

quy [2014.01] 
19/194 . . . . bao gồm chỉ hai lần qua [2014.01] 
19/196 . . . đặc biệt thích hợp để tính toán các thông số mã hóa, ví dụ bằng cách tính toán 

trung bình trước đó các thông số mã hóa (xử lý các vec tơ chuyển động H04N 
19/513) [2014.01] 

19/20 . sử dụng mã hóa đối tượng video [2014.01] 
19/21 . . có mã hóa nhị phân thành phần hình ảnh mang thông tin rõ ràng cho các đối 

tượng video, ví dụ thuật toán giải mã dựa trên ngữ cảnh [CAE] [2014.01] 
19/23 . . với mã hóa các khu vực hiện diện trong toàn bộ đoạn video, ví dụ hình sprit, nền 

hoặc tranh ghép [2014.01] 
19/25 . . với mã hóa mô tả cảnh, ví dụ nén định dạng nhị phân cho các cảnh [BMPS] 

[2014.01] 
19/27 . . liên quan đến cả các thành phần hình ảnh tổng hợp và tự nhiên, ví dụ mã hóa lai 

tổng hợp tự nhiên [SNHC] [2014.01] 
19/29 . . liên quan đến khả năng mở rộng tại mức đối tượng, ví dụ lớp đối tượng video 

[VOL] [2014.01] 
19/30 . sử dụng các kỹ thuật có tính phân cấp, ví dụ khả năng mở rộng (H04N 19/63 được 

ưu tiên) [2014.01] 
19/31 . . trong miền thời gian [2014.01] 
19/33 . . trong miền không gian [2014.01] 
19/34 . . Các kỹ thuật khả năng mở rộng liên quan đến việc mã hoá lớp dựa trên các bit 

tăng dần, ví dụ như khả năng mở rộng chi tiết tốt [FGS] [2014.01] 
19/36 . . Các kỹ thuật khả năng mở rộng liên quan đến định dạng các lớp như là một chức 

năng của biến dạng hình ảnh sau khi giải mã, ví dụ khả năng mở rộng tín hiệu đến 
tạp nhiễu [SNR] [2014.01] 

19/37 . . Với các phương tiện để phân bổ các ưu tiên truyền khác nhau cho dữ liệu đầu vào 
video hoặc dữ liệu mã hoá video [2014.01] 

19/39 . . bao gồm mã hóa nhiều mô tả [MDC], tức là với các lớp riêng biệt được cấu trúc 
như mô tả giải mã được một cách độc lập của dữ liệu hình ảnh đầu vào [2014.01] 

19/40 . sử dụng chuyển mã video, tức là giải mã một phần hoặc toàn bộ luồng đầu vào 
được mã hóa bằng cách mã hóa lại luồng đầu ra đã giải mã [2014.01] 

19/42 . đặc trưng bởi các chi tiết thực hiện hoặc phần cứng được đặc biệt thích nghi để nén 
video hoặc giải nén, ví dụ thiết lập phần mềm chuyên dụng (H04N 19/635 được ưu 
tiên) [2014.01] 

350 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H04N 

19/423 . . đặc trưng bởi sự sắp xếp bộ nhớ (H04N 19/433 được ưu tiên) [2014.01] 
19/426 . . . sử dụng phương pháp thu hẹp bộ nhớ [2014.01] 
19/43 . . Phần cứng đặc biệt thích hợp để bù hoặc ước lượng chuyển động [2014.01] 
19/433 . . . đặc trưng bởi các kỹ thuật truy cập bộ nhớ [2014.01] 
19/436 . . sử dụng phương tiện tính toán song song [2014.01] 
19/44 . Bộ giải mã đặc biệt thích hợp với chúng, ví dụ bộ giải mã video bất đối xứng đối 

với bộ mã hoá [2014.01] 
19/46 . Nhúng thông tin bổ sung vào tín hiệu video trong quá trình nén (H04N 19/517, 

H04N 19/68, H04N 19/70 được ưu tiên) [2014.01] 
19/463 . . bằng cách nén các tham số mã hóa trước khi truyền [2014.01] 
19/467 . . đặc trưng bởi thông tin nhúng đang ẩn, ví dụ đánh dấu mờ (watermarking) 

[2014.01] 
19/48 . sử dụng các kỹ thuật xử lý miền nén không phải là giải nén, ví dụ sửa đổi các hệ số 

biến đổi, dữ liệu mã hóa mạch dài biến đổi [VLC] hoặc dữ liệu mã hóa thời gian 
chạy (dự đoán chuyển động trong một miền chuyển đổi H04N 19/547, xử lý các 
vec tơ chuyển động được giải mã H04N 19/513) [2014.01] 

19/50 . sử dụng mã hóa dự đoán (H04N 19/61 được ưu tiên) [2014.01] 
19/503 . . bao gồm dự đoán thời gian (mã hóa thích nghi với sự lựa chọn thích nghi giữa mã 

hóa dự đoán không gian và thời gian H04N 19/107; mã hóa thích nghi với sự lựa 
chọn thích nghi trong nhiều phương thức mã hóa dự đoán thời gian H04N 
19/109) [2014.01] 

19/507 . . . sử dụng bổ sung có điều kiện [2014.01] 
19/51 . . . Ước lượng chuyển động hoặc bù chuyển động [2014.01] 
19/513 . . . . xử lý các vec tơ chuyển động [2014.01] 
19/517 . . . . . bằng cách mã hóa [2014.01] 
19/52 . . . . . . bằng cách mã hóa dự đoán [2014.01] 
19/523 . . . . với độ chính xác đến bub-pixel [2014.01] 
19/527 . . . . Ước lượng vector chuyển động chung [2014.01] 
19/53 . . . . Ước lượng chuyển động nhiều độ phân giải ; Ước lượng chuyển động phân 

cấp [2014.01] 
19/533 . . . . Ước lượng chuyển động sử dụng tìm kiếm nhiều bước, ví dụ tìm kiếm 2D-log 

hoặc tìm kiếm một- một tại một thời điểm [OTS] [2014.01] 
19/537 . . . . Ước lượng chuyển động ngoài khối [2014.01] 
19/54 . . . . . sử dụng điểm nổi hoặc mắt lưới [2014.01] 
19/543 . . . . . sử dụng các vùng [2014.01] 
19/547 . . . . Ước lượng chuyển động được thực hiện trong một miền chuyển đổi [2014.01] 
19/55 . . . . Ước lượng chuyển động với các ràng buộc về không gian, ví dụ tại ranh giới 

ảnh hoặc vùng [2014.01] 
19/553 . . . . Ước lượng chuyển động để ứng phó với tình trạng bị bít [2014.01] 
19/557 . . . . Ước lượng chuyển động đặc trưng bởi cách dừng tính toán hoặc lặp lại dựa 

trên các tiêu chí nhất định, ví dụ cường độ lỗi quá lớn hoặc ra thoát sớm 
[2014.01] 

351 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H04N 

19/56 . . . . Ước lượng chuyển động với việc khởi tạo tìm kiếm vectơ, ví dụ ước lượng 
một lựa chọn tốt để bắt đầu tìm kiếm [2014.01] 

19/563 . . . . Ước lượng chuyển động với bộ đệm, tức là với việc điền các giá trị không 
phải là đối tượng vào khối hoặc khu vực hình ảnh tùy ý để ước lượng 
[2014.01] 

19/567 . . . . Ước lượng chuyển động dựa trên các tiêu chí tỷ lệ vênh [2014.01] 
19/57 . . . . Ước lượng chuyển động đặc trưng bởi một cửa sổ tìm kiếm với kích thước 

hoặc hình dạng biến đổi [2014.01] 
19/573 . . . . Bù chuyển động với dự đoán nhiều khung bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều 

khung tham chiếu theo một hướng dự báo nhất định [2014.01] 
19/577 . . . . Bù chuyển động bằng nội suy khung hai chiều, tức là sử dụng hình ảnh B 

[2014.01] 
19/58 . . . . Bù chuyển động với dự đoán dài hạn, nghĩa là khung tham chiếu cho một 

khung hiện tại không phải là điểm thời gian gần nhất (H04N 19/23 được ưu 
tiên) [2014.01] 

19/583 . . . . Bù chuyển động với các khối chồng chéo [2014.01] 
19/587 . . 

[2014.01] 
19/59 . . bao gồm việ , ví dụ thay đổi kích thước 

hoặc độ phân giải hình ảnh [2014.01] 
19/593 . . [2014.01] 
19/597 . . [2014.01] 
19/60 . sử dụng mã hóa biến đổi [2014.01] 
19/61 . . [2014.01] 
19/615 . . . [MCTF] [2014.01] 
19/62 . . bằng việc chuyển đổi tần số theo ba chiều (H04N 19/63 được ưu tiên) [2014.01] 
19/625 . . sử dụng biến đổi cosine rời rạc [DCT] [2014.01] 
19/63 . . [2014.01] 
19/635 . . . [2014.01] 
19/64 . . . [2014.01] 
19/645 . . . . bằng cách nhóm các hệ số thành các khối sau khi chuyển đổi [2014.01] 
19/65 . sử dụng khả năng phục hồi lỗi [2014.01] 
19/66 . . , nghĩa là tách dữ liệu thành các gói tin hoặc phân 

vùng theo tầm quan trọng [2014.01] 
19/67 . . [UEP], nghĩa là bảo vệ theo tầm quan 

trọng của dữ liệu [2014.01] 
19/68 . . [2014.01] 
19/69 . . [RVLC] [2014.01] 
19/70 . đặc trưng bởi các khía cạnh cú pháp liên quan đến mã hóa video, ví dụ liên quan 

đến các tiêu chuẩn nén [2014.01] 
19/80 .  video, ví dụ cho nội suy điểm ảnh 

(H04N 19/635, H04N 19/86 được ưu tiên) [2014.01] 
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19/82 . . [2014.01] 
19/85 . [2014.01] 
19/86 . . [2014.01] 
19/87 . . 

[2014.01] 
19/88 . . hau, ví dụ xáo 

trộn, xen kẽ, hoặc hoán chuyển dữ liệu điểm ảnh hoặc hoán vị dữ liệu hệ số 
chuyển đổi giữa các khối khác nhau [2014.01] 

19/89 . . 
giải mã [2014.01] 

19/895 . . . kết hợp với che giấu lỗi [2014.01] 
19/90 . -

(fractal) [2014.01] 
19/91 . . mã hóa entropi, ví dụ mã hóa chiều dài biến đổi [VLC] hoặc mã số học [2014.01] 
19/93 . . [2014.01] 
19/94 . . [2014.01] 
19/96 . . [2014.01] 
19/97 . . [2014.01] 
19/98 . . [ADRC] [2014.01] 
 

21/00 Phân phối nội dung có lựa chọn, ví dụ truyền hình tương tác hoặc video theo 
yêu cầu [VOD] (truyền dẫn dữ liệu hình ảnh động hai chiều thời gian thực H04N 
7/14) [2011.01] 

 Ghi chú [2011.01] 
(1) Nhóm này bao gồm: 
 - xử lý phân phối truyền hình tương tác, hệ thống hoặc thiết bị của chúng mà đặc 

trưng bởi cấu hình hệ thống điểm nối đa điểm, và chủ yếu được sử dụng cho phân 
phối đơn hướng dữ liệu hình ảnh động hoặc cung cấp kết quả từ sự tương tác giữa 
các hệ thống điều hành, ví dụ nhà cung cấp truy nhập hoặc dịch vụ, người sử dụng ví 
dụ như khách thuê bao, và các thiết bị hệ thống.  

 - nhiều hệ thống bao gồm cả các hệ thống truyền thông dành riêng, như là hệ thống 
phân phối truyền hình, mà chủ yếu là phân phối dữ liệu hình ảnh động theo kiểu chỉ 
thị trước, và thêm vào đó có thể cung cấp cấu trúc và xa hơn là dữ liệu truyền thông 
hoặc dịch vụ đa dạng ở cả hai loại là đơn hướng và hai chiều. Tuy nhiên, hình ảnh sẽ 
chiếm hầu hết băng thông tải xuống trong quá trình phân phối. 

 - giao diện hệ thống vận hành với các bộ phận bên phía máy phát hoặc giao diện cho 
người sử dụng với các bộ phận từ phía máy thu sẽ được làm cho thuận tiện, thông 
qua tương tác với các bộ phận sự điều khiển động xử lý dữ liệu hay dòng dữ liệu tại 
các điểm khác nhau trong hệ thống. Sự tương tác này không thường xuyên hoặc hay 
bị ngắt quãng trong tự nhiên. 

 - quy trình, hệ thống hoặc các bộ phận của chúng đặc biệt chuyên dùng cho máy 
phát, phân phối hoặc xử lý dữ liệu mà cả hai được liên kết với nội dung hình ảnh, ví 
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dụ lí lịch dữ liệu, phân loại hoặc liên quan đến người sử dụng hay môi trường của 
người đó mà có thể thu thập được một cách chủ động hoặc bị động. Dữ liệu này 
cũng được dùng để làm thuận tiện sự tương tác hoặc để thay đổi hay đích nhắm của 
nội dung. 

(2) Trong nhóm chính này, quy tắc ưu tiên vị trí đầu tiên được áp dung, nghĩa là tại mỗi 
mức thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí 
thích hợp đầu tiên. 

 
21/20 . Máy chủ đặc biệt chuyên dùng cho phân phối nội dung, vid dụ máy chủ VOD; Vận 

hành chúng [2011.01] 
21/21 . . Các thành phần hay cấu trúc của máy chủ [2011.01] 
21/214 . . . Bệ máy chủ chuyên dụng, ví dụ loại máy chủ đặt trên máy bay, trong khách sạn 

hay bệnh viện [2011.01]  
21/218 . . . Nguồn cung cấp nội dung hình ảnh và âm thanh, ví dụ các dãy đĩa [2011.01] 
21/2183 . . . . Cạc nhớ [2011.01] 
21/2187 . . . . Cấp trực tiếp [2011.01] 
21/222 . . . Các máy chủ thứ cấp, ví dụ máy chủ uỷ nhiệm hoặc thiết bị đầu cuối truyền 

hình cáp [2011.01] 
21/2225 . . . . Các máy chủ VOD nội vùng [2011.01] 
21/226 . . . Các bộ phận bên trong máy chủ [2011.01] 
21/23 . . Xử lý nội dung hoặc thêm dữ liệu; Vận hành máy chủ một cách cơ bản; Máy chủ 

trung gian [2011.01] 
21/231 . . . Thao tác lưu trữ thông tin, ví dụ ghi nhớ phim phục vụ cho việc lưu trữ ngắn hạn, 

sao chép dữ liệu trên nhiều máy chủ hoặc ưu tiên dữ liệu cho mục đích xóa 
[2011.01] 

21/2312 . . . . Bố trí dữ liệu trên dãy đĩa [2011.01] 
21/2315 . . . . . sử dụng kỹ thuật đan xen[2011.01] 
21/2318 . . . . . sử dụng kỹ thuật kẻ dọc [2011.01] 
21/232 . . . Thao tác truy hồi nội dung trong máy chủ, ví dụ đọc các luồng hình ảnh từ dãy 

đĩa [2011.01] 
21/233 . . . Xử lý các luồng âm thanh sơ cấp [2011.01] 
21/234 . . . Xử lý các luồng hình ảnh sơ cấp, ví dụ ghép các luồng hình ảnh hoặc thao 

tác lập đồ thị màn hình MPEG-4 (giải mã hình ảnh hoặc chuyển mã các xử lý 
chính nó H04N 7/26) [2011.01] 

21/2343 . . . . tham gia thao tác định dạng lại các tín hiệu hình ảnh để phân phối hoặc tuân thủ 
những yêu cầu của người sử dụng cuối hoặc những yêu cầu trong thiết bị 
người sử dụng cuối [2011.01] 

21/2347 . . . . tham gia mã hóa luồng hình ảnh [2011.01] 
21/235 . . . Xử lý dữ liệu bổ sung, ví dụ xáo trộn dữ liệu bổ sung hoặc xử lý bộ khóa nội 

dung [2011.01] 
21/236 . . . Ghép luồng đa truyền, ví dụ luồng vận chuyển, bằng cách kết hợp luồng hình ảnh 

với nội dung hoặc dữ liệu bổ sung khác, ví dụ chèn URL [địa chỉ tài nguyên] 
vào luồng hình ảnh,  dữ liệu phần mềm đa truyền vào luồng hình ảnh; Đa truyền 
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lại các luồng đa truyền; Chèn vòng bit vào luồng đa truyền, ví dụ để đạt được 
tốc độ bit ổn định; Ghép luồng cơ bản được gói hóa [2011.01] 

21/2362 . . . . Tạo ra hoặc xử lý SI [Thông tin dịch vụ] [2011.01] 
21/2365 . . . . đa truyền một số luồng hình ảnh [2011.01] 
21/2368 . . . . đa truyền các luồng âm thanh và hình ảnh [2011.01] 
21/237 . . . Giao tiếp với máy chủ dữ liệu bổ sung [2011.01] 
21/238 . . . Giao diện đường xuôi luồng của mạng truyền,  ví dụ điều chỉnh tốc độ đường 

truyền của luồng hình ảnh theo dải tần mạng; Xử lý đa truyền các luồng 
[2011.01] 

21/2381 . . . . Điều chỉnh luồng đa truyền theo mạng chuyên dụng, ví dụ mạng IP [giao thức 
interrnet] [2011.01] 

21/2383 . . . . Mã hóa kênh luồng bit số, ví dụ điều biến [2011.01] 
21/2385 . . . . Sự phân bố kênh (H04N 21/266 ưu tiên); Sự phân bố giải tần (H04N 21/24 ưu 

tiên) [2011.01] 
21/2387 . . . . Xử lý luồng đáp ứng lại yêu cầu phát lại từ người sử dụng cuối, ví dụ thủ thuật 

[2011.01] 
21/2389 . . . . Xử lý luồng đa truyền, ví dụ mã hóa luồng đa truyền [2011.01] 
21/239 . . . Giao diện đường ngược luồng mạng truyền, ví dụ ưu tiên yêu cầu của máy 

khách [2011.01] 
21/24 . . . Giám sát các xử lý hoặc tài nguyên, ví dụ giám sát tải máy chủ, dải tần hoặc các 

yêu cầu ngược luồng hiện có[2011.01] 
21/241 . . . Các xử lý hệ điều hành [OS], ví dụ cài đặt máy chủ [2011.01] 
21/242 . . . Các xử lý đồng bộ hóa, ví dụ xử lý PCR [Chuẩn thời gian chương trình] 

[2011.01] 
21/25 . . Thao tác quản lý được thực hiện bằng máy chủ để tạo điều kiện phân bố nội dung 

hoặc quản lý dữ liệu liên quan đến người sử dụng cuối hoặc thiết bị khách, ví dụ 
chứng thực người sử dụng cuối hoặc thiết bị khách hoặc nghiên cứu sở thích người sử 
dụng  để gợi ý những bộ phim [2011.01] 

21/254 . . . Quản lý máy chủ dữ liệu bổ sung, ví dụ mua bán máy chủ hoặc máy chủ quản lý 
các quyền [2011.01] 

21/2543 . . . . Lập hóa đơn [2011.01] 
21/2547 . . . . . Bên thứ ba lập hóa đơn, ví dụ hóa đơn của nhà quảng cáo [2011.01] 
21/258 . . . Quản lý dữ liệu máy khách hoặc người sử dụng cuối, ví dụ quản lý dung lượng 

máy khách, sở thích người sử dụng hoặc thống kê dân số hoặc xử lý nhiều sở thích 
người sử dụng cuối thu được dữ liệu dữ liệu tổng hợp [2011.01] 

21/262 . . . Lên lịch phân bố nội dung hoặc dữ liệu bổ sung, ví dụ gửi đi dữ liệu bổ sung tại 
những thời điểm không phải cao điểm, cập nhật các mô đun phần mềm, tính toán 
tần suất truyền kéo, làm trễ việc truyền luồng hình ảnh hoặc tạo ra danh sách 
hiển thị [2011.01] 

21/266 . . . Quản lý kênh hoặc nội dung, ví dụ tạo ra và quản lý chìa khóa và thông điệp 
phân quyền trong hệ thống truy cập có điều kiện hoặc sát nhập kênh truyền thông 
đơn hướng VOD vào kênh truyền thông đa hướng [2011.01] 
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21/2662 . . . . Điều chỉnh độ phức tạp của luồng hình ảnh, ví dụ bằng cách chia tỷ lệ độ phân 
giải hoặc tốc độ truyền bit của luồng hình ảnh trên cơ sở khối lượng máy 
khách [2011.01] 

21/2665 . . . . Tập trung nội dung từ các nguồn khác nhau, ví dụ Internet và vệ tinh [2011.01] 
21/2668 . . . . Tạo ra kênh dành cho nhóm người sử dụng đầu cuối có sở thích, ví dụ bằng 

cách chèn các thông tin thương mại có chủ ý vào luồng hình ảnh trên cơ sở tiểu 
sử người sử dụng cuối [2011.01] 

21/27 . . Các ứng dụng người sử dụng cuối nằm ở máy chủ [2011.01] 
21/274 . . . Lưu trữ nội dung cụ thể của người sử dụng cuối hoặc dữ liệu bổ sung đáp ứng lại 

yêu cầu của người sử dụng cuối [2011.01] 
21/2743 . . . . Dẫn hình ảnh của dữ liệu được đăng tải lên từ máy khách [2011.01] 
21/2747 . . . . Lưu trữ từ xa các chương trình hình ảnh nhận được thông qua đường xuôi 

luồng, ví dụ từ máy chủ [2011.01] 
 

21/278    . . . Cơ sở dữ liệu bộ khóa nội dung hoặc dịch vụ thư mục cho truy cập của người sử 
dụng cuối [2011.01] 

21/40 . Thiết bị khách được điều chỉnh một cách cụ thể để tiếp nhận hoặc tương tác với, nội 
dung, ví dụ STB [set-top- box]; Thao tác của chúng [2011.01] 

21/41 . . Cấu trúc của máy khách; Cấu trúc ngoại vi máy khách [2011.01] 
21/414 . . . Hệ thống máy khách chuyên biệt, ví dụ thiết bị tiếp nhận ở xe ô tô hoặc được đặt 

chìm trong thiết bị di động [2011.01] 
21/4143 . . . . PC [Máy tính cá nhân] [2011.01] 
21/4147 . . . . PVR [Máy thu âm thanh hình ảnh cá nhân] (H04N 5/76 ưu tiên) [2011.01] 
21/418 . . . Thẻ ngoài được dùng kết hợp với thiết bị khách, ví dụ với truy cập có điều kiện  

[2011.01] 
21/4185 . . . . để thanh toán [2011.01] 
21/422 . . . Thiết bị ngoại vi chỉ để nhập, ví dụ hệ thống định vị toàn cầu [GPS] [2011.01] 
21/4223 . . . . Máy quay (H04N 5/225 ưu tiên) [2011.01] 
21/4227 . . . . Nhập từ xa thông qua người sử dụng ở vị trí xa từ thiết bị khách, ví dụ tại 

công sở [2011.01] 
21/426 . . . Linh kiện bên trong của máy khách (H04N 5/44 ưu tiên) [2011.01] 
21/43 . . Xử lý nội dung hoặc dữ liệu bổ sung, ví dụ phân kênh đa truyền dữ liệu bổ sung từ 

luồng hình ảnh số; Thao tác máy khách sơ cấp, ví dụ giám sát mạng tại nhà hoặc 
đồng bộ hóa đồng hồ giải mã; Máy khách trung gian [2011.01] 

21/431 . . . Tạo ra giao diện hình ảnh; Hoàn trả nội dung hoặc dữ liệu bổ sung [2011.01] 
21/432  . . . Thao tác truy hồi nội dung từ môi trường lưu trữ cục bộ, ví dụ đĩa cứng 

[2011.01] 
21/433 . . . Thao tác lưu trữ thông tin, ví dụ thao tác lưu trữ đáp ứng lại yêu cầu tạm dừng 

hoặc ghi nhớ thao tác [2011.01] 
21/4335 . . . . Thao tác giữ nhà, ví dụ ưu tiên nội dung xóa do giới hạn không gian lưu trữ 

[2011.01] 
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21/434 . . . Giải tán luồng đa truyền, ví dụ phân kênh đa truyền âm thanh và các luồng hình 
ảnh hoặc tách dữ liệu bổ sung từ luồng hình ảnh; Đa truyền lại các luồng đa 
truyền; Tách hoặc xử lý SI; Giải tán luồng cơ bản được gói hóa [2011.01] 

21/435 . . . Xử lý dữ liệu bổ sung, ví dụ giải mã dữ liệu bổ sung hoặc xây dựng lại phần 
mềm từ các mô đun được tách từ luồng vận chuyển [2011.01] 

21/436 . . . Giao diện mạng phân bố cục bộ, ví dụ giao tiếp với STB khác hoặc bên trong 
nhà [2011.01] 

21/4363 . . . . Điều chỉnh luồng hình ảnh để phù hợp với mạng cục bộ cụ thể, ví dụ IEEE 
1394 hoặc mạng Bluetooth [2011.01] 

21/4367 . . . . Thiết lập giao tiếp an ninh giữa máy khách và thiết bị ngoại vi hoặc thẻ thông 
minh [2011.01] 

21/437 . . . Giao diện đường ngược luồng mạng truyền, ví dụ để truyền yêu cầu của máy 
khách đến  máy chủ VOD [2011.01] 

21/438 . . . Giao diện đường xuôi luồng mạng truyền từ máy chủ, ví dụ truy hồi các gói 
MPEG từ mạng IP [2011.01] 

21/4385 . . . . Xử lý luồng đa truyền, ví dụ giải mã luồng đa truyền [2011.01] 
21/439 . . . Xử lý các luồng âm thanh sơ cấp [2011.01] 
21/44 . . . Xử lý các luồng hình ảnh sơ cấp, ví dụ ghép đoạn hình ảnh truy hồi được từ lưu 

trữ cục bộ với luồng hình ảnh vào hoặc hoàn trả màn hình theo đồ thị màn hình 
MPEG-4 [2011.01] 

21/4402 . . . . tham gia định dạng lại thao tác các tín hiệu hình ảnh để phân bố lại hộ gia 
đình, lưu trữ hoặc hiển thị thời gian thực [2011.01] 

21/4405 . . . . tham gia giải mã luồng hình ảnh [2011.01] 
21/4408 . . . . tham gia giải mã luồng hình ảnh, ví dụ mã hóa lại luồng hình ảnh đã được giải 

mã để phân bố lại ở mạng tại nhà (bố trí để giao tiếp mật hoặc giao tiếp an ninh 
H04L 9/00) [2011.01] 

21/441 . . . Yêu cầu định danh người sử dụng cuối [2011.01] 
21/4415 . . . . sử dụng các đặc điểm sinh trắc của người sử dụng, ví dụ bằng cách nhận biết 

giọng nói hoặc quét vân tay [2011.01] 
21/442 . . . Giám sát các xử lý hoặc tài nguyên, ví dụ phát hiện ra lỗi ở thiết bị ghi âm, giám 

sát dải tần xuôi luồng,  số lần bộ phim được xem hoặc không gian lưu trữ còn lại 
từ đĩa cứng bên trong [2011.01] 

21/4425 . . . . Giám sát máy khách xử lý lỗi hoặc lỗi phần cứng (giám sát  xử lý dữ liệu số 
điện G06F 11/00) [2011.01] 

21/443 . . . Các xử lý OS, ví dụ khởi động STB, cài đặt máy ảo Java trong STB hoặc quản 
lý nguồn điện trong STB [2011.01] 

21/45 . . Thao tác quản lý được thực hiện bởi máy khách để tạo điều kiện tiếp nhận hoặc 
tương tác với nội dung hoặc quản lý dữ liệu liên quan đến người sử dụng cuối hoặc 
với bản thân thiết bị khách, ví dụ nghiên cứu sở thích người sử dụng đểgợi ý những 
bộ phim hoặc hóa giải những mâu thuẫn lên lịch [2011.01] 

21/454 . . . Lọc nội dung, ví dụ chặn quảng cáo [2011.01] 
21/4545 . . . . nhập để lọc các thuật toán, ví dụ lọc vùng ảnh [2011.01] 
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21/458 . . . Lên lịch nội dung để tạo ra luồng tư nhân hóa, ví dụ bằng cách kết hợp  quảng 
cáo được lưu trữ cục bộ với luồng vào; Cập nhật thao tác,  ví dụ các mô đun OS 
[2011.01] 

21/462 . . . Quản lý nội dung hoặc dữ liệu bổ sung ví dụ tạo ra hướng dẫn chương trình điện 
tử chủ động từ dữ liệu nhận được từ Internet và Head-end hoặc điều chỉnh độ 
phức tạp của luồng hình ảnh bằng cách chia tỷ lệ độ phân giải hoặc tốc độ truyền 
bit trên cơ sở khối lượng máy khách [2011.01] 

21/4623 . . . . Xử lý tin nhắn phân quyền, ví dụ ECM [Tin nhắn kiểm soát quyền] hoặc 
EMM [Tin nhắn quản lý quyền] [2011.01] 

21/4627 . . . . Quản lý các quyền [2011.01] 
21/466 . . . Nghiên cứu xử lý để quản lý thông minh, ví dụ nghiên cứu sở thích người sử 

dụng để gợi ý những bộ phim [2011.01] 
21/47 . . Các ứng dụng của người dùng cuối [2011.01] 
21/472 . . . Giao diện người sử dụng cuối để yêu cầu nội dung, dữ liệu bổ sung hoặc thông 

tin dịch vụ; Giao diện người sử dụng cuối để tương tác với nội dung, ví dụ để 
lưu trữ nội dung hoặc lập thông báo nhắc, để yêu cầu thông báo sự kiện hoặc để 
thao tác nội dung được hiển thị [2011.01] 

21/4722 . . . . để yêu cầu dữ liệu bổ sung liên quan đến nội dung [2011.01] 
21/4725 . . . . . sử dụng vùng ảnh tương tác, ví dụ các điểm nóng [2011.01] 
21/4728 . . . . để lựa chọn ROI [Vùng sở thích], ví dụ để yêu cầu phiên bản phân giải cao hơn 

của vùng được lựa chọn [2011.01] 
21/475 . . . Giao diện người sử dụng cuối để nhập dữ liệu người sử dụng cuối, ví dụ PIN [Số 

nhận dạng cá nhân] hoặc dữ liệu yêu thích [2011.01] 
21/478 . . . Thông tin dịch vụ bổ sung, ví dụ ứng dụng hiển thị nhận dạng người gọi điện 

hoặc mua bán [2011.01] 
21/4782 . . . . Lướt web [2011.01] 
21/4784 . . . . nhận thưởng [2011.01] 
21/4786 . . . . gửi thư điện tử [2011.01] 
21/4788 . . . . liên lạc với những người sử dụng khác, ví dụ nói chuyện trực tuyến [2011.01] 
21/482 . . . Giao diện người sử dụng cuối để lựa chọn chương trình [2011.01] 
21/485 . . . Giao diện người sử dụng cuối để cấu hình máy khách [2011.01] 
21/488 . . . Dữ liệu thông tin dịch vụ, ví dụ dấu chọn tin tức [2011.01] 
21/60 . Cấu trúc hoặc xử lý mạng để phân bố hình ảnh giữa máy chủ và máy khách hoặc 

giữa các máy khách từ xa; Kiểm soát tín hiệu giữa các máy khách, máy chủ và chi 
tiết mạng; Truyền dữ liệu quản lý giữa máy chủ và máy khách; Các chi tiết giao 
tiếp giữa máy chủ và máy khách [2011.01] 

21/61 . . Cấu trúc vật lý mạng; Xử lý tín hiệu (H04B ưu tiên) [2011.01] 
21/63 . . Kiểm tra tín hiệu giữa máy khách, máy chủ và chi tiết mạng; Các xử lý mạng để 

phân bố hình ảnh giữa máy chủ và máy khách, ví dụ truyền lớp cơ sở và các lớp 
tăng cường trên đường truyền khác nhau, cài đặt giao tiếp đồng đẳng thông qua 
Internet giữa STB’s từ xa; Giao thức giao tiếp; định địa chỉ [2011.01] 

21/633 . . . Kiểm tra các tín hiệu được phát ra bằng máy chủ hướng đến chi tiết mạng hoặc 
máy khách [2011.01] 
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21/6332 . . . . hướng đến máy khách [2011.01] 
21/6334 . . . . . để hưởng quyền, ví dụ bằng cách truyền chìa khóa [2011.01] 
21/6336 . . . . . hướng đến thiết bị giải mã [2011.01] 
21/6338 . . . . hướng đến mạng [2011.01] 
21/637 . . . Kiểm tra các tín hiệu được phát ra bởi máy khách hướng đến máy chủ hoặc chi 

tiết mạng [2011.01] 
21/6371 . . . . hướng đến mạng [2011.01] 
21/6373 . . . . để kiểm tra tốc độ [2011.01] 
21/6375 . . . . để yêu cầu truyền lại  [2011.01] 
21/6377 . . . . hướng đến máy chủ [2011.01] 
21/6379 . . . . . hướng đến thiết bị mã hóa [2011.01] 
21/64 . . . định địa chỉ [2011.01] 
21/6402 . . . . Gán địa chỉ phân phối cho máy khách [2011.01] 
21/6405 . . . . Phát đa hướng [2011.01] 
21/6408 . . . . Phát đơn hướng [2011.01] 
21/643 . . . Giao thức giao tiếp [2011.01] 
21/6433 . . . . DSM-CC [Phương tiện lưu trữ số – giao thức Lệnh  và Kiểm tra] [2011.01] 
21/6437 . . . . RTP [Giao thức Thời gian thực vận chuyển] [2011.01] 
21/647 . . . Kiểm tra tín hiệu giữa chi tiết mạng và máy chủ hoặc máy khách; Các xử lý 

mạng để phân bố hình ảnh giữa máy chủ và máy khách, ví dụ điều chỉnh chất 
lượng luồng hình ảnh, bằng cách thả các gói, bảo vệ nội dung từ sự thay đổi 
không được phân quyền trong mạng, giám sát tải mạng hoặc bắc cầu giữa hai 
mạng khác nhau, ví dụ giữa IP và không dây [2011.01] 

21/65 . . Truyền dữ liệu quản lý giữa máy khách và máy chủ [2011.01] 
21/654 . . . Truyền bằng máy chủ hướng đến máy khách [2011.01] 
21/6543 . . . . để buộc một số thao tác theo máy khách, ví dụ ghi âm [2011.01] 
21/6547 . . . . bao gồm các thông số,  ví dụ để máy khách cài đặt [2011.01] 
21/658   . . . Truyền bởi máy khách hướng đến máy chủ [2011.01] 
21/6583 . . . . Xác nhận [2011.01] 
21/6587 . . . . Kiểm tra các thông số, ví dụ thủ thuật lệnh hoặc quan điểm lựa chọn [2011.01] 
21/80 . Tạo ra hoặc xử lý nội dung hoặc dữ liệu bổ sung bằng máy tạo nội dung một cách 

độc lập  trong xử lý phân bố; Chính nội dung [2011.01] 
21/81 . . Chi tiết đơn phương tiện của chúng [2011.01] 
21/83 . . Tạo ra hoặc xử lý dữ liệu bảo vệ hoặc mô tả liên quan đến nội dung; Cấu trúc nội 

dung  [2011.01] 
21/835 . . . Tạo ra dữ liệu bảo vệ, ví dụ chứng thực [2011.01] 
21/8352 . . . . tham gia nội dung hoặc dữ liệu định danh nguồn, ví dụ UMID [thiết bị định 

danh tài nguyên duy nhất] [2011.01] 
21/8355 . . . . tham gia sử dụng dữ liệu, ví dụ số bản sao hoặc lần xem được phép [2011.01] 
21/8358 . . . . đánh dấu bóng [2011.01] 
21/84 . . . Tạo ra hoặc xử lý dữ liệu mô tả, ví dụ nội dung bộ khóa [2011.01] 
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21/8405 . . . . được thể hiện bằng từ khóa[2011.01] 
21/845 . . . Cấu trúc nội dung, ví dụ phân tích nội dung vào các phân đoạn thời gian 

[2011.01] 
21/85 . . Tập hợp nội dung; Tạo ra các ứng dụng đa phương tiện [2011.01] 
21/854 . . . Nội dung trao quyền [2011.01] 
21/8541 . . . . tham gia tạo nhánh, ví dụ các kết thúc câu chuyện khác nhau [2011.01] 
21/8543 . . . . sử dụng ngôn ngữ mô tả, ví dụ MHEG [Nhóm chuyên gia mã hóa thông tin đa 

phương tiện và Siêu phương tiện] hoặc XML [ngôn ngữ sáng tạo có thể mở 
rộng] [2011.01] 

21/8545 . . . . để tạo ra các ứng dụng tương tác [2011.01] 
21/8547 . . . . tham gia timestamp để đồng bộ hóa nội dung [2011.01] 
21/8549 . . . . Tạo ra hình ảnh tổng hợp, ví dụ đoạn phim [2011.01] 
21/858 . . . Liên kết dữ liệu với nội dung, ví dụ bằng cách liên kết URL với hình ảnh hoặc 

bằng cách tạo ra điểm chủ [2011.01] 
 
Sơ đồ phụ lục liên quan đến các nhóm H04N 1/00 đến H04N 17/00, liên quan đến máy 
quay hình ảnh tĩnh [6] 
 

101 / 00 Máy quay hình ảnh tĩnh [6, 2006.01] 
 
 

360 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H04Q 

H04Q THIẾT BỊ CHỌN LỌC (Bộ chuyển mạch, rơle, bộ tìm H01H; Mạng thông tin liên 
lạc không dây H04W) [1, 2009.01] 

Ghi chú [1, 2009.01] 
 1. Phân lớp này gồm các phương pháp, sơ đồ và thiết bị để nối có chọn lọc giữa một 

số lượng cần thiết các thiết bị cuối đường dây (các máy thuê bao, thông thường là 
hai) hoặc giữa trạm thuê bao chính với một số lượng cần thiết các thiết bị phụ cuối 
đường dây (thường là một) để truyền thông tin qua điểm nối, cũng như là các thiết bị 
gọi có chọn lọc (được gọi là "bộ tìm"), trong đó việc gọi được thực hiện qua các mối 
nối đã có trong bất kỳ trường hợp nào có thể nối bằng đường dây điện và/hoặc sóng 
điện từ. 

  2. Trong phân lớp này thuật ngữ "máy thuê bao" được hiểu chung là thiết bị cuối 
đường dây, ví dụ máy điện thoại sử dụng công cộng. Thuật ngữ "thiết bị phụ cuối 
đường dây" được hiểu là máy điện thoại thuê bao hoặc thiết bị kiểm tra có thể nối 
một máy thuê bao với đường dây không cần chọn máy thuê bao; Thuật ngữ "Trạm 
phụ" được hiểu là trạm điện thoại làm việc theo các tín hiệu điều khiển nhận từ trạm 
chính; Thuật ngữ "trung tâm tổng đài" được hiểu là trạm điện thoại phụ trách và cả 
các trạm điện thoại phụ. 

Nội dung phân lớp 
CÁC THIẾT BỊ CHỌN LỌC 
Nói chung; được nối với trạm trung tâm bằng một đường 

dây; được nối qua đường liên lạc vô tuyến hoặc 
đường dây liên lạc cảm ứng; bộ chọn nhiều lần ........................ 3/00; 5/00; 7/00; 11/00 

BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ ĐO 
KHOẢNG CÁCH TỪ XA .............................................................. 9/00 

CÁC PHẦN TỬ KẾT CẤU 1/00 
 

1/00 Các phần tử trang bị phụ của thiết bị chọn lọc (các bộ phận kết cấu của bộ tìm và 
bộ chuyển mạch H01H 63/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Các bộ phận kết cấu của trang bị [1, 2006.01] 
1/04 . . Khung và tấm để lắp bộ tìm và bộ chuyển mạch được chọn lọc; Các chi tiết phụ 

cho chúng, ví dụ vỏ bọc hoặc nắp đậy tấm [1, 2006.01] 
1/06 . . Các kênh dây cáp hoặc gia cố cáp để lắp ráp tĩnh (nói chung H02G) [1, 2006.01] 
1/08 . . Khung và tấm để lắp rơle; Các chi tiết phụ cho chúng [1, 2006.01] 
1/10 . . Trạm điện thoại, thiết bị chung [1, 2006.01] 
1/12 . . Thiết bị có nhiều thanh dẫn và khung quay hoặc không quay [1, 2006.01] 
1/14 . . Các bảng phối dây; Bảng chuyển mạch [1, 2006.01] 
1/16 . . Thiết bị đặt đường dây cho bộ chuyển mạch được chọn lọc, bộ tìm và rơle trên 

các khung và thanh đứng và tương tự [1, 2006.01] 
1/18 . Các phần tử của sơ đồ mạch điện [1, 2006.01] 
1/20 . . Các mạch và thiết bị thử; Mạch và thiết bị để tìm, chỉ thị và/hoặc phát tín hiệu về 

hỏng hóc và sai sót [1, 2006.01] 
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1/22 . . . Các thiết bị tự động [1, 2006.01] 
1/24 . . . . cho các dụng cụ nối ghép [1, 2006.01] 
1/26 . . . . để báo tín hiệu về các hỏng hóc ở phân trạm không có người trông nom [1, 

2006.01] 
1/28 . . Mạch cung cấp điện và thiết bị để chọn các trang bị cần thiết cho trạm điện thoại 

[1, 2006.01] 
1/30 . . Thiết bị phát tín hiệu; Điều khiển các dòng điện tín hiệu (hệ thống nhiều kênh tạo 

tín hiệu gọi hoặc tín hiệu bận H04J 1/14, 3/12, trang bị phụ cuối đường dây ở 
trạm điện thoại H04M 1/00) [1, 2006.01] 

1/32 . . . sử dụng chỗi xung dòng điện một chiều (H04Q 1/39 được ưu tiên) [1, 3, 
2006.01] 

1/34 . . . . Bộ tái tạo hình dạng của xung (tạo lại xung) có sử dụng các thiết bị đánh dấu 
cơ học hoặc các thiết bị đánh dấu khác không phải là điện [1, 2006.01] 

1/36 . . . . Thiết bị hiệu chỉnh xung, ví dụ để giảm ảnh hưởng của nhiễu [1, 2006.01] 
1/38 . . . có sử dụng tổ hợp các dòng điện một chiều với các biên độ hoặc cực tính khác 

nhau được truyền theo đường dây tuyến tính hoặc tổ hợp các đường dây tuyến 
tính [1, 2006.01] 

1/39 . . . có sử dụng các nhóm xung được mã hoá [3, 2006.01] 
1/40 . . . để đo độ rộng của xung, hoặc khoảng cách giữa hai xung [1, 2006.01] 
1/42 . . . . có tính đến vị trí của xung trong chu trình [1, 2006.01] 
1/44 . . . có sử dụng dòng điện xoay chiều (H04Q 1/50 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
1/442 . . . . có tần số tín hiệu ở ngoài dải âm tần [3, 2006.01] 
1/444 . . . . có tần số tín hiệu ở trong dải âm tần [3, 2006.01] 
1/446 . . . . . có sử dụng một tần tín hiệu (H04Q 1/46 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/448 . . . . . . có biến đổi tín hiệu tần đơn sang tín hiệu số [3, 2006.01] 
1/45 . . . . . có sử dụng báo tín hiệu nhiều tần (H04Q 1/46 được ưu tiên0 [1, 3, 2006.01] 
1/453 . . . . . . trong đó có m trong số n tín hiệu tần số được chuyển đi [3, 2006.01] 
1/457 . . . . . . có biến đổi tín hiệu nhiều tần sang tín hiệu số [3, 2006.01] 
1/46 . . . . . có chứa các phương tiện để xác định sự khác biệt giữa dòng điện tín hiệu có 

tần số cho trước và dòng điện có dạng phức tạp chính tần số đó, ví dụ dòng 
điện để hội thoại [1, 3, 2006.01] 

1/48 . . . Thiết bị báo tín hiệu có sử dụng dòng điện cảm ứng [1, 2006.01] 
1/50 . . . Biến đổi các dạng tín hiệu khác nhau [1, 2006.01] 
1/54 . . Bộ khuyếch đại được đóng một cách tự động phụ thuộc vào các đường dây đã 

được tự động chọn [1, 2006.01] 
1/56 . . Võng cân bằng đóng mạch tự động phụ thuộc vào các đường dây đã được tự động 

chọn [1, 2006.01] 

3/00 Thiết bị chọn (H04Q 5/00, H04Q 7/00, H04Q 9/00, H04Q 11/00 được ưu tiên) [1, 
2006.01] 

3/02 . Phản ứng đối với mã hoán vị [1, 2006.01] 
3/04 . Sơ đồ máy thu xung của bộ số để điều khiển nối đường dây [1, 2006.01] 
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3/06 . . cho bộ tìm nhóm và bộ tìm chùm dây nối [1, 2006.01] 
3/08 . . cho các bộ tìm dùng trong thông tin liên lạc trong thành phố, ở ngoại thành hoặc 

giữa các thành phố [1, 2006.01] 
3/10 . . cho các bộ tìm của trạm điện thoại, cơ quan có đường dây ra mạng điện thoại 

thành phố [1, 2006.01] 
3/12 . . cho các bộ tìm gọi bảo đảm cho các xung của bộ số đi qua [1, 2006.01] 
3/14 . . cho các bộ tìm điều khiển hai chiều [1, 2006.01] 
3/16 . . cho các bộ chuyển mạch đánh mốc [1, 2006.01] 
3/18 . Thiết bị tìm tự do ở bậc một [1, 2006.01] 
3/20 . . cho bộ chọn trước [1, 2006.01] 
3/22 . . . có chứa mạch gọi và ngắt chung [1, 2006.01] 
3/24 . . cho các bộ tìm gọi tìm tự do [1, 2006.01] 
3/26 . . . có chứa mạch gọi và ngắt chung [1, 2006.01] 
3/28 . . . có chứa các nhóm chính và các nhóm phụ [1, 2006.01] 
3/30 . . để tìm các bộ tìm, tức là các bộ phân phối [1, 2006.01] 
3/32 . Bộ tìm tự do ở bậc một và bậc hai [1, 2, 2006.01] 
3/34 . . để tìm trước ở bậc hai [1, 2006.01] 
3/36 . . cho bộ tìm gọi ở bậc hai [1, 2006.01] 
3/38 . . cho các bậc sau bậc tìm theo nhóm [1, 2006.01] 
3/40 . . cho các bậc sau bộ tìm đường dây, ví dụ cho các bộ tìm ở phân trạm trọng các cơ 

quan [1, 2006.01] 
3/42 . Thiết bị để tìm gián tiếp được điều khiển bởi một dụng cụ chung, ví dụ hệ thống 

ghi có móc [1, 2006.01] 
3/44 . . có sử dụng xung phản hồi [1, 2006.01] 
3/46 . . có sử dụng tín hiệu khác với xung phản hồi [1, 2006.01] 
3/47 . . có sử dụng bộ tính lại [1, 2006.01] 
3/48 . . có sử dụng bộ đánh dấu [1, 2006.01] 
3/49 . . . để đánh dấu ở tất cả các chuyển mạch [1, 2006.01] 
3/495 . . . để điều khiển hệ thống dây nối [1, 2006.01] 
3/52 . . có sử dụng các dụng cụ tĩnh trong các bậc chuyển mạch, ví dụ thiết bị chuyển 

mạch điện tử [2, 2006.01] 
3/54 . . trong đó các mạch logíc, điều khiển sự làm việc của tổng đài, được tập trung lại 

ví dụ có sử dụng chương trình được giữa trong thanh ghi [1, 2006.01] 
3/545 . . .sử dụng chương trình được nạp sẵn  [4, 2006.01]  
3/55 . . . sử dụng mạch logic đi dây [4, 2006.01]  
3/555 . . . . bao gồm các dụng cụ điện từ [4, 2006.01]  
3/56 . . trong đó các tín hiệu điều khiển được nhân lên [2, 2006.01] 
3/58 . Thiết bị đảm bảo nối giữa trạm tổng đài chính và trạm phụ hoặc phân trạm [1, 

2006.01] 
3/60 . . để nối với các trạm phụ hoặc các bộ góp dây mà chúng nối một hoặc nhiều đường 

dây ra ngoài với nhóm đường dây của máy thuê bao [1, 2006.01] 
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3/62 . . để nối với các trạm ở các cơ quan có đường dây ra ngoài thành phố [1, 2006.01] 
3/64 . Phân bố hoặc thiết lập thứ tự [1, 2006.01] 
3/66 . . Bộ phân bố tải (trao đổi) [1, 2006.01] 
3/68 . . Phân nhóm hoặc phối trộn các nhóm hoặc bậc đã chọn [1, 2006.01] 
3/70 . Đồng nhất loại máy thuê bao gói [1, 2006.01] 
3/72 . Tìm và chỉ báo số của máy thuê bao gói [1, 2006.01] 
3/74 . . Đồng nhất gọi thuê bao từ máy thuê bao được nối với đường dây sử dụng tập thể 
3/76 . truyền từ số gọi của người thuê bao sang thông tin điều khiển ra hoặc vào  [4, 

2006.01]   
3/78 . lưu trữ thông tin tạm thời của thuê bao gọi và bị gọi (phương tiện lưu trữ trung gian 

cho liên lạc điện báo H04L 13/08)  [4, 2006.01]  

5/00 Thiết bị chọn lọc có từ hai máy thuê bao trở lên được nối với trạm trung tâm chỉ 
bằng một đường dây [1, 2006.01] 

5/02 . nối trực tiếp với tất cả các máy thuê bao (hệ thống sử dụng tập thể có đường dây 
thuê bao) (H04Q 5/24 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

5/04 . . Gọi bằng các dòng điện đi qua đường dây này hoặc đường dây kia, hoặc cả hai 
đường dây tuyến tính, hoặc theo các đường dây phụ [1, 2006.01] 

5/06 . . Gọi bằng cách thay đổi biên độ hoặc cực tính của dòng điện một chiều [1, 
2006.01] 

5/08 . . Gọi bằng dòng điện xoay chiều liên tục [1, 2006.01] 
5/10 . . . sử dụng tần số riêng cho mỗi máy thuê bao được nối vào [1, 2006.01] 
5/12 . . . sử dụng tổ hợp tần số [1, 2006.01] 
5/14 . . Gọi bằng xung [1, 2006.01] 
5/16 . . . nhờ số xung đã định trước [1, 2006.01] 
5/18 . nối gián tiếp, tức là qua trung tâm tổng đài phụ [1, 2006.01] 
5/20 . . trung tâm này cho phép nối các máy thuê bao của nó với nhau [1, 2006.01] 
5/22 . . trung tâm này không cho phép nối các máy thuê bao của nó với nhau [1, 2006.01] 
5/24 . cho các hệ thống đường dây sử dụng tập thể cho hai máy thuê bao [1, 2006.01] 

9/00 Thiết bị trong hệ thống điều khiển từ xa hoặc đo từ xa để gọi có chọn lọc phân 
trạm từ trạm chính trong đó việc chọn thiết bị cần thiết của phân trạm được 
tiến hành nhằm mục đích truyền cho nó tín hiệu điều khiển hoặc nhận từ nó các 
tín hiệu đặc trưng cho các thông số đo được [1, 2006.01] 

9/02 . Các thiết bị tự động [1, 2006.01] 
9/04 . Thiết bị đảm bảo chế độ đồng bộ [1, 2006.01] 
9/06 . đảm bảo việc gọi bằng cách thay đổi biên độ hoặc cực tính của dòng điện một 

chiều [1, 2006.01] 
9/08 . đảm bảo việc gọi nhờ dòng điện xoay chiều liên tục [1, 2006.01] 
9/10 . . có sử dụng các tần số rời khác nhau [1, 2006.01] 
9/12 . . có sử dụng tổ hợp tần số [1, 2006.01] 
9/14 . đảm bảo việc gọi bằng xung [1, 2006.01] 
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9/16 . . bằng số xung đã định trước [1, 2006.01] 

11/00 Thiết bị chọn cho hệ thống nhiều lần (hệ thống thông tin liên lạc nhiều kênh  
H04J) [1, 2006.01] 

11/02 . để dồn kênh theo hệ thống phân chia theo tần số [1, 2006.01] 
11/04 . để dồn kênh theo hệ thống phân chia theo thời gian [1, 2006.01] 
11/06 . . chuyển mạch thời gian - trống - thời gian [5, 2006.01]  
11/08 . . chỉ chuyển mạch thời gian [5, 2006.01]  
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H04R LOA, MICRÔ, ĐẦU ĐỌC MÁY QUAY ĐĨA HOẶC CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI 
ÂM CƠ ĐIỆN, BỘ TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI ĐIẾC, HỆ THỐNG ĐỊA CHỈ 
CÔNG CỘNG (tạo dao động cơ khí nói chung B06B; bộ chuyển đổi dùng để đo các 
biến đặc biệt G01, bộ chuyển đổi trong đồng hồ G04; tạo âm thanh có tấn số không 
được xác định bằng tấn số nguồn G10K; bộ chuyển đổi trong các đầu ghi hoặc phát 
lại G11B; bộ chuyển đổi dùng trong mô tả H02) 

Ghi chú [7] 
(1) Phân lớp này bao gồm:  
 - Loa, micrô, đầu đọc máy quay đĩa hoặc các bộ biến đổi tạo sóng âm, hoặc thay đổi 

dòng điện hoặc điện áp 
 - Các dụng cụ được điều khiển bằng cách thay đổi dòng điện hoặc điện áp, nhằm cắt 

rãnh trên các vật ghi âm  
  - Các mạch cho các dụng cụ đề cập ở trên 
 - Giám sát hoặc thử nghiệm thiết bị đề cập ở trên 
(2)  Cần lưu ý tới các Ghi chú tiếp sau các tên gọi của các Lớp B81 và Phân lớp B81B đề 

cập đến "thiết bị vi cấu trúc" và "hệ thống vi cấu trúc" 

Nội dung phân lớp  
CÁC DẠNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI 
có mạch từ 

cuộn dây di động; phần ứng di động; màng nhiễm từ; từ giảo ..................... 9/00, 11/00, 13/00, 15/00 
không có mạch từ 

áp điện; tĩnh điện; có điện trở thay đổi .................................................................. 17/00, 19/00, 21/00 
các dạng khác .................................................................................................................................... 23/00 
các chi tiết 

nói chung, các mạch, màng và ống khuếch tán  .......................................................... 1/00, 3/00, 7/00 
ỨNG DỤNG 
thiết bị stereo, trợ thính, thiết bị tăng âm ..................................................................... 5/00, 25/00, 27/00 
GIÁM SÁT; THỬ NGHIỆM; CHẾ TẠO .............................................................................. 29/00, 31/00 

 

1/00 Các chi tiết kết cấu của các bộ biến đổi (màng đàn hồi H04R 7/00; Phần tử kết cấu 
của máy điện thoại H04M 1/02; khác biệt bởi bản chất của bộ biến đổi xem nhóm 
tương ứng của các nhóm chính từ H04R 9/00 đến H04R 23/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Hộp, vỏ lắp ráp; Thiết bị cho chúng (H04R 1/28 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
1/04 . . Đồng chỉnh cấu trúc micrô với mạch điện của nó ( bộ trợ thính H04R 25/00) [1, 

2006.01] 
1/06 . Phân bố các đường dây dẫn trong mạch; Khử ứng suất cơ học khỏi đầu ra của mạch 

[1, 2006.01] 
1/08 . Miệng micro; Phụ tùng cho chúng [1, 2006.01] 
1/10 . Ống nghe điện thoại; Phụ tùng cho chúng [1, 2006.01] 
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1/12 . Phụ tùng vệ sinh cho ống nghe hoặc miệng micro, ví dụ để chống nhiễm trùng [1, 
2006.01] 

1/14 . Thiết bị gắn dùng cho micro họng [1, 2006.01] 
1/16 . Gắn và nối kim với bộ biến đổi có hoặc không có thiết bị chống rung [1, 2006.01] 
1/18 . . Bộ phận giữ kim; Bộ phận gá giữ trong bộ biến dổi [1, 2006.01] 
1/20 . Thiết bị để tạo ra đặc tuyến tần số cần thiết và/hoặc đặc tuyến hướng (cho các thiết 

bị stereo H04R 5/00) [1, 2006.01] 
1/22 . . chỉ để tạo ra đặc tuyến tần số cần thiết [1, 2006.01] 
1/24 . . . Các bộ biến đổi đồng chỉnh hoặc các phần tử của một số biến đổi có thể phản 

ứng tương ứng với hai và nhiều giải tần [1, 2006.01] 
1/26 . . . Hệ thống có bộ biến đổi phân tách trong không gian có thể phản ứng với hai và 

nhiều dải tần [1, 2006.01] 
1/28 . . . Kết cấu gắn chặt bộ biến đổi và vỏ biến đổi được chế tạo để có đặc tuyến tần số 

cụ thể; Biến dạng vỏ bọc của bộ biến đổi có các bộ phận thay đổi trở kháng cơ 
học hoặc trở kháng âm thanh toàn phần, ví dụ bộ cộng hưởng, cơ cấu chống 
rung [1, 2006.01] 

1/30 . . . Đồng chỉnh các bộ biến đổi có vành loa, ví dụ có bộ phận phối hợp cơ học [1, 
2006.01] 

1/32 . . chỉ để tạo đặc tuyến hướng cần thiết [1, 2006.01] 
1/34 . . . có sử dụng một bộ biến đổi có các bộ phận phản xạ, phân tán, định hướng 

và/hoặc tạo kênh năng lượng âm [1, 2006.01] 
1/36 . . . . nhờ một khe có kích thước không lớn hơn bước sóng làm việc nhỏ nhất [1, 

2006.01] 
1/38 . . . . trong đó sóng âm tác động lên cả hai mặt của màng rung và có định trước các 

phương tiện dịch pha âm thanh, ví dụ micro gradien [1, 2006.01] 
1/40 . . . bằng cách liên kết một vài bộ biến đổi đồng nhất [1, 2006.01] 
1/42 . Đồng chỉnh các bộ biến đổi có bộ khuyếch đại khí nén, thuỷ lực hoặc các bộ 

khuyếch đại không điện khác [1, 2006.01] 
1/44 . Các thiết bị đặc biệt để dùng dưới nước, ví dụ thiết bị cho máy dò âm dưới nước [1, 

2006.01] 
1/46 . Các thiết bị chuyên dụng như micrô công tắc, ví dụ trong các nhạc cụ, trong các 

ống nghe khám bệnh (gắn ở cổ H04R 1/14) [1, 2006.01] 

3/00 Mạch mắc của bộ biến đổi (bộ khuyếch đại H03F; thiết bị tạo tiếng dội hoặc tiếng 
vọng âm G10K 15/08) [1, 2006.01] 

3/02 . để cản hồi tiếp âm học [1, 2006.01] 
3/04 . để hiệu chỉnh đặc tuyến tần số [1, 2006.01] 
3/06 . . của các bộ biến đổi tĩnh điện [1, 2006.01] 
3/08 . . của các bộ biến đổi điện từ [1, 2006.01] 
3/10 . . của các micro có trở thay đổi [1, 2006.01] 
3/12 . để phân bố tín hiệu giữa hai hay nhiều loa [1, 2006.01] 
3/14 . . Mạng xuyên chéo [1, 2006.01] 
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5/00 Thiết bị stereo (Đầu đọc tiếng stereo (đầu đọc) H04R 9/16, H04R 11/12, H04R 
17/08, H04R 19/10) [1, 2006.01] 

 Ghi chú [3] 
 Trong nhóm này từ "thiết bị stereo" bao gồm cả các thiết bị âm thanh bốn chiều hay 

tương tự như vậy 
5/02 . Sắp xếp trong không gian và sự thực hiện về kết cấu của hệ thống loa [1, 2006.01] 
5/027 . Sự sắp xếp trong không gian hoặc sự thực hiện về mặt kết cấu của các micro [3, 

2006.01] 
5/033 . Tai nghe dùng cho băng ghi stereo [3, 2006.01] 
5/04 . Sơ đồ mạch (các hệ thống stereo H04S) [1, 2006.01] 

7/00 Màng rung trong các bộ biến đổi điện cơ; ống khuyếch tán [1, 2006.01] 
7/02 . khác nhau về cấu trúc [1, 2006.01] 
7/04 . . Màng rung phẳng [1, 2006.01] 
7/06 . . . chứa nhiều phần hoặc nhiều lớp [1, 2006.01] 
7/08 . . . . Các lớp xếp lên nhau và cách nhau bởi một lớp khí hoặc một lớp chất lỏng 

khác [1, 2006.01] 
7/10 . . . . Các lớp xếp lên nhau và có tiếp xúc với nhau [1, 2006.01] 
7/12 . . Màng rung hoặc ống khuyếch tán không phẳng [1, 2006.01] 
7/14 . . . có khía, gợn sóng hoặc có gân [1, 2006.01] 
7/16 . Lắp hoặc kéo căng màng rung hoặc ống khuyếch tán [1, 2006.01] 
7/18 . . theo viền biên [1, 2006.01] 
7/20 . . . Gắn dài hồi màng rung hoặc ống khuyếch tán vào trụ bằng chất đàn hồi, lò xo, 

dây hoặc sợi [1, 2006.01] 
7/22 . . . Gắn bằng cách chia mép biên của màng rung hoặc ống (màng) khuyếch tán vào 

phần ghép [1, 2006.01] 
7/24 . . Kéo căng nhờ các phương tiện tác động trực tiếp lên phần tự do rung của màng 

rung hoặc ống khuyếch tán [1, 2006.01] 
7/26 . Chống rung bằng các phương tiện tác động trực tiếp lên phần tự do rung của màng 

rung hoặc ống khuyếch tán [1, 2006.01] 

9/00 Bộ biến đổi có các cuộn dây, dải hoặc dây dẫn di động [1, 2006.01] 
9/02 . Các phần tử kết cấu [1, 2006.01] 
9/04 . . Cấu trúc, sắp xếp hoặc định tâm cho cuộn dây [1, 2006.01] 
9/06 . Loa [1, 2006.01] 
9/08 . Micro [1, 2006.01] 
9/10 . Máy thu điện thoại [1, 2006.01] 
9/12 . Đầu đọc máy quay đĩa có kim; Máy ghi âm có kim [1, 2006.01] 
9/14 . . có hai và nhiều kim hoặc các bộ biến đổi (H04R 9/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
9/16 . . các tín hiệu được ghi lại hoặc tạo lại âm do rung kim đồng thời theo hai hướng 

trực giao [1, 2006.01] 
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9/18 . Các bộ phận biến đổi cộng hưởng, tức là các kết cấu để tạo lại được tín hiệu ra lớn 
nhất ở một tần số nhất định cho trước [1, 2006.01] 

11/00 Các bộ biến đổi có các phần ứng hoặc lõi di động [1, 2006.01] 
11/02 . Loa [1, 2006.01] 
11/04 . Micro [1, 2006.01] 
11/06 . Máy thu điện thoại [1, 2006.01] 
11/08 . Đầu đọc máy quay đĩa có kim; Máy ghi âm có kim [1, 2006.01] 
11/10 . . có hai và nhiều kim hoặc các bộ biến đổi (H04R 11/12 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
11/12 . . các tín hiệu được ghi lại hoặc tạo lại do rung kim đồng thời theo hai hướng trực 

giao [1, 2006.01] 
11/14 . Các bộ biến đổi cộng hưởng, tức là các thiết bị để thu được tín hiệu ra lớn nhất ở 

tần số nhất định cho trước [1, 2006.01] 

13/00 Các bộ biến đổi có màng âm từ chất nhiễm từ tác động trực tiếp với nam châm 
điện [1, 2006.01] 

13/02 . Máy thu điện thoại [1, 2006.01] 

15/00 Các bộ biến đổi từ giảo [1, 2006.01] 
15/02 . Các bộ biến đổi cộng hưởng tức là các kết cấu để tạo được tín hiệu đầu ra lớn nhất 

ở tần số nhất định cho trước [1, 2006.01] 

17/00 Các bộ biến đổi áp điện; Các bộ biến đổi điện giảo [1, 2006.01] 
17/02 . Micro [1, 2006.01] 
17/04 . Đầu đọc máy quay đĩa có kim; Máy ghi âm có kim [1, 2006.01] 
17/06 . . có hai và nhiều kim hoặc các bộ phận biến đổi (H04R 17/08 được ưu tiên) [1, 

2006.01] 
17/08 . . trong đó các tín hiệu được ghi lại hoặc tạo lại âm do rung kim đồng thời theo hai 

hướng trực giao [1, 2006.01] 
17/10 . Các bộ biến đổi cộng hưởng để thu được tín hiệu ra lớn nhất ở tần số nhất định cho 

trước [1, 2006.01] 

19/00 Các bộ biến đổi tĩnh điện [1, 2006.01] 
19/01 . khác biệt về cách sử dụng electret [3, 2006.01] 
19/02 . Loa (H04R 19/01 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
19/04 . Micro (H04R 19/01 được ưu tiên) [1, 3, 2006.01] 
19/06 . Đầu đọc máy quay đĩa có kim; Máy ghi âm có kim (H04R 19/01 được ưu tiên) [1, 

3, 2006.01] 
19/08 . . có hai và nhiều kim hoặc bộ biến đổi (H04R 19/01 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
19/10 . . trong đó các tín hiệu được ghi và tạo lại âm do rung kim đồng thời theo hai 

hướng trực giao [1, 2006.01] 

21/00 Các bộ biến đổi có trở thay đổi (các bộ biến đổi điện trở hơi H04R 23/00; Các bộ 
biến đổi điện trở từ H04R 23/00) [1, 2006.01] 
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21/02 . Micro [1, 2006.01] 
21/04 . Đầu đọc máy quay đĩa có kim; Máy ghi âm có kim [1, 2006.01] 

23/00 Các bộ biến đổi khác không có trong các nhóm H04R 9/00 - H04R 21/00 [1, 
2006.01] 

23/02 . Các bộ biến đổi sử dụng một vài phương pháp biến đổi đồng thời [1, 2006.01] 

25/00 Bộ trợ thính [1, 2006.01] 
25/02 . để mang trên tai [1, 2006.01] 
25/04 . có bộ khuyếch đại bỏ túi [1, 2006.01] 

27/00 Thiết bị tăng âm (Sơ đồ ngăn ngừa hồi tiếp âm học H04R 3/02) [1, 2006.01] 
27/02 . Các hệ thống khuyếch đại cho người bị khuyết tật thính giác [1, 2006.01] 
27/04 . Loa tăng âm điện [1, 2006.01] 

29/00 Các thiết bị giám sát; Thiết bị thử [1, 2006.01] 

31/00 Các phương pháp và thiết bị để chế tạo các bộ biến đổi hoặc màng rung cho 
chúng [1, 2006.01]
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H04S HỆ THỐNG STEREO (lưu trữ thông tin trên đĩa hoặc băng G11B; Hệ thống truyền 
thanh để phân phối thông tin stereo H04H 5/00; Hệ thống nhiều kênh nói chung 
H04J) [3, 2006.01] 

 Ghi chú  
 Trong phân lớp này thuật ngữ "hệ thống stereo" bao gồm cả các hệ thống âm thanh 

bốn chiều và các hệ thống tương tự như vật 
 

 

1/00 Hệ thống hai kênh (H04S 5/00, H04S 7/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

3/00 Hệ thống có hơn hai kênh, ví dụ hệ thống âm thanh bốn chiều (H04S 5/00, H04S 
7/00 được ưu tiên) [3, 2006.01] 

3/02 . dạng ma trận, tức là trong đó tín hiệu vào được tổ hợp một cách đại số, ví dụ sau 
khi dịch pha các tín hiệu với nhau [3, 2006.01] 

5/00 Hệ thống giả stereo, ví dụ trong đó tín hiệu của kênh phụ được tách ra từ các tín 
hiệu mô-nô bằng cách dịch chuyển pha, trì hoãn thời gian hoặc tạo vang [3, 
2006.01] 

5/02 . dạng giả bốn kênh, ví dụ trong đó các tín hiệu của kênh đằng sau được tách ra từ 
các tín hiệu stereo hai kênh [3, 2006.01] 

7/00 Thiết bị chỉ báo; Thiết bị điều khiển, ví dụ điều khiển cân bằng [2, 2006.01]  
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H04  KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG ĐIỆN 
 
 

H04W MẠNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY [2009.01] 
 
 

Ghi chú [2009.01] 

  Phân lớp này bao gồm: 

- các mạng truyền thông nhằm thiết lập một cách chọn lọc một hoặc nhiều liên kết 
truyền thông không dây giữa số lượng người sử dụng mong muốn hoặc giữa người 
sử dụng và thiết bị mạng, nhằm mục đích truyền tải thông tin thông qua những liên 
kết truyền thông không dây này;  

- các mạng phát triển cơ sở hạ tầng để quản lý di động người sử dụng không dây kết 
nối được theo đó, ví dụ các mạng di động, WLAN [Mạng khu vực nội bộ không 
dây], các mạng truy cập không dây, ví dụ WLL [đường dây thuê báo vô tuyến] hoặc 
các mạng truyền thông không dây tự tổ chức, ví dụ các mạng ad hoc;  

-  lập kế hoạch hoặc triển khai được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các mạng      
không dây trên;  

-  các dịch vụ hoặc các tiện ích được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các mạng 
không dây trên;  

-   những bố trí hoặc các kỹ thuật được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với hoạt động 
của các mạng không dây trên.  

  Phân lớp này không bao gồm : 

- hệ truyền thông sử dụng điện thoại phụ không dây, tức là liên kết không dây không 
cần truyền thông có chọn lọc, ví dụ điện thoại không dây, được bao gồm trong 
nhóm H04M 1/72;  

-   truyền thông phát thanh, được bao gồm trong phân nhóm H04H.  

 Trong phân lớp này, quy tắc ưu tiên vị trí đầu tiên được áp dung, nghĩa là tại mỗi mức 
thứ bậc, nếu không có một chỉ dẫn khác thì việc phân loại được đưa vào vị trí thích 
hợp đầu tiên. 

 

 

4/00 Các dịch vụ được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các mạng truyền thông 
không dây [2009.01, 2018.01] 

 Ghi chú [2018.01] 
 Trong nhóm này, qui tắc ưu tiên vị trí đầu tiên không được áp dụng, nghĩa là áp dụng 

qui tắc thông thường. 

372 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H04W 

4/02 . Dịch vụ tận dụng thông tin vị trí [2009.01, 2018.01] 
4/021 . . Dịch vụ liên quan đến các phạm vi cụ thể, ví dụ, dịch vụ thông tin về địa điểm 

cần quan tâm, dịch vụ thông tin về nơi thi đấu, nơi xử án hoặc dịch vụ thiết lập 
hàng rào địa lý [2018.01] 

4/024 . . Dịch vụ hướng dẫn [2018.01] 
4/029 . . Dịch vụ theo dõi hoặc quản lý dựa trên vị trí [2018.01] 
4/06 . Phân bổ có chọn lọc dịch vụ truyền thanh, ví dụ, dịch vụ truyền thông đa phương 

tiện [MBMS]; Dịch vụ cho nhóm người sử dụng; Dịch vụ gọi một chiều có chọn lọc 
[2009.01] 

4/08 . . Quản lý nhóm người sử dụng [2009.01] 
4/10 . . Dịch vụ bấm để nói [PTT] hoặc bấm để goi của bộ đàm [2009.01] 
4/12 . Gửi tin nhắn; Hòm thư; Thông cáo [2009.01] 
4/14 . . Dịch vụ gửi tin nhắn ngắn, ví dụ, dịch vụ tin nhắn ngắn [SMS] hoặc dữ liệu dịch 

vụ bổ trợ không được cấu trúc [USSD] [2009.01] 
4/16 . Dịch vụ bổ trợ liên quan đến truyền thông, ví dụ chuyển cuộc gọi hoặc giữ cuộc gọi 

[2009.01] 
4/18 . Định dạng thông tin hoặc trao đổi nội dung, ví dụ điều chỉnh cho phù hợp bằng 

mạng thông tin được truyền đi hoặc được nhận nhằm mục đích truyền không dây 
đến người sử dụng hoặc các đầu cuối [2009.01] 

4/20 . Dịch vụ chuyển tín hiệu; Chuyển tín hiệu dữ liệu bổ trợ, tức là truyền dữ liệu thông 
qua kênh không tắc nghẽn [2009.01, 2018.01] 

4/21 . . dùng cho các ứng dụng mạng xã hội [2018.01] 
4/24 . Tính toán hoặc lập hóa đơn [2009.01] 
4/26 . . Xác định mức sử dụng [2009.01] 
4/30 . Dịch vụ chuyên dụng cho môi trường, hoàn cảnh hoặc mục đích cụ thể [2018.01] 
4/33 . . cho môi trường trong nhà, ví dụ, tòa nhà [2018.01] 
4/35 . . dùng cho việc quản lý hàng hóa [2018.01] 
4/38 . . để thu thông tin của bộ cảm biến [2018.01] 
4/40 . . dùng cho phương tiện giao thông, ví dụ, xe chở người đi bộ [2018.01] 
4/42 . . . dùng cho phương tiện giao thông vận chuyển số lượng lớn, xe buýt, tàu hỏa 

hoặc máy bay [2018.01] 
4/44 . . . để truyền thông giữa phương tiện giao thông và cơ sở hạ tầng, ví dụ, phương 

tiện giao thông đến đám mây [V2C] hoặc phương tiện giao thông đến ngôi nhà 
[V2H] [2018.01] 

4/46 . . . để truyền thông giữa phương tiện giao thông đến phương tiện giao thông [V2V] 
[2018.01] 

4/48 . . . để truyền thông trong phương tiện giao thông [2018.01] 
4/50 . Cung cấp hoặc tái cấu hình lại dịch vụ [2018.01] 
4/60 . Dịch vụ dựa trên sự thuê bao có sử dụng máy chủ ứng dụng hoặc vật mang bản ghi, 

ví dụ, bộ công cụ ứng dụng SIM [2018.01] 
4/70 . Dịch vụ truyển thông máy đến máy [M2M] hoặc truyền thông kiểu máy [MTC] 

[2018.01] 
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4/80 . Dịch vụ sử dụng truyền thông tầm gần, ví dụ, truyền thông tầm gần [NFC], nhận 
dạng tần số bằng sóng vô tuyến [RFID] hoặc truyền thông công suất thấp [2018.01] 

4/90 . Dịch vụ xử lý trong tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm, ví dụ, hệ thống cảnh báo 
động đất hoặc sóng thần [2018.01] 

8/00 Quản lý dữ liệu mạng [2009.01] 
8/02 . Xử lý dữ liệu di động, ví dụ thông tin đăng ký tại HLR [Nhà đăng ký vùng gia 

đình] hoặc VLR [Nhà đăng ký vùng khách]; Truyền dữ liệu di động, ví dụ giữa 
HLR, VLR hoặc các mạng ngoài [2009.01] 

8/04 . . Đăng ký tại HLR hoặc HSS [Máy chủ Người thuê bao gia đình] [2009.01] 
8/06 . . đăng ký tại nhà đăng ký vùng mạng dịch vụ, VLR hoặc máy chủ di động của người 

sử dụng [2009.01] 
8/08 . . Truyền dữ liệu di động [2009.01] 
8/10 . . . giữa nhà đăng ký vùng và các mạng ngoài [2009.01] 
8/12 . . . giữa nhà đăng ký vùng hoặc máy chủ di động [2009.01] 
8/14 . . . giữa các nốt mạng tương ứng [2009.01] 
8/16 . . . giới hạn một cách chọn lọc khả năng tự hiệu chỉnh di động [2009.01] 
8/18 . Xử lý dữ liệu của người sử dụng hoặc người thuê bao, ví dụ các dịch vụ được thuê 

bao, sở thích của người sử dụng hoặc tiểu sử người sử dụng; Truyền dữ liệu người 
sử dụng hoặc người thuê bao [2009.01] 

8/20 . . Truyền dữ liệu người sử dụng hoặc người thuê bao [2009.01] 
8/22 . Xử lý hoặc truyền dữ liệu đầu cuối, ví dụ tình trạng hoặc dung lượng vật lý 

[2009.01]  
8/24 . . Truyền dữ liệu đầu cuối [2009.01] 
8/26 . Lập địa chỉ hoặc đánh số để hỗ trợ di động [2009.01] 
8/28 . . Số lưu động [2009.01] 
8/30 . Khôi phục dữ liệu mạng [2009.01] 

12/00 Những thao tác an ninh, ví dụ xác an ninh truy cập, hoặc phát hiện gian lận, 
chứng thực, ví dụ chứng thực nhận dạng người sử dụng hoặc giấy phép; Bảo vệ 
sự bí mật hoặc tình trạng ẩn danh [2009.01] 

12/02 . Bảo vệ sự bí mật hoặc tình trạng ẩn danh [2009.01] 
12/04 . Quản lý chìa khóa [2009.01] 
12/06 . Xác thực đúng [2009.01] 
12/08 . An ninh truy cập [2009.01] 
12/10 . Tính nguyên vẹn [2009.01] 
12/12 . Phát hiện gian lận [2009.01] 

16/00 Lập kế hoạch mạng, ví dụ công cụ lập kế hoạch vùng phủ sóng hoặc lưu lượng; 
Triển khai mạng, ví dụ phân chia tài nguyên hoặc cấu trúc di động [2009.01] 

16/02 . Phân chia tài nguyên trong số các thành phần mạng, ví dụ phân chia sử dụng lại 
[2009.01] 

16/04 . . Phân chia tài nguyên phù hợp với lưu lượng [2009.01] 
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16/06 . . Phân chia tài nguyên mạch điện tích hợp, ví dụ cho mượn kênh [2009.01] 
16/08 . . . Thao tác giảm tải [2009.01] 
16/10 . . Phân chia tài nguyên động  [2009.01] 
16/12 . . Phân chia tài nguyên cố định [2009.01] 
16/14 . Thao tác chia sẻ phổ [2009.01] 
16/16 . . dành cho PBS [thao tác tại trạm cơ sở tư nhân] [2009.01] 
16/18 . Công cụ lập kế hoạch mạng [2009.01] 
16/20 . . dành cho vùng phủ sóng nội bộ hoặc triển khai mạng dãy ngắn [2009.01] 
16/22 . Công cụ hoặc mô đun mô phỏng lưu lượng [2009.01] 
16/24 . Cấu trúc điện thoại di động[2009.01] 
16/26 . . Bộ tăng cường điện thoại di động, ví dụ dành cho đường hầm hoặc nhà cao tầng 

[2009.01] 
16/28 . . sử dụng tia dẫn hướng [2009.01] 
16/30 . . Hình dáng điện thoại di động đặc biệt, ví dụ hình tròn bánh rán hoặc hình nhẫn 

tròn [2009.01] 
16/32 . . Cấu trúc điện thoại di động theo phân cấp [2009.01] 

24/00 Giám sát, điều chỉnh hoặc kiểm tra những sắp xếp [2009.01] 
24/02 . Những sắp xếp để tối ưu hóa điều kiện vận hành [2009.01] 
24/04 . Những sắp xếp để duy trì điều kiện vận hành [2009.01] 
24/06 . Kiểm tra sử dụng lưu lượng được mô phỏng [2009.01] 
24/08 . Kiểm tra sử dụng lưu lượng thực tế [2009.01] 
24/10 . Xây dựng các bản báo cáo giải pháp [2009.01] 

28/00 Lưu lượng mạng hoặc quản lý tài nguyên [2009.01] 
28/02 .  Quản lý lưu lượng, ví dụ kiểm soát dòng hoặc kiểm soát sự tắc nghẽn [2009.01] 
28/04 . . Kiểm soát lỗi [2009.01] 
28/06 . . Tối ưu hóa, ví dụ giảm hộp phân phối, xác định kích thước thông tin [2009.01] 
28/08 . . Lập lại cân bằng tải hoặc phân bổ tải [2009.01] 
28/10 . . Kiểm soát dòng [2009.01] 
28/12 . . . sử dụng tạo tín hiệu giữa các chi tiết mạng [2009.01] 
28/14 . . . sử dụng bộ lưu trữ trung gian[2009.01] 
28/16 . Quản lý tài nguyên trung tâm; Sự dàn xếp các tài nguyên, ví dụ dàn xếp dải băng tần 

hoặc QoS [Chất lượng dịch vụ] [2009.01] 
28/18 . . Dàn xếp các thông số truyền thông không dây [2009.01] 
28/20 . . . Dàn xếp dải băng tần [2009.01] 
28/22 . . . Dàn xếp tốc độ truyền thông [2009.01] 
28/24 . . Dàn xếp SLA [Thỏa thuận về cấp độ dịch vụ]; Dàn xếp QoS [Chất lượng dịch vụ] 

[2009.01] 
28/26 . . Dự trữ Tài nguyên [2009.01] 

36/00 Chuyển giao hoặc lựa chọn lại những sắp xếp [2009.01] 
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36/02 . đệm hoặc khôi phục thông tin trong quá trình lựa chọn lại [2009.01] 
36/04 . Lựa chọn lại lớp điện thoại di động trong số những điện thoại di động đa lớp 

[2009.01] 
36/06 . Lựa chọn lại tài nguyên truyền thông tại điểm truy cập dịch vụ [2009.01] 
36/08 . Lựa chọn lại điểm truy cập [2009.01] 
36/10 . Lựa chọn lại thiết bị kiểm soát điểm truy cập [2009.01] 
36/12 . Lựa chọn lại giao điểm chuyển hoặc định tuyến mạng chính dịch vụ [2009.01] 
36/14 . Lựa chọn lại mạng hoặc giao diện trên không [2009.01] 
36/16 . Tiến hành quá trình lựa chọn lại cho những mục đích cụ thể [2009.01] 
36/18 . . để cho phép quá trình lựa chọn lại không bị gián đoạn, ví dụ quá trình lựa chọn lại 

mềm [2009.01] 
36/20 . . để tối ưu hóa cấp độ can thiệp [2009.01] 
36/22 . . để xử lý lưu lượng [2009.01] 
36/24 . Quá trình lựa chọn lại dựa vào các thông số cụ thể [2009.01] 
36/26 . . nhờ các thông số truyền thông đã thỏa thuận hoặc đã dàn xếp [2009.01] 
36/28 . . . liên quan đến nhiều kết nối, ví dụ kết nối đa cuộc gọi hoặc kết nối nhiều chi tiết 

chịu tải [2009.01] 
36/30 . . nhờ dữ liệu chất lượng nối đo được hoặc nhận được [2009.01] 
36/32 . . nhờ vị trí hoặc dữ liệu di động, ví dụ dữ liệu tốc độ [2009.01] 
36/34 . Kiểm soát quá trình lựa chọn lại [2009.01] 
36/36 . . nhờ người sử dụng hoặc thiết bị đầu cuối [2009.01] 
36/38 . . nhờ thiết bị mạng cố định [2009.01] 

40/00 Định hướng truyền thông hoặc tìm kiếm đường truyền thông [2009.01] 
40/02 . định hướng hoặc lựa chọn đường, ví dụ định hướng trên cơ sở điện hoặc đường 

ngắn nhất [2009.01] 
40/04 . . trên cơ sở tài nguyên giao điểm không dây [2009.01] 
40/06 . . . trên cơ sở đặc trưng của ăng ten hiện có [2009.01] 
40/08 . . . trên cơ sở sự truyền điện [2009.01] 
40/10 . . . trên cơ sở điện hoặc năng lượng hiện có [2009.01] 
40/12 . . trên cơ sở chất lượng truyền hoặc chất lượng kênh [2009.01] 
40/14 . . . trên cơ sở độ ổn định [2009.01] 
40/16 . . . trên cơ sở sự can thiệp [2009.01] 
40/18 . . trên cơ sở các sự kiện dự trù được [2009.01] 
40/20 . . trên cơ sở vị trí địa lý hoặc địa phương [2009.01] 
40/22 . . sử dụng có chọn lọc sự chuyển tiếp để tiếp cận BTS [trạm tiếp nhận cơ sở] hoặc 

điểm truy cập [2009.01] 
40/24 . Quản lý thông tin khả năng kết nối, ví dụ khám phá khả năng kết nối hoặc cập nhật 

khả năng kết nối [2009.01] 
40/26 . . để định hướng mạch điện tích hợp bằng cách kết hợp việc định hướng chủ động 

và phản ứng [2009.01] 
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40/28 . . để định hướng phản ứng [2009.01] 
40/30 . . để định hướng chủ động [2009.01] 
40/32 . . để xác định nhóm thành viên theo định hướng [2009.01] 
40/34 . Thay đổi sự định hướng hiện tại [2009.01] 
40/36 . . do sự chuyển vùng [2009.01] 
40/38 . . điều chỉnh cho phù hợp do thay đổi khoảng cách tương đối giữa các nốt mạng 

[2009.01] 

48/00 Hạn chế truy cập; Lựa chọn mạng; lựa chọn điểm truy cập [2009.01] 
48/02 . Hạn chế truy cập được thực hiện trong những điều kiện cụ thể [2009.01] 
48/04 . . trên cơ sở địa phương người sử dụng hoặc đầu cuối hoặc dữ liệu di động, ví dụ 

hướng dịch chuyển hoặc tốc độ [2009.01] 
48/06 . . trên cơ sở các điều kiện lưu lượng [2009.01] 
48/08 . Hạn chế truy cập hoặc vận chuyển truy cập thông tin, ví dụ khám phá dữ liệu vận 

chuyển [2009.01] 
48/10 . . sử dụng thông tin được truyền thanh [2009.01] 
48/12 . . sử dụng kiểm soát kênh tải xuống [2009.01] 
48/14 . . sử dụng câu hỏi người sử dụng [2009.01] 
48/16 . Phát hiện; Xử lý hạn chế truy cập hoặc thông tin truy cập [2009.01] 
48/18 . Lựa chọn mạng hoặc dịch vụ truyền thông [2009.01] 
48/20 . Lựa chọn điểm truy cập [2009.01] 

52/00 Quản lý nguồn điện, ví dụ TPC [Điều khiển truyền năng lượng], tiết kiệm điện 
hoặc các lớp điện [2009.01] 

52/02 . những sắp xếp tiết kiệm điện [2009.01] 
52/04 . TPC [Điều khiển sự truyền năng lượng] [2009.01] 
52/06 . . thuật toán TPC [2009.01] 
52/08 . . . kiểm soát mạch điện đóng [2009.01] 
52/10 . . . kiểm soát mạch điện mở [2009.01] 
52/12 . . . Mạch ngoài và mạch trong [2009.01] 
52/14 . . . Phân tích riêng tải lên hoặc tải xuống [2009.01] 
52/16 . . . Tiếp nhận giá trị truyền điện từ kênh khác[2009.01] 
52/18 . . TPC được thực hiện theo các thông số cụ thể [2009.01] 
52/20 . . . sử dụng tốc độ lỗi [2009.01] 
52/22 . . . lưu ý đến thông tin hoặc lệnh trước đó [2009.01] 
52/24 . . . sử dụng SIR [Tỷ số tín hiệu lối] hoặc các thông số đường không dây khác 

[2009.01] 
52/26 . . . sử dụng tốc độ truyền hoặc chất lượng dịch vụ QoS [Chất lượng dịch vụ] 

[2009.01] 
52/28 . . . sử dụng tiểu sử người sử dụng, ví dụ tốc độ di động, ưu tiên hoặc trạng thái 

mạng, ví dụ trạng thái chờ, nhàn rỗi hoặc không trực tuyến [2009.01] 
52/30 . . sử dụng những liên kết trên tổng số điện truyền hiện có [2009.01] 
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52/32 . . . TPC trong truyền thanh hoặc kiểm soát kênh [2009.01] 
52/34 . . . quản lý TPC, tức là chia lượng điện giới hạn trong số người sử dụng hoặc kênh 

hoặc loại dữ liệu, ví dụ điện thoại di động đang tải [2009.01] 
52/36 . . . có khoảng riêng hoặc tập hợp các giá trị, ví dụ kích cỡ bước, độ biến đổi hoặc bù 

lỗ [2009.01] 
52/38 . . TPC được thực hiện trong những tình huống đặc biệt [2009.01] 
52/40 . . . trong chuyển giao macro đa dạng hoặc mềm[2009.01] 
52/42 . . . trong các hệ thống có đa thời gian, không gian, tần số và phân cực [2009.01] 
52/44 . . . liên kết với sự gián đoạn truyền [2009.01] 
52/46 . . . trong mạng nhiều bước nhảy, ví dụ mạng chuyển tiếp không dây [2009.01] 
52/48 . . . trong suốt thời gian truyền lại sau khi bị lỗi hoặc không có xác nhận [2009.01] 
52/50 . . . tại thời điểm bắt đầu truyền thông trong môi trường đa truy cập [2009.01] 
52/52 . . sử dụng các mạch AGC[Mạch tự động điều chỉnh độ lợi] hoặc bộ khuyếch đại 

AGC [2009.01] 
52/54 . . Các khía cạnh tín hiệu hóa của lệnh TPC, ví dụ cấu trúc khung [2009.01] 
52/56 . . . Phát hiện lỗi của bit TPC [2009.01] 
52/58 . . . định dạng bit TPC [2009.01] 
52/60 . . . sử dụng tốc độ truyền khác nhau đối với lệnh TPC [2009.01] 

56/00 Những sắp xếp đồng bộ hóa [2009.01] 

60/00 Đăng ký, ví dụ gia nhập mạng; Hủy đăng ký, ví dụ kết thúc gia nhập [2009.01] 
60/02 . thông qua định kỳ đăng ký [2009.01] 
60/04 . sử dụng các sự kiện được kích hoạt [2009.01] 
60/06 . Hủy đăng ký hoặc tách rời [2009.01] 

64/00 Định vị người sử dụng hoặc các đầu cuối nhằm mục đích quản lý mạng, ví dụ 
quản lý di động [2009.01] 

68/00 Thông báo của người sử dụng, ví dụ cảnh báo truyền thông sắp tới hoặc thay 
đổi dịch vụ [2009.01] 

68/02 . Những sắp xếp để gia tăng hiệu quả thông báo hoặc đánh dấu kênh [2009.01] 
68/04 . thông báo nhiều bước sử dụng dữ liệu di động tĩnh hoặc lịch sử [2009.01] 
68/06 . sử dụng thông báo nhiều bước bằng cách thay đổi khu vực thông báo [2009.01] 
68/08 . sử dụng thông báo nhiều bước bằng cách gia tăng khu vực thông báo [2009.01] 
68/10 . sử dụng thông báo phát thanh và truyền thanh[2009.01] 
68/12 . Thông báo liên mạng [2009.01] 

72/00 Quản lý tài nguyên cục bộ, ví dụ lựa chọn hoặc xác định tài nguyên không dây 
hoặc xây dựng tài nguyên không dây [2009.01] 

72/02 . Lựa chọn tài nguyên không dây thông qua người sử dụng hoặc đầu cuối [2009.01] 
72/04 . Xác định tài nguyên không dây [2009.01] 
72/06 . . trên cơ sở tiêu chí phân loại tài nguyên không dây [2009.01] 
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72/08 . . trên cơ sở tiêu chí chất lượng [2009.01] 
72/10 . . trên cơ sở tiêu chí ưu tiên [2009.01] 
72/12 .  Xây dựng tài nguyên không dây [2009.01] 
72/14 . . sử dụng kênh lớn [2009.01] 

74/00 Truy cập kênh không dây, ví dụ truy cập theo kế hoạch hoặc tùy ý [2009.01] 
74/02 . Các kỹ thuật truy cập mạch điện tích hợp [2009.01] 
74/04 . Truy cập theo kế hoạch [2009.01] 
74/06 . . sử dụng việc kiểm tra vòng [2009.01] 
74/08 . Truy cập không theo kế hoạch, ví dụ truy cập tùy ý, ALOHA hoặc CSMA [truy cập 

mang đa cảm] [2009.01] 

76/00 Quản lý kết nối [2009.01, 2018.01] 

 Ghi chú [2018.01] 
 Trong nhóm chính này, qui tắc ưu tiên vị trí đầu tiên không được áp dụng, nghĩa là 

áp dụng qui tắc thông thường. 
76/10 . Cài đặt kết nối [2018.01] 
76/11 . . Cấp phát hoặc sử dụng ký hiệu nhận dạng kết nối [2018.01] 
76/12 . . Cài đặt hầm truyền tải [2018.01] 
76/14 . . Cài đặt chế độ trực tiếp [2018.01] 
76/15 . . Cài đặt đa kết nối liên kết không dây [2018.01] 
76/16 . . . bao hàm công nghệ mạng lõi khác nhau, ví dụ, mang chuyển gói tin [PS] kết 

hợp với mang chuyển mạch [CS] [2018.01] 
76/18 . . Quản lý việc từ chối hoặc lỗi cài đặt [2018.01] 
76/19 . . Thiết lập lại kết nối [2018.01] 
76/20 . Thao tác kết nối được thiết lập [2018.01] 
76/22 . . Thao tác hầm truyền tải [2018.01] 
76/23 . . Thao tác kết nối chế độ trực tiếp [2018.01] 
76/25 . . Bảo trì kết nối được thiết lập [2018.01] 
76/27 . . Chuyển đổi giữa các trạng thái điều khiển tài nguyên vô tuyến [RRC] [2018.01] 
76/28 . . Truyền gián đoạn [DTX]; Nhận gián đoạn [DRX] [2018.01] 
76/30 . Giải phóng kết nối [2018.01] 
76/32 . . Giải phóng hầm truyền tải [2018.01] 
76/34 . . Giải phóng có chọn lọc kết nối liên tục [2018.01] 
76/36 . . . để phân bổ lại nguồn tài nguyên kết hợp với kết nối được giải phóng [2018.01] 
76/38 . . được kích hoạt bởi bộ định thời [2018.01] 
76/40 . để truyền thanh hoặc phân phối có chọn lọc [2018.01] 
76/45 . . Dịch vụ bấm để nói [PTT] hoặc bấm để nói trên mạng tế bào [PoC] [2018.01] 
76/50 . để kết nối khẩn cấp [2018.01] 

379 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H04W 

80/00 Giao thức mạng không dây hoặc điều chỉnh giao thức với hoạt động không dây, 
ví dụ WAP [Giao thức ứng dụng không dây] [2009.01] 

80/02 . Giao thức lớp liên kết dữ liệu [2009.01] 
80/04 . Giao thức lớp mạng, ví dụ di động IP [Giao thức internet] [2009.01] 
80/06 . Giao thức lớp vận chuyển, ví dụ TCP [Giao thức có kết nối] trên không dây 

[2009.01] 
80/08 . Giao thức tầng cấp trên [2009.01] 
80/10 . . được điều chỉnh để phù hợp với quản lý phiên, ví dụ Giao thức SIP [Giao thức 

khởi tạo phiên] [2009.01] 
80/12 . . Giao thức tầng ứng dụng, ví dụ WAP [2009.01] 

84/00 Cấu trúc liên kết mạng [2009.01] 
84/02 . Các mạng được tổ chức trước theo phân cấp, ví dụ lập trang mạng, các mạng di 

động, WLAN [Mạng khu vực nội bộ không dây] hoặc WLL [Mạng nội bộ không dây] 
[2009.01] 

84/04 . . Các mạng diện lớn; Các mạng theo nhiều phân cấp  [2009.01] 
84/06 . . . Các mạng trên không hoặc các mạng vệ tinh [2009.01] 
84/08 . . . Hệ thống bộ đàm di động đa kết nối [2009.01] 
84/10 . . Các mạng diện nhỏ; Các mạng theo phân cấp nhỏ [2009.01] 
84/12 . . . WLAN [Các mạng nội bộ không dây] [2009.01] 
84/14 . . . WLL [Mạng nội bộ không dây]; RLL [Mạng nội bộ truyền thanh] [2009.01] 
84/16 . . . WPBX [Hệ thống tổng đài cá nhân không dây] [2009.01] 
84/18 . Mạng tự tổ chức, ví dụ mạng ad hoc hoặc mạng cảm ứng [2009.01] 
84/20 . . Những sắp xếp chủ động-thụ động [2009.01] 
84/22 . . với truy cập các mạng có dây [2009.01] 

88/00 Các thiết bị được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các mạng truyền thông 
không dây, ví dụ các đầu cuối, các trạm hoặc các thiết bị điểm truy cập 
[2009.01] 

88/02 . các thiết bị đầu cuối [2009.01] 
88/04 . . được điều chỉnh để phù hợp chuyển tiếp đến hoặc từ đầu cuối hoặc người sử dụng 

khác [2009.01] 
88/06 . . được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động tại nhiều mạng, ví dụ các đầu cuối đa 

mô đun [2009.01] 
88/08 .  các thiết bị điểm truy cập [2009.01] 
88/10 . . được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động tại nhiều mạng, ví dụ điểm truy cập đa 

mô đun [2009.01] 
88/12 . các thiết bị kiểm soát điểm truy cập [2009.01] 
88/14 . Các thiết bị mạng chính [2009.01] 
88/16 . Những sắp xếp cổng vào [2009.01] 
88/18 . Hỗ trợ dịch vụ; Quản lý các thiết bị mạng [2009.01] 
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92/00 Giao diện được điều chỉnh đặc biệt để phù hợp với các mạng truyền thông 
không dây [2009.01] 

92/02 . Những sắp xếp liên mạng [2009.01]  
92/04 . Các giao diện giữa các thiết bị mạng theo phân cấp [2009.01] 
92/06 . . giữa các cổng và các thiết bị mạng công cộng [2009.01] 
92/08 . . giữa người sử dụng và thiết bị đầu cuối [2009.01] 
92/10 . . giữa thiết bị đầu cuối và điểm truy cập, tức là giao diện trên không không dây 

[2009.01] 
92/12 . . giữa các điểm truy cập và các thiết bị kiểm soát điểm truy cập [2009.01] 
92/14 . . giữa các thiết bị kiểm soát điểm truy cập và thiết bị mạng chính [2009.01] 
92/16 . Giao diện giữa các thiết bị tương tự phân cấp [2009.01] 
92/18 . . giữa các thiết bị đầu cuối [2009.01] 
92/20 . . giữa các điểm truy cập [2009.01] 
92/22 . . giữa các thiết bị kiểm soát điểm truy cập [2009.01] 
92/24 . . giữa các thiết bị mạng chính [2009.01] 

99/00 Đối tượng không được xếp trong các nhóm khác của phân lớp này [2009.01] 
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H05 CÁC LĨNH VỰC KỸ THUẬT ĐIỆN ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC NÊU 
TRONG CÁC LỚP KHÁC 

H05B NUNG BẰNG ĐIỆN; THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG ĐIỆN KHÔNG CÓ 
TRONG CÁC LỚP KHÁC (các thiết bị chuyên dụng xem các vị trí tương ứng, ví 
dụ A47J; B21 J, K; C21, C22, C23; F21; F24; F27) 

Ghi chú [3] 
 Chú ý đến ghi chú III sau nội dung của phần H. 

Nội dung phân lớp 
NUNG BẰNG ĐIỆN 
Nung bằng điện trở; nung bằng điện cảm ứng; nung bằng 

phóng điện; nung bằng trường điện từ ..................................................../00; 6/00; 7/00 
Nung tổ hợp ......................................................................................................................... 11/00 
Các thành phần kết cấu .......................................................................................................... 1/00 
SỰ CHIẾU SÁNG 
Nguồn sáng; hồ quang; điện phát quang .................................................................. 31/00; 33/00 
Nguồn sáng kết hợp ............................................................................................................. 35/00 
Sơ đồ đóng mạch  

nói chung ......................................................................................................................... 37/00 
dùng cho đèn đốt nóng .................................................................................................... 39/00 
dùng cho đèn phóng điện qua khí ................................................................................... 41/00 
các loại khác .................................................................................................................... 43/00 

 

Nung nóng bằng điện 

1/00 Thành phần kết cấu của thiết bị nung điện [1, 2006.01] 
1/02 . Thiết bị đóng tự động chuyên dùng cho dụng cụ nung (Các chuyển mạch nhiệt điện 

H01H 37/00) [1, 2006.01] 

3/00 Nung bằng điện trở [1, 2006.01] 
3/02 . Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
3/03 . . Các điện cực [2, 2006.01] 
3/04 . . Bít kín dụng cụ nung để chống thấm nước và không khí [1, 2006.01] 
3/06 . . Các thành phần nung về mặt kết cấu kết hợp với các chi tiết nối ghép hoặc với giá 

đỡ [1, 2006.01] 
3/08 . . . có các mối nối điện cho phép sử dụng chúng ở nhiệt độ cao [1, 2006.01] 
3/10 . Các thành phần nung, khác nhau về thành phần hoặc cấu trúc vật liệu hoặc về cách 

bố trí vật dẫn điện (thành phần vật liệu xem ở các phân lớp tương ứng) [1, 2006.01] 
3/12 . . khác nhau về thành phần hoặc cấu trúc của vật liệu dẫn điện [1, 2006.01] 
3/14 . . . Vật liệu không phải là kim loại [1, 2006.01] 
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3/16 . . vật dẫn được lắp trên giá cách điện [1, 2006.01] 
3/18 . . vật dẫn được gắn vào vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
3/20 . Các phần tử nung nóng có diện tích mở rộng trên mặt phẳng, ví dụ tấm nung phẳng 

(H05B 3/62, H05B 3/68, H05B 3/78, H05B 3/84 được ưu tiên) [1, 5, 2006.01]  
3/22 . . loại cứng [1, 2006.01] 
3/24 . . . vật dẫn dùng để nung nóng tự chịu lực [1, 2006.01] 
3/26 . . . dây dẫn để nung nóng được đặt trên nền cách điện [1, 2006.01] 
3/28 . . . dây dẫn để nung nóng được gắn vào vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
3/30 . . . . trên hoặc giữa các tấm kim loại [1, 2006.01] 
3/32 . . . dây dẫn để nung được lắp trên vật cách điện trên một khung kim loại [1, 

2006.01] 
3/34 . . loại mềm dẻo, ví dụ vải hoặc lưới nung điện [1, 2006.01] 
3/36 . . . dây dẫn để nung gắn với vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
3/38 . . . . Vật dẫn dạng bột [1, 2006.01] 
3/40 . Các bộ phận nung làm ở dạng thanh hoặc ống (H05B 3/62, H05B 3/68, H05B 3/78 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 
3/42 . . loại cứng [1, 2006.01] 
3/44 . . . dây dẫn nung được dặt trong các thanh hoặc ống làm từ vật liệu cách điện [1, 

2006.01] 
3/46 . . . vật dẫn nung được lắp trên giá cách điện [1, 2006.01] 
3/48 . . . vật dẫn nung gắn trong vật liệu cách điện [1, 2006.01] 
3/50 . . . . có dây dẫn nung được đặt trong ống kim loại mà bề mặt bức xạ của nó có 

cách dẫn nhiệt [1, 2006.01] 
3/52 . . . . Phương pháp hoặc thiết bị để đưa hoặc ép vật liệu cách điện vào trong ống [1, 

2006.01] 
3/54 . . loại mềm dẻo [1, 2006.01] 
3/56 . . . Cáp nung [1, 2006.01] 
3/58 . . . Ống mềm nung; Ống bọc nung [1, 2006.01] 
3/60 . Thiết bị nung, trong đó dòng điện nung chay qua vật liệu dạng hạt, dạng bột hoặc 

dạng lỏng, ví dụ dùng cho bể lò muối; Nung điện phân (H05B 3/38 được ưu tiên) 
[1, 2006.01] 

3/62 . Bộ phận nung chuyên dùng cho lò (H05B 3/60 được ưu tiên; bố trí các chi tiết để 
nung nóng điện trong hoặc trên lò nung sử dụng làm nóng điện trở thuần F27D 
11/02) [1, 2006.01] 

3/64 . . sử dụng dụng cụ nung kiểu băng, thanh, hoặc kiểu dây [1, 2006.01] 
3/66 . . Giá đỡ hoặc bệ để bố trí dụng cụ nung trên hoặc trong tường hoặc trên mái [1, 

2006.01] 
3/68 . Kết cấu nung nóng dùng cho bếp điện và các bếp đun nóng trương tự [1, 2006.01] 

 Ghi chú [2] 
 H05B 3/76 được ưu tiên hơn các nhóm H05B 3/70, H05B 3/72, H05B 3/74 
3/70 . . Bếp điện làm từ kim loại đúc [1, 2006.01] 
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3/72 . . Bếp điện làm từ kim loại lá [1, 2006.01] 
3/74 . . Bếp không phải là kim loại [1, 2006.01] 
3/76 . . Bếp lò có các ống nung hình xoắn [1, 2006.01] 
3/78 . Kết cấu nung để đun nóng khi nhận chìm xuống nước [1, 2006.01] 
3/80 . . Dụng cụ đun nóng nhận chìm xuống nước di chuyển được [1, 2006.01] 
3/82 . . Dụng cụ đun nóng nhận chìm xuống nước được lắp cố định [1, 2006.01] 
3/84 . Dụng cụ đun nóng dùng cho các vị trí trong suốt hoặc phản xạ, ví dụ để chống 

đọng sương, khử băng cho cửa sổ, gương hoặc kính chắn cửa sổ của các phương 
tiện vận tải [5, 2006.01]   

3/86 . . thanh làm nóng gắn vào vật liệu trong suốt hoặc phản xạ [1, 2006.01] 

6/00 Nung nóng bằng điện trường, từ trường hoặc điện từ trường (xạ trị bằng vi sóng 
A61N 5/02) [3, 2006.01] 

6/02 . Nung nóng bằng cảm ứng [3, 2006.01] 
6/04 . . Nguồn dòng điện [3, 2006.01] 
6/06 . . Điều khiển, ví dụ nhiệt độ, công suất [3, 2006.01] 
6/08 . . . sử dụng các thiết bị điều hoà hoặc cân bằng [3, 2006.01] 
6/10 . . Thiết bị nung cảm ứng dùng cho các ứng dụng đặc biệt khác với lò [3, 2006.01] 
6/12 . . . Thiết bị đun nấu tức ăn [3, 2006.01] 
6/14 . . . Dụng cụ, ví dụ cái vòi, con lăn, máy cán [3, 2006.01] 
6/16 . . Lò có lõi kín (H05B 6/34 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
6/18 . . . có buồng nấu chảy [3, 2006.01] 
6/20 . . . chỉ có kênh nấu chảy [3, 2006.01] 
6/22 . . Lò không có lõi kín (H05B 6/34 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
6/24 . . . Lò có nồi nấu (H05B 6/30 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
6/26 . . . . sử dụng chân không hoặc khí quyển có khí đặc biệt [3, 2006.01] 
6/28 . . . . Hệ thống bảo vệ [3, 2006.01] 
6/30 . . . Thiết bị để nấu chảy lại hoặc nấu chảy từng vùng [3, 2006.01] 
6/32 . . . Kết cấu để giữ ở trạng thái treo lơ lửng đồng thời đun nóng [3, 2006.01] 
6/34 . . Thiết bị để luân chuyển vật nóng chảy [3, 2006.01] 
6/36 . . Phần cảm [3, 2006.01] 
6/38 . . . chuyên dùng để lắp phôi vào các khoang để nung [3, 2006.01] 
6/40 . . . để tạo được sự phân bố nhiệt cho trước, ví dụ để nung các phần phôi xác  

định [3, 2006.01] 
6/42 . . . Làm nguội cuộn dây [3, 2006.01] 
6/44 . . . có nhiều hơn một cuộn dây hoặc nhiều hơn một đoạn dây [3, 2006.01] 
6/46 . Nung điện môi (H05B 6/64 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
6/48 . . Các sơ đồ [3, 2006.01] 
6/50 . . . để kiểm tra hoặc điều khiển [3, 2006.01] 
6/52 . . Đường cung cấp điện [3, 2006.01] 
6/54 . . Điện cực [3, 2006.01] 
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6/56 . . . Điện cực quay [3, 2006.01] 
6/58 . . . Loại "máy khâu" [3, 2006.01] 
6/60 . . Thiết bị để liên tục chuyển vật liệu [3, 2006.01] 
6/62 . . Dụng cụ ứng dụng riêng biệt [3, 2006.01] 
6/64 . Nung nóng sử dụng sóng cực ngắn [3, 2006.01] 
6/66 . . Các sơ đồ [3, 2006.01] 
6/68 . . . để kiểm tra và điều khiển [3, 2006.01] 
6/70 . . Đường cung cấp điện [3, 2006.01] 
6/72 . . Bộ bức xạ hoặc anten [3,2006.01] 
6/74 . . Bộ biến đổi hoặc bộ trộn dạng dao động [3, 2006.01] 
6/76 . . Ngăn ngừa sự rò vi sóng, ví dụ bịt kín cửa [3, 2006.01] 
6/78 . . Thiết bị để liên tục chuyển vật liệu [3, 2006.01] 
6/80 . . Dụng cụ ứng dụng riêng biệt (lò hoặc bếp được làm nóng bằng vi sóng F24C 

7/02) [3, 2006.01] 

7/00 Nung nóng bằng phóng điện (đèn plasma H05H 1/26) [1, 2006.01] 
7/02 . Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
7/06 . . Các điện cực [1, 2006.01] 
7/07 . . . được thiết kế để nóng chảy khi sử dụng [1, 2006.01] 
7/08 . . . không tiêu hao [1, 2, 2006.01] 
7/085 . . . . cấu tạo cơ bản là từ than [2, 2006.01] 
7/09 . . . . . Các điện cực tụ sấy [2, 2006.01] 
7/10 . . Vật để gia cố, giá đỡ, cái kẹp hoặc các thiết bị để truyền hoặc điều khiển các điện 

cực [1, 2, 2006.01] 
7/101 . . . Vật liệu để gia cố, giá đỡ, cái kẹp để cho phần trên hoặc cố các điện cực, nằm ở 

đầu cách xa cung lửa của điện cực [2, 2006.01] 
7/102 . . . . chuyên dùng cho các điện cực loại tiêu hao 
7/103 . . . Vật để cố định, giá đỡ, cái kẹp có cặp (H05B 7/101 được ưu tiên) [2, 2006.01] 
7/105 . . . . có nhiều hơn hai cái cặp bố trí dọc theo đường tròn cách đều nhau, ví dụ cái 

giá vòng [2, 2006.01] 
7/107 . . . chuyên dùng cho các điện cực tự đóng kín [2, 2006.01]  
7/109 . . . Thiết bị để dẫn truyền các điện cực (H05B 7/107 được ưu tiên; các thiết bị, 

trong đó để tự động điều khiển công suất, chuyển động của các điện cực bị giới 
hạn trong một đoạn của đường cong khép kín H05B 7/148) [2, 2006.01] 

7/11 . . Thiết bị để dẫn dòng điện đến các đầu mút của các điện cực [2, 2006.01] 
7/12 . . Thiết bị để làm nguội, bịt kín, hoặc bảo vệ điện cực [1, 2, 2006.01] 
7/14 . . Thiết bị hoặc phương pháp để mắc nối tiếp các đoạn điện cực [1, 2, 2006.01] 
7/144 . . Thiết bị cung cấp điện chuyên dùng để nung nóng bằng sự phóng điện; Tự động 

điều khiển công suất, ví dụ bằng cách thay đổi vị trí của các điện cực [2, 2006.01] 
7/148 . . . Tự động điều khiển công suất (thiết bị để dẫn truyền điện cực H05B 7/109; tự 

động dẫn truyền các điện cực khi hàn điểm hoặc hàn mối hoặc để cắt B23K 
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9/12; bố trí các điện cực trong hoặc trên lò F27D 11/10; điều chỉnh đường đặc 
tuyến điện của phóng điện cung lửa G05F 1/02) [2, 2006.01] 

7/152 . . . . Bố trí các điện cực vào vị trí xác định bằng các thiết bị điện cơ [2, 2006.01] 
7/156 . . . . Bố trí các điện cực vào vị trí xác định bằng các phương tiện thuỷ lực hoặc khí 

nén [2, 2006.01] 
7/16 . Nung nóng bằng phóng điện âm ỉ [1, 2006.01] 
7/18 . Nung nóng bằng phóng điện cung lửa [1, 2006.01] 
7/20 . . Nung nóng trực tiếp bằng phóng điện nung lửa, trong đó ít nhất một đầu cung lửa 

tác dụng lên vật liệu nung, nung nóng phụ được tạo thành do sự tách nhiệt khi 
dòng diện chạy qua điện trở thuần của vật liệu nung cũng nằm ở phân nhóm  
này [2, 2006.01] 

7/22 . . Nung nóng gián tiếp bắng sự phóng điện cung lửa [2, 2006.01] 

11/00 Nung tổ hợp bằng cách phối hợp hai hay nhiều phương pháp, đã được đề cập 
tới trong các nhóm H05B 3/00 - H05B 9/00 (H05B 7/20 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

Sự chiếu sáng 

31/00 Đèn hồ quang điện (điều chỉnh các tham số điện của hồ quang G05F 1/02) [1, 
2006.01] 

31/02 . Thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
31/04 . . Vỏ [1, 2006.01] 
31/06 . . Các điện cực [1, 2006.01] 
31/08 . . . bằng than [1, 2006.01] 
31/10 . . . . có lõi than [1, 2006.01] 
31/12 . . . . sử dụng hiệu ứng Beck [1, 2006.01] 
31/14 . . . Điện cực kim loại [1, 2006.01] 
31/16 . . . Phương pháp và thiết bị chuyên dùng để chế tạo điện cực [1, 2006.01] 
31/18 . . Cố định các điện cực; Thiết bị để cấp điện cực [1, 2006.01] 
31/20 . . . Kết cấu cơ học để cấp điện cực [1, 2006.01] 
31/22 . . . Kết cấu điện từ để cấp điện cực [1, 2006.01] 
31/24 . . Thiết bị để làm nguội [1, 2006.01] 
31/26 . . Tác dụng lên hình dạng của phóng điện cung lửa nhờ thổi khí [1, 2006.01] 
31/28 . . Tác dụng lên hình dạng của phóng điện cung lửa nhờ các phương tiện từ [1, 

2006.01] 
31/30 . . Khởi động; Đốt lửa [1, 2006.01] 
31/32 . . Tắt [1, 2006.01] 
31/34 . . Chỉ báo tiêu hao điện cực [1, 2006.01] 
31/36 . có hai điện cực nằm đồng trục [1, 2006.01] 
31/38 . . dùng dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
31/40 . có hai điện cực tạo thành một góc [1, 2006.01] 
31/42 . . dùng dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
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31/44 . có hai điện cực song song [1, 2006.01] 
31/46 . . dùng dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
31/48 . có nhiều hơn hai điện cực [1, 2006.01] 
31/50 . . dùng dòng điện xoay chiều [1, 2006.01] 
31/52 . . . có các điện cực nối vào các pha khác nhau của nguồn nuôi [1, 2006.01] 

33/00 Nguồn sáng bằng điện phát quang [1, 2006.01] 
33/02 . Thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
33/04 . . Thiết bị để bịt kín [1, 2006.01] 
33/06 . . Các đầu điện cực [1, 2006.01] 
33/08 . . Sơ đồ, không nhằm một mục đích áp dụng cụ thể nào [1, 2006.01] 
33/10 . Phương pháp hoặc thiết bị để chế tạo nguồn sáng điện phát quang [1, 2006.01] 
33/12 . Nguồn sáng chủ yếu là bề mặt bức xạ hai chiều [1, 2006.01] 
33/14 . . khác nhau về thành phần hoá học, về cấu trúc vật lý hoặc về cách phân bố vật liệu 

phát quang [1, 2006.01] 
33/18 . . khác nhau về bản chất hoặc về nồng độ của các hoạt chất [1, 2006.01] 
33/20 . . khác nhau về thành phần hóa học hoặc cấu trúc vật lý hoặc sự bố trí các vật liệu, 

trong đó vật liệu điện phát quang được gắn vào [1, 2006.01] 
33/22 . . khác nhau về thành phần hoá học hoặc về cấu trúc vật lý hoặc về chách bố trí các 

lớp cách điện môi phụ trợ hoặc các lớp phản chiếu [1, 2006.01] 
33/24 . . . các lớp phản chiếu kim loại (H05B 33/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
33/26 . . khác nhau về thành phần hoặc về cách bố trí các vật liệu dẫn điện được sử dụng 

làm điện cực [1, 2006.01] 
33/28 . . . các điện cực trong suốt [1, 2006.01] 

35/00 Nguồn sáng điện, trong đó có sử dụng sự phối hợp các hình thức tạo bức xạ ánh 
sáng khác nhau [1, 2006.01] 

37/00 Bố trí mạch hoặc thiết bị dùng cho nguồn sáng nói chung [1, 2006.01] 
37/02 . Điều khiển [1, 2006.01] 
37/03 . Xác định sự hỏng hóc của đèn [1, 2006.01] 
37/04 . . Sơ đồ, dự định thay nguồn sáng trong trường hợp nó bị hỏng [1, 2006.01] 

39/00 Bố trí mạch hoặc thiết bị để sử dụng nguồn sáng với các đèn nóng sáng, không 
nhằm một mục đích sử dụng cụ thể nào [1, 2006.01] 

39/02 . Sự đóng mạch, ví dụ với tốc độ gia tăng luồng ánh sáng cho trước [1, 2006.01] 
39/04 . Điều khiển [1, 2006.01] 
39/06 . . Thiết bị chuyển mạch, ví dụ để chuyển từ mạch song song sang mạch nối tiếp [1, 

2006.01] 
39/08 . . bằng cách dịch pha điện áp; Khởi động đặt vào khí cụ điều khiển phóng khí [1, 

2006.01] 
39/09 . Sơ đồ với nguồn nuôi đèn là dạng xung [1, 2006.01] 
39/10 . Sơ đồ, cung cấp nguồn sáng thay thế trong trường hợp nó hư hỏng [1, 2006.01] 
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41/00 Bố trí mạch hoặc kết cấu để mồi lửa hoặc để đưa vào hoạt động các đèn phóng 
điện quá khí chiếu sáng [1, 2006.01] 

41/02 . Thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
41/04 . . Bộ chuyển mạch khởi động [1, 2006.01] 
41/06 . . . chỉ bằng nhiệt [1, 2006.01] 
41/08 . . . . nung nóng bằng sự phóng điện cháy âm ỉ [1, 2006.01] 
41/10 . . . chỉ bằng từ [1, 2006.01] 
41/12 . . . kết hợp từ và nhiệt [1, 2006.01] 
41/14 . Bố trí mạch [1, 2006.01] 
41/16 . . trong đó đèn được nuôi bằng dòng điện một chiều hoặc xoay chiều tần số thấp, ví 

dụ với tần số 50 Hz (H05B 41/26 được ưu tiên) [1, 2006.01] 
41/18 . . . có bộ chuyển mạch khởi động [1, 2006.01] 
41/19 . . . . dùng cho đèn có các cực phụ [1, 2006.01] 
41/20 . . . không có bộ chuyển mạch khởi động [1, 2006.01] 
41/22 . . . . dùng cho đèn có cực phụ khởi động phụ [1, 2006.01] 
41/23 . . . . dùng cho đèn không có cực khởi động phụ [1, 2006.01] 
41/231 . . . . . dùng cho đèn cao áp [1, 2006.01] 
41/232 . . . . . dùng cho đèn hạ áp [1, 2006.01] 
41/233 . . . . . . sử dụng sơ đồ cộng hưởng [1, 2006.01] 
41/234 . . . . . . để triệt hiệu ứng kiểu hoạt nghiệm, ví dụ cung cấp điện cho hai đèn có các 

pha khác nhau [1, 2006.01] 
41/24 . . trong đó đèn được nuôi bằng dòng xoay chiều cao tần (H05B 41/26 được ưu tiên) 

[1, 2006.01] 
41/26 . . trong đó đèn được nuôi bằng năng lượng nhận từ nguồn của dòng một chiều nhờ 

bộ biến đổi, ví dụ nguồn một chiều cao thế [1, 2006.01] 
41/28 . . . nhờ bộ biến đổi tĩnh [1, 2006.01] 
41/282 . . . . có dụng cụ bán dẫn (H05B 41/288, H05B 41/295 được ưu tiên) [7, 2006.01] 
41/285 . . . . . Cơ cấu bảo vệ đèn hoặc mạch khi điều kiện hoạt động dị thường [7, 

2006.01] 
41/288 . . . . có dụng cụ bán dẫn và chuyên dùng cho đèn không có điện cực nung nóng 

trước, ví dụ đèn phóng điện cường độ cao, đèn thủy ngân hoặc natri cao  
áp [7, 2006.01] 

41/292 . . . . . Cơ cấu bảo vệ đèn hoặc mạch khi điều kiện hoạt động dị thường [7, 
2006.01] 

41/295 . . . . có dụng cụ bán dẫn và chuyên dùng cho đèn có điện cực nung nóng trước, ví 
dụ đèn huỳnh quang [7, 2006.01] 

41/298 . . . . . Cơ cấu bảo vệ đèn hoặc mạch khi điều kiện hoạt động dị thường [7, 
2006.01] 

41/30 . . trong đó đèn được nuôi bằng xung, ví dụ đèn chớp [1, 2006.01] 
41/32 . . . chỉ chớp một lần [1, 2006.01] 
41/34 . . . phát một loạt chớp [1, 2006.01] 
41/36 . . Điều chỉnh [1, 2006.01] 

388 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H05B 

41/38 . . . Điều chỉnh cường độ ánh áng [1, 2006.01] 
41/39 . . . . một cách liên tục [1, 2006.01] 
41/391 . . . . . sử dụng thiết bị từ bão hoà [1, 2006.01] 
41/392 . . . . . sử dụng thiết bị bán dẫn, ví dụ thiristo [1, 2006.01] 
41/40 . . . . gián đoạn [1, 2006.01] 
41/42 . . . . . hai nấc [1, 2006.01] 
41/44 . . . để tạo hiệu ứng quang học đặc biệt, ví dụ bằng cách chuyển động liên tục tia 

sáng [1, 2006.01] 
41/46 . . Mạch dự định thay trong trường hợp đèn hỏng [1, 2006.01] 

43/00 Bố trí mạch để nuôi nguồn sáng, không có trong các phân lớp khác (H05B 37/00 
được ưu tiên) [1, 2006.01] 

43/02 . . dùng cho nguồn sáng có sử dụng sự nạp điện của vật liệu dễ cháy [1, 2006.01] 

389 



Bảng phân loại IPC – phiên bản 2018.01 
 

H05C 

H05C CÁC SƠ ĐỒ HOẶC THIẾT BỊ  ĐIỆN CỦA CÁC KẾT CẤU ĐỂ GIẾT, LÀM 
CHOÁNG HOẶC ĐỂ CÓ CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC LÊN CƠ THỂ SỐNG (các 
phương tiện tĩnh để bắt hoặc giết côn trùng, bằng phương tiện điện A01M 1/22; thiết 
bị để tiêu diệt động vật có hại không phải là côn trùng bằng điện A01M 19/00; Bẫy 
động vật bằng điện A01M 23/38; Thiết bị dọa động vật A01M 29/00; Giết thịt hoặc 
đập choáng bằng dòng điện A22B 2/06) 

 

1/00 Sơ đồ gây điện giật [1, 2006.01] 
1/02 . Cung cấp điện áp một chiều hoặc xoay chiều liên tục [1, 2006.01] 
1/04 . Cung cấp điện áp xung (bộ ngắt cơ học tự động H01H; bộ tạo xung điện tử H03K) 

[1, 2006.01] 
1/06 . . chỉ hoạt động khi tiếp xúc với chúng [1, 2006.01] 

3/00 Các sơ đồ hoặc thiết bị khác [1, 2006.01] 
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H05F ĐIỆN TĨNH HỌC; NGUỒN ĐIỆN THIÊN NHIÊN (máy tĩnh điện H02N; áp 
dụng điện để thực hiện quá trình nào đó, ví dụ kết tủa vật liệu xem các phân lớp mà 
các quá trình này được phân vào) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm các phương pháp và thiết bị để ngăn ngừa việc tạo ra các điện 

tích tĩnh trên các vật thể hoặc vật liệu hoặc để dãn những điện tích đó đi trong trường 
hợp chúng được tạo ra.  

(2) Phân lớp này không bao gồm việc áp dụng riêng các phương pháp hoặc thiết bị đề 
cập ở trên. Các thiết bị này được đưa vào các phân lớp thích hợp, ví dụ các thiết bị 
trong thùng chứa lớn B65D 90/46 

 
 

1/00 Ngăn ngừa việc hình thành các điện tích tĩnh điện [1, 2006.01] 
1/02 . bằng cách gia công bề mặt [1, 2006.01] 

3/00 Dẫn các điện tích tĩnh ra (từ các cơ thể sống A61N 1/140) [1, 2006.01] 
3/02 . bằng cách nối với đất [1, 2006.01] 
3/04 . bằng khe phóng điện hoặc các thiết bị phóng điện khác (thiết bị tạo phóng điện hoa 

nói chung H01T 19/00) [1, 2, 2006.01] 
3/06 . bằng cách bức xa ion [1, 2006.01] 

7/00 Sử dụng các nguồn điện thiên nhiên [1, 2006.01] 
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H05G KỸ THUẬT TIA RƠNGEN (Tia X) (ống tia X H01J 35/00; phép chữa bệnh bằng 
tia X A61N; thiết bị để tiến hành thử bằng tia X G01L; thiết bị để chụp bằng G03B; 
thiết bị chẩn đoán bằng bức xạ A61B 6/00) 

 

1/00 Thiết bị tia X bao gồm ống tia X và sơ đồ của chúng [1, 2006.01]  
1/02 . Thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
1/04 . . Gá ống tia X, ở trong vỏ kín [1, 2006.01] 
1/06 . . . có gá ít nhất một phần của thiết bị cung cấp điện vào chính vỏ đó [1, 2006.01] 
1/08 . Thành phần sơ đồ mạch điện [1, 2006.01] 
1/10 . . Thiết bị nuôi ống tia X [1, 2006.01] 
1/12 . . . bằng dòng một chiều hoặc dòng xoay chiều một pha được nắn lại [1, 2006.01] 
1/14 . . . bằng dòng xoay chiều một pha tần số thấp [1, 2006.01] 
1/16 . . . . làm yếu điện áp ngược cực đại [1, 2006.01] 
1/18 . . . bằng dòng xoay chiều nhiều pha tần số thấp [1, 2006.01] 
1/20 . . . bằng dòng xoay chiều cao tần; bằng một chuỗi xung [1, 2006.01] 
1/22 . . . bằng xung đơn [1, 2006.01] 
1/24 . . . . nhận được xung bằng sử dụng bộ tích trữ năng lượng (bộ tạo xung H03K) [1, 

2006.01] 
1/26 . . Đo, điều khiển, bảo vệ (đo các đại lượng điện G01R; đo cường độ bức xạ tia 

rơngen G01T) [1, 2006.01] 
1/28 . . . Đo và ghi lại thời gian lộ sáng thực sự; Tính số lộ sáng; Đo thời gian lộ sáng 

cần thiết [1, 2006.01] 
1/30 . . . Điều khiển [1, 2006.01] 
1/32 . . . . Điện thế cấp cho thiết bị tia X và ống tia X (điều chỉnh nguồn cấp mà không 

tính tới các đặc tính làm việc của thiết bị G05F) [1, 2006.01] 
1/34 . . . . Dòng a-nốt, dòng nung hoặc điện thế nung của ống tia X (điều chỉnh nguồn 

cấp mà không tính tới các đặc tính làm việc của thiết bị G05F) [1, 2006.01] 
1/36 . . . . Nhiệt độ a-nốt; độ sáng hình ảnh [1, 2006.01] 
1/38 . . . . thời gian lộ sáng [1, 2006.01] 
1/40 . . . . . dùng rơle điều khiển thời gian [1, 2006.01] 
1/42 . . . . . dùng thiết bị ngắt, báo động sau khi phát một liều lượng bức xạ cho trước, 

ví dụ thiết bị trong đó thời điểm ngắt được xác định bằng cách đo năng 
lượng điện truyền vào ống [1, 2006.01] 

1/44 . . . . . nhờ những thiết bị, trong đó thời điểm ngắt được xác định bằng việc đo trực 
tiếp đại lượng bức xạ [1, 2006.01] 

1/46 . . . . Điều khiển kết hợp các đại lượng khác nhau, ví dụ thời gian lộ sáng, cũng như 
điện áp và/hoặc dòng điện [1, 2006.01] 

1/48 . . . . Điều hoà sự sụt thế, xảy ra vào thời điểm đóng mạch thiết bị (điều chỉnh 
nguồn cấp không tính đến đặc tính làm việc của thiết bị G05F) [1, 2006.01] 

1/50 . . . . Điều chỉnh sự sụt thế vào thời điểm đóng thiết bị [1, 2006.01] 
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1/52 . . . . Điều chỉnh kích thước và/hoặc hình dạng điện cực phụ, hướng của chùm tia 
điện tử, ví dụ ở trong các ống có một a-nốt và vài ca-tốt [1, 2006.01] 

1/54 . . . Bảo vệ (bảo vệ tránh quá tải kết hợp với điều chỉnh H05G 1/46) [1, 2006.01] 
1/56 . . Đóng; Ngắt [1, 2006.01] 
1/58 . . Thiết bị chuyển mạch để chuyển tiếp từ một hình thức làm việc này sang một 

hình tức làm việc khác, ví dụ từ phép soi tia X sang phép chụp ảnh bằng tia X, từ 
phép soi tia X sang sự chiếu [1, 2006.01] 

1/60 . . Sơ đồ thiết bị dùng để thu được một loạt ảnh chụp bằng X hoặc dùng cho kỹ thuật 
điện ảnh sử dụng tia X [1, 2006.01] 

1/61 . . . để nhận được ảnh nổi [1, 2006.01] 
1/62 . . Sơ đồ thiết bị dùng để thu được ảnh chụp bằng tia X ở thời điểm cho trước khi 

cho đối tượng chuyển động, ví dụ máy hoạt nghiệm tia X [1, 2006.01] 
1/64 . . thiết bị mạch cho máy tia X bao gồm các bộ biến đổi ảnh điện tử, ví dụ máy 

khuyếch đại hình ảnh [1, 5, 2006.01] 
1/66 . . Sơ đồ thiết bị dùng cho ống tia X có các điện cực phụ di động tương đối với a-nốt 

[1, 2006.01] 
1/68 . . Sơ đồ thiết bị dùng cho ống Lilen Feld; Sơ đồ thiết bị dùng cho ống tia rơngen 

nạp khí [1, 2006.01] 
1/70 . . Sơ đồ thiết bị dùng cho các ống tia X có một số a-nốt; Sơ đồ thiết bị dùng cho các 

máy có một số ống tia X [1, 2006.01] 

2/00 Thiết bị hoặc phương pháp chuyên dụng để tạo tia X, không bao gồm ống tia X, 
ví dụ bao gồm quá trình tạo plasma (laze tia X H01S 4/00, kỹ thuật plasma nói 
chung H05H) [5, 2006.01] 
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H05H KỸ THUẬT PLASMA (lò phản ứng nhiệt hạch G21B; ống tia iôn H01J 27/00; bộ 
tạo từ thuỷ động lực H02K 44/08; tạo tia X bao gồm tạo plasma H05G 2/00); TẠO 
RA CÁC HẠT TÍCH ĐIỆN GIA TỐC HOẶC CÁC NƠ TRÔN (thụ nơ trôn từ 
các nguồn phóng xạ G21, ví dụ G21B, C, G); TẠO RA HAY LÀ GIA TỐC CÁC 
CHÙM NGUYÊN TỬ HOẶC PHÂN TỬ TRUNG TÍNH (đồng hồ nguyên tử  
G04F 5/14; thiết bị sử dụng bức xạ kích thích H01S; điều khiển tần số bằng cách so 
sánh với tần số chuẩn được xác định bằng mức năng lượng của phân tử, nguyên tử 
hoặc hạt dưới nguyên tử H03B 3/12) 

Ghi chú [3] 
 1. Cần chú ý đến phân lớp G21K 
  2. Phân lớp này bao gồm:  
  a) Tạo ra hoặc xử lý plasma 
  b) Những thiết bị không đưa vào H01J và trong đó điện tử, chùm iôn hoặc hạt trung 

tính được gia tốc đến năng lượng cao. 
  c) Thiết bị để phát ra chùm hạt trung tính 
  d) Bia dùng cho các thiết bị nêu ở (a),  hay (c) 

Nội dung phân lớp 
KỸ THUẬT PLASMA 1/00 
TẠO RA HAY LÀ GIA TỐC CHÙM HẠT TRUNG TÍNH .............................................................. 3/00 
BIA CHO CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ........................................................................................ 6/00 
BỘ GIA TỐC HẠT: 
Bộ gia tốc điên thế một chiều; Bộ gia tốc sử dụng xung 

đơn ........................................................................................................................... 5/00 
Thẳng; cảm ứng từ cộng hưởng từ ..................................................................9/00; 11/00; 13/00 
Các bộ gia tốc khác .............................................................................................................. 15/00 
Các thành phần kết cấu .......................................................................................................... 7/00 

 

1/00 Tạo plasma; Xử lý plasma [1, 2006.01] 
1/02 . Thiết bị giữ (giới hạn) plasma bằng điện trường và/hoặc từ trường; Thiết bị nung 

plasma (quang học điện tử H01J) [1, 2006.01] 
1/03 . . sử dụng đường tĩnh điện [3, 2006.01] 
1/04 . . sử dụng từ trường được tạo nên bằng sự phóng điện trong plasma [1, 2006.01] 
1/06 . . . Thiết bị nén dọc [1, 2006.01] 
1/08 . . . Thiết bị để nén lớp plasma kiểu te-ta [1, 2006.01] 
1/10 . . chỉ sử dụng từ trường bên ngoài [1, 2006.01] 
1/11 . . . sử dụng cấu hình kiểu lùi (H05H 1/14 được ưu tiên)  [4, 2006.01]  
1/12 . . . trong đó khoang giữ plasma tạo nên vòng khép kín, ví dụ stellarato [1, 2006.01] 
1/14 . . . trong đó khoang giữ plasma thẳng và có những gương từ [1, 2006.01] 
1/16 . . sử dụng điện trường và từ trường bên ngoài [1, 2006.01] 
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1/18 . . . có trường siêu cao tần, ví dụ ở dải sóng vi ba [1, 2006.01] 
1/20 . . Nung nóng thuần trở [1, 2006.01] 
1/22 . . nung nóng phun [1, 2006.01] 
1/24 . Tạp plasma [1, 2006.01] 
1/26 . . Đèn xì plasma [1, 2006.01] 
1/28 . . . . Thiết bị để làm nguội [3, 2006.01] 
1/30 . . . Sử dụng trường điện từ bên ngoài, ví dụ cao tần hoặc năng lượng vi sóng 

(H05H 1/28 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/32 . . . Sử dụng cung lửa (H05H 1/28 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/34 . . . . Thành phần kết cấu, ví dụ điện cực, vòi phun [3, 2006.01] 
1/36 . . . . . Sơ đồ (H05H 1/38, H05H 1/40 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/38 . . . . . Dẫn hướng hoặc định tâm các điện cực [3, 2006.01] 
1/40 . . . . . Sử dụng từ trường ngoài, ví dụ điều tiêu hoặc xoay cung lửa [3, 2006.01] 
1/42 . . . . đảm bảo đưa được vật liệu vào plasma, ví dụ bột, chất lỏng (sự phun tĩnh 

điện, thiết bị phun có dụng cụ để nạp luồng phun bằng các phương tiện điện 
B05B 5/00) [3, 2006.01] 

1/44 . . . . sử dụng nhiều hơn một đèn xì [3, 2006.01] 
1/46 . . sử dụng trường điện từ ngoài, ví dụ cao tần hoặc năng lượng vi sóng [3, 2006.01] 
1/48 . . sử dụng cung lửa (H05H 1/26 được ưu tiên) [3, 2006.01] 
1/50 . . . và sử dụng từ trường ngoài, ví dụ để tiêu hoặc quay cung lửa [3, 2006.01] 
1/52 . . sử dụng dây dẫn nổ hoặc khe phóng điện (H05H 1/26 được ưu tiên bộ phóng điện 

nói chung H01T) [1, 2006.01] 
1/54 . Máy gia tốc plasma [3, 2006.01] 

3/00 Tạo hoặc gia tốc chùm hạt trung tính, ví dụ chùm phân tử hoặc nguyên tử [3, 
2006.01] 

3/02 . Sự sản sinh ra chùm phân tử hoặc nguyên tử, ví dụ tạo chùm cộng hưởng (maze khí 
H01S 1/06) [3, 2006.01] 

3/04 . Gia tốc bằng áp lực của sóng điện từ [3, 2006.01] 
3/06 . Tạo chùm nơ trôn (đích để tạo ra các phản ứng hạt nhân H05H 6/00, nguồn nơtrôn 

G21G 4/02) [5, 2006.01] 

5/00 Máy gia tốc điện áp một chiều; Máy gia tốc dùng xung đơn (H05H 3/06 được ưu 
tiên) [1, 5, 2006.01] 

5/02 . Thành phần kết cấu (bia để tạo ra phản ứng hạt nhân H05H 6/00) [1, 3, 2006.01] 
5/03 . . Ống gia tốc (bình hoặc thùng chứa ống phóng điện với sự cải tiến bề mặt phân 

phối thế năng, H01J 5/06; tấm chắn ống tia X kết hợp với bình hoặc thùng chứa 
H01J 35/16) [4, 2006.01]  

5/04 . được kích hoạt bằng máy phát tĩnh điện, ví dụ máy phát van de graff  [1, 4, 
2006.01]  

5/06 . . Các máy gia tốc kép; Máy gia tốc nhiều tầng [1, 2006.01] 
5/08 . Máy gia tốc hạt dùng biến thế tăng áp, ví dụ máy biến thế cộng hưởng [4, 2006.01]  
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6/00 Bia để tiến hành phản ứng hạt nhân (giá đỡ bia hoặc đối tượng được chiếu xạ  
G21K 5/08) [3, 2006.01] 

7/00 Thành phần kết cấu của các thiết bị đưa vào nhóm H05H 9/00, H05H 11/00, 
H05H 13/00 (bia để tiến hành phản ứng hạt nhân H05H 6/00) [1, 3, 2006.01] 

7/02 . Sơ đồ hoặc hệ thống để cung cấp năng lượng tần số vô tuyến (bộ tạo dao động tần 
số vô tuyến H03B) [1, 2006.01] 

7/04 . Các hệ thống từ; Sự kích thích chúng [1, 2006.01] 
7/06 . Thiết bị hai tia; Thiết bị nhiều tia [1, 2006.01] 
7/08 . Thiết bị phun hạt tạt vào quĩ đạo [1, 2006.01] 
7/10 . Thiết bị đẩy hạt khỏi quĩ đạo [1, 2006.01] 
7/12 . Thiết bị thay đổi năng lượng cuối của chùm [1, 2006.01] 
7/14 . Phòng chân không (H05H 5/03 được ưu tiên) [4, 2006.01]  
7/16 . . của loại ống dẫn sóng [4, 2006.01]  
7/18 . . Hốc, bộ cộng hưởng [4, 2006.01]  
7/20 . . . có vách bằng chất siêu dẫn  [4, 2006.01]  
7/22 . các phần tử của máy gia tốc tuyến tính, ví dụ ống trôi (H05H 7/02 đến H05H 7/20 

được ưu tiên) [1, 2006.01] 

9/00 Máy gia tốc thẳng (H05H 11/00 được ưu tiên)  [1, 2006.01] 
9/02 . Máy gia tốc thằng sóng chạy [1, 2006.01] 
9/04 . Máy gia tốc thằng sóng đứng [1, 2006.01] 

11/00 Máy gia tốc cảm ứng từ, ví dụ Bêtatron [1, 2006.01] 
11/02 . Bêtatron lõi không khí [1, 2006.01] 
11/04 . Bêtatron có thể định thiên [1, 2006.01] 

13/00 Máy gia tốc cộng hưởng từ; Xyclotron [1, 2006.01] 
13/02 . Syncroxyclotron, tức là xyclotron điều biến tần [1, 2006.01] 
13/04 . Syncrotron [1, 2006.01] 
13/06 . Máy gia tốc cộng hưởng từ có lõi không khí [1, 2006.01] 
13/08 . Máy gia tốc cộng hưởng từ có gradien đổi dấu [1, 2006.01] 
13/10 Máy gia tốc gồm nhiều phân đoạn gia tốc tuyến tính và các nam châm uốn hoặc 

tương tự để đưa các hạt tích điện trong quĩ đạo song song trở về phân đoạn gia tốc 
thứ nhất, ví dụ máy microtron [1, 2006.01] 

15/00 Phương pháp hoặc thiết bị để gia tốc hạt tích điện không được nêu trong các 
nhóm khác [4, 2006.01] 
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H05K MẠCH IN; VỎ HOẶC THÀNH PHẦN KẾT CẤU CỦA DỤNG CỤ ĐIỆN; 
SẢN XUẤT HOẶC LẮP RÁP CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN (chi tiết hoặc tính 
chất của các dụng cụ hoặc các đặc tính tương tự của các thiết bị khác không được 
xem xét ở các lớp khác xem G12B; sơ đồ màng dầy hoặc màng mỏng H01L 27/01, 
27/13; phương tiện không phải là in để nối điện với mạch in hoặc giữa các mạch in 
với nhau H01R; Vỏ và thành phần kết cấu cho thiết bị cụ thể - xem các phân lớp 
tương ứng; Những phương pháp chỉ là một dạng gia công, mà đã có những lớp 
chuyên dành cho công nghệ đó, ví dụ sự nung nóng, sự phủ bằng sự phun được phân 
loại ở các lớp này) 

Ghi chú 
(1) Phân lớp này bao gồm: 
  - các hình thức kết hợp giữa máy thu thanh hoặc thu hình với các thiết bị thực hiện 

các chức năng khác. 
  - các mạch in, về mặt kết cấu gắn liền với các chi tiết điện không in. 
(2) Trong phân lớp này, thuật ngữ sau được sử dụng với ý nghĩa xác định: 
 - "mạch in" bao gồm tất cả các dạng kết cấu cơ học của mạch, cấu tạo từ bệ cách điện 

hoặc cái đệm, mang các vật dẫn và liên kết về mặt kết cấu với các vật dẫn này trên 
toàn bộ chiều dài của chúng, bệ cách điện nêu trên là một mặt phẳng hai chiều mà 
các vật dẫn dính chặt thành một khối với nó, ví dụ để tạo ra mạch bằng xử lý cơ học 
hoặc hoá học của màng dẫn điện, bột nhão hoặc lá kim loại trên bệ cách điện. 

Nội dung phân lớp 
MẠCH IN, NỐI HOẶC KHÔNG NỐI VỚI CÁC CHI TIẾT ĐIỆN THÔNG THƯỜNG 

Các loại mạch in; chế tạo ........................................................................................... 1/00; 3/00 
THÂN, VỎ BỌC HOẶC CÁC KHỐI THÁO RA ĐƯỢC; CÁC 

THÀNH PHẦN KẾT CẤU .................................................. 5/00; 7/00 
MÀN CHE 9/00 
KẾT HỢP MÁY THU THANH HOẶC THU HÌNH VỚI CÁC 

THIẾT BỊ KHÁC .......................................................................... 11/00 
SẢN XUẤT CÁC KHỐI THIẾT BỊ, ĐIỆN TỬ ............................................................................... 13/00 
THIẾT BỊ ĐỂ TĂNG ĐỘ BỀN SỬ DỤNG ..................................................................................... 10/00 

 

1/00 Mạch in (khối gồm một số dụng cụ bán dẫn riêng biệt hoặc dụng cụ sử dụng chất rắn 
H01L 25/00; dụng cụ cấu tạo từ một số các thành phần bán dẫn hoặc thành phần 
khác sử dụng chất rắn, được tạo hình trên hoặc ở trong một tấm đệm chung, ví dụ 
mạch vi phân, mạch màng mỏng hoặc đầy H01L 27/00) [1, 2006.01] 

1/02 . Thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
1/03 . . sử dụng vật liệu làm đệm [3, 2006.01] 
1/05 . . . Đệm kim loại cách điện [3, 2006.01] 
1/09 . . sử dụng vật liệu cho mạch kim loại [3, 2006.01] 
1/11 . . Thành phần in để đảm bảo việc nối điện với mạch in hoặc giữa mạch in với  

nhau [3, 2006.01] 
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1/14 . . Sự liên kết về mặt kết cấu của hai hay nhiều mạch in (nối điện với mạch in hoặc 
nối điện giữa mạch in với nhau H05K 1/11, H01R 12/00) [1, 2006.01] 

1/16 . kết hợp với các chi tiết điện in, ví dụ điện trở in, tụ điện hoặc điện cảm [1, 2006.01] 
1/18 . về mặt kết cấu kết hợp với các chi tiết điện bình thường (không phải mạch in) 

(H05K 1/16 được ưu tiên) [1, 2006.01] 

3/00 Phương pháp hoặc thiết bị để chế tạo mạch in (chuẩn bị nguyên bản để chế tạo 
bằng phương pháp cơ quang học các mặt nối in chụp hoặc mặt có hình vẽ G03F 
1/00; bao gồm cả chế tạo dụng cụ bán dẫn H01L) [1, 3, 2006.01] 

3/02 . bằng cách quét vật liệu dẫn dòng lên bề mặt của hẹ cách điện, sau đó tách nó khỏi 
những đoạn không dùng để dẫn dòng hoặc để chắn trên bề mặt đó [1, 2006.01] 

3/04 . . Tách vật liệu dẫn dòng bằng phương pháp cơ học, ví dụ bằng cách đục lỗ [1, 
2006.01] 

3/06 . . Tách vật liệu dẫn dòng bằng phương pháp hoá học hoặc phương pháp điện phân, 
ví dụ khắc ảnh bằng axít [1, 2006.01] 

3/07 . . . bằng phương pháp điện phân [3, 2006.01] 
3/08 . . Tách vật liệu dẫn dòng bằng phóng điện, ví dụ ăn mòn bằng tia lửa [1, 2006.01] 
3/10 . bằng cách quét vật liệu dẫn dòng lên bệ cách điện sao cho tạo ra được trên đó mạch 

dẫn dòng cần thiết [1, 2006.01] 
3/12 . . sử dụng kỹ thuật in để quét vật liệu dẫn dòng  [1, 2006.01] 
3/14 . . sử dụng kỹ thuật phun để quét vật liệu dẫn dòng  [1, 2006.01] 
3/16 . . . bằng cách phun ca-tốt [1, 2006.01] 
3/18 . . sử dụng kỹ thuật kết tủa để quét vật liệu dẫn dòng  [1, 2006.01] 
3/20 . . Quét vật liệu dẫn dòng dưới dạng một mạch đã được chế tạo từ trước [1, 2006.01] 
3/22 . Gia công lại mạch in [1, 2006.01] 
3/24 . . Kẹp chặt mạch dẫn dòng [1, 2006.01] 
3/26 . . Làm sạch hoặc đánh bóng mạch in [1, 2006.01] 
3/28 . . Quét lớp phủ bảo vệ không kim loại [1, 2006.01] 
3/30 . Lắp ráp mạch in với các linh kiện điện, ví dụ với điện trở [1, 2006.01] 
3/32 . . Nối điện các linh kiện hoặc dây dẫn điện vào mạch in [1, 2006.01] 
3/34 . . . bằng cách hàn [1, 2006.01] 
3/36 . Nối mạch in với các mạch in khác [1, 2006.01] 
3/38 . Tăng kết dính giữa đệm cách điện với kim loại [3, 2006.01] 
3/40 . Định hình các bộ phận in để đảm bảo việc nối điện với các mạch in hoặc giữa các 

mạch in với nhau [3, 2006.01] 
3/42 . . Các lỗ thông suốt có bề mặt mạ kim loại [3, 2006.01] 
3/44 . Sản xuất mạch trên lõi kim loại cách điện [1, 2006.01] 
3/46 . Sản xuất mạch nhiều lớp [3, 2006.01] 

5/00 Thân, vỏ và các khối thiết bị điện tháo ra được (nói chung A47B; hộp máy thu 
thanh H04B 1/08; hộp vô tuyến H04N 5/64) [1, 2006.01] 

5/02 . Các thành phần kết cấu [1, 2006.01] 
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5/03 . . Mái che [1, 2006.01] 
5/04 . . Vỏ kim loại [1, 2006.01] 
5/06 . . . Vỏ đóng kín [1, 2006.01] 

7/00 Thành phần kết cấu nói chung dùng cho các loại thiết bị điện khác nhau (thân, 
bảng đấu dây, hộp tháo ra được H05K 5/00) [1, 2006.01] 

7/02 . Lắp ráp các chi tiết của mạch hoặc vật dẫn trên kết cấu đỡ [1, 2006.01] 
7/04 . . trên khung dẫn dòng [1, 2006.01] 
7/06 . . trên bảng cách điện [1, 2006.01] 
7/08 . . . được khoan lỗ [1, 2006.01] 
7/10 . . Nối các chi tiết bằng phích cắm [1, 2006.01] 
7/12 . . Thiết bị lò xo hoặc kẹp để gia cố các chi tiết vào kết cấu (giữ hai phần của phích 

cắm với nhau H01R 13/00) [1, 2006.01] 
7/14 . Gia cố kết cấu đỡ trong vỏ trên khung hoặc trên giá [1, 2006.01] 
7/16 . . trên các ổ bi hoặc các mục [1, 2006.01] 
7/18 . Kết cấu của khung hoặc giá [1, 2006.01] 
7/20 . Các biến đổi giúp cho việc làm nguội, thông gió hoặc sưởi nóng được dễ dàng hơn 

[1, 2006.01] 

9/00 Che chắn các thiết bị hoặc các chi tiết của chúng khỏi bị ảnh hưởng của điện 
trường hoặc từ trường (Thiết bị để hấp thụ bức xạ từ anten H01Q 17/00) [1, 
2006.01] 

10/00 Phương pháp và thiết bị để tăng độ bền sử dụng các thiết bị điện tử, ví dụ bằng 
các khối dự trữ để thay thế đồng nhất [1, 2006.01] 

Ghi chú [6] 
Cần chú ý đến các vị trí thích hợp sau:  

G 05 B 9/03 Hệ thống kiểm soát thừa điện  
G 06 F 11/16 Phát hiện hoặc sửa lỗi của dữ liệu bằng độ thừa dư trong 

phần cứng của máy tính số  
G 08 B 29/16 Các hệ thống phát tín hiệu an toàn hoặc hệ thống báo động  
H 02 H 3/05 Thiết bị mạch bảo vệ khẩn cấp dự phòng      
H02J 3/38 Thiết bị cấp song song cho mạng đơn    
G 02 J 9/04 Thiết bị mạch với nguồn cung cấp dự phòng     
H03K 19/003 Các biến đổi để tăng độ tin cậy của các mạch logic hoặc 

mạch đảo     
H03K 19/007 Các mạch logic báo tốt hỏng hoặc mạch đảo     
H03L 7/07 Tạo tín hiệu nhịp dự phòng trong bộ tạo dao động điện tử 

hoặc xung   
H04B 1/74 Hệ thống truyền dẫn có sử dụng kênh hoặc thiết bị dự trữ    
H 04 L 1/22 Cơ cấu dự phòng để tăng độ tin cậy của các thiết bị dùng để 

truyền thông tin số   
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11/00 Kết hợp cấu trúc của máy thu thanh hoặc thu hình với các thiết bị có chức năng 
chính khác [1, 2006.01] 

11/02 . với các phương tiện vận tải [1, 2006.01] 

13/00 Phương pháp và thiết bị để sản xuất hoặc điều chỉnh các khối của thiết bị điện 
[1, 2006.01] 

13/02 . Truyền các chi tiết (nói chung B65G) [1, 2006.01] 
13/04 . Gia tốc các chi tiết [1, 2006.01] 
13/06 . Lắp ráp điện bằng máy [1, 2006.01] 
13/08 . Kiểm tra việc lắp ráp các khối [1, 2006.01]
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H99 CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY [2006.01] 
 

H99Z CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN THUỘC PHẦN NÀY [2006.01] 
 

Ghi chú [2006.01] 
 Phân lớp này bao gồm:  

(a) các vấn đề không được đề cập đến, nhưng liên quan mật thiết đến các vấn đề 
thuộc các phân lớp của phần này và  

(b) các vấn đề đó không thuộc bất kỳ một phân lớp nào của các phần khác.  
 

99/00 Các vấn đề không được đề cập đến thuộc phần này [2006.01] 
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